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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Türkiye coğrafik konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle başta deprem olmak üzere sel,
heyelan, kaya düşmesi, çığ, orman yangını, çamur akması, hortum ve fırtına gibi doğa kaynaklı
olayların yanı sıra, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, şiddet ve terör gibi teknolojik afetlerle
de çok sık karşılaşmaktadır. Afetler neden oldukları can kaybı yanında önemli ekonomik
kayıplar da meydana getirmektedirler. Bu konudaki istatistikler incelendiğinde, doğa kökenli
afetlerin her yıl Türkiye gayri safi milli hâsılasının (GSMH) %3’ü oranında doğrudan ekonomik
kayba yol açtığı görülmektedir. Ancak doğrudan ekonomik kayıpların yanında pazar kaybı,
üretim kaybı, işsizlik, iş gücü kaybı gibi dolaylı ekonomik kayıplar da göz önünde
bulundurulduğunda toplam kayıp yılda gayri safi milli hâsılanın %4-5’ine yaklaşmaktadır.
Türkiye başta depremler olmak üzere sel, heyelan, çığ, kuraklık, orman yangınları gibi afetlere
sürekli maruz kalmaktadır. 1900 – 2016 yılları arasında 286 tane hasar yapan deprem meydana
gelmiş ve bu depremler nedeniyle 100.000 kişi hayatını kaybetmiş, 170.000 kişi yaralanmış ve
700.000 konut ağır hasara uğramıştır.
Nüfusu 80 milyona dayanan Türkiye’nin günün her hangi bir saatinde bir afet
durumuyla karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir. Olası bir afetten afete maruz kalanların
etkilenmemesi veya en az şekilde etkilenmesi için mutlaka afet yönetimi planlarının
hazırlanması ve bu planların etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Afet yönetimi
planlarının da mutlaka ama mutlaka bilimsel veriler kullanılarak hazırlanmış olan afet
senaryolarına dayandırılarak yapılması gerekir. Türkiye’de maalesef bu konuya yeterince önem
verilmemiş afet yönetimi planları genellikle afet senaryoları hazırlanmadan yapılmıştır. Bu ders
kapsamında afet senaryosu çalışmalarının önemine dikkat çekmeye, afet senaryo esaslarını
vermeye, senaryoların nasıl yapılması/hazırlanması gerektiği hususunda örnek uygulamalarla
yol gösterici olmaya çalışılacaktır. Ayrıca afet senaryoları çalışmalarına daha bütüncül bir bakış
açısı sağlayabilmek ve afet senaryosu yapılması gereken uygulama alanlarını daha iyi
anlayabilmek için Afet Yönetimi, Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemi, Afet ve Acil Durum
Müdahale Planları ve Temel Kavramlar üzerinde de kısaca bilgiler verilmeye de çalışılacaktır.

Doç. Dr. Bülent ÖZMEN
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KISALTMALAR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı

AFAD

:

AADYM

:

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

DASK

:

Doğal Afet Sigortalar Kurumu

DDK

:

Mülga Deprem Danışma Kurulu

GSMH

:

Gayri Safi Milli Hasıla

HAP

:

Hastane Afet ve Acil Durum Planı

İBB

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İL-SAP

:

İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı

JICA

:

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı

KAFZ

:

Kuzey Anadolu Fay Zonu

TAMP

:

Türkiye Afet Müdahale Planı

IV

YAZAR NOTU
Elinizdeki bu eser, Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları alanında hazırlanmış bir ders
notu niteliğindedir. Eserin, AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama
Programı’nda eğitimlerine devam eden öğrenci arkadaşlarıma faydalı olmasını dilerim.
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1. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Olay
1.2. Acil Durum Tanımı
1.3. Afet Tanımı
1.4. Afet Planları

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Tartışınız.

Afet Senaryosu ile ilgili temel tanım ve kavramlar ne açıdan önemlidir?

2)
Olay, Acil Durum ve Afet kavramları ne demektir? Aralarındaki ortak ve
farklılaşan yönler nelerdir?
3)

Afet ve Acil Durum Planı kavramı ile ne ifade edilmektedir? Tartışınız.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Olay, Acil Durum ve Afet
Kavramı

Terimlerin tanımlarını ve
aralarındaki farkı
anlayabilmek

Afet Yönetimi ile ilgili
hazırlanmış sözlüklerin
araştırılması ve okunması

Acil Durum Planı, Afet ve
Acil Durum Müdahale
Planı, Afet Planı

Planları ve afet senaryosu
ile ilişkisini anlayabilmek

Afet Yönetimi ile ilgili
hazırlanmış planların
araştırılması ve okunması

Afet Senaryosu
çalışmalarında çok sık
geçen terimler

Afet Senaryosu ile ilgi
terimleri anlayabilmek

Afet Senaryosu üzerine
yapılan çalışmaların
incelenmesi

4

Anahtar Kavramlar


Acil Durum



Afet



Afet Müdahale Planı



Acil Durum Planı

5

Giriş
Aileden başlayarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün hazırlamak
zorunda olduğu afet ve acil durum planlarının mutlaka Afet Senaryolarına dayandırılarak
hazırlanması gerekir. Ayrıca bu planlar gereği yapılmak zorunda olan afet tatbikatlarının da afet
senaryosu sonucu öngörülen duruma göre yapılması gerekir.
Bu ders kapsamında Afet senaryoları çalışmalarına daha bütüncül bir bakış açısı
sağlayabilmek, uygulama alanlarını görebilmek ve Afet Senaryosu konusunun daha iyi
anlaşılabilmesini katkı sağlamak için ders süresince öncelikle Temel Kavramlar, Afet
Yönetimi, Türkiye’nin Afet Yönetimi Sistemi hakkında kısa temel bilgiler verilecektir. Daha
sonra Afet Senaryosunun Genel Esasları, iyi bir afet senaryosu için yapılması gereken
çalışmalar ve Afet Senaryolarının nasıl yapılması/hazırlaması gerektiği konusunda açıklayıcı
temel bilgiler verilecektir. Ayrıca örnek uygulamalar ile konunun daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olunmaya çalışılacaktır.
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1. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR
Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları dersi sırasında ve konu ile ilgili çalışmaları
incelerken çok sık olarak karşılaşacağınız terimlere aşina olmanızı sağlamak ve dersin daha iyi
anlaşılabilmesine yardımcı olmak için önemli bazı terimlerin ve kavramların tanımları İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan “Açıklamalı
Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğün” den yararlanarak aşağıda sunulmuştur.
OLAY
Olay: Yerel ve çok sınırlı etkisi olan hadiselerdir. Bu tür hadiseler yerleşim birimlerinin,
kurum ve kuruluşların iş yapma kapasitesini etkilemez. Olay, genellikle ona ilk müdahale
edenler tarafından kolayca kontrol altına alınır.
ACİL DURUM
Acil durum: Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik
gerektiren tüm durum ve hâller. 5902 sayılı kanunda ise, “Toplumun tamamının veya belli
kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi
gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli” olarak tanımlanmıştır.
ACİL DURUM PLANLAMASI
Acil durum planlaması: İnsanın canı ve malıyla diğer aktivitelerinin, olağan dışı
olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve
işlemlerin, olaylar olmadan önce planlanması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir
şekilde uygulanmasını gerektiren tüm faaliyetler.
ACİL DURUM YÖNETİMİ
Acil durum yönetimi: Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak,
etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı
amaçlayan yönetim süreci. Sürekli olmayıp, acil durum olarak değerlendirilen bir olayın
meydana gelmesi ile başlayarak, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona eren
bir yönetim şeklidir. Afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetlerini
kapsar. Etkin bir acil durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı ve olağan
yönetimlerden farklı olarak olağan dışı imkân, kaynak ve yetkileri gerektirir.
AFET
Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen
toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay. Afet
bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.
Jeolojik kökenli afetlere örnek olarak; depremler, heyelanlar, kaya düşmeleri;
meteorolojik kökenli afetlere örnek olarak ise; su baskınları, çığ, kuraklık, fırtına; teknolojik ve
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insan kökenli afetlere ise; nükleer ve kimyasal kazalar, büyük yangınlar, çevre kirlenmeleri,
terör olayları veya savaşlar örnek olarak verilebilir.
Afet tanımından da açıkça görüleceği gibi bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için,
insan toplulukları ve yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi, insan faaliyetlerini
yıkarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşim birimini etkilemesi gerekmektedir. Kısaca afet
olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Bir afetin büyüklüğü ise insanlar açısından sebep
olduğu can ve mal kayıplarıyla ölçülmektedir.
AFET PLANLAMASI
Afet Planlaması: Ana hatlarıyla hazırlık, önleme ve risk azaltma, afete müdahale ve
iyileştirme planları adları altında afet öncesinde hazırlanması gereken planlama çalışmalarının
tümü.
AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI
Afet ve acil durum müdahale planı: Afete zamanında, hızlı, etkili ve koordineli olarak
müdahale edebilmek ve etkilenen toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve
etkili olarak karşılayabilmek için, mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşmelerin karşı karşıya
bulundukları tüm tehlikeleri ve muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet
senaryolarıyla, gerçekçi biçimde ortaya koyan, kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev ve yetki
ile hangi imkân ve kaynakları kullanarak olaya müdahale edeceklerini belirleyen, eğitim ve
tatbikatlarla sürekli yenilenen ve geliştirilen plan. Ülkemizde ulusal seviyede Türkiye Afet
Müdahale Planı ve il ölçeğinde İl Afet Müdahale planı yapılmaktadır.
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Türkiye Afet Müdahale Planı: Tüm afet türleri ve ölçeğine uyarlanabilir, esnek ve
modüler yapıya sahip ulusal ve yerel boyutta müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini
açıklayan ulusal ölçekli plan. Yerel boyutta yapılan planlar İl Afet Müdahale planı şeklinde
isimlendirilmektedir.
İL SAĞLIK AFET VE ACİL DURUM PLANI (İL-SAP)
İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı: İl Sağlık Müdürlüklerince hazırlanan ve afetler ile
baş edebilmek için tüm sağlık kuruluşlarının dahil edildiği zarar azaltma, hazırlık ve müdahale
çalışmalarını içeren plan veya planlar. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda; Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında
hazırlanmak zorunda olunan Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planını ve İl Sağlık
Afet ve Acil Durum (İL-SAP) Planlarının birleştirilmesine ve artık sadece “Yerel Düzey Sağlık
Hizmet Grubu Operasyon Planı” nın hazırlanmasının yeterli olacağına karar vermiştir. Yani
20.07.2017 tarih ve 5934 sayılı Bakan Oluru ile İL-SAP Uygulama Yönergesinin yürürlükten
kaldırılması ile İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarının (İL-SAP) hazırlanması zorunluluğu
ortadan kalkmıştır.
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HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP)
Hastane Afet ve Acil Durum Planı: Hastanelerin afet, acil ve olağan dışı durumlara
doğru, zamanında ve etkin yanıt verebilmesi için hazırlıklı olmalarını sağlamak üzere, önceden
hazırlanmış plan.
AİLE AFET VE ACİL DURUM PLANI
Aile Afet ve Acil Durum Planı: Bir afet durumunda aynı evde yaşayan bireylerin afetin
olası olumsuz etkilerinden korunabilmek veya afeti en az zararla atlatabilmek için neleri, ne
zaman yapacaklarını gösteren, aile bireylerince konuşularak hazırlanmış ve unutulmaması
gereken bir davranış planı.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla
bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması,
yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm
kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedef doğrultusunda yönetilmesi.
İKİNCİL AFET
İkincil Afet: Bir afetin örneğin depremin etkisi veya tetiklemesi ile meydana gelen
yangın, heyelan, baraj yıkılması, patlama, tsunami, salgın hastalıklar, nükleer kaza ve
endüstriyel kaza gibi birincil afete bağlı olarak gelişen yeni afetlere verilen ad.
ACİL YARDIM
Acil Yardım: Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi,
defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma,
aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt
gibi acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis,
kiralama, satın alma, hibe ve kamulaştırma gibi faaliyetlere verilen ad.
AFET SENARYOSU
Afet Senaryosu: Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı
büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar
ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışma. Senaryolarda olabildiğince gerçeğe yakın
koşulların canlandırılması gerekir. Ancak afete müdahale planlarının yeterliliği için bazen en
olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih edilebilir.
TATBİKAT
Tatbikat: Bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale
sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca
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gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan
uygulama.
Masa başı tatbikatı, uygulama tatbikatı (işlevsel tatbikat) ve genel tatbikat (tam ölçekli
tatbikat) olarak farklı düzeylerde icra edilebilirler.
AFET YÖNETİCİSİ
Afet Yöneticisi: Kurumların afetle ilgili çalışmalarında, özellikle zarar azaltma ve
hazırlık konularında görev yapan idareci.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ (AADYM)
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine
edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri
ile donatılan merkez.
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre; Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi’nin yanı sıra, afet ve acil durumlara müdahalede ulusal düzeyde hizmet grubu
sorumlusu olan Bakanlık, kurum ve kuruluşların; illerde ise Valilikler ve Valilerce gerekli
görülmesi halinde ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde AADYM kurulur.
AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü: AFAD tarafından
belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde kurulan afet ve acil durum
arama ve kurtarma birlik müdürlüğü.
MİKROBÖLGELEME
Mikrobölgeleme: Yerleşime açılması düşünülen boş alanlardaki tüm afet tehlikelerini,
yapılaşmış alanlarda ise tüm afet risklerini büyük ölçekli hâlihazır haritalar üzerinde belirleyen
çalışma.
Güvenli arazi kullanım kararları alınmasında yararlı olan, kentsel dönüşüm ve zarar
azaltma planlaması çalışmalarında ise öncelikler ve stratejilerin belirlenmesinde imar
planlamasını yönlendiren detaylı jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar, bu kapsamda
değerlendirilir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre, özellikle afete yönelik mikro
bölgeleme veya jeolojik etüt raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmadan
imar planları hazırlanamayacaktır.
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Uygulamalar
1)

AFAD Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğüne bakınız

2)
Ergünay, O., Özmen, B., 2013, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama
Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayfa sayısı, 127.
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Uygulama Soruları
1)
AFAD Açıklamalı Terimler Sözlüğünü inceledikten ve bu konuda çıkmış başka
sözlük ve yayınları inceledikten sonra gördüğünüz tanım ve kavram kargaşası hakkında ne
düşünüyorsunuz? Tartışınız.
2)
Tartışınız.

Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi planları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet senaryosu çalışması yaparken veya bu konuda yapılmış olan çalışmaları incelerken
çok sık olarak karşılaşacağınız terimler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Özellikle olay,
acil durum ve afet tanımları ve aralarındaki farklar ortaya konmuştur. Afetlerle ilgili
hazırlanması gereken planlar ve bu planların içeriği ile ilgili kısa bilgiler verilerek bu planlar
hakkında az da olsa bilgi sahibi olmanız sağlanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Olay ne demektir?

2)

Acil Durum ne demektir?

3)

Afet ne demektir?

4)

Afet ve Acil Durum Müdahale planı ne demektir?

5)

Acil Yardım ne demektir?

6)

İkincil Afet ne demektir?

7)

Acil Durum ve Afet arasındaki en önemli fark nedir?
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2. AFET YÖNETİMİ

15

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Afet Yönetimi
2.2. Afet Yönetimi Döngüsü
2.3. Afet Yönetiminin Evreleri hakkında kısa, öz bilgiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Afet Yönetimi ne demektir?

2)

Afet Yönetimi deyince niçin sadece afete müdahale akla gelmektedir? Tartışınız.

3)

Afet Yönetim Döngüsü nedir ve ne anlama gelir?

4)

Afet Yönetiminin Evreleri nelerdir?

5)
veriniz?

Afet Yönetiminin çeşitli evrelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler

17

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet Yönetimi

Çağdaş afet yönetimi
kavramı hakkında bilgi
sahibi olma

Okuyarak/Araştırarak

Afet Yönetimi Döngüsü

Afet yönetimi döngüsünün
ne anlama geldiği

Okuyarak/Araştırarak

Afet Yönetiminin Evreleri

Afet yönetiminin evreleri ve
bu evrelerde yapılması
gereken çalışmalar hakkında
bilgi sahibi olma

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Afet Yönetimi



Afet Yönetiminin Evreleri
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Giriş
Afet yönetimi konusunda yapılan çalışmaların artmasına rağmen ülkemizde afetler
sonrasındaki olumsuz tablonun değişmemesi söz konusu çaba ve etkinliklerin yeterli düzeye
ulaşamadığını göstermektedir. Bu nedenle afet tehlikesi yüksek bir coğrafyada yer alan
ülkemizde afet zararlarının en az düzeye indirilmesi için temel yaklaşım ve politikaların
bütünlük içinde ortaya konulmasına ve bu konuda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Hangi düzeyde/ölçekte afet senaryosu çalışması yaparsanız yapın senaryoyu iyi
kurgulayabilmek ve önemini daha iyi kavrayabilmek için afet yönetimi ve Türkiye’nin merkezi
ve yerel düzeyde afet yönetimi sisteminin nasıl olduğunu, nasıl işlediğini bilmek ve kamu
kurum ve kuruluşlarının afetlerle ilgili sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
Bu nedenle dersin bu bölümünde afet senaryosu konusuna girilmeden önce konunun
daha iyi anlaşılmasına ve olaya daha bütüncül bakılmasına yardımcı olmak için Afet Yönetimi
ve Evreleri hakkında temel bilgiler verilecektir.
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2. AFET YÖNETİMİ
Afet yönetimi sadece insanları enkaz altından kurtarmak, hastaneye yetiştirmek, yangını
söndürmek ve benzeri müdahale çalışmalarını sevk ve idare etmek değildir. Aksine modern afet
yönetimi önceliği (müdahale çalışmalarına duyulabilecek ihtiyacı minimize edebilmek için)
insanları tehlikelerden korumak ve mevcut riskleri afetler olmadan önce azaltmaya yöneliktir.
Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran
olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar
için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi ve etkin olarak
uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, imkân ve kaynaklarının belirlenen
stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren, çok yönlü, çok
disiplinli ve çok aktörlü, dinamik ve karmaşık bir yönetim sürecidir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere; afet yönetimi, afetlerin önlenmesi, zararlarının
azaltılabilmesi ve toplumların afetlerle baş edebilme kapasitesinin arttırılmasını amaçlayan top
yekûn bir uğraştır ve bu uğraş içerisinde en sade vatandaştan, en yetkili makamlara kadar
herkese rol, görev ve sorumluluk düşmektedir.
Bu süreç içerisinde, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme gibi aşamalara
ayrılabilen faaliyetler süreklidir. Bir önceki aşamada yapılanların başarısı bir sonraki aşamada
yapılacak faaliyetlerin başarısını etkiler. Bu süreç bir çember şeklinde gösterilir ve afet yönetim
döngüsü veya zinciri olarak adlandırılır.

ZARAR
AZALTMA

İYİLEŞTİRME

HAZIRLIK

MÜDAHALE

Şekil 2.1. Afet Yönetimi Döngüsü
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Afet Yönetimi Döngüsü aşağıdaki anlamlara gelir.

Her evrede yapılan faaliyetlerin, bir sonraki evrede yapılması gereken
faaliyetlerin başarısını doğrudan etkileyeceğini anlatır.

Bu nedenle de afet yönetimi sistemi, kapsamlı, entegre veya bütünleşik afet
yönetimi olarak adlandırılır.

Sistemin temelinde tüm tehlike ve riskleri dikkate alan zarar azaltma ve hazırlık
faaliyetlerinin olaylar olmadan önce, kapsamlı ve birbirleri ile entegre olmuş bir şekilde
yürütülmesi yatmaktadır.

Zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerinin etkin olarak uygulanamamış olması,
olaya müdahale ve iyileştirme aşamalarındaki gayretlerin başarısız olmasına neden olmaktadır.
Özetle “Afet Yönetimi” kavramı, her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar/risk
azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz,
planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümüdür.
Afet yönetiminin,
Zarar Azaltma ve Hazırlık Aşamaları RİSK YÖNETİMİ,
Müdahale ve İyileştirme aşamaları KRİZ YÖNETİMİ
şeklinde de isimlendirilmektedir.
Afetlerle mücadele her şeyden önce doğadaki mevcut tehlikelerin iyi bilinmesi ve bu
tehlikelerin doğurabileceği riskleri azaltabilmek için doğanın en akılcı yol ve yöntemlerle
kullanılmasını gerektiren topyekûn bir mücadeledir.
Öncelikle afet zararlarının ancak, afetler olmadan önce alınacak yasal, idari ve teknik
önlemlerle azaltılabileceğine her kademede inanmak ve uygulanacak Afet Yönetim Sistemini
ona göre düzenlemek gerekmektedir.

2.1. Zarar Azaltma Evresi
Zarar azaltma, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulmaların
afet sonucunu doğurmasını önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, alınması gereken yapısal
ve yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümü olarak tanımlanır.
Bu faaliyetler birçok kurum ve kuruluşla, çok çeşitli disiplinlerin belirli bir hedef
doğrultusunda çalışmasını gerektiren uzun vadeli çalışmalardır. Zarar azaltma evresi, pratikte,
iyileştirme evresindeki faaliyetlerle başlar ve yeni bir afet olana kadar devam eder. Bu evrede
yürütülen faaliyetler, ülke, bölge ve yerleşme birimi ölçeğinde olmak üzere çok geniş uygulama
alanı göstermektedir.
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Mümkünse afet tehlikesi ve riskinin önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması için
alınması gereken yapısal ve yapısal olmayan tüm önlemler ve faaliyetler bu evrede yapılmalıdır.
Bu evrede, zarar ve kayıplara yol açabilecek tehlikelerin, tehditlerin, risklerin
belirlenmesi, bu risklerin önlenmesi veya olabilecek olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla
risk azaltma strateji ve eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması yapılması gereken
çalışmaların başında gelmektedir.
Zarar azaltma evresinde yapılması gereken çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Afet anında uygulanacak yasal mevzuatın gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde yeniden
düzenlenmesi,
Meydana gelebilecek olaylardan toplumun en az zarar ve fiziksel kayıplarla
kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemlerin olaylar olmadan önce
alınması,
Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise, kurtarma, ilk
yardım ve iyileştirme çalışmalarının zamanında, hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasının
sağlanması,
Yapı ve deprem/afet yönetmeliklerinin, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden
geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi,
Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve
tehlike haritalarının hazırlanması,
Ülke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin
kurulması ve geliştirilmesi,
İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve
uygulanması,
Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim
faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplumda bir zarar azaltma kültürünün oluşturulması,
Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasına dahil edilmesi ve
uygulamasının sağlanması,
Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması,
Zarar Azaltma Çalışmalarına Örnek olarak;
Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları
Kentsel Dönüşüm
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Riskli binaların tespiti ve riskli olanların yıkılması veya güçlendirilmesi
Mikrobölgeleme
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlar
Afet Bilgi Sistemi
Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Kurulması veya Geliştirilmesi
Türkiye Ulusal Deprem Kayıt Ağının Geliştirilmesi
Heyelan ve Kaya Düşmesi tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları
Çığ tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları
Diğer afet tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları
Deprem Tehlike Haritalarının ve Bina/Yapı Deprem Yönetmeliklerinin hazırlanması
Afet Kanunu ve Afetlerle ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hazırlanması veya
güncelleştirilmesi
Riskli yapı ve riskli alanların belirlenmesi ve riskli yapıların güçlendirilmesi
Afete Maruz Bölge veya Afet Riskli alanların belirlenerek bu bölgede yapılaşmaya izin
verilmemesi veya var olan başka bir bölgeye nakli
gibi çalışmalar sayılabilir.

2.2. Hazırlık Evresi
Afete hazırlık, afetlere zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için afet
öncesinde yapılması gereken planlama, eğitim, tatbikat, erken uyarı sistemlerinin kurulması,
acil yardım malzeme stokları, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin
sürekli ve sürdürülebilir olarak yürütüldüğü süreç olarak tanımlanır.
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hazırlık; Afet ve acil
durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyet olarak tanımlanmıştır.
Tehlikenin insanlar için olumsuz etkiler doğurabilecek sonuçlarını, karşı önlemler
alarak, zamanında, en uygun şekilde ve en etkili organizasyon ve yöntemlerle ortadan
kaldırmak için yapılan çalışmalar hazırlık evresinde yapılması gereken çalışmaların ana
hedefidir.
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Hazırlık Aşamasında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir.


Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi,

 İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması ve
geliştirilmesi,
 Bu planlarda görev ve sorumluluk verilen personelin eğitim ve tatbikatlarla bilgi
düzeylerinin geliştirilmesi,
 Gerektiğinde bölge teçhizat merkezleri kurulması ve kritik malzemelerin
stoklanması,
 Arama – Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve
yaygınlaştırılması,


Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi.



Hazırlık evresi çalışmalarına örnek olarak;



Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili planların hazırlanması,

 İl düzeyinde hazırlanmış olan Afet ve Acil Durum Yönetimi planları ile ilgili görüş
ve önerilerin hazırlanması,


Afet Senaryoları,



Eğitim ve Tatbikatlar,

gibi çalışmalar verilebilir.

2.3. Müdahale Evresi
Müdahale, afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik,
mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik yapılması
gereken çalışmalar olarak tanımlanır.
Afetin meydana gelmesi ile başlayan evredir. Arama-Kurtarma, ilk yardım, tıbbi sağlık,
gıda, barınma, giyim, su ve arıtma temini hizmetleri gibi halkın acil ihtiyaçlarının sağlanması;
hasar tespiti, yardım kaynaklarının koordinasyonu gibi konular bu aşamada gerçekleştirilir. Bu,
ilk müdahaleye başlayıp, duruma göre kısa veya daha uzun süreyle devam edebilen süreçtir.
Acil müdahale veya afete müdahale olarak da tanımlanmaktadır.
Olaya müdahale faaliyetleri,
afetin oluşundan hemen sonra başlayarak, afetin yol açtığı zararların büyüklüğüne bağlı
olarak 1 - 2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerdir.
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Müdahale Aşamasının ana hedefi;
 Mümkün olan en kısa süre içerisinde, olayın yol açtığı kayıp ve zararlarla,
ihtiyaçları ve yapılması gereken faaliyetlerin önceliklerini belirlemek,
 Zamanında, hızlı, etkili ve iyi organize olmuş arama kurtarma faaliyeti ile mümkün
olan en kısa süre içerisinde, çok sayıda insan hayatını kurtarmak,


Yaralıların önceliklerine göre, uygun yerlere naklini ve tedavilerini sağlamak,

 Açıkta kalan insanların barınma, beslenme, tahliye, korunma, ısınma, güvenlik,
psikolojik destek vb. gibi hayati gereksinimlerini en kısa süre içerisinde karşılamak,
 Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda
ve en akılcı yöntemlerle karşılamak ve hayatın bir an önce normal hale getirilmesini sağlamak,
 Afet sonrasında ortaya çıkabilecek olan, yangınlar, salgın hastalıklar, tehlikeli
madde yayılmaları vb. gibi ek tehlike ve risklerden insan hayatını korumak,
 Afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını
veya yaraların bir an önce sarılmasını sağlamak,
 Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi
oluşturmaktır.
Bu safhada yapılan faaliyetler arasında;


Haber alma ve ulaşım,



İhtiyaçların belirlenmesi,



Arama ve kurtarma,



İlk yardım,



Tedavi,



Tahliye,



Geçici iskân,



Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini,



Güvenlik,



Çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik,



Hasar tespiti,
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Tehlikeli yıkıntıların kaldırılması,

 Yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. gibi ikincil afetlerin önlenmesi gibi
birçok faaliyet bulunmaktadır.
Müdahale evresi çalışmalarına örnek olarak;


Depremin büyüklüğü, yeri v.b. bilgilerini, olayın büyüklüğünü ve etkilerini tespit



Hasar tahmini yapmak,

etmek,

 Afet hakkında daha detaylı bilgiler elde etmek için olay mahalline giderek rapor
hazırlamak,


Deprem Bölgesi Etkililik Oluru,



Acil Yardım Ödeneği,



Hasar Tespit Çalışmaları,



Geçici İskân Çalışmaları,



Hak Sahipliği Çalışmaları,



Enkaz Kaldırma Çalışmaları,



Alt Yapı Çalışmaları,



Yer Seçimi ve Planlama Çalışmaları,



İmar Çalışmaları,



Kalıcı Konut Çalışmaları gibi çalışmalar verilebilir.

2.4. İyileştirme Evresi
İyileştirme, afetlerden etkilenmiş olan toplulukların ihtiyaçlarının en akılcı yol ve
yöntemlerle karşılanması, hayatın bir an önce normale döndürülmesi, muhtemel afetlerle baş
edebilme imkânlarının geliştirilmesi ve en az zarar görmelerini sağlayacak daha güvenli bir
yaşam çevresi oluşturulması için yapılması geren yasal, kurumsal, fiziksel, sosyal ve ekonomik
faaliyetlerin tümünü kapsayan süreç olarak tanımlanır.
Afet yönetiminde, afete müdahaleden sonra gelen dönemi ifade eder.
Bu safhada yürütülen faaliyetlerin ana hedefi, afete uğramış toplulukların haberleşme,
ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, uzun süreli geçici iskân, ekonomik ve sosyal
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faaliyetler vb. gibi hayati aktivitelerinin minimum düzeyde karşılanabilmesi için gereken tüm
çalışmaları yapmaktır.
Bir afetin oluşundan hemen sonra başlayarak, afetin neden olduğu zararların
büyüklüğüne bağlı olarak, bir kaç yıl sürebilen tüm faaliyetlerdir.
Bu yönüyle de, olaya müdahale faaliyetleri ile iç içe ve paralel olarak yürütülmesi
gerekmektedir.
Afetten etkilenen veya zarar gören tüm insan aktivitelerinin afetten önceki düzeyden
daha ileri bir düzeyde karşılanabilmesi, bu safhada yapılacak faaliyetlerin ana hedefidir.
İyileştirme ve Yeniden İnşa Faaliyetlerinin Ana Hedefleri
 Afete uğramış toplulukların haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon gibi
hayati ihtiyaçlarının süratle sağlanması,


Açıkta kalanların kısa ve uzun süreli barınma ihtiyaçlarının sağlanması,

 Eğitim, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin süratle onarılması ve yaşamın, zaman
içerisinde geliştirilerek, normale döndürülmesi ve
 Afetten etkilenen topluluklar için, daha gelişmiş ve güvenli daimi iskânın
sağlanması ve tüm donanımları ile daha gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturulmasıdır.
 Müdahale ve İyileştirme faaliyetleri kapsamındaki fonksiyonların zamanında, hızlı,
verimli ve etkili olarak gerçekleşmesi için;


Mevcut tehlike ve risklerin iyi bilinmesi,

 Planlama ve hazırlıklı olma faaliyetlerinin yerel ve merkezi düzeylerde,
aksatılmadan yürütülmesi,
 Görevlendirilmiş kişilerin eğitim ve tatbikatlarla, her an göreve hazır halde
tutulması gerekmektedir.
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Uygulamalar
1)
Ergünay, O., 2014, Afet Yönetimi: Genel İlkeler, Tanımlar, Kavramlar, Acil
Afet Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, sayfa 29-92. Detay bilgiler için bkz.
2)
Kadıoğlu, M., 2011, Afet Yönetimi Beklenilmeyi Beklemek, En Kötüsünü
Yönetmek, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, Yayın no 65, 219 sayfa, İstanbul. Detay
bilgiler için bkz.
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Uygulama Soruları
1) Afet Yönetimi ve evreleri hakkında genel bilgiler veriniz.
2) Afet Yönetiminin en önemli evresi hangisidir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet yönetimi, afet yönetimi döngünün ne anlama geldiği ve afet yönetiminin evreleri
ve bu evrelerde yapılması gereken çalışmalar hakkında kısa, öz açıklayıcı bilgiler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Afet yönetimi ne demektir? Tanımlayınız.

2)

Afet yönetimi döngüsü ne anlama gelmektedir?

3)

Afet yönetiminin müdahale evresi hakkında detaylı bilgi veriniz.
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3. TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİM SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemi
3.2. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevleri
3.3. Afet Yönetimi ile İlgili Oluşturulan Kurullar
3.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Afet Yönetimi ile ilgili görevleri
3.5. Sağlık Bakanlığının Afet Yönetimi ile ilgili görevleri
3.6. Afet Yönetimi ile ilgili diğer bazı kurumların görevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
17 Ağustos 1999 depreminden sonra Afet Yönetimi sisteminde yapılan en
önemli değişiklik nedir? Tartışınız.
2)
Tartışınız.

Türkiye’nin yeni afet yönetimi sisteminin olumlu olumsuz tarafları nelerdir?

3)

Sağlık Bakanlığının Afet Yönetimi ile ilgili görevleri nelerdir?

4)

Afet Yönetimi ile ilgili oluşturan kurullar hangileridir?

5)
Mülga Deprem Danışma Kurulunun görevleri ve yapmış olduğu çalışmalar
hakkında bilgiler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye’deki afet yönetim
sistemi

Afet yönetim sisteminin
Türkiye’de işleyişi

Araştırarak / Okuyarak

İçişleri Bakanlığı Afet ve
Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı

Afet yönetimi açısından
Türkiye’nin en önemli
kurumu ve görevleri
hakkında bilgi sahibi olma

Araştırarak / Okuyarak

Afet yönetimi ile ilgili
oluşturulan kurullar

Afet yönetimi ile ilgili
oluşturulan kurullar ve
görevleri hakkında bilgi
sahibi olma

Araştırarak / Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı



Mülga Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu



Mülga Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu



Mülga Deprem Danışma Kurulu



Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
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Giriş
Hangi düzeyde/ölçekte afet senaryosu çalışması yaparsanız yapın senaryoyu iyi
kurgulayabilmek için Türkiye’nin merkezi ve yerel düzeyde afet yönetimi sisteminin nasıl
olduğunu, nasıl işlediğini bilmek ve kamu kurum ve kuruluşların afetlerle ilgili sorumlulukları
hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
Bu nedenle dersin bu bölümünde afet senaryosu konusuna girilmeden önce konunun
daha iyi anlaşılmasına ve olaya daha bütüncül bakılmasına yardımcı olmak için Türkiye’nin
Afet Yönetimi Sistemi hakkında temel bilgiler verilecektir. Ayrıca afet yönetimi ile ilgili
oluşturulan ve yakın zaman içinde kaldırılan kurullar ve bunların görevleri hakkında ve
kurulların üyeleri hakkında bilgiler verilecektir.
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3. TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİM SİSTEMİ
Geçmiş yıllarda Türkiye’de yaşanan olaylara bakıldığında afetlerle istenilen düzeyde
etkin mücadele edilemediği, afet risklerinin azaltılamadığı görülmektedir. Bu mücadelenin
istenilen etkinlikte yürütülememesinin nedenleri arasında önleme, risk azaltma ve hazırlık
çalışmalarına yeterince önem verilmemesi, afet konusunda benzer görevlere sahip birçok
kurumun bulunması ve bunlar arasında iyi bir işbirliği ve koordinasyonun sağlanamaması, yetki
karmaşalarının yaşanması, sosyo-ekonomik koşulların göz ardı edilmesi gibi faktörlerde
sayılabilir.
Yukarıda sıralanan nedenleri ve afet yönetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırmak
amacıyla 29.05.2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkındaki Kanun” TBMM’de kabul edilmiş ve 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla; afet ve acil durumlar ile sivil
savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD)” kurulmuştur. Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması
ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak
müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve
uygulanması hususlarını kapsamaktadır.
5902 sayılı kanunun TBMM’de kabulünden sonra kuruluş çalışmalarını tamamlayan
AFAD, 17 Aralık 2009 tarihinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla aktif hale
getirilmiştir. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararından sonra Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün
görevleri AFAD Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yapılmaya
başlanmıştır. Bu kanunla; illerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum
müdürlükleri kurulmuştur. Sivil Savunma Koleji, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezine
dönüştürülmüştür. Sivil Savunma, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri teşkilat ve personeli
ile birlikte bulundukları ilin il özel idaresine devredilmiştir. Bu müdürlükler 6111 sayılı yasayla
bulundukları ilin İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde ve emrinde görev yaparlar.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan Savunma Sekreterliği birimleri ile Savunma
Uzmanlığı kadroları kaldırılmıştır. İl ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri sona ermiştir.
Daha sonra bu kanunda bazı değişiklikler yapılarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlanmıştır. Sivil Savunma, Arama ve
Kurtarma ve Birlik Müdürlüklerinin adı Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik
Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve bulunduğu ildeki İl AFAD müdürlüğüne bağlanmıştır. Daha
sonra 5902 sayılı kanunun adı 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 703 numaralı
Kanun Hükmünde Kararname ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklini almış ve kanunda bazı değişikler yapılmıştır. 15
Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4 nolu Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile de
AFAD İçişleri Bakanlığına bağlanmış ve başkanlığın görevleri yeniden düzenlenmiştir.
Yeni yapılanmayla, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke
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düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, afetlerin
meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, afet sırasında yapılacak müdahale ve afet
sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonun sağlanabilmesi beklenmektedir.
AFAD Başkanlığının görevi ve idari yapısı
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan
AFAD Başkanlığı, yürüteceği hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi
için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar
azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt içinde ve
yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konularda
politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularda görev yapmaktadır. AFAD
Başkanına yardımcı olmak üzere en fazla üç Başkan yardımcısı atanabilmektedir.
AFAD Başkanlığı, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum
kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon yapmaya ve
görev alanına giren konular da düzenleme yapmaya yetkilidir.
AFAD Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. AFAD Başkanlığı
Merkez Teşkilatı görevlerini aşağıda verilen hizmet birimleri ile gerçekleştirir:
a) Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı,
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı,
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı,
ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı,
d) Deprem Dairesi Başkanlığı,
e) Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
f) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
g) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı,
h) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
ı) Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanlığı,
i) Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı,
k) Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
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l) Hukuk Müşavirliği.
AFAD Başkanı, Başkanlığın en üst amiridir ve görevleri şunlardır;

Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık
programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine,
hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek.

Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi kontrol etmek ve üst makamları
bilgilendirmek.

Afet ve Acil Durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek.

10/12/2003 tarihli ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
uyarınca iç denetçi atamak.


Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.



Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.



Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak.


Bakan tarafından afet veya acil durum olarak nitelendirilen toplumsal olaylar, iç
ve dış tehditler gibi diğer olay ve durumlarda verilen görevleri yürütmek, ulusal düzeyde etkin
koordinasyon sağlamak.


sorumludur.

Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Başkan, bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin işleyişi ve görevleri
İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerek şekilde,
Başkanlığın (AFAD) taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri
kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin
yönetiminden vali sorumludur.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Görevleri:

İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum
hazırlıklarını yapmak.

Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli
idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak
ve uygulatmak.
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İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli
haberleşmeyi sağlamak.

ettirmek.


Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya
Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.


Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın
barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve
malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.

İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma
hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.

Başkanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde risk azaltma, hazırlık,
müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik
maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet
raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.


Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.



Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.


İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu
amaçla konulacak ödenekten yapılır.

İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla
açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür.
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Şekil 3.2: İl AFAD Teşkilat Şeması
Afet Yönetimi ile İlgili Oluşturulan Kurullar:
Afet ve acil durumlarla ilgili faaliyetlerin bir bütünlük içinde yapılması ve bu alanda
görev yapan kuruluşların koordine edilmesi amacıyla 17 Haziran 2009 tarih ve 27261 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı kanunla Afet ve Acil Durum Yüksek
Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve Deprem Danışma Kurulları
oluşturulmuştu. Daha sonra 5902 sayılı kanunun adı 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında kanun şeklini almıştır. Bu 703 numaralı
Kanun Hükmünde Kararname ile Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum
Koordinasyon Kurulu ve Deprem Danışma Kurulu yürürlükten kaldırılmıştır. Deprem Danışma
Kurulunun yerine Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu kurulmuştur. Yakın zamana kadar
faaliyet göstermiş olan bu kurullar hakkında bilgi sahibi olunmasının yararlı olacağı
düşüncesiyle aşağıda kısaca bu kurullar ve yeni kurulmuş olan kurulun görevleri hakkında
bilgiler verilmiştir.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kurul
kaldırılmıştır.)
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Başkanlıkça afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları
onaylamakla görevlidir. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırabilir. Kurul, yılda en az iki kez toplanır.
Kurul, ihtiyaç halinde ayrıca, Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun
sekretaryasını AFAD Başkanlığı yürütür.


Başkan, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısıdır.



Üyeler ise Milli Savunma Bakanı,



İçişleri Bakanı,



Dışişleri Bakanı,



Maliye Bakanı,



Milli Eğitim Bakanı,



Çevre ve Şehircilik Bakanı,



Sağlık Bakanı,



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı,



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve



Orman ve Su İşleri Bakanlarından oluşur.
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Şekil 3.3: Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (Bu kurul 703 numaralı Kanun
Hükmünde Kararname ile kaldırılmıştır.)

45

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kurul
kaldırılmıştır.)
Amacı; afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri
belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca,
ihtiyaç halinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun
sekretaryasını AFAD Başkanlığı yürütür.


Başkan, Başbakanlık Müsteşarıdır.



Üyeler ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,



İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı,



Maliye Bakanlığı Müsteşarı,



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı,



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı,



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı,



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı,



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı,



Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı,



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,

Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul
Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşur.
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Şekil 3.4: Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (Bu kurul 703 numaralı Kanun
Hükmünde Kararname ile kaldırılmıştır.)
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Deprem Danışma Kurulu (9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kurul kaldırılmıştır.)
Amacı; depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak
faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve
öncelikleri belirlemektir. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul
Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını AFAD Başkanlığı
yürütür.


Başkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanıdır.



Üyeler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi,


Müdürü,

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü



Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü,



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,



Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı,

Deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye
ve
Akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç
üyeden oluşur.
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Şekil 3.5: Deprem Danışma Kurulu (Bu kurul 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile
kaldırılmıştır.)
Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde
Kararname ile Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
ve Deprem Danışma Kurulunun kaldırıldığını yukarıdaki bölümde bahsetmiştik. Aynı numaralı
Kanun Hükmünde Kararname ile Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu kurulmuştur. Afet ve
Acil Durum Danışma Kurulu; Afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini
azaltmak, afet ve acil durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları
ve öncelikleri belirlemek amacıyla AFAD Başkanı veya Başkan Yardımcısının başkanlığında,
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Kızılay Derneğinden daire başkanı düzeyindeki birer
temsilci ile afet ve acil durumlar konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından bildirilecek en az on üniversitesi öğretim üyesi arasından AFAD Başkanı tarafından
belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından AFAD Başkanı

49

tarafından belirlenecek üç üyeden oluşturulmuştur.
Kurul, yılda en az iki kez toplanacaktır. Ayrıca ihtiyaç halinde Kurul, AFAD Başkanının
çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilecektir. Kurulun sekretaryası AFAD Başkanlığı
tarafından yürütülecektir.
Afet Risklerinin Azaltılması Platformu
Toplumun afetlere duyarlılığını artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği
sağlamak, risk azaltma prensibinin her düzeyde plan, politika ve programlarda dikkate
alınmasını sağlamak üzere ihtiyaçları belirlemek, uygulamaları izlemek ve değerlendirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. AFAD Başkanının başkanlığında, Genelkurmay
Başkanlığı ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler,
basın yayın kuruluşları ve AFAD’ın görev alanıyla ilgili faaliyet yürüten kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşur.
2011 yılında kurulan ve 53 üyesi bulunan Platform yılda en az bir defa toplanır ve sekretarya
hizmetleri AFAD tarafından yerine getirilir.

3.1. Afet Yönetiminde Görev Alan Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Afet Yönetim Sistemleri, ister doğa süreçlerinden isterse insan faaliyetlerinden
kaynaklansın, değişik türlerdeki afet tehlikelerini önceden belirleyip risk azaltma ve hazırlık
faaliyetlerini olaylar olmadan önce yürütmek ve acil durumları en az zararla atlatmak esasına
dayalı organizasyonlardır. Bu organizasyonun oluşturulabilmesi ve etkin çalışabilmesi
ülkemizdeki merkezi kuruluşlar, mahalli idareler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek
odaları ve medya gibi toplumun tüm kesimlerinin içinde yer aldığı kapsamlı bir planlama
gerektirir.
Merkezi kuruluşlar
Ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar afetlerde ve özellikle deprem felaketlerinde
belirli görevleri üstlenmişlerdir. Kuruluş kanunları gereği, bazı merkezi kurumların ise afet
hizmetlerinde çok önemli yetki ve sorumluluk sahibi olduğu düşünülmektedir. Afet
yönetiminde görevleri öne çıkan kurumlar aşağıdaki gibidir.
İçişleri Bakanlığı




Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Afet ve Acil durumlar konusunda merkezi kuruluşlardan AFAD’ın yanısıra diğer
kuruluşlara göre daha fazla görev alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının
afetler konusundaki görevleri aşağıda verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Bakanlık
teşkilatının en üst amiri Bakandır. Bakan, bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet
ve işlemlerinden sorumlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekten sorumludur. Ayrıca, Bakana bağlı
olarak, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın
direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık
programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine, mevzuat
hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle görevli bakan yardımcıları
bulunmaktadır (1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, m.504). Bakanlık merkez teşkilatı
birimleri, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 99. ve 119. maddeleri arasında
düzenlenmektedir. Ayrıca, Kararnamenin 120. maddesinde de "Bakanlık, taşra teşkilatı
kurmaya yetkilidir" düzenlemesi yer almaktadır. Diğer yandan, Bakanlıkta sayısı onbeşi
geçmemek üzere Bakan müşaviri istihdam edilebilir (1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
m.505).
Bakanlık, deprem riskinin azaltılmasına ilişkin süreçlerin ilk aşaması olan tehlike ve
risklerin belirlenerek risk yönetimi planlarının hazırlanması için esas, ilke ve standartlar
belirlemek bu doğrultuda afetlerle ilgili mevzuatı risk yönetimi çerçevesinde yeniden ele alarak
afete dirençli ve güvenli kentleşmenin geliştirilmesini temin etmek amacıyla Risk Yönetimi
Planlarının yapılması ve onaylanmasına ilişkin çalışmalar yapmaya başlamıştır.
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Depremde güvenli yapı için yer seçimi ve projelendirme kadar, binaların yapım
aşamasındaki denetiminin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Yapı Denetim Kanununun uygulanması, denetim sisteminin iyileştirilmesi ve etkili
çalışmasından da sorumlu kılınmıştır.
Bakanlığın görevleri arasında depreme karşı dayanıksız ve imar mevzuatına aykırı
yapıların bulunduğu alanlarda sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir mekânlara ulaşma amacıyla
dönüşüm projeleri ve uygulamaları yapmak ve afete dirençli yerleşimler oluşturmak da vardır.
Geçmişte yaşanan acı kayıpların tekrar yaşanmaması için ülkemiz genelinde risk yönetimi
strateji ve eylem planlarının bir an önce tamamlanarak afet öncesinde afet risklerini azaltma
çalışmalarının yapılması Bakanlığın görevleri arasındadır.
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile afet
risklerinin azaltılmasına yönelik başta kentsel dönüşüm proje uygulamaları olmak üzere risk
azaltılmasına yönelik önemli görevler Bakanlığa verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı
1982 Anayasasında devlete verilen ödev ve kişilere tanınan hak doğrultusunda Sağlık
Bakanlığı herkesin bedenen, zihnen ve sosyal yönden tam bir iyilik durumu içinde yaşamını
sürdürmesini temin etme görevini yerine getirmektedir (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi No:1). 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık
Bakanlığına verilen görev ve yetkiler:
 Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve
önlenmesi için çalışmalar yapmak,
 Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek,
 Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek,
 Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek,
 Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole
tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî
cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının
belirlenmesi için çalışmalar yapmak,
 İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık
insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini
gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak,
 Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık
kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,
 Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak,
şeklindedir (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
No:1). Sağlık Bakanlığı tarafından görev alanı kapsamında afet yönetimi ile ilgili olarak ulusal
ve uluslararası alanda çok sayıda proje ve faaliyet yürütülmüştür.

52

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlı Daire Başkanlıkları ile afet ve acil
durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevleri yerine
getirmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri yapılanmasında örneğin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire
Başkanlığı altında Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri, Hava Ambulans
Hizmetleri, Deniz Ambulans Hizmetleri ve ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu)
birimleri, Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı ve Eğitim ve Projeler Daire
Başkanlığı afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görevler yürütmektedir (Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, http://acilafet.saglik.gov.tr/). Bununla birlikte özellikle Acil
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
altında SAKOM, UMKE, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla Koordinasyon, Yurtiçi ve
Yurtdışı Operasyonlar, KBRN-E, Sağlık Afet Planları, Psiko-Sosyal Destek, Çevre Sağlığı ve
Risk Grupları Yönetimi birimleri ile afet ve acil durumlar ile ilgili konularda görevlendirilmiştir
(Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı, http://acilafet.saglik.gov.tr/).
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığının Görevleri aşağıdaki gibidir.
 Afet, olağandışı ve acil durumlarla ilgili gerekli planları yapmak, organizasyonu
sağlamak, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlere temin ettirmek,
 Kriz yönetim merkezi sekretaryasını yürütmek, olağan ve olağandışı durumlarda
faaliyetinin 24 saat esasına göre sürdürülmesini sağlamak,
 Afet, olağandışı ve acil durumlarda tüm haber kaynakları ile il komuta
merkezlerinden 24 saat sürekli olarak bilgi almak, değerlendirmek ve gerekli durumlarda
yöneticilere her türlü iletişim araçları ile bilgi vermek,
 Afet ve Kriz Yönetimi alanında uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğini
geliştirmek, afet durumlarında ortak çalışmalar yürütülmesini sağlamak,
 Afet, olağandışı ve acil durumlarda yapılması gereken sağlık hizmetlerini
planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 Toplu iskân, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gerekli sağlık hizmetlerini ilgili
daireler ile diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde planlamak, faaliyet ilkelerini tespit
etmek ve uygulamak,
 Afetlere yönelik hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, afetlerde
sağlık hizmetleri için gerekli personel planlamasını yapmak,
 Hizmeti uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek, afet
alanında uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 Konu ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,
 Afet dönemi sonrası normal duruma geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan her türlü
sağlık hizmetinin sunulması ile ilgili tedbirleri almak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini oluşturmak, ekiplerin medikal müdahale ve
donanım standartları ile ihtiyaçlarını belirlemek, temin edilmesini sağlamak ve denetlemek,
 Medikal ekiplerin yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek acil ve afet
durumlarına aktif katılımlarını sağlamak,
 Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli
eğitimlere ve tatbikatlara katılmalarını sağlamak,
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 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık
ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak ve sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının
koordinasyonunu sağlamak,
 Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine afet öncesinde, afet esnasında ve afet
sonrasında sunulacak psiko-sosyal destek hizmetlerini planlamak ve yaptırmak,
 Sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve denetlenmesini sağlamak,
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) maddeler ile
ilgili meydana gelebilecek her türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında sunulacak sağlık
hizmetleri ile ilgili planları yapmak, organize etmek, uygulamak,
 KBRN-E maddeler ile ilgili sağlık müdahale ekipleri oluşturmak, personel, araç,
gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek,
 KBRN-E maddeler ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, tatbikatlar
yapmak veya yaptırmak; ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak.
Milli Savunma Bakanlığı - Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişten bu yana hem merkezi, hem de yerel ölçekteki afet
yönetim sisteminin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Merkezi ve yerel düzeylerdeki
komiteler ve kurullarda Türk Silahlı Kuvvetleri de temsil edilmektedir. Özellikle afetlere
müdahale ve iyileştirme faaliyetleri sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, iyi eğitilmiş ve disiplinli birlikleriyle, gerek arama
kurtarma ve gerekse acil yardım faaliyetleri sırasında, kendi imkân ve kaynaklarıyla, afetlerden
etkilenmiş topluluklara, gereken her türlü desteği vermektedir.
1999 depremleri sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince büyük afetlerde ihtiyaç duyulan
özel arama kurtarma birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi kararı alınarak, tabur seviyesinde
bir arama-kurtarma birliği kurulmuştur. Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler
Komutanlığına bağlı olarak görev yapan bu birlik, depremler, su baskınları, yangınlar, çığ ve
kaya düşmeleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal kökenli afetler sonrasında, etkin bir arama
kurtarma faaliyeti yürütebilecek kapasitede olup çok iyi eğitilmiş ve donatılmıştır.
Ayrıca Hava, Deniz ve Jandarma Kuvvet Komutanlıklarınca da kurulmuş bulunan
arama kurtarma timleri, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü koşulda, hizmet verebilecek
kapasiteye sahiptirler.
Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerince doğal, teknolojik ve insan kökenli afet ve
krizlerde sivil-asker işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak
üzere bir sivil-asker işbirliği tugayı kurulmuştur. Özellikle büyük afetler sonrasında iyi
koordine edilemeyen lojistik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, sivil makamlara
yardımcı ve destek olmak amacıyla oluşturulan bu birliğin, gelecekte yaşanabilecek büyük
afetlerde önemli rol ve görevler üstleneceği tahmin edilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, afete hazırlık ve müdahale planlarını, çeşitli birlikler düzeyinde,
kendisi hazırlamakta ve bu planlar il afet müdahale planları ile bütünleştirilmektedir. Ancak bu
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planlama faaliyetlerinin sivil-asker işbirliği boyutu ile de değerlendirilmesinde fayda
bulunmaktadır.
Yerel Yönetimler
Yerleşim birimlerinin afet güvenliği sürecinin en önemli aktörleri yerel yönetimlerdir.
Bu nedenle çağdaş afet yönetim modelleri, yerel yöneticiler ve yerel yönetim birimlerinin aktif
katılımıyla bütünleşen yaklaşımların başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde ise
yerel yönetimlerin bu süreçte daha etkin hale getirilmesine yönelik girişimler ancak yakın
geçmişte hız kazanabilmiştir. Yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerde İl
Özel İdarelerine ve Belediyelere afet yönetimi konusunda bazı yetkiler verilmişse de teknik ve
mali altyapı yetersizliklerinin devam etmesi nedeniyle pratikte bir gelişme sağlanamamıştır.
Yerinden yönetim hedeflerine bağlı olarak Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili yapılan
son yasal düzenlemeler 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”
ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu” dur. Bu kanunlarla yangın, sanayi kazaları,
deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla
beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapma, ekip ve
donanımları hazırlama görevleri yerel yönetimlere de verilmiştir.
Üniversiteler
Üniversiteler gerek akademik araştırmalar, gerekse de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimleri ve eğitim seminerleri ile ulusal afet yönetim modelinin oluşturulmasında
önemli potansiyele sahiptir. Birçok üniversite, afet yönetimine yönelik bilgi ve deneyim
birikimini bünyelerinde oluşturdukları “Uygulama ve Araştırma Merkezleri” ile kullanıma
sunmakta, bu yolla afet yönetim sisteminin bir parçası haline gelmektedir. Üniversite Uygulama
ve Araştırma Merkezleri, gerçekleştirdikleri eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle afet yönetimi
ile ilgili konularda da sürece önemli katkılar sunmaktadır. Bu alanda disiplinler arası çalışma
kültürünün geliştirilmesinde üniversitelerin önemli rolü olduğu değerlendirilmektedir.
Meslek Odaları
6235 Sayılı Kanun ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 6023 Sayılı
kanun ile kurulan Türk Tabipler Birliği ve 1136 sayılı Kanun ile kurulan Barolar Birliği afet
konusunda çalışmalar yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır ve afet yönetim
sisteminin her aşamasına etkin katılımları gerekmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları
Halkın afet yönetimine katılımı, özellikle yerel düzeyde etkin afet politikalarının
yürütülebilmesi için olmazsa olmaz bir unsurdur. Sivil toplum kuruluşları, afet yönetiminde
karar verme ve uygulama süreçlerine sivillerin katılımının sağlanması bağlamında çok önemli
bir işlevi yerine getirmektedir. 1999 Depremlerini takip eden dönemlerde gönüllülerin
gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde başta arama kurtarma ve afet sonrası diğer hizmetlerin
sağlanmasında bu yapılanmaların önemi anlaşılmış ve bu potansiyelin değerlendirilmesi

55

gündeme gelmiştir. Bu nedenle, bir afet yönetim modelinin oluşturulması ve uygulanması
süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının afet yönetim sisteminin her aşamasına katılımının
önemi ve gereği sıkça vurgulanmaya başlanmıştır. Ancak halkın ve sivil toplum kuruluşlarının
afet yönetim sistemine katılımını sağlayacak kalıcı mekanizmaların oluşturulması için somut
adımların atılmasında ciddi bir gecikmeden söz etmek mümkündür. Buna rağmen, afetlere
müdahale ve iyileştirme alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının nitelik ve nicelik
açısından her geçen gün gelişmekte olduğu gözlenmektedir. Afet ve acil durumlarda etkin bir
şekilde hizmet veren sivil toplum kuruluşları içerisinde değerlendirilen ancak özel bir statüsü
olan en önemli kuruluş Türkiye Kızılay Derneği’dir.
Türkiye Kızılay Derneği
Kızılay, Türkiye’nin afet yönetim sistemi içerisinde önemli görev ve sorumluluklar
üstlenmiş bir dernektir. Kurulduğu günden bu yana, Kızılay, afet yönetiminin, hem merkezi
hem de yerel ölçekteki kurul ve komitelerinde, aktif olarak yer almaktadır. 1924 yılından,
günümüze kadar olan sürede Kızılay, afet yönetim sisteminin müdahale ve iyileştirme
aşamalarında, barınma, ısınma, giyecek, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasında
önemli görevler üstlenmiştir. Kızılay muhtelif zamanlarda, kamu otoritelerinin desteği ile
afetlerden etkilenen kişilere nakdi yardım, inşaat malzemesi yardımı yapmış bazen de uzun
süreli geçici veya kalıcı konutları inşa ettirmiştir.
Türkiye Kızılay Derneği halen, 2908 sayılı Dernekler Kanunu gereğince kurulmuş,
ancak diğer derneklerden kısmen farklı statüde olan bir kamu tüzel kişiliğidir. Kızılay,
uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin temel prensiplerini
aynen kabul etmiş olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren bir tüzükle
yönetilmektedir.
Ana hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren Kızılay, 1999 yılı depremleri sonrasında,
önemli bir strateji değişikliği yaparak, yalnızca afetlere müdahale ve iyileştirme aşamalarında
değil, zarar azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarında da faaliyet göstermeye başlamıştır.
Yine 1999 depremleri sonrasında Kızılay, Ankara’da çok iyi donatılmış bir Afet
Yönetim Merkezi (Afet Operasyon Merkezi - AFOM) kurmuş ve bu merkez içerisinde, insani
yardım amaçlı deprem araştırma ve bilgi merkezini faaliyete geçirmiştir. Bu merkezde ayrıca
depremler sonrasında hasar ve ihtiyaç tahminleri yapılmaktadır.
Medya
Afet yönetiminin her aşamasında bilgi aktarımı ve haberleşme özel bir önem arz
etmektedir. Halkın doğru ve güvenli bilgiye ulaşması, medya organlarının bu bilgiye
gecikmeksizin ulaşabilmelerine ve halka doğru olarak aktarabilmelerine bağlıdır. Bu bağlamda,
afet yöneticilerine ve medya yöneticilerine önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir. Afetler
öncesinde, zarar azaltma ve hazırlıklı olma konusunda etkin bir yöntem olan halkın
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarında son derece önemli bir araç olan medya,
afet yönetim sistemimize tam anlamıyla dâhil edilememiştir.
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Yerleşim alanlarında mevcut tehlike ve risklerin kamuoyu tarafından bilinmesi için
bilgilendirme yapılması ve bu alanda yapılacak zarar azaltma çalışmalarının neler
olabileceğinin belirlenmesine katkıda bulunması medyanın bu alandaki önemli rollerinden
biridir. Olaya müdahale ve iyileştirme aşamalarında ise halkın bu dönemlerde aşırı derecede
yoğunlaşan bilgi edinme talebi, medya kanalıyla yeterince karşılanamadığı için büyük afetler
sonrasında önemli sorunlar yaşanmıştır. Çağımızda risk haberleşmesi özel bir uzmanlık alanı
haline gelmiştir. Medyanın bu görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için afet
yönetimi konusunda uzman kişilere de bünyesinde yer vermelidir. Bunun yanında ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarında da basınla ilişkiler konusunda uzman kişiler bulunmalıdır.
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Uygulamalar
1)
Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Afet Yönetiminde
Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Detay bilgiler için bkz.
2)
Özmen, B., Özden, A.T., 2013, Türkiye’nin Afet Yönetimi Sistemine Eleştirel
Bir Bakış, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:49, Ekim, 1-28. Detay bilgiler için bkz.
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Uygulama Soruları
1)
Türkiye’de afet yönetim sisteminde köklü değişiklik yapma ihtiyacı niye
çıkmıştır? Tartışınız.
2)
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilen görevler
yeterli midir? Tartışınız.
3)
Afet ve Acil Durum yönetimi ile ilgili kaldırılan ve yeni kurulan kurullar
hakkında kısaca bilgiler veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’nin afet yönetim sistemi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının görevleri, Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili kaldırılan ve yeni kurulan kurullar
ve diğer kurumlara afet yönetimi ile ilgili verilen görevler hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilen görevler
hakkında neler düşünüyorsunuz? Tartışınız.
2)
Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili kurulan ve/veya kapatılan kurullar
hakkında neler düşünüyorsunuz? Tartışınız.
3)
Türkiye’de afetlerle yeterince baş edemememizin nedenleri hakkında neler
düşünüyorsunuz? Tartışınız.
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4. AFET SENARYOSUNUN GENEL ESASLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
4.1. Afet senaryosunun tanımı
4.2. Afet senaryosunun amacı ve önemi
4.3. Afet senaryosunun genel esasları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet senaryosu nedir?
2) Afet senaryosunun amacı nedir?
3) Afet senaryoları hazırlamak ne için önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet senaryosu

Afet senaryosu hakkında
bilgi sahibi olunması

Okuyarak/Araştırarak

Afet senaryosunun amacı ve
önemi

Afet senaryosunun amacı ve
önemini öğrenme

Okuyarak/Araştırarak

Afet senaryosu ve afet
planları ilişkisi

Afetlerle ilgili hazırlanmakta Okuyarak/Araştırarak
olan planlar ile afet
senaryolarının ilişkisini
öğrenme
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Anahtar Kavramlar


Afet Senaryosu



Afet Planı



Afet Tatbikatı



Afet Eğitimi
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Giriş
Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve
konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları
tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar Afet Senaryosu olarak tanımlanmaktadır.
Temel kavramlar ve terimler, Afet Yönetimi ve Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemi
hakkında önceki bölümlerde kısa ve öz bilgiler verildikten sonra bu bölümde Afet
Senaryosunun amacı, önemi, genel esasları konusunda bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
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4. AFET SENARYOSUNUN GENEL ESASLARI
Afetler meydana gelmeden önce afet sonrası yapılacak işlerin ve alınacak önlemlerin
planlanması gerekmektedir. Farklı tehlikelerin doğuracağı can ve mal kayıpları ile diğer
fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve hayatın bir
an önce normale dönmesini sağlamak afet öncesinde yapılan planlama ve hazırlık
çalışmalarının ana hedefidir.
Bu ana hedefe ulaşabilmek için öncelikle var olan tehlikelerin neler olduğunu, hangi
sıklıkta ve hangi büyüklüklerde meydana gelebileceklerini, bu olayların gerçekleşmesi halinde
ortaya çıkabilecek zarar ve kayıpların hangi büyüklüklere ulaşabileceklerini büyük bir
doğrulukla belirlemek gerekmektedir.
Gelecekte hangi büyüklükte afetin oluşabileceği afet tehlike çalışmaları ile yerleşim
merkezlerinin oluşması olası büyüklükte bir afetten ne ölçüde etkilenebileceği de afet
senaryoları ile belirlenmeye çalışılır. Çoğunlukla afetlerin oluşmasını engellemek veya önceden
yerini, büyüklüğünü ve şiddetini kesin olarak haber vermek bugünkü teknoloji ile mümkün
değildir. Fakat afet zararlarının azaltılmasına yönelik tedbirleri almak mümkündür. Alacağımız
bu tedbirleri belirlemede afet senaryoları önemli bir yer tutar.
Afet senaryoları birçok bilinmeyeni olan, önemli ölçüde tecrübi ve teorik bilgi ve
yöntemlerin kullanılmasını gerektiren, yorum ve deneyime ihtiyaç duyan ve farklı meslek
disiplinlerinden insanların bir araya gelerek yapması gereken çalışmalardır.
Afet senaryoları bilimsel verileri kullanarak, olası bir afet sonrasındaki acil durumun
boyutlarını ortaya koyabilmek, sebep olabileceği can ve mal kayıplarını tahmin edebilmek,
ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek, afete müdahale seçeneklerini ve öncelikleri
belirleyebilmek, mevcut imkân ve kaynakları en verimli şekilde kullanmaya yardımcı olmak
için hazırlanan, tablolar ve haritalarda içeren kapsamlı dokümanlardır.
Senaryoların esası, olası bir afet türünün ve farklı büyüklüklerinin meydana gelmesi
durumunda
ortaya
çıkabilecek
durumların
(can
ve
mal
kaybı
gibi)
öngörülmesine/hesaplanmasına buna göre ihtiyaçların belirlenmesine dayanır. Senaryoların
farklı afet türlerine ve her afet türünün olası farklı büyüklüklerine göre kurulması çok önemlidir.
Senaryolara dayalı olarak afette gereksinimler, bu gereksinimlerin karşılanabileceği
ulusal, yerel, kurumsal vb. kaynaklar ve olanakların durumu, yerel kaynakların yetmemesi
halinde alternatif dış kaynakların saptanması, kurumların görev ve sorumlulukları ve
karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yolları belirlenir.
Afet senaryosunun amacı;


Afet anının genel durumunu afet olmadan önce görmek,



Afet anında oluşacak her türlü ihtiyacı önceden belirlemek,
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 Ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanacağı yerleri, ihtiyaç miktarlarını ve ihtiyaç
zamanını planlayan afet ve acil durum yönetimi planı, afet müdahale planı ve acil yardım planı
gibi planların hazırlanmasına ışık tutmak,
 Tehlikenin afete dönüşmemesi için karar vericilerin önceden, doğru ve çabuk
yönetim kararları almalarını kolaylaştırmak, alınan kararları uygulayarak durumun kontrolden
çıkmasını önlemek, afet zararlarını azaltmak,
 Makro ölçekte her türlü planlamaya (gelişim, kalkınma, yatırım. vd.) altlık
oluşturarak, karar vericilere yol göstermektir.
Senaryo hazırlanırken,
 Bölge hakkında kısa bilgiler verilir.
 Daha sonra ise muhtemel afetin, geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelmiş en
büyük çaplı afetten daha büyük veya aynı büyüklükte olabileceği varsayılır.
 Ayrıca olası afetin büyüklüğü tehlike analizi çalışmaları ile belirlenir.
 Geçmişte bilinen afetler ve afetlerin etkileri araştırılır.
 Afetlerin tetikleyeceği ikincil afetlerin de etkileri dikkate alınır.
 Mevsim gibi afetin oluş saati gibi her türlü kötü şartlar da dikkate alınır.

Yasal olarak hazırlanması zorunlu olan;
-

Türkiye Afet Müdahale Planı,

-

İl Afet Müdahale Planı,

-

İlçe Afet Müdahale Planı (Gerekli görülürse),

-

Belediye Afet ve Acil Yardım Planı,

-

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı,

-

Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı,

-

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP),

-

Okul Afet ve Acil Durum Planı,

-

Üniversite ve Bağlı Birimlerinin Afet ve Acil Durum Planı,
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Planları,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Yurtlarının Afet ve Acil Durum

- Tüm Bakanlık Kurum ve Kuruluşların kendi hizmet binalarının ve eklentilerinin
Acil Durum Planları,
-

Her ölçekteki işletmelerin Afet ve Acil Durum Planları

gibi planları hazırlarken mutlaka bilimsel kriterlere uygun bir şekilde hazırlanmış olan AFET
SENARYOLARI çalışmalarından da yararlanmak gerekir.
Yukarıda sayılan planlar; 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”, 5216 sayılı
“Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”, 6331 sayılı “İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu” ve “Türkiye Afet Müdahale Planı” hükümleri çerçevesinde hazırlanması
zorunlu olan planlardır. Bu zorunlu planların dışında Mahalle Afet Planı, Aile Afet Planı,
Normal Bina Afet Planı gibi hazırlayacağınız her ölçekteki planın mutlaka afet senaryosu
çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak yapılması gerekir.
Afet senaryosu, çok sayıda insanın yaşadığı ve önemli bina, yol, köprü vb. mühendislik
yapılarının bulunduğu bir yerleşim merkezinde olması muhtemel bir afetin muhtemel
etkilerinin, genellikle mevcut bilgilere göre önceden tahmin edildiği ve karar verici makamların
elinde bulunması gereken bir belgedir.
Afetle ilgili planların yanı sıra, konu ile ilgili eğitim ve tatbikatlar da mutlaka afet
senaryolarına dayandırılmalıdır. Ayrıca, arama kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler
için depolar kurulurken de afet senaryo çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır.
Afet Senaryoları karşılaşılacak muhtemel durumları ortaya koyması ve bu durumlara
karşı hazırlıkların geliştirilmesi açısından önemlidir.
Afet senaryosu hazırlanırken tehlikenin ne tür ve büyüklükte olabileceği, nerelerin ne
şekilde etkileneceği, meydana getirebileceği can ve mal kayıpları, afet sonrası fiziksel, sosyal,
psikolojik ve ekonomik problemler ile ortaya çıkabilecek zincirleme ya da ikincil tehlikeler ile
daha önce meydana gelmiş olan afetler sırasında karşılaşılan diğer problemler göz önünde
bulundurulur. Komşu il ve bölgelerde meydana gelebilecek afette ne gibi ihtiyaçların
olabileceği de senaryoya dahil edilmelidir.
Afet planı ve afet senaryosu ilişkisi
Planlama, yapmak istediğiniz şeyin nasıl, nereden, kiminle, hangi yol ve yöntemlerle,
hangi imkân ve kaynakları kullanarak yapacaklarınızın saptanmasıdır. Afet ve acil durum
yönetimi planı hazırlanırken, öncelikle olası tehlikeler ve riskler belirlenmelidir. Daha sonra
olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınabilecek öncelikli sorunların ve
ihtiyaçların belirlenmesi, imkân, fırsat ve kaynakların tespit edilmesi, mevcut imkân ve
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kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının saptanması, amaca ulaşmak için
gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi, ölçülebilir
göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması gibi
birçok faaliyeti kapsamalıdır.
Bu planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için gelecekte hangi büyüklükte
bir afetin oluşabileceği ve yerleşim merkezlerinin, hastanelerin, okulların, üniversitelerin,
yurtların, büyük endüstriyel tesislerinin, iş yerlerinin ve normal binaların bu afetten nasıl
etkilenebileceği sağlıklı bir şekilde tahmin edilmelidir.
Afet senaryosu, afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı
büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar
ve kayıpları tahmin etmeye yarayan belgeler olduğu için afet planları hazırlanırken sıklıkla afet
senaryosu sonucunda elde edilen verilere başvurulur. Senaryolardan da olabildiğince gerçeğe
yakın koşulların değerlendirilmesi beklenir. Ancak afete müdahale planlarında sürprizlerle
karşılaşmamak için, bazen en olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih edilebilir.
Afet Senaryoları, Afet Yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil ederler. Aşağıdaki
şekilde Afet senaryosunun aşamaları gösterilmiştir.

Tehlike

Varlıklar

(Yer, Büyüklük,
Olasılık, Tekrarlanma
Sıklığı)

(İnsan, Yapı, Alt Yapı)

Risk Analizi

Afet Senaryosu

Zarar (Hasar)
Görebilirlik
(Fiziksel, Sosyal,
Ekonomik, Çevresel)

Şekil 4.1: Afet Senaryosunun Aşamaları

Afet Senaryoları yapılırken
-

Tehlike Analizi,

-

Mevcut Kaynakların belirlenmesi,
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-

Zarar Görebilirlik,

-

Risk Analizi,

-

Risk Altındaki Nüfus,

-

Risk Altındaki Tesisler,

-

Risk Altındaki Binalar,

-

Önemli Yapılar,

-

Afet Verileri,

-

Tarihsel ve Aletsel Dönemde Hasara neden olan afetler,

-

Resmi 2019 Deprem Tehlike haritasına göre konumu,

-

Faylar,

-

Tahmini Eşşiddet Haritası,

gibi çalışmaların yapılması ve bilgilerin toplanması gerekmektedir.
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Uygulamalar
1)
Afet senaryoları için genel bir değerlendirme yapmak için internette araştırma
yapınız. Bulduğunuz sonuçları tartışınız.
2)
Ergünay, Oktay, 2008, Mikrobölgeleme Çalışmaları ve Afet Senaryoları, Afet
Zararlarını Azaltmanın İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın no 2, sayfa 73-78, Ankara. Yayınına
bakınız.
3)
Ergünay, O., 1998, Afetlerin Simulasyonu ve Afet Senaryoları, Afete Karşı
Hazırlık ve Yönetim Kursu, 7-11 Kasım, sayfa 39-44, Ankara. Yayınına bakınız.
4)
Özmen, B., İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu, Türkiye Mühendislik Haberleri,
1(417), sayfa 23-28. Yayınına bakınız.
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Uygulama Soruları
1)
Afet senaryosu ile ilgili yayınlar ve yapılmış çalışmalar hakkında ne
düşünüyorsunuz.
2)
Afet senaryosu ile ilgili çok az sayıda yayın/çalışma olmasına nedenleri sizce
nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet senaryosunun amacı, önemi, tanımı, hazırlanma esasları ve afet planları ile ilişkileri
hakkında bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
nelerdir?

Afet Senaryosu çalışmalarına gereken önemin verilmemesinin temel nedenleri

2)
Afet Senaryosuna dayandırılmadan hazırlanmış olan afet planlarının başarı şansı
nedir? Tartışınız.
3)
Afet Senaryosu çalışmasının
yapılması gerektiği konusunda bilgi veriniz.

etkinliği ve başarısı için hangi çalışmaların
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5. TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tehlikenin Tanımı, Önemi ve Belirlenmesi
5.2. Riskin Tanımı, Önemi ve Belirlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tehlike analizi nedir? Nasıl yapılır?

2)

Risk analizi nedir? Nasıl yapılır?

3)

Tehlike ve risk terimleri neden çok karıştırılmaktadır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tehlike, tehlike analizi

Tehlike ve tehlike belirleme
yöntemleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Risk, risk analizi

Risk ve risk belirleme
yöntemleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

80

Anahtar Kavramlar


Tehlike



Tehlike Analizi



Risk



Risk Analizi
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Giriş
İyi ve başarılı bir Afet senaryosu çalışması yapabilmek için afet senaryosu yapılacak
bölge için bilimsel kriterlere uygun bir şekilde tehlike ve risk analizinin yapılması gerekir. Bu
nedenle bu analizlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
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5.1. Tehlike Nedir? Nasıl Belirlenir?
Tehlike, belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun
sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara
zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve olgu
şeklinde tanımlanmaktadır.
Diğer bir deyişle tehlike; doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olan ve fiziksel, ekonomik,
sosyal kayıplara yol açabilecek tüm olayları ifade eder.
Toplumlar için tehlike oluşturan dört ana olay türünü aşağıdaki gibi tanımlamak
mümkündür.
-

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

-

Şiddete dayalı olaylar: Savaş, terör, iç çatışmalar vb.

- Bozulmaya dayalı olaylar: Erozyon, çevre kirlenmeleri, ekonomik ve sosyal
bozulmalar vb.
- Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar: Teknolojik kazalar, trafik kazaları,
yangınlar vb.
Doğa kaynaklı tehlikeler ise “Belirli büyüklükteki bir doğal olayın, belirli bir bölgede,
belirli bir zaman aralığında olma olasılığı” şeklinde tanımlanır.
Tehlikenin, büyüklük, oluş sıklığı, tekrarlanma süresi, etki alanı, olma olasılığı gibi
fiziksel karakteristiklerinin tanımlanması beklenir.
Tehlikenin belirlenmesinde unutulmaması gereken en önemli faktör deprem, su baskını,
volkanik patlama, gibi bazı doğa kaynaklı olayların tekrarlanma sürelerinin çok uzun olmasıdır.
Örneğin son yüzyıl içerisinde bir bölgede hasar yapan hiçbir depremin olmaması, bu bölgede
deprem tehlikesi olmadığı anlamına gelmez. Zira deprem, volkanik patlama, vb gibi bazı doğal
olayların tekrarlanma süreleri 300-400 yıl gibi uzun süreler gerektirir. Bu gibi olaylarda temel
kural; bu olaylar tarihsel dönemlerde olmuşsa, gelecekte de mutlaka olacaktır, kuralıdır.
Aslında tehlikeyi; insan yaşamının kaçınılmaz ve doğal bir parçası olarak tanımlamak
da mümkündür. Bireysel olarak, günlük yaşamımızda ev kazaları, trafik kazaları, şiddet olayları
vb. gibi tehlikelerle iç içe yaşamak kaçınılmazdır ve her türlü tehlikeden arınmış bir yaşam
mümkün değildir.
Ayrıca dağcılık, çeşitli sportif faaliyetler vb. gibi bazı tehlikelerde, insanların gönüllü
olarak kabul ettikleri tehlikeler arasında sayılabilir, ancak bunlar bireysel boyutta olan tehlikeler
olup, sonuç ve etkileri de bireysel boyuttadır ve afet tanımına uyan sonuç doğurmazlar.

83

Şu gerçeği de unutmamak gereklidir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun yeryüzünde her
türlü tehlikeden arınmış bir yerleşme, bölge veya ülke bulunmamaktadır. Ancak doğal,
teknolojik veya insan kökenli tehlikelerin, afet boyutunda sonuçlar doğurabilmesi, toplulukların
veya ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilintilidir.
TEHLİKENİN BELİRLENMESİ
Yukarıda belirtildiği üzere tehlike; bulunan yere, bölgeye veya ülkeye göre
değişmektedir. Yani konuma bağımlıdır. Ayrıca aynı tehlikenin, büyüklüğü, oluş sıklığı,
tekrarlanma süresi, olası etkileri de konuma bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, bir deprem
tehlikesi ülkenin her yerinde, her bölgesinde ve her yerleşme yerinde aynı büyüklük, sıklık,
tekrarlanma süresinde değildir. Aynı şekilde bir nükleer kaza tehlikesi ancak bir nükleer enerji
merkezinin bulunduğu ve olası etkilerine maruz kalabilecek yerler için geçerlidir.
Kökeni ne olursa olsun, potansiyel bir tehlikenin belirlenmesi; tehlikenin kaynağı,
büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanması ve analizini
gerektirir ve uzmanlık isteyen bir iştir.
Bu nedenle de her ülkede özellikle de doğa kaynaklı tehlikelerin belirlenmesi amacıyla
kurulmuş resmi kurumlar bulunmaktadır ve deprem, su baskını, heyelan vb. gibi doğa kaynaklı
tehlikeler bu kuruluşların hazırladıkları haritalar veya araştırma kuruluşları veya üniversitelerin
çalışmalarından elde edilir.
Hangi büyüklükte olursa olsun bir yerleşme biriminde afet planlaması çalışmalarına
veya bölgesel plan, çevre düzeni planları gibi planlara başlanırken, ilk yapılması gereken işlem
doğal, teknolojik veya insan kökenli tehlikelerin belirlenmesi işlemidir. Yani tehlikenin
belirlenmesi konusu afet planı ve afet senaryosu gibi çalışmaların dışında başka amaçlarla
yapılacak olan başka çalışmalarının da temelini oluşturur.
Tehlikeyi belirleyecek ekip öncelikle inceleme ve yakın civarında;
-

Geçmişte, hangi türde ve hangi büyüklükte afetler olduğunu,

-

Hangi sıklıkta meydana geldiklerini,

-

Tehlikelerin nereleri ve nasıl etkilediklerini,

-

Hangi türdeki ek veya zincirleme tehlikeleri meydana getirdiklerini,

- Geçmişte yaşanan afetlerin yarattığı sosyal, ekonomik ve psikolojik problemlerin
neler olduğunu,
- Yerleşme birimi için önceden yapılmış tehlike analizleri olup – olmadığını
araştırmak ve bu konularla ilgili tüm bilgileri toplamak durumundadır.
Bu bilgiler resmi kurumlar, üniversiteler, tarihsel araştırma merkezleri, yerel basın
arşivleri, yaşlı kişiler vb. gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir.
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5.2. Zarar Görebilirlik Nedir? Zarar Görebilirliğe Etki Eden
Faktörler Nelerdir?
Oldukça karmaşık bir kavram olan zarar görebilirlik kavramını en genel ifadeyle “bir
toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası
ölçüsü” olarak tanımlamak mümkündür.
Başka bir deyişle zarar görebilirlik; “tehlikeye maruz olan bir unsurun ya da unsurlar
grubunun (insan, yapı, yaşam, sosyo-ekonomik düzen gibi) tehlikenin meydana gelmesi
halinde, görebileceği, fiziksel, sosyal veya ekonomik kayıp ve zararların ölçüsü” olarak
tanımlanabilir.
Daha genel bir tanımla zarar görebilirliği; “bir insanın ya da sosyal grubun herhangi bir
tehlikenin etkilerini tahmin etme, zararlarını azaltma, meydana gelmesi halinde sonuçları ile
başa çıkma, direnç gösterme ve yaşamı normal hale döndürme konularındaki gerekli kapasite
eksikliği” olarak tanımlamak daha doğrudur.
Afetin tanımında da belirtildiği gibi afet, bir olay veya tehlikenin kendisi değil yol açtığı
kayıplar yani olumsuz sonuçlardır. Dolayısıyla afeti aşağıdaki basit formülle ifade etmek
mümkündür.
Afet = Tehlike x Zarar Görebilirlik x Varlıklar
Bu formülden de anlaşıldığı üzere, tehlike ne kadar büyük olursa olsun, zarar
görebilirlik küçükse, yani toplumun tehlikeyi belirleme, zararlarını azaltma, başa çıkma, yaşamı
süratle normale döndürme kapasitesi yüksek ise afet o kadar küçük boyutta olacaktır.
Tersi durumunda yani tehlike küçükte olsa, zarar görebilirlik yani toplumun tehlikeyi
belirleme, zararlarını azaltma ve başa çıkma kapasitesi yetersiz ise, afetin yol açtığı kayıp ve
zararlar yine de büyük olacak ve küçük bir tehlike büyük bir afet sonucunu doğuracaktır.
Bu yüzden bütün varlıkların zarar görebilirliğinin mümkün olduğunca azaltılmasına
çalışılır.
Zarar görebilirlik kavramını;
-

Fiziksel zarar görebilirlik,

-

Sosyal zarar görebilirlik,

-

Ekonomik zarar görebilirlik,

olarak gruplara ayırmak mümkündür.
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FİZİKSEL ZARAR GÖREBİLİRLİK
Fiziksel Zarar Görebilirlik: İnsan eliyle oluşturulmuş yapı, alt yapı, çevre, tarım, sanayi,
üretim vb. gibi fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel
kapasitelerini kapsar. Ölçülebilme veya sayısal hale getirilmesi mümkündür. Fiziksel zarar
görebilirliği; belirli bir bölgede, belirli bir büyüklükte bir tehlikenin meydana gelmesi halinde
bir fiziksel unsurun veya unsurlar grubunun hasar derecesi olarak tanımlamak ve 0 ila 1 arasında
değişen bir sayı ile ölçülebilir hale getirmek mümkündür. Burada “0” hiç zarar görmeme halini,
“1” ise tamamen zarar görme halini ifade etmektedir.
SOSYAL ZARAR GÖREBİLİRLİK
Sosyal Zarar Görebilirlik: Toplumların nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet oranları, bilgi
ve eğitim düzeyi gibi nüfus ve eğitimle ilgili faktörleri içerir. Ölçülebilmesi ve
sayısallaştırılması güç ve hatta imkânsızdır. Ancak fiziksel zarar görebilirlik düzeyinin ve başa
çıkma kapasitelerinin sosyal gruplar arasında farklılık göstermesi ve geçmişte yaşanan afet
olaylarının analizinde, yaşlıların, çocukların, özürlülerin olaylardan daha çok etkilendiklerinin
ve başa çıkma kapasitelerinin daha az olduğunun görülmesi, bu tür bir zarar görebilirlik
tanımına ihtiyaç göstermiştir.
EKONOMİK ZARAR GÖREBİLİRLİK
Ekonomik Zarar Görebilirlik: Bu kavram, toplulukların ekonomik olarak yaşamlarını
nasıl düzenledikleri, geçimlerini sağlama imkânları ile kapasitelerinin nasıl olduğu gibi
faktörleri içermektedir.
ZARAR GÖREBİLİRLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Bir tehlikenin afet sonucunu doğurması, tehlikenin büyüklüğünden daha çok zarar
görebilirliğin büyüklüğüne bağlıdır. Bu nedenle olay öncesinde önlenmesi mümkün olmayan
doğal ve teknolojik afetler için zarar azaltma strateji ve programları, zarar görebilirliğin
azaltılmasına yöneliktir.
Zarar görebilirliğin azaltılabilmesi içinde, insan yerleşmelerini zarara açık ve kolaylıkla
etkilenebilir hale getiren ana faktörlerin neler olduğunun iyi tanımlanmış olması gerekmektedir.
İnsan toplulukları ve yerleşmelerini zarar görebilir hale getiren ana faktörler aşağıda
özetlenmiştir.
-

Yoksulluk ve az gelişmişlik,

-

Hızlı nüfus artışı,

-

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme,

-

Ormanların ve çevrenin tahribi,
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-

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği,

-

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler,

-

Savaşlar ve sivil kargaşalar.

5.3. Risk Nedir? Nasıl Belirlenir?
Afet terminolojisinde çok sık kullanılan bir terim de risk veya kayıp olasılığıdır. Risk,
bir olayın doğurduğu olumsuz sonuçların toplamıdır. Mühendislikte ve sigortacılıkta, 'belirli bir
olayın, belirli bir büyüklükte meydana gelmesi halinde doğurabileceği kayıp olasılığı' olarak
tanımlanmaktadır. Kayıplara; insan ölümleri, yaralanmalar, yapı ve alt yapı hasarları, tüm
sektörlerde meydana gelebilecek ekonomik ve sosyal kayıplar, üretim, işletme, pazar ve stok
(mamul, yarı mamul, hammadde) kayıpları vb. gibi doğrudan veya dolaylı tüm kayıpların dahil
edilmesi ana hedeftir.
Genellikle parasal olarak ifade edilmesi veya gayri safi milli hasılanın bir oranı olarak
verilmesi arzu edilir. Ancak insan canı, göçler, işsizliğin yol açtığı sosyal ve ekonomik kayıplar,
eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme vb. gibi sektörlerde meydana gelecek kesintilerin yol açtığı
sosyal problemler, afetten etkilenen toplulukların moral, gelenek, bağlılık, üretim gücü ve
kültürel kayıpların ekonomik maliyetlerini hesap etmek mümkün olamadığı için, genellikle
yalnızca doğrudan fiziksel kayıpların iyileştirme maliyetlerinin ve/veya yerine koyma
maliyetinin parasal karşılıkları hesaplanarak verilebilir.
Çeşitli riskleri kavramak ve karşılaştırmak amacıyla bilim adamları, araştırmacılar ve
ekonomistler bu riskleri oluş olasılıkları ve yol açabilecekleri potansiyel zarar ve kayıplar
açısından nicelleştirmeye çalışırlar. Diğer bir deyişle, bir olayın oluşturabileceği olumsuz
sonuçların toplamı olan risk kavramı, mühendislik ve sigortacılıkta kısaca “kayıp olasılığı”
olarak tanımlanmaktadır.
Riskten yani kayıp olasılığından bahsedebilmek için, belirli bir yerde, belirli bir
büyüklükte bir olay veya tehlikenin olması, mevcut değerlerin bu tehlikeden etkilenme
oranlarının veya zarar görebilirliklerinin mevcut olması veya tahmin edilebilmesi
gerekmektedir.
Risk, matematiksel olarak genel bir tanımla, tehlike, değer ve değerin tehlikeden
etkilenme oranının bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi formüle edilmektedir.
Risk = Tehlike x Tehlikeye Maruz Değerler x Zarar Görebilirlik
Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, bir bölgede tehlikeye maruz değerler büyükse; yani
nüfus, yapı, ekonomik ve sosyal aktivite büyük ise, tehlike veya etkilenme oranı aynı olan bir
diğer bölgeye göre risk daha büyük olacaktır.
Yine bu ifadeden anlaşılacağı gibi, bir yörede insan ve insan aktiviteleri, yani değer
yoksa, tehlike büyük olsa da, risk sıfır olacaktır.
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RİSKİN BELİRLENMESİ
Riskin tanımından da anlaşılacağı üzere, riskin belirlenmesi; tehlike, tehlikeye maruz
değerler ve bu değerlerin zarar veya hasar görebilirliklerinin belirlenmesi gibi üç farklı analizin
yapılmasını gerektirmektedir.
Tehlike Analizi
Potansiyel tehlikelerin neler olduğu, konumu, oluş sıklığı, büyüklüğü, süresi ve
etkileyebileceği alanların belirlenmesi amacıyla yapılır.
Tehlikeye Maruz Değerler (Risk Altındaki Unsurlar)
Nüfus, tüm yapı ve alt yapılar, tarımsal kapasite ve stoklar, ekonomik ve sosyal değerler,
çevre ile ilgili envanterin toplanması amacıyla yapılır.
Zarar Görebilirlik Analizi
Bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya
zararın olası ölçüsünün belirlenmesi amacıyla yapılır.
Yukarıda özetlenen çalışmalar sonucunda riskler belirlenmekte, afet senaryoları
hazırlanmakta ve karar vericilere haritalar ve sayısal değerler halinde sunularak, afetlerin
önlenmesi veya zararların azaltılabilmesi ile afetlere etkili müdahale edilmesi için gereken
çeşitli alternatifler sunulabilmektedir. Ancak yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere
riskin belirlenmesi teknik bir iştir ve çeşitli belirsizlikleri ve varsayımları içermektedir.
Halkın ve karar vericilerin riski algılamaları ve önleyici ve zarar azaltıcı politika ve
eylemleri uygulamaya başlaması kolay değildir. Kaynakların ve kapasitelerin sınırlı, günlük
risklerinse çok büyük olduğu durumlarda, gelecekteki bir riski azaltmak amacıyla zaman ve
kaynak ayırmak oldukça zordur.
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Uygulamalar
1)
Bulunduğunuz yerin afet tehlikesi ve riski konusunda ve bu konuda yapılan
çalışmalar ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Bulunduğunuz yerin afet tehlikesi nedir?

2)

Bulunduğunuz yerin afet riski nedir?

3)

Bulunduğunuz yerin afet riskini artıran faktörler nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tehlike, Zarar görebilirlik ve Risk terimlerinin anlamları hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Tehlike ve risk analizleri ve bu analizlerin afet senaryosu çalışmaları için
öneminden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tehlike nedir? Tehlike analizi nasıl yapılır?
2) Risk nedir? Risk analizi nasıl yapılır?.
3) Zarar görebilirlik nedir ve zarar görebilirliğe etkileyen faktörler nelerdir?
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6. AFET VE AFETİN ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Afet
6.2. Afetin büyüklüğüne etki eden faktörler
6.3. Afetin etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Afet nedir?

2)

Afetin büyüklüğüne etki eden faktörler nelerdir?

3)

Afetin kaç tür etkisi vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afetin Tanımı

Afetin tanımının afet
senaryosu açısından önemi

Okuyarak/ Araştırarak

Afetin Büyüklüğüne Etki
Eden Faktörler

Afet büyüklüğüne etki eden
faktörlerin birçoğunun insan
faaliyetlerine bağlı
olduğunun vurgulanması

Okuyarak/ Araştırarak

Afetin Etkileri

Afetin sadece doğrudan
etkisinin yanı sıra başka
etkilerinin de olduğunun
vurgulanması

Okuyarak/ Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Afet



Afetin büyüklüğüne etki eden faktörler



Afetin etkileri
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Giriş
Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve
insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen topluluğun kendi
imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli
olaylar olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla afet senaryosu çalışmaları yaparken afetin bu
tanımını iyi özümsemeli ve afet boyutuna ulaşmış veya ulaşacağı düşünülen olaylar için senaryo
hazırladığımızı unutmamalıyız. Diğer olaylar için hazırlanacak olan senaryolar bu ders kapsamı
dışındadır.
Bu nedenle bu ders kapsamında afet, afetin büyüklüğüne etki eden faktörler ve afetin
etkileri konularının üzerinden geçilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.
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6.1. Afet Nedir? Afetin Etkileri Nelerdir?
Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve
insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen
topluluğun kendi imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal, teknolojik
veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır.
Afetin büyüklüğü ise genel olarak, yukarıdaki tanıma uygun olarak, bir olayın meydana
getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal ve ekonomik
kayıplarla ölçülmektedir. Bu değişik kavramlar içerisinde en kutsalı ve en önemlisi insan canı
olduğu için, kamuoyunda afetin büyüklüğünü yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü
ile değerlendirmek eğilimi vardır.
Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörleri ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
-

Olayın fiziksel büyüklüğü,

-

Olayın yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı,

-

Fakirlik ve az gelişmişlik,

-

Hızlı nüfus artışı,

-

Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme,

-

Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,

-

Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,

- Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin
ulaşabildiği düzey
Bu faktörlerden ilk ikisi, yani olayın fiziksel büyüklüğü ve yerleşme merkezlerine
uzaklığı dışında kalanların hepsi doğal kökenli değil, insan faaliyetleri kökenlidir.
Demek ki afetlerin büyüklüğü, büyük ölçüde insan faaliyetlerinin doğru veya yanlış
yönde gelişmesine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.
AFETLERİN ETKİLERİ NELERDİR?
Afetlerin insan toplulukları ve ekonomi üzerindeki etkilerini aşağıdaki gibi gruplamak
mümkündür.
a. Doğrudan Etkiler
- Can kayıpları,
- Yaralanmalar,
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- Alt yapı hasarları,
- Eşya ve malzeme kayıpları,
- Hayvan ve tarım ürünleri kayıpları,
- Kültür mirası ve müzelerdeki kayıplar,
- Kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma çalışmaları giderleri,
- Tedavi, beslenme ve yedirme, giydirme giderleri,
- Alt yapı, haberleşme ve ulaştırma tesislerindeki hasarları onarım giderleri,
- Yapılardaki çeşitli hasarları onarım giderleri.
b. Dolaylı Etkiler
- İşyeri ve üretim tesislerinin geçici veya sürekli kapanması nedeniyle uğranılan
üretim kayıpları,
- Sağlık, eğitim ve diğer devlet hizmetlerinin kesilmesi veya aksaması nedeniyle
uğranılan hizmet kayıpları,
- Üretim, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerindeki kısa veya uzun süreli işletme
kayıpları nedeniyle uğranılan gelir kayıpları,
- Üretim veya hizmet yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışları,
- Tüm kaynakların, kurtarma, ilk yardım ve geçici barındırma çalışmalarına
yoğunlaştırılması nedeniyle, diğer alanlarda görülen yatırım ve hizmet azalması ve bunların
alternatif maliyetleri,
- Eğitimin ve genel kalkınma programlarının aksamasının doğuracağı ilave
maliyetler,
- İşçilik, göç, yaralı insanlar ve kimsesiz kalanların yol açtığı diğer sosyal
maliyetler
c. İkincil Etkiler
- Üretim veya arz kaybının yol açtığı Pazar Kaybı,
- Tüm kaynakların depremden etkilenen bölgelere yoğunlaştırılmasının neden
olabileceği aşırı talep ve fiyat artışları,
- Yıllık bütçe giderlerinin aşırı artması, parasal kaynakların azalması ve
ödemeler dengesinin bozulması.
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Uygulamalar
1)
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sayfa, Ankara. Detay bilgiler için bkz.
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Aker, T., Alnıaçık, Ü., Baker, Ö.E., Barış, Ş., Çelik, Ö.T., Gerdan, S., Kırıkkaya,
E.B., Özmen, B., 2013, Eğitmenler için Afet Bilinci Eğitimi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı, 112 sayfa, Ankara. Detay bilgiler için bkz.
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Uygulama Soruları
1)

Afet ve afet türlerine dair neler söyleyebilirsiniz?

2)

Afet türleri hakkında niçin bu kadar çok sınıflandırma var? Tartışınız.

3)

Afet etkilerine dair neler söyleyebilirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet, afetin büyüklüğüne etki eden faktörler ve afetin etkileri konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Afetin tanımı nedir?

2)

Afetin büyüklüğüne etki eden faktörler hakkında bilgi veriniz.

3)

Afetin etkileri hakkında bilgi veriniz.
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7. İL ÖLÇEKLİ AFET SENARYOSU UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Afet Senaryosu
7.2. Afet Senaryosu için Yapılması Gereken Çalışmalar
7.3. İl Ölçekli Afet Senaryosu
7.4. İl Ölçekli Tehlike ve Risk
7.5. Hasar Tahmini İçin Kullanılan Oran veya Formüller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
geçiriniz?
2)

Örnek afet senaryosu için yapılmış çalışmaları maddeler halinde yeniden gözden
İl ölçekli örnek deprem senaryosu hakkında ne düşünüyorsun? Tartışınız.

3)
Hasar tahmini için kullanılan
düşünüyorsunuz? Tartışınız.

oranlar veya formüller hakkında ne
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Deprem senaryosu

İl ölçeğinde deprem
Okuyarak/Araştırarak
senaryosu hazırlarken
yapılması gereken çalışmalar
hakkında bilgi sahibi
olunması

İl ölçekli deprem senaryosu

İl ölçekli deprem senaryosu
hakkında bilgi sahibi
olunması

Okuyarak/Araştırarak

Hasar tahmini için kullanılan Hasar tahmini için kullanılan Okuyarak/Araştırarak
oran ve formüller
oran ve formüller hakkında
bilgi sahibi olunması
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Anahtar Kavramlar


Deprem



İl Ölçekli Deprem Senaryosu



Hasar Tahmini İçin Kullanılan Oran ve Formül Örnekleri
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Giriş
Bu ders ve bundan sonraki derslerde afet senaryosu ile ilgili örnek uygulamalar
yapılmaya ve bu uygulamalar üzerinden konunun daha iyi anlaşılması sağlanmaya
çalışılacaktır. Genelde afet senaryosunun genel esasları değişmemesine rağmen çalışmanın
boyutuna veya afetin türüne göre yapılacak olan faaliyetlerde bazı farklılıklar olabilmektedir.
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7.1. Aydın İli Deprem Senaryosu
Türkiye Afet Müdahale Planına göre Türkiye’de her iki yılda (tekli yıllarda) ilgili kurum
ve kuruluşların katılımı ile afetlerle ilgili Ulusal Afet Tatbikatı yapılması gerekmektedir. Bu
ders kapsamında 2003 yılında Ulusal Afet Tatbikatı için tarafımca Aydın ili için yapılmış olan
deprem senaryosu örnek uygulama olarak anlatılmaya çalışılacaktır.
Deprem senaryolarının hazırlanması aşağıda sıralanan etüt safhalarını kapsar (Erdik ve
diğ., 1996):
Depremsellik ve mikrobölgelendirme çalışmaları:
Kenti etkilemiş tarihi depremlerin ve yaratmış olduğu hasarların incelenmesi, senaryo
depremi kaynak parametrelerinin belirlenmesi, yöresel eşşiddet haritalarına ve şiddet azalım
ilişkilerine dayalı olarak taban kayasında beklenen deprem şiddet (MSK) haritalarının elde
edilmesi, geçmiş deprem hasar dağılımlarına, yerel zemin ve topoğrafik şartlara bağlı olarak
şiddet büyütmeleri dağılımın belirlenmesi ve zemin sıvılaşma ve göçmesi ve heyelan ihtimali
olan bölgelerin tespiti.
Hasar görebilirlik belirlemeleri:
Mevcut yapı stokunun incelenerek yapı tipi haritalarının çıkartılması, her bir yapı tipi
için “hasar görebilirlik” oran ve ihtimallerinin yöresel verilere dayalı olarak belirlenmesi,
mevcut alt yapı şebekeleri ve ulaşım sistemlerinin depremden etkilenme durum ve oranlarının
belirlenmesi, emniyet, itfaiye, hastane bina ve donanımları gibi kritik birimlerin depremden
etkilenme durumlarının belirlenmesi, yapı hasarlarıyla can kaybı ve yaralanmalar arasındaki
ilişkilerin tespiti, depremden kaynaklanacak sosyo-ekonomik kayıpların incelenmesi.
Risk Belirlemeleri:
Mikrobölgelendirme, riske maruz elemanlar ve bu elemanların hasar-görebilirlik
fonksiyonlarına dayalı olarak deprem sonucu oluşabilecek hasarların belirlenmesi, bu
sonuçların ikincil sosyo-ekonomik kayıplar cinsinden incelenmesi.
Genelde burada belirtilen çalışmaların tamamının eksiksiz bir şekilde yapılması gerekli
bütçe, konuya vakıf personelin yeterli olmaması gibi nedenlerle mümkün olmamaktadır. Ulusal
Afet tatbikatının sorumlusu veya sorumlu kuruluşun deprem senaryosunu hazırlayan ekipten
beklentisi çalışmaların bilimsel gerçeklere uygun şekilde yapılması ve olası deprem sonucunda
meydana gelebilecek hasarların tahmin edilmesidir.
Senaryo ekibinden bu bilgiler alındıktan sonra tatbikat ekibince tatbikata enjekte
edilecek olaylar belirlenir. Enjekte edilecek olaylar genellikle test edilmesi veya denenmesi
düşünülen tesislere, sistemlere göre belirlenir. Enjekte edilecek olaylara, enerji hatlarının zarar
görebileceği, büyük çaplı yangın çıkabileceği, sağlık malzemesi ve personel takviyesi
ihtiyacının olabileceği gibi konular örnek olarak verilebilir. Bu konu dersimizin kapsamı
dışında olduğu için daha fazla detaya girilmeyecektir.
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Aşağıda Aydın ili için 2003 yılında yapmış olduğumuz deprem senaryosu adım adım
anlatılmaya çalışılmıştır.
AYDIN İLİNİN DEPREMSELLİĞİ
Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 1996 yılında yayımlanan ve 1 Ocak
2019 tarihi itibarı ile yürürlükten kaldırılan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına (1996) göre
Aydın ilinin tamamı I. Derece deprem bölgesinde olduğu belirlenmiştir.

Şekil 7.1: Aydın İlinin Resmi Deprem Bölgeleri Haritasına (1996) Göre Konumu
(Pampal ve Özmen, 2009)
Sonra Aydın ilinin depremselliği, il merkezini 120 km. çevreleyecek şekilde çizilen
bölge içine düşen, tarihsel (M.Ö. 2100 – M.S. 1900) ve aletsel (1900-2003) dönemde meydana
gelmiş ve hasar yapmış deprem verilerinden yararlanarak incelenmiştir. Bu depremlerin
episantır dağılımları ve bölgedeki diri faylar içeren haritalar hazırlanmıştır.
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Şekil 7.2: Aydın İli Civarında Tarihsel Dönemde Meydana Gelmiş Depremlerin
Dağılımı (Özmen, 2003)

Şekil 7.3: Aydın İli Civarında Aletsel Dönemde Meydana Gelmiş Depremlerin Dağılımı
(Özmen, 2003)
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Bu çalışma ile tarihsel ve aletsel dönemde Aydın’ı etkileyen birçok depremin olduğu
görülmüştür. Hasara neden olan bütün depremler ile ilgili özellikle hasar durumları ile ilgili
detay bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Aletsel dönemde meydana gelmiş olan depremler
AFAD’ın web sayfasından bulunabilir. Tarihsel dönemde (1900 yılı öncesi) meydana gelmiş
depremler için ise Türkiye Deprem Vakfı tarafından 2000 yılında yayınlanmış olan “Türkiye
ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğunun Bölgesel Düzenlemesine” isimli kitabımızdan
yararlanılabilir. Ayrıca tarihsel ve aletsel dönemde oluşmuş depremler ve meydana getirdikleri
hasarlar için yöreye özgü yapılmış olan çalışmalarda mutlaka incelenmelidir.
AYDIN İLİNİN JEOLOJİSİ VE AKTİF FAYLARI
Aydın ilinin jeoloji ve diri fay haritalarından veya bu konuda yapılan çalışmalardan
yararlanarak ilde deprem üretme potansiyeli olan diri faylar belirlenmiştir. Diri fay haritaları bu
çalışmada tarihsel ve aletsel dönem depremlerle birlikte aynı haritada gösterilmiştir. Jeolojik
bilgiler ve diri faylara ilişkin bilgiler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
tarafından yapılmış olan çalışmalardan bulunabilir. Bu konularda başka kurum veya kişiler
tarafından yapılmış olan çalışmaların da incelenmesinde yarar vardır.
Tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelen depremler, fayın uzunluğu, magnitüdfrekans ilişkisi gibi değişik yöntemlerden yararlanarak her bir diri fayın üretebileceği olası
maksimum deprem büyüklükleri belirlenmiştir.
Aydın merkezli deprem senaryosu hazırlandığı için Aydın’ı en fazla etkileyebileceği
düşünülen diri fay deprem senaryosu için kullanılmıştır.
Yukarıda belirtilen çalışmalardan sonra senaryo depreminin büyüklüğünün Ms: 7.5
olarak düşünülmesine ve Büyük Menderes Grabeninin Aydın’a en yakın yerinde meydana
gelebileceğine karar verilmiştir.
Bu büyüklükte bir depremin Aydın ve civarını hangi şiddette etkileyebileceği ve ne tip
yapısal hasarlar doğuracağı daha önce meydana gelmiş depremlerden yararlanarak elde edilen
azalım ilişkileri ve hasar oranları kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Büyük Menderes Grabeninin Aydın’a en yakın yerinde meydana gelebilecek deprem
için eşşiddet haritası aşağıda açıklanan azalım ilişkisi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu azalım
ilişki örnektir. Bu amaçla geliştirilen başka azalım ilişkileri de vardır. Senaryo ekibi mevcut
çalışmalardan yararlanarak bölgenin özelliklerine en uygun azalım ilişkisinin hangisi olacağına
karar vermelidir.
Kolçak ve Sipahioğlu (1979) Batı Anadolu’da oluşan on üç adet depreme ait eşşiddet
haritalarından yararlanarak aşağıdaki gibi bir azalım ilişkisi elde etmişlerdir.
I = 0.1506 + 1.2372 M – 0.0332R + 0.00198 MR
Burada;
I: MSK ölçeğinde yapı yerindeki ortalama şiddet
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M: Yüzey dalgası magnitüdü
R: Faya en yakın uzaklık (km. cinsinden)

Senaryo depremin Aydın ve civarındaki illerde oluşturabileceği maksimum şiddet
değerleri, yukarıdaki azalım ilişkisi kullanılarak hesaplanmış ve aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmiştir. Maksimum şiddet haritaları; deprem üretme potansiyeli olan fay veya fayların
ve üretebilecekleri maksimum deprem büyüklüğünün belirlenmesi, bu faydan farklı
uzaklıklarda olan yerleşim yerlerinin ve noktaların tespit edilmesi ve her farklı nokta için azalım
ilişkisi kullanılarak şiddet değerlerin hesaplanması ve aynı değere sahip noktaların
birleştirilmesi ile elde edilir. Maksimum ivme haritaları hazırlanırken de aynı yol izlenir. Yani
Maksimum ivme haritaları; deprem üretme potansiyeli olan fay veya fayların ve
üretebilecekleri maksimum deprem büyüklüğünün belirlenmesi, bu faydan farklı uzaklıklarda
olan yerleşim yerlerinin ve noktaların tespit edilmesi ve her farklı nokta için azalım ilişkisi
kullanılarak maksimum yer ivmesi değerlerin hesaplanması ve aynı değere sahip noktaların
birleştirilmesi ile elde edilir.

Şekil 7.4: Aydın Merkezli Senaryo Depreminin Eşşiddet Haritası (Özmen, 2003)

Bu şiddet değerleri sert zemin koşullarında oluşabilecek şiddet değerlerini
göstermektedir. Haritada şiddetin en fazla olduğu dolayısıyla hasarın en fazla olacağı bölgeler
kırmızı, daha az etkilenecek bölgeler sırasıyla pembe, turuncu ve sarı renkli olarak
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gösterilmiştir. Buna göre Aydın (M), Germencik, İncirliova, Köşk ve Koçarlı ilçe merkezleri
olası depremden en çok etkilenecektir.
Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda ve uzun yılların vermiş
olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan şiddet cetvellerine göre belirlenmektedir.
Dünyada kullanılan birçok şiddet cetvelleri vardır. Ülkemizde bu şiddet cetvellerinden
Medvedev-Sponhever-Karnik (MSK) tarafından 1964 yılında hazırlanmış 12 dereceli MSK
şiddet cetveli kullanılmaktadır. Şiddet cetvellerinde şiddetin derecesi Romen rakamı ile
gösterilmektedir. Bir depremin şiddeti ise onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerine
bağlı olarak belirlenir. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı, yapıların depreme
karşı gösterdiği dayanıklılık, yerel zemin yapısı ve jeolojiye bağlı olarak değişir.
Aşağıdaki tabloda 17 Ağustos 1999 tarihinde oluşan İzmit Körfezi depreminden değişik
şiddetlerde etkilenen konutların yüzde kaçının Ağır, Orta ve Hafif hasara uğradığı gösterilmiştir
(Özmen, 2000).
ŞİDDET

AĞIR (%)

ORTA (%)

AZ (%)

VI

0.04

0.22

0.24

VII

0.91

2.67

2.59

VIII

2.82

4.41

5.31

IX

15.70

18.16

22.75

X

33.06

15.29

19.14

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, Balıkesir illerinde
oluşabilecek konut hasarları bu oranlar kullanılarak hesaplanmıştır. Bu oranlar örnektir. Bu
amaçla geliştirilen başka oranlar veya formüller de vardır. Senaryo ekibi bölgenin özelliklerine
en uygun olan oran veya formülü belirlemelidir.
Bu çalışma sırasında elimizde bu illere ait konut sayıları olmadığı için bu illerin konut
sayıları hane halkı büyüklüklerine bölünmesi ile hesaplanmıştır. En doğrusu senaryo
yapacağınız yerleşim yeri için gerçek verileri kullanmaktır. Ama temin edilemiyorsa bu
çalışmadaki yöntemde kullanılabilir.
Bu çalışmalardan sonra öncelikle hazırlanmış olan Aydın ili eşşiddet haritasından
yararlanarak hangi yerleşim biriminin hangi şiddette etkilenebileceği belirlenmiştir. Konut
bilgileri ve yukarıdaki tabloda gösterilen oranlar kullanılarak her yerleşim birimi için ağır
hasarlı, orta hasarlı ve hafif hasarlı konutların sayıları belirlenmiştir.
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Senaryo deprem neticesinde Afyon, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Kütahya,
Manisa, Muğla, Uşak illerinde aşağıda belirtilen sayıda hasar olacağı tahmin edilmiştir. Elde
edilen rakamlar her hangi bir yanlış anlaşılma veya spekülasyona neden olmasın diye
verilmemiştir.
İl

Ağır Hasar

Orta Hasar Hafif Hasar

Afyon
Aydın
Balıkesir
Burdur
Denizli
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
TOPLAM

Can kaybı sayısı 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremindeki can kaybı sayısının ağır
hasarlı konut sayısına bölünmesi ile elde edilen % 26 oranı kullanılarak,
 Yaralı sayısı ise yine aynı depremde oluşan yaralı sayısının ölü sayısının kaç katı
olduğunun hesaplanmasıyla bulunan 2.515 rakamı kullanılarak,
 Açıkta kalacak insan sayısı da ağır hasar ve orta hasarlı konutların toplanmasıyla
elde edilen sonucun hane halkı büyüklüğü ile çarpılması sonucu hesaplanmıştır. Bu oranlar
örnektir. Bu amaçla geliştirilen başka oranlar veya formüller de vardır. Senaryo ekibi bölgenin
özelliklerine en uygun olan oran veya formülü belirlemelidir. Elde edilen rakamlar her hangi
bir yanlış anlaşılma veya spekülasyona neden olmasın diye verilmemiştir.
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İl

Ölü

Yaralı

Açıkta kalacak insan sayısı

Afyon
Aydın
Balıkesir
Burdur
Denizli
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
TOPLAM

Genel olarak yaralıların % 75’inin ayakta tedavi edilebileceği, % 25’inin ise hastane
bakımına ihtiyaç duyacakları kabul edilmektedir.
Bu oranlar kullanılarak senaryo deprem neticesinde kaç kişinin ayakta tedaviye, kaç
kişinin ise hastane bakımına ihtiyaç duyabileceği söylenebilir.
Çadır ihtiyacı da açıkta kalan insan sayısının hane halkı büyüklüğüne bölünmesi ile
bulunur. Bu oranlar örnektir. Bu amaçla geliştirilen başka oranlar veya formüller de vardır.
Senaryo ekibi bölgenin özelliklerine en uygun olan oran veya formülü belirlemelidir.
Eşşiddet haritasında görüldüğü gibi olası depremlerden etkilenecek Aydın, Denizli,
İzmir, Muğla, Manisa, Afyon, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Uşak illeri için toplam sayılar
yukarıda anlatıldığı gibi hesaplanmıştır. Her yerleşim birimi (ilçe, bucak, köy) için tahminler
aşağıdaki formatta hazırlanarak raporun ekine konulur.
Ölü sayısı:
Yaralı sayısı:
Ayakta Tedavi Edilecek Kişi Sayısı:
Hastane Bakımına İhtiyaç Duyacak Kişi Sayısı:
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Açıkta kalacak insan sayısı:
Çadır ihtiyacı:
Tamamen yıkılmış konut sayısı:
Ağır hasarlı konut sayısı:
Orta hasarlı konut sayısı:
Hafif hasarlı konut sayısı:
Afyon, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illeri
için senaryo deprem sonucunda oluşabilecek;
 YOL
 KÖPRÜ
 LİMAN
 İÇME SUYU ve ATIKSU ŞEBEKELERİ
 ELEKTRİK ŞEBEKESİ
 KANALİZASYON
 DOĞAL GAZ
gibi hasarların da bu konular için geliştirilen formüller veya oranlar kullanarak tahmin
edilmesi gerekir.
Aydın ve komşu illerini etkileyebilecek büyük bir depremde (Senaryo depremi) kuvvetli
yer hareketinden kaynaklanacak sarsıntılara ilave olarak;
 HEYELAN
 ZEMİN GÖÇMELERİ
 SIVILAŞMALAR
 TSUNAMİ
 YANGIN
 SU BASMASI
 TEHLİKELİ MADDE SIZINTILARI
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nedeniyle de hasarlar oluşabilecektir. Afet planlaması yapmadan önce Senaryo deprem
sonucunda yukarıda belirtilen hususlarda meydana gelebilecek hasarlarında tahmin edilmesi ve
hazırlanacak olan planın buna göre yapılması gerekmektedir. Bu tahminleri yapabilmek için
detaylı veri tabanlarına ve bu verilerin analiz edilebilmesi için uzman personellere ihtiyaç
vardır.
Daha detay bir deprem senaryosu çalışması yapabilmek için aşağıda belirtilen harita,
rapor ve yayınlara ihtiyaç vardır.
-

Sayısal Jeoloji Haritaları (1/25.000 ve/veya 1/5.000 ölçekli)

-

Sayısal Topoğrafik haritaları (1/25.000 ölçekli)

-

Sayısal Şehir Plan Haritaları, Mahalle sınırları

-

Mevcut Yapı stoğu hakkında bilgiler (Mümkünse harita üzerinde)

Mevcut altyapı şebekeleri (Su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, Petrol) ve
ulaşım sistemlerinin harita üzerindeki yerleri
Hastane, okul, itfaiye, emniyet, fabrika, baraj vb. gibi önemli yapıların sayıları
ve harita üzerinde yerleri ve bu yapıların depreme karşı dayanımları
-

Köprülerin yerleri, havaalanları ve depreme karşı dayanımları

-

Yangın çıkma ihtimali yüksek olan yerler

İlgili bölgede daha önceden yapılmış deprem senaryoları, jeolojik ve jeofizik
raporlar ve bunun gibi bilgiler içeren diğer yayınlar.
-

Sondaj verileri, Jeolojik Raporlar ve Haritalar

İlgili il ile ilgili bulabildiğimiz her türlü harita (Karayolları haritası, Köy
hizmetleri haritası gibi).
-

Okul, hastane sayısı

Detaylı deprem senaryosu çalışmalarının yukarıda sayılan verileri de dikkate alarak
yapılması daha uygun olur.
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Uygulamalar
1)
Özmen, B., 2008, Ankara için Deprem Senaryosu, Ankara’nın Deprem Tehlikesi
ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı (Editörler: Prof.Dr. Süleyman PAMPAL, Dr. Bülent
ÖZMEN), Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu, 19 Mart, sayfa 87-103, Ankara. Detay
bilgi için bkz.
2)
Tüysüz, O., 2003, İstanbul İçin Deprem Senaryolarının Hazırlanmasında Coğrafi
Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Kuvaterner Çalıştayı IV,
sayfa 164 – 173, İstanbul. Detay bilgi için bkz.
3)
Pampal, S., Özmen, B., 2009, Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş
Edebilmek, Efil Yayınevi, sayfa sayısı 280, ISBN: 978-605-4160-27-3. Detay bilgi için bkz.
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Uygulama Soruları
1) İl ölçeğinde yapılmış olan senaryo çalışmasının adımları hakkında bilgi veriniz.
2) Coğrafi bilgi sisteminin afet senaryoları çalışmaları üzerindeki etkilerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanması gereken il ölçekli plan ve
tatbikatlar için senaryo hazırlamanın önemi, deprem senaryosu yapılırken izlenmesi gereken
adımlar ve hasar tahmini için örnek olarak kullanılan oran ve formüller hakkında bilgiler örnek
bir çalışma ile verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

İl ölçekli afet senaryosu niçin hazırlanmak zorundadır?

2)

Deprem senaryosu çalışması yapılırken izlenmesi gereken yollar nelerdir?

3)
Hasar tahminleri nasıl yapılıyor? Gerçeğe yakın hasar tahminleri yapabilmek
için ne yapmak gerekir?
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8. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL -1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Afet Senaryosunun Aşamaları
8.2. Deprem Senaryosu
8.3. Senaryo için gerekli Veriler
8.4. Veri Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet Senaryosu için gerekli olan verilerin eksiksiz toplanması ne açıdan önemlidir?
Tartışınız.
2) Afet Senaryoları için gerekli olan veriler nasıl sınıflandırılır?
3) Doğal duruma ilişkin veriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul İli Sismik MikroBölgeleme Dahil Afet
Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması

İstanbul için yapılmış olan
bu çalışmanın kapsamı ve
içeriğini anlayabilmek

İstanbul için yapılmış
Deprem Senaryosu
çalışmasının incelenmesi

Deprem Senaryosu için
gerekli veriler

Deprem senaryosu için
gerekli verilerinin neler
olduğu konusunda bilgi
sahibi olmak

Deprem senaryosu ile ilgili
yapılmış çalışmaların
araştırılması ve okunması

Afet Önleme / Zarar
Azaltma

Afet Önleme / Zarar
İstanbul için yapılmış
Azaltma çalışmaları için afet Deprem Senaryosu
senaryosu çalışmasının
çalışmasının incelenmesi
önemini anlayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Önleme / Zarar Azaltma



Deprem Senaryosu



Varlık



Veri çeşitleri
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Giriş
Bundan önceki derslerde afet senaryosu çalışmalarının birçok amaç için
hazırlanabileceğinden bahsetmiştik. Bu derste ve bundan sonraki derslerde Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından
hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet
Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu
çalışması irdelenecektir.
Afet senaryoları çalışmalarının önemini ve senaryo hazırlanırken yapılması gereken
çalışmaları adım adım görebilmek ve daha iyi anlayabilmek için bu kez uluslararası ve çok
sayıda bilim insanının katkısıyla hazırlanmış olan İstanbul için deprem senaryosu çalışması
gözden geçirilecektir. Böylece çok kapsamlı ve oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış olan
uluslararası ölçekli bir çalışmada yapılanlar ve izlenen yolların görülmesi sağlanmış olacaktır.
Bu ders ve bundan sonraki dersler kapsamında verilen bütün bilgiler “Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması” ndan dersimizle ilgili bölümler özetlenerek alınmıştır. Çok kapsamlı, çok paydaşlı
ve çok sayıda Japon ve Türk bilim insanın katkısıyla hazırlanmış olan bu çalışmanın dersimiz
içinde çok yararlı bir örnek olacağı düşünülmüştür.
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8. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL – 1)
Dersimizin önceki bölümlerinde Afet Senaryolarının çok farklı amaçlar için ve farklı
ölçeklerde yapılabileceğinden bahsetmiştik. Aşağıda detayları verilen proje kapsamında
İstanbul için deprem senaryoları AFET ÖNLEME / AFET ZARARLARINI AZALTMA
PLANI’nı hazırlayabilmek için yapılmıştır. Farklı amaçlar ve farklı ölçeklerde yapılan senaryo
çalışmalarından uygulama örnekleri sunmaya çalıştığımız için bu projenin dersimiz için güzel
bir örnek olduğu düşünülmektedir.
Biz ilerleyen derslerde kamuoyuna da açıklanmış olan bu raporun deprem senaryosu ile
ilgili bölümlerini detaylı bir şekilde irdelemeye çalışacağız. Böylece çok sayıda Japon ve Türk
bilim insanın katkısıyla hazırlanmış olan ve bir deprem senaryosu çalışmasında yapılması
gereken çalışmaların neredeyse eksiksiz bir şekilde uygulandığı bu senaryo çalışmasının nasıl
yapılmış olduğunu görmüş ve konuyu daha iyi anlamış olacağız.
Bu senaryo çalışmasının örnek alınarak başta deprem tehlikesi yüksek olan il ve
ilçelerden başlanarak her il ve ilçe için uygulanmasında çok büyük yarar olduğu
düşünülmektedir. Bu açıdan da bu çalışmanın örnek uygulama şeklinde anlatılmasının hem
dersimizin daha iyi anlaşılmasına hem de sizlerin katkı ve desteğiyle deprem senaryosu
çalışmalarının daha iyi yapılmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.
PROJENİN KISA TANITIMI
Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Japonya Hükümeti arasında yapılan
anlaşma gereğince yapılmıştır. Japonya Hükümetinin teknik yardım programlarından sorumlu
resmi kurumu olan, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Japonya’da yürürlükte bulunan
ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak projeyi üstlenmiştir. Proje, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) ve JICA arasında yapılan anlaşmaya uygun olarak uygulanmıştır. JICA
tarafından organize edilen çalışma ekibi 13 Mart 2001 yılında İstanbul’a gelerek çalışmalarına
başlamış ve Kasım 2002 tarihinde Final Raporunu teslim edinceye kadar sürmüştür. İlgili proje
ile olası bir depremde, İstanbul ilinde mahalle bazında bina ve alt yapıların zarar görebilirliği
incelenmiş ve hasar riski yüksek alanlar belirlenmeye ve olası kayıplar deprem senaryosu ile
tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca deprem senaryosu sonucu elde edilen bilgiler ışığında
kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemler belirlenmiştir.
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürütülen ve 4 farklı deprem
senaryosu esas alınarak hazırlanan bu proje ile mahalle bazında tüm alt ve üst yapılarda
meydana gelebilecek hasar miktarları tespit edilmiş bulunmaktadır.
Proje, İstanbul için afet önleme/afet zararlarını azaltma planlamasını
gerçekleştirebilmek amacıyla yapılmıştır. Raporun tamamını İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin
web
sayfasından
indirebilirsiniz.
(http://www.ibb.gov.tr/trTR/SubSites/DepremSite/Pages/AfetOnlemeAzaltmaTemelPlani.aspx). Raporun detaylı bir
şekilde okunmasında, incelenmesinde büyük yarar vardır.
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Şekil 8.1: İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması Raporu
Bu proje, İstanbul’daki potansiyel deprem felaketinin üstesinden gelebilmek için, bir
sismik afet önleme/azaltma planı, acil kurtarma planı ve depreme maruz kalmış bölgenin orta
ile uzun vadelerde yeniden yapılandırılması planını hazırlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma
alanı o tarihteki idari bölünmeye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan
27 ilçeyi ve ek olarak seçilen Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerini kapsamaktadır.
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Şekil 8.2: Çalışma Alanını Gösterir Harita
Çalışma birçok farklı görevden oluşmaktadır. Biz konumuz veya dersimiz gereğince
sadece deprem senaryosu bölümüyle ilgileneceğiz.
Dördüncü haftadaki “Afet Senaryosunun Genel Esasları” konusunu işlediğimiz derste
afet senaryosunu aşağıdaki gibi tanımlamış ve afet senaryosunda yapılması gereken
çalışmalarının aşamalarını şekil üzerinde göstermiştik.
Afet senaryosu, afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı
büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar
ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışma şeklinde tanımlanmaktadır. Senaryolarda
olabildiğince gerçeğe yakın koşulların canlandırılması gerekir. Ancak afete müdahale
planlarının yeterliliği için bazen en olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih
edilebilir. Afet Senaryoları, Afet Yönetimi ile ilgili yapılan bütün planlara temel teşkil ederler.
Aşağıdaki şekilde Afet senaryosunun aşamaları gösterilmiştir.
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Tehlike

Varlıklar

(Yer, Büyüklük,
Olasılık, Tekrarlanma
Sıklığı)

(İnsan, Yapı, Alt Yapı)

Risk Analizi

Afet Senaryosu

Zarar (Hasar)
Görebilirlik
(Fiziksel, Sosyal,
Ekonomik, Çevresel)

Şekil 8.3: Afet Senaryosunun Aşamaları
Afet senaryosunun tanımı ve afet senaryosu hazırlarken yapacağımız çalışmaları bir
şekil üzerinde görerek tekrar hatırladıktan sonra bunları adım adım İstanbul Deprem Senaryosu
çalışmasından yararlanarak örnekler üzerinde açıklamaya çalışacağız.

8.1. İstanbul Deprem Senaryosu İçin Gerekli Verilerin Toplanması
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre varlık var olan her şey şeklinde tanımlanmıştır.
Dolayısıyla yukarıdaki şekilde Varlıklar olarak belirtilen aşama için öncelikle senaryo depremi
için gerekli var olan her şeye ait bilgilerin toplanması gerekmektedir. Bunların özellikle Coğrafi
Bilgi Sistemi kullanılarak hazırlanmasında çok büyük yarar vardır.
İstanbul deprem senaryosu için gerekli olan veriler aşağıdaki gibi sınıflandırılarak
toplanmıştır.
A- Doğal Duruma İlişkin Veriler
-

Topoğrafya (Eğim haritası, Yükseklik Haritası)

-

Jeolojik Veriler (Sondaj, Zemin Verileri, Jeofizik Veriler)

-

Jeoteknik Veriler

-

Deprem Verileri

-

Risk Değerlendirmesi İçin Deprem Hasar Verileri

B- Sosyal Duruma İlişkin Veriler
-

Nüfus

-

Bina Verileri
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-

Yol Verileri

-

Köprüler

-

Altyapı Verileri (Doğalgaz, Şehirsuyu ve Kanalizasyon, Elektrik, Haberleşme)

-

Şehirdeki Başlıca Tesislere Ait Veriler (Eğitim Tesisleri, Tıbbi Tesisler (Hastane
– Poliklinik), İtfaiye Tesisleri, Emniyet Tesisleri, Resmi Tesisler

-

Yanıcı-Parlayıcı Madde Tesisleri

gibi veriler deprem senaryosu için toplanmış ve Coğrafi Bilgi Sistemi ile sayısal ortama
aktarılmıştır. Aşağıda “Doğal Duruma İlişkin Veriler” den bazıları örnek olarak verilmiştir.
A- DOĞAL DURUMA İLİŞKİN VERİLER

Şekil 8.4: Çalışma Ekibi Tarafından Kullanılan Topoğrafya Haritalarının Kapsadığı
Alan
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Şekil 8.5: Topoğrafya Haritalarından Yararlanılarak Elde Edilen Yükseklik Haritası

Şekil 8.6: Topoğrafya Haritalarından Yararlanılarak Elde Edilen Eğim Haritası
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Şekil 8.7: 1:50.000 Ölçekli Jeoloji Haritası

Şekil 8.8: 1:5.000 Ölçekli Jeoloji Haritası
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Şekil 8.9: Jeolojik Etütlerin Yer Bilgilerini Gösterir Harita
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Şekil 8.10: Tarihsel Dönemde M.S. 32 – 1896 Yılları Arasında Meydana Gelmiş
Depremlerin Dağılımı

Şekil 8.11: Aletsel Dönemde 1905 – 2001 Yılları Arasında Meydana Gelmiş M >= 5
Olan Depremlerin Dağılımı
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Şekil 8.12: 1905 – 2001 Yılları Arasında Meydana Gelen Depremlerin Dağılımı

Şekil 8.13: Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Yerleri
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Şekil 8.14: Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları Olan Depremlerin Dağılımı

Şekil 8.15: Zemin Sınıflandırma Haritası
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Risk Değerlendirmesi İçin Deprem Hasar Verileri
Hasar hesaplama yönteminin seçilmesi için, geçmiş depremlere ilişkin bilgi önemlidir.
Geçmiş depremlere ait veriler hasar tahmin hesaplamaları için son derece önemlidir. Bu nedenle
proje çalışma ekibi deprem nedeniyle İstanbul’da meydana gelen bina hasarları ile ilgili bilgileri
toplamıştır.

Şekil 8.16: İstanbul’da 1999 Kocaeli Depremi ile Oluşan Hasar Binaların Dağılımı

Şekil 8.17: 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi Sonucu Avcılar’da Oluşan Bina
Hasar Oranı
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Uygulamalar
1)
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002,
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması, Son Rapor, Cilt V, İstanbul.
2)
Özmen, B., 2002, İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu, Türkiye Mühendislik
Haberleri, 1(417), 23-28.
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Uygulama Soruları
1)
JICA ve İBB tarafından hazırlanmış olan İstanbul deprem senaryosu ve buna
benzer çalışmaların diğer iller için hazırlanıp hazırlanmaması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Tartışınız.
2)
Tartışınız.

Uygulamalar bölümünde verilen her iki çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” nın kapsamı ile ilgili bilgilendirmeler
yapılmıştır. Özellikle deprem senaryosu için gerekli bilgilerin neler olduğu konusunda bilgiler
verilmiştir. Doğal duruma ilişkin veriler ise örnekleriyle daha detay bir şekilde açıklanmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Afet senaryosu ne demektir?

2)

Afet senaryosunun aşamaları nelerdir?

3)

İstanbul için yapılmış olan projenin amacı ve kapsamı nedir?

4)

Deprem senaryosu için gerekli olan veriler nasıl sınıflandırılır?

5)

Doğal duruma ilişkin veriler nelerdir?
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9. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL - 2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sosyal Duruma İlişkin Veriler
9.2. Nüfus, Bina, Yol, Köprü, Altyapı Verileri
9.3. Başlıca Tesislere Ait Veriler ve Yanıcı – Parlayıcı Madde Tesis Verileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal duruma ilişkin veriler nelerdir?

2)

Nüfus, Bina, Yol ve Köprü verileri niçin önemlidir? Tartışınız.

3)

Altyapı verileri niçin önemlidir? Tartışınız?

4)

Şehirdeki Başlıca Tesisler hakkında veriler niçin önemlidir? Tartışınız?

5)

Yanıcı – Parlayıcı Madde Tesisleri niçin önemlidir? Tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Duruma İlişkin
Veriler

Sosyal duruma ilişkin veriler
hakkında bilgi sahibi olma

Okuyarak/Araştırarak

Nüfus, Bina, Yol, Köprü ve
Altyapı Verileri

Senaryo için gerekli veriler
hakkında bilgi sahibi olma

Okuyarak/Araştırarak

Başlıca Tesisler ve Yanıcı –
Parlayıcı Madde Tesisleri

Senaryo için gerekli veriler
hakkında bilgi sahibi olma

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Duruma İlişkin Veriler


Nüfus, Bina, Yol, Köprü, Altyapı, Başlıca Tesisler ve Yanıcı – Parlayıcı Madde
Tesis Verileri
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Giriş
Bundan önceki derste olduğu gibi bu derste de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışması irdelenecektir.
Bu ders kapsamında deprem senaryosu için gerekli olan “Sosyal Duruma İlişkin
Veriler” hakkında bilgiler örnekleriyle verilecek ve bilgilerin toplanması gerekliliğine vurgu
yapılacaktır.
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9.1. Sosyal Duruma İlişkin Veriler
Geçtiğimiz derste deprem senaryosu için gerekli olan verileri aşağıdaki gibi
sınıflandırmıştık.
A- Doğal Duruma İlişkin Veriler
-

Topoğrafya (Eğim haritası, Yükseklik Haritası)

-

Jeolojik Veriler (Sondaj, Zemin Verileri, Jeofizik Veriler)

-

Jeoteknik Veriler

-

Deprem Verileri

-

Risk Değerlendirmesi İçin Deprem Hasar Verileri

B- Sosyal Duruma İlişkin Veriler
-

Nüfus

-

Bina Verileri

-

Yol Verileri

-

Köprüler

-

Altyapı Verileri (Doğalgaz, Şehir suyu ve Kanalizasyon, Elektrik, Haberleşme)

-

Şehirdeki Başlıca Tesislere Ait Veriler (Eğitim Tesisleri, Tıbbi Tesisler (Hastane
– Poliklinik), İtfaiye Tesisleri, Emniyet Tesisleri, Resmi Tesisler,

-

Yanıcı-Parlayıcı Madde Tesisleri

Yukarıda sayılan veriler deprem senaryosu için toplanmış ve Coğrafi Bilgi Sistemi ile
sayısal ortama aktarılmıştır. Aşağıda “Sosyal Duruma İlişkin Veriler” den bazıları örnek olarak
verilmiştir.
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B- SOSYAL DURUMA İLİŞKİN VERİLER

Çizelge 9.1: İlçelere Göre Nüfus Dağılımı
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Şekil 9.1: Mahallelere göre Nüfus Dağılımı
Çizelge 9.2: İlçelere göre Bina Sayıları
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Şekil 9.2: Mahallelere göre Bina Sayıları Dağılımı
Çizelge 9.3: İlçelere göre Yapı Türlerinin Dağılımı
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Şekil 9.3: Yapısına göre Bina Oranının Dağılımı
Çizelge 9.4: İlçelere göre Binaların Yapım Yılı
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Şekil 9.4: Yapım Yılına göre Bina Oran Dağılımı (1990 ve sonrası)
Çizelge 9.5: İlçelere göre Kat Adetleri
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Şekil 9.5: Kat Adetlerine göre Bina Oran Dağılımı (4-7 Katlı)

Şekil 9.6: Yol Genişliklerine göre Mevcut Ulaşım Ağı
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Çizelge 9.6: Köprülerin Listesi

Şekil 9.7: Köprülerin Yerleri
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ALTYAPI VERİLERİ

Şekil 9.8: Doğalgaz Şebekesi

Şekil 9.9: İçme Suyu Dağıtım Şebekesi
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Şekil 9.10: Kanalizasyon Şebekesi

Şekil 9.11: Yüksek Gerilim Elektrik Hatları
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Çizelge 9.7: İlkokul ve Liselerin Sayısı, Çalışma Alanı İçindeki Her İlçeye Düşen Nüfus
Sayısı

Şekil 9.12: İlçelere göre İlköğretim Okulları ve Liselerin Sayıları
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Çizelge 9.8: İlçelere göre Hastane ve Poliklinik Sayısı

Şekil 9.13: İlçelere göre Hastane ve Polikliniklerin Sayılarının Dağılımı
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Çizelge 9.9: İlçelere göre Yatak Sayısı
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Çizelge 9.10: İlçelere Göre İtfaiye Tesislerinin Sayısı

Şekil 9.14: İtfaiye Birimlerinin Yerleri
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Çizelge 9.11: Yanıcı-Parlayıcı Madde Tesislerinin Sayısı

Şekil 9.15: İlçelere Göre Yanıcı-Parlayıcı Tesislerinin Dağılımı
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Uygulamalar
1)
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002,
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması, Son Rapor, Cilt V, İstanbul. Detay bilgiler için bkz.
2)
Tüysüz, O., 2003, İstanbul İçin Deprem Senaryolarının Hazırlanmasında Coğrafi
Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Kuvaterner Çalıştayı IV,
sayfa 164 – 173, İstanbul. Detay bilgi için bkz.
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Uygulama Soruları
1)

Sosyal duruma ilişkin veriler hangileridir?

2)

Altyapı verileri deyince hangi verileri anlamalıyız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” kapsamında toplanan Sosyal Duruma İlişkin
veriler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Böylece sekizinci ve dokuzuncu hafta derslerinde
deprem senaryosu için gerekli bilgilerin neler olduğu / neler olması gerektiği konusunda kısa,
öz açıklayıcı bilgiler örnekleriyle görülmüş olmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal duruma ilişkin veriler nelerdir?

2)

Başlıca tesislere ilişkin veriler hangi verileri içerir?

3)

Altyapı verileri hangi verileri içerir?
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10. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL – 3)

172

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Tehlike Analizi
10.2. Tehlike Analizi için Gerekli Veriler
10.3. Senaryo Deprem Büyüklüğünü Belirleme
10.4. Uygun Azalım İlişkilerine Karar Verme
10.5. Deprem büyüklüğü ve Azalım İlişkilerinden Yararlanarak Maksimum Yer
İvmesi Dağılım Haritasının Hazırlanması
10.6. Deprem büyüklüğü ve Azalım İlişkisinden Yararlanarak Eşşiddet Dağılım
Haritasının Hazırlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tehlike analizi yapılırken hangi aşamalar izlenmelidir? Tartışınız.

2)

Senaryo depremin büyüklüklerine nasıl karar verilir? Tartışınız.

3)
Senaryo depremin belirli uzaklıklarda oluşturabileceği maksimum yer ivmesi ve
şiddet değerleri nasıl hesaplanır?
4)
Deprem senaryosu yapılan bölge için maksimum yer ivmesi ve şiddet haritaları
nasıl hazırlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tehlike analizi yapılırken
izlenecek yol ve yöntemler

Tehlike analizi yapılırken
izlenecek yol ve yöntemleri
örnekleriyle açıklayarak
daha iyi anlaşılması

Araştırarak / Okuyarak

Senaryo depremin
büyüklüğünü belirleme

Senaryo depremin
büyüklüğünü belirlemek için
birçok çalışma yapılması
gerektiğini kavrama

Araştırarak / Okuyarak

Deprem senaryosu yapılan
bölgede oluşabilecek
maksimum yer ivmeleri ve
şiddet değerleri

Deprem senaryosu yapılan
bölgede oluşabilecek
maksimum yer ivmeleri ve
şiddet değerlerini belirlemek
için birçok çalışma
yapılması gerektiğini
kavrama

Araştırarak / Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Tehlike Analizi



Senaryo Deprem Büyüklüğü



Azalım İlişkileri



Maksimum Yer İvmesi ve Eşşiddet Haritaları
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Giriş
Bundan önceki derste olduğu gibi bu derste de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışması irdelenecektir.
Bu ders kapsamında deprem senaryosu için gerekli olan “Tehlike Analizi” hakkında
bilgiler İstanbul için yapılmış olan deprem senaryosu çalışması ile örneklendirilerek
açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca tehlike analizi için gerekli olan verilerde örnekleriyle
gösterilecektir.
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10.1. Tehlike Analizi Uygulaması
JICA – İBB ile birlikte yürütülmüş olan projede yer alan kişiler senaryo depremleri
belirlemek üzere ilgili kurum ve araştırmacılarla birçok kere ayrıntılı müzakereler yapmıştır.
Bu müzakereler ve hali hazırda Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) konusunda yapılmış olan
birçok araştırma temel alınarak, senaryo depremler in büyüklüklerine ve Marmara Denizi
içerisinde olası oluşma yerlerine karar verilmiştir.
Tehlike analizi yapılarak oluşabilecek maksimum deprem büyüklükleri ve depremlerin
meydana gelmesi halinde çeşitli uzaklıklarda yaratabilecekleri yer hareketleri belirlenmeye
çalışılır. İstanbul için senaryo depremi olarak kullanılacak maksimum deprem büyüklükleri,
Marmara denizi içindeki diri fay haritaları, tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelmiş
depremlerden ve istatistiki çalışmalardan yararlanarak belirlenmiştir.
JICA – İBB ile birlikte yürütülmüş olan projede, Marmara denizi için yapılmış olan
bütün depremsellik, deprem tehlikesi, diri fay gibi çalışmalardan yararlanarak DÖRT
SENARYO DEPREM modeli belirlenmiştir. Bunlarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
MODEL A: Yaklaşık 120 km. uzunluğundaki hat 1999 İzmit Körfezi depremi fayının
tam batısından Silivri’ye kadar uzanan hattır. Bu model dört senaryo deprem içinde meydana
gelme olasılığı en yüksek olanıdır, zira sismik aktivite batıya doğru ilerlemektedir. Moment
büyüklüğünün (Mw) 7.5 olacağı tahmin edilmektedir.
MODEL B: Yaklaşık 110 km. uzunluğundaki hat 1912 Mürefte-Şarköy depremi fayının
doğu ucundan Bakırköy açıklarına kadar uzanan hattır. Moment büyüklüğünün (Mw) 7.4
olacağı tahmin edilmektedir.
MODEL C: Bu model Marmara Denizindeki 170 km. uzunluğundaki KAFZ’nun aynı
anda kırılacağını varsaymaktadır. Moment büyüklüğünün (Mw) 7.7 olacağı tahmin
edilmektedir. Bu büyüklük bugüne kadar bölgede meydana gelmiş olan en yüksek değerdir.
Marmara Denizi civarında meydana gelmiş olan en büyük tarihsel depremin büyüklüğü 7.6’dır.
Tüm hattın aynı anda kırılmasıyla ilgili bir delil yoktur ancak; eğer fayın maksimum uzunluğu
varsayılırsa, Mayıs 1766 depreminde doğu tarafında hattın 1/3’ü ve geri kalanı da Ağustos
1766’da kırılmıştır. Diğer bir deyişle makul ölçüler dahilinde bu model en kötü durumu ifade
etmektedir.
MODEL D: Marmara Denizi’nin kuzeyinde devam eden fay hattı Çınarcık Çukuruna
kuzeyden dik eğimle girmektedir. Birçok yeni araştırma çalışmaları referans alınarak, Çınarcık
Çukurunun kuzey yamacını takip eden Normal faylanma modeli oluşturulmuştur. Normal
faylanma için kullanılan ampirik formülasyon ile Moment büyüklüğünün (Mw) 6.9 olacağı
tahmin edilmektedir.
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Model A

Model B
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Model C

Model D

Şekil 10.1: Senaryo Depremler A, B, C, D Modeli
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Senaryo depremlerin fay modelleriyle ilgili belirlenen parametreler aşağıdaki
Çizelge’de belirtildiği gibidir.
Çizelge 10.1: İstanbul için Öngörülen Farklı Modellerin Fay Parametreleri

Aşağıdaki şekilde JICA – İBB tarafından ortaklaşa yapılmış olan projede izlenmiş olan
deprem nedeniyle zeminde oluşabilecek yer hareketlerini belirleme analizinin akış diyagramı
gösterilmektedir. Fay modeli temel alınarak, maksimum ivme, maksimum hız ve ivme tepki
spektrumları İstanbul bölgesi için seçilen uygun azalım ilişkisi formülleri kullanılarak
hesaplanmıştır. Bu hesaplamalardan sonra bir sonraki adımda ana kaya için hesaplanmış
değerler zemin büyütme faktörü ile çarpılarak zemin yüzeyindeki Maksimum Zemin İvmesi
(PGA), Maksimum Zemin Hızı (PGV) ve İvme Tepki Spektrumları (Sa) hesaplanmıştır.

Şekil 10.2: Deprem Zemin Hareketini Belirleme Analizi Akış Şeması
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Çizelge 10.2: 1:50.000 Jeoloji Haritaları ve MTA 1:25.000 Jeoloji Haritaları Alanları
İçin Zemin Sınıf Tanımları

Şekil 10.3: Zemin Sınıflandırma Haritası

Fay modeli parametreleri ve MODEL A, MODEL B, MODEL C ve MODEL D deprem
senaryoları temel alınarak, İstanbul için maksimum ivme, maksimum hız ve ivme tepki
spektrum değerleri seçilen azalım ilişkileri formüllerinden yararlanarak ayrı ayrı
hesaplanmıştır. Yedinci hafta dersimizdeki örnek çalışmada Aydın ili için şiddet azalım ilişkisi
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formülü kullanarak belirli uzaklıkta oluşabilecek şiddet değerlerinin nasıl hesaplandığını ve bir
çok nokta için hesaplanmış olan değerlerin eşit olanlarının birleştirilmesiyle de eşşiddet
haritalarının nasıl hazırlandığını size anlatmıştık. Bu tip çalışmalarda genel olarak öncelikle ya
maksimum eşşiddet haritası veya maksimum ivme haritası hazırlanır. Aslında en doğrusu her
iki haritanın da hazırlanmasıdır. Bu haritalar ve bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıdaki
gibidir.
JICA – İBB tarafından İstanbul için yapılmış olan çalışmada 7 azalım ilişkisi incelenmiş
ve Boore vd., (1997)’nin azalım ilişkisi formülü Model A, B, C için kullanılmıştır. Spudich vd.,
(1999) in azalım ilişkisi formülü normal faylanma için uygun olduğu düşüncesiyle Model D
için kullanılmıştır.
Yukarıda bahsedilen azalım ilişkilerinden yararlanarak ana kayada oluşabilecek yer
ivmesi değerlerini hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra bir sonraki adımda ana
kayada oluşabilecek maksimum yer ivmeleri büyütme faktörü ile çarpılarak zemin yüzeyinde
oluşabilecek maksimum yer ivmesi, maksimum zemin hızı ve ivme tepki spektrumları haritaları
aşağıdaki şekilde gösterilen adımları izleyecek şekilde proje çalışanları tarafından
hesaplanmıştır.
MODEL A SENARYO DEPREMİ İÇİN EN BÜYÜK YER İVMESİ: Avrupa yakasının
sahil kesimi ile Adalar’da ivme 400 gal’i aşmaktadır. Haliç’ten kuzeye uzanan vadide de ivme
400 gal’in üzerindedir. Eminönü’den Büyükçekmece’ye kadar olan kesimde ivme 300-400 gal
arasındadır. Şehrin yeni kesimlerinin büyük kısmında, Çatalca ve Silivri’de ivme 200-300 gal
arasındadır. Anadolu yakası, kıyı kesimleri hariç 300 gal’in altında ivme değerine sahiptir.
MODEL B SENARYO DEPREMİ İÇİN EN BÜYÜK YER İVMESİ: En büyük yer
ivmesi dağılımı Avrupa yakası için Model A ile benzer özellik gösterir. Anadolu yakasının
büyük kısmında Adalar, Kadıköy ve Üsküdar hariç olmak üzere 200 gal’den düşük bir ivme
değeri görülmektedir.
MODEL C SENARYO DEPREMİ İÇİN EN BÜYÜK YER İVMESİ: Bakırköy’ün sahil
kesimi ve Adalar’ın bir bölümü 500 gal’in üzerinde bir ivme değeri göstermektedir. Tuzla, Fatih
ve Avcılar’da ve Haliç’ten kuzeye uzanan vadide ivme değerinin 400 gal’in üzerinde olması
beklenmektedir. Model A ile karşılaştırıldığında, 400-500 gal arası ivme değeri gösteren
alanların kuzeye doğru biraz daha genişlediği görülmektedir. Dört senaryo depremi içinde, her
bir grid en büyük PGA değerini Model C’de göstermektedir.
MODEL D SENARYO DEPREMİ İÇİN EN BÜYÜK YER İVMESİ: Adalar ve
Bakırköy’ün bir kısmı 400 gal’in üzerinde bir ivme değeri göstermektedir. Yine Bakırköy ve
Tuzla’nın bir kısmı 300-400 gal arasında bir ivme değerine sahiptir. Eminönü’nden Avcılara
kadar olan kesimle Asya yakasının sahil kesimi 200-300 gal arasında bir ivme değerini
göstermektedir.
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Şekil 10.4: En Büyük Yer İvmesi Dağılım Haritası (Model A Deprem Senaryosu için)
Bu harita hazırlandıktan sonra olası deprem nedeniyle oluşabilecek maksimum şiddet
değerleri hesaplanmış ve aşağıdaki şekilde eşşiddet haritası ismiyle gösterilmiştir.

Şekil 10.5: Eşşiddet Haritası (Model A Deprem Senaryosu için)
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Şekil 10.6: En Büyük Yer İvmesi Dağılım Haritası (Model B Deprem Senaryosu için)

Şekil 10.7: En Büyük Yer İvmesi Dağılım Haritası (Model C Deprem Senaryosu için)

185

Şekil 10.8: En Büyük Yer İvmesi Dağılım Haritası (Model D Deprem Senaryosu için)
Sıvılaşma Potansiyeli Hesaplamaları

Sıvılaşma potansiyeli hesaplamalarında, öncelikle çalışma alanında sıvılaşma
potansiyeli olan alanlar belirlenmiştir. Daha sonra aşağıdaki üç aşamada belirtilen çalışma
yapılarak sıvılaşma potansiyeli olan yerler belirlenmiştir.
Aşama 1: Jeolojik ve topoğrafik haritalar ile tarihsel afet bilgilerini kullanarak yapılan
basit ve sentetik analizler
Aşama 2: Arazi gözlemlerinin sonuçları, yerel halkla yapılan görüşmeler ve benzeri
verilerle daha ayrıntılı bir analiz
Aşama 3: Jeolojik araştırmaların sonuçlarının ve nümerik analizlerin kullanıldığı daha
ayrıntılı bir analiz.
Sıvılaşma potansiyelinin hesaplanmasının ana içeriği, sismik hareketle zemin
mukavemetinin karşılaştırılmasıdır. Bu değerleri belirlemek için birçok yöntem vardır. Zemin
özellikleri, basit fiziksel özellik deneyleri ya da detaylı dinamik laboratuvar deneyleriyle
belirlenir. İncelenecek yerdeki maksimum ivme değeri de azalım ilişkisi formülleri yardımıyla
hesaplanır. Burada bizim için önemli olan sıvılaşma analizinin nasıl yapıldığından ziyade
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deprem senaryosu çalışmalarında sıvılaşma gibi olabilecek ikincil afetlerinde olma
olasılıklarının belirlenmesi gerektiğini görmektir. Doğal olarak sıvılaşma ihtimali olan yerlerde
hasar biraz daha fazla olacaktır.

Şekil 10.9: İnceleme Bölgesindeki Sıvılaşmaya Uygun Jeolojik Birimler

Şekil 10.10: Sıvılaşma Potansiyeli Olan Alanların Dağılım Haritası
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Şekil 10.11: İnceleme Bölgesindeki Eğim Duraylılığı Riski Olan Alanlar (Model A için)
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Uygulamalar
1)
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002,
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması, Son Rapor, Cilt V, İstanbul. Detay bilgiler için bkz.
2)
Özmen, B., 2002, İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu, Türkiye Mühendislik
Haberleri, 1(417), 23-28. Detay bilgiler için bkz.
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Uygulama Soruları
1)
Tartışınız.

Bilimsel kriterlere uygun şekilde tehlike analizi yapmak niçin önemlidir?

2)
Senaryo Depreminin büyüklüğüne nasıl karar verilir ve niçin farklı
büyüklüklerde depremler için senaryo yapılır? Tartışınız.
3)

Maksimum yer ivmesi ve şiddet haritaları ne için önemlidir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” kapsamında yapılmış olan deprem tehlike
analizi çalışması ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Deprem tehlike analizi için yapılması
gereken çalışmaların neler olduğu veya neler olması gerektiği konusunda kısa, öz açıklayıcı
bilgiler verilmiş ve örnek çalışmayla konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Tehlike analizinin aşamaları nelerdir? Tartışınız.

2)

Senaryo deprem büyüklüğüne veya büyüklüklerine nasıl karar verilir? Tartışınız.

3)
Maksimum yer ivmesi dağılım haritası ve şiddet
hazırlayabilmek için ne tür çalışmaların yapılması gerekir? Tartışınız.

dağılım

haritası
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11. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL – 4)

193

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
11.1. Can kaybı ve yaralanmaların tahmini
11.2. Bina hasar tahmini
11.3. Can kaybı ve bina hasarları için kullanılan örnek formüller

194

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Can kaybı ve yaralanmaların tahmini nasıl yapılır?

2)

Bina hasar tahmini nasıl yapılır?

3)
Can kaybı ve bina hasarları ile ilgili ampirik ilişkileri geliştirebilmek için ne tür
çalışmaları yapılması gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Can kaybı ve yaralanmaların
tahmini

Can kaybı ve yaralanmaların
tahmini konusunda bilgi
sahibi olunması

Okuyarak/Araştırarak

Bina hasarlarının tahmini

Bina hasarlarının tahmini
konusunda bilgi sahibi
olunması

Okuyarak/Araştırarak

Can kaybı, yaralanma ve
bina hasar tahmini ile ilgili
ampirik formüller

Can kaybı, yaralanma ve
bina hasar tahmini ile ilgili
ampirik formüller ve
bunların nasıl geliştirildiği
konusunda bilgi sahibi
olunması

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Can Kaybı Tahmini



Yaralanmaların Tahmini



Bina Hasarları Tahmini



Ampirik Formüller
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Giriş
Bundan önceki derste olduğu gibi bu derste de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışması irdelenecektir.
Bu ders kapsamında deprem senaryosu çalışmaları sonucu mutlaka yapılması gereken
“Can Kaybı ve Bina Hasar Tahmini” hakkında bilgiler İstanbul için yapılmış olan deprem
senaryosu çalışması ile örneklendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.
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11.1. Can Kaybı ve Bina Hasar Tahmini
Bu bölümde hasar ve can kaybı analizleriyle ilgili çalışmalar örnekleriyle açıklanmaya
çalışılacaktır.
Bina hasarları tahmini aşağıdaki adımlar izlenerek yapılmıştır.

Şekil 11.1: Bina Hasar Tahminleri için Şematik Akış Diyagramı
Hasar durumu Ağır, Orta ve Az olmak üzere üç sınıfa ayrılarak yapılmıştır. Değişik
çalışmalar yapılarak “Hasar görebilirlik fonksiyonları” belirlenmiş ve bu fonksiyonlardan
yararlanarak ta hasar oranları tahmin edilmiştir. Hasarlı bina sayısı, hasar oranının bina
envanterinde sayılmış olan bina sayısıyla çarpılması sonucu elde edilmiştir. Bina hasarları
Model A ve Model C deprem senaryoları temel alınarak hesaplanmıştır.
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Çizelge 11.1: Hasar Hesaplaması için Sınıflarına göre Bina sayıları
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Şekil 11.2: 1970’den Sonra İnşa Edilmiş Binalar için Hasar Görebilirlik Fonksiyonu

Şekil 11.3: Mahalle ve Grid Bazlı Sismik Hareket

201

Çizelge 11.2: Bina Hasarlarının Tanımlanması

Çizelge 11.3: Betonarme Binaların Hasar Sınıflandırması
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Çizelge 11.4: Bina Hasarlarının Özeti

İki senaryo deprem için hasar karakteristikleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
MODEL A SENARYO DEPREM İÇİN: Toplam ağır hasarlı bina sayısı 51,000 olarak
hesaplanmıştır. Bu sayı çalışma alanı dahilindeki toplam bina sayısının % 7.1’idir. Kullanılmak
için onarıma ihtiyaç duyulan ağır ve orta hasarlı binaların sayısı 114.000 olarak hesaplanmıştır.
Sonuçlara bakılınca, deprem şiddetinin farklı dağılımından dolayı İstanbul’un güney
kesimindeki hasarın kuzey kesiminden daha ağır olacağı görülmektedir. Avrupa yakasının
güney sahili en ciddi şekilde etkilenecek alandır. Sahil kesimi boyunca birçok mahallede
binaların % 30’undan fazlası ağır hasar görecektir. Avrupa yakasında birçok mahallede ve
Anadolu yakasında bazı mahallelerde 200’den fazla bina ağır görecektir. Vurgulanması gereken
bir nokta da Silivri ve Büyükçekmece’de 300’den fazla binanın ağır hasar göreceği tahmin
edilmektedir.
MODEL C SENARYO DEPREM İÇİN: Toplam hasarlı bina sayısı 59.000 olarak
hesaplanmıştır. Bu sayı çalışma alanı dahilindeki toplam bina sayısının % 8.2’sidir.
Kullanılmak için onarıma ihtiyaç duyulan ağır ve orta hasarlı binaların sayısı 128.000 olarak
hesaplanmıştır. Hasar dağılım şekli Model A ile neredeyse aynıdır. Avrupa yakası sahil
kesimindeki bir mahallede binaların % 40’ından fazlası ağır hasar görecektir. Avrupa yakasında
birçok mahallede ve Anadolu yakasında bazı mahallelerde 200’den fazla binanın ağır hasar
göreceği tahmin edilmektedir.
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Şekil 11.4: Ağır Hasarlı Bina Sayısı (Model A Senaryo Depremi için)

Şekil 11.5: Ağır Hasarlı Bina Oranı (Model A Senaryo Depremi için)
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Çizelge 11.5: Model A’ya göre İlçelere göre Bina Hasarı
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Şekil 11.6: Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılımı (Model C Senaryo Depremi için)

Şekil 11.7: Ağır Hasarlı Bina Oranı Dağılımı (Model C Senaryo Depremi için)
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Çizelge 11.6: Model C’ye göre İlçelere göre Bina Hasarı
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Eşşiddet haritasına bağlı bina hasarları
İstanbul için bina hasarları eşşiddet ölçeğinden yararlanarak ta hesaplanmıştır. Sismik
şiddet değerleri “Avrupa Makrosismik Şiddet Cetveli (EMS-98)” kullanılarak yapılmıştır. Bu
şiddet cetvelinde binalar en zayıf sınıftan başlayarak A’dan F’ye kadar sınıflandırılmıştır. Bu
çalışama da İstanbul’daki binaların çoğu C sınıfında toplanmıştır. C sınıfı binaları ilgilendiren
VII-XI şiddetinin EMS-98 tanımı aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 11.7: EMS-98’de Şiddet Tanımı

Az, çok ve en çok ifadeleri EMS-98’deki bir ölçeği temel alır. Bu çalışmada, % 0-15
arası, % 15-55 arası, ve % 55-100 arası değerler sırasıyla Ağır, Orta ve Az hasarlı binalar için
kullanılmıştır. Yani aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi XI şiddetinde etkilenmiş bölgelerde Ağır
hasar oranı % 55 - % 100 arasında olacaktır. Diğer şiddet değerleri için oranlar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Çizelge 11.8: Çalışma için Kullanılan Şiddetin Tanımı

Hesaplanan sismik şiddetler aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Her iki modelde de,
İstanbul’daki şiddet değerlerinin VII – X arasında değiştiği görülmüştür. Avrupa yakasının
büyük kesiminin X şiddetinde etkileneceği tahmin edilmiştir.
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Şekil 11.8: İstanbul İçin Eşşiddet Haritası (Model A Senaryo Depremi için)

Şekil 11.9: İstanbul İçin Eşşiddet Haritası (Model C Senaryo Depremi için)
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Can kaybı tahmini aşağıdaki adımlar izlenerek yapılmıştır.
Depremden kaynaklanan can kayıplarının doğrudan nedenleri, bina göçmeleri,
yangınlar, tsunami, kaya düşmesi, toprak kayması vd., dir. Bina göçmelerinden meydana gelen
can kayıpları tüm bölgelerde gözlenen genel bir olaydır. Türkiye’de 1999 İzmit Körfez
depreminde 17.000’in üzerinde insan öncelikle bina göçmeleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
İstanbul’daki binaların zayıflığı dikkate alındığında, gelecek bir depremde bina göçmelerinin
can kayıplarının en önemli nedeni olacağını belirtmek gerekir.
Bundan dolayı İstanbul için yapılan çalışmada bina hasarı ile can kaybı arasındaki ilişki
irdelenmiştir. Can kayıpları ve ağır yaralı sayısı için hasar fonksiyonları bu analiz sonucu
çıkarılmış ve can kaybı ve ağır yaralı kişi sayıları bu ampirik ilişkiler ve bina hasar dağılımları
temel alınarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki şekilde can kayıpları için hesaplamaların nasıl
yapıldığı bir akış diyagramı ile gösterilmiştir.

Şekil 11.10: Can Kaybı ve Ağır Yaralı Sayısının Hesaplamasının Akış Diyagramı

İstanbul deprem senaryosu için can kaybı ve bina hasarları ile ilgili en uygun göstergeyi
bulabilmek için birçok bağıntı ve geçmişte meydana gelmiş depremlerle ilgiler bilgiler
irdelenmiştir.
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Çizelge 11.9: Türkiye’deki Depremlerde Meydana Gelen Bina Hasarı ve Can Kaybı

Yapılan çalışmalardan can kayıplarını hesaplamak için en uygun ilişkinin aşağıdaki
şekildeki gibi olmasına karar verilmiştir.
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Şekil 11.11: Türkiye’de Bina Hasarı ve Can Kaybı Arasındaki Ampirik Bağıntı ve
Hasar Fonksiyonu
17 Ağustos 1999 İzmit körfezi depremi ve geçmişte meydana gelmiş bazı büyük
depremde meydana gelen kayıp verilerinden yararlanarak İstanbul deprem senaryosu için ölü
sayısı ile ağır yaralı insan sayısı arasındaki ampirik bir bağıntı geliştirilmiştir.

Şekil 11.12: Türkiye’de Ağır Yaralı ve Ölü Sayıları Arasındaki Ampirik Bağıntı
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Can kaybı ve ağır yaralı kişi sayıları yukarıda açıklanan ampirik bağıntılar yardımıyla
hesaplanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Çizelge 11.10: Can Kaybı Hasarı Tanımlaması

Can kaybı ve yaralanmalar ilçe bazında hesaplanmış ve özet olarak aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Çizelge 11.11: Model A ve Model C için Can Kayıpları ve Yaralanmaların Özeti

İki senaryo deprem için can kaybı ve yaralanmalarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
MODEL A SENARYO DEPREM İÇİN: Can kaybı 73.000 olarak hesaplanmıştır. Bu
çalışma alanındaki nüfusun % 0.8’idir. Ağır yaralı sayısı 120.000’dir. Fatih’te, 6.000’den fazla
insanın öleceği tahmin edilmektedir. Adalar % 8.4 ile en yüksek ölü oranını göstermektedir.
MODEL C SENARYO DEPREM İÇİN: Can kaybı 87.000 olarak hesaplanmıştır. Bu
çalışma alanı nüfusunun % 1’idir. Ağır yaralı sayısı 135.000’dir. Bahçelievler, Fatih ve
Küçükçekmece’de, 6.000’den fazla insanın öleceği tahmin edilmektedir. Adalar % 9.3 ile en
yüksek ölü oranını göstermektedir.
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Şekil 11.13: Ölü İnsan sayısı (Model A Senaryo Depremi için)

Şekil 11.14: Ölü İnsan sayısı (Model C Senaryo Depremi için)
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Çizelge 11.12: Model A Senaryosu için İlçelere göre Can kaybı
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Çizelge 11.13: Model C Senaryo Depremi için İlçelere göre Can kaybı
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Uygulamalar
1)
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002,
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması, Son Rapor, Cilt V, İstanbul. Detay bilgiler için bkz
2)
Ergünay, Oktay, 2008, Mikrobölgeleme Çalışmaları ve Afet Senaryoları, Afet
Zararlarını Azaltmanın İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın no 2, sayfa 73-78, Ankara. Yayınına
bakınız.
3)
Özmen, B., 2002, İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu, Türkiye Mühendislik
Haberleri, 1(417), 23-28. Detay bilgiler için bkz.
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Uygulama Soruları
1)
Can kaybı ve yaralanmaların tahmini ve bu tahminlerin önemi konusunda ne
düşünüyorsunuz? Tartışınız.
2)
Tartışınız.

Bina hasarları tahmini ve bu tahminlerin önemi konusunda ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” kapsamında yapılmış olan can kaybı,
yaralanmalar ve bina hasar tahminleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Can kaybı,
Yaralanmalar ve Bina hasarları tahmini için yapılması gereken çalışmaların neler olduğu veya
neler olması gerektiği konusunda kısa, öz açıklayıcı bilgiler verilmiş ve örnek çalışmayla
konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Can kaybı ve yaralanmaların tahmini nasıl yapılır?

2)

Bina hasarları tahmini nasıl yapılır?

3)
Can kaybı, yaralanma ve bina hasar tahmini için geliştirilen ampirik ilişkiler ve
bunların geliştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tartışınız.
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12. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL – 5)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Önemli Tesisler ve Bu Tesislerin Hasar Tahminleri
12.2. Altyapı Tesisleri ve Bu Tesislerin Hasar Tahminleri

222

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Önemli Tesisler Nelerdir? Hasar Tahminleri Nasıl yapılır?

2)

Altyapı Tesisleri Nelerdir? Hasar Tahminleri Nasıl yapılır?

3)

Yangın Hasar Tahmini Nasıl Yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Önemli tesislerin hasar
tahmini

Önemli tesislerin hasar
tahmini hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Altyapı tesislerinin hasar
tahmini

Altyapı tesislerinin hasar
tahmini hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Önemli Tesisler



Altyapı Tesisleri



Önemli Tesislerin Hasar Tahmini



Altyapı Tesislerinin Hasar Tahmini
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Giriş
Bundan önceki derste olduğu gibi bu derste de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışması irdelenecektir.
Bu ders kapsamında deprem senaryosu çalışmaları sonucu mutlaka yapılması gereken
“Önemli Tesisler ve Altyapı Tesislerinin Hasar Tahmini” hakkında bilgiler İstanbul için
yapılmış olan deprem senaryosu çalışması ile örneklendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.
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12.1. Önemli Tesisler ve Altyapı Tesislerinin Hasar Tahmini
ÖNEMLİ TESİSLER
Deprem senaryoları veya daha genel ifadeyle afet senaryoları çalışmaları yapılırken
mutlaka önemli tesislerinin de zarar (hasar) görebilirliklerin belirlenmesi ve afet neticesinde
oluşabilecek hasar durumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi birçok önemli kamu
tesisi bir deprem anında kritik öneme sahiptir. Örneğin, Hastaneler, Sağlık Tesisleri, Okullar,
Valilik Binası, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri bunlara örnek olarak verilebilir.
Bunların depreme veya diğer afetlere dayanıklı olmaları son derece önemlidir. Aşağıdaki
tabloda bu önemli tesisler hakkında bazı bilgiler sunulmuştur.
Çizelge 12.1: Önemli Tesisler Hakkında Bazı Bilgiler
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Yukarıda belirtilen bu tür önemli kamu tesisleri depreme ve diğer afetlere karşı
dayanıklı olarak inşa edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle dayanıklı olup olmadıklarını
anlamak veya herhangi bir hasar durumunda neler yapılması gerektiğini belirleyebilmek için
afet senaryoları yapılırken önemli binalar daha detaylı bir şekilde incelenmesinde yarar vardır.
Çizelge 12.2: Önemli Tesisler ile İlgili Veri ve Parametreler

Çizelge 12.3: Önemli Tesislerin Bina Yapısı: Betonarme Çerçeve ve Yığma (%)
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Çizelge 12.4: Önemli Tesislerin Kat Sayısı ve Tesis Tipi

İstanbul’daki Kamu tesislerinin % 70’inden fazlasının kat sayısı 7’den azdır. Bunlar
arasında 1-3 kat arasındaki eğitim tesisleri ve sağlık tesislerinin toplam bina sayısına oranı,
diğer tüm 1-3 katlı binaların oranından az düşüktür. İtfaiye tesislerinin çoğu 1-3 katlı binalardan
oluşmaktadır.
Çizelge 12.5: Eğitim ve Sağlık Tesisleri: 1980’den önce, 1980 ve sonrası

İstanbul için yapılmış olan projede eğitim tesislerinin hasar görebilirlik fonksiyonu tüm
binalar temel alınarak belirlenmiştir. Ayrıca kat alanı ve yükseklik oranları da dikkate
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alınmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde depreme dayanıklı okul sayısının 287 olduğu ve
bunun toplam okul sayısının %10’undan biraz az olduğu görülmüştür. “Ağır + Orta + Az”
hasarlı, “Ağır + Orta” hasarlı, “Ağır” hasarlı okullar sırasıyla %32, %14 ve %6 olarak
hesaplanmıştır.
Sağlık tesislerinin hasar hesaplaması sonuçlarına göre bu tesislerin diğer tüm binaların
uğrayabileceği hasarla aynı hasara uğrayabileceği görülmüştür. Aslında sağlık tesislerinin
sıradan binalardan daha dayanıklı olması gerekir. Bundan dolayı, deprem anında sağlık
tesislerinin fonksiyonlarını sürdürmelerinin sağlanması için güçlendirilmeleri gerekir.
İtfaiye tesislerinin hasar oranı diğer önemli tesislerden % 4 - % 2 oranında daha azdır.
Bunun nedeni binaların betonarme ve 3 ya da daha az katlı olması olabilir.
Güvenlik tesislerinin hasar hesaplamasının sonuçlarına göre bu tesislerin diğer tüm
binaların uğrayabileceği hasarla aynı hasara uğrayabileceği görülmektedir. Bunun nedeni bu
tesislerin normal binalarla benzer özelliklerde olması olabilir.
Hükümet tesislerinin hasar hesaplamaları sonucuna göre sanılanın aksine bu tesislerin
diğer tüm binalardan daha fazla hasara uğrayabileceği görülmüştür. Bunun nedeni diğer normal
binalarla aynı özellikte yapılmış olması ve sismik şiddetin yüksek olacağı yerlerde yapılmış
olmalarıdır.
YANGINLAR
Tarih boyunca İstanbul büyük yangınlardan etkilenmiştir. Özellikle 1782 yılındaki
yangında neredeyse şehrin yarısı küle dönmüştür. Çalışma alanı içinde ahşap bina sayısının
oranı sadece toplamda % 1.6 ve sınırlı bir alan içerisinde bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış
olmasa da ikincil afet olarak depremden sonra birçok bina ve tesiste yangın çıkabilir.
Yangınların ana nedeni ocak ve fırınlar olabilir. Ayrıca elektrik kaçakları yada kısa devre de
yangınların önemli nedeni olabilir. Bina hanelerinin yangın potansiyeli yerel durumla doğrudan
ilgilidir. Geçmiş depremler süresince meydana gelen yangınlar istatistik olarak analiz edilmeli
ve yerel alan için bir yangın hasar görebilirlik fonksiyonu geliştirilmelidir. Fakat İstanbul için
bu tip bir veri mevcut değildir. Bu nedenle, bu çalışmada sadece yanıcı/parlayıcı maddelerin
bulundurulduğu tesislerin yangın potansiyelleri hesaplanmıştır. Bu tesisler Büyük LPG
Depoları, Boya/Cila Üretilen Fabrikalar, Kimyasal Madde Depoları, LPG Dolum İstasyonları
ve Yakıt Dolum İstasyonlarıdır.
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Şekil 12.1: Yangın Olasılığı (Model A Senaryo Deprem için)

Şekil 12.2: Yangın Olasılığı (Model C Senaryo Deprem için)
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ALT YAPILAR İÇİN HASAR ORANLARI
Bu bölümde aşağıdaki 5 tip altyapı için hasar tahminleri yapılmıştır
1) İçme Suyu Boru Hatları
2) Kanalizasyon Boru Hatları
3) Doğalgaz Boru Hatları
4) Elektrik Hatları
5) Telekomünikasyon Hatları (Fiberoptik)
İçme suyu Boru hasarları,
Türkiye’de boru hatları ile ilgili deprem hasarları konusunda yapılmış olan çalışmalar
yok denecek kadar azdır. Sarıkaya ve Koyuncu (1999)’ya göre, Sapanca’da depremden önce
yaklaşık 90 km içme suyu boru hattı mevcutken 400 hasarlı nokta rapor edilmiştir ki bu da
km’de ortalama 4.4 hasar noktası anlamına gelmektedir.

Şekil 12.3: İçme Suyu Boru Hatları için kullanılan Hasar Oranları

Model A ve Model C için hesaplanan hasarlar sırasıyla 1.400 ve 1.600 noktadır. Boru
hatları şebekesinde hasar Avrupa yakasında yoğunlaşmıştır. En yüksek hasar oranı Fatih ve
Güngören’de ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 12.4: İçme Suyu Boru Hatları Hasar Dağılımı (Model A Senaryo deprem için)

Şekil 12.5: İçme Suyu Boru Hatları Hasar Dağılımı (Model C Senaryo deprem için)
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Çizelge 12.6: İçme Suyu Boru Hattı Hasarı
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Kanalizasyon Boru Hattı Hasarı
Kanalizasyon boru hatları için hasar tahminleri içme suyu hatları için kullanılan hasar
oranları kullanılarak yapılmıştır. Model A ve Model B için hesaplanmış olan hasarlar sırasıyla
yaklaşık olarak 1.200 ve 1.300 noktadır. Bu rakamlar yeterli bilgi olmayan birçok ilçeyi
kapsamamaktadır.

Şekil 12.6: Kanalizasyon Boru Hatları Hasar Dağılımı (Model A Senaryo deprem için)

Şekil 12.7: Kanalizasyon Boru Hatları Hasar Dağılımı (Model C Senaryo deprem için)
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Çizelge 12.7: İlçelere göre Kanalizasyon Boru Hatları Hasarı
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Doğalgaz Boru Hatları ve Servis Kutuları
Doğalgaz boru hatları ve servis kutularının hasar tahminleri 1999 İzmit körfezi depremi
ve Japonya’daki hasar bilgileri göz önüne alınarak aşağıdaki oranlar kullanılarak yapılmıştır.

Şekil 12.8: Doğalgaz Boru Hatları için Hasar Fonksiyonu

Doğalgaz servis kutuları binaların zemin katına ya da dış duvarlar üzerinde
yerleştirilmektedir. Eğer bina çökerse, servis kutusu da hasar görecektir. Gaz boru hattı hasar
görmese dahi servis kutusundan bir patlamaya neden olabilecek gaz sızıntısı meydana gelebilir.
Bu yüzden senaryo çalışmalarında bu hasarların da tahmin edilmesi son derece önemlidir.
İstanbul için yapılan deprem senaryosunda, tüm ağır hasarlı binalardaki servis kutuları ile orta
hasarlı binaların yarısındaki servis kutularının hasar göreceği tahmini yapılmıştır.
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Şekil 12.9: Doğalgaz Boru Hatları Hasar Dağılımı (Model A Senaryo deprem için)

Şekil 12.10: Doğalgaz Boru Hatları Hasar Dağılımı (Model C Senaryo deprem için)
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Şekil 12.11: Doğalgaz Servis Kutuları Hasar Dağılımı (Model A Senaryo deprem için)

Şekil 12.12: Doğalgaz Servis Kutuları Hasar Dağılımı (Model C Senaryo deprem için)
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Çizelge 12.8: Doğalgaz Boru Hatları ve Servis Kutuları Hasarı

ELEKTRİK HATLARI
Türkiye’de gözlemlenen hasar ve mevcut hasar fonksiyonları çalışmaları temel alınarak
aşağıdaki gibi bir hasar fonksiyonu oluşturulmuş ve İstanbul deprem senaryosu çalışmasında
kullanılmıştır. Yeraltı kablo hasarı için de 1992 Erzincan depremi hasar verileri ve HAZUS99
hasar verileri kullanılmıştır. Yüksek gerilim iletim hatlarının ise geçmiş deprem tecrübelerine
veya kayıtlarına dayanarak hasar görmeyeceği tahmin edilmiştir.
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Şekil 12.13: Havai Elektrik Kabloları Hasar Oranı ile Maksimum Yer İvmesi arasındaki
ilişki

Şekil 12.14: Yeraltı Elektrik Kabloları Hasar Oranı ile Maksimum Yer İvmesi
arasındaki ilişki
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Şekil 12.15: Elektrik Kablo Hasarı Uzunluğu (km) (Model A Senaryo deprem için)

Şekil 12.16: Elektrik Kablo Hasarı Uzunluğu (km) (Model C Senaryo deprem için)
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Çizelge 12.9: İlçelere göre Elektrik Kablo Hasar

İLETİŞİM KABLOLARI HASARI
İletişim kablolarıyla ilgili olarak, sadece ana fiber optik kablo sistemiyle ilgili bilgiler
mevcut olduğu için sadece bunlarla ilgili hasar tahmini yapılmıştır. Fiber optik kablolarının
hasar görebilirlikleri ile yeterince çalışma ve bilgi yoktur. Bundan dolayı, fiber optik
kablolarının hasarlarını sayısal olarak hesaplamak mümkün değildir. Bu çalışma kapsamında
deprem hareketinin fazla olduğu ve sıvılaşma riski olan bölgelerdeki fiber optik kablolarının
hasar görebilirliğinin fazla olduğu kabulü yapılmıştır.
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Şekil 12.17: Fiber Optik Kablo Dağılımı
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Uygulamalar
1)
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002,
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması, Son Rapor, Cilt V, İstanbul. Detay bilgiler için bkz
2)
Ergünay, Oktay, 2008, Mikrobölgeleme Çalışmaları ve Afet Senaryoları, Afet
Zararlarını Azaltmanın İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın no 2, sayfa 73-78, Ankara. Yayınına
bakınız.
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Uygulama Soruları
1)
Önemli tesislerin hasar tahmini ve bu tahminlerin önemi konusunda ne
düşünüyorsunuz? Tartışınız.
2)
Altyapı tesislerinin hasar tahmini ve bu tahminlerin önemi konusunda ne
düşünüyorsunuz? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” kapsamında yapılmış olan önemli tesisler ve
altyapı tesisleri hasar tahminleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Önemli tesisler ve
Altyapı tesislerinin hasar tahminleri için yapılması gereken çalışmaların neler olduğu veya neler
olması gerektiği konusunda kısa, öz açıklayıcı bilgiler verilmiş ve örnek çalışmayla konunun
daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Önemli tesislerin hasar tahmini nasıl yapılır?

2)

Altyapı tesislerinin hasar tahmini nasıl yapılır?

3)
Önemli tesisler ve altyapı tesislerinin hasar tahmini için geliştirilen ampirik
ilişkiler ve bunların geliştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tartışınız.
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13. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL-6)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Köprülerin hasar tahmini
13.2. Yolların hasar tahmini
13.3. Köprü ve yolların hasar tahmini ne açıdan önemlidir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Köprülerin hasar tahmini nasıl yapılır?

2)

Yolların hasar tahmini nasıl yapılır?

3)

Köprü ve yol hasarlarının tahmini ne açıdan önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Köprülerin hasar tahmini

Köprülerin hasar tahmini
konusunda bilgi sahibi
olunması

Okuyarak/ Araştırarak

Yolların hasar tahmini

Yolların hasar tahmini
konusunda bilgi sahibi
olunması

Okuyarak/ Araştırarak

Köprülerin ve yolların hasar
tahmininin önemi

Köprülerin ve yolların hasar Okuyarak/ Araştırarak
tahmininin önemi konusunda
bilgi sahibi olunması
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Anahtar Kavramlar


Köprülerin hasar tahmini



Yolların hasar tahmini



Köprü ve yolların hasar tahminin önemi
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Giriş
Bundan önceki derste olduğu gibi bu derste de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışması irdelenecektir.
Bu ders kapsamında deprem senaryosu çalışmaları sonucu mutlaka yapılması gereken
“Köprülerin ve Yolların Hasar Tahmini” hakkında bilgiler İstanbul için yapılmış olan deprem
senaryosu çalışması ile örneklendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.
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13.1. Köprülerin ve Yolların Hasar Tahmini
Köprüler afete müdahale aşamasında çok önemli hale gelmektedir. Deprem sonrasında
ulaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için köprülerin yıkılmaması gerekmektedir.
Eğer köprüler yıkılır veya zarar görürse bunların tamiri uzun zaman alacağı için müdahale
çalışmalarında büyük aksamalar olur. Köprü kirişinin düşmesi ulaşım sistemini en ciddi şekilde
etkileyecek durumdur. Bundan dolayı İstanbul deprem senaryosu çalışmasında Kubo/Katayama
tarafından önerilmiş olan kiriş düşmesi açısından köprülerin değerlendirilmesi yöntemi
köprülerin hasar tahmini için kullanılmıştır.

Şekil 13.1: Kubo/Katayama Tarafından Önerilen Köprülerin Hasar Tahmini Şeması

Çalışmada 480 köprü incelenmiş ve hasar derecesi tahminleri dağılımı aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir. 21 örnek Orta Olasılık ve 4 örnek Yüksek Düşme Olasılığı’na sahip olarak
tanımlanmıştır.
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Şekil 13.2: Köprülerin Hasar Derecesi Tahmini

YOLLAR VE TRAFİK
Yollar, kentsel fonksiyonları destekleme çerçevesinde ulaşım ve trafik açısından en
önemli araçlardır. Yollar boyunca birçok çeşit iletişim, arz ve işleme tesisleri ve şebekeleri
(şehir suyu, atık su, elektrik, gaz şebekeleri vb.,) gömülüdür. Bu yüzden yolların sadece insan
ve malzeme taşımacılığı değil başka fonksiyonlarının da olduğu görülmektedir. Bundan dolayı,
deprem sırasında yollarda meydana gelecek olan hasarlar sadece yol boyunca gömülü yapılarda
fiziksel hasar meydana getirmenin yanı sıra bu hasarlar sonucunda tüm sistemin işlememesi
olasılığı sonucunu da doğurur. Bu nedenle yolların her biri depremden hemen sonra acil olarak
tahliye, bilgi toplama, kurtarma, tıbbi yardım vb., konularda önemli rol oynarlar ve ek olarak
deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak malzemelerinin taşınmasında ve restorasyon
etkinliklerinde kaçınılmaz olarak çok önemlidirler. Bu nedenlerle yollarda meydana
gelebilecek hasarların boyutunun tahmin edilmesi son derece önemlidir. Ek olarak yol ağlarının
önemi değerlendirilerek, hangi geçit ve güzergâhların önemli olduğu net olarak belirlenmelidir.
Bu görüşlerden yola çıkarak İstanbul deprem senaryosu çalışması kapsamında ulaşım ağının
önem derecesi, depreme karşı güçlendirme önceliklerinin belirlenmesi ve yol kenarındaki
binaların göçmesi sonucunda yol kapanmalarından dolayı oluşabilecek hasarları tahmin
edilmeye çalışılmıştır.
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Yol ağının önem derecesinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar aşağıdaki akış şemasına
uygun olarak yapılmıştır.

Şekil 13.3: Yol Önem Değerlendirmesinin Belirlenmesi Çalışmasının Akış Şeması
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Şekil 13.4: Birinci Derece Önemli Yolların Genişliği

Şekil 13.5: İkinci Derece Yolların Genişliği
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Şekil 13.6: Kent İçi Toplayıcı Yolların Genişliği
Yol ağı boyunca güzergâh ve genişliklerinin önem değerlendirmesi için güzergâh ve
yolun afet önleme için önemine bakılmıştır. Tahliye ve çıkış yolu olup olmadığı, acil ulaşım
yolu olup olmadığı, öncelikli acil durum kullanımı için geliştirilmiş yol olup olmadığı gibi
özelliklerine bakılarak afet önleme açısından önemine karar verilmiştir. Ayrıca farklı alanlar
için kritik bir bağlantı yolu olarak hizmet görüp görmediğine bakılmıştır. Özellikle kurtarma
faaliyetleri ve dışarıdan gelecek olan yardım malzemelerinin ulaştırılması açısından bakılarak
buna karar verilmiştir. Trafik hacim kapasitesi, yön, güzergâh özelliği ve yol kenarındaki
binaların deprem sırasında yıkılma risk derecesi de değerlendirmeye alınmıştır.
Nehirlerden ve boğazlardan geçen yollar afet önleme güzergâhları gibi deprem afeti için
önemli faktörlerdendir. İstanbul’da nehirlerden ve boğazdan geçen köprülerin hasar görmesinin
bölgeler arasındaki bağlantının kopmasına ve tahliye, kurtarma ve yeniden yapılanma
etkinliklerinin yerine getirilememesine yol açması muhtemeldir. Bu noktadan hareketle
üzerinde 50 m yada daha uzun köprü bulunan güzergah ve yol kesitleri çok önemli olarak
dikkate alınmış ve ek olarak yüksek puanla değerlendirilmiştir. Aşağıdaki tablo’da güzergâh ve
yolların önem değerlendirmesinde kullanılmış olan bir özelliğin puan ve ağırlık katsayıları
gösterilmiştir.

259

Çizelge 13.1: Yol Değerlendirme Puanları ve Katsayı Faktör Ağırlıkları
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Şekil 13.7: Yol Derecelendirmesi: Afet Önleme: Yolların Ayrımı

Şekil 13.8: Yol Derecelendirmesi: Afet Önleme Faktörü: Bağlantılar
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Şekil 13.9: Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yoğunluk Tipi

Şekil 13.10: Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön
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Şekil 13.11: Yol Derecelendirmesi: Güzergâh Karakteristiği: Arazi Kullanımı

Şekil 13.12: Yol Derecelendirmesi: Güzergâh Karakteristiği: Bina Yıkılma Riski
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Şekil 13.13: Yol Derecelendirmesi: Ana Geçitler (Büyük Köprüler ve Viyadükler)

Şekil 13.14: Özelliklerine Göre Yol Önceliği
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YOL AĞI ÖZELLİĞİNE GÖRE ÖNEM DEĞERLENDİRMESİ
Yol ağı özelliğine göre önem değerlendirmesi, depremin hemen sonrası, bilgi toplama
ve kurtarma periyodu ve acil iyileştirme gibi periyodları içeren birçok aşama için
değerlendirilmelidir. Yol ağı konusunda geniş bir perspektiften değerlendirme yapılabilmesi
için, mevcut yol kullanımı, yön ve trafik hacmi, trafiğin ve yol kenarlarının özelliği gibi
noktaların değerlendirmeye alınması gereklidir.
İstanbul deprem senaryosunda yol ağının özelliğine göre önem değerlendirmesi, her
aşamada insanların istedikleri noktaya öngörülen süre içinde ulaşmalarına imkân veren trafik
durumunu ifade eden “kesinlik” en önemli nokta olarak dikkate alınmıştır. Bu nedenle, seçilen
önemli tesisler arasında mümkün olan en kısa güzergâhın ne sıklıkta kullanıldığı ve her bir
kullanım sıklığı hesaplanmıştır. Daha sonra kullanım sıklığı baz alınarak özellikle ayırt
edilebilir olan güzergah ve bölümler seçilmiştir. Ayrıca yukarıda bahsedilen benzer
değerlendirmeler bu güzergâh üzerindeki köprülerin kullanılamama durumu için de
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 13.15: Birinci Derece Acil Ulaşım Yollarıyla Bağlanacak Tesisler
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Şekil 13.16: Birinci, İkinci ve Üçüncü Acil Ulaşım Yollarıyla Bağlanacak Tesisler

Şekil 13.17: En Kısa Yol Analizi için Yol Ağı ve Tesis (Bağlantı) Noktaları
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Şekil 13.18: Birinci Derece Acil Yol Ağında En Kısa Yol Analizi; A Durumu: Hasarsız

Şekil 13.19: Birinci Derece Acil Yol Ağında En Kısa Yol Analizi; B Durumu: 2.
Köprüde Hasar Halinde
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Şekil 13.20: Afet Yönetimi Kapsamındaki Tesisler için En Kısa Yol Analizlerine Göre
Yol Öncelikleri

Güzergâh ve yol bölümlerinin önem değerlendirmesi çeşitli matrisler kullanılarak
belirlenmiş ve önem derecesine göre sınıflandırılarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buradaki
öncelik sıralaması ve önem değerlendirmesi temel alınarak deprem afetinden korunmak ve
etkin güçlendirme yapmak için yol bakım çalışmalarına ve köprülerin deprem etkisinden
korunması gereklidir.
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Şekil 13.21: Yol Öncelikleri

Şekil 13.22: Hasar Görme Olasılığı Yüksek Köprü: Yol Ağı İçin Öncelik
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Uygulamalar
1)
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002,
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması, Son Rapor, Cilt V, İstanbul. Detay bilgiler için bkz
2)
Ergünay, Oktay, 2008, Mikrobölgeleme Çalışmaları ve Afet Senaryoları, Afet
Zararlarını Azaltmanın İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın no 2, sayfa 73-78, Ankara. Yayınına
bakınız.
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Uygulama Soruları
1)
Köprülerin hasar tahmini
düşünüyorsunuz? Tartışınız.
2)
Tartışınız.

ve bu tahminlerin önemi

konusunda ne

Yolların hasar tahmini ve bu tahminlerin önemi konusunda ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” kapsamında yapılmış olan köprüler ve yolların
hasar tahminleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Köprüler ve yolların hasar tahminleri için
yapılması gereken çalışmaların neler olduğu veya neler olması gerektiği konusunda kısa, öz
açıklayıcı bilgiler verilmiş ve örnek çalışmayla konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Köprülerin hasar tahmini nasıl yapılır?

2)

Yolların hasar tahmini nasıl yapılır?

3)
Köprülerin ve yolların hasar tahmini için geliştirilen ampirik ilişkiler ve bunların
geliştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tartışınız.
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14. İSTANBUL DEPREM SENARYOSU UYGULAMASI
(İSTANBUL – 7)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Çöken Bina Nedeniyle Yolun Kapanması
14.2. Deprem Senaryosu sonucundan yararlanarak Zarar Azaltma Çalışmaları için
Yapılan Öneri Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çöken binalar nedeniyle kapanma olasılığı olan yollar nasıl belirlenir?

2)

Deprem senaryosu çalışması sonuçlarından nasıl yararlanılmıştır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çöken binalar nedeniyle
yolların kapanması

Çöken binalar nedeniyle
yolların kapanması hakkında
bilgi sahibi olunması

Okuyarak/Araştırarak

Acil durum anında yolların
kapanmasının yaratacağı
aksaklıklar

Acil durum anında yolların
kapanmasının yaratacağı
aksaklıklar hakkında bilgi
sahibi olunması

Okuyarak/Araştırarak

Deprem senaryosu
çalışmasının zarar azaltma
için kullanılması

Deprem senaryosu
çalışmasının sonuçlarının
zarar azaltma çalışmalarının
belirlenmesi amacıyla
kullanılması

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Çöken bina



Yolların kapanması



Zarar Azaltma Stratejilerinin belirlenmesi
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Giriş
Bundan önceki derste olduğu gibi bu derste de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanmış olan “Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışması irdelenecektir.
Bu ders kapsamında deprem senaryosu çalışmaları sonucu mutlaka belirlenmesi gereken
“Çöken Binalar Nedeniyle Kapanacak Yolların Tahmini” hakkında bilgiler İstanbul için
yapılmış olan deprem senaryosu çalışması ile örneklendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır.
Ayrıca proje kapsamında deprem zararlarını azaltma çalışmaları için getirilen öneriler ve kısa,
orta ve uzun vadeli faaliyetlerin bir kısmından örnekler vererek senaryo çalışması sonucunda
elde edilen sonuçların kullanım alanlarına bir örnek verilmeye çalışılacaktır.
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14.1. Çöken Binalar Nedeniyle Kapanma Olasılığı Olan Yolların
Belirlenmesi
Yolların hem trafik işlevi, hem de yer olarak işlevi vardır ve yol kenarındaki çeşitli
tesislere ulaşım gibi ve altyapıları (elektrik, telefon, doğalgaz vb.) konumlandırması gibi farklı
işlevleri vardır. Diğer yandan, acil durumlarda, acil kurtarma araçlarının trafiği ile tahliye ve
yangının yayılmasını önlemek için hizmet verirler. Bu nedenle, acil durumlarda yol işlevlerinin
yeterliğini güvenceye almak amacıyla yolların kapanmasını önlemek için düzenlemeler
yapılması gereklidir. Bu nedenle, acil durumlarda yolların işlevinin hangi dereceye kadar
güvenceye alınabileceğini detaylı olarak hesaplamak ve hesaplama sonucuna göre yolların ve
kentsel alanların gelecekteki düzenlemeleri için bir plan yapılması arzu edilir. Afetle ilgili
yapılacak her türlü planda olduğu gibi bu planların da afet senaryosu çalışmalarına
dayandırılması gerekir. Bu açıdan İstanbul deprem senaryosu çalışmasında, çöken binalara
bağlı olarak olası yol kapanmaları, binalara gelecek olası zarar hesaplarına dayandırılarak
tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu rapordaki yol kapanması terimi, üç (3) metreden daha geniş
geçitlerin, yani binaların vb. yıkılmasından sonra en küçük araçların geçişine izin verilmesinin
güvenceye alınamadığı durumlar olarak tanımlanmıştır.

Şekil 14.1: Yol Kapanmasının Tanımı
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Bir yolun, tahripkâr bir depremin sonucunda kapanıp kapanmayacağını hesaplamak
mümkündür. Yolun kapanmasına ilişkin faktörler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir.

Şekil 14.2: Yol Kapanmasına İlişkin Faktörler
Yol kapanması olasılığı yukarıda belirtilen faktörlerin her birine uyan değerleri
varsayımlandırarak hesaplanabilir. İstanbul Deprem senaryosu çalışmasında yol kapanması
olasılığını hesaplamak için aşağıdaki durum ve değerler alınmıştır.
-

-

Yol kapanması olasılığı 500x500 metrelik her bir alan için hesaplanmıştır.
Her bir 500x500 metrelik alandaki bina yıkılma olasılığı Model-C’deki deprem
hareketine göredir.
Binaların yolların üzerine yıkılma olasılığı %100 olarak varsayılacaktır. Başka
bir deyişle binaların yolların üzerine yıkılma olasılığı 500x500 metrelik bir
alandaki bina yıkılma olasılığına eşittir.
Yollar kendi içinde 2 ila 6 metre, 7 ila 15 metre ve 16 metreden geniş yollar
şeklinde sınıflandırılmıştır.
Yolun iki tarafındaki binaların yıkılma olasılığı, 500x500 metrelik bir alandaki
binaların yıkılma olasılıklarının karesi x 1’e eşittir.
Binaların yıkılmasından sonra, aracın içinden geçebileceği en dar geçitin
genişliği 3 metre olarak varsayılmıştır.
Yıkılan binaların genişlikleri toplamının kalan yolların genişliğinden büyük
olması olasılığı, Kobe depreminden elde edilen vakalara göre sırasıyla; genişliği
2 ila 6 metre olan yollar için %98, 7 ila 15 metre olan yollar için %11 ve 16
metreden geniş olan yollar için %0.3 tür.
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Her bir yol tipinin kapanma olasılıkları yukarıda anlatıldığı gibi hesaplanmış ve
aşağıdaki haritalarda gösterilmiştir.
2 ila 6 metre genişliğindeki yolların kapanma hesapları aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir. Yol kapanma olasılığının %50’den yüksek olduğu alanlar Avrupa
yakasının güneyi ve Asya yakasında yer almaktadır. Bu alanlar yoğun yerleşime sahip
alanlardır ve yol kapanması, bina yıkılma olasılığının yüksek olarak hesaplandığı
alanlarda meydana gelmektedir. Yıkılan binaların sebep olacağı yol kapanmaları tahliye
ve kurtarma faaliyetlerinde ciddi zorluklar yaratacaktır.

Şekil 14.3: 2 ila 6 metre genişliğindeki yolların kapanması olasılığı
7 ila 15 metre genişliğindeki yolların kapanma olasılıkları aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Yol kapanma olasılığının %50’den yüksek olduğu alanlar Avrupa yakasının bir bölümüdür. 7
ila 15 metre genişliğindeki yollar yerleşim alanlarının içi ve etrafında yer almaktadır.
Dolayısıyla, bu tür işlevleri olan yolların kapanması halinde yaşam alanlarına ve diğer bölgelere
erişmek zorlaşacak ve bazı bölgeler izole olacaktır.
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Şekil 14.4: 7 ila 15 metre genişliğindeki yolların kapanması olasılığı
16 metre yada daha geniş yolların kapanma olasılığı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 16
metreden daha geniş yolların yıkılan binalar sonucunda kapanmasının zor olduğu
varsayılmıştır. Dolayısıyla, binaların yolların üzerine yıkılması halinde bile, bu tür yolların
geçişi için zorluk çıkarması olasılığının düşük olacağı sanılmaktadır.

Şekil 14.5: 16 metre ve daha üstü genişliğindeki yolların kapanması olasılığı
Yol kapanması sonucu bazı bölgelere ulaşılamama olasılığı, yıkılan binalar sonucu
kapanan yolların hesaplanmasından elde edilen sonuçlara dayandırılarak elde edilmiştir.
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Hesaplama sonuçları, adları “çok riskli”, “riskli”, “orta riskli” ve “düşük riskli” olmak üzere
dört gruba ayrılmıştır.

Şekil 14.6: Yol kapanması sonucu izole olacak alan hesaplamaları
JICA – İBB tarafından ortaklaşa olarak yürütülen proje kapsamında yapılmış olan
deprem senaryosu çalışmasından elde edilen verilerden yararlanarak deprem zararlarını
azaltmaya yönelik olarak alınması gereken önlemler ve kısa, orta ve uzun vadede yapılması
gereken çalışmalar hakkında öneriler getirilmiştir.
Bunların bir kısmı başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.
-

Hasar görebilir kentsel yapı ve binaların güçlendirilmesine yönelik öneriler,

-

Arazi kullanımına ve mevzuatına yönelik öneriler,

-

Depreme dayanıklı binaların yapımının teşvikine ve desteklenmesine yönelik
öneriler,

-

Acil Müdahale çalışmalarının etkin olmasına yönelik öneriler,

-

Acil ulaşım ağı oluşturmak için öneriler,

-

Afet yönetim merkezlerinin güçlendirilmesine yönelik öneriler,

-

Deprem afetini azaltmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken
birçok faaliyet için öneriler getirilmiştir.
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Uygulamalar
1)
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002,
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel
Planı Çalışması, Son Rapor, Cilt V, İstanbul. Detay bilgiler için bkz
2)
Ergünay, Oktay, 2008, Mikrobölgeleme Çalışmaları ve Afet Senaryoları, Afet
Zararlarını Azaltmanın İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın no 2, sayfa 73-78, Ankara. Yayınına
bakınız.
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Uygulama Soruları
1)

Çöken binalar nedeniyle yolların kapanması hakkında bilgi veriniz.

2)
Acil durum anında yolların kapanması nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar
hakkında neler düşünüyorsunuz? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” kapsamında yapılmış olan çöken binalar
nedeniyle kapanma olasılığı olan yolların tahminleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
Çöken binalar nedeniyle kapanma olasılığı olan yolların tahmini için yapılması gereken
çalışmaların neler olduğu veya neler olması gerektiği konusunda kısa, öz açıklayıcı bilgiler
verilmiş ve örnek çalışmayla konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Çöken binalar nedeniyle kapanma olasılığı olan yolların tahmini nasıl yapılır?
2) Acil durum anında yolların kapanması sonucu oluşabilecek aksaklıklar nelerdir?
3) Deprem senaryosu çalışmasından elde edilen sonuçların kullanım alanına yönelik
örnekler veriniz?
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