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ÖNSÖZ

”Karadeniz’de Deprem Güvenliği Çalışma Ağı” - ESNET Projesinin öncelikleri, ortak deprem
gözlem ve müdahale stratejisi geliştirerek Karadeniz havzasında deprem ve tsunamilerden kaynaklanan
doğal afetleri önlemek ve aynı zamanda projeye ortak olan dört ülkede (Moldova, Romanya, Bulgaristan ve
Türkiye) deprem riski ile ilgili bilgilendirme düzeyini artırmaktır. Projeye katılımcı ortak kurumlar:
 Yeryüzü Fizik Araştırma ve Geliştirme Ulusal Enstitüsü - Măgurele, România (www.infp.ro) ve
ortağı: Demokrasi, Kültür ve Özgürlük Vakfı
 IBC - Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, İstanbul, Türkiye (www.ibc.org.tr)
 Jeofizik, Jeodezi ve Coğrafya Ulusal Enstitüsü, Bulgaristan Bilim Akademisi, Sofya,
Bulgaristan (www.niggg.bas.bg)
 Moldova Bilim Akademisi Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Kişinev, Moldova Cumhuriyeti
(www.igs.asm.md)
Proje, AB’nin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) kapsamında operasyonel bir program
olan "Karadeniz Havzasının Müşterek Operasyonel Programı” (JOP) çerçevesinde yürütülmektedir.
Programın finansmanı ENPI tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’nin katılımı ana programda, üyelik öncesi
Destek Aracı (IPA) aracılığıyla desteklenmektedir. Projeye katılan ülkeler, AB tarafından yapılan katkının en
az %10’u kadar ortak finansmana katılmaktadırlar. Proje, 2007-2013 yılları arasında uygulanmaktadır.
Projeye katılan tüm ülkelerin depremlerle ilgili kendi araştırmaları, stratejileri, müdahale ve önleme
sistemleri bulunsa da bugüne kadar Karadeniz havzasında bütünleşmiş bir yaklaşım olmamıştır. Deprem
faaliyetlerinin sınır ötesi özelliğini göz önünde bulundurarak, deprem durumunda önleme, sismik gözlem ve
müdahale konusunda sınır ötesi bir yaklaşımın olması gereklidir.
Projenin başlıca hedefleri aşağıda belirtilmiştir:
1. Deprem riski ve depremlerin müdahale alanındaki etkilerini vurgulayarak, deprem potansiyelinin
değerlendirilmesi. Ana hedefe ulaşmak için, projenin alanı / bölgelerinde depremlerin yarattıkları
afet potansiyelinin doğru ve güncel olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bahse konu değerlendirme
ülke çapında yapılacak ve hedefin sınır ötesi özelliğini sağlamak amacıyla, bölgesel düzeyde
depremlerle ilgili ortak konsept / yaklaşımın tasarlanmasında kullanılacaktır.
2. Deprem gözlem ve müdahale konusunda bütünleşmiş bir konseptin geliştirilmesi. Yukarıdaki hedefe
dayalı olarak geliştirilen bu bütünleşmiş konseptin sınır ötesi önemi olacak ve eylemin merkezinde
yer alacaktır. Deprem durumunda gözetim ve müdahale, katılan ülkeler tarafından buna istinaden
koordine edilecek, daha etkin ve etkili bir yaklaşım sağlanacaktır.
3. Yerel kurumların afet durumlarına cevap olarak yapılan müşterek faaliyetlerde acil müdahale
kapasitelerinin artırılması. Projenin faaliyetlerine acil birimler ile yerel kamu yönetiminin dahil
edilmesiyle, eğitim, konferans ve istişareler sonucunda sınır ötesi düzeyde daha iyi bir işbirliği
sağlanacaktır. Bahse konu organlar adım adım işbirliğini artıracak ve birbirlerinin tecrübesinden
faydalanacaklardır.
Hedef gruplar: araştırma kurumları ve üniversiteler; acil müdahale birimleri; yerel kamu otoriteleri;
STK’lar. Projeden faydalanacak olanlar: projeye dahil olan bölgelerde yaşayan nüfus olarak belirlenmiştir.
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Proje kapsamında, Karadeniz havzasında deprem riskinin azaltılması ile ilgilenen 25 kurum
tarafından „ağ anlaşması” imzalanmıştır. Ağ anlaşmasının amacı, ağ üyelerinin Karadeniz’de Deprem
Güvenliği Çalışma Ağı (ESNET) faaliyetlerine aktif katılma konusunda net taahhütlerini sağlamaktır. (en
önemli ve modern e-bilim teknolojilerinden biri olarak) Ağın kurulması, depremselliğin nitelikli olarak
gözetilmesi, verilerin gerçek zamanlı işlenmeleri ve bilgi değişiminin reel zamanda yapılması amacıyla, bilgi
paylaşımı ve uygulama için çok önemlidir. Ağ altyapısı, iyi koordine edilen, Karadeniz bölgesindeki deprem
güvenlik uygulamalarına gerekli çözümleri verebilecek uzmanlardan oluşan bölgesel ağın kurulmasına
katkıda bulunacaktır.
Projenin diğer başarıları aşağıda sunulmuştur: ağ şebekesi üyeleri tarafından yapılan tüm faaliyetleri,
haritaları ve yapılan çalışmaları içeren bir web portalı, Güvenlik Ağı İletişim Aracı (e-grup)’nın ayarlanması,
Karadeniz Depremselliğini Müşterek Gözetim ve Erken İkaz Sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, her
ülkeden gelen uzmanlar tarafından acil birimlerdeki profesyonellere verilen günlük eğitimler olarak
belirlenmiştir.
Proje kapsamındaki ortaklar, NIPE Genel Müdürü Müh. Dr. Constantin İonescu’ya projenin
uygulanması ve yürürlüğe konulmasındaki katkılarından dolayı teşekkürlerini sunmaktadırlar. Projenin
hedeflerine ulaşmadaki katkılarından, projenin kalıcı sonuçlarının uygulanmaya konulmasındaki
katkılarından, sınır ötesi etki ve bölgedeki dayanıklı işbirliğine olan katkılarından dolayı Köstence
Valiliği’ne, Romanya İdari ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Dobruca Acil Durumlar Müfettişliği ’ne,
Bulgaristan İçişleri bakanlığı bünyesindeki Yangınlara Karşı Güvenlik ve Halkı Koruma Servisi” Genel
Müdürlüğü’ne, Bulgaristan „Kızıl Haç”, Kavarna ve Balçık Belediyelerine, Moldova Cumhuriyeti Bölgesel
Kalkınma ve İnşaat Bakanlığı’na, Moldova Cumhuriyeti İdari ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil
Savunma ve Olağanüstü Durumlar Servisi’ne, Kişinev Belediye Başkanlığına, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü – KRDAE’ye, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM), T.C.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi – UMKE’ye,
İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi IPKB’ye, İstanbul Aydın Üniversitesi
Afet Araştırma ve Eğitim Uygulama Merkezine (AFAM) teşekkürlerimizi sunarız.

Hazırlayanlar
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I.

BÖLÜM

ÜLKE DEĞERLENDİRMESİ
Giriş
Karadeniz Havzası Deprem Güvenlik Ağı, ESNET projesi finansmanı AB tarafından sağlanan bir proje
olup Karadeniz havzasında deprem sonucu oluşabilecek doğal afet yıkımlarının önlenmesine katkıda bulunmak
amacını taşımaktadır. Karadeniz havzasının depremlerle ilişkin uzun bir tarihçesi vardır. Geçmişte Karadeniz
Havzasındaki depremler birçok mağdur, kurbanla ve maddi zararlarla sonuçlanmıştır ve bu yüzden sismik
tehlikenin, var olan gözlem olanaklarının ve müdahale sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi çok büyük bir
önem taşımaktadır.
Proje, Romanya – Ulusal Yeryüzü Fizik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü – NIEP, Türkiye Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC, Bulgaristan - Bulgar Bilim Akademisi
Jeofizik Enstitüsü – BAS ve Moldova Cumhuriyeti - Moldova Bilim Akademisi Jeoloji ve Sismoloji
Enstitüsü – IGS arasında gerçekleşen bir sınır ötesi işbirliği sonucu başlamıştır. ESNET projesinin amacı
ulusal düzeyde ortak konseptin tasarlanmasında/ele alınmasında kullanılması, böylece teknik ve karakteristik
bilgiler sağlanarak amacın sınır ötesi özelliğinin yerine getirilmesidir. Karadeniz havzasındaki sismik
olasılığına ilişkin bilgilerin paylaşımı kaynaklanan genel tehlikenin doğru bir değerlendirmesinin yapılması için
ve aynı zamanda ortak gözlem ve müdahale sistemi için daha iyi bir konsept geliştirmek için değerli bir araçtır.

I.1. BULGARİSTAN
I.1.1. DEPREMSELLİK
Bulgaristan Balkan Yarımadasının doğu kısmında yer almaktadır ve doğuda Karadeniz ile komşudur.
Bulgaristan proje bölgesi (Şekil I.1) ülkenin Kuzey Doğu ve Güney Doğu (Severoiztochen şi Yugoiztochen)
taraflarını kapsamaktadır. Bu iki bölge 8 ilçeden oluşmaktadır (Şekil I.1) - Burgas, Sliven, Yambol, Stara
Zagora, Varna, Dobrich, Shumen ve Târgovişte. İki bölgenin toplam alanı 33,678 km2 ve Bulgaristan
alanının %30’undan fazlasını temsil etmektedir. Nüfusu 2.131.570’tir ve Bulgaristan nüfusunun %25’inden
fazlasını temsil etmektedir.
Bulgaristan’ın alanı Balkan Yarımadasının doğusunda sismik riskin yüksek olduğu tipik bir örnektir.
Balkan Yarımadası tektonik fay hattı açısından Kuzeyde, Avrupa kıtasının sabit tarafı ile Güneyde ofiyolitik
bileşenler (Vardar ve İzmir – Ankara) arasında bulunan Avrasya kıta kenarının bir unsurudur. Bileşenlerin
Doğusunda Afrika’nın pasif kıta kenarlarından fragmanlara rastlanır (Boyanov et al., 1989). Balkan
Yarımadasındaki neotektonik hareketler Geç Alp Orojenezin geniş yıkılmasıyla kontrol altında tutulmuştur
ve Ege Yayı arasındaki büyümeden ve Panonik Bölgesindeki karmaşık dikey ve yatay hareketlerden
etkilenmiştir. (Zagorcev, 1992).
Shabla Deprem Bölgesi. Moesik platformunun Doğu periferik kısmı KKD-GGB yönünde bir fal
sistemi ile işaretlenmektedir ve Karadeniz’in Batısındaki riftojenik havuzun derinliklerinden platformu
ayırmaktadır. Bu fay sisteminde Neotektonik/Kuaternar’da büyük depremler olmuştur. En büyük sismik
olaylar (büyüklüğü 7.6 olan 543 yılındaki deprem, büyüklüğü 7.5 olan 1444 yılındaki deprem, büyüklüğü 7.2
olan 1901 yılındaki deprem). Karadeniz’de meydana gelen birçok sismik olay ile tanımlanan Kaliakra’daki
fay sistemi ile bağdaştırılmaktadır.

Gorna Orjahovitza Deprem Bölgesi. Bu bölgedeki en önemli tektonik yapı Resenki Doğu-Batı
yönünde yer alan ve Kuaternar döneminde oluşan oluktur. Fore Balkan fayının yeniden canlanan parçalarını
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oluşturan iki alt enlemsel fay ve KuzeyGüney-DoğuBatı yönündeki oblik fay Resenski oluğunun kenarlarını
işaretlemektedir. Buradaki en büyük olay 1913 yılında yer almıştır (7.0 büyüklüğünde) ve devamında 1986
yılına kadar sismik olaylar gerçekleşmemiştir, fakat 1986 yılında Strahitzada’ki orta dereceli büyüklükte
depremler yaşanmıştır (21 Şubatta 5.3 büyüklüğünde ve 7 Aralıkta 5.7 büyüklüğünde). Bölgedeki sismoloji
düşük düzeydedir ve özellikle 15 km derinlikte yoğunlaşmıştır ve çok nadiren 25-30 km altında
gerçekleşmektedir.

Resim I.1. Bulgaristan’ın ESNET’e uygun bölgesi

Maritsa deprem bölgesi. Maritsatza bölgesindeki depremsellik, Batı-KuzeyBatı – Doğu-GüneyDoğu
yönünde bulunan Marista fayına bağlıdır. Maritsa fayı ve uyduları, neo-tektonik sürede devam eden uzun
süreli gelişme yapılarına aittir. Neojen-Kuaternar zamanında en faali olan en büyük bölümünün uzunluğu
yaklaşık 70 km’ye ulaşmaktadır (Dachev et al., 1995).
Bulgaristan’ın, komşu olan Yunanistan, Türkiye ve Romanya’ya göre daha az ancak yine önemli
deprem riski ile karşı karşıya olan önemli sanayi bölgeleri vardır. Yüzyıllar boyunca Bulgaristan şiddetli
depremler geçirmiştir. En şiddetli olay Bugaristan’ın Kuzey-Batısında 7.8, Kuzey-Doğusunda 7.5 ve GüneyBatısında 7.0 büyüklüğünde olmuştur. Yunanistan, Türkiye, eski Yugoslavya ve Romanya (özellikle Vrancea
– Romanya bölgesinde meydana gelen ve tabaka dışındaki litosferi etkileyen ara depremler)’nın
depremselliği Bulgaristan’daki deprem riskini etkilemektedir.

I.1.1.1 Deprem izleme ağı
Bulgar Depremsellik Ağı - NOTSSI (Sismolojik Bilgiler için Operatif Telemetrik Ulusal Sistem)
1980 yılı sonunda kurulmuştur. NOTSSI’nin hedefi Bulgaristan ve Balkanlar bölgesindeki komşu bölgelerin
deprem faaliyetlerinin devamlı gözetilmesidir. Şebekenin halen 14 devamlı deprem istasyonu vardır ve bu
istasyonlar ülkenin tamamını taramaktadır; ayrıca, Provadia şehri ve Kozloduy Nükleer Santrali etrafından
bulunan iki yerel ağ (7 istasyon) mevcuttur. Bütün istasyonlardan gelen bilgiler, Jeofizik, Jeodezi ve
Coğrafya Ulusal Enstitüsü (NIGGG)’nde bulunan Depremsellik Merkezi’nde toplanmaktadır. NOTSSI,
depremsellik bilgilerin toplanması ile görevli Bulgaristan’daki tek kuruluştur ve deprem durumunda tehlikeyi
azaltma ve hızlı bilgilendirme merkezidir. Bulgaristan’da hissedilen bir deprem durumunda bilgiler Bakanlar
Kurulu’na, Ulusal Afet Komisyonu’na, İtfaiye Ulusal Departmanı, Halkı Koruma Servisi ve ilgili kuruluşlar
ile basın ve halka iletilmektedir. İtfaiye Ulusal departmanı, Halkı Koruma Servisi ve diğer hükümet
kuruluşları ile birlikte, NOTSSI ve Jeofizik, Jeodezi ve Coğrafya Ulusal Enstitüsü (NIGGG), deprem
durumunda afetlerin azaltılmasından sorumludur. Bulgar Ulusal Sismoloji Ağı’nın başlıca görevleri:

1. Doğru kayıtların sağlanması ve depremsellik bilgilerinin transferi;
2. Bulgaristan’da deprem veya hasar olması durumunda hükümet otoritelerinin, basının ve halkın
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hızlı bilgilendirilmesi;
3. Bulgaristan’da depremsellik araştırmaları için modern imkanların sağlanmasıdır.
Bulgaristan’daki güncel depremsellik şebekesinin genel şeması I.2, I.3 Resimlerinde gösterilmektedir.

Resim I.2. Güncel şebeke (genel şema).

Resim I.3. Echipamentel de inregistrare seismica, sistem digital de achizitie REFTEK 130-01/3 (stânga),
seismometru de bandă largă CMG40-T (mijloc), seismometru de bandă foarte largă KS2000.

Quanterra kayıt cihazlarının verileri gerçek zamanda SeisComp/SeedLink protokolüyle RTPD’ye
gönderilmektedir. Veriler, iki adet seri SUN Fire V240 server ile Sismik Şebekenin Bilgi İşlemcisi (SNDP) ile
gerçek zamanda ve interaktif işlenmektedir. Şebekenin komuta/kontrolü ile gözetilmesi, iki adet SUN Blade
1500 çalışma istasyonu üzerinde çalışan RTCC ve RTPMonitor kullanıcı arayüzeyi ile yapılmaktadır. RTCC
ve RTPMonitor, kullanıcıya her zaman ve her yerden, internete bağlı bilgisayar ile, şebekenin statüsünü
gözetleme, toplam paramatrelerini kontrol etme imkanı tanıyan standart web browser tarafından
görüntülenebilen html sayfalarına hizmet vermektedir (sismik verilerin toplanması ve işlenmesi için güncel
Bulgar şebekesinin şeması Resim I.4’te yeralmaktadır). INGV, Roma, ORFEUS Bilgi Merkezine gerçek
zamanda veri transferi uygulanmaktadır. Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Türkiye,
Slovakya, Slovenya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve diğer ülkeler arasında gerçek zamanda bölgesel veri
transferi kararlaştırılmaktadır.
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I.1.2. DEPREM TEHLİKESİ
Bulgaristan’daki ilk deprem kodu 1958’de hazırlanmıştır. Deprem kodu, gözlemlenen makro-sismik
şiddetlere göre, depremsel-statik bölgelendirilmeye istinaden tasarlanmıştır. 1961 ve 1964 yıllarında (Resim
I.7), kod yeniden değerlendirilmiş ve VII, VIII ve IX dereceli bölgeler eklenmiştir (MSK). 1977 yılı
Vrancea’daki deprem sonrasında VII ve VIII dereceli bazı deprem bölgeleri ilave edilmiştir (MSK) (Resim
I.8). 1987 yılında yeni bir “Sismik açıdan aktif olan bölgelerdeki binaların ve kamu yapılarının tasarlanması
standartı” hazırlanmıştır. Depremsellik bölgelendirme, sismik kaynakları gösteren haritaya istinaden
hazırlanmıştır (Resim I.9). 1000 yıllık yeniden düzelme süresine ilişkin tehlike haritası, bina ve imkanların
tasarlanma standartı olarak kabul edilmiştir. 1986 yılında Bulgaristan için yapılan sismik bölgelendirme –
inşaat kodunu içeren yönerge harita, Resim I.10’da gösterilmiştir. Harita, şiddet terimlerine göre
hazırlanmıştır (MSK). Tablo I.1’de çeşitli depremsellik bölgeleri için çeşitli şiddet bölgeleri gösterilmiştir.
1987 yönergeleri, nükleer santral, büyük barajlar gibi yüksek risk arz eden imkanlar için geçerli değildir. Bu
tür binalar için farklı incelemeler ve üç boyutlu değerlendirmeler yapılmıştır.

Resim I.4. Sismolojik verileri toplama ve işleme şebekesinin şeması.

Tablo I.1. Çeşitli makro-sismik dereceler içeren bölgesel dağılım (%)

Sismik bölgelendirme

VI
2
78
60
36

1987 standartları (1000 yıllık tekrar süresi)
1961-1964 standartları
1977 yılında tekrar güncellenen harita
Gözlemlenen maksimum şiddetler
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Şiddet (MSK)
VII VIII IX
51
28
19
17
4
1
34
5
1
49
11
4

VII
98
22
40
64

Resim I.5. Bulgaristan’daki deprem şebekesi ve deprem merkezinin tespit edilmesi için kullanılan yabancı istasyonlar.

Resim I.6. Bulgaristan’daki deprem bölgeleri – 1964

Resim I.7. Bulgaristan’daki deprem bölgeleri – 1964.
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Resim I.8. Deprem kaynak modeli (Bonchev et al., 1982).

Resim I.9. Deprem kaynak modeli (Bonchev et al., 1982).
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I.1.2.1 Deprem kaynakları
Deprem kaynaklarının geometrisi, yer-kaynak mesafelerinin değerlendirilmesi için gereklidir.
Deprem kaynakları, jeolojik, sismolojik ve jeo-fizik verilere göre tespit edilmektedir. Bölge hareketlerinin,
yerin Kuaterner tarihinin ve depremselliğinin anlaşılması, deprem kaynakları olabilecek jeolojik yapıların
tespit edilmesine yol açmaktadır. Jeolojik yapının, tarihi veya araçsal depremsellikle birleştirilmesi, cari
tektonik stres rejimindeki rolünü netleştirmektedir. Her deprem kaynağı üzerinde meydana gelebilecek en
büyük deprem, özellikle düşük ihtimal düzeylerinde, deprem riskinin değerlendirilmesinde önemli bir
etkendir. Fay olarak tanımlanan kaynaklar için, depremin maksimum şiddeti, fay geometrisi ve fay
davranışına göre, tek kopmanın maksimum boyutlarının değerlendirilmesidir. Bölgesel kaynaklar için
maksimum şiddet Bonchev et al., 1982’dan alınmıştır (Resim I.9). Resim I.6’da deprem tehlikesinin
tahmini için kullanılan deprem kaynağı modeli gösterilmektedir.

Resim I.10. Deprem riskinin değerlendirilmesi için kullanılan deprem kaynakları haritası.

I.1.2.2 Yer hareketlerinin azaltılması
Azaltma ilişkileri, yerin maksimum ivmesi veya spektral değerlerinin durumu gibi, yer hareket
parametresinin değerlerini, deprem boyut (büyüklük M) ve mesafe olarak, beklenen değer ve dağılımı
açısından tanımlamaktadır. Azaltma ilişkileri, şiddetli hareket verilerinin veya şok dalgasının rapor edilen
şiddetinden kaynaklanan, yerin maksimum hareket parametreleri istatistiki analizinden gelişmektedir.
Yer hareketlerinin azaltılma ilişkileri ve belirsizlikleri, tehlike hesaplanmasında büyük önem
taşımaktadır. Azaltma denklemi parametrelerinin tahmin edilmesi (standart katsayı ve sapma), girilen
verilerin miktar ve kalitesine bağlıdır (şiddet aralığı, uygun veri numunelerinin homojen olmaları, vs.).
Ambraseys et al. (1996) tarafından sunulan yer hareketlerini azaltma ilişkisi, tehlikenin tahmininde
kullanılmaktadır. Tehlike analizinde yaygın olarak kullanılan ihtimal modeli, depremlerin belirli zaman
aralıklarında Poisson süreçleri olarak meydana geldikleridir. Bir yerdeki ihtimal metodolojisi tüm
şiddetlerdeki tüm depremleri ile tüm mesafeleri, bazı yerlerde ilgi dönemlerinde bazı büyüklük
değerlerinin aşılma ihtimali olarak hesaplamaktadır (Thenhaus ve Campbell, 2003).
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I.1.2.3 Sonuçlar
Çeşitli nüksetme sürelerinde ülke deprem riski yukarıda belirtilmiş olan metodolojinin
uygulanmasıyla, deprem kaynağı modeli ve seçilmiş olan hafifletmeye göre değerlendirilmiştir. Resim
I.11’de uygun bir bölge için elde edilen durum gösterilmektedir. İncelenmiş olan alanın içerisinde büyük
bir bölümde 0.09 g ile 0.13 g, küçük bölümde 0.13 g ile 0.18 g arasında ivme beklenmektedir (teklif
edilen referans ivmeler, 0.11 g ile 0.15 g’dir). Kuzey-Doğu ve Güney-Batı’nın azınlığında 0.18 g ile 0.26
g arası ve 0.26 g’dan yüksek ivmeler beklenmektedir (teklif edilen referans ivmeler 0.23 g ve 0.32 g).
Resim I.12’de Vrancea’daki ara depremlerinin, deprem riski üzerindeki etkisi gösterilmektedir. Şekilde
görüldüğü gibi, değerlendirmeye dahil edilen uygun bölgenin neredeyse tüm Kuzey kısmı, Vrancea’daki
depremlerden önemli derecede (%50’den fazla) etkilenmektedir.

I.1.2.4 Bulgaristan’da bulunan ESNET uygun bölgesindeki deprem tehlikesinin tahmini
deagregasyonu
PGA için 475 yıllık deprem risk deagregasyonu (50 yılda %10 ihtimal), Bulgaristan’daki ESNET
bölgesinde bulunan 8 şehirde (idari merkezde) yapılmıştır. Sonuçlar unimodal ve bimodal dağılım
göstermiştir; PGA için arsa hareket frekansının arttığını göstermiştir. PGA için PSHA deagregasyon
şemaları aşağıdaki özellikleri taşımaktadır:


Deprem büyüklüğü ile PGA için gözetilen arsa hareket frekansının aşılması arasında unimodal
dağılım görünmektedir. Dağılım şekli, büyüklükleri 5.0-7.5 arası, Yambol şehrine 5 ile 20 km
mesafede meydana gelen depremler içindir. Tehlikeye katılan en önemli etken, yakın bölge
depremselliği (sismisite)’dir (Resim I.13).



PSHA dezagregasyon modeli, deprem büyüklüğü ile PGA için gözetilen arsa hareket frekansının
aşılması arasında hafif bimodal dağılım göstermektedir (Resim I.14). Resim I.14’te yer alan temel
mod (uygun şekilde gösterilen), büyüklükleri 5.0 ile 6.0 arasında olan, Sliven ve Stara Zagora
şehirlerine 10 ile 20 km arası mesafede meydana gelen depremler içindir (çevredeki bölgesel
sismik alan etkisi). İkincil mod (uygun şekilde gösterilmemiş) büyüklükleri 7.5’ten büyük veya eşit
olan, şehre 220 km’den fazla mesafede meydana gelen depremler içindir (Vrancea’daki ara
depremlerin etkisi). Silven ve Stara Zagora şehirlerindeki tehlikelere katkıda bulunan en güçlü
etken, çevredeki bölgesel depremselliktir.

Resim I.11. Deprem (sismik) kod için teklif edilen harita (uygun bölge),
Sismik tehlikenin tekrarlama süresi 475 yıl.
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PSHA dezagregasyon modeli, deprem büyüklüğü ile PGA için gözetilen arsa hareket frekansının
aşılması arasında hafif bimodal dağılım göstermektedir (Resim I.15). Resim I.15’de gösterilen
temel mod, büyüklükleri 7.5’ten büyük veya eşit olan, Târgovişte, Shumen, Dobrich ve Burgas
şehirlerine 200 km’den fazla mesafede meydana gelen depremler içindir (Vrancea’daki ara
depremlerin etkisi). İkincil mod, büyüklükleri 5.0 ile 6.0 arası olan, şehirlere 10 ile 20 km
mesafede meydana gelen depremler içindir (çevredeki bölge depremselliğinin etkisi). Tehlikeye
katılan en şiddetli etken, yakın bulunan Vrancea deprem kaynağıdır.

Resim I.12. Vrancea’daki ara depremlerin, deprem tehlikesi üzerindeki etkileri.

Resim I.13. Deprem büyüklüklerinin unimodal dağılımı ve
arsa hareket frekansının aşıldığı mesafe – deprem bölgesine
yakın bulunan şehirlerdeki riskin en önemli etkeni

Resim I.14 Deprem büyüklüklerinin bimodal dağılımı ve
mesafe – deprem bölgesine yakın bulunan şehirlerdeki riskin
en önemli etkeni

16

Resim I.15. Deprem büyüklüklerinin bimodal dağılımı ve mesafe – deprem bölgesine yakın bulunan şehirlerdeki riskin önemli
etkenidir. Şehirler için orta kaynak Vrancea.

Resim I.15. Deprem büyüklüklerinin bimodal dağılımı ve mesafe – deprem bölgesine yakın bulunan şehirlerdeki riskin önemli
etkenidir. Şehirler için orta kaynak Dobrich ve Varna
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PSHA dezagregasyon modeli, deprem büyüklüğü ile arsanın hareket etme sıklığını geçme
mesafesinin bimodal dağılımını göstermektedir (Resim I.16). Temel mod, büyüklükleri 7.0’den büyük
veya eşit, Varna şehrine 10 ile 20 km mesafede meydana gelen depremler içindir (yakın bölgesel
depremsellik etkisi). İkincil mod, büyüklükleri 7.5 veya daha büyük, Varna’ya 250 km’den fazla
mesafede yeralan depremler içindir (Vrancea’daki ara depremlerin etkisi).

I.1.3. DEPREM RİSKİ
Deprem Sonuçlarını Değerlendirme Otomatik Sistemi (ASEC), Christoskov ve Solakov (1992,
1995) tarafından tasarlanmıştır. Sistem, afetlerin başlıca sorunlarının azaltılmasına cevap vermek için
hazırlanmıştır: 1) olay sonrası hemen yapılması gereken faaliyetlerin düzenlenmesi 2) olay öncesi önleme
tedbirleri, afetlerin uzun süreli azaltma planı. ASEC Bulgaristan için hazır bulunan jeolojik, sismolojik,
inşaat, sayım ve demografik parametreleri ASEC’e yüklenen parametrelerdir. Programın sonucu, şiddetin,
can kayıplarının ve bina hasarlarının muhtemel dağılımıdır. ASEC’e yüklenen çeşitli yükümlülüklerin
alınması için uygun görülen yöntemler aşağıda sunulmuştur.

I.1.3.1 Şiddet (yoğunluk aralığı)
Şiddet aralığı Glavcheva et al. (1982, 1983) tarafından Bulgaristan’daki depremler için genel
olarak hazırlanan makrosismik model kullanılarak tahmin edilmiştir. Glavcheva et al. (1982, 1983)
tarafından belirtilmiş olan şiddetin azaltılması, izo-sismik bölgeyi elips şeklinde, aşağıdaki denkelmelere
göre tahmin etmektedir:
Lg Q(I, M) = c(I)*M + d(I)
Lg(a*b2) = c1(I)*M + d1(I)

(I.1)

Lg(b2/a) = c2(I)*M + d2(I)
M – deprem şiddeti (büyüklüğü); I – makrosismik şiddet; Q – I sabit noktada elips ölçüsü; a ve b –
I sabit noktada elipsin yarı-eksenleri; c, ci, d, di – ampirik katsayılar. Katsayılar, Bulgaristan’ın içinde ve
yakınlarında bulunan depremlere ilişkin tarihi verilere göre belirlenmiş, en küçük kare metodu
kullanılmıştır.

I.1.3.2 Can kaybının değerlendirilmesi
Toplam mağdur sayısının tahmin edilmesi, özellikle can kaybı (NL) ve yaralı sayısı (NW), ilk
önce Christoskov ve Samardjieva tarafından (1984) tanıtılmış olan, daha sonra Christoskov ve
Solakov tarafından ASEC maksatlarına uygun olarak iyileştirilen ve ayarlanan (1992, 1995) yaklaşıma
dayalıdır. Ampirik ilişkiler aşağıdaki denklemlerle gösterilmektedir:
log NL= k1+ k2M

(I.2)

log(NW/NL)= k3+k4M

(I.3)

Yukarıdaki denklemler, M büyüklüğünde deprem tarafından etkilenen bölgede D±∂D=const
ortalama nüfus yoğunluğu için geçerlidir. k1, k2, k3 ve k4 katsayıları 0 – 25, 26 – 50, 51 – 75, 76 – 100,
101 – 200, 201 – 400 ve 400 pr./km2 üzerindeki aralıklarda D±∂D yoğunluğu için ayarlanmıştır. ASEC
hedefi doğrultusunda NL ve NW değerlerinin tespiti, çeşitli yoğunluk I (I=7, 8, ≥ 9 MSK ve MM
ölçüsünde) bölgelerine göre katsayıların ayrılması ile uygulanacaktır. I yoğunluklu bölgelerin ortalama
yarıçapı rI, genelleştirilen makro-sismik modelleriyle tahmin edilebilir (Glavcheva et al., 1982, 1983). Bu
durumda NL ve NW değerleri, yoğunluk I ve nüfus yoğunluğu D’ye bağlıdır.
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I.1.3.3 Bina hasarlarının değerlendirilmesi
Genelde binaların, yapıların, çeşitli fabrika ve tesisatların hasarları üç büyük kategoriye ayrılır:
mimari, yapısal ve yıkıcı. Mimari hasarlar oldukça küçüktür ve binanın temel unsurlarını
etkilememektedir – çatlaklar ve sıvanın dökülmesi, duvarların çatlaması, duman bacaları ve süslerin
düşmesi, vs. olarak gerçekleşir. Yapısal hasarlar, sutünler gibi, binanın bazı temel unsurlarını etkiler ve
bozarlar. Yıkıcı hasarlar, binanın kısmen veya tamamen bozulması anlamına gelir. Bina ve yapıların
hasarları, aynı bina için temel üzerindeki yatay gerçek kuvvet ile tasarım kuvveti arasındaki oran olan, P
hasar verici potansiyel olarak değerlendirilebilir. P hasar verici potansiyel aşağıdaki gibi tanımlanır
(Tzenov, 1970, Bonceva ve Tzenov, 1978 tarafından sunulmuştur):
P= Sa/(κ 3 Kc g)

(I.4)

Sa – binanın temel dönemi için spektral ivmedir; κ ve Kc – dinamik ve sismik katsayılar, g – yer çekim
ivmesi. κ katsayısı, 0.75 ile 1 arasında değişebilir ve yuvarlak bir tahminle aşağıdaki şekilde tahmin
edilebilir:


κ = 1 tuğladan yapılmış binalar için,



κ = 0.8 büyük panellerden yapılmış binalar için,



κ = 0.75 tüm diğer binalara.

Dinamik katsayı β (2.5 ≥ β ≥ 0.8) binanın doğal periyodu (T)’ne göre değişir ve zeminin çeşitli
şartları için rakam veya çizim olarak belirlenebilir. T süresi deneysel olarak ölçülebilir veya çeşitli yapı
türlerine göre tahmini olarak değerlendirilebilir. Bulgaristan için pratik uygulamayı sağlamak amacıyla
ASEC (Deprem Sonuçları için Otomatik Sistem) yardımıyla, en önemli deprem bölgelerinde (Shabla,
Gorna Orjahovitca, Maritsa) meydana gelen şiddetli depremlerin olası sonuçları hesaplanmıştır. Model
kapsamında, Maritsa, Shabla ve Gorna Orjahovitca bölgelerindeki maksimum 7.0 (MS = 7.0)
depremleri değerlendirilmeye dahil edilmiştir. Sonuçlar Tablo I.2’de yer almakta ve Resim I.17 –
I.20’de gösterilmektedir. Tablo I.2’de insan can kaybı ve bina hasarları (hafif, orta, ciddi ve tam)
ortalamaları gösterilmektedir. Yapılan karşılaştırma en ağır sonuçların Maritsa bölgesinde meydana
gelen deprem sonucunda beklendiğini göstermektedir. ASEC tahminleri istatistiki ortalama değer olarak
dikkate alınmalı ve gözlemlenen sonuçların daha geniş dağılımlı (birden fazla kat büyük veya küçük)
öngörülmektedir. Bu belirsizliklere rağmen, acil durumlarda müdahale planlarının hazırlanması ve test
edilmesi, şehircilik alanı ve risk analizi konularında asgariye indirme politikasındaki bazı tahiminler
kullanılabilir. Öte yandan, ASEC tahminleri Bulgaristan’da meydana gelecek şiddetli bir deprem
sonucunda yapılacak acil müdahalelerin yönetimi ve denetiminde faydalıdır.

Resim I.17. Makro-sismik alan (Maritsa bölgesi, M=7.0).
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Resim I.18. Makro-sismik alan (Gorna Orjahovitca bölgesi, M=7.0).

Resim I.19. Makro-sismik alan (Shabla bölgesi, M=7.0).

Tablo I.2. Bulgaristan’daki şiddetli depremlerin sonuçları.
Deprem
bölgesi
Maritsa
M=7.0
Shabla
M=7.0
Gorna
Orjahovitca
M=7.0
Deprem bölgesi
Maritsa
M=7.0
Shabla
M=7.0
Gorna
Orjahovitca
M=7.0

S*

Nüfus

Can kaybı

D*

Yaralılar

15594

1657298

106

1141

4829

3611

385520

107

29

119

14214

1031526

73

3496

14808

Bina sayısı

Az hasar

Orta ve ciddi
hasarlar

Tam hasar

224215

117305

73661

33249

44720

20684

12081

4509

197301

102686

63963

30652

S*- Etkilenen bölgenin ölçüsü (km2)
D* - Ortalama nüfus yoğunluğu (km2)
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I.2 MOLDOVA CUMHURİYETİ
I.2.1. DEPREMSELLİK
I.2.1.1 Coğrafya ve jeoloji açısından kısa tanıtım
Yüzölçümü 33,000 km2 olan Moldova Cumhuriyeti, Dinyester Nehri üzerindedir. Batısında Pruth
(Prut) nehri bulunmaktadır. Ülkenin bu önemli nehirlerinin kaynakları Karpat Dağlarıdır. Genellikle,
nehir vadilerince bölünen tepeler vardır. Yükseklik Kuzey Doğu’dan Güneydoğu’ya, Karadeniz ve
Tuna’ya doğru iner. Transdinyester bölgesinde birçok vadi bulunmaktadır. Moldova’nın en yüksek
bölgesi olan Codri, deniz hizasından 400 metre yüksekliktedir. Nehir vadileri ve yakında bulunan 150180 m yükseklikleriyle, dağ ülkesi görüntüsünü vermektedir. Moldova topraklarının çoğu Doğu Avrupa
Precambrian Platformu üzerindedir ve bu nedenle iki yapısal ve/veya stratigrafik sistem tespit edilmiştir –
temel ve sediman örtüsü. Güney Batı’da hercynian temel üzerinde derim mezozoik havza bulunmaktadır.
Diğer tarafta alt tabakalarda önemli derecede deforme olan, Archean ve Protrozoik devirlerinden
metamorfik taşlardan oluşmaktadır. Bu taşlar kazılan kuyularda incelenmiş, Dinyester vadisinde sadece
bir jeolojik ağız (afloriment) tespit edilmiştir. Alt tabakalarda granit, granitik gnaise ve gabbro
bulunmaktadır. Kalan yüzey, bazır yerlerde derinde bulunan taşlar üzerinde muhafaza edilmiştir.
Kristalin tabaka üzerinde bulunan sediman tabakası bozulmamış, Riphean, Paleozoic, Mezozoic
ve Cenozoic devirlerinden kalan taşlardan oluşmakradır. En eski sediman birimleri, fosilifer olmayan
tetrigen taşlardan oluşmaktadır. K-Ar glaukonit incelemelere göre, 590 ile 1010 Ma dönemindendir.
Pridnestrovie (Transdinyester) bölgesinin merkezinde incelenen bu taşların kalınlığı, 100-150 m’yi
geçmemektedir.
Ülkenin Güneyinde, temel 1800-2000 m derinlikte bulunmuştur. Alanın ortalama eğimi 10 m/km
olup, Kuzey’den Güney’e doğrudur. Manyetik ve yerçekimi verilerine göre, ama gruplardan farklı, derin
ve eski bölümler göstermektedir. Kristalin altyapı yüzeyi düz değildir; nedenleri ise, tektonik
deformasyon ve çeşitli derinliklerde meydana gelen erozyondur. Daha yeni olan Proterozoic depolar hiç
bozulmamıştır.
Pre-Dobruca Vadisi, graben tipi asimetrik bir yapıdır, Jurasik ve belki daha eski dönemlerden
kalan taşlardan oluşmaktadır. Sediman derinliği 3000 m üzerinde ve bu nedenle aşağıdaki tabakalar
konusunda çok az bilgi vardır. Pre-cambrian ve Hercynic platformlarının birleşme noktasında bulunan
vadi, hem Doğu hem Batı’da Moldova sınırlarını aşmaktadır. Vadi, Bouguer indirimli yer çekim
anomalisi göstermektedir.

I.2.1.2 Deprem risk ve tehlikesini araştırma bilgi bankası
Depremlerle ilgili araştırmalar, ulaşılabilen bilgilerin kalitesine bağlıdır. Bu konuda, Vrancea
depremlerinden etkilenen bölgeler için sismik tehlike ve sismik risk araştırmalarına temel olacak özel
bilgi bankası oluşturulmuştur.
Araç veriler. Moldova’daki şiddetli ve orta depremler (4.0 ≤ MGR ≤ 7.2) ile ilgili veriler, 1977 –
2008 yılları arasında beş kayıt istasyonunda toplanmıştır. Halihazırda veri bankasında 52 olayda
kaydedilen 450’nin üzerinde yatay unsurlu kayıt bulunmaktadır.
Makrosismik veriler. Veri bankasının makrosismik unsuru, binaların hasarları ile binaların
bulundukları yerlerdeki jeoteknik şartlarla ilgili bilgiler içermektedir. Moldova, 1977 ve 1986 yıllarında
Vrancea bölgesinde meydana gelen depremler sonucunda büyük hasar ve zarar görmüştür. Bu depremler
mevcut binaların gördükleri hasarlar konusunda geniş bilgiler sağlamışlardır. 4 Mart 1977 (M=7.2)
depreminden sonra, 2765 bina tamamen yıkılmış (incelenen toplam sayı olan 11849’un %23’ü) ve 8914’ü
ciddi hasarlar görmüşlerdir (%75).
30 Ağustos 1986 (M=7.0) depremi için hazırlanan benzer istatistikler, incelenen toplam 58538
binanın 1169’u (%2) tamamen yıkılmış ve 7015 (%12) ciddi hasar görmüşlerdir.
Jeoteknik veriler. Jeoteknik veriler 1210 yerdeki toprak tabakalarıyla ilgili bilgiler içermektedir.
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I.2.1.3 Deprem kaynakları, deprem faaliyetleri, şiddetli depremler
Moldova Cumhuriyeti, Karpat Dağlarında yer alan ve sismolojik edebiyatında Vrancea bölgesi
olarak tanınan bölgede meydana gelen şiddetli depremlerden sıkça etkilenmektedir.
Vrancea bölgesi kaynaklı deprem etkileri, tüm dünyadaki sismik araştırma istasyonları tarafından
kaydedilmektedir. Bu kaynaktan gelen depremler, komşu ülkelerde yarattıkları sosyal ve ekonomik
etkilerden dolayı, pratik ve teorik açılardan da ilgi çekmektedir. Maksimum deprem şiddeti 12 derecelik
basamakta 8-9 dereceye ulaşmaktadır; 6 derecelik bölgede (toprak hareketi ve bina hasarından etkilenen
bölge sınırlarında) Romanya, Moldova, Bulgaristan’ın büyük kısmı ve Ukrayna’nın Güney-Batı’sı yer
almaktadır. Vrancea bölgesindeki depremlerden etkilenen toplam alan 300.000 km2, nüfus sayısı ise 25
milyon civarındadır.
Vrancea bölgesindeki deprem faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgiler 1000 yılından itibaren
toplanmış ve bölgede meydana gelen 3000 deprem ile ilgilidir. M=6.0’dan büyük depremler ortalama
olarak her yüzyılda en fazla 5 defa meydana gelmektedir. Bölgede birçok önemli şehir (başkent dahil),
birçok sanayi ve enerji kurumları, 2 nükleer santral, kimya fabrikaları, doğalgaz ve akaryakıt boruları,
birçok köprü ve baraj bulunmaktadır.

I.2.1.4 Gözetleme şebekesi – kısa tarihçe
Moldova Cumhuriyetindeki deprem faaliyetleri özellikle Vrancea bölgesinde orta derinlikte (alt
tabakada) meydana gelen depremler ile Dobruca’nın Kuzeyinde meydana gelen yüzeysel depremlerin
sonucudur. Karadeniz havzasında meydana gelen depremler de etki etmektedir. Moldova
Cumhuriyetindeki depremselliğin ülke ve bölgesel düzeyde gözetilmesi, Bilim Akademisi bünyesindeki
Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsü’ne bağlı Operasyonel Sismik Gözetleme Şebekesi aracılığıyla
yapılmaktadır. Bahse konu şebekede altı adet sismik istasyon yer almaktadır - Chişinău, Cahul, Leova,
Soroca şehirlerinde ve Mileştii Mici, Giurgiuleşti köylerinde (8,7 ve 6 MSK dereceli bölgeler). Maalesef
istasyonların dağılımı düzenli değildir (Resim I.20) ve Moldova Cumhuriyetinin topraklarını etkileyen
deprem kaynaklarının sadece bir tarafında yer almaktadır. Moldova Cumhuriyetinde aletli gözetleme 22
Aralık 1949 tarihinde başlamıştır; bahse konu tarihte Kişinev şehrinde konuşlu istasyon ilk sismogramı
kaydetmiştir. Bu tarih Moldova’daki sismik araştırmaların başlangıcı sayılabilir. 4 Mart 1977 tarihinde
Vrancea’da meydana gelen, Richter basamağına göre 7.4 dereceli şiddetli deprem bölgedeki sismik
istasyon şebekesinin gelişmesine neden olmuştur. 1982 – 1988 döneminde Leova, Cahul, Giurgiuleşti ve
Soroca’da dört yeni sismik istasyon ve fotoğraf kağıdına kayıt yapan analojik galvanometre kurulmuş,
bölgenin sismik faaliyetleri ve deprem merkezleri daha iyi tespit edilmiş ve resmi makamlara hızlı şekilde
bilgi verilmiştir. İstasyonun çalışması süresince kaydedilen sismogram kayıtları, Kişinev Jeofizik
Gözetim Merkezi arşivinde bulunmaktadır.

I.2.1.5 Sismik gözetim sisteminin teknik özellikleri
Moldova’nın sismik gözetim faaliyetleri, Moldova Bilim Akademisi (ASM) bünyesindeki Jeoloji
ve Sismoloji Enstitüsü’nün Deneysel Sismoloji Merkezi’nde yapılmaktadır. Ülke genelinde şebekenin ilk
bağlantısı, Ulusal Veri Merkezi’nin ve sismik istasyon şebekesinin çalışmalarını koordine eden Kişinev
Gözetleme Merkezidir.
Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsünün 2004 yılında Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ve 2008
yılında Uluslararası Sismoloji Merkezi üyesi olarak kabul edilmesi, Ulusal Sismik Şebekesinin
modernleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu şekilde Ulusal Şebeke, Avrupa ve dünya düzeyinde
dağıtılan sismik şebekelerin ayrılmaz parçası olmuştur. Bu teşkilatların başlıca hedefi sismik verilerin
ileri ve etkili tekniklerle kaydedilmeleri, stoklanması ve kullanılması, gerçek zaman alış teknikleri ile
güvenli iletişim (bilgi transferi) yollarının geliştirilmesi, deprem ve binalar konusunda her türlü bilginin
hızlı işlenmesi ve bilgi değişimi, büyük bilgi bankalarının yönetimi, bilgilerin haber bültenleri ve sismik
kataloglarla dağıtılmasıdır.
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Resim I.20. Moldova Cumhuriyetinde bulunan sismik istasyonlar ve bulundukları bölgeler (sismik şiddet derecesi - 8, 7, ve 6
MSK derecesi)

I.2.1.6 Sismik Veri Ulusal Merkezi (MD NDA)
Kişinev Gözetim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Veri Merkezi (Resim I.21) tamamen
revize edilmiştir. Gerçek zamanda bilgi transferi özel cihazlarla yapılmakta, dünyanın devamlı
hareketlerini oluşturan sismik kayıtları incelenebilmektedir. Merkezde sismik verilerin görüntülenmesi,
arşivlenmesi ve incelenmesi için gerekli modern cihazlar mevcuttur; bilgiler, Linux PC programlarıyla
çalışan özel programlar vasıtasıyla gönderilmekte ve toplanmaktadır (örneğin SeisComp 3.2). SeisComp
bilgi transferi için programlar paketidir; ilk başta GEOPHON (Potsdam) şebekesi için geliştirilmiş, daha
sonra MEREDIAN (“Sismik Veriler Bilgilendirme ve Hızlı Arşivleme Akdeniz-Avrupa Şebekesi”) ve
GITEWS (“Hint Okyanusunda Tsunami Durumunda Erken İkaz Alman Sistemi” projeleri kapsamında da
genişletilmiştir.

I.2.2. DEPREM TEHLİKESİ
Moldova Cumhuriyeti, Vrancea / Romanya bölgesinde meydana gelen ara depremler nedeniyle
zarar görmekte ve etkilenmektedir. Bilindiği gibi, bina ve yapıların depreme dayanıklı olmalarını
sağlamak maksadıyla alınan maliyetli tedbirler, deprem tehlike haritalarına istinaden yapılmaktadır.
Moldova Cumhuriyetindeki deprem tehlikesi konusundaki en yeni tahminler, aşağıdakileri içeren,
tümdengelimsel olasılıksal yaklaşım kullanılarak yapılmıştır:







Vrancea’daki deprem kaynağının tanımlanması;
Vrancea’daki kaynağın olabilen maksimum büyüklüğünün tahmin edilmesi;
Vrancea kaynağından gelen çeşitli büyüklükte depremlerin beklenen frekanslarının tahmin
edilmesi;
Makrosismik şiddetlerin Vrancea kaynağı yönünden, incelenmekte olan kaynaktaki (Moldova
Cumhuriyeti) büyüklük, mesafe, fokal derinlik ile söndürülmesi için gerekli değişikliklerin
kararlaştırılması;
Makrosismik şiddet ile arsanın maksimum ivmesi arasındaki uyumun kararlaştırılması (PGA);
Deprem tehlikesinin hesaplanması için teorik modelin uygulanması.
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Resim I.21. Ulusal Sismik Merkezi (MD NDA), Kişinev, iç görüntü.

Vrancea kaynağı modeli. Konvansyonel olarak, deprem merkezlerinin içeren harita, deprem
kaynağının tespit edilmesine esastır. Bu araştırmada, Sismik Merkez’in kendi kataloğu
değerlendirilmiştir. Katalogda 1501-2001 yılları arasında Vrancea bölgesinde ara derinlikte (60-170 km)
meydana gelen 639 deprem yer almaktadır. Daha önce defalarca Vrancea bölgesinde meydana gelen ara
derinlikteki depremlerin özellikle Moldova Cumhuriyetini etkiledikleri gösterilmiştir.
Vrancea’daki orta derinlik kaynağı için derinlik kaynağı. Vrancea orta derinlik kaynağı için
çeşitli derinlik aralıklarında uygulanan model Tablo I.3’te gösterilmiştir.
Derinlik düzeyleri

Tablo I.3. Vrancea orta derinlik kaynağı için derinlik modeli
Ortalama tekrarlama süresi
Derinlik
MW
(km)

(yıl)

1

60 – 80

7.0

24

2

80 – 100

7.5

82

3

100 – 160

8.1

820

4

160 – 170

Mmax. Vrancea’daki noktaların sadece sübdüksyon yüzeyi değil, litosferde bulunan sübdüksyon
cismine karşı koyduklarını varsayarsak, inandırıcı maksimum büyüklük MW = 8.1 olarak tespit edilmiştir
(Zaicenco, A., Lungu, D., Alkaz, V., Cornea, T., 1999). Tekrarlama-büyüklük ilişkisi. Vrancea’daki
depremlerin orta derinlikleri konulu katalogdan anlaşıldığı üzere, yılda M büyüklüğünde N ortalama
deprem sayısı tespit edilmiştir (Mw, min = 4.0, Mw, max = 8.1).
LgN (≥Mw min) = 3.91 - 0.75Mw

(I.5)
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Resim I.22. Orta derinlikte meydana gelen depremler için büyüklük-tekrarlama ilişkileri (Mw ≥ 4).

Söndürme ilişkisi. Vrancea-Moldova Cumhuriyeti azimutu için N. Shebalin örneğine dayalı yeni
büyüklük söndürme ilişkisi hesaplanmıştır:
I = 1.33M - 8.41Lg (H 2 + R 2 )1/2 + 0.33P

(I.6)

H – merkez derinliği, R – hipo-merkez mesafesi ve – değişken, 0 (%50 aşılmama ihtimali) veya 1
(%84 aşılmama ihtimali). Vrancea’da (10.11.1940, 4.03.1977 ve 30.08.1986) meydana gelen üç
depremden alınmış MSK söndürme eğrileri ve Resim I.23’de gösterilmiştir.

Resim I.23. Vrancea’da meydana gelen üç depremden alınmış MSK söndürme eğrileri.

Makrosismik büyüklük ile arsanın maksimum ivmesinin uyumu (PGA). Mevcut bilgilere
istinaden, Vrancea’daki orta derinlik depremleri için arsanın yatay ivmesi ile makrosismik büyüklük
arasındaki ilişkiyi gösteren denklem hesaplanmıştır (Resim I.24). Giriş parametreleri hesaplandıktan sonra
Moldova Cumhuriyetinin toprağı 10 x 10 km’lik hücrelere bölünmüş ve her birinin merkezinde 50 yıllık
tekrar süreleri için MSK büyüklüğü ve PGA ivmesi değerleri hesaplanmıştır (Resim I.25).
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Resim I.24. Vrancea-Moldova Cumhuriyeti azimutu için MSK büyüklüğü PGA ivmesi arasındaki ilişki.

I.2.3 DEPREM RİSKİ
XX. yüzyılda Moldova Cumhuriyetinde birçok şiddetli deprem meydana gelmiştir. Bu dönemde
kaydedilen en önemli depremler (1940, 1977, 1986) birçok can kaybı ve ekonomide zarara neden
olmuştur. Tablo I.4’te 4 Mart 1977 ve 31 Ağustos 1986 (Gutenberg-Richter basamağına göre
büyüklükleri 7.2 ve 7.0) depremlerinde kaydedilen hasarlarla ilgili bazı veriler yer almaktadır. Eski
Sovyetler Birliği’ndeki sigorta şirketleri halka 686 milyon ruble, devlet ise 700.000 ruble değerinde
ödemeler yapmış; buna rağmen, halkın yaşadığı gerçek zarar telafi edilmemiştir. İnşaat alanındaki
uzmanların tahminlerine göre depremin sonuçlarını telafi etmek için 800 milyon ABD Doları
gerekiyordu.

I.2.3.1 Sismik tehlike (temel)
Bu araştırmanın maksadı, Moldova Cumhuriyetinde orta vadede ortalama riski değerlendirmektir.
Önümüzdeki 50 yılda öngörülen büyüklükler, sismik tehlikenin ana unsurunu oluşturmuştur.
Bunun dışında, önceki araştırmalarda görüldüğü gibi (Alkaz, 1999, Alkaz et al., 1999) özel
bölge koşullarında, toprak kalınlığı, topografya, hidroloji gibi etkenler, amplitüd ve arsa hareketinin
spektral yapısında önemli rol oynamaktadır. Yerel özel amplitüdü ölçmek maksadıyla üç ayrı jeolojik
örnek seçilmiştir (temel taşların değişik derinliği). Yerel amplifikasyonlar, ampirik ve teorik transfer
fonksiyonlarıyla kararlaştırılmıştır (Alkaz et al., 1987, 1999, Alkaz, 1999). Deneylerin, mikrobölgelendirme ve rakamsal örneklerin kullanılmasıyla (Alkaz et al., 1990, Pavlov P., 1995) Moldova
Cumhuriyetindeki bazı topografya özellikleri ile hidrojeolojinin sismik etki üzerindeki etkisi ilgili
veriler elde edilmiştir. Bu şekilde sismik tehlike, önümüzdeki 50 yılda beklenen büyüklükler ile
toprağın amplifikasyon kapasitesi, topografya ve yeraltı suların düzeyi göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır.

I.2.3.2 Jeolojik tehlike (ikincil)
Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde toprak kayması, yoğunlaşma, sıvılaşma ve Neogen
Cuaternar yığınlarından taş düşme konularında yüksek potansiyele sahiptir. Bu dinamik jeolojik süreçlere
yatkın bölgeleri tespit etmek maksadıyla, mevcut bilgi kaynakları kullanılmıştır : çıkarılan gazeteler,
raporlar ve haritalar (Stasev, 1964, Constantinova T. et al., 1997). Bahsekonu tespit, jeolojik tehlike
haritasının hazırlanması için gereklidir.
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I.2.3.3 Konutların hassasiyeti
Moldova Cumhuriyetinde yaklaşık 165.000 bina vardır. MSK-76 ölçü basamağı binaları
sınıflandırma yöntemi olarak kullanılmıştır. Görüldüğü gibi A ve B kategorilerindeki binalar bu
topraklarda en yaygın olanlardır.
Bina hassasiyetini miktar olarak ifade etmek maksadıyla, aşağıdaki şekilde Vaver katsayısı
kullanılmıştır:
Vaver = (NA + 0.5NB) / (NA + NB)

(I.7)

NA, NB is , A ve B tipi bina sayısıdır (MSK-76 basamağındaki sınıflandırmaya göre).

Resim I.25. Moldova Cumhuriyeti topraklarındaki sismik faaliyet bölgelendirme haritası.

Bu şekilde, yapılan incelemeye, değerlendirmeye bölgedeki binaların çoğunu oluşturan sadece
geleneksel binalar (A ve B kategorileri) dahil edilmiştir. 0.5 ile 1.0 arasında değişen Vaver katsayısı,
yapıların ortalama hassasiyetinin ölçüsüdür.

I.2.3.4 Nüfusa ilişkin veriler
Nüfus yerleşim ve dağılımı (Palamarciuc et al., 2001), incelemeye dahil edilen bölgedeki
nüfusun özelliklerinin kararlaştırılması için önemli etkenlerdir.
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Tablo I.4. Moldova Cumhuriyeti : 4 Mart 1977 ve 31 Ağustos 1986 depremlerinde hasarlar
.
İncelenen bina toplamı Ciddi hasar gören, yeniden Tamamen hasar
Bina tipi
inşaatı gerekli olanlar
görenler
1977
1986
1977
1986
1977
1986
2821
7000
Devlet işletmeleri
1449
1152
1372
757
6984
49000
Özel işletmeler
6096
4820
888
Okullar
334
546
263
128
71
26
Okul öncesi kurumlar
188
562
141
88
47
33
Sağlık kurumları
181
353
126
64
55
39
crtKültür kurumları
238
262
161
189
77
73
Ticari kurumlar
314
326
110
105
34
221
Diğer kurumlar
789
489
568
469
221
2
11849
Toplam
58538
8941
7015
2765
1169

I.2.3.5 Kayıpların değerlendirilmesi
Kayıpların ortalama değerinin ölçüsü olarak, Moldova Cumhuriyetindeki eyaletlerden her
birindeki ekonomik faaliyetler tahmin edilmiştir (Constantinova et al., 1997). Depremin sonuçlarını,
jeolojik tehlikeleri ve ihtiyaç duyulan diğer haritaları vurgulamak maksadıyla metodolojiler (Blair et al.,
1979, Mindrescu, 1990, Papadopoulos et al., 1996) kullanılmıştır. Ortalama deprem riskinin
değerlendirilmesi için atılan adımlar aşağıdadır:


Hesap için temel birimin tanımlanması. Hesaplar, her biri 10 x 10 km alanında olan 348 puanlık
çizelge için yapılmıştır;



İncelenecek etkenlerin kararlaştırılması: deprem tehlikesi (depremin kaynağı, toprak
amplifikasyonu, topografya, hidrojeoloji), jeolojik tehlike (toprak kaymaları, yoğunlaşmalar,
sıvılaşma, taş düşmesi), binaların hassasiyeti, nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetler
endeksi. Ortalama oranın hesaplanması: her etkene, diğer etkenlere göre ortalama önemini
gösteren 3 ile -40 arasında bir oran verilmiştir. Oran 6 uzmanın görüşüne göre
kararlaştırılmıştır. Görüldüğü gibi en büyük oranlar depremlere tahsis edilmiştir çünkü yıkıcı
potansiyele sahiptirler; en düşük oranlar yoğunlaşmalar ve taş düşmelerine tahsis edilmiştir ;



Her etkenin potansyeli 1 ile 4 arasında sınıflandırılmıştır. Örneğin depremler 1 ile 3 arasında
puan almışlardır: 1 – VI. derece deprem şiddeti (düşük tehlike), 2 – VII için (orta tehlike), ve 3 VIII için (büyük tehlike);



Çizelgenin her hücresi için deprem riskinin hesaplanması, deprem tehlikesi EH, jeolojik tehlike
GH, bina hassasiyeti VB, nüfus yoğunluğu DP ve ekonomik faaliyet endeksi EA evrişimi olarak
görülmektedir:

Ri = EH * GH * VB * DP * EA

(I.8)

(III.4) ifadesi, çizelgenin her hücresi için skoru gösteren genel rakamı elde etmek için
uygulanmıştır; skorlar, 101 ile 430 aralığında olmuştur. Her hücredeki ortalama deprem riski Rri aşağıdaki
gibi belirlenmiştir:
Rri= Ri/Rm

(I.9)

içinde Rm=min{Ri}.
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I.2.3.6 Moldova Cumhuriyetinde ortalama deprem riski
Toplanan verilere istinaden deprem riskinin değerlendirilmesi için gerekli olan haritalar seti
hazırlanmıştır (Resim I.26 – I.31). Daha sonra, Rri dağılımına istinaden dört risk sınıfı (az, orta, yüksek
ve çok yüksek) tespit edilmiş ve ortalama deprem riskinin büyük ölçekli haritası (1:500.000)
hazırlanmıştır. Görüldüğü gibi deprem riski deprem tehlikesi ile aynı değil ve nüfusu daha yoğun,
ekonominin daha gelişmiş olduğu Moldova Cumhuriyetinin merkez bölgesinde alarm düzeylerine
ulaşmakta, muhtemel depremlerin yan etkileri daha belirgin şekilde gösterilmiştir.

I.2.3.7 Gelecek depremler durumunda hasarların tahmini
Etki spektrumu kullanılarak hasar tahmini. MG=7.0 (Gutenberg-Richter) deprem senaryosunda
açık havada amorti edilen etki spektrumlarının simülasyonu yapılmış, dalga parametreleri çıkarılmıştır.
GIS ara yüzlü mevcut software, incelenen bölgenin (Resim I.32) her noktası için seçilen parametrelerin
eklenmesine ve binaların hasar derecesi di’nin hesaplanmasına izin vermektedir. Yapısal hasarların
derecesi toprak düzeyindeki dalgalar çerçevesinde incelenmekte, binanın doğal titreşim süresi için etki
sprektrumu SA2Hz olarak ifade edilmektedir. Simülasyon ve gerçek veriler arasındaki uyum oldukça
iyidir: 0.89.
MSK şiddeti olarak hasar tahmini. Yukarıda, etki spektrumları (kırılganlık fonksiyonları)
kullanılarak, mevcut deprem tehlikesi için çeşitli yapıların hasar görme olasılığı değerlendirilmiştir. Ancak
bugüne kadar en büyük hasarların tahmini, makrosismik şiddet kullanılarak yapılmıştır. Aynı çerçevede,
Vrancea’da meydana gelen şiddetli depremler durumunda Moldova Cumhuriyeti topraklarında
kaydedilecek hasar-can kaybı tahmini için MSK’ya dayalı software uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama,
Vrancea bölgesinin deprem tehlikesinin değerlendirilmesine istinaden hasar ve can kayıplarını
hesaplamakta, yönlendirme etkileri, toprağın yerel şartları ve Moldova’daki mevcut binaların hassasiyetini
göz önünde bulundurmaktadır.
Yönlendirmenin etkileri. Vrancea-Moldova Cumhuriyeti için azimut modeline istinaden MSK
gerilimini azaltma ilişkisi belirlenmiştir (Shebalin, 1997):
I = 1.3M - 4.6 lg (H 2 + R 2 )1/2 + 8.4

(I.10)

Açıklamalar: M – Gutenberg-Richter deprem büyüklüğü, H – fokal derinlik, R merkez mesafesi.
Yerel toprak şartları. Deprem telafi kanununa istinaden sadece gerilimin temel dağılımını elde
edebiliriz. Hasar tahmin metodolojisinde yerel jeolojiyi hesaba dahil etmek maksadıyla sismik mikro bölgelendime haritası kullanılmaktadır. Merkez Bölge Resim I.33’de gösterilmiştir. Kişinev şehrinin
sismik mikro-bölgelendirme haritasına göre, MSK temel gerilim (7), 0 ile 1.0 derece değişmektedir.
Hassasiyet. Bu araştırmada kullanılan hassasiyet fonksiyonları (bina hasar matrisi ve can kaybı matrisi)
Alkaz et al. (2006) tarafından gösterilmiştir. Bina ve yapıların bozulma derecesinin sınıflandırılması
çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Teklif edilen algoritma 6 dereceli basamağa dayalıdır, şöyle ki: 0 –
bütün, 1 – az hasar, 2 – orta hasar, 3 – büyük hasar, 4 – bozulma ve 5 – yıkılma. MSK gerilimi
kullanılarak hasar-kayıp simülasyon sonucu Tablo I.5’de gösterilmektedir.
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Resim I.26. Vrancea bölgesindeki
Tahmini çizim haritası (MSK). Ortalama nüks
süresi =50 yıl. hidrojeoloji).

Resim I.27. Ortalama deprem tehlikesi dağılımı
(deprem kaynağı, toprak amplifikasyonu,
topografya,

Resim I.28. Ortalama jeolojik tehlike
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Resim I.29. Moldova Cumhuriyetindeki Ekonomik
faaliyet endeksinin dağılımı

Resim I.30. Moldova Cumhuriyetinde mevcut bina
grubunun ortalama hassasiyeti.

Resim I.31. Moldova Cumhuriyeti Nüfus Yoğunluğu.

Resim I.32. Moldova Cumhuriyetindeki ortalama deprem riskinin dağılımı.

Resim I.33. T=0.4 s’ne Kişinev şehir merkezi cevap spektrumunun simüle edilen değerler haritası.
Tablo I.5. MSK gerilimini kullanarak binaların simüle edilen ve kaydedilen hasarları : B tipi. Kişinev şehrinin merkezi, Vrancea
depremi, 30 Ağustos 1986 (MG=7.0).
Bozulma derecesi

0

1

2

3

4

Simülasyon senaryosu

10.2

29.5

37.6

19.8

2.9

4.5

27.2

41.1

25.1

2.1

(MG= 7), binaların %
Gerçek veriler
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I.3 ROMANYA
I.3.1 DEPREMSELLİK
Romanya oldukça yüksek depremselliği olan bir ülkedir: her yıl 300 civarında M>2.5’den büyük
deprem kaydedilmektedir. Romanya’daki karmaşık tektonik çevrede birkaç ayrı sismojen bölge tespit
edilmiştir: Bârlad Çukurluğu (BD), Pre-Dobruca Çıukurluğu (PD), Romanya Ovası - Câmpia Română (İntraMeosik fayının bir bölümü), Kuzey’de Crişana-Maramureş (CM), Transilvanya Çıukurluğu - Depresiunea
Transilvaniei (TD) ve Romanya’nın merkezinde bulunan Făgăraş-Câmpulung (FC) bölgesi, ülkenin
Batısında bulunan Banat (BA) ve Dunubiana (DA) bölgeleri. Depremsellik açısından en aktif bölge, Karpat
Dağlarının Doğusunda yer alan Vrancea bölgesidir. Resim I.34’te görüldüğü gibi bu bölgelerden
kaynaklanan depremler orta büyüklükte ve yüzeysel kaynaklıdır. Făgăraş (FC) bölgesi ise, tespit edilen
büyüklük açısından (Mw = 6.5) ikinci sırada yer almaktadır. Her yüz yılda bu bölgede, merkezdeki
büyüklüğü VIII’in üzerinde olan bir deprem beklenmektedir (Moldovan et al., 2007); son büyük deprem 26
Ocak 1916’da meydana gelmiştir, MSK basamağına göre Mw=6.5 ve I0=VIII-IX.

Resim I.34. Romanya’nın depremselliği.

Romanya’daki yüzeysel depremlerin çoğu düşük enerjilidir. Depremsellik Mw büyüklüğü 5’e yakın
ancak 5.6’yı geçmeyen birden fazla depremlerden oluşmaktadır (örneğin BA bölgesinde 1900 yılından sonra
meydana gelen en büyük deprem 12 Temmuz 1991’de olmuştur, Mw = 5.6). Tarihi bilgiler birçok bölgede
6’nın üzerinde deprem olasılığı göstermektedir; CM (kaydedilen en büyük olay 15 Ekim 1834, Mw = 6.5) ve
TD (maksimum Mw=6.5 olarak değerlendirilmiştir) dışında son 100 yılda 4 büyüklüğünde birkaç olay
kaydedilmiştir. Düşük deprem faaliyeti ancak yüksek potansiyeli olan diğer bir bölge Bulgaristan
topraklarında bulunan Shabla (SH) bölgesidir. Bu bölgedeki son büyük olay (Mw=7.2) 31 Mart 1901
tarihinde meydana gelmiş, Bulgaristan’ın Kuzeybatısı ile Romanya’nın Güneydoğusunda önemli hasarlara
neden olmuştur. Vrancea bölgesi, en az 3 büyük tektonik birimin kıtada birleşmesinden meydana gelen
karmaşık sismojen bir bölgedir: Doğu Avrupa levhası, Moesic ve İntra-Alpin yarı-levhaları. Romanya’daki
en aktif bölge budur. Deprem ocağının derinliğine göre bölgede 2 alt birim vardır:


normal/yüzeysel olaylı VRN (derinlik en fazla 40 km);

 orta derinlikli depremler yaratan VRI.
VRN’deki deprem faaliyeti Güney-Doğu Karpatlarda yeralmakta olup, Kuzey sınırı Peceneaga33

Camena fayı ve Güney sınırı İntra-Moesic fayıdır. Depremsellik, üst tabakalarda meydana gelen orta dereceli
(Mw<5.6) depremlerden oluşmaktadır. Katalogda 1 Mart 1894 tarihinde meydana gelen Mw = 5.9 olan tek
bir deprem bulunmaktadır; büyüklüğü tarihi bilgilere istinaden biraz abartılarak tahmin edilmiştir
(Moldovan et al., 2007). VRI bölgesi dardır, orta derinlikleri (70-180km) olan olayların merkezlerini
kapsamaktadır, yüzyılda 3-5 Mw>7 olay ve bir şiddetli (1.2x1019 Nm/yıl) sismik olay yaratmaktadır. Sadece
XX. yüzyılda bu gölgede 4 şiddetli olay meydana gelmiştir: 10 Kasım 1940 (Mw = 7,7; Mo = 5,1 x 1020 Nm;
h = 150 km), 4 Mart 1977 (Mw = 7,4; Mo = 1,5 x 1020 Nm; h = 93 km), 30 Ağustos 1986 (Mw = 7,1; Mo =
0,6 x 1020 Nm; h = 131 km) ve 30 Mayıs 1990 (Mw = 6.9). 26 Ekim 1802 tarihli deprem (Mw = 7.9), orta
Vrancea kaynaklı en şiddetli depremdir. Bu olayların %90’ının mekanizması, Kuzeydoğu Güneybatı yönlü
fayda, T eksenleri neredeyse dikey ve P eksenleri neredeyse yatay olan fayların ters dönmeleridir. Genelde
Kuzeydoğu Güneybatı yönlü elips şeklinde olan bu makrosismik özellik, Moldova, Ukrayna, Bulgaristan,
Makedonya ve Sırbıstan’ı etkilemektedir.

I.3.1.1 Karadeniz Havzasının depremselliği
Karadeniz Avrupa’nın en büyük „back-arc” tipi havzasıdır; Pale ove Neo-Thetys okyanuslarının
kapanma döneminde oluşan dağ bölgeleri ile Üst Proterozoik – Paleozoik zaman diliminde şekil değiştiren
tektonik birimler arasındaki geçiş bölgesidir, Doğu Avrupa fayının Güney sınırındadır (Okay et al., 1996;
Robinson et al., 1996; Pasulhenson et al., 2004; Saintot et al., 2006). Karadeniz havzasının gelişmesi,
Neothetys’in Kuzey kısmının Rhodope-Pontides volkanik bölgesine dahil edilmesi esnasında çeşitli aktif
süreçlerle kontrol edilmiştir (Adamia et al., 1977; Letouzey et al., 1977; Zonenshain şi Le Pichon, 1986;
Okay et al., 1994). Karadeniz Havzası iki alt-havzadan oluşmaktadır – Doğu (EBSB) ve Batı (WBSB).
Her ikisi okyanus ve alt-okyanus tabakalıdır, ince kıta tabakasından oluşan Karadeniz’in Orta Tepesi
(Mid-Black Sea Ridge (High)) tarafından ayrılmıştır, Resim I.35 (Munteanu I. et al., 2011).

Resim I.35. Karadeniz ve komşu bölgelerin tektonik haritası (I. Munteanu et al., 2011), BF, Bistriţa fayı; IMF, İntraMoesic fayı; NAF, Kuzey Anadolu fayı; OF, Odessa fayı; PCF, Peceneaga-Camena fayı; SGF, Sfântu Gheorghe fayı;
STF, Sulina-Tarhankut fayı; TF, Trotuş fayı; WCF, Batı Kırım fayı;EBSB, Karadeniz’in Doğu havzası; WBSB,
Karadeniz’in Batı Havzası; GS, Gubkin Tepesi; HD, Histria Çukurluğu; KD, Kamchya Çukurluğu; KT, Karkinit oluğu;
KMR, Kalamit tepesi; MAH, Azov Orta Tepesi; MBSH, Karadeniz’in Orta Yüksekliği; NDO, Kuzey Dobruca Orojeni; NKD,
Kilia’nın Kuzeyindeki çukurluk; SG, Shtormovaya; SSR, Surov tepesi-Yılan Adası.

I.3.1.2 Tespit edilen sismik kaynakların incelenmesi
S1- Dobruca Merkezi
Sismik kaynak, 543-2012 yılları arasında meydana gelen ve kayıtlı olan tüm sismik olayları
kapsamaktadır (Resim I.36). Bu bölgedeki depremler, Capidava-Ovidiu ve Horia-Pantelimonu de Sus fayları
ile Mecidiye etrafındaki çapraz faylarla bağlantılıdır. 1980-2011 yılları arasında tespit edilen maksimum
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büyüklük Mw=5 olmuştur (12.12.1986 depreminde), ve 11deprem için, Mw≥3.

Resim I.36. Karadeniz bölgesindeki sismik kaynaklar.

Shabla kaynağı
Shabla sismik bölgesi Bulgaristan sınırları içerisindedir. Tektonik açıdan, Moesic platformunun
Güney sınırına aittir. Shabla-Caliacra Başı bölgesinde Kuzeydoğu Güneybatı yönünde gelişen ve aynı yönde
dağılımlı olan normal depremler göstermiştir. Tektonik açıdan aktif olan bu bölge, Karadeniz’e paralel
Kuzeydoğu Güneybatı yönünde gelişen ve Burgaz bölgesinde biten önemli yüzeysel ocakların kaynağıdır.
Shabla bölgesindeki ocaklar 20-25 km uzunluğunda olan faylar boyunca dağılımlı olup, MW ≥ 4 olan 15
depremin kaynağıdırlar. Referans deprem 3 Mart 1901 tarihlidir, büyüklüğü 7.2 (Mw) ve ocak derinliği 14
km.
S2.

İstanbul kaynağı
İstanbul kaynağındaki deprem ocaklarının dağılımı, Kuzey Anadolu fay sistemlerine ait yapısal
çizgileri göstermektedirler. Bu bölgede tespit edilen maksimum büyüklük 6.2 (Mw) olup, 20.06.1943
(410Kuzey Enlem ve 300 Doğu Boylam, derinlik 35 km) depreminde kaydedilmiştir. Bilgi toplama
sürecinde tespit edilen maksimum 6.7 (Mw) olmuştur, 6.08.1983 tarihinde (41.10 Kuzey Enlem ve 300
Doğu Boylam, derinlik 33 km). Tespit edilen kıta maksimum değeri 7.6 (Mw) olup, 17.08.1999 tarihine
aittir (41.010 Kuzey ve 29.970 Doğu, derinlik 17 km). İstanbul bölgesindeki faylar geniştir, aktif alanları
yüzlerce kilometreliktir. İstanbul deprem kaynağındaki deprem ocağı dağılımı, 984-2012 yılları arasında
meydana gelen 874 deprem için Mw≥ 2’dir.
S3.

Kuzey Anadolu fayının deprem kaynağı
Bu durumda Kuzey Anadolu fayının Kuzeyinde bulunan fay sisteminden bahsediyoruz; 1954-2012
yılları arasında yoğun deprem faaliyeti kaydedilmiştir: 265’dan fazla deprem (Mw ≥2). Deprem ocaklarının
dağılımı, depremlerin bölgede bulunan yapısal hatlarla bağlantısını göstermektedir; tespit edilen maksimum
büyüklük 6.1(Mw) (19.08.1954 tarihli depremde). Kaydedilen maksimum büyüklük artma yöntemini
uygulayarak, olası maksimum büyüklüğün beklenen değeri M(w).max= 6.3, olup, yanılma payı ± 0.1’dir.
S4.

S5.

Gürcistan
Gürcistan sismik kaynağı, 1958-2012 yılları arasında Mw≥ 2 olan 356 kabuk kaynağı ve 1958-2012
yılları arasında Mw≥4 olan 22 kabuk depremi (V. Starostenko et al., 2004’a göre derinlikleri 35 km’nin
altında) şeklinde tanımlanabilir. Deprem ocaklarının dağılımı, depremlerin Gürcistan bölgesinde mevcut ve
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tespit edilen maksimum büyüklükleri
göstermektedir.

5.8 M(w) (16.07.1963) olan yapısal çizgilerle bağlantısını

S6.

Novorossiysk
Novorossiysk deprem kaynağında, 1966-2012 yılları arasında meydana gelen 26 adet yüzeysel
deprem ocağı tespit edilmiştir (Mw≥ 4). Deprem ocaklarının dağılımı, depremlerin Novorossiysk bölgesinde
bulunan ve tespit edilen maksimum büyüklükleri 5.7(Mw) (3.09.1978) olan yapısal çizgilerle bağlantısını
göstermektedir.
Kırım kaynağı
Kırım deprem bölgesinde 1927-2012 yılları arasında meydana gelen Mw≥2 olan 36 kabuk depremi
ve Mw≥4 olan 14 deprem kaydedilmiştir. Deprem ocaklarının dağılımı, tespit edilen maksimum büyüklükleri
6.5 (Mw) (11.09.1927) olan tektonik hatlarını göstermektedir.
S7.

Batı Karadeniz kaynağı
Batı Karadeniz fayına ait deprem kaynağının geometrisi (WBS fayı, Okay et al., 1996), 1970-2012
yılları arasında meydana gelen 8 kabuk depreminin dağılımı şeklinde tanımlanmaktadır. Batı Karadeniz fayı
üzerinde tespit edilen maksimum büyüklük Mw=4.9 (07.05.2008) olmuştur.
S8.

S9.

Orta Karadeniz bölgesi
Karadeniz’in Orta Tepesi (Okay et al., 1996) adlı sismik bölgede 1970-2012 yılları arasında 11
kabuk depremi meydana gelmiştir. Sismik faaliyet ise, tespit edilen maksimum büyüklük 5.3 (Mw)
(10.12.2007) şeklindedir.

I.3.1.3 Gözlem ağı
Dünya Fizik Ulusal Enstitüsü (INFP), Vrancea bölgesinde orta derinlikte (60 - 200km) meydana
gelen depremlerden kaynaklanan Romanya’daki sismik faaliyetleri gözetlemek maksadıyla sismik şebekeyi
gerçek zamanda kullanmaktadır. 2002 yılından itibaren INFP’nin sismik şebekesinin modernleştirilmesi,
gerçek zamanlı iletişim kuran yeni sismik istasyonlarının kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Bahse konu şebeke,
hızlandırma sensörleri (EpiSensor) ve hız sensörleri (geniş bant: STS2, CMG3ESP, KS2000, CMG40-T;
veya kısa süre: MP, SH-1, S13, Mark Product) olan dijital sismik istasyonlarından oluşmaktadır. Resim
I.37’de gösterilmekte olan dijital sismik şebeke 86 deprem istasyonu (üç unsurlu) ve „array” tipi iki yoğun
şebekeden oluşmaktadır : Bucovina - BURAR (12 unsurlu) ve Plostina-PLOR (7 unsurlu). Bu şebeke
tarafından kaydedilen tüm bilgiler gerçek zamanda INFP merkezine gönderilmekte ve otomatik olarak
işlenmekte, değerlendirilmekte ve dağıtımı yapılmaktadır. Uzaktan erişimli deprem istasyonları (hafif
hareketler için) üç unsurlu hız sensörleri ve şiddetli hareketler için hızlandırıcılar ile donatılmıştır. Moldova
Cumhuriyeti Jeofizik ve Sismoloji Enstitüsü ile birlikte Moldova Cumhuriyetindeki Leova (LEOM),
Giurgiuleşti (GIUM), Mileştii Mici (MILM), Kişinev (KIS) ve Soroca (SORM) deprem istasyonları
kurulmuştur. Bu istasyonlardaki deprem kayıtları, „seedlink” bağlantılarıyla INFP’nin Ulusal Veri Merkezi
(CND)’nde toplanmaktadır. Seedlink ve AntelopeTM program paketleri, gerçek zamanda bilgi toplama ve
bilgi değişimi için kullanılmaktadır. Antelope programının gerçek zamanda toplama modülü olayın
otomatik olarak tespit edilmesini, sismik dalgasının geliş zamanlarının okunmasını, deprem yerinin tespit
edilmesini ve büyüklüğünün tahmin edilmesini sağlamaktadır. Otomatik çözümleri geliştirmek, maksimum
ivmeleri gösteren haritaları (ShakeMap) hazırlamak ve uluslararası veri merkezleriyle işbirliği yapmak
maksadıyla Antelope programı, manüel ilave işleme modülü içermektedir (örneğin olay bağlantısının
kurulması, büyüklüğün hesaplanması, veri bankasına dahil edilmesi, sismik bültenlerin gönderilmesi, toprak
ivmesi ve maksimum hızlarının hesaplanması). Romanya’daki Deprem Şebekesi internet bağlantılarıyla
IRIS ve ORFEUS kuruluşlarına ve Avrupa’daki diğer ülkelere bağlantılı olup, broadband istasyonları ve /
veya array-lardan alınan çok sayıda kayıtlarla, bölgesel ve uluslararası veri değişimlerine katılmaktadır
(dalga şekilleri ve yer tespit parametreleri). INFP merkezinde ve Eforie Nord Deprem Gözetim Merkezinde
SeisComP3, Resim I.38’de görüldüğü gibi veri toplama ve back-up, kalite kontrol, gerçek zamanda bilgi
değişimi ve işleme-sonrası, şebeke durumunun gözetilmesi, vs. için tamamlayıcı sistem olarak
çalışmaktadır.
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Resim I.37.a INCDFP Ulusal Veri Merkezi

Resim I.37. INFP: Gerçek Zamanlı Deprem İstasyonları
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Romanya’daki şiddetli depremlerin gözetilmesi için hazırlanan bir şebeke ise, URBAN-INCERC
(İnşaat Araştırmaları, Şehircilik Planlaması ve Tutarlı Uzay Gelişmeleri için Ulusal Enstitü) bünyesindeki
Şiddetli Hareketlere Yönelik Ulusal Deprem Şebekesi’dir. Yapı mühendisliği uygulamaları için özel
tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu şebeke (Resim I.38) açık alanda kurulmuş ve geçmişteki şiddetli
depremler konusunda değerli kayıtlar sağlayan araçlar içermektedir. 2003 yılında CEEX ulusal projesi
kapsamında INFP ve INCERC, 4 önemli depremin (4 Mart 1977, Mw=7.2; 30 Ağustos 1986; Mw=7.1;
30 ve 31 Mayıs 1990 olayları, Mw=6.9 ve 6.4) şiddetli hareketlerin müşterek veri bankasını
oluşturmuşlardır. Halihazırda INFP ve INCERC arasında otomatik veri değişimi yapılmamaktadır: her iki
kurum, cari faaliyetleri veya yürüttükleri projeler kapsamında veri bankalarını kısa süre önce meydana
gelen depremlerle ilgili bilgilerle güncellemektedirler. Romanya’da birçok sismik araç baraj, hidroelektrik ve nükleer santrallere yakın konulmaktadır. Kayıtları yerel yetkili araştırmalarda, mühendislik
uygulamaları maksadıyla kullanılmaktadır. Herhangi bir protokol veya ulusal düzeyde yasal mevzuat
olmayınca, bu kayıtların çoğu herkes tarafından kullanılamaz ve Ulusal Veri Merkezi’nde toplanmaz.
Sonuç itibariyle bilimsel, sismolojik ve/veya mühendislik toplumlarının ulaşamadıkları değerli bilgiler
vardır. Bu nedenle, depremlerden ve mikro-bölgelendirmeden kaynaklanan yerel etkilerin
değerlendirilme çalışmaları engellenmektedir.

Resim I.38. Romanya’daki Ulusal Veri Merkezi’ndeki veri akışı
(Neagoe et al., 2011’e göre basitleştirilmiştir).
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I.3.2 DEPREM TEHLİKESİ
Bir lokasyondaki deprem tehlikesi, belirli bir zaman aralığını için tahmin edilen sismik hareketin
ölçülmesidir. Halihazırda Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi (SHA) için iki büyük yaklaşım yaygın
olarak kullanılmaktadır: Olasılıkçı (PSHA) ve Belirleyici (DSHA), (Reiter, 1990). Deprem tehlikesini
değerlendirme konusundaki klasik metodolojilerin kısa tanımı Tablo I.6.’dadır, Panza et al, 2008 , hafif
değişiklikler içermektedir:
Tablo I.6. Deprem tehlikesini değerlendirme konusundaki klasik metodolojiler

1.adım:
2.adım:

3.adım:

4.adım:

PSHA
DSHA
Deprem kaynakları: aktif fayların, deprem bölgelerinin geometrisinin ve baskın ocak mekanizmasının
tespit edilmesi;
Tekrar oranı – araştırma bölgesinin
Deprem senaryoları – kontrol depreminin
büyüklüğünün, kaynakların çizgisel
seçilmesi: büyüklük ve konuşlamaya kadar
büyüklüklerinden daha büyük olması şartıyla,
mesafe sabittir.
lineer bir bağlantı olarak gösterilebilir.
Konuşlamadaki deprem hareketi, söndürme ilişkilerinden tahmin edilmektedir (toprak hareket
parametrelerinin, büyüklük, mesafe ve ölçme hatası gibi değişkenlerle bağlantısı) ve SHA’daki sistematik
hataların kaynağıdır.
Deprem tehlikesi toprak hareketini gösteren
büyüklük açısından değerlendirilmektedir; hedef
lokasyondaki mevcut bilgilere göre genelde I veya
PGA’ya göre (konuşlanma).

Deprem tehlikesinin, toprak hareketini gösteren
bazı verilmiş büyüklükleri aşma ihtimali olarak
gösterilmektedir.

Deprem tehlikesinin yeni-belirleyici (neo-deterministik) değerlendirmesinde gerekli adımların kısa
tanıtımı (NDSHA, Panza et al, 2008) aşağıdadır (Tablo I.7).
Tablo I.7. deprem tehlikesinin yeni-belirleyici değerlendirilmesi
1.adım:
2.adım:
3.adım:
4.adım:

Deprem kaynakları: deprem bölgeleri, kabiliyetli faylar ve deprem ocaklarının tespit edilmesi; ocak
geometrisi ve mekanizması (PSHA ve DSHA 1.adım ile aynı);
Lokasyonda öngörülen muhtemel depremler için birden fazla senaryonun seçilmesi – sabit büyüklük,
mesafe, deprem kaynağına has özellikler.
Yer hareketlerinin sentetik simülasyonu (söndürme ilişkilerine gerek yok!).
Deprem tehlikesinin değerlendirilmesi: PGA veya yer hareketi için diğer fiziki ölçüler (hız, vs.).

Klasik olasılıkçı yaklaşım fiziki ipotez (varsayım) ve ortalama ampirik modellere dayalıdır (örneğin
tekrar etme ve söndürme ilişkileri). Bu yaklaşımın bir eksikliği, fay kopması, bölgenin özel jeolojisi ve yerel
deprem etkileri gibi bazı eleştirisel yerel hususları dikkate almamasıdır. Romanya için deprem tehlikesinin en
yeni olasılıkçı tahmininin (PSHA) biri (Ardeleanu et al., 2005; Leydecker et al., 2008) farklı ampirik
yaklaşımlıdır: Vrancea’daki orta derinlikte olayların enerjisinin özel söndürmesini hesaplamak için
söndürme ilişkileri değil, mütevazi (yer olarak) katsayılar kullanmaktadır (Resim I.39). Yeni inşaat kodu için
temel olarak sağlanan haritalarda, Bükreş için 475 yıllık tekrarlama süresinde yaklaşık VIII (MSK) ve 95
yıllık tekrarlama süresinde yaklaşık VII olarak tahmin edilebilir.
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Resim I.39. Ardeleanu et al., 2005’ten alınan, 475 yıllık tekrar süresi için MSK makrosismik şiddet olarak hazırlanan deprem
tehlikesi haritası.

NDSHA için, 1.adım diğer incelemelerle aynıdır. 2.adım’da her deprem kaynağı için, bahsekonu
bölgedeki baskın fayların mekanizmaları göz önünde bulundurularak, temsil değerindeki bir deprem
senaryosu seçilmiş, maksimum büyüklük bahse konu bölgelerde tespit edilen veya inandırıcı depremdir.
NDSHA’nın 3.adımı’nda, litsfer özellikleri konusundaki bilgilere istinaden, düzenli poligonlar ve her
poligona bağlı tabakalı yapı modeli kararlaştırılmalıdır. Çeşitli jeolojik tabakalar kalınlıklarına göre,
malzemenin yoğunluğu, sismik dalgaların dağılma hızları Vs ve Vp, ile sönmelerine tanımlanır. Bölgesel
model olarak kullanılan Vrancea’daki yapı ve Romanya’daki yapılar önce Radulian et al. (2000) tarafından
yayınlanmıştır.
Bu yapıların bazılarındaki önemli değişiklikler, Vrancea’99 ve Vrancea 2001 sismik refraksiyon
deneylerinin sonuçlarından uygulanmıştır (Hauser et al., 2001 şi 2006). 4.adım’da zaman serileri veya şehir
ile çevre bölgesini kapsayan çizelgenin noktalarında hesaplanan hız veya hareket mesafelerinden sadece
haritaya bağlanmak için maksimum büyüklükte olan seçilir ve derivasyonları hesaplanır (hızlar, ivmeler). Bu
şekilde deprem tehlikesi, hareket, hız ve ivme serileri ile gösterilir (hızlanma grafikleri).
Bunlardan, çizelgenin her noktası için hesaplanan maksimum değerlerin göstergeleri (PGD, PGV şi
PGA)’ni çıkartır ve kullanırız. Sentetik hız rafiklerinin frekans alanının genişletilmesi, EC8 tarafından tavsiye
edilen normal cevap spektrumunun kullanılmasıyla, projeksiyon ivmesi hesaplanmıştır (design ground
acceleration,DGA). Resim I.40’ta yeni-belirleyici (NDSHA) analizin, CEI Projesi “Romanya, Bulgaristan,
Sırbistan ve Makedonya’daki deprem riskinin birleştirilmiş rehberi” (2010) kapsamında tabakadaki deprem
kaynaklarına uygulanma sonuçlarından birini tanıtacağız. Hesaplanmış olan ivmelerin makro-sismik şiddete
dönüştürülmesi Medvedev (1977)’e uygun olarak yapılmış ve Tablo I.8’de gösterilmiştir. Aşağıdaki tabloda
MSK-76 basamağı ve yer hareketine bağlı maksimum değerlerin ortalaması, Lliboutry, 2000 tarafından
gösterilen EMS-1992 Avrupa büyüklük basamağına göredir.
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Tablo I.8. Yer hareketinin değerlerine göre makrosismik büyüklükler
Şiddet
MSK
V
VI
VII
VIII
IX
X

PGA
[g]
0.025
0.05
0.1
0.2
0.4
0.8

PGV
[sm/sn]
2
4
8
16
32
64

PGD
[sm]
1
2
4
8
16
32

Şiddet
EMS
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

İvme
[g]
0.012-0.025
0.025-0.05
0.05-0.1
0.1-0.2
0.2-0.4
0.4-0.8
0.8-1.6
>1.6

Resim I.40. Yüzeysel depremlerde uygulanan NDSHA: elde edilen maksimum ivmelerin haritası; beklenen maksimum büyüklük
Imax=VIII+ (mavi); VIII (mor); VII (kırmızı); VI (koyu sarı) görülmektedir.

I.3.2.1 Deprem kodları ve deprem riskleri ile ilgili inşaat uygulamalarındaki normlar
Romanya’da sivil, sanayi, tarımcılık ve hayvan beslenmesi ile ilgili binaların depreme karşı
tasarlanması için kurallar vardır ve bunlar 1942 yıllardan beri uygulanmıştır. Halihazırda depreme karşı
dayanıklılık konusundaki tasarım şartları aşağıdaki belgelerde belirtilmiştir:


Eurocode8 (EC8) ile uyumlu yeni P-100-1/2013 no’lu kod;



766/1997 sayılı Hükümet Kararıyla onaylanmış olan inşaat kalitesi ile ilgili 10/1995 Yasası ile
ek yönergeleri, müteakip değişiklik ve tamamlamalarıyla.

Depreme dayanıklı yapıları tasarlama konusu özellikle 1940 depreminden sonra ortaya çıkmış,
Kamu İşleri Bakanlığı’nın depreme dayanıklı tasarlama ile ilgili ilk yönergeye yol açmıştır (1942).
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Resim I.41. NDSHA – 1940 Vrancea depremine benzer deprem senaryosu için hesaplanan projeksiyon ivmeleri.

Resim I.42. Mărmureanu et al., 2009’a göre beklenen maksimum makrosismik büyüklükler.

1950 yılından sonra yanal kuvvetlerin kontrol edilmesi sistematik olmuş ancak sadece 1963
yılından sonra sismik tasarlama kodu onaylanmıştır. Sismik tasarlama kodunun yeni baskıları 1970,
1978, 1981, 1991, 1992, 2004, 2006, 2013 yıllarında onaylanmıştır. Gözden geçirilmiş P100/1991
sonraki yeni tasarlama kodları, mevcut binaları bazı kriterlere göre ve kamu finansmanı kullanarak
değerlendirme ve duruma göre rehabilitasyon sorumluluğu getirmiştir. Bu politika, sonuçları bu
yaklaşımın zorunluğunu gösteren önemli teknik, sosyal, hukuki ve mali taleplere yol açmaktadır.
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Resim I.43. Romanya toprağının sismik bölgelendirilmesi, P100-1/2013’ye göre 225 yıllık ortalama tekrar dönemi için
projeksiyon ivmelere göre.

I.3.3. DEPREM RİSKİ
I.3.3.1 Deprem riskini azaltmak için genel yöntemler
Depremlerle ilgili riskin etkili şekilde azaltılması deprem tehlikesinin miktar açısından tespit
edilmesini gerektirir. Bu husus anlaşıldıktan sonra, inşaat kodları ve uygulamaları ile şüpheli yapıların
sağlamlaştırılması konularında bilinçli siyasi kararlar alınabilir. Yapılan analiz hangisi olursa olsun, deprem
tehlikesi azaltılamaz. Aynı zamanda depremleri yerel etkileri tespit edilirse, bölgenin deprem tehlike
analizlerinden anlaşılan yer hareket parametrelerini düzenli olarak artırmaktadır. Mikro-bölgelendirme
haritasında gösterilen bu etkilerin miktar açısından tahmin edilmeleri, depremlere karşı tasarımın önemli
araçlarındadır. Bu nedenle deprem riskinin azaltılması, değerlendirme kapsamına alınan hedef
şehir/bölgedeki binaların hassasiyetinin artırılmasıdır. Deprem riskini azaltma konusunda modern bir
yaklaşım, deprem erken ikazıdır. Deprem ikaz sistemleri, deprem dalgalarının hızla yayılmalarına rağmen,
depremin meydana gelmesi konusundaki bilgilerin deprem kaynak bölgesinden gönderilebilmeleri
durumunda, hasar verici dalgaların daha uzak yerlere ulaşmalarından önce büyük deprem ikazının
verilebilme imkanına dayalıdır. Bu sistemlerin büyük depremler için sağlayabildikleri ikaz süreleri, onlarca
saniyedir.

I.3.4 HASSASİYET ARAŞTIRMALARI
Son iki yılda Dünya Fizik Enstitüsü (Romanya)’nün başlıca hedefleri, sismik şebekeyi gerçek
zamanda hasar riskini tahmin etmek için kullanmak ve aynı zamanda büyük bir depremin mevcut toplumu ne
şekilde etkileyeceğini doğru şekilde göstermek olmuştur. Bu nedenle, Norsar Enstitüsü (Norveç) ve Bükreş
Sivil Mühendislik Teknik Üniversitesi (Romanya) ile birlikte önemli miktarda projeler hazırlanmıştır:


“Avrupa için Deprem Erken İkazı (SAFER)” projesi çerçevesinde, Bükreş için deprem riski ve
hasar değerlendirmesi araştırmaları (2006-2009);



“Deprem ikazı için sınır ötesi Tuna sistemi (DACEA)” projesi çerçevesinde, Romen-Bulgar
sınır bölgesi için hasar değerlendirme sisteminin neredeyse gerçek zamanda uygulanması
(2010-2013).
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I.3.4.1 SELENA’nın tanımı
SELENA, HAZUS metodolojisine dayalı hesaplama programıdır; ABD için çok-tehlikeli risk
değerlendirme unsuru (FEMA, 2004) olarak geliştirilmiş olup, Avrupa şartlarına ayarlanmış, yeni yöntemler
eklenmiş (MADRS, I-DCM), ESRI ArcGIS bağımlılıklar, Matlab işlemleri ve diğer tekniklerle
değiştirilmiştir. Aynı zamanda SELENA açık kaynaklı, kolayca ayarlanabilen software’dir. Bu software üç
çeşit değerlendirme (analiz) sunmaktadır: olasılıkçı, belirleyici, gerçek zamanlı. Gerçek zamanlı analiz için
kullanıcı, istediği sonucu elde etmek için Resim I.44’deki bilgileri sağlamaktadır.

Resim I.44. Kaydedilen unsurlar ve SELENA sonucu, gerçek zaman değerlendirmeler için.

SELENA bina çeşitlerine göre dört bozulma derecesinin (az, orta, geniş ve tam) her bir ile ilgili
hasar ihtimalini hesaplamaktadır. Bu ihtimal veriler toplandıktan sonra, sonuçları hasar gören bölgeye
göre (metrekare olarak) veya hasar gören bina sayısı olarak ifade edilmek için kullanılmaktadır. En
sonunda, basitleştirilmiş ekonomik model kullanılarak, hasarlar bahse konu ülkenin para birimi cinsinden,
ekonomik kayıt olarak dönüştürülebilmektedir. İlaveten halkın maruziyet verileri de kullanılarak,
yaralanma veya can kayıpları da tahmin edilebilmektedir. (Molina et al., 2010).

I.3.4.2 „ShakeMap” sismik hareket haritaları
”ShakeMap” haritası bir depremden dolayı meydana gelen sismik hareketin gösterilmesidir.
Sunduğu bilgiler, depremden hemen sonra belirtilen deprem büyüklüğü ve deprem ocağına göre değişir
çünkü ShakeMap, deprem kaynağını gösteren parametrelerden ziyade, deprem nedeniyle meydana gelen
yer hareketlerine dayalıdır. Böylece, bir depremin bir büyüklüğü ve bir deprem ocağı varken, deprem
ocağına olan mesafeye ve yerel jeolojik şartlara göre ve toprak kabuğunun homojen olmaması nedeniyle,
bir bölgenin çeşitli noktalarında farklı yer hareketlerine neden olur.
ShakeMaps’ların hızlı meydana çıkmalarına yönelik stratejilerin önemli bir kısmı, bilim adamları,
işadamları, acil durumlar müfettişliklerinin görevlileri, basın ve genel halk olmak üzere çeşitli gruplara
dağıtılacak olan haritaların doğru gösterilmesi için en uygun formatı kararlaştırmaktır. Bilimsel bilgiyi
basitleştirmek ve halka verilen bilgi miktarını artırmak maksadıyla, deprem esnasında sadece ivme ve
maksimum hızı gösteren unsurlar değil, MMI (değiştirilmiş Mecaalli basamağı) makrosismik şiddetlere
bağlı bir ölçü olan çeşitli şiddetlere göre haritalar hazırlanmıştır. Bu harita kaydedilen yer hareketlerini ve
çeşitli noktalarda beklenen hasarlarını beklenen algı düzeyinde daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır.

http://atlas.infp.ro/~shake/shakemap/about.html.
Romanya ve yakın çevresinde meydana gelen depremler için INFP, büyüklük, ivme ve
maksimum yer hızına göre dalga haritalarını hazırlamaktadır.
http://atlas.infp.ro/~shake/shakemap/index.html.
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I.3.4.3 Erken uyarı sistemi (EWS)
Avrupa’nın en çok etkilenen şehirlerinden biri Bükreş’tir. Vrancea deprem ocağı bölgesine 140170 km mesafede bulunan Bükreş, Vrancea bölgesinde meydana gelen yüksek enerjili orta derinlikte
depremler nedeniyle birçok hasar görmüştür. 4 Mart 1977 tarihindeki olay (Mw=7.2) 8-12 katlı 36
binanın yıkılmasına neden olmuştur; ayrıca, 150 eski bina ciddi hasa görmüştür. INFP büyüklüğün hızlı
bir şekilde, deprem ocağındaki P dalgasının alındığı andan 4-5 saniyede tahmin edilmesi için birçok
uygulama geliştirmiştir (A. Mărmureanu et al., 2011). Bunlar kaydedilen tüm bilgiler üzerinde test
edilmiştir. Deprem ocağında kaydedilen P sismik dalga kayıtlarının sadece ilk 4 saniyesini kullanarak
EWS depremin yerini ve büyüklüğünü tahmin edebilir, kalıcı bir çözüm olayın meydana geldiği
zamandan 10-15 saniye sonra elde edilmektedir. Depremin büyüklüğünü hızlı bir şekilde tahmin
edebilme kabiliyeti ile gerçek zamanda çalışan sağlam bir software sayesinde erken ikaz sistemi
Bükreş’e gerçek zamanda, olayın deprem ocağında tespit edildiği andan itibaren 5 saniye içerisinde
deprem ikazı gönderebilmektedir. Bu şekilde, ikaz edilen sanayi birim tarafından otomatik olarak
önleme faaliyetlerinin başlatılması için 20-27 saniye süre sağlanmaktadır.

I.4 TÜRKİYE
I.4.1 DEPREMSELLİK
Afrika, Arabistan ve Avrasya plaklarının birleştiği noktada yer alan Türkiye, sismik açıdan dünyanın
en aktif ülkelerinden biridir. Marmara bölgesinin depremselliği Kuzey Anadolu (NAFZ) fayının Batı’ya
doğru Mudurnu vadisi ötesinde iki muhtemel uzantısından kaynaklanmaktadır. Mudurnu vadisinde Ege
Denizindeki tektonik rejimin etkisi yaşanmaktadır (Barka et al., 1988). Bu noktada iki bölüm
görünmektedir: İzmit-Sapanca fayı olarak adlandırılan Kuzey bölümü ve İznik-Menece fayı olarak
adlandırılan Güney bölümü. İzmit-Sapanca fayı, Sapanca Gölünden Armutlu Yarımadasının Kuzeyinden
Marmara Denizinin içine doğru uzanır. İznik-Mekece fayı Geyve’de başlar, Mekece’den geçer ve İznik
Gölünün Güneyinden Gemlik Körfezine doğru uzanır. Marmara Denizine geçer, Bandırma Körfezinde
çıkar, Kapıdağ Yarımadasını geçerek Biga Yarımadasında devam eder ve sonra Ege Denizinde devam
eder. Bu bölgede kayıt döneminden önce meydana gelen deprem sayısı 600 civarındadır. Bunların 38’i
oldukça büyük sayılır, Ms > 7.0 (Ambraseys et al., 1991). Kaydedilen dönemde (1900 sonrası) Marmara
Denizi bölgesindeki sismik faaliyet tekrarlı bir şekildedir.
1939 ile 1967 yılları arasında fayın önemli sismik faaliyetleri olmuştur; Batı yönlü altı büyük
deprem fay hattı boyunca, Erzincan’dan Mudurnu Vadisinin Batı sınırına doğru 900 km’lik bir kopmaya
neden olmuştur. Bu depremler; 1939 Erzincan bölgesinde (M = 7.9), 1942 Erbaa-Niksar bölgesinde (M
= 7.3), 1943 Tosya-llgaz bölgesinde (M = 7.3), 1944 Bolu-Gerede (M = 7.3), 1957 Abant (M = 7.1),
1967 Mudurnu Vadisi (M = 7.1) olmuştur. Kuzey Anadolu fayı bölgesinde meydana gelen son yıkıcı
deprem 1999 yılında İzmit’te meydana gelmiştir (Mw = 7.4). 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye’nin
Batısındaki Marmara bölgesinde büyük bir deprem meydana gelmiştir; büyüklüğü Mw = 7.4,
koordinatları 40°70’Kuzey, 29°98’Doğu, derinliği 17 km.

I.4.1.1 Gözlem ağı
Halihazırda ülke genelinde deprem istasyonları iki kurum tarafından işletilmektedir: Kandilli
Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim
Başkanlığı (AFAD). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Marmara Araştırma
Merkezi gerekli altyapıyı geliştirmiş ve zaman şebekelerinin kullanımı için gerekli bilgileri sağlamaktadır.
KRDAE Türkiye’nin her bölgesine istasyonlar kurmuş ve Türkiye’nin Deprem İzleme Ağını
geliştirmiştir; hedefi, uluslararası kuruluşlar tarafından tavsiye edilen standart hata aralıklarına uyarak,
(Richter basamağında) 2.5 dereceden büyük olan tüm depremlerin yerlerinin tespit edilmesi ve
büyüklüklerinin tahmin edilmesidir. Uydu veya internet aracılığıyla bilgi transfer eden 192 gerçek
zaman istasyonu mevcuttur (Resim I.47). Enstitü bünyesinde 3 çeşit bilgi işlem programı
kullanılmaktadır: Earthworm-Seiscomp-3 ve kendi sistemleri olan zSacWin. Bunlar bilgi toplama
modülleri içermektedir. Broadband verileri uydu aracılığıyla alınmaktadır. Türk Telekom desteğiyle
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Marmara Denizinde denizin dibini gözetleyen ve 3 unsurlu (360 saniye) broadband sensörler, üç eksenli
hızlandırıcı, basınç farkı sayacı, hidrofon, termometre, denizaltı aydınlatma, debitmetre, kamera/gerçek
zaman aydınlatma ile donatılmış 5 istasyon kurulmuştur.

Resim I.45. Türkiye ve çevresindeki sismik faaliyet (1900-2010; M>6.0).

Resim I.46. Türkiye ve çevresindeki sismik faaliyet (1900-2010; M>2.5).

KRDAE, UNESCO IOC – ICG/NEAMTWS himayesinde bölgesel merkez olarak çalışması
öngörülen Tsunami İkaz Merkezi kurma inisiyatifini almıştır. Tsunami Bölgesel İkaz Merkezi (NTWC-TR)
Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerini kapsar ve KOERI tsunami ikazlarını veren ara
merkez olarak çalışmaya hazırdır.
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Resim I.47. KRDAE-UDIM’in deprem istasyonlarının dağılımı (129 broadband; 63 şiddetli hareket).

Resim I.48. KRDAE veri toplama / işleme sistemi.

Resim I.49. Tsunami ikazları için deniz hizasında ölçme istasyonlarının konuşlanması.
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I.4.2 DEPREM TEHLİKESİ
Depremsellik açısından aktif bir bölgede bulunan Türkiye, doğal afetler konusunda dünyanın en
hassas ülkelerinden biridir (Resim I.50). Türkiye nüfusunun %81’inin deprem, su baskını veya toprak
kayması gibi en az iki tehlike riskine maruz kaldığı tahmin edilmiştir. Aynı zamanda bu bölgeler ülkenin
GDP’inin %83’ünü sağlamaktadır. Depremler insan hayatını en çok etkileyen olaylardır ve önemli mal
kaybına neden olmaktadırlar; ülkenin 1400 km’si, yılda 24 milimetre hareket eden Kuzey Anadolu fayı
boyundadır. 1992 – 2004 yılları arasında Türkiye’de büyüklükleri Richter basamağına göre 5.0 ve üzeri olan
130 deprem meydana gelmiştir. Bu depremler sonrasında toplam 80.000 kişi etkilenmiş, yaklaşık 450.000
bina ciddi hasar görmüştür. En yeni yıkıcı deprem 1999 yılında Marmara bölgesinde meydana gelmiştir;
17.000 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200.000 kişi evsiz kalmış ve 2.2 milyar ABD Doları maddi zarar
kaydedilmiştir.

Resim I.50. Türkiye’nin aktif fayının güncel durumu (2012, MTA).

Deprem tehlikesi konusunda olasılıkçı deprem tehlike haritaları KRDAE tarafından Ulaştırma
Bakanlığı için, demiryolları, liman ve havalimanları depreme dayanıklı karşı inşaat kodu ile bağlantılı
hazırlanmıştır (T.C. Resmi Gazetesi, 18 Ağustos 2007, sayı 26617, „Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları,
Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği-Ek A”). Bu tehlike haritaları, 72, 475 ve
2475 yıllık ortalama tekrar dönemleriyle bağlantılı yer hareket parametrelerini sağlamaktadır (veya 50
yılda %50, %10 ve %2 aşma ihtimali ile), (Resim I.51, Resim I.52).

Resim I.51. 50 yılda %50 aşma ihtimali için yerin maksimum ivmesi (PGA)
.
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Resim I.52. 50 yılda %50 aşma ihtimali için T=0.2 sn. Konuşlanmaya bağlı spektral ivme.

I.4.2.1 Deprem kodları
Halihazırda Türkiye’nin birçok sismik bölgelendirme haritası vardır (Resim I.53). Kısa bir süre önce
T.C. Ulaştırma Bakanlığı için hazırlanan bir proje çerçevesinde Türkiye’nin deprem bölgelendirme modeli
çizilmiştir; bunun maksadı, demiryolları, liman ve havalimanı inşaatı için depreme karşı tasarım kodunun
belirlenmesi olmuştur (DLH, 2007) (Resim I.54). Depremsellik ile bazı faylar etrafındaki özelliklerin
belirtilmesi maksadıyla, bağlantılı fayların yeryüzünde belirgin şekilde görülmelerine rağmen, birkaç
kilometre genişliğinde bölgeler kullanılmıştır.

I.4.3 DEPREM RİSKİ
Deprem riski, deprem tehlikesi, riske maruz kalan fiziki ve sosyal unsurlar ve bu unsurların
hassasiyetleri arasında dönüşüm fonksiyonu olarak hesaplanabilir. Nüfus, yapılar, imkanlar, sosyal ve
ekonomik sistem ve faaliyetler, şehir bölgelerinde „risk unsurlarıdır. KOERI tarafından hazırlanan deprem
tehlike haritaları risklerin değerlendirilmesi için kullanılabilir çünkü hedef, kısa vadede risklerin ve uzun
süreli tekrar dönemleri için maruz kalma verileri ve hassasiyet durumunun azaltılmasıdır.

I.4.3.1 Yerel sonuçlar
Bir deprem sonrasında, toprak ve Vs30 parametrelerini sınıflandırma haritaları aracılığıyla yeryüzünde,
temel taş düzeyinde tahmin edilen parametrelerin aktarılması hedeflenmektedir. Yerel şartların etkisi,
PGA-PGV parametreleri ve şiddetlerin dağılımında önemlidir. Türkiye için, Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan QTM haritası (Resim I.55) ile Wald ve Allen (2007) tarafından
Vs30’e istinaden hazırlanan topografik haritanın kullanılması tavsiye edilir (Resim I.56). Türkiye’nin QTM
haritası, MTA’nın 1:100.000 ölçüsünde jeolojik haritaların QTM olarak sınıflandırılması sonrasında elde
edilmiştir.
QTM haritasında Q-Kuaretner (sedimanter) düzeyinde kesme dalgalarının hızı Vs - 333 m/sn, TTersiyer düzeyinde kesme dalgalarının hızı Vs - 406 m/sn ve M-Mezozoik (sert kayalar) düzeyinde kesme
dalgalarının hızı Vs - 589 m/sn’dir.
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Resim I.53. Onur tarafından teklif edilen sismik bölgelendirme modeli (1997).

Resim I.54. Türkiye’nin sismik bölgelendirme modeli (DLH çerçevesinde, 2007- Demircioğlu, 2010).

Resim I.55. Türkiye’nin QTM bölge haritası (MTA).
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Resim I.56. Güney Avrupa ve Akdeniz bölgeleri için hazırlanan Vs30’a dayalı topografya eğimi haritası (Wald ve Allen, 2007).

I.4.4 HASSASİYET ARAŞTIRMALARI
I.4.4.1 Binaların hassasiyeti
Hassasiyet, bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucunda riske maruz kalan bir unsurun hasar derecesi
olarak tanımlanmaktadır. Riske maruz kalan bir unsurun hassasiyet fonksiyonları (veya hassasiyet eğrileri),
deprem faaliyetine verdiği cevabın, fiziksel ve sosyo-ekonomik koşullara göre beyan ettiği çeşitli
performans sınırlarını geçme ihtimalini göstermektedir. Depreme maruz kalan belirli sayıda binalar için
ihtimal ilişkileri, yer hareketinin ciddi derecelerine göre belirli bozulma düzeylerinin geçilmesi ile
bağlantılıdır. Türkiye’deki binaların fiziki hassasiyeti, Demircioğlu (2010)’nun doktora tezinde ele
alınmıştır. Bu araştırmada Demircioğlu, EMS-98 makrosismik basamakta kalibre edilen hassasiyet ampirik
ilişkilere dayalı verilere, fuzzy teorisini uygulamıştır (Giovinazzi ve Lagomarsino, 2005). Demircioğlu
(2010), GRM İnc. tarafından, Türkiye İstatistik Enstitüsü (TürkStat), Konut ve Şehircilik Bölümü, Deprem
Risk Yönetimi ve Şehircilik Geliştirme Bölümü’nden alınan verileri derlemek için sentetik olarak
güncellenen sonuçları kullanmıştır. Önemli bina çeşitleri, kat sayısı ve inşaat tarihi açısından bina toplam
sayısı Tablo I.9’dadır.
Tablo I.9. En önemli bina çeşitlerinin dağılımı.

R/C
Tuğla

3,837,576
2,977,263

Kat sayısı
Alçak
Orta yükseklik

6,647,014
763,143

İnşaat tarihi
1979 öncesi
1979 sonrası

3,167,482
4,345,890

Köy bölgelerinden göç edenler, inşa edilen bina sayısı ve diğer altyapıların gelişmesine neden
olmuştur. 2006 yılında İstanbul’da yaklaşık 1.200.000 bina vardı. Kocaeli’de 17 Ağustos 1999 tarihinde
meydana gelen Mw=7.4 deprem sonucunda 18.000 kişi hayatını kaybetmiş, 25 milyar ABD Doları değerinde
hasar kaydedilmiştir. İstanbul’da yaşayan 100 civarında kişi hayatını kaybetmiş, 1999 NAFZ deprem
ocağının 110 km’den uzak olmasına rağmen, binalar önemli hasarlar görmüştür.
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Resim I.57. Landscan verilerine göre Türkiye’deki nüfus dağılımı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (IMM) ile ortaklaşa yapılan JICA (2002) araştırması
tahminlerine göre, İstanbul’a yakın meydana gelecek Mw = 7.4 büyük bir deprem 50.000’in üzerinde can
kaybı ve 60-70 milyar ABD Doları’ndan fazla zarara neden olabilir. Hastaneye yatırılmaları gerekenlerin
sayısı 150.000 civarında tahmin edilmektedir; buna rağmen, hastanelerin %30’u (toplam 635) şehrin Güney
Batı’sındaki risk bölgelerindedir.

I.4.4.2 Eğitim
Tüm afetler ve özellikle depremlerin, doğal ve sosyal süreçlerin sonuçları oldukları kabul
edilmektedir. Afet durumunda emniyet konseptinin günlük hayat ile birleşmesi, afetlerin sonuçlarının
azaltılması için önemli bir koşuldur.
1999 yılında Türkiye’nin Kuzey bölgesinde, Marmara İstanbul ve Gölcük’te meydana gelen
depremler sonucunda Türkiye’deki eğitim ve araştırma programları ile eğitim politikaları ve afet
durumunda hazırlık programları yenilenmiş ve yeniden gözden geçirilmiştir. Toplumu bilinçlendirmek,
depreme daha hazırlıklı olmasını sağlamak maksadıyla öğrenci ve gençlere yönelik gayretlere önem
verilmiş, daha fazla destek sağlanmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Afete Hazırlık Eğitim Birimi (DPEU), Kandilli Rasathanesi ile Deprem
Araştırma Enstitüsü (KOERI) ilk başta 1999 Kocaeli depreminden bir yıl sonra, Amerikan Uluslararası
Kalkınma Ajansı – Afet Durumunda Yabancı Destek Bürosu (USAID-OFDA) tarafından finanse edilen
beş yıl süreli "Afet Durumunda Hazırlık Konulu Eğitim Projesi" (DPEP) başlatılmıştır. Proje kapsamında
eğitim prezantasyonları, ders kitapları, CD’ler, bilgilendirme broşürleri hazırlanmış, okul ve hastanelerde
„Afet Durumuna Hazırlık” kitabı dağıtılmış, engelli şahısların afete hazırlanmaları ve müzelerde bulunan
değerli malzemelerin afet durumunda korunmaları ile ilgili çalışmalar hazırlanmıştır.

I.4.4.3 Hızlı cevap sistemi ve yer maksimum ivme haritaları
İstanbul şehri önemli deprem tehlikesi altındadır ve dolayısıyla deprem riskine maruzdur; bu husus,
bölge için hazırlanmış olan en yeni deprem riski senaryolarından anlaşılmaktadır. En önemli fay olan
Marmara’nın yerini ve Mw = 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen EMS-98 şiddet
dağılımını gösteren tektonik harita, Resim I.58’dedir. İstanbul’da yıkıcı bir depremin meydana gelmesinden
kaynaklanacak hasarların azaltılmasına yardımcı olmak için, şiddetli yer hareketlerine yönelik yoğun deprem
şebekesi oluşturulmuştur. İstanbul ve çevresinde sık şekilde yerleştirilmiş yüz (100) hızlandırıcı mevcuttur;
dial-up şeklinde iletilen veriler, hızlı cevaplanmasına yol açmaktadır (Resim I.59). On (10) istasyon büyük
Marmara fayına mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmiş olup, erken ikaz maksadıyla veriler gerçek
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zamanda iletilmektedir. Bütün bu şebeke ve fonksiyonları, İstanbul Deprem Durumunda Erken İkaz ve Hızlı
Cevap Sistemi olarak adlandırılmıştır (IERREWS http://www.koeri.boun.edu.tr/depmuh index eng.aspx) .
Bahse konu sistem, İstanbul Valiliğinin, Genelkurmay Başkanlığının ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
lojistik desteğiyle tasarlanmış ve işletilmektedir. Sistem, GeoSig Inc. (www.geosig.com) konsorsiyumu ve
Poyry Energy (eski adıyla Electrowatt-Ekono) (www.poyry.com) tarafından yapılmıştır. İletişim yolları,
AVEA GSM hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanmaktadır (Erdik et al., 2003).

Resim I.58. Deprem senaryosuna dayalı şiddet dağılımı (KOERI, 2002).
Harita, büyük Marmara fayı ve Marmara bölgesini göstermektedir.

Hızlı cevap sistemi, lokasyon, araç özellikleri ve yerleşim açısından Şiddetli Hareket Referans Şehir
İstasyonu’nda belirtilmiş olan kriterlerle ilgili COSMOS (Şiddetli Hareketleri Gözetleme Sistemleri
Organizasyonlar Konsorsiyumu) (www.cosmos-eq.org) tavsiyelerine uygundur. Araçlar arasındaki mesafe 23 km olup, sert bir kayadan yatay olarak yayılan 1 sn. dalganın yaklaşık 3 uzunluğuna, yumuşak topraklar
için 10 uzunluğundan fazlasına denktir. Şiddetli hareket unsurları genelde yer hizasında, küçük ve orta
büyüklükte binalara yerleştirilmektedir ve kaydedilen hareket çevredeki toprak hareketi ile aynıdır.
İstasyonların yerleştirilme jeolojisi genel olarak tanımlanmıştır. Bazı istasyonları verileri kazılardan
kaynaklanmaktadır. Verilerin hızlı cevap istasyonlarından veri işleme ve araç gözetim istasyonlarına
gönderilmesi için, AVEA GSM hizmet sağlayıcısıyla yapılan anlaşmaya istinaden sağlanan, sağlam ve
tekrarlanan (karadan iletişim sistemleri ve mikrodalga sistemiyle güçlendirilmiş) GSM iletişim sistemi
kullanılmaktadır. Normalde hızlı cevap istasyonları düzenli olarak sorgulanır (çalışma parametreleri ve
araçların gözetilmesi maksadıyla). Bir deprem meydana geldikten sonra her istasyon üç kayıt kanalından
gelen verileri işleyerek, özel dönemler için hızlanma spektrumlarını, (12 Hz bantta süzülen veriler üzerinde
ölçülen) yerin ivme ve maksimum hızlarını hesaplar ve her 20 saniyede GSM iletişim sistemi aracılığıyla
SMS mesaj şeklinde doğrudan ana veri merkezine göndereceklerdir.
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Resim I.59. RR hızlı cevap istasyonların lokasyonu (Erdik et al., 2003)

En önemli veri işleme merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği
Bölümü ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)’de operasyoneldir (Resim I.60). İkinci merkez aynı
enstitüdeki Deprem Laboratuvarında bulunmakta ve hasar durumunda ana merkezin yerini alabilmektedir.
Yer ivmelerinin dağılımı, olası hasarların ve tahmin edilen kurban sayısı ile ilgili dağılım haritaları depremin
hemen sonrasında otomatik olarak hazırlanacak ve 5 dakikadan az sürede son kullanıcılara iletilecektir. Her
istasyonda kaydedilen dalga şekilleri, depremin meydana gelmesinden hemen sonra GSM ve GPRS modem
cihazlarıyla indirilebilmektedir.

Resim I.60. KOERI.

54

Hızlı cevap verilerini üretmek maksadıyla, hareket spektrumları ve araç şiddetlerine dayalı iki
teknoloji kullanılmaktadır. Bu metodolojiler, HAZUS’a benzer özel bir programa (ELER) girilecektir. Her
iki teknoloji Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan İstanbul Deprem
Riski Değerlendirme Araştırması çerçevesinde geliştirilen bina envanteri, hassasiyet eğrileri ve
metodolojilerini veri bankalarıyla birleştirmektedir. Yer hareketlerinin başlangıç parametrelerini hesaplamak
için oluşturulmuş ve deprem istasyonlarından SMS ile gönderilmiş hareket spektrumların değerleri eklenir,
her jeo-hücrenin merkezindeki spektral değerleri hesaplamak için çift boyutlu modeller kullanılır. Her jeohücrenin merkezindeki deprem alarmı, bu spektral hareketler kullanılarak hesaplanır. Her jeo-hücrenin
içerisindeki şiddet, kısa süreli spektral ivmenin fonksiyonu olarak hesaplanır. Cevap spektrumları ile
şiddetleri kullanarak hesaplanan bina hasar olasılığı ve kurban sayısı ayrı ayrı hesaplanır, spektral hareket ve
hassasiyet eğirilerine bağlı şiddet kullanılır. Hesaplar, (1120 m × 830 m) ölçüsünde jeohücrelerden oluşan
0.01 x 0.01 çizelge sisteminin merkezlerinde yapılmaktadır. Her hücre için bina envanteri (24’lük gruplarda)
ile spektral hareketleri ve şiddete dayalı hassasiyet eğrileri, software’e dahildir. Olası kurban sayısı, yıkılan
bina sayısı ve hasar derecelerine göre tahmin edilir. Rastgele yaratılan şiddetli hareket verilerinden elde
edilen bina hasar harita örneği, Resim I.61’de gösterilmiştir.

Resim I.61. Rastgele yaratılan şiddetli hareket verilerinden elde edilen bina hasar harita örneği

ELER Hazard modülünde belirli deprem büyüklüğü için deprem ocağı konusunda bilgileri ve
mümkünse istasyonların olay konusundaki cari kayıtlarını, şiddetin dağlımını ve yerin PGA, PGV, Sa, Sd
parametrelerini, bölgeye has yer hareket denklemleri ve kesme dalgalarının hızı ile ilgili bilgiler aracılığıyla
verilebilir. Bu verilerin yardımıyla, gerçek zamanda shake maps veya deprem senaryoları elde edilir
(http://www.kandilli.info/) (Resim I.62).

I.4.4.4 Erken uyarı sistemi (EWS)
IERREWS’in erken ikaz kısmı için Marmara fayına mümkün olduğu kadar yakın, „on-line”
şeklinde, strong motion için on istasyon kurulmuştur (Resim I.63). Bu istasyonlar ile ana veri merkezi
arasındaki devamlı veri yayını uydu aracılığıyla yapılmaktadır (Alcik et al., 2009). Fay kopmasının
büyüklüğü ve sözkonusu olan mesafeler göz önünde bulundurularak, özel zaman sınırı ve büyüklük
düzeylerine dayalı basit ve sağlam hesaplama uygulanmıştır. Band aracılığıyla süzülen ivmeler ve mutlak
toplam hız (mutlak ivmenin tam zamanı CAV) belirtilmiş olan düzeylerle karşılaşılmaktadır.
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Resim I.62. ELER’deki gerçek zaman şiddeti.

Resim I.63. EW istasyonların konuşlanması (Alcik et al., 2006).

Bir istasyondaki her ivme ve CAV (veya herhangi bir kanal) sınırın seçilebilen bazı değerlenrini
geçince, bir oy sayılır. (Seçilebilen) istasyonun seçilebilen zaman diliminde 2 veya 3 oyu olunca, ilk geçerli
oydan sonra ilk alarm açıklanır. (Üç alarm düzeyinden oluşan) erken ikaz bilgileri, alıcı birimlerdeki en
yakın servo kapanışlı sistemlerine bildirilir ve alarm düzeyine göre otomatik olarak gerekli eylem
kararlaştırılır. Depremin yerine (fay kopmasının başlaması) ve alıcının adresine göre, alarma geçirme süresi
8 saniye olabilir (Erdik et al., 2003).
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II.BÖLÜM

ÜLKE EYLEM PLANI
Depremler insan çevresini etkileyen en büyük doğal afetlerdir. Gerçekten, yıkıcı depremler dünya
düzeyinde doğal afetlerle bağdaştırılan felaketzede sayısının %60’nı temsil ederek insan tarihinin tümü
üzerinde izleri vardır. Doğal afetlerin önlenmesi ve kriz durumunda bir tepki yönetiminin kurulması birçok
ülkenin ortak problemlerini oluşturmaktadır.

II.1 BULGARİSTAN
II.1.1 Gözetim Sistemleri
Bulgaristan’daki gerçek zamanda veri paylaşımına yönelik modern sismik ağ 1980 yılında
kurulmuştur. 2005 yılında ağ dijital aparatlarla modernleştirilmiştir. Günümüzde, ulusal ağ, sürekli çalışan
14 dijital istasyon ve 2 tane yerel istasyondan oluşmaktadır. (Şekil II.1).

Şekil II.1. Bulgaristan’ın sismik ağı

Bütün istasyonlar geniş bant sensörleri ve çok geniş bant sensörleri ile donatılmıştır. Verilerin gerçek
zamanda elde edilmesi REFTEK şirketi tarafından geliştirilmiş olan RTPD protokolünü kullanarak
gerçekleştirilmektedir. Verilerin gerçek zamanda ve interaktif bir şekilde işlenmesi, Sismik Ağ’ın (SNDP)
donanımında bulunan verilerin işlenmesi paketini kullanarak gerçekleştirilmektedir. Veriler, önceden
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belirlenmiş iki format şeklinde arşivlenmektedir: PASSCAL (PASSCAL Veri Merkezi) ve sismolojik veriler
için dünya çapında kullanılan format, miniSEED.
SNDP iki modülden oluşmaktadır.


Gerçek zamanlı işlem modülü (RTS) – sinyalin algılanması; sinyal parametrelerinin
değerlendirilmesi; derecenin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi; kaynağın tahmin edilmesi.



Sismik inceleme modülü (SNDA) – verilerin interaktif olarak işlenmesi için.

Şekil II.2. Bulgaristan

Sismolojik Veri Ulusal Merkezi’nde Kurulmuş, 3 Katmanlı Ağ

Sinyalin algılanması prosesi, geleneksel STA/LTA algılama algoritması ile gerçekleştirilmektedir.
Detektörleri filtreleme parametreleri önceden sismik istasyonlarda incelenmiş olan ana gürültü temelinde
tanımlanmaktadır.
Jeofizik, Jeodezi ve Coğrafya Ulusal Enstitüsü (NİGGGG) bileşenlerinde 7 tane istasyonu bulunan,
2 tane yerel sismik ağ istasyonuna sahiptir. “Deprem durumunda uyarı için sınır ötesi sistem Danube”
Romanya – Bulgaristan sınır ötesi projesi çerçevesinde, Bulgaristan’ın kuzeyinde 8 tane yeni sismik istasyon
kurulmuştur. Ayrıca, Romanya-Bulgaristan sınır bölgesinde bulunan 8 önemli şehirde ivmeölçer
kurulmuştur.
28 istasyon ve 8 ivmeölçerin verileri Bulgaristan Telekomünikasyon Şirketinin VPN ve MAN
ağlarını kullanarak gerçek zamanda Sofya’daki Sismolojik Veri Ulusal Merkezi’ne gönderilmektedir.
NİGGG Sofya çerçevesindeki Sismolojik Veri Ulusal Merkezi (NSDC) modernleştirilmiştir ve depremle
ilgili verilerin gerçek zamanda (veya yaklaşık olarak gerçek zamanda) Avrupa’daki ve yakınlardaki
merkezlere sürekli yayma merkezi olarak çalışmaktadır.
Bulgaristan’daki Sismolojik Ulusal Ağın başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:
1. Kaliteli kayıtlar sunmak ve sismolojik verilerin transferini sağlamak;
2. Bulgaristan topraklarında hissedilmiş olan veya zararlara yol açmış olan bir deprem durumunda
hükümet yetkililerinin, medyanın ve kamunun kısa bir zamanda bilgilendirilmesini sağlamak;
3. Bulgaristan’da sismolojik araştırılmaların gerçekleştirilmesi için modern bir merkez sağlamak.
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Sismik verilerin tüm komşu ülkeler (Romanya, Türkiye, Yunanistan, FYROM, Sırbistan) ile gerçek
zamanda paylaşımı SeisComP/SeedLink protokolünü kullanarak gerçekleştirilmektedir.
Günümüzde B/S Bulgaristan bölgesinde 9 sismik istasyon bulunmaktadır (üçü Ulusal Ağ, 2
DACEA istasyonu ve istasyonların dördü Provadia yerel ağ içinde yer almaktadır).

II.1.2 Post-Sismik Eylemler (ilgili kurumlar, eylem planları, kaynaklar, ilgili kişilerin eğitimi,
vb.)
2012 yılında Afet Riskinin Önlenmesi (DRR) için yeni bir Ulusal Platform kurulmuştur. Platformun
başında İçişleri Bakanlığı bulunmaktadır ve bütün bakanlıkları ve hükümet kurumları ile DRR eylemlerinde
rol alan özel sektör kurumlarını içermektedir: Bulgaristan Bilimler Akademisi, Bulgaristan Kızılhaç’ı,
Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan Sanayiciler Birliği, Büyük Şehirlerin Ulusal Birliği, vb.
Bulgaristan Kızılhaç’ı 2020 yılına kadar afet durumundaki eylemler için bir Politika ve bir Strateji
geliştirmiştir ve uygulamaya koymuştur. Afet durumlarında tepki/eylem için gönüllü ekiplerin kurulması için
bir Konsept geliştirmiştir.
Afet durumlarında eğitim derecesinin sağlamlaştırılmasının önemi zararların azaltılması ve afetin
etkisinin azaltılması yönünde bütün katmanlardan etkili bir cevabın alınması için hayatidir. Deprem sonrası
müdahale ve bu olay sonrasında kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilmesini etkili bir şekilde desteklemek için
finansal rezervler ve kontenjan mekanizmalar bulunmaktadır. Finansal rezervlerin kaynağı ulusal bütçedir ve
afetlerin etkisinin önlenmesi, kontrol altında tutulması ve atlatılmasına yöneliktir. Finansman birçok bölüm
için sağlanmaktadır ve afet durumunda gerekli olabilecek kurtarma ve acil onarım çalışmalarını, kurtarma
sisteminin güçleri ve araçları tarafından kaydedilen kayıpların düzeltilmesi; afet durumunda yasal olarak
belirtilmiş olan koruma aktivitelerinin ve/veya önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında gerçek
kişilere ve tüzel kişilere verilmiş olan zararların karşılanmasını kapsamaktadır.
Tehlikeli olaylar veya afetler sırasında ilgili bilgilerin paylaşımı ve olaylar öncesi revizyonların
gerçekleştirilmesi için prosedürler söz konusudur. Finansman taleplerine ilişkin şartlar, belgeler ve kurallar
İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilen, Bakanlar Konseyi’nin, Organizasyon ve Ajanslar arası Aktivitelerin
Gerçekleştirilmesi ve Telafi Komiteleri Yönetmeliklerinde belirtilmektedir.
Acil durum bakanı diğer ilgili makamlar ile birlikte Afet Durumunda Ulusal Programı Afet
Durumunda Yıllık Planı ve Acil Durumlar İçin ve Güvenliğin Hızlı bir Şekilde Yeniden Sağlanması İçin
Yıllık Planı düzenlemiştir. Tüm bunların dayanağını Afet Durumunda Koruma Kanunu temsil etmektedir.
Ulusal Program zararların minimum düzeye indirgenmesi ve buna ilişkin aktivitelerin düzenlenmesine
yönelik kaynaklar içermektedir.
Acil durum planlarına ilişkin, belediye makamlarının, kurtarma için kamu hizmet kurumlarının ve
büyük bir deprem durumunda koordinasyonun ve işbirliğinin iyi bir düzeyde gerçekleştirilmesine yönelik
fabrikaların acil durum ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen yerel düzeyde yıllık eğitimler düzenlenmiştir.
Fabrika merkezleri ve ülkenin kritik alt yapısını oluşturan kurumlar böyle bir olay için kendi acil durum
planlarını düzenlemişlerdir. Aynı zamanda depremden etkilenen belediye ve topluluğun acil durum planına
dahil olan off-site acil planı düzenlemişlerdir.
Ülkedeki bütün bölgelerde afet durumunda komünikasyon ve koordinasyon için sorumlu olan
bilgilerin operasyonel komünikasyon merkezleri işlem görmektedir. Afet durumları için modern ikaz
sistemleri ve araçları dahil edilmiştir (örneğin Gamma radyasyonlarına yönelik tabanının kontrolü için
otomatik entegre ulusal sistem, Tuna nehrinin kirlenmesi durumunda ikaz sistemi, Sınır ötesi endüstriyel
kazalar durumunda ikaz sistemi, DACEA-projesi kapsamında düzenlenmiş olan deprem durumda erken ikaz
sistemi). Bilgilerin operasyonel iletim merkezleri çerçevesinde çalışan kurtarma sistemleri için ekipler ve
araçlara yönelik operasyonel prosedürlerin hala eksik oldukları ve acil olarak bir takım operasyon
prosedürlerinin geliştirilmesi gerekli olduğu belirlenmiştir,
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II.1.3 Bulgaristan’daki Erken Uyarı Sistemleri (var olan sistemler, söz konusu cihazların
kurulum olanakları, Deprem çeşidine göre bu sistemlerin limitleri, kaynaklar, eğitimler, vb.)
Bulgaristan’da 09.2008 tarihinden itibaren afet durumunda erken ikaz ve bildiri için modern ulusal
bir sistem işlem görmektedir. Sistem iki alt sistemden oluşmaktadır:
1. Alt sistem Hayatların Kurtarılması İçin Üniter Sisteminin bileşenleri ve makamların
bilgilendirilmesine yöneliktir – kapasitesi 28 000 resmi görevliye kadardır ve bütün yönetimsel
katmanları kapsama olanağını tanımaktadır – Cumhurbaşkanından, yerel düzeydeki en alt makama
kadar.
2. Alt sistem (Sirenli sitem) – ülke nüfusunun erken ikaz edilmesi ve bilgilendirilmesi için - ülke
nüfusunun %30’unu ve ülke alanının % 5’ini kapsamaktadır – en büyük 10 şehir. Büyük bir problem
ülke nüfusunun %70’i ve ülke alanın %90’ı hala eski erken ikaz ve bilgilendirme sistemini
kullanıyor olması oluşturmaktadır.
DACEA Projesi http://quakeinfo.eu/ Romanya-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Projesi (2007 2013) kapsamında uygulamaya konulmuş ve Bölgesel Kalkınma Avrupa Fonu çerçevesinde Avrupa Birliği,
Bulgaristan ve Romanya hükümetleri ve projenin 5 partneri tarafından finanse edilmiştir. Genel amacı sismik
ikaz için bir sınır ötesi sisteminin geliştirilmesidir ve sınır ötesi bölgelerde söz konusu olaylar sonucu
meydana gelen doğal afetlerin önlenmesini hedeflemektedir. Bu anlamda Tuna nehri boyunca ve Romanya
ile Bulgaristan topraklarında var olan nükleer santralleri ve büyük risk taşıyan başka alt yapı varlıkları göz
önünde bulundurmaktadır.
DACEA projesi çerçevesinde kurulmuş olan sistem P dalgasının ilk gelişini tespit etmekte ve bir
olay tespit edildiğinde ilk önce yerinin belirlenmesi için gerekli olan parametreleri belirtmekte ve
büyüklüğünü tahmin etmektedir. Deprem yeri reel zamanda tespit edilmekte olup, hem alarma geçen hem de
geçmeyen istasyonlardan gelen bilgileri kullanan, olasılıklara dayalı bir hesaplama şeklini kullanılmaktadır.
Depremin büyüklüğü, ampirik korelasyonunu P dalgaların ilk 2-4 saniye boyunca ölçülmüş olan maksimum
hareketini kullanarak ifade edilmektedir (Marmureanu et al, 2012). Tüm tahminler, zamanla azalan bir
belirsizlik ile olasılık yoğunluk fonksiyonları olarak sağlanmaktadır. Tahmin edilen parametreler, hassas
yapılara yıkıcı S dalgalar ulaşmadan önce alarm mesajları olarak gönderilebilmektedir.

Şekil II.3. Deprem Dalgalarının Bulgaristan Sismik İstasyonlarına Ulaşmasının Zamansal Farkları
Deprem durumu ikaz merkezleri hem Bükreş’te (INFP’de) hem de Sofya (Jeofizik, Jeodezi ve
Coğrafya Ulusal Enstitüsü’nde)’da kurulmuştur. Her iki merkez de verilerin incelenmesi ve kaydedilmesine
yönelik serverlerle donatılmıştır. Deprem durumunda bu erken ikaz sisteminin son kullanıcıları, RomanyaBulgaristan sınırötesi bölgesindeki Acil Durumlar Müfettişlikleridir.
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II.2 ROMANYA
II.2.1 Gözetim Sistemleri
Romanya’daki deprem durumunun gözetiminin ULUSAL SİSMİK AĞI’na ait olan sismik
istasyonlar kullanılarak gerçekleştirilmesi, Romanya nüfusu için önemli bir unsurdur. Kaydedilen bilgi ve
veriler, INFP ile Uluslararası Veri Merkezleri arasındaki verilerin uluslararası düzeyde paylaşımına ve aynı
zamanda Uluslararası Sismik Bültenlerin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.







Ulusal Sismik Ağ altı tane alt-ağdan oluşmaktadır.
Kısa zamanlı sensörlerle donatılmış Analojik Sismik Ağ;
Geniş bant (broadband) sensörleri ve kısa zamanlı sensörlerle donatılmış olan dijital sismik ağ;
Romanya topraklarında „serbest alan”da kurulmuş ivme sensörleri ile donatılmış dijital sismik ağ;
Bükreş’te „serbest-alan”da kurulmuş ivme sensörleri ile donatılmış dijital sismik ağ;
Kompleks gözetime yönelik Sismolojik Gözlemciler (Rasathaneler) Ağı
(„array” tipi) yoğun yerli sismik istasyonlar.

Şekil II.4. Romanya’daki Sismolojik Ağ
Reel zamanlı dijital sismik ağ (Şekil II.5) 125 adet geniş bant sismik istasyon, 150 hızlandırıcı ve 2
adet yoğun yerel istasyondan oluşmaktadır: Bucovina – BURAR (12 bileşenli) ve Ploştina – PLOR (7
bileşenli).
Kompleks gözetim için olan Sismolojik Gözlemci Ağ, yerel ve bölgesel sismolojinin, depremlerin
çeşitli öncüllerinin ölçümü hazırlanmış sismolojik ekipmanların kurulmuş olduğu 8 adet gözlemciden ve
aynı zamanda sismik faaliyetlerin etkenleri olarak, tektonik ve fizik-jeolojik süreçler konularında veriler
toplanmaktadır. Söz konusu gözlemciler Vrâncioaia (VRI), Ploştina (PLOR), Muntele Roşu-Cheia
(MLR), Deva (DEV), Timişoara (TIM), Buziaş (BZS), Bucovina (BURAR) ve Eforie Nord
(EFOR)’dur.
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II.2.2 Deprem Sonrası Faaliyetler (katılan kurumlar, harekete geçme planları, kaynaklar,
katılan insanların eğitimi vb.)
Var olan perspektife yönelik olarak yasal ve örgütsel düzeyde kısa ve orta vadeli olarak, normal
durumlarda, Romanya’nın acil durum yönetimi özellikle aşağıda belirtilen bölgeler üzerinde yoğunlaşmıştır
(www.mai.gov.ro ):


Acil durum yönetiminin bir parçası ve sürdürülebilir kalkınmanın bir bileşeni olarak risk yönetimi;
risk yönetimi, olayın tespit edilmesinin ve devamında gözetimini kapsamaktadır ve aynı zamanda
olayın nüfus üzerindeki etkisini azaltmak için yapısal ve/veya yapısal olmayan önlemlerin
alınmasını içermektedir;



Müdahale yapıların hazırlanmasına fakat aynı zamanda beklenmedik acil durumların üstesinden
gelebilmek için nüfusa uygun fonksiyonel bir sistemin kararlaştırılması, hayata geçirilmesi ve
iyileştirilmesi;



Gerekli kaynakların sağlanması için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin kararlaştırılması ve
yönetimi;



Düzenleyici ve organizasyonel kadroların, eylem metotlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi;



Başka ülkelerdeki benzer yapılarla gerçekleştirilecek olan işbirliklerin, uluslararası işbirliği
programlarına, insani yardım faaliyetlerine/misyonlarına ve doğal afet durumlarının önlenmesi,
doğal afet durumlarına hazırlık ve müdahale çalışmalarına veya büyük kazalara aktif bir şekilde
katılarak geliştirilmesi.

Yürürlükteki kanunlara göre, Ulusal Sistem aşağıda yer alan ana bileşenlerden oluşmaktadır:


Acil durum komiteleri: kurumlar arası kararlar verebilen, acil durum yönetiminde kompleks
görevleri bulunan yönetim organizasyonlarıdır. Acil durum komiteleri, ulusal düzeyde, merkezi
kamu makamları (bakanlıklar), ilçeler ve yerel anlamda oluşturulmuştur. Ulusal Komite direk olarak
İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur ve Başbakan tarafından yönetilmektedir; İl düzeyinde
ise, vali ve belediye başkanları tarafından yönetilmektedir. Ulusal Komite, karar alma yetkisine sahip
olan kişiler, bilirkişiler ve çeşitli alanlarda uzmanlardan, yerel merkezi veya kamu makamlarından
oluşmaktadır;



Acil Durum Genel Müfettişliği. Kısaltılmış adıyla İGSU, ulusal sitemin en önemli bileşeni olarak
adlandırılabilir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan uzmanlaşmış bir kurumdur ve acil
durumlarda önleme faaliyetlerinin koordinasyonu ile acil durum yönetimini sağlamaktadır ve
gerçekleştirilen bütün faaliyetlerde önemli bir role sahiptir. Rolünü daha iyi yerine getirebilmesi için
İGSU’nun hem önleme hem de işlevsel yapıları elinde tutmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır;



Acil Toplum Hizmetleri; bu hizmetler kurumların bağımsız hizmetleri olarak organize edilmiştir ve
İl Müfettişlikleri ile Bükreş düzeyinde faaliyet göstermekte olup faaliyet gösterdikleri bölgelerde acil
durumlarda müdahale ekiplerinin koordinasyon, yönlendirme ve kontrol aktivitelerini sağlamaktadır;



Acil Durum Hareket Merkezleri: karar ve yönetim mekanizmalarının müdahalelerin yönetimi,
kontrol ve koordinasyon aktivitelerini gerçekleştirdikleri, gözlem yaptıkları, olayları
değerlendirdikleri ve acil durum yönetiminin yerel, il ve ulusal düzeyde teknik operasyonel
aktivitelerini sağladıkları yerlerdir. Söz konusu merkezler acil durum yönetiminin reel zamanda
gerçekleşmesini sağlayan bir ulusal bilgi sistemi ile aralarında bağlıdır ve acil durumları ile bu
durumların sonuçlarının bireysel işlevsel bir bakışını sunmaktadır ve var olan kaynakların daha iyi
bir yönetimini sağlamaktadır.

Gerçekleştirilen çalışmaların lideri ülkemiz açısından bir yenilik temsil etmektedir ve Ulusal, İl
veya Bakanlık Komiteleri tarafından yetkilendirilmiş bir kişidir ve olağanüstü olayların gerçekleştiği
yerde müdahale süresince hareket eden bütün güçlerin olayın türü ve şiddeti ile yoğunlaştırılmış
müdahale güçleri büyüklüğüne bağlı olarak birleşik bir yönetimi ile koordinasyonunu sağlamaktadır.
21/2004 sayılı Acil Uygulamalar Yönetmeliği çerçevesinde,
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Acil Durum Yönetimi Ulusal Sistemi:


Acil Durum Komiteleri,



Acil Durum Genel Müfettişliği,



Acil Durumlar İçin Profesyonel Hizmetleri



Acil Durum Operasyonel Merkezleri,



Faaliyetin Yönetim Organından oluşmaktadır.



Acil Durum Komiteleri aşağıda belirtildiği gibi hiyerarşik bir düzeyde organize edilecektir:



Acil Durum Ulusal Komitesi,



Bakanlık Komiteleri Ve Acil Durum İçin Merkezi Kamu Kurumlarının Başka Komiteleri,



Acil Durum Bükreş Komitesi,



Acil Durum İl Komiteleri



Acil Durum Yerel Komiteler.

İçişleri Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren Acil Durum Ulusal Komitesi (NCES) ile Acil
Durum Bakanlık Komiteleri riskin azaltılması politikalarının ulusal düzeyde uygulamaya konulmasından
sorumludur.
Ulusal düzeyde, acil durum yönetimi sisteminin, bu alanda sorumlu olan ulusal ve yerel
kurumlarının yeniden organize edilmesi ve yeniden tanımlanması anlamında çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Sürekli geliştirilmekte olan yürürlükteki yasalara göre acil durumlarda koordineli ve
profesyonel bir şekilde insanların, altyapının ve çevrenin korumasını sağlayacak olan yeni operasyonel
kurumlar ve yapılar kurulacaktır.
Ulusal stratejinin deprem riskinin ve toprak kaymalarının azaltılmasına yönelik ana hedefleri
aşağıdaki gibidir:


Depremlerin sonuçlarını azaltmak ve gerekli binaların yapımını sağlamak amacını taşıyan yasal ve
örgütsel düzenlemelerin bir an önce hazırlanması;



Ekspertiz için gerekli olan teknik araçların ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesi (software,
kılavuzlar, ekipmanlar), binaların sağlamlaştırılmasına yönelik projelerin ve çalışmaların
geliştirilmesi;



Sismik riski büyük olan binalara ilişkin bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve otomatik olarak
işlenmesine yönelik teknik ve örgütsel gerekliklerin kararlaştırılması;



Binaların sağlamlaştırılması projelerinin ve çalışmalarının devamı için finansman kaynaklarının
çeşitlendirilmesi;



Deprem sigorta sisteminin geliştirilmesi;



Önleme, koruma ve müdahale ana hususları ve aynı zamanda deprem durumunda nüfusun eğitimi
hususu göz önünde bulundurularak, özellikle deprem durumlarında afet yönetiminin geliştirilmesi;

II.2.3 Romanya’da erken ikaz sistemleri (var olan sistemler, bu programların kurulum
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olanakları, depremin özellikleri, kaynaklar, eğitim vb. etkenlere bağlı olarak sistemin
limitleri)
Vrancea bölgesinde orta derinlikte meydana gelen depremler Romanya’daki en önemli tehlike
kaynağıdır. Vrancea bölgesinin sismik-tektonik özellikleri, bir depremin meydana gelmesi durumunda erken
ikaz sistemi(REWS)’nin oluşturulması ve geliştirilmesi için olanak sağlamaktadır. Bu sistem az kaynak
gerektiren basit bir sistemdir, sağlamdır ve S yıkıcı dalganın Bükreş’e ulaşmadan en fazla 25 saniye önce
ikazın verilmesine olanak sağlamaktadır. Meydana gelen ikaz sinyali, tehlikeli olan donanımların otomatik
olarak kilitlenmesi ve gerekli olan tüm koruma eylemlerinin gerçekleştirilmesi için, sorumlu olan etkenlere
ve spesifik kullanıcılara gönderilmektedir. Deprem büyüklüğünün hızlı bir şekilde, P dalgasının merkezde
tespit edildikten 4-5 saniye içinde tespit edilmesine yönelik metot / uygulama INFP’de geliştirilmiştir.
Uygulama kayıtlı bulunan veriler üzerinde test edilmiş olup, sistem 2004 yılından itibaren kullanımda ve
Mart 2006’da Avrupa Komisyonu „2006 IST European Prize”e layık görülmüştür.
INFP tarafından REWS’i geliştirirken edinilen tecrübeden başlayarak, DACEA Projesinde
(2011-2013) II.1.3’de belirtilmiş olan sınır ötesi bölge için erken ikaz sistemi hazırlanmış ve
geliştirilmiştir (Vrancea ve yerel yüzeysel depremler için). Aynı zamanda, Romen-Bulgar sınır ötesi
bölgede depremlerden kaynaklanan zararların tahmin edilmesi için özel bir program uygulanmıştır
http://quakeinfo.eu/ro/studii/studiul-nr-1.html Program, mevcut deprem kayıtları ve sınır ötesi bölgedeki
tarihi depremselliğe istinaden hazırlanmıştır. Sistem bir alarm sinyali, bir ikaz haritası (Alert Map), depremin
parametrelerini içeren bir bülten, şiddetli hareketler haritası (ShakeMap) ve hasar/zarar haritası
hazırlamaktadır. Bütün bunlar, Romanya’da hükümet sistemleri ve Bulgaristan’da özel sistemleri aracılığıyla
kullanıcılara reel zamanda iletilmektedir. Şubat 2013’ten itibaren bu bilgiler her iki ülkenin acil durumlarda
müdahale birimleri ve yerel kamu otoriteleri tarafından, deprem sonrası müdahale faaliyetlerin hazırlanması
ve etkin şekilde yönlendirilmesi için kullanılmaktadır.
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II.3 TÜRKİYE
II.3.1 Gözetim Sistemleri
Türkiye’de, sismik verilerin toplanması ve incelenmesi ve deprem parametrelerinin Türkiye ve
etrafındaki bölgelere reel zamanda gönderilmesinden yetkili kurum Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’dür.

Şekil II.5. UDIM sismik istasyonları.

Depremin reel parametreleri afetlerin yönetimi ile ilgilenen bütün kurumlara gönderilmektedir.
KOERİ, Türkiye’nin her bir tarafına Ulusal Sismik Ağını kurup sürekli geliştirmiştir. Türkiye’nin her hangi
bir yerinde meydana gelen depremler tespit edilip bu ağdan reel zamanda gelen veriler çerçevesinde en kısa
zamanda, haftanın 7 gününde, 24 saat boyunca büyüklükleri tahmin edilmektedir. İstasyonların toplam sayısı
192’dir ve verileri uydu ve/veya yerel hatlar ile göndermektedir. Artı, Türk Telekom yardımı ile bu
istasyonların dışında Marmara Denizi’nin dibinde 5 tane rasathane (3 bileşenli BB sensörleri (360 saniye), üç
eksenli ivme ölçer, basınç farklarını ölçme makinaları, hidrofor, termometre, su altı ışıklandırma, debimetre,
gerçek zamanlı kamera/ışık kurulmuştur ve KRDAE tarafından gerçek zamanda işlenmektedir.
Deprem yerinin tespiti için iki tane farklı program kullanılmaktadır. Programlardan biri Mehmet
Yılmazer tarafından geliştirilmiş olan zSacWin programıdır. Depreme ilişkin verilerinin işlenmesine yönelik
olarak otomatik donanımlardan oluşan, kullanıcı tarafından kontrol edilebilen zSacWin Windows programı
için geliştirilmiştir. Kaynak kod, SAC, SEİSAn, Sayısal Programlar, İMSL, Earthworm, HYPO71, FKPROG
ve TDMT_İNVC software paketlerini içermektedir. Diğer program SeisComp3 (sc3) programıdır. Sc3 tüm
deprem istasyonlarından gelen verileri kullanarak depremin yerini otomatik olarak tespit etmektedir. Bu
program GFZ tarafından geliştirilmiştir. Sc3 mevcut durumda, özellikle test amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Mevcut durumda zSacWin deprem parametrelerinin hesaplanması için kullanılmaktadır.
UDIM, zSacWin programını kullanarak depremin meydana geldiği tarihi, derinliğini, merkezini,
mekanizmasını ve büyüklüğünü saptamaktadır. zSacWin programı tarafından sağlanan sonuç otomatik
olarak kurumun internet sayfasına gönderilmektedir. Depremin gerçek zamanlı parametreleri afetlerin
yönetiminden sorumlu olan tüm kurumlara gönderilmektedir.
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II.3.2 Deprem Sonrası Faaliyetler (ilgili kurumlar, harekete geçme planları, kaynaklar,
kapasite geliştirme vb.)
Türkiye’deki Afet Yönetimi Sistemi özellikle afet sonrası döneme yoğunlaşmıştır ve riskin
incelenmesini destekleyen kanunlar veya özendirici programlar yoktu veya 1999 depremlerinin öncesinde
riskin minimum düzeye indirgenmesi üzerinde çalışılmıyordu. Ondan sonra birçok kanun, yönetmelik veya
afet yönetiminin her aşamasının planlanması ve çalışmaların yapılması için birçok yol geliştirilmiştir.
Afetlerden sorumlu olan üç tane önemli kurum Afet ve acil durum Yönetimi Başkanlığı çatısı altında
birleşmiştir.
1959 tarihli 7269 sayılı Afet Kanunu afetlere ilişkin bütün faaliyetleri ve ülke düzeyindeki bütün
sorumlulukları ele alan hala en önemli kanundur. Artı bu kanun çerçevesinde Orman ve Çevre Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı vb. afet riskinin azaltılması ve afet sonrası cevap konularında ve yeniden yapılandırma
konularında sorumludurlar. Yine de alansal sorumluluklara ilişkin kanunlar ile Afet Kanunu arasında
açıklığa kavuşturulması gereken farklılıklar bulunmaktadır. Aynı durum Afet Riskinin Azaltılması için
planlanması gereken süreçler hakkında da geçerlidir.
Afet ve acil durumlarında, Ulusal düzeyde Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, İl Müdürlükleri, yerel düzeyde ilçe kriz merkezleri faaliyet göstermektedir. Afetin büyüklüğüne
bağlı olarak komuta merkezinin düzeyi artmaktadır. Sistem hem merkezi hem de merkez dışı olarak
adlandırılabilir ancak bununla birlikte merkezi makamlarca yönetilmektedir.
Afet riskinin azaltılması politikaları Türkiye’deki 8 ve 9 numaralı Ulusal Gelişme Planlarına
dahildir. Orta vadeli plan 2008-2010 yıllarını kapsıyor ise de, afet riskinin azaltılmasına yönelik göndermeler
de söz konusudur. İl ve ilçe düzeyindeki stratejik gelişme planlarını düzenleyen SPO raporlarında riskin
azaltılmasına yönelik faaliyetler de dahil etmiştir.
UNDP Türkiye Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporunda, 7. amaçta (Çevresel sürdürebilirliği sağlama)
çevre kirliliği, ormanların yok edilmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve binaların kontrolsüz artması
problemleri doğal afetlerin meydana getirdikleri etkilere karşı alınan tedbirleri olumsuz olarak etkileyen
faktörler olarak tanımlanmaktadır.
Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve JICA&
JBIC gibi uluslararası düzeyde işbirlikleri bulunan bir takım kurumlar tarafından sağlanan bağışlar afete
ayrılmış bütçeye katkıda bulunan diğer fonları temsil etmektedir. 1998’deki seller ve 1999’daki depremler
sonrasında Dünya Bankası afetlerin yönetimine ve risklerin azaltılmasına ilişkin çalışmaların ve mevcut
kapasitelerin artırılması için büyük miktarda fon ayırmıştır.
İl düzeyindeki afet riskinin azaltılmasına ilişkin örgütsel yapı (Şekil II.7) vali tarafından
onaylanmıştır. Her valiliğin bir “İl Kurtarma ve Yardım Komitesi” bulunmaktadır ve bu komiteye yalnızca
cevap ve kurtarma işlemleri ile sorumlu olan 9 ayrı hizmet grubu dahildir. İl Özel İdaresinin afet riskinin
azaltılmasına yönelik aktiviteler için kendi kaynakları bulunmaktadır. Her il ve ilçede Kızılay’ın yardım için
kendi şubeleri ve büyük şehirlerde arama ve kurtarma aktiviteleri için özel STK’lar bulunmaktadır; bunlar
ilgili popülasyonun bilgilendirmesine yönelik eğitimler vermektedir. Türkiye afet riskinin azaltılması
yönünde 2007 yılından itibaren kendi Ulusal Politikasını geliştirmeye başlamış, 2009 yılında sivil koruma ve
acil durum hizmetlerini yeniden yapılandırarak Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durumu Yönetimi
Başkanlığını kurarak bir anlamda Türkiye’nin Ulusal Risk Azaltma Politikasını geliştirme sürecini
başlatmıştır.
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Resim II.6. Türkiye Afet Yönetimi organizasyon şeması

Şekil II.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Örgütsel Şema Örneği
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Türkiye’de nüfusun afetlere hazırlık eğitimlerinden ve afetlerin minimum düzeye indirgenmesi
eğitimlerinden merkezi hükümet sorumlu olmuştur (sivil koruma departmanı, eğitim departmanı). Yerel
kurumlar ve STK’lar bu sorunlara yeterli düzeyde dahil değillerdir. Deprem riskine yönelik eğitimler ilkokul,
ortaokul ve lisede görülmektedir, fakat nüfus için sistematik bir eğitim programı mevcut değildir. Nüfusun
ve nüfusun büyük bir bölümüne ulaşma imkanı bulunan toplumsal örgütlerin eğitimi için standartların
geliştirilmesi, nüfusun aktif olarak katılımı, eğitimcilerin hazırlanması ve eğitim materyallerinin
geliştirilmesi dikkate alınmamıştır. Şimdiye kadar sarf edilen eğitim çabaları değerli olsa da ve büyük bir kişi
sayısına ulaşmış olsa da mevcut durum genel olarak “hazırlıksız” olarak nitelendirilebilir. Şimdiye kadar
gerçekleştirilmiş eğitim çalışmaları yalnızca “ne ve nasıl yapacağız” üzerine yoğunlaşmıştır. Depremlere
ilişkin bilgiler sunulmaktadır, bir deprem durumunda yapmamız gerekenler gösterilmektedir ve bir tatbikat
düzenlenmektedir. Tabi ki bütün bunlar önemlidir. Yine de başka açılardan da yaklaşmak gerekiyor. En
önemlisi de nüfusun harekete geçmesi için mekanizmalar bulmak gerekiyor. İstanbul’da uzmanlar tarafından
verilen düzenli eğitimler ile afet riski yönetimine ilişkin hususların sunulduğu ve geliştirildiği üniversiteler
ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. Aynı zamanda belediye, hem belediye çalışanlarını kapsayan hem de
nüfusu kapsayan eğitimler ve binaların kapasitelerine yönelik aktiviteler düzenlemiştir.

II.4 MOLDOVA CUMHURİYETİ
II.4.1 Deprem izleme/gözlem sistemleri
Moldova Cumhuriyeti’ndeki sismisite takibi Coğrafi ve Sismoloji Enstitüsü tarafından
yapılmaktadır. Enstitü hükümeti, Acil Durumlar Departmanı, yetkilileri ve halkı bu bölgedeki depremler
hakkında bilgilendirmekte.
Moldova’daki sismik ağ Chişinău, Cahul, Leova, Soroca gibi şehirlerde ve Mileştii Mici ve
Giurgiuleşti köylerinde bulunan 6 istasyondan ayrıca sismik mühendislik uygulamalar için farklı türden
binalarda bulunan 4 istasyondan oluşuyor.
Romanya’nın Vrancea bölgesindeki orta derinlikteki depremler (kabuk altı) ve Kuzey Doğrucadaki yüzey
depremler Moldova Cumhuriyeti’ndeki gözlenen sismisiteye hakimdir. Ayrıca, küçük şiddetlerde yerel
depremler de mevcuttur.
SİSMİK VERİ TOPLAMA ULUSAL MERKEZİ (MD NDA). Merkezin takip sistemi uluslararası
kodlar ile belirlenmiş (İSC onaylı) ülkedeki 5 istasyondan – KIS, LEOM, GIUM, SORM, MILM ve
merkezüssel alandakiler dahil olmak üzere, Romanya’daki 11 istasyondan – BUC1, VRI, EFOR, MLR,
TESR, PETR, ARCR, TLCR, IAS, PLOR, BUR01, eşzamanlı ve gerçek zamanlı veri toplama fırsatı
sunmaktadır. Aslında, bu öncelikli olarak Vrancea’daki potansiyel sismojenik araştırmalar için tasarlanmış
ve Romanya ve Moldova’daki sismik istasyonların entegre olduğu bölgesel bir sistemi temsil etmektedir.
Vrancea deprem merkezi- güçlü bir şekilde iki ülkeyi ve hatta başka Avrupa bölgelerini de etkileyen kaynak
olarak bilinir.
MD NDC ulusal ve uluslararası veri merkezileriyle işbirliği yaparak, depremler hakkında bilgi
gönderip dünya çapında işlenmiş bilgiler elde ediyor. Ayrıca ulusal yetkililere deprem, patlama, tsunami,
volkanik patlamalar gibi olaylar hakkında bilgi vermektedir. MD NDC her ay Moldova Cumhuriyetindeki
kayıtlı revize edilmiş bilgiler bülten halinde Fransa’daki Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne
göndermektedir.
Moldova’daki bütün sismik istasyonlardaki gerçek zamanlı elde edilen veriler (her istasyon başına
üç hız ve ivme bileşeni) NDC MD’de 2 TB’lik bir bilgisayar hafızasına kaydedilip saklanıyor. Buna paralel
olarak, verilerin güvenilir bir şekilde saklamak için, yedekleme veri olarak ayrı bir 2 TB’lik belleğe
kaydedilmektedir.
Saniyede 100, 80, veya 20 örnekleri olan, kanal başına örnekleme oranına göre (dalganın her bir
şekli ) gündelik yaklaşık 1GB veri kaydediliyor. Herhangi bir olay (deprem, patlama) veya seçilen bir zaman
aralığı hakkındaki bilgiler Merkezdeki FTP sunucu üzerinden erişilebilir. Aynı anda, farklı bölge
istasyonlardaki verilerle birlikte depremin parametrik değerini ölçmek ve sismik bültenler oluşturmak
amacıyla kullanılan Moldova’daki istasyonlarda elde edilen sismik veriler internet ağı üzerinden gerçek
zamanlı olarak Bükreş’teki INFP’nin Veri Ulusal Merkezi’ne (RO NDC) iletilir.
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II.4.2 Sismik sonrası eylemler (ilgili kurumlar, eylem planları, kaynaklar, kapasite geliştirme
eğitimleri vb.)
2007 yılında hazırlanan Dünya Bankası raporu „Moldova’daki Kırsal Verimlilik- Doğal Hasar Görebilirlik
Yönetimi”, Moldova’daki deprem riskini en aza indirmekle sorumlu olan kilit kurumların detaylı analizini
içermektedir.
Bahsedilen kilit kurumlar şunlardır:
Bölgesel Kalkınma ve İnşaat Bakanlığı, yasal mevzuat ve düzenlemelerin hazırlanma, deprem
etkilerini en aza indirmek için gerekli inşaat mevzuatının yürürlüğe geçirme, ülke çapında sismik bölgeleri
belirleme ve planlama, acil durumlar sonucunda meydana gelen zararları en aza indirme amacıyla inşaat ve
güvenlik standartlarını geliştirme konularından sorumludur.
Moldova Bilimler Akademisi bünyesindeki Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsü depremlerin izlenmesi ve
jeolojik veya başka doğal tehlikelerin olabileceği duyarlı alanları haritalamadan (mikroklimatik haritalama
konusunda metodoloji geliştirmeden de dahil) sorumludur; ayrıca riskleri değerlendirip onları en aza
indirmek için bilimsel çözümler önerir.
Afet durumunda yardım ve kurtarma operasyonlarından İç İşleri Bakanlığına bağlı olan Sivil
Koruma ve Acil Durumlar Ulusal Ajansı (SPES) sorumludur.


SPES Moldova Kızılhaç Derneği ile yakından iletişim içinde olup, bilgi paylaşımı ve afet durumunda
müdahalelerin koordinasyonu konusunda anlaşma yapılmıştır. Bu iki kurum, çeşitli afetler karşısında
işbirliği yaparak güvenlik açıkları konusunda hızlı değerlendirmeler yaptılar ve yasal çerçevenin AB
kurallarıyla uyum içinde olması için birlikte çalışıyorlar; ayrıca bir kriz ulusal merkezi oluşturup
krizlerin yönetimi için GİS sistemi geliştiriyorlar.
Yerel Yönetimler SPES ve diğer yerel departmanlar arasındaki koordinasyonu sağlarken, aynı
zamanda kurtarma operasyonları için yerel fonlar ya da diğer kaynakları seferber etmekle
ilgileniyorlar. Ayrıca, SPES ile beraber acil planlamayı ve sel, heyelan, deprem ve yeraltı sellerin
etkilerini en aza indirmek için planlama, imar ve inşaat mevzuatını yapmakla görevlidirler.



Dünya Bankası’nın „Moldova’daki Kırsal Verimlilik- Doğal Vulnerabilite Yönetimi” raporuna göre,
Moldova afet hazırlığı ve müdahaleye yanıt verecek tutarlı bir yasal çerçeveye sahiptir.

Sivil Koruma Kanuna göre SDES’e seçilmiş ulusal kurum olarak belirlenip, Başkanlık ofisine,
Parlamento ve kilit bakanlıklar için açık görevler ve sorumluluklar veriliyor. Tüm büyük tehlikeli
durumlarda ilk acil müdahale sorumluluğu SDES’e aittir. Diğer yasalar ise yerleşimlerim güvenli planlaması,
kentsel tasarım ve bina inşaatı yanı sıra, sel risk değerlendirmesi ve yönetimi gibi hükümler içermektedir.
Moldova bölgedeki ülkelerle bir dizi anlaşma imzalamış ve sınır ötesi acil durumlar ve endüstriyel
kazaların önlenmesinden sorumlu çeşitli kuruluşların üyesidir.
2001 yılında kurulan, Acil Durumlar için Cumhuriyetçi Komisyonu, sorumlu olduğu konular
bakımından önemli bir kurumdur. Başbakan Komisyon Başkanı görevini yürütür, başkan yardımcısı ise
SDES’nin müdürüdür. Komisyon, tüm bakanlıkların temsilcileri ve yürütme yetkililerinden oluşur. Bölgesel
ve yerel acil durum komiteleri benzer bir yapıya sahiptir ve yerel yönetim ve tüm ilgili kamu kuruluşların
başkanlarından oluşmaktadırlar. Komisyon her altı ayda bir düzenli olarak toplanır. Acil bir durumda, üyeler
derhal bir araya gelerek halkı, ekonomiyi ve altyapıyı tehdit eden unsurları değerlendirip gerekli kararlar
alınır. Bu yapıya paralel olarak, yerel yönetimler, bakanlıklar ve SDES personelinden oluşan afet yönetimi
için bölgesel ve yerel komiteler de mevcuttur.
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II.4.3 Moldova’da erken uyarı sistemleri (mevcut sistemler, var olan cihazların kurma
olanakları, deprem türüne bağlı olarak bu sistemlerin sınırları, kaynaklar, eğitim, vb.)
INFP ile işbirliği içinde, Chişinau şehri için gerçek zamanlı bir sismik uyarı sistemi tasarlanıp
kısmen geliştirilmiştir. Vrancea deprem bölgesinden yaklaşık 210-240 km episantral uzaklık nedeniyle,
başkent için uyarı zamanı, P dalganın (sinyalin hızlı tespiti için episantral bölgede bulunan) Romanya’daki
sismik istasyonlara varış zamanı ve S dalganın Chişinau’a varış zamanları arasındaki fark - yani tahminen
yaklaşık 37-40 saniye ile tanımlanır. Bu zaman aralığı, küçük olmasına rağmen, Chişinau şehrini vuracak
olan ana sismik şok dalgası (S) gelmeden hızlı sismik alarm kararı verme olanağı veriyor.
Deprem uyarı sistemi (EWS) Deneysel Sismoloji Merkezinde bulunur ve şunlardan oluşur: bir Rack
19 ekipmanı, endüstriyel bilgisayar PC 3GHz, PGA için 8 seviyeli MOXA alarm sistemi, lazer yazıcı, gerçek
zamanlı uyarı jeneratörü için uygulama.
Deprem durumunda, sismik alarm verildiğinde, sistem, Romanya’daki episentral bölgedeki 4
istasyonundan - VRI-Vrâncioaia, MLR-Muntele Roşu, ODBI-Odobeşti şi PLORPloştina ve ayrıca yerel
referans için Moldova’daki istasyonlardan - KIS-Chişinău, GIUM-Giurgiulesşti şi SORM-Soroca - internet
yoluyla sürekli gelen ilk verileri kullanılmaktadır. Sismik veriler Kişinev’deki MD NDC’de değerlendirilir.
Episantral değerler belirlenmiş bir sınırı aştığı durumunda, sistem uyarı vermektedir. Bu algoritma, depremin
yoğunluğuna bağlı olarak Chişinau şehri için tehlike seviyesinin seçilmesine olanak vermekte; Vrancea’daki
orta derecedeki deprem, değeri Richter ölçeğine göre 6.5’i aştığında Chişinau şehri için tehlikeli hale
gelmektedir.
Sismik alarm sinyali, direkt olarak Vrancea yakınlarında bulunan 2-3 istasyondaki otomatik karar
sistem tarafından verilebilir. Alarm sinyalin gerçek zamanlı olarak Vrancea’dan iletilmesi ve Kişnev’den
alınması büyük sismik olaylar durumunda her an sistem çökmesi riskine karşı ve şu anda kullanılan internet,
telefon ve radyonun yerine uydu bağlantısını kullanmak daha hızlı ve güvenli olduğu tahmin edilmektedir.
Jeoloji ve Seismoloji Enstitüsünde geliştirilmekte olan bu sistem, bu amaç için atılan ilk adımlardan
biridir. Şimdilik, alarm sinyali sadece Chişinau’daki üst komuta merkezine internet aracılığı ile alınmaktadır.
Diğer kullanıcılara otomatik yayın yapmak için ise sinyali belirli hatlar aracılıyla dağıtabilecek – radyo yayın
ağları, cep telefonları, diğer iletişim medya yolları – özel ekipmanın kurulması gereklidir.
Büyük depremlerin yol açabileceği kayıpları önleme ya da en aza indirme amacıyla, bu sistemin
uygulanması Sivil Koruma ve Acil Durumları/MİA, tüm büyük endüstriyel cihazlarla birlikte ülkedeki tüm
bölgeleri içerecektir.
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III. BÖLÜM

DEPREM HALİNDE USUL VE MÜDAHALE KURALLARI
III.1 BAŞLANGIÇ
Doğanın, teknolojinin ve insanların olumsuz eylemleri sonucunda meydana gelen afetler topluluklar
tarafından yönetilemeyen büyük zararlar vermekte. Deprem doğal bir olaydır ama yerel yapıdan, hazırlık
düzeyinden, eylem kapasitesinden kaynaklanan problemler de eklenince tam bir felakete dönüşebilmektedir.
Deprem durumunda eylem prosedürleri ve kuralları hakkında bilgi verilirken, bu alandaki en yaygın
kavramları tanımlamak da önemlidir.
Afet belli bir zamanda ve coğrafi yerde meydana gelen ve insanlar, topluluklar, fiziksel yapılar
ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olan, doğanın, teknolojinin veya insanın neden olduğu fiziksel bir
durumdur.
Risk olumsuz sosyal, ekonomik, kültürel ve politik sonuçlara ve kayıplara neden olan, bir
afetin felakete dönüşme olasılığıdır.
Vulnerabilite (güvenlik açığı) tehlikeye maruz kalındığı durumda ve bu tehlikeli durumun
etkilerini en aza indirme girişimleri sırasında insanların, toplulukların, kurum veya ülkelerin gerekli
kaynaklardan yoksun olduğu durumdur.
Kapasiteler, depremin riskini veya etkilerini en aza indirmek için kullanılan, bir topluluktaki
veya kurumdaki mevcut kaynaklar ve becerilerdir. Kapasite, fiziki, kurumsal, sosyal veya ekonomik
araçlar yanı sıra nitelikli personel, ekip çalışması ve yönetimi gibi kolektif nitelikler de içerebilir.
Bir depremin insan yerleşimleri yakınında bir afete dönüşme potansiyeli daha yüksektir. Son
yıllarda, toplulukları etkileyen depremler farklı frekanslara ve özelliklere sahiptir. Büyük depremlerin
yıkıcı sosyal etkileri vardır. Depremlerden sonra, yaralı ve sağ kurtulan insanların için özel önlemler
alınması gerekir. Bu özel önlemlerden en önemlisi deprem sırasında hayati ihtiyaçları sağlamaktır.
Depremin kurbanları olağanüstü durumlar karşısında hayatta kalabilmeleri gerekir.
Olağanüstü durumlar gündelik yaşam veya sosyal düzenin kesilmesi ve normal işleyişi
gerçekleştirememe olarak tanımlanabilir. Bir deprem sırasında meydana gelen olağanüstü durumların
ortak özellikleri vardır; böylece yaşam ve altyapıya zarar verebilir, meydana geldiğinde şok etkisi yaratır,
önceden öngörülemezse, o anda acil durum eylemi gerçekleştirilemeyebilir.
Bir deprem aşağıdaki bir ya da birden fazla durumla tanımlanabilir:






Bir hükümetin yetersizliği;
Yaralı ve/veya kayıp vatandaş sayısının yüksek olması, ciddi bir sarsıntı sonrasında kalabalık
bir bölgede on binlerce yaralı olasılığı;
Ulusal koordinasyonu genişletme ihtiyacı- uluslararası ve devletlerarası yardım gibi;
Önemli hasarlara yol açma, kritik altyapı hasarları: hayati ihtiyaçlar (elektrik, su, gaz, vb.),
tıbbi ve bakım hizmetleri ve tesisleri ve telekomünikasyon;
Çok sayıda insanın geçici veya kalıcı olarak evsiz kalması ve geçici ama uzun süreli barınma
ve diğer yardım türlerine olası ihtiyaç.

Bu yüzden, deprem durumunda eylem kuralları ve prosedürleri geliştirmek ve uygulamak için yerel
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kurumlar, bölgesel liderler, öğretmenler, müdahale güçlerin kurumları ve yönetimleri, topluluklar
tehdit düzeyleri ve örgütsel kapasiteleri anlamaları lazımdır. Deprem durumundaki iyi geliştirilmiş
kurallara ve prosedürlere dayanan eylemler hayat kurtarabilir; kurtarma operasyonları ortaya çıkan acil
durumlara hazırlıklı olup, riske atılmaması gerekir.
Referans: İstanbul’daki Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi- İSMEP/ Atılan
adımlar- 1- Güvenli bir yaşam için!

III.2 TEMEL HEDEFLER
Jeolojik ve tomografik şartlardan dolayı, Karadeniz hafızasındaki ülkeler popülasyon için felakete
dönüşen çeşitli tehlike ve tehditlerle karşı karşıya kalmışlardır. Ancak özellikle depremler konusunda
yaşanan deneyimler önemli başarılara ve gelişmelerin yaşanmasına da yol açmıştır.
Yine de, kamu kurumları, örgütler ve acil durum müdahale kurumları depremlere dayanıklı,
güvenli, iyi ve dayanıklı inşa edilmiş yeni yerleşim yerlerin kurulmasını desteklemelidirler. Böylece
depremlerin yol açtığı fiziki, ekonomik, sosyal, çevre ve politik hasarları önceden önlenmesi, ya da en
azından zararın en aza indirilmeli; deprem durumunda işleyiş ve eylem prosedürleri hazırlanmalıdır.
İşbirliği ve koordinasyonu sağlamak için temel yöntemler olarak eylem türleri: deprem durumunda
ulusal eylem strateji ve prosedürlerin belirlenme aşamasında yasal sözleşmeler, kurumsal yapı ve geliştirme
kapasitesi mutlaka dikkate alınmalıdır.
Emniyet ve güvenlik planlaması, afet yönetim kuralları, afet konumunun seçimi ve yönetimi, acil
tıbbi, medikal prosedürler ve kurtarma, olayların raporlanması, küresel konumlandırma ve iletişim sistemi
ve dokümantasyon prosedürleri bu süreçte önemli unsurlardır.
Deprem halinde uygulanacak olan kural ve prosedürlerin öncelikleri ayrıca konunun güncel ve
uygulanabilir değerlendirmelerine göre altları çizilmesi gerekir. Deprem durumunda tehlike ve riskleri
belirleme amacıyla hazırlanan ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel plan ve kurallar hazırlanırken, bu riskleri
önlemek veya azaltmak için karşı tedbirlerin uygulanması ve gerekli adımların atılması gereklidir.
Geliştirilen prosedür ve eylem kuralları depremler konusunda yeni alanlar öğrenmek amacıyla da ele
alınabilir.

III.3 PROSEDÜR VE KURALLARIN SÜREKLI GÜNCELLENMESİ
Depreme ilişkin eylem, prosedür ve kurallar, büyük değişiklikler durumunda ilgi kurum ve
kuruluşlar ile ortaklık içinde istişare yapılarak, Acil Durum Ulusal Araştırma Merkezleri ve Acil Durum
Ulusal Yönetimler tarafından düzenli olarak tamamen gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması
gerekir.
İşbirliklerinin amacı, deprem sonrası güvenlik açığı (vulnerability) en aza indirmek, hayatı, çevreyi
ve yapısal varlıkları korumak, acil durumlarda olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek ve kurtarmak,
rehabilitasyon ve yeniden inşasını kolaylaştırmak olmalıdır.
Kural ve prosedürlerin sürekli güncellenmesi yönünde gerekli yaklaşım modelleri:




Kapsam: Toplumun güvenliği açısından depremleri ele aldığımızda her acil durumunda
olası kayıpların önlemesi, hazırlık, müdahale, arama kurtarma için bir dizi faaliyet
gerektirir;
Entegrasyon: Ülke Yönetimlerinin ilgili tüm kurumların, özel sektör ve sivil toplum
katılımının sağlanması önemlidir.
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III.4 KURTARMA PROSEDÜRLERİ, KURALLARI VE İLKELERİ
Ulusal kurtarma işleyişleri, kuralları ve ilkeleri aşağıdaki koşulları içeriyor olmalıdır:







Başarılı kurtarma ilkeleri toplumların genel durumu anlamasına dayalı olmalıdır;
Başarılı kurtarma işleyiş planları acil durumların ve toplulukların dinamik ve karmaşık
yapısının tanınıyor olmasını gerektirir;
Başarılı kurtarma işleyişlerinde toplum temelli yaklaşımlar kullanımını içermeli ve sivil
toplumu dahil ederek sorumlu ve esnek yapıda olmalıdırlar;
Başarılı kurtarma işleyişleri mevcut ihtiyaçların ve etkilerin planlı ve devamlı
değerlendirilmesini gerektiren tüm aktivitelerin koordinasyonunu sağlamayı gerektirir;
Başarılı kurtarma işleyişleri olaydan etkilenen topluluklar ve diğer ilgili kurumlarla etkili bir
iletişimi kapsamalıdır;
Başarılı kurtarma işleyişleri ve planları toplumsal destekleri, bireysel ve örgütsel nitelikleri
tanıyarak yeni yetenekler inşa etmelidir.

III.5 KURALLAR VE İŞLEYİŞ MODELLERİ
Bu modele göre, ulusal düzeyde acil bir durum karşısında acil durum kurumları ve ilgili kurumların
kurtarma operasyonların koordineli çalışma şeklini göstermelidir. Bölgeye özel kurallar ve prosedürler
modeli ESNET projesi kapsamındaki çalışmalar kapsamında hazırlanmış, Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve
Moldova’da ulusal düzeyde alınan strateji ve politikalar geliştirilmiştir.

III.6 ÖNERİLEN STANDART OPERASYON PROSEDÜR PLANI
ESNET kapsamında işleyiş modeli tasarlanırken, Dünya Bankasıyla imzalanan 4784-TU sayılı kredi
anlaşması tarafından finanse edilen ve İstanbul İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi’nce yürütülen
„İstanbul’daki Sismik Riskin Azaltma ve Acil durum Hazırlık, Afete karşı Eğitim Materyalleri Projesi”nden
uygulanabilir bir model olarak alınmıştır.
Bu standart operasyon işleyiş planı ilgili organların aynı yönde hareket etmeleri için gerekli bilgiler
içermektedir. Ayrıca, bu planda olası bir deprem durumunda nerede, ne zaman ve nasıl hareket edileceği
belirlenmiştir.
Bir modelin uygulanabilir olması için, aşağıda belirtilen adımların takip ediliyor olması esastır:


Öncedene hazırlanmış görev listesi;



Neyin, nerede, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğinin kapsamlı tanımı;



Her görev ve sorumluluk alanı için adımların belirlenmesi;



Görevin tamamlanması için standartların oluşturulması;



İşleyiş planlarının denetimi;



Standart operasyon ve işleyiş planlarının kontrol ediliyor ve güncel halde tutulması.
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Şekil III.1 Önerilen standart operasyon prosedür planı

III.7 DEPREM DURUMUNDA YEREL VE ULUSAL ALANA DAHİL
OLANLARIN GOREV VE SORUMLULUKLARI
Modern müdahalelerde, acil durum eylemleri desteklenmiş ve sistematik kontrol mekanizmalar
aracılıyla sürekli kayıt altına alınıyor olması gerekir.
Günümüzde deprem felaketi durumundaki riskler ve kayıp olasılıklarını tahmin etmek mümkündür.
Bu yüzden, deprem öncesi, sırasında ya da sonrasında, politika üreticilerine ve kamu kurumlarına risk
yönetimi konusunda çok önemli görevler düşmektedir. Deprem sonrasında ulusal ve yerel yönetimlerin
etkili müdahaleleri sonucunda birçok insanın can ve mal kaybı önlenebilir.
Diğer yandan, yerel düzeydeki kapasite eksikliği ve gecikme birçok hayatın ve yapısal hasarın
kaybına neden olabilir. Böyle durumlarda yerel yönetimlerin görevi sivil toplum kurumlarını ve daha
büyük toplulukların yardımlarını ve katılımlarını harekete geçirmesidir. Yerel yönetimler toplumun
güvenliğini sağlamak ve risk düzeyini aza indirmek için kaynak sağlayıp, bu kaynakların doğru
kullanımında etkin olmalıdırlar. İşleyiş planları bir dizi coğrafi, idari ve siyasi yapılar içermelidir. Yerel
yönetimler bölgesel, il ve ilçe idari merkezlerinden oluşmalıdır.
İşleyiş planlarının ve ilgili kuralların başarılı şekilde uygulanabilmesi için, yerel yönetimler özel
sektör, eğitim kurumları, gençlik, kadın vb. sivil yapılanmaları da analiz ve teşvik etmelidir. Ayrıca, yerel
yönetimleri müdahale ve inisiyatif yoluyla toplumsal hareketi kontrol etmekte kilit rol oynamaktadır.
Topluma dayalı afet risk yönetimi, kapasitelerini artırmak ve hazırlanmak adına, toplumların afet riskini
belirleme, analiz, onarım, izleme ve değerlendirme aşamalarında aktif olarak dahil olduğu bir süreçtir.
(ADPC 2003). Riske en yatkın sosyal grubu bu sürece dahil etmek ayrıca riske daha uzak olan grubun da
desteğini almak kuralların ve prosedürlerin uygulanması açısından çok önemlidir. (Abarquez ve Murshed,
2004.)
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III.8 DEPREM DURUMUNDA MÜDAHALE (TEPKİ)
Bir deprem durumunda verilen tepki, insan hayatını kurtarmak, yaraları sarmak, ekonomik kayıpları
gidermek için yapılan müdahalelerin önemli bir öğesidir.
Olaydan önce hazırlanmış olan planları uygulamak müdahalenin birinci yoludur.
Müdahale faaliyetleri aşağıdaki durumları içeriyor olmalıdır:


Acil durumlarda insani yardım hizmeti;



Yaralanma ya da ikincil risk, hasar olasılığını azaltma;



Kurtarma işlemleri hızlandırma;



Sistemleri ve normal işleyişi tekrar normal seviyesine getirme.

III.9 RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ KONUSUNDA ANA KURAL
VE USÜLLER
III.9.1 Topluluk risk ve kapasite değerlendirmesi
Anahtar kavramlar: Değerlendirme farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz sürecidir. Risk
değerlendirmesi üç ana aşamadan oluşmaktadır, bunlar: „risk tespiti”, „risk analizi” ve „risk
değerlendirmesi”.
Topluluk risk değerlendirmesi, beklenen bir zaman dilimindeki tehlikeler ve onların etkileri
hakkında niteliği, kapsamı ve şiddeti belirlemeye katkıda bulunan bir süreçtir. Bu süreç, tehlikelerin,
güvenlik açıklarının, kapasitelerin değerlendirilmesine ve risklerin analizine dayanmaktadır.
Afet değerlendirmesi, potansiyel darbenin frekansı ve şiddeti ayrıca tehlikenin süresini belirleme
sürecidir.
Güvenlik açığı değerlendirmesi, çeşitli tehlikelerde „risk unsurların” (insanlar, konut ve kamu
hizmetleri, ekonomik faaliyetler ve aktörler, doğal çevre) duyarlılığını ve bunların sebeplerini belirleme
ve analizini kapsar.
Kapasite değerlendirmesi deprem felaketlerinin üstesinden gelebilmede kullanılan kaynakları,
bilgileri, yetenekleri veya sosyal ilişkileri belirlemektir.
Topluluk risk değerlendirmesi uygulamaları afetler konusunda temel veriler sağlar. Bu veriler
sayesinde ise acil durum çağrıları oluşturmak için „akıllı tahminler” yapılır. Bu uygulamalar acil
müdahale amacıyla, toplumların „kapasiteleri, ihtiyaçları ve zararların tahminini” belirlemek için veri
tabanı sağlamaktadır.
Topluluk risk değerlendirmesi ölüme, yaralanmaya, hastalıklara, ekonomik veya çevresel
zararlara neden olabilecek bir tehlike olasılığını ifade eder.
Deprem riski afet değerlendirmesi ve güvenlik açığı analizi sonucunda tespit edilebilir.
Deprem afeti değerlendirmesi öncelikli doğal afetlerle ilgilenir. Bir deprem afetin doğasını
anlamak için, aşağıdakilerin anlaşılması gerekir:
 Şiddeti/Büyüklüğü: Bir depremin sismik büyüklüğü;
 Önleme: Uyarı ve depremin vuku bulması arasındaki süre;
 Eylem hızı: Sismik dalgaların ve darbenin ulaşma hızı. Bir deprem çoğu zaman hemen hemen
herhangi bir uyarı olmadan meydana gelir.
 Dalgalar ve süre: Depremin merkez üssü ve süresi (ve etkileri)
 Yan tehlikeler: bir deprem heyelanlara neden olabilir.
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Kapasite değerlendirmesi tehlikenin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla insanların kriz anında
nasıl tepki gösterdiklerini belirleme sürecidir. Bu değerlendirme sonucunda, toplumun afetlere hazırlık
derecesini, olumsuz sonuçları önleme veya azaltma amacıyla mevcut olan kaynak ve stratejiler belirlenir.
Kapasite değerlendirme süreci aşağıdaki temel bileşenleri içerir:
 İnsanların önceki tecrübeleri, geliştirilen işbirliği stratejileri anlamak;
 Afet riskini azaltacak olan mevcut kaynakları gözden geçirme;
 Kapasite değerlendirmede toplum katılımının analiz yöntemlerden bazıları:
 Tarihsel profiller ve zaman içinde gelişim- geçmişteki olumsuz olayları anlama ve çözme
 Mevcut analiz- bireysel konutlarda önleme stratejilerin sunumu;
 Sosyal ve kurumsal ağ analizi- toplum hizmetleri sağlamak için resmi ve gayrı resmi
hizmetlerin yapısı.
Bir deprem felaketi durumunda, hizmet ve finans kuruluşlarının, insan kaynakları, medya ve
eğitim ekipmanlarının durumu bir toplumun veya bölgenin afete karşı dirençli bir toplum kapasitesini
yansıtır.

III.9.2 Risk analizi
Bir deprem felaketinin güvenlik açığı ve kapasite tespitinden sonra, risk analizinin yapılması
gerekir. Bu risk analizi, toplumun ve yerel yetkililerin farklı afet olayların potansiyel etkisini anlamakta
yardımcı olacaktır.
Risk analizi, depremlerin frekans ve büyüklük bilgilerine, risk unsurlarına dayanan risk
senaryoları geliştirmeyi içerir. Bir afet farklı şekillerde birçok risk unsurunu etkileyebilir. Risk analizi
sırasında, bir deprem afetinin farklı risk unsurları – insanlar, evler, binalar, yollar, okullar, hastaneler,
ekinler, vb. – üzerindeki etkileri tespit edilir. Ayrıca, kaç kurban, kaç yaralı olabilir, kaç hektar arazi
olumsuz etkilenebilir gibi darbenin boyutları belirler.

III.9.3 Risk değerlendirmesi
Riskin değerlendirilmesinde amaç, afet risklerini azaltılmasında izlenecek stratejileri
belirlemektir. Bu değerlendirme, en savunmasız, incinebilir toplulukları sınıflandırmak için de
kullanılabilir.
Afet yönetiminde ideal uygulama toplumların ve yerel yönetimlerin, karşılıklı anlaşmayla risk
sınıflandırma kriterlerini seçmeleridir. Sivil toplum ve yerel yönetim işbirliği ile hangi risk düzeylerinin
kabul edilebilir ve müdahale gerektirmediğine karar verilmelidir. Diğer riskler ise, insanlara, diğer
canlılara veya çevreye zarara neden olabilecek potansiyel hasar ve kayıpların önceliğine göre
sınıflandırılmalıdır. Uygulamaların fayda maliyet analizini yapılabilmesi deprem sonrası afet yönetim
stratejileri belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu önemli bir konudur, çünkü risk önleyici
bir stratejinin maliyeti, uygulanmadığı taktirde meydana gelecek olan kayıpların maliyetinden daha
düşük olmalıdır.
III.2. Tablo Risk yönetiminde temel seviyeler

Risk seviyesi
Çok yüksek risk seviyesi
Yüksek risk seviyesi
Düşük risk seviyesi

Eylemler
Acil eylem
Yüksek eylem
Normal faaliyet

Risk analizi ve değerlendirmesine dayanarak, yerel yetkililer toplum temelli olarak potansiyel
kayıplara öncelik tanımalıdır. Bu toplum temelli afet riski yönetimi başlatmak için önemlidir.
Referans: ADPC, Yerel Yönetimler için Toplum Temelli Afet Risk Yönetimi, Ders Notları , 2005 – Anbalagan, R. şi B.Singh,
ICIMOD/UNDP, Nepal 2001; GTZ, Risk Analizi, DRM Temel Bilgiler (notlar) 2004; ADPC, Risk ve Güvenlik Açığı
Değerlendirmesi, DMC Ders kitabı, 1995; Bellers, R. Risk Değerlendirme Seminarı, South Bank Üniversitesi, ECHO şi CDP,
Manila, 1999; Afet Durumunda Vatandaşların Yanıt Merkezi, 1997; Kafle, Shesh Kanta, Syangja DDMAP, DDC Syangja, Nepal,
PP.120, 2005; Kafle, Shesh Kanta şi Govinda Koirala, Citwan DDMAP, UNOCHA/DDC Chitwan, Nepal, 2004; Risk Yönetim
Bilgileri: Cemiyet, Avustralya ve Yeni Zeelanda Uygulamaları AS/NZ 4360:2004.
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III.10 İHTİYAÇ TESPİTİNDE ANA KURALLAR VE İŞLEYİŞ
PLANLARINDA ACİL İNSANİ GEREKLİLİKLER
Kayıp terimi, bir afet sonucunda mülkiyet ve stokların tam veya kısmi imhası anlamına gelir.
Büyük bir deprem altyapı, binalar, makina, teçhizat, taşıma ve depolama araçları, ekilebilir araziler,
sulama sistemi, çevresel gibi hasarlara, kayıplara neden olabilir.
Mülkiyet ve altyapının hasar görmesinden kaynaklanan kayıplar- örneğin tarım, endüstri, kamu
ve özel binalar, yollar, ulaştırma ve iletişim ağları, hastaneler - yaşam kaybına, tarımsal ve endüstriyel
üretim kaybına, kamu hizmetinin kesilmesi gibi kayıplara neden olabilmektedir.
Ayrıca, bu tür kayıplar ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkiler; tarım mahsullerinin, üretim
araçlarının ve ticari piyasaların hasar görmesi sonucunda üretimde azalmaya neden olur.

III.10.1 Hasar ve kayıpları tespit ihtiyacı
Kurtarma ve yeniden inşa maliyetini insani yardım ihtiyacını belirlemek için hasar ve kayıpların
tespitinin yapılıyor olması önemlidir. Geleneksel değerlendirme yaklaşımları sadece hasarları tespit
etmeye dayanır, çünkü hasarları tespit etmek nispeten daha kolaydır.
Kayıpların tespiti ise zordur, çünkü hasarlar kadar açıkça görülebilir değildirler. Yine de, deprem
etkisinin büyük bir kısmını oluşturan kayıpların tespiti önemlidir ve yapılmalıdır.

III.10.2 Hasar ve kayıpları tespit ihtiyacı
Depremin meydana gelmesinden birkaç hafta sonra hasar ve kayıpların tespiti yapılır.
Depremden sonraki birkaç gün, genellikle en acil olarak mağdurları arama ve kurtarma çalışmaları,
geçici iskan, tıbbi ilk yardım, gıda, giyim, su, temizlik ve cenaze hizmetlerinden oluşur. Depremin vuku
bulması anında insanların zarar ve kayıpların tahminlerini yapmak olanak dahilinde değildir.
Tespit yaparken öncelikli olarak hasarlı binaların güvenliğinin kontrolünün sağlanması esastır.
Binaların ve ekonomi altyapısını yeniden inşa maliyeti bu aşamadan sonra, belirlenebilir. Tespitler
sonucunda yeniden inşa alanlarında güvenlik önlemlerin devreye girmesi için gerekli maliyetler
belirlenmelidir. Bu süreç olası ikincil tehlikeler karşısında güvenliği sağlamak için yapıların onarım
ve/veya yerlerini değiştirme ihtiyacını da içerir.
Hasar ve kayıpların tespiti sonucunda, bir deprem felaketinin toplam ekonomik zararlarını
hesaplamak için kapsamlı analiz çalışmaları hasar ve kayıpların tespitinde önemlidir.

III.10.3 Hasar Tespiti
Hasar tespiti her sektör için ayrı ayrı yapılmalıdır. Binalar, makinalar, teçhizatlar ve altyapı,
ulaşım, telekomünikasyon ve enerji hatları, su ve temizlik vb. için hasar tespiti yapılmalıdır. Böylece,
tespitten sonra, bir bina, ekipman veya altyapının tamamı ya da kısmi olarak hasar gördüğü taktirde
yeniden inşası yada sadece onarım gerekip gerekmediği belirlenir. Yapısal hasar değerlendirmesi sadece
deneyimli mühendis ve teknisyenler tarafından yapılması gerekir.
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III.10.4 Kayıpların tespiti
Kayıpları tespit etmek için iki önemli konu ele alınmalıdır.


Afet öncesinde, her sektörün performansını yansıyacak temel bilgileri hazırlamak ve sunmak;



Hasar görmüş her sektör ya da malın yeniden yapılandırması ya da onarımı için gerekli olan
zamanı belirlemek; bu, her birim ya da sektör için afet öncesi üretim seviyelerini yapabilmek
için gerekli zaman dilimini belirlemede yardımcı olur.

Referans: ADPC, Yerel Yönetimler için Toplum Temelli Afet Risk Yönetimi, Ders Notları, 2005; Abarquez, Imelda
şi Zubair Murshed, Toplum Temelli Afet Riski Yönetimi: Alanda Çalışanların Ders Kitabı, ADPC (CBDRM-II
ders notlarından uyarlanmıştır), 2004.

III.11 DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İLK EYLEM VE
İŞLEMLER NELERDİR?
Katastrofik olaylar başlangıçta kaotik olmasıyla birlikte, yönetim yapısı ve tespit edilen olay
sonrası komuta örneği gibi konum ve kriz yönetimi tek bir komuta altında olmalıdır;
Deprem durumunda, komuta ve yönetim yapıları, işlemler ve kurallar aşağıdaki noktaları
kapsamalıdır:


Afetlerin tanımı ve genel özellikleri, etik ilkeler;



Planlama ve yönetim, liderlik, karar verme;



Risk ve güvenlik açığı analizi;



Bilgi toplama ve iletişim sorunlarını paylaşma;



Jeo-uzamsal destek (uydu görüntüleri, iletişim ve navigasyon);



Kurtarma, iyileştirme ve tahliye;



Hukuki ve siyasi hususlar;



KBRN- Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer, medikal uygulamalar, psikolojik destek;



Arama ve kurtarma;



Kamu sağlığı, temizlik/hijyen;



Emniyet ve güvenlik;



Lojistik ve STK’lar.

III.11.1 Afetle ilgili tanımlar, genel ilkeler ve prosedürler, etik unsurlar
İnsani müdahaleler, insani kural ve prensiplere, bir diğer deyişle insan hayatını kurtarma
prensiplerine uygun olarak yapılmalıdır. Tarafsızlık, zarar gören topluluklar arasında ya da içerisinde
ayrımcılık gözetilmeksizin sadece ihtiyaç temelinde eylemlerin uygulanması anlamını taşır. Tarafsızlık
ilkesi ile özellikle insani müdahalenin silahlı bir çatışmada ya da bir anlaşmazlık durumunda, herhangi
bir grubun tarafını tutup teşvik etmeden yapılması anlamına gelir ve özgürlük, insani görevlerin, insani
müdahalenin yapıldığı yerlerdeki siyasi, ekonomik, askeri veya herhangi bir aktörün hedeflerinden
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bağımsız olması prensiplerini içermelidir.
Deprem durumunda insani müdahalelerin genel ilkeleri:


Uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına saygıyı ve mevzuatının uygulanmasının
teşviki;



Kolektif yükümlülüğü olan yetkililerin, kendi sınırları içinde, insani acil müdahaleler
kurbanları için sorumluluğu yanında, finansmanın yerinde ve zamanında sağlanması;



Tespit edilen ihtiyaçlara orantılı şekilde insani fonların tahsisi;



Mümkün olduğu kadar çok faydalanıcıya ulaşılması, insani müdahale planlaması,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi aşamalarına yeterli katılımını sağlayacak insani
kuruluşların katılım taleplerinin sağlanması;



Etkilenen ülkelerin ve yerel toplulukların insani krizlerini önleme, sürece hazırlama, olumsuz
etkileri en aza indirme ve müdahale kapasitelerini geliştirme ve acil durumlarda
sorumluluklarını yerine getirerek diğer kurumlarla etkin iletişim halinde olunması;



Uzun vadeli iyileşme ve gelişimi desteklemek, yardım sağlamak için mücadele, yeniden
sürdürülebilir bir normal dönüşü tekrar sağlamak, kurtarma ve iyileştirme faaliyetleri
amacıyla insani yardım sağlaması;



Uluslararası, ulusal ve yerel insani yardımların liderlik ve koordinasyonu sağlayan BM’nin ve
özellikle Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Kızılay komitelerinin ve diğer STK’ların özel ve
önemli rolünü desteklemek ve teşvik etmek.

Afet yönetim alanı ve kriz yönetim pratiği, ilk müdahale ekiplerin işlerine engel olabilecek ya da
zarar verebilecek iki etik ikilem olarak ortaya çıkabilir. Acil müdahale ekipleri, her an yerel etik
ikilemlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, toplumun hatta ekip çalışanlarının ruh sağlığını ve
psikolojilerini tehlikeye atmamak için bu ikilemlerin üstesinden gelinmelidir.
Bu tarz ikilemlerin ortaya çıkış sebepleri, sınırlı kaynaklar, karar verme mekanizmalarının
yetersizlikleri, müdahale ekiplerin ve ev sahibi aktörler arasındaki amaç ve geçmişleri arasındaki gibi
tutarsızlıklar olarak sıralanabilir.

III.11.2 Planlama ve yönetim, liderlik, karar alma usul ve ilkeleri
Karar alma önemli bir görevdir. Bu nedenle planlama ve müdahalenin verimliliğini elde etmek
için uygun bir yönetimin olması mecburidir. Sınırlı kaynaklar yüzünden, kamusal, özel ve toplumsal
olarak ortak çaba gerektirmektedirler. Bu işbirliği acil durumlara hazırlıklı, meydana gelebilecek etkileri
en aza indirerek kurtarma operasyonları yapmak için planlı ve eşgüdümlü olmak bir diğer gerekliliktir.
Acil müdahale hazırlık faaliyetlerin amacı, herhangi bir acil durumda müdahale birimlerinin,
arama ve kurtarma ekiplerinin ve diğer kurumların teknik ve yönetsel kapasitesini güçlendirecek eylem,
kural ve usullerle yanıt vermek için yeterli bir hazırlık seviyesine ulaşmaktır. Ayrıca, lojistik hazırlık,
acil cevap verme mekanizmalar geliştirmek, uzun vadeli strateji belirlemek, kamu eğitimi ve erken uyarı
sistemleri geliştirme gibi diğer önlem ve eylemler arasındadır.
Hazırlık aşamasında, deprem gibi herhangi bir ulusal ya da yerel afet durumunda yiyecek
rezervleri, ekipman, su, ilaç ve diğer gerekli unsurları hazır olarak güvence altına alınmalıdır. Ayrıca,
yetkililer, acil birimler, sivil kuruluşlar ve bireyler hayat kurtarmak, deprem hasarlarını en aza indirmek
ve acil müdahale operasyonları artırmak için planlar yapmalıdır.
Hazırlık önlemlerinin içermesi gereken noktalar:


Hazırlık planları;



Acil durum eğitimi ve tatbikatlar;



Uyarı sistemleri;



Acil iletişim sistemleri;
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Tahliye planları ve tatbikatlar;



Kaynakların envanteri;



Acil durum kurumsal/bireysel iletişim bilgileri;



Karşılıklı yardım anlaşmaları;



Kamu eğitim ve bilgilendirme uygulamaları.

Bu prosedürleri uygulayarak, ayrıca gerekli önlemleri ulusal ve yerel planlara dahil ederek,
bunları uygulayacak olanların uygulama kapasiteleri ve yeteneklerini geliştirebilirler.
Bahsi geçen eylem ve prosedürleri arasında, afet etkisini azaltma kavramı önem kazanmaktadır.
Bir afetin, olası bir depremin yıkıcı ve olumsuz etkilerini azaltma hazırlık ve uzun vadeli hafifletici
önlemler dahil önceden alınan bütün tedbirler anlamına gelir.
Etkiyi azaltma faaliyet ve prosedürleri iki kategoriye ayrılır:


Yapısal etkileri azaltma - sosyal ve ekonomik darbeleri azaltan projeler;



Yapısal olmayan etkileri azaltma, politikalar ve uygulamalar – tehlikeye karşı hazırlıklı
olabilme bilincini artırma veya deprem afetlerin etkilerini azaltmak için gelişimi teşvik ede
projeler.

Depremler konusunda yayınlanan en son Dünya Kalkınma Raporuna göre, etkiyi azaltma
faaliyet ve prosedürleri aşağıdaki hususlarını içermelidir:


İnşaat tekniklerinin incelenmesi;



Güvenlik açığı analizlerinin gerçekleştirilmesi;



Arazi/toprak imar, yönetim ve planlaması;



Binaların kullanım yönetmeliği ve güvenlik kodlarının yeniden incelenmesi;



Sağlık için önleyici tedbirlerin uygulanması.

Planlama ve yönetim, liderlik ve karar verme prosedürleri konusunda tüm kurum ve ilgili
organların konsensüs altında risk azaltma faaliyetleri benimsenerek yürütmeleri gerekir. Bu yaklaşım,
acil durum planlarını uygulama açısından çok önemli ve zaruridir.
Acil müdahale ulusal planları oluşturulurken toplumu hazırlamak için gerekli faaliyetlerin
amaçlarının belirlenmesi gerekir. Gerçekçi olarak, toplumun görevleri konusunda bilinçlendirilmesi
esastır. Halka, tehditler karşısında kısa vadeli kurtarma yapabilecek sorumlu gönüllüler sürece dahil
edilerek mevcut ya da potansiyel kurumlara yardımcı olabilecek kadar kapasite gösterebilme olanağı
verilmelidir.
Acil durum plan yapım süreci aşağıdaki noktaları içermelidir:


Amacın açıklanması - bu grup prosedürler toplum için hedeflenen ilkeleri içermelidir;



Mevcut durum ve tahminler - bu grup prosedürler, gerçek ve potansiyel acil olayların bilgileri
ve toplum için garip/sıra dışı sayılabilecek her durumda uyarı yöntemlerin açıklamalarını
içermelidir;



Sorumluluk tayini - planın uygulanması için, yerel yetkililerin ve kurumların acil durum
yönetimindeki rollerine göre, acil durum fonksiyonların hukuki tanımlarla ilgili ilkeleri
kapsar;



Operasyonların kavramı - resmi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
görevlerini, birbiriyle etkileşimini tanımlayacak ilkeleri içerir;



Lojistik ve yönetim - kaynak yönetimi ilkelerini, genel destek standartları ve acil durum
yönetiminin tüm aşamalarını destekleme hizmetleri ve politikaları içerir;



Planın hazırlanması ve geliştirilmesi - planın güncelliğini korunması ve acil yönetim
tecrübeleri sonrasında meydana gelen değişiklikleri yansıtma, acil durum değişimleri ve
toplum profili değişim tahminlerini içerir;
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Yetkililer ve referanslar - ilgili makamlar ve her acil duruma ait referans, yönetmelik, idari
emirler ve bilgilendirme anlaşmalarıyla ilgili ilkeleri içerir;



Kavramların tanımı- afet yönlendirme, kontrol ve iletişimde kullanılan terimlerin ortak
tanımını sağlamayı içerir.

III.11.3 Risk ve güvenlik açığı analiz ilkeleri ve prosedürleri
Güvenlik açığı, afet ve risk kavramları birbiriyle dinamik bir ilişki içindedirler. Bu unsurların
ilişkisi basit bir formülle ifade edilebilir: bir depremin olasılığı yüksek ve toplumun güvenliği az
olduğunda, riskin o kadar büyük olduğu anlamına gelir. Ayrıca, insani güvenlik açığının büyük olması,
afet etkilerine dayanma kapasitesiyle ters orantılıdır.
Risk analizi, riskin, afet ve etkilenen unsurların güvenlik açığı arasındaki ilişkinin sonucu
olduğuna dayanır. Deprem durumunda, afetlerin olası sonuçlarını ve etkilerini- sosyal, ekonomik ve
çevresel darbeler - tahmin etmek ve değerlendirmek için risk analizinin amacı afet ve etkilenen
unsurların güvenlik açığı arasındaki ilişkiyi kullanmaktır.
Afet ve güvenlik açığı analizleri ayrılmaz faaliyetler olarak risk analizinin parçalarıdır. Güvenlik
açığı analizi, afet analizi olmadan ve tam tersi, yapılamaz.
Bir depremin analizi, sebeplerini ve etki zincirlerini belirlemeyi, incelemeyi ve belgelemeyi
içerir. Deprem sonrasında meydana gelen etkilerin tanımı, analizi ve dökümü de ayrıca hazırlanmalıdır.
Analiz için gerekli kaynaklar duruma bağlıdır. Mütevazi verilerle yapılan basit bir deprem analizi yeterli
olabilir; ya da deprem durumunda potansiyel tehlikeleri belgelemek için kapsamlı soruşturmalar ve
ayrıntılı çalışmalar gerekli olabilir.

III.11.4 Bilgi toplama prosedürleri ve iletişim sorunlarını (iç ve dış) paylaşma
Büyük bir deprem aynı anda bir ya da daha fazla alan, bölge ya da ülkeyi vurabilir. Depremin
etkileri sonucunda yerel iletişim sistemleri uzun bir süre için yetersiz ya da kullanılamaz hale gelebilir.
Bu bağlamda, bilgi paylaşımı ve iletişim sorunlarını paylaşmak çok önemlidir.
İletişim, bir deprem afetinin normal ve etkili yönetimi için zaruridir. Bir felaket öncesinde,
ulusal ve yerel yetkililerle ayrıca halkla koordinasyon kritik bir konudur.
Sonuç olarak, birimlerin iletişim yetkilerini etkileyecek kararlar, hazırlık ve/ya da cevap
faaliyetlerin tamamlanması engellenmeden önce iletilmesi gerekir.
Yerel bilgi toplanması ve iletişim sorunlarının paylaşması konusu, kamu toplantıları veya yazılı
ya da sözlü bildirmeler vb. gibi tek bir yaklaşıma dayanmaktansa, farklı düzeylerde sistematik
yaklaşımlara dayanması tercih edilir. Bir deprem durumunda, karışık çalışma ortamlarında iletişimin
mümkün olması için etkin bir mobil iletişim sistemi geliştirmek lazım. Bu bağlamda, sözlü bildirmeler,
kamusal toplantılar, acil „call center” hatları, ses kayıtları, barındırma ve bağış girişimleri başlatmak için
kamu duyuruları, vb. gibi” unsurlar mevcuttur.
Bu yaklaşım, etkilenen grupları bilgilendirme ihtiyacına dayanarak, şeffaflık ve adalet ile
uyumlu, çatışmaları önlemeye yardımcı olup diyalog yoluyla güveni artırır.
İletişim sorunlarını paylaşmak, zarar gören insanların gıda, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını
karşılamaya yol açabilir. İletişim alanındaki teknik desteğin önemi, uygulayıcıların, ilgili kuruluşların,
ulusal, bölgesel ve yerel yetkililerin iç inceleme yoluyla da kabul edilebilir.
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III.11.5 Jeo-uzamsal destek (uydu görüntüleri, iletişim ve navigasyon)
Deprem acil müdahale durumunda kısa zamanda hızlı kararlar alınmalı. Acil durumlarda,
yetkililerin normal kanalları ve standart iletişiminin normal ve sorunsuz çalıştığı kabul edilemez. Stresli
durum ciddi kayıplara yol açabilecek yanlış kararlara neden olabilir. Asıl amaç olası acil durum
sonuçlarını azaltarak: I – ölüm ve yaralanmayı önleme; II – bina ve ekipmanların hasarlarını azaltma ve
III – normal faaliyetlerin bir an önce tekrar rayına girmesini sağlamaktır.
Jeo-uzamsal bilgiler, deprem acil durum yönetimi için çok önemlidir. Farklı acil durumlar için
gerekli bilgilerdir. Acil veri tabanı uygulaması ve yönetim prosedürleri nesne yönelimli veri tabanına
göre hazırlanmaları gerekir. Bu ise, veri merkezi aracılıyla –mesela veri tabanı- bilgileri derleme, işleme,
düzenleme ve dağıtma işlemler sonucunda ortaya çıkar.
Acil durum yönetimi, uygun kararlar alınabilmesi için, kilit aktörlere sunulabilecek uygun
formatta, zamansal ve mekansal özellikleri olan birçok veri türü gerektiren, atipik çok taraflı bir
eylemdir. Farklı formatlarda ve çok sayıda, jeo-uzamsal veriler olabilir; ancak genellikle kurtarma
operasyonlarında lazım olan doğru veriyi ilgili kurumlarca doğru zamanda bulabilmek çok zor olabilir.
Verilere erişememe ve standartların, koordinasyonun ve iletişimin eksikliği aşılması gereken
engellerdir. Acil durum yönetim konusunun önemi düşünüldüğünde, karar vericilerin ve farklı
kuruluşların desteğiyle, Ulusal Uzay Merkezlerde ve üniversitelerdeki akademik bölümlerde farklı
ölçeklerde jeo-uzamsal veri tabanları geliştirmek için programlar tasarlanmalıdır.
Daha çok havacılık verilerine dayanan bu veri tabanı mekansal ve mekansal-olmayan
biçimlerde, merkezi, dinamik ve deprem afetiyle ilgili özel veriler içerebilir. Önerilen jeo-uzamsal veri
tabanı ulusal teknoloji sayesinde sistemin ve ağ tasarımın gerekli konfigürasyonu yapılarak, yetkili
kurumlara zamanında gerekli bilgileri sağlayacaktır. Müdahale, kurtarma ve kaynak tahsisi olmak üzere
acil durum zamanlarında ihtiyaç olan bilgilerin birçoğu jeo-uzamsal veriler içerir..
Jeo-uzamsal destek prosedürlerin yönetiminde afet yönetimin farklı aşamalarına uygun çeşitli
bilgilendirme teknolojileri kullanılabilir. Yani, jeo-uzamsal destek prosedürlerinde, bireylerin ya da
toplulukların bilgilere ulaşma, görsel analiz yapma ve doğru kararlar alma konusunda yardımcı
olabilecek yöntemlerin belirtilmesi gerekir.
Acil durum yönetim veri dağıtımı konusunda birçok grubun çabalarına rağmen, bazen farklı
kuruluşlardan alınan verileri kullanmak yeterli değildir.
Jeo-uzamsal veri ve bilgilerin standartları genellikle yetersiz olup, bazen kullanıcılar verilerin
sınırlarını ve belirsizliklerini tanımıyor, ya da kaynakların doğruluğu değerlendirmeden verilerin farklı
yorumlama durumuyla karşı karşıya kalınıyor olunabilir. Bu grupta jeo-uzamsal bilgi standardizasyonu
çok önemlidir. Belirtilen gruptaki eksiklikler ve sorunlar acil durumlarda karar alma etkinliğini azaltır.
Karar verme sürecini daha etkin ve objektif olabilmesi için, jeo-uzamsal veri entegrasyonu,
belirli uzay dışı–sosyo–ekonomik ve altyapı gibi bilgilerle bağlantılı olmalıdır. Farklı kaynaklardan ve
genellikler çeşitli formlarda jeo-uzamsal verilerin entegrasyonu, sistemlerin uyumu, güvenilirliği,
semantiği önemli problemlerdir.
Özellikle hassas bölgelerde, ekonomik gelişimi sağlamak ve olası deprem afetlerinin etkilerini
azaltmak için demografi modelleri, ekonomik profilleri, altyapıyı, iletişim ağlarını, kamu hizmetlerini vb.
analiz ederek kullanılmak üzere veri tabanına kaydedilir.
Afet yönetiminde en önemli unsurlardan biri, doğru kararlar alınabilmesi için doğru zamanda
bilgilerin kullanılabilir olmasıdır. İlk bilgiler, olayın olası etkisi hakkındaki bilgilerdir: depremden
etkilenen alanın boyutları, olay yerine özgü ayrıntılar, etkilenen nüfus ve mağdurların tahliyesi için
kaynaklar, deprem hasarlarını değerlendirip hızlı giderilmesi.
Bir olay anında temel bilgileri toplama süreci mümkün değildir. Çoğu zaman, farklı
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sebeplerden dolayı gerekli bilgiler istenilen formatta mevcut değildir; bu sebepten, var olan bilgilere
ve tecrübelere dayanarak kararlar alınır. Böylece, afet yönetim faaliyetleri sırasında, karar verme
sürecini desteklemek için önemli aktörler tarafından talep edilen bilgilerin verilmesi gerekir. Erken
uyarı, riskin öngörülmesi, durum analizi, zararların analizi, tehlike haritaları vb. jeo-uzamsal prosedür
ve eylemlerin önemli konularıdır.

III.11.6 Kurtarma ve yeniden yapılanma
Afet durumuyla başa çıkmak için insanlar ve kurumlar tarafından yapılan eylemlerin tümü
felaket karşısındaki yanıttır. Bu eylemler, tehlikeli bir olayın uyarısıyla, hatta uyarı zamanı olmasa
doğrudan olayın meydana gelmesiyle başlar. Kalıcı çözümler bulunana kadar, afet yönetim sürecinin
müdahale ve kurtarma aşamalarına odaklanma halkın ihtiyaçlarını yerine getirmektir.
Geliştirme dinamik bir süreçtir ve bu süreci canlandırmak veya yeniden canlandırmak için,
özellikle yerel ekonomileri geliştirip yaşam koşullarını iyileştirmek için afetler bazen fırsat olabilir.
Afet sonrası yeniden yapılanma ve onarım çok karmaşık ve çok boyutlu bir sorundur. Ulusal
hükümet düzeyinde, afet sonrası kurtarma planlarında görevleri belirlenen sivil toplum kuruluşlarının ve
diğer toplulukların kendi özel rolleri bulunur. Başka bir deyişle, afet sonrası yeniden yapılanma ve
onarım, uygulamalar, eylemler ve prosedürler diğer topluluklar ve kuruluşlarla bir arada çalışmak ve
ihtiyaçları karşılamak için birer fırsat olarak görülmelidir. Geliştirme, genellikle sorumlu hükümetin
görevidir, ancak genellikle amacına ulaşmakta ve insanların ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız olur.
Kurtarma çalışmaları işleyiş prosedürlerinin önemli başlıkları:


Toplumsal katılım oluşturma: Yıkımdan etkilenen toplumun aktif katılımının sağlanması;



Yerel düzeyde yönetim: Kurtarma faaliyetleri mümkün olduğu kadar yerel düzeyde yönetilmesi
gerekir;



Yıkımdan etkilenen topluluk üzerinde belirlemeler: Zarar gören toplum bireylerinin ihtiyaçları
ve yerleri belirlenmelidir;



Farklı/yan etkiler: İnsanların, ailelerin veya toplulukların iyileşme ve normale dönme süreci
toplum kapasitesi ve diğer koşullara bağlıdır;



Yetki devri: Kurtarma hizmetleri, topluluklara kendi kurtarma işlemlerini yapabilmeleri için
destek, kimliğin, onurun korunması ve özerklik yoluyla yetki devrinin sağlanması gerekir;



Yaratıcılık: Etkilenen topluluğun kendi kendine yardımcı olması ve yaratıcılığın desteklenmesi
önemlidir;



Sorumluluk, adaptasyon süreci ve uyum: Afet anında çevre koşullarına hızla adapte
olunabilmesi gereksinimleri karşılanabilmesi için, kurtarma hizmetleri, prosedürleri ve
eylemleri sorumlu, esnek ve uyumlu olunmalıdır;



Entegre hizmetler: Kurtarma ve acil durum eylemlerin entegrasyonu hizmetlerin örtüşmemesi
ve kaynakların verimli kullanılıyor olması önemlidir;



Koordinasyon: Kurtarma faaliyetleri, ilgili kurumlar ve sorumlu yetkililer tarafından koordine
edildiğinde çok daha etkili olur. Koordinasyon işleyişinin önceden belirlenmesi bilgilerin,
tecrübelerin ve farklı kurum ve verilerin bir araya getirilerek kullanılması kurtarma
faaliyetlerini daha etkin kılar.
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Etkili işleyiş planlarında önemli başlıklar:
I. Kilit kurumlar ve yetki mekanizmaları arasında iyi gelişmiş ilişkiler;
II.Hizmet sağlayanlar ve uygulayıcılar arasında eylem planı konusunda ortak vizyon;
III.Performans testi ve kontrolü için gerekli araçlar;
IV.acil durumlarda kurumlar, ajanslar arasında güven ilişkileri, kurtarma operasyonları
için gerekli desteğin verilmesi.


Planlı çekilme: Hizmet sağlanmasında ihlalleri ve hizmetlerin yerine getirilmeden çekilme
algısını önlemek için dış hizmetlerin tamamlanarak bölgeden, afet alanından çekilme planlı ve
gözetim altına olmalıdır;

Sosyal, psikolojik, çevresel etkilerin tespiti ve değerlendirmesini daha iyi anlayarak kurtarma ve
yeniden yapılanma prosedürlerinin teşviki ve güçlenmesi gerekir.
Bu görevler aşağıdaki önemli husuları da içerir:


Deprem afeti durumunda her uygulama sürecinin önceden belirlenmesi;



Kurtarma işleminin önceliği ve bu önceliği belirleyen faktörleri iyi anlaşılıyor olması;



Kilit paydaşların kimlikleri ve rollerinin iyi belirlenmesi;



Acil durumlarda bilgi toplama yöntemlerinin önceden belirlenmesi;



Sağlanan veri analiz ve kullanım yöntemlerinin önceden belirlenmesi;



„Çok sayıda engel” kavramının tanımlanması ve krizlerin bu engeller üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi;



Bulaşıcı hastalıkların yayılması hakkında bilgi verme ve birey üzerindeki etkilerinin önceden
belirlenmesi;



Acil afet durumlarının sosyal ve psiko-sosyal etkilerinin ve bu etkileri önlemek ya da azaltmak
için stratejilerin belirlenmesi.

III.11.7 Hukuki ve siyasi unsurlar
Karmaşık siyasi bir ortamda meydana gelen afet sorunu siyasi hususlardan arındırarak ele
alınamaz. Afet anında farklı seviyelerde beş farklı politik senaryo vardır:


Ev sahibi ülkenin ulusal politikaları ve karar alma mekanizmaları;



Yardım politikaları ve bu politikaların projelerin uygulanması üzerindeki etkileri;



Yerel düzeydeki bölgesel gruplar, belediyeler, STK’lar ve yerel siyasi alandaki diğer
aktörlerin politikaları;



Proje kapsamındaki yerel alan siyaseti ve personeli.

Acil bir durumda karşısında, hukuki ve siyasi unsurlar aşağıdaki kavramları içeriyor olmalıdır:


Siyaset konularının tanımını kavramak;



Siyasi kademeleri ve onların sınırlarını, devletin ve ulusal hükümetin yapısını ve dinamiklerini
kavramak;



Uygun politik ve müdahale sınırların belirlenmesi ilkelerini kavramak;



Ulusal ve yerel düzeydeki önemli siyasi aktörlerin, çıkar ve sınırlarının tespiti;



Afet yönetimi sırasında ulusal ve yerel yasal düzenlemelerin belirlenmesi ve uygulanması;



Afetin yaşandığı ülke de siyasi kademenin çekirdek üyeleriyle işbirliği içerisinde olmak.
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III.11.8 KBRN- Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer, sağlık sorunları, psikolojik
destek;
Acil kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer durumların sonuçları ulusal kaynakları
kullanımını sonuna kadar zorlayabilir. İlk müdahale söz konusu ülkenin sorumluluğudur. Acil durumlara
cevap vermek ve insanlar, mallar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için uluslar kendi
kaynaklarını güvence altına almalıdırlar. KBRN olayları konusunda, en önemli eylemler şunlardır:


Bilgi toplama, analizi ve dağıtımı: bir KBRN olayının olduğunu ya da olabileceği ihtimalini
açıklama. Bilgileri ajanslar, kamu acil hizmetler kontrol odaları, müdahale planlarındaki
tahmin edilen risk bilgileri kullanma, tehlikeli maddeleri etiketlemesi, konteynerleri taşıma, ilk
sorumlu olanlardan belirti ve semptomlara ilişkin (kurbanlar, hayvanlar, bitkiler ve çevre)
bilgiler alma gibi farklı yollarla derleyip dağıtmak.



Olay yönetimi: etkilerini minimalize etmek için alanı izole etmek gerekir. Etkili bir olay
yönetimi („Hot-zone” yönetimi) şunları gerektirir:
olay yerine giriş ve çıkışları
sınırlandırmak, kontamine olmuş insanların hareket alanlarını kontrol etmek, sorumlu kişiler
için güvenli çalışma ortamı sağlamak ve mevcut herhangi maddeleri temizlemek;



Hayat kurtarma ve koruma: Sorumlu tüm yetkilerin önceliği hayat kurtarmaktır.

Kontamine olan kurbanlar/yaralananlar konusu ilk analiz sürecinde ele alınarak, en etkili
kurtarma, dekontaminasyon ve tıbbi tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Vaktinde uyarı ve/veya insanların
tahliyesini sağlamak gerekir; böylece maruz kalma riskini azaltarak insanların hayatları kurtarılabilir.


Ek/uzman destek: acil müdahale sonrası, sonuç yönetiminde yardımcı olmak için uzman
görüşüne başvurulması gerekir. Diğer ek hizmetler: tehlikenin tanımı ya da kontamine
durumunu teyit edip seviyesini belirlemek, tıbbi destek, kurbanları taşıma ve tedavi etmek ve
acil müdahale kaynakların teminatı. Gerekli olduğu durumunda, azami güvence seviyesini
korumak için bölgesel, ulusal ve uluslararası kaynaklar kullanılabilir. Kurtarma yönetimi
sırasında uzman tavsiyesi, uzun vadeli sağlık takibi, psikolojik destek, binaların ve çevrenin
temizlenmesi, kamu güvenliğini ve normal hayata dönüşü sağlamak gerekli olabilir.

KBRN olaylar durumunda, uygun tıbbi ürünleri sağlamak ve afet durumunda ihtiyacı olan
kişilere zamanında tıbbi yardımın ulaşımının sağlanıyor olması önemlidir. Yeni tıbbi ürünler geliştirme
maliyetlerinin yüksekliği ve finansal risklerden dolayı, resmi kurumlar ve ürün geliştiriciler arasında
fiyat ve risklerin dengelenmesi konusunda tartışmalar hali hazırda devam etmektedir.
Afet sonrası hastalık taşıyıcılar vektörel bir karakter gösterebilirler; vektör tarafından yayılan
hastalıklar afet döneminde hastalanma ve ölüme yol açan en büyük nedenlerden biri hali alabilir. Bu
hastalıklar çeşitli girişimlerle kontrol altına alınabilir; uygun yerleşim alanlarının belirlenmesi ve barınak
ihtiyacının giderilmesi, su kaynağı, umumi tuvalet, katı atıkların yönetimi, sağlık hizmetleri (toplum
seferberliği ve sağlığın teşviki de dahil olmak üzere), kimyasal kontrollerin kullanımı, aile ve bireysel
koruma, gıda hizmetlerin korunması gibi hizmetleri içerir.
Yayılım vektörlerinin kontrol standartları:


Bireysel ve ailevi korunma: Afetlerden etkilenen insanların, hastalık ve vektörlerden korunmak
için yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar.



Fiziki, çevresel ve kimyasal koruma: Afetlerden etkilenen toplumların yaşadığı çevre hastalık
ve vektörlere maruz kalınmasını önler; bu vektörler oldukları yerde mümkün olduğunca düşük
seviyede tutulmalıdır;



Kimyasal kontrolün güvenliği: Kimyasal vektörün kontrol önlemleri, insanların ve çevrenin
yeterince güvence altına alındıktan ve kullanılan maddelere karşı kimyasal direnç oluşmasını
önledikten sonra yürütülmelidir.

85

III.11.9 Arama ve kurtarma
Enkaz altında kalan insanları kurtarma operasyonları, farklı uzmanlık alanlardan insanların
işbirliği yaptığı bir ekip çalışmasıdır. Depremin temel etkisi, binaların hasar görmesi ya da çökmesi
olduğundan, kurtarma operasyonlarında mühendislerin rolü çok önemlidir. Arama ve kurtarma
operasyonlarında farklı işlemler yapılmalıdır. Bir kurtarma girişimi üç önemli faktöre dayanır:
I – kurtarıcının aldığı risk;
II – asıl amaç mümkün olduğunda çok sayıda insana yardım etmek;
III – mevcut kaynaklar ve personel sayısı
Etkili arama ve kurtarma operasyonları aşağıdakilere dayanır:
I – verimli ölçülendirme;
II – kurtarıcının güvenliği ve
III – mağdur insanın güvenliği.
Dokuz veri analizi yöntemi şunlardır:
I – kanıt toplama,
II – zararların analizi,
III – olasılıkları dikkate alma,
IV – asıl olayı analiz etme,
V – öncelikleri belirleme,
VI – kararlar alma,
VII – eylem planı oluşturma,
VIII – eylemi gerçekleştirme ve
IX – değerlendirme süreci.
Arama kurtarma operasyonları, müdahale prosedürleri özel güvenlik konularını içermelidir.
Yapısal hasarın şiddeti ne olursa olsun kurtarıcının güvenliği ön planda gelir. Arama kurtarma
operasyonlarında kural ve prosedürlere uymak esastır:


Ekip çalışması yaklaşımını kullanmak;



Arama kurtarma başarısı ekip çalışmasına bağlı koşullar altında yürütmek;



Bir tehlike uyarısı yapılması lazım (örnek: deprem durumunda elektrik kabloları, doğal gaz
sızıntıları, tehlikeli maddeler, kesici aletler, vs.)



Güvenilir ekipman kullanılması;



Yorgunluğu ve ortaya çıkan sorunları önlemek için yedek ekiplerin olması.

Kurtarma eylemlerin asıl amacı yaralı insanların tehlikeden uzaklaştırma ve en hızlı şekilde ilk
tıbbi müdahaleyi yapmaktır. Yaralı insan sayısı çok fazla olduğu zamanlarda kurtarma eyleminin amacı,
zamanı verimli kullanarak birçok insana yardım etmektir.
Karar verme sürecine „triyaj” (öncelik belirleme) denir ve birçok kural ve prosedürlerin
uygulanmasını gerektirir. Triyaj durumunda, sorumlu olanlar mağdurları hızlıca inceleyip taşıma ve ilk
tıbbi yardım önceliğine göre sınıflandırır. Her kurtarma olayında karışıklık olabilir. Böyle durumlarda,
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arama kurtarma kuralları ve prosedürleri daha büyük önem kazanır. Mağdur insanlara yardımcı olanların
sakin olup hızlı ama dikkatli hareket etmeleri gerekir.
Olası bir kafa veya omurga travması şüphesi durumunda, uzman yardımı talep edilmesi gerekir.
Mağduru taşımak gerektiğinde ve kurtarıcının hayatı tehlikede değilse, normal anatomik pozisyonu
sağlanmalıdır (burun, göbek, ayak bileklerin iç tarafı); eğer mağdur bu pozisyonda değilse, nitelikli
personelde yardım istenmeli.

III.11.10 Halk sağlığı mühendisliği, sağlık/hijyen
Afetin etkileri, bilgili ve motive topluluklar tarafından önemli ölçüde azaltılabilir. Bilgi,
inovasyon ve eğitimi kullanarak her düzeyde güven ve direnç kültürü inşa etmek afet riskini azaltmak
için önceliklerinden biridir. Afet durumlarında, kamu sağlığının koşulları, su, temizlik ve atıkların
yönetim hizmetleri sekteye uğraması sonucunda insanlar enfeksiyon riskine maruz kalırlar.
Su teminatı, salubrite, vektör kontrolü, vb. hastalıkların kontrolü üzerinde direkt etkileri olup
afet yönetim stratejilerine dahil etmek gerekir. Maksimum bir etki için, sadece kamu sağlığı
mühendisliğin teknik kısmına değil, insan davranışı ve kültürel unsurlara da dikkat etmek gerekir.
Yeteri kadar içme suyu ve sıhhi tesislerin sağlanması, atıksu, vektör kontrolü, vb. gibi
hizmetlerin sağlanması için tüm şartları yerine getirilmeli. Kamu sağlığı mühendisliğin en uygun
stratejileri yer ve zaman bakımında değişebilirken, afet yönetim sistemiyle uyum içinde belirlenmelidir. .
Çevre sağlığı sorunların tespiti ve analizi aşağıdaki mantıklı süreç ve çerçeve içinde yapılması
önemlidir:


Analiz ve değerlendirme:
I.

Toplulukla ilgili temel bilgiler,

II.

Sağlıkla ilgili veriler,

III. Teknik veriler,
IV. Fiziksel çevre verileri,
V.

Suyun taşınması,

VI. Suyun depolanması,
VII. Suyun dağıtımı,
VIII. Suyun kullanılması,
IX. Sosyo-politik veriler.


Stratejilerin planlanması: Analiz ve değerlendirme sürecine dayanarak, stratejilerin
planlanması yapılmalı. Bu süreçte, bazı kural ve prosedürlere uyulması lazımdır. Bunlar:
öncelikle, global bir hedef, özel hedefler ve hedeflenen sonuçlar belirlenmelidir; Bu sonuçları
elde etmek için gerekli eylemler belirlenmeli ve bu eylemlerin uygulanması için insani ve
lojistik tarafın ayrıntılı bütçesi yapılması lazımdır.



Uygulama: bazı büyük afetler durumunda, kamu sağlığı planının hızlı bir şekilde uygulanması
şarttır; bu durumda ise, müdahale öncesi belirlenen tüm istekleri elde etmek mümkün değildir.



İzleme: İzlemenin hedefi, müdahalenin kronografık sürecinde, hedefler, kullanılan araçlar,
beklenen ve elde edilen sonuçlar arasındaki tutarlığı sağlamaktır.



Değerlendirme: İçme suyu, atıklar, salubrite, barınma vb. gibi önemli hizmetler alanındaki
kamu sağlığı mühendislik müdahalelerin gerçek etkisini değerlendirmektir. Kamu sağlığı
hizmetleri için birçok standart ve prosedür vardır. Bunlardan birkaçı:
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Afet durumlarda, insanların yeteri kadar, güvenli ve adil şekilde içme suyuna erişimi
sağlanmalıdır;



Kişisel, evsel, hijyen, içme suyu her evde içme, yemek hazırlama ve kişisel hijyen için
kullanılan su miktarı kişi başına günlük en az 15 litredir;



Deprem mağdurlarının barındıkları yere yakın, her an kullanabilecekleri (gece veya gündüz)
güvenli ve uygun sayıda tuvaletlerin bulunması zaruridir;



Ulusal afet yönetim sistemi, tıbbi ve katı atıklarla etkileşimde olmayan, evsel atıklar için özel
yerlerin olduğu uygun ortamların sağlaması gerekir;



Mağdurların güvenliği, refahı ve onurunu korumak için yeteri kadar giysi, yatak ve battaniye
tahsis edilmesi lazımdır.

III.11.11 Emniyet ve güvenlik
Belirli tehditler ve güvenlik açıkları hakkında bilgi sahibi olunduğunda, emniyet ve güvenlik
politikaları ve prosedürleri uygulanabilir ya da personel ve ekipman için mümkün olduğu kadar en düşük
risk seviyesini yakalamak için değiştirilebilir.
Bu prosedür ve politikalar afetlerin potansiyel etkisi altında kalmayı önleyerek riski azaltır.
Değerlendirme verileriyle beraber bu prosedür ve politikalar emniyet ve güvenlik ulusal planlarını içerir.
Acil durumlarda, uygulanan güvenlik prosedürleri emniyet ve güvenlik temel prosedür ve
politikalar tüm insanların ve kuruluşların işleyişine uygun olmalıdır.
Emniyet ve güvenlik planları standart politika ve prosedürleri aşağıdaki noktaları içerir:


Kişisel davranış;



İnşaat ve şantiye organizasyon;



Araçların operasyonu;



Tıbbi prosedürler;



Kişisel sorunlar;



Ziyaretçilerin güvenliği;



Olay raporlama;



Bilgilerin güvenliği;



İletişim;



Para transferleri ve işlemleri;



Tahliye.

Deprem durumunda, can ve ekonomik kayıpları önlemek için depreme dayanıklı olmayan yapıların onarımı
veya yeniden inşasını gerektirebilir. Yapısal olmayan hasarların önlenmesi emniyet ve güvenlik sorunların
önemli bir başlığıdır. Afet durumuna hazırlıklı olmak ve zararları hafifletmek için alınması gereken basit
önlemler vardır.
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Deprem durumunda bu önlemler ve güvenlik prosedürleri aşağıdaki ilkeleri içermelidir:


Kurtarma müdahalesi sırasında meydana gelebilecek tehlikeli olayların önlenmesi: İnsani
kurtarma müdahalesi sırasında mağdur insanların başka zararlara uğramasını önlemek için
bütün sorumluluklar yerine getirilmeli, güvenli yerlere tahliye edilen insanlara barınaklar
inşa edilmelidir;



Sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak, ihtiyacı olan herkesin ve özellikle en savunmasız veya
siyasi ya da başka nedenlerle dışlanan insanların yardım almasını sağlama sorumluluğu
yerine getirilmeldir;



Gerekli yardımın geri çevrilmesi/reddi bir güvenlik sorunudur. Buna yardım sağlayacak
insani yardım kuruluşların geri çekilmesi, felaket bölgesinden ayrılması da dahil edilebilir;



İhtiyaç halinde yardım hizmeti sağlamak, tıbbi yardım, ilaç ve kurtarma eylemlerine erişim
sağlanmalıdır.

III.11.12 Lojistik ve STK’lar
İnsani lojistik, savunmasız insanların acılarını hafifletmek için mal ve malzemenin ekonomik ve
verimli akışı ve depolama işlemini ayrıca bilgilerin merkezden tüketim noktasına kadar süren işlemi
planlama, uygulama ve kontrol sürecidir (Thomas şi Kopczak, 2005).
İnsani ihtiyaç tedarik zincirlerinin kısa zaman içinde öngörülemeyen talepleri, yetersiz stok
politikaları ve belirsiz bilgi akışıyla karşı karşıya kalabilir. Acil müdahale planlarının önemli bir öğesi belirli
bir zamanda ve uygun miktarda gerekli araçların kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla ulusal ve yerel
alandaki lojistik hizmetidir. Afet durumunda lojistik planlaması, bölgenin coğrafi, siyasi ve fiziki
özelliklerinin bilgilerini gerektirir. Genel olarak, lojistik planlama prosedürleri şu sorulara cevap vermelidir:


Hangi kaynaklar, hangi miktarlarda gereklidir? Nereden ve nasıl elde edilebilir?



Felaketten etkilenen bölgeye nasıl nakledilebilir?



Müdahale operasyonlarına hangi ekipler katılmalıdır?



Farklı ekipler arasındaki koordinasyon nasıl sağlanmalıdır?

Bu sorulara cevap vermek için, lojistik kaynaklar ve destek için stratejik kaynakların mevcudiyeti
belirlenmesi gereklidir. Bunun temini ise aşağıdaki metotlar kullanılarak yapılır:


Malzeme nakliyesi için ulaştırma altyapısının kapasitesinin analizi;



Lojistik ve dağıtım için uygun merkezlerin belirlenmesi;



Liman ve havalimanların kapasitelerini değerlendirmek ve acil durumlardaki operasyonlarda
kullanılabilir olup olmadığının belirlenmesi;



Lojistik destek planlarının hazırlığı, bu planlarının ulusal politikalarına uygunluğu; .



Bir afet durumunda, birçok lojistik kararın alınması gerekebilir. Afet etkilerini en aza
indirmek için lazım olan kaynakları zamanında tedariki, mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak
açısından önemlidir. Her bir tedarik gecikmesi lojistik ve kurtarma operasyonları sekteye
uğratabilir. Tedarik sürecinin etkili yürütülmesi için finansal kaynakları gerektirir.

İstenilen bölgeye malzeme teslimi nakliye yapısının bir fonksiyonudur. Vaktinde malzeme teslimi
yapılması için tehlike altındaki bir bölgeyle diğer güvenli bölgeleri arasındaki ulaştırma yapısı gerekirse
onarılmalıdır.
Afet durumunda malzemelerin zamanında nakledilmesi için, depolama istasyonlarının ve
buralarda hangi malzemelerin hangi şartlarda depolanması gerektiğinin belirlenmesi çok önemlidir.
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Depoların, malzemeleri bozulmadan ve uygun koşullarda saklayıp, sistematik ve organize taşıma
sistemleri belirlenmiş olmalıdır. Bir afet durumunda insanların ihtiyacı olduğu malzemeleri zamanında
ulaştırmak önemlidir. Lojistik ihtiyaçlarına karşı belirlemeler toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde tasarlanmış olmasını gerektirir. Afet anında en çok etkilenen bölgeler öncelikli olup, farklı
uygulayıcılar arasındaki koordinasyon etkili olmalıdır.
Tüm lojistik faaliyetler (temin, taşıma, dağıtım, depolama) birbiriyle yakından ilişkilidir. Bir
bölgede yapılan hata, tüm lojistik operasyonun başarısızlığına neden olabilir. Uzmanlar, acil lojistik
alanında model ve teknik çareler üretmek için aktif olarak çalışırlar. Bugüne kadar olası afet bölgeleri için
gerekli olabilecek malzeme sayısını hesaplayan birçok matematik modeller geliştirilmiştir. Bu modellerin
bazıları acil durum kaynak tahsisi konularına cevap verirken bazıları ise, afetzedelerin tahliyesiyle ilişkili
sorunları göze alınarak, tahliye zincirinin etkinliğini geliştirme yollarının belirlenmesine olanak tanır. Bu
çalışmanın okuyucuları için, kaynakların yeri ve tahsisi, tahliye yöntemleri ve afet planlama konuları
hakkında kapsamlı incelenmesi için Wright et al. (2006) çalışmaları referans alınabilir.
Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Bazlı Organizasyonlar kuruldukları ülke yönetiminden
bağımsız faaliyet gösteren uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlardır.
Doğa afetleri karşısında sayıları artan insan temelli STK’ların kritik rolü günden güne önem
kazanmaktadır. Bu gibi durumlarda dünyanın farklı yerlerindeki bu kuruluşların ve/veya elemanların
tecrübeleri, kaynakların dağıtım hızı ve esnekliğiyle birleştiğinde (hem personel hem de finansal açıdan)
insani müdahale durumlarda başarılı uygulamalar ortaya çıkmaktadır.
Diğer yandan, ulusal ve yerel STK’lar belirli bölgeler ve yereldeki koşullara yakın olup, ekipman,
yerel kaynak ve gönüllü oluşumlara erişimleri daha kolaydır. Önemli rol oynayan STK’lar, aşağıdaki bu
grup işleyiş planlarının önemli bileşenlerindendir. İşlevleri diğer taraftan,


Erken uyarı ve hazırlık yoluyla hasar önleyici fonksiyonu;



İnsan haklarının izlenmesi;



Minimalize ve rehabilitasyon işlevleri.

Olarak ortaya çıkabilir.
Olası bir deprem durumunda, STK’lar ulusal ve uluslararası yardımları doğa ve teknolojik
afetlerin mağdurlar için kullanılmak üzere koordine edip yönlendirebilir. Ulusal toplumların ve bireylerin
kapasitelerini güçlendirmek için STK’ların kurtarma çalışmalarını geliştirme çalışmalarıyla birleştirilir.
Yardım sağlama sürecinde, eylem ve prosedürler STK’ların işleyiş/prosedür kodlarıyla uyumlu olmalıdır.
Afet etkilerinin azaltılması konusunda bir dizi öneri ve işleyiş planı/standardı Uluslararası
KızılHaç, Kızılay Hareketi ve STK’ların kuralları, Uluslararası KızılHaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu ve ICRC (International Committee of the Red Cross) Uluslararası Kızılay Dernekleri
Federasyonu, Çocukları Kurtarın Uluslararası Birliği, Lutheran Dünya Federasyonu, Oxfam, Uluslararası
KızılHaç Komitesi, Dünya Kiliseler Konseyi ) tarafından hazırlanarak bir model standart olarak
geliştirilmiştir.
Uluslararası KızılHaç ve Kızılay Hareketinin temel kurallar yönetmeliği:


„İnsani ihtiyaçlar ilk sıradadır”, insani yardım almak ve sağlamak tüm ülkelerin
vatandaşlarının yararlanabileceği temel bir insani ilkedir,



„Irk, inanç ya da milliyete bakılmaksızın tüm insanlara ayırım yapılmadan yardım edilir.
Yardım öncelikleri sadece ihtiyaç temelinde hesaplanır”; mümkün olduğu her zaman,
mağdurların ihtiyaçları ve yerel kapasiteleri değerlendirildikten sonra yardım hizmeti verilir;



„Yardım hizmeti siyasi, özel veya inanç içerikli amaçlar için kullanılamaz”; Sivil Toplum
İnsani Kuruluşları - NGHA (None Governmental Humanitarian Agencies) bazı siyasi veya
inanç belirleme haklarına sahiptirler, insani yardım hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin, ailelerin
90

ve toplulukların ihtiyaçlarına göre sağlanır;


„ Sivil Toplum İnsani Kuruluşları dış hükümetlerin siyasi uzantıları gibi çalışmamak her türlü
çabayı göstererirler”;



Sivil Toplum İnsani Kuruluşları hükümetlerden bağımsız hareket eden kuruluşlardır. Bu
yüzden, herhangi bir hükümetin politikalarını, kendi görüşüne uyan politikalar hariç,
uygulamaması hakkında kendi politikaları ve uygulama stratejileri vardır;



„ Sivil Toplum İnsani Kuruluşları kültür ve geleneklere saygı göstererirler” faaliyetlerini
yardımın yapıldığı ülkenin ve toplulukların kültürüne, yapılarına ve geleneklerine saygı
göstererek gerçekleştirirler;



„ Sivil Toplum İnsani Kuruluşları yerel kapasitelere dayanarak afetlere karşı tepkiyi önceden
belirlemeye çalışırlar”. Toplumdaki tüm insanların farklı kapasiteleri ve zayıf tarafları vardır.
Mümkün olduğunda, yerel personel işe alarak, yerel kaynaklar satın alarak, yerel işletmelerle
ticaret yaparak bu kapasiteleri geliştirmek gereksinimdir. Mümkün olduğunda ise, duruma
göre, yerel Sivil Toplum İnsani Kuruluşları ve yerel yetkililerle işbirliği yapılmalıdır.



„Yardım yönetimine yararlanıcıları da dahil etme yolları bulunacaktır” afet durumundaki
yardım hizmetleri hiçbir zaman yararlanıcılara dayatılamaz. Yararlanıcıların yardım
programının projelendirme, yönetim ve uygulama aşamalarında dahil olduklarında en etkili
ve kalıcı yardım ve rehabilitasyon hizmeti sağlanabilir;



„ Sivil Toplum İnsani Kuruluşları yardım yoluyla güvenlik açıklarının kapatılması ve temel
kuralları yerine getirmeyi sağlamaya çalışmalıdırlar”; tüm kurtarma eylemleri uzun vadeli
kalkınma fırsatları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bunları kabul ederek, gelecek
afet durumlarında insanların güvenlik açıklarını mümkün olduğunca azaltmak için kurtarma
programların uygulanması için çalışılmalıdır;



„Yardım etmeye çalıştığımız ve kaynakları veren insanlara karşı sorumlu hissediyoruz” afet
durumlarda yardıma katılmak isteyen ve yardıma ihtiyacı olanlar arasındaki çoğu zaman
kurumsal bağlantı eylemidir. O yüzden, STK’lar her iki durumda da sorumlu tutulmalıdır;



„Bilgilendirme, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizde, mağdur insanları çaresiz nesneler olarak
değil, değerli insanlar olarak yer almalıdırlar”; eylemlerin eşit ortağı, afet mağdurlarına
karşı saygı hiçbir zaman kaybedilmemesi gerekir.

Referans: Küre projesi, Afet Müdahale Azami Standartlar ve İnsanlık Kitabı
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ÖZET VE SONUÇLAR
Bu çalışma Karadeniz bölgesinde deprem durumunda güvenlik şebekesi – ESNET Projesi’nin en
önemli başarı ve sonuçlarını göstermektedir: Ülke Değerlendirmesi, Ülke Eylem Planı, Deprem
Durumunda Müdahale Prosedürleri. Çalışmanın amacı, proje sonuçlarını projeye katılan ülkelerdeki
genel topluma ve hatta daha geniş çevrelere aktarımını sağlamaktır.
Ülke değerlendirmeleri incelemesi’ne istinaden aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:


Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova Cumhuriyetinin modern deprem izleme sistemleri
vardır.



Romanya Ulusal Fizik Enstitüsü (INFP), Vrancea bölgesindeki orta (60-200 km) derinlikteki
depremleri gözetleyen deprem şebekesini gerçek zamanda kullanmaktadır. Resim I.37’de
gösterilen dijital şebeke, 86 deprem istasyonu (üç unsurlu) ve „array” tipi iki şebekeden
oluşmaktadır: BURAR (12 unsurlu) ve PLOR (7 unsurlu). Bu şebekede kayıtlı tüm veriler,
otomatik işlenme, değerlendirme ve dağıtılmak maksadıyla geçek zamanda IMF’ye gönderilir.
Uzakta bulunan deprem istasyonları, hafif hareketler için üç unsurlu sismometre, şiddetli
hareketler için üç unsurlu hızlandırıcılarla donatılmıştır. Moldova Cumhuriyeti Jeofizik ve
Sismoloji Enstitüsü ile işbirliği sonucunda Moldova Cumhuriyetinde dijital deprem
istasyonları kurulmuştur. Moldova Cumhuriyetindeki deprem istasyonlarından alınan veriler
gerçek zamanda INFP bünyesindeki Ulusal Veri Merkezi’nde alınmaktadır. Romanya’daki
Deprem Şebekesi internet aracılığıyla IRIS ve ORFEUS kuruluşları ile Avrupa’daki diğer
ülkelerle bağlantılı olup, 6 broadband istasyonu ve BURAR array’ından alınan dalga şekli
verileriyle, bölgesel ve dünya çapındaki bilgi değişimine katılmaktadır.



Bulgaristan’daki ulusal derem şebekesi 1 adet devamlı dijital istasyondan oluşmaktadır. Bütün
istasyonlar geniş ve çok geniş bantlı sismometrelerle donatılmıştır. Jeofizik, Jeodezi ve
Coğrafya Ulusal Enstitüsü (NIGGGG) 7 istasyonlu iki yerel deprem şebekesini işletmektedir.
“Deprem durumunda Tuna sınır ötesi ikaz sistemi” adlı sınır ötesi projesi çerçevesinde
Bulgaristan’ın Kuzeyinde 8 yeni deprem istasyonu kurulmuştur. Ayrıca, Romen-Bulgar sınır
ötesi bölgesindeki önemli şehirlerde 8 hızlandırıcı yerleştirilmiştir. 28 istasyonun tümü ve 8
hızlandırıcıdan toplanan veriler, Bulgaristan Telekomünikasyon Kurumunun VPN ve MAN
şebekeleri aracılığıyla gerçek zamanda Sofya’da bulunan Deprem Verileri Ulusal Merkezine
transfer edilmektedir. Sofya NIGGG bünyesindeki Deprem Verileri Ulusal Merkezi (NSDC)
deprem verilerinin dağıtımı için devamlı merkez olarak güncelleştirilmiş, gerçek zamanda
(neredeyse eşzamanlı) Avrupa ve çevredeki diğer merkezlere transfer yapılmaktadır.



Türkiye’de deprem verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve gerçek zamanlı olarak Türkiye
ve komşu bölgelere dağıtımı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)
tarafından sağlanmaktadır. Depremin gerçek zaman parametreleri, afetlerden sorumlu tüm
kuruluşlara KRDAE tarafından sağlanmaktadır. KRDAE, Deprem İzleme Ağını Türkiye’nin
birçok bölgesinde operasyonel olarak gerçek zamanlı olarak işletmektedir. KRDAE deprem
ağını sürekli olarak geliştirmektedir. Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen
depremlerin yerleri kısa zamanda tespit edilmekte, büyüklükleri hesaplanmaktadır. Veriler
sürekli ve gerçek zamanlı olarak haftanın 7 günü ve günün 24 saati incelenmektedir. Toplam
istasyon sayısı 226 olup, iletişim gerçek zamanlı olarak uydu ve/veya 3G kablosuz ağ ile
yapılmaktadır. Bu istasyonlara ilaveten Türk Telekom’un desteğiyle Marmara Denizi’nde,
denizin dibinde 5 deniz dibi gözlem istasyonu kurulmuştur ( 3 bileşen (120 sn.) geniş bantlı
(BB) sayısal sensör, 3 bileşen kuvvetli yer hareketi sensörü (SMA), basınçölçer, hidrofon,
sıcaklı ölçer). Türkiye’de deniz dibinde bulunan ilk gerçek zaman gözlemevi ( deniz dibi
rasathanesi) KRDAE tarafından kurulmuştur.



Moldova Cumhuriyetin depremselliği, Romanya’nın Vrancea bölgesinde orta derinlikte
(tabaka altında) meydana gelen depremler ile Dobruca bölgesindeki yüzeysel tabaka
depremleri ile Karadeniz havzasındaki bazı olaylardan ibarettir. Moldova Cumhuriyetindeki
depremselliğin gözetimi, Bilim Akademisi „Deprem Araştırmaları Şebekesi” aracılığıyla
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yapılmaktadır; bahse konu şebeke Chişinău, Cahul, Leova, Soroca şehirleri ile Mileştii Mici,
Giurgiuleşti (8, 7 ve 6 MSK dereceli basamaklı bölgeler) köylerinde bulunan altı deprem
istasyonundan oluşmaktadır.


Kararlaştırılan uygulamalara göre Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin parametreleri
konusundaki bilgileri (koordinat, zaman, derinlik) Acil Durumlar Departmanına iletir.
Büyüklüğü МGR>4.0 üzerinde olan depremler durumunda, diğer devlet kurumlarına da
iletilir. Önemli bir sorun tespit edilmiştir: mevcut şebekede bölgedeki istasyonları dağılımı
düzenli değildir, istasyonlar Moldova Cumhuriyetini etkileyen depremlerin kaynaklarına göre
tek tarafta (neredeyse aynı azimut) bulunmaktadırlar. Deprem gözetim konusundaki ulusal
şebekenin genişletilmesi tavsiye edilmiştir (Moldova Cumhuriyetinin GüneyDoğu bölgesinde
1-2 yeni deprem istasyonu).

Deprem tehlikesi genel özellikleri genellikle deprem bölgelendirme ile gösterilmektedir. Dört
ülke de oldukça yeni deprem bölgelendirme haritaları geliştirmişlerdir.


Bulgaristan’ın deprem bölge haritası, 1986 yılında onaylanan inşaat yönergesinin parçasıdır.
Harita, makrosismik şiddetlere göre hazırlanmıştır; halihazırda Bulgar uzmanlar Eurocode-8
PGA’a göre deprem bölge haritaları hazırlamışlardır. PGA 475 yıllık tekrar dönemi için
deprem tehlike eğrileri (50 yılda %10 aşma ihtimali) Bulgaristan’ın ESNET bölgesinde
bulunan 8 şehir (idari merkez) için hazırlanmıştır.



Romanya’da sivil, sanayi, tarımcılık maksatlı binaların depreme dayanıklı tasarlanması için
çeşitli normlar vardır ve bu normlar 1941 yılından hazırlanmıştır. Deprem Tehlikesi
Değerlendirmesi (SHA) için iki yaklaşım yaygın olarak kullanılmaktadır: Olasılıkçı (PSHA)
ve Belirleyici (DSHA). Halihazırda depreme dayanıklılık tasarım şartların aşağıdaki
belgelerde belirtilmektedir:
- 100 yıllık ortalama tekrar süresinde yerin ivme hesaplarını gösteren, Romanya’nın
deprem bölgelendirme haritası (yer ivme tasarım unsurlarına göre) Eurocode 8 ile uyumlu
yeni P-100-1/2013 Kodu;
- 766/1997 Hükümet Emriyle onaylanmış olan, İnşaat işlerinde kalite konusunda
10/1995 Yasası, müteakip değişiklik ve tamamlamalarıyla.

P100/1991’in 1992 ve 1997 yıllarında gözden geçirilmesini müteakip yeni deprem tasarım
kodları, mevcut binaların belirlenmiş kriterlere göre ve devlet bütçesinden değerlendirilmeleri ve
duruma göre sağlamlaştırılmaları zorunluluğunu getirmiştir. Bu politika sonucunda önemli teknik,
sosyal, yasal ve mali sorunlar ortaya çıkmış, bu gerekli yaklaşımın zorunluluğu anlaşılmıştır.


Moldova Cumhuriyetinin en yeni deprem risk haritası olasılıkçı yaklaşım ile hazırlanmıştır.
MSK basamağına göre izo-şiddet bölge haritası beklenen şiddet dağılımında farklılıklar
göstermektedir; ülke içerisinde VI ile VIII aralıklarda yer almaktadır. Amplifikasyon
kapasitesinin değerlendirilmesi ve yerin başlıca dönemlerine istinaden Kişinev şehrinin yeni
sismik mikro-bölgelendirme haritası hazırlanmıştır. Mikro-bölgelendirme haritaları yer
kullanma planlanmasında, deprem risk değerlendirmesinde ve risk azaltma tedbirlerinin
hazırlanmasında kullanılabilir.

XX.yüzyılda, 4 ülke de şiddetli, birçok can kaybı ve ekonomik zararlara neden olan
depremlerle karşılaşmıştır; bu nedenle deprem riskinin değerlendirilmesi, gözetilmesi ve azaltılması,
projeye dahil olan her ülke için önemlidir.


Son yıllarda Romanya Ulusal Fizik Enstitüsü’nün en önemli hedeflerinden biri, deprem
şebekesini hasar tahminleri elde etmek için kullanmak ve aynı zamanda büyük bir depremin
mevcut toplumu ne şekilde etkileyeceğini ortaya koyabilmektir. Bu nedenle Bükreş için
deprem riski ve hasar değerlendirme konusunda çeşitli projeler geliştirilmiş, Romen-Bulgar
sınır bölgesi için hasar değerlendirme sistemi uygulanmıştır.



Deprem Sonuçları Otomatik Sistemi (ASEC) değerlendirmesi Bulgar uzmanlar tarafından
teklif edilmiştir (1992, 1995). Sistem afetlerin en önemli sorunlarını azaltma konularına cevap
vermek için geliştirilmiştir: 1) olay sonrası hemen alınan tedbirler 2)afetlerin uzun vadede
azaltma planı çerçevesinde, olay öncesi alınan tedbirler. Program sonucunda depremin şiddeti,
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can kaybı ve bina hasarları önceden tahmin edilebilmektedir.


Türkiye’de İstanbul için hazırlanan deprem riski senaryosu, deprem tehlikesini göstermektedir.
Deprem riskinin değerlendirilmesi ve azaltılması için önemli bir unsur, Hızlı Cevap
Sistemidir. Şok, hasar ve kurban dağılım haritaları deprem sonrasında otomatik olarak veri
merkezlerinde yaratılır ve 5 dakika içerisinde son kullanıcılara dağıtılabilir.



Moldova Cumhuriyetinde deprem riski, tehlike ile sismik hassasiyet toplamıdır, depremleri
Moldova Cumhuriyetindeki binalar ve fiziki çevre üzerindeki etkilerini göstermektedir.
Deprem riskini kontrol etmek ve azaltmak için senaryolar oluşturulmuştur. Aynı zamanda,
deprem tarihçesi ve senaryolarına göre Kişinev şehrindeki binalar için beklenen hasarların
kısmi değerlendirmesi yapılmış, beklenen büyüklük, zarar ve kurban sayısı sıralaması tahmin
edilmiştir. Alınan sonuçlara istinaden depremlerin çevre, altyapı ve nüfus üzerindeki etkilerini
azaltmak için özel tedbirlerin geliştirilmesi mümkündür.

Deprem riskinin azaltılmasının etkili yaklaşımı, deprem erken ikazıdır. Normal şartlarda,
büyük depremler için bu sistemler onlarca saniye süreli ikaz verebilmektedirler.


Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova Cumhuriyeti, Erken Uyarı Sistemleri (EWS)’nin
geliştirilmesinde çeşitli düzeylerde bulunmaktadırlar. Romanya’daki erken ikaz sistemi en
gelişmiş ve en fonksiyonel durumdadır. Olayın merkezini tespit ettikten sonra en fazla 5
saniyede gerçek zamanda Bükreş’e deprem ikazları verebilir. Bu şekilde, önleyici eylemlerin
başlatılması için 20-27 saniye ikaz zamanı vardır.



Eylül 2008’den itibaren Bulgaristan’da erken ikaz ve afet durumunda bilgilendirme konusunda
modern bir sistem faaliyettedir. Sistem 2 alt sistemden oluşmaktadır:
1.altsistem - Hayat Kurtarma için Entegre Sistemi bölümleri ile otoritelere haber verilmesi
için – kapasitesi en fazla 28000 resmi şahıs olup, Cumhurbaşkanı’ndan itibaren en alt
düzeye kadar bütün yönetim düzeyleri dahil edilebilmektedir.
2.altsistem (alarmlı sistem) - erken ikaz ve ülke nüfusunu bilgilendirmek maksadıyla
kurulmuş olup, ülke nüfusunun %30’u ile alanının %5’ini (en büyük on şehri) kapsamaktadır.

Romanya-Bulgaristan Sınır ötesi İşbirliği Programı (2007-2013) çerçevesinde, Tuna üzerinde
Romanya ve Bulgaristan’da bulunan nükleer santraller ve yüksek risk arz eden diğer birimler göz
önünde bulundurularak, sınır ötesi deprem ikaz alarm sistemi geliştirilmiştir.


Türkiye’de erken ikaz IERREWS (İstanbul’da Depreme Hızlı Müdahale ve Erken Uyarı
Sistemi)’in parçasıdır. Büyük Marmara Fayına yakın „çevrimiçi” şeklinde on adet büyük
hareket sismometresi kurulmuştur. Bu istasyonlar ile en önemli veri merkezi arasındaki
verilerin devamlı ölçülmesi, uydu bağlantısıyla yapılmaktadır.



Fay kopma büyüklüğü ve ilgili fayın kısa mesafeleri göz önünde bulundurulursa, genişlik
düzeyleri ve özel zaman süresinin aşılmasına dayalı, basit ve sağlam bir hesaplama şekli
uygulanmaktadır. Depremin lokasyonuna göre (fay kopmasının başlangıcı) ikaz süresi
yaklaşık 8 saniye olabilir.



Moldova Cumhuriyetinde INFP ile işbirliği sonucunda, Kişinev şehri için sismik ikaz sistemi
oluşturulmuş ve kısmen geliştirilmiştir. Başkent için uyarı süresi 37-40 saniye olarak tahmin
edilmiştir.



Deprem Durumunda İkaz Sistemi (EWS) Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsündedir. Deprem alarm
kararı sonrasında bu sistem internet üzerinden devamlı Romanya’daki dört istasyondan–
deprem ocağı bölgesi – VRI -Vrânceoaia, MLR Muntele Roşu, ODBI-Odobeşti ve PLORPloştina ve aynı zamanda yerel referans için Moldova’daki istasyonlardan - KIS-Chişinău,
GIUM-Giurgiuleşti ve SORM-Soroca aldığı verileri kullanır. Deprem bilgileri Kişinev /
Moldova Cumhuriyeti Ulusal Veri Merkezinde değerlendirilir. Jeoloji ve Sismoloji
Enstitüsünde hazırlanmakta olan sistem bu maksat için atılan ilk adımlardan biridir.
Halihazırda alarm sinyali İnternet üzerinden alınmakta, diğer kullanıcılara ve ekipmana
otomatik olarak gönderilmesi için kurulması gerekir; bu şekilde radyo yayın hatları, cep
telefonları ve diğer iletişim çevreleriyle sinyal verilmelidir. Bu sistemin uygulanması İdari ve
94

çişleri Bakanlığı / Sivil Savunma ve Acil Durumlar kurumlarını, ülkenin bütün bölgelerini,
tüm önemli sanayi kuruluşlarını içerir. Hedefi ise, şiddetli depremlerden dolayı olası zararların
önlenmesi ve azaltılmasıdır.
Deprem durumunda önleme, izleme ve müdahale alanına katılan ülkelerdeki ortaklar arasında
uzun vadeli işbirliği platformu oluşturulmuştur. Platform, aşağıdaki unsurlardan oluşan network
şeklindedir: Projede ayrıca bir web portalı (http://esnet.infp.ro/en/), bir gözetim ve erken uyarı yazılımı
ve bir iletişim aracı (e-group) hazırlanmıştır. Networkün uzun vadeli çalışmasını sağlamak maksadıyla,
sadece projenin ortaklarıyla değil, merkezi ve yerel otoriteler, acil birimler, araştırma ve eğitim
kurumları (toplam 20 taraf) ile kuruluşları da içeren bir sözleşme imzalanmıştır. Portal, ortaklar ve
vatandaşlarla deprem konusunda müşterek ilgi konularında iletişim için uygun bir araçtır. Aynı
zamanda şebeke benzer networklerle iletişim halinde olacak ve tekrarlama yerine işbirliğini
sağlayacaktır.
Ülke eylem planı ile ilgili aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:


Deprem araştırmaları konusundaki gelişmişlik düzeyi ESNET projesi kapsamındaki ülkelerde
farlıdır. Eylem uyum planı Karadeniz havzasındaki ülkelerde afetlerin önlenmesi ve
depremlerden kaynaklanan zararların azaltılması için hazırlanmıştır. Eylem uyum planının
hazırlanması, Karadeniz bölgesinde kısa süre önce meydana gelen tecrübelerle dünya
çapındaki tecrübelerin birleştirilmesi konusunda tek politika ihtiyacından doğmuştur.
Dokümana göre çeşitli düzeylerdeki ortaklar, araştırma (akademik) ve ekonomi arasında yeni
ilişkilerin geliştirilmesini öngörmektedir. Uyum planı geniş kapsamlıdır ve iki bölümden
oluşmaktadır: Teknik Plan ve Operatif Plan.
Teknik Plan adından da anlaşılacağı gibi aşağıda belirtilen “teknik” eylemleri
kapsamaktadır:
“önemli depremlerde deprem verilerinin ve bilgilerin gerçek zamanda dağıtımı,
Karadeniz bölgesi deprem kataloğunun yeniden gözden geçirilmesi, Karadeniz bölgesi
deprem gözetleme şebekesinin geliştirilmesi, erken ikaz sisteminin entegrasyonu,
araştırmalar vb.”
Operatif Plan yine adından da anlaşılacağı üzere aşağıda belirtilen “operatif” eylemleri
kapsamaktadır:
“proje bölgelerinde otoriteler ile acil birimlerinin koordinasyon kabiliyetlerinin
sağlamlaştırılması, gözetleyen kurumlar, otoriteler, basın, acil birimler arasında deprem
sonrası iletişimin arttırılması, inşaat normları ve yer kullanımının daha iyi
uygulanmaları maksadıyla yerel makamlarla işbirliği, deprem durumundaki eğitim
müfredatının hazırlanması, toplumun depremler konusunda eğitilmesi ve
bilgilendirilmesi, bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması vb.”



Ülke düzeyindeki eylem planları, deprem sonrası eylemlerin ayrıntılı olarak belirlenmesidir.
(ilgili kurumlar, eylem planları, kaynaklar, ilgili şahısların eğitimi vb.).

Bulgaristan’da 2012 yılında, Afet Riskini Azaltmak için yeni Ulusal Platform (DRR)
kurulmuştur. İçişleri Bakanlığı’nca yönetilen platform, DRR’nin faaliyetleri ile ilgili tüm
bakanlık ve hükümet kurumları ile özel kurumlar, Bulgar Bilim Akademisi, Bulgaristan
Kırmızı Haç, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgar Sanayi Derneği, Belediyeler Ulusal
Derneği vs. gibi kurumlardan oluşmaktadır. Bulgaristan Kırmızı Haç, 2020 yılına kadar geçerli
afet durumundaki faaliyetlerle ilgili Politika ve Stratejileri hazırlamış ve uygulamıştır. Afet
durumunda cevap verecek gönüllü ekiplerini kurma Konsepti geliştirilmiştir. Acil Durumlar
Bakanlığı ile diğer önemli otoriteler, afet durumunda Koruma Ulusa Programı, afet durumunda
koruma Yıllık Planı ve acil durumlar ile emniyetin yeniden tesisi Yıllık Planı’nı hazırlamıştır.
Romanya’da Acil Durumlar Yönetim Ulusal Sistemi aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Acil durumlar komiteleri; Acil Durumlar Genel Müfettişliği; Profesyonel Acil Durum
Servisleri; Acil Durumlar için Operatif Merkezler; Hareket Komutanlığı. Kısa ve orta vadede
yasal ve düzenleme çerçevesi öncelikle risk yönetim bölgelerine, müdahale ve halkı hazırlama
sisteminin oluşturulması ve yabancı ülkelerdeki benzer kuruluşlarla uyum ve işbirliğinin
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yoğunlaştırılması üzerine yoğunlaşmıştır. İdari ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil
Durumlar Ulusal Komitesi ile Bakanlıkların acil durum komiteleri, ülke düzeyinde afet riskini
uygulama politikasından sorumludur.
Türkiye’de afetle ilgili tüm faaliyetler ve ülke düzeyinde ilgili yasalarla belirlenmiştir.
Bu yasalara ek olarak Çevre ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı gibi bazı bakanlıklar afet
riski, afet sonrası cevap ve düzeltme konularında görevlidirler. Ancak, bölgesel
sorumluluklarla ilgili yasalar ile Afetler Yasası arasında ki farkların giderilmesine ihtiyaç
vardır; Afet Riskini Azaltmak için hangi planlama süreçlerinin gerekli oldukları
netleştirilmelidir.
Moldova Cumhuriyeti’nde deprem riskini azaltmakla görevli üç kilit kurum vardır:
Sivil Koruma ve Acil Durumlar Devlet Ajansı (SPES), Bölgesel Gelişim ve İnşaat Bakanlığı,
Jeoloji ve Deprem Enstitüsü. Moldova’nın afetlere hazırlık ve müdahale etmek için sıralı
işleyiş planları, yasal ve yönetmelik çerçevesi vardır. Sivil Savunma Yasası gereğince SPES
ulusal otorite olarak, Cumhurbaşkanlığı, Parlamento ve kilit Bakanlıklara net rol ve
sorumluluklar vermektedir.
”ESNET” projesi kapsamında var olan işbirliği çalışmalarından ortaya çıkan önemli bir yarar
Deprem Durumunda Uygulanacak Prosedürler ve Kuralların geliştirilmesidir. Bir deprem durumunda
aşağıda yer alan ana eylem ve prosedürler sağlanmaktadır:


Depremelere, etik hususlara ilişkin tanımlar ve genel prensipler. İnsani eylemler insani
kurallar çerçevesinde yürütülmeli, insani kurallar ve prensipler insan hayatlarının kurtulması,
acıların ve ihtiyaçların giderilmesi üzerine yoğunlaşılarak giderilmelidir. Objektif olma,
ayrımcılık yapmaksızın yalnızca gereklilik temeline hizmet etmelidir. Tarafsızlık insani
eylemlerin silahlı bir çatışmada veya bir tartışmada taraflardan her hangi birine ayrıcalık
sağlanmaması gerektiği anlamına gelmektedir ve tarafsızlık konusunda insani amaçların,
politik, ekonomik, askeri veya başka amaçlardan bağımsız olması evrensel ilkelerdir.



Planlama ve yönetim, yönetme ruhu, kararların alınması. Sınırlı olan kaynaklardan dolayı,
devlet eli uygulamalarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum düzeyinde ortak çabalar
prosedürlerin uygulanması sonucunda elde edilecek faydayı artırır. Bu düzeyde bir işbirliği
acil durumlarda ve bunların sonuçlarına en kısa zamanda müdahale, arama ve kurtarma
durumları için koordineli ve organize bir çaba gerektirmektedir.



Risk ve hassasiyetin analizi. Risk felaket ve felaketin etkilediği unsurların hassasiyeti
arasındaki sonuçtur. Bir deprem durumunda, risk analizinin amacı bu ilişkinin doğal olayların
insan toplulukları üzerinde hayata ilişkin olası sonuçları ve etkileri tahmin etme ve
değerlendirme olmalıdır. Bu, sosyal, ekonomik ve çevresel düzeydeki etkileri içermektedir.



Bilgilerin toplanması ve iletişim sorunlarının konuşulması. Büyük bir deprem aynı zamanda
bir veya birkaç bölgeyi, alanı hatta ülkeyi etkileyebilir. Etkiler hasarları yerel düzeydeki
iletişim sistemlerini belli bir zaman dilimi kullanılmak için elverişsiz veya kullanılamaz hale
getirebilecek kadar büyük de olabilir. Böyle bir durumda bilgilerin toplanması ve iletişim
sorunlarının dikkate alınıyor olması son derece önemlidir.



Konumlandırma desteği (uydu görüntüler, iletişim, navigasyon). Afet, müdahale, iyileştirme
ve hasarın etkilerinin azaltma durumunda hazırlıklı olmak için gerekli bilgilerin çoğu, kaynak
tahsisi gerektirir. Konumlandırma prosedürlerinin yönetiminde çeşitli bilgi teknolojilerinin
kullanımını afet yönetiminin önemli bir parçasıdır.



İyileştirme süreci ve yeniden yapılanma. Afete yönelik müdahale, afet ve etkileri ile baş etmek
yönünde insan ve kurumlar tarafından yapılan işlemlerin toplamıdır. Afet yönetim devrinin
müdahale ve onarım, iyileştirme safhalarına yoğunlaşmak, daha uygun ve tutarlı çözümler
bulununcaya kadar toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Afet sonrası yeniden yapılanma ve
normale dönüş çeşitli boyutları olan bir husustur. Ülke hükümetleri düzeyinde, afet sonrası
iyileştirme programlarında sivil toplumun ve STK’ların kendi görev alanları vardır ve bu
kurumlar toplumun ilgili ihtiyaçlarını karşılıyor olmalıdır.



Yasal durumlar ve politik hususlar. Afetle mücadele konuları karmaşık politik hususlar
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içerebilir.


Arama ve kurtarma. Deprem sonrasında enkaz altında kalan insanların kurtarma operasyonu
bir takım çalışmasıdır, bu nedenle bu süreçte farklı alanlardaki uzmanların işbirliği esastır.
Olası bir depremde binaların hasar görmeleri veya yıkılmalara olmasıyla oluşacak göçük
altından kurtarma operasyonlarında mühendislerin rolü hayati önem taşımaktadır.



Halk sağlığı mühendisliği, temizlik/hijyen. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için hareket
önceliklerinden biride halk sağlığı mühendisliği donanımları, bilgi, eğitim ve yenilikçi
yaklaşımlar, her düzeyde emniyet ve dayanıklı toplum kültürünü oluşturmaktır.



Emniyet ve güvenlik. Uygulamaların komuta merkezlerinin, personel ve teçhizat için mümkün
olan en düşük risk ile çalışmalarını sağlamak amacıyla, güvenlik ve emniyet politikaları işleyiş
planlarının ayrılmaz parçalarıdır. Bahse konu emniyet ve güvenlik politika ve prosedürleri
tehditlerin olası etkisine maruz kalınmasını karşı riski azaltma etkisi vardır. Deprem
durumunda önemli sayıda can kaybı ve ekonomik zararların önüne geçmek amacıyla, depreme
dayanıklılık açısından uygun olmayan binalar sağlamlaştırılmalı veya yıkılarak, tekrar inşa
edilmelidir ancak emniyet ve güvenlik tedbirleri bununla sınırlı kalmamalıdır.



Lojistik ve STK uygulamaları. Lojistik ve STK insani yardım faaliyetleri, malzeme temini,
dağıtımı depolama ve dağıtılmasını planlayan, uygulayan ve kontrol eden süreçtir. Hassas olan
ve yardıma muhtaç insanlara yardım edilmesi amacıyla, bu süreç kapsamında veriler kaynak
noktasından tüketim noktasına kadar takip edilmektedir. Deprem durumunda STKlar
uluslararası ve ulusal desteği koordine edebilir, bu desteği doğal ve teknolojik afet sonucu
zarar gören afet mağdurlarına ulaştırılmasını sağlayabilirler.

İleri Dönem Faaliyetlerine Bakış
Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda ve “ESNET” projesinin hayata
geçirilmesi kapsamında yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi temelinde, projeye katılan üyelerin
arasındaki uluslararası işbirliğinin genişletilmesi ve geliştirilmesi aşağıda belirtilen nedenlerden
dolayı uygun görünmektedir:
-

Projeye taraf ulan ülkelerin sismik olarak etkilendikleri bölgelerde projenin tüm sonuçlarını
en verimli şekilde uygulamaya koymak;
Depremler konusunda yeni projelerin oluşturulması için Romanya, Türkiye, Bulgaristan,
Moldavya Cumhuriyeti arasındaki çok taraflı bölgesel işbirliğini arttırmak;
Afet ve Bölgesel Sismik Risk Araştırmaları veri tabanının geliştirilmesinin sürekliliğinin
sağlanması;
Sismik veri değişimi için uluslararası işbirliğinin artırılması. Kağıt üzerine kaydedilmiş
yerkabuğunu deformasyonları ile ilgili verilerin bilgisayar ortamına geçirilip bilimsel
araştırmalar ve yeni projelerin geliştirilmesi için bölgedeki tüm partnerlere gönderilebilir;
Karadeniz bölgesinde var olan sismik verilerin paylaşılmasına ilişkin formatların arasından
uygun bir formatın belirlenmesi;
Kararlaştıran bölgeye ilişkin, proje partnerlerinin topladıkları ek makrosismik veriler
temelinde, tarihsel depremlerin parametrelerinin yeniden gözden geçirilmesi;
Karadeniz bölgesinde depreme dayanıklı binaların hem projelendirilmesini hem inşaa
edilmesini sağlayan kanunların geliştirilmesi, bu kanunların Avrupa standartlarıyla uyumlu
hale getirilmesi;
Sismik riskin ve tehlikenin izlenmesi, uyarı ve ölçümü için metotların geliştirilmesi.

Bunların dışında izleme kurumları, yetkililer ve karar alma sürecine katılan kişilerin arasında
iyi bir işbirliğinin sağlanması önerilmektedir. Kullanıcıların toplulukla paylaştığı bilgilerin
iyileştirilmesi gerekmektedir.
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