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1. GİRİŞ 
Bilgisayar tabanlı sismik risk ve kayıp analizi sistemlerine duyulan ilgi ve ihtiyaç, deprem 
mühendisliği alanında giderek artan oranda yeni araştırmaların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu tür sistemler, afet müdahale planlaması ve risk azaltıcı politikalarının belirlenmesi gibi 
önemli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, sistemlerin doğruluk ve 
güvenilirlikleri, zarar azaltma planlarının başarısı için temel oluşturmaktadır. Sismik risk ve 
kayıp analizinin içeriğinde afetin büyüklüğü, hasar görebilirlik, kırılganlık (hassasiyet), 
envanter (değer) ve entegre görselleştirme (kayıplar) bulunmaktadır. Afet, yer hareket 
parametresi veya spektral tepki değerleriyle tanımlanmaktadır. Kırılganlık ise bir envanter 
biriminin hasar sınırına ulaşması veya aşmasının koşullu olasılığı olarak tanımlanmıştır. 
Envanter, kayıp tahmini sonuçlarını kullanacak olan karar mercilerine, ilgi unsurun 
bileşenlerinin konum ve karakteristik bilgilerini sunar. Entegre görselleştirme ise hesaplanan 
hasarı kayıp değerine çeviren fonksiyonların da kullanımıyla, afet, kırılganlık ve envanterin 
fiziksel ve ekonomik kayıpların belirlenmesinde kullanımında bu bileşenleri bağlayan bir 
iskelet işlevi görür. 
 
İlerleyen kısımlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için geliştirilen, üretilen ve bir araya 
getirilen sismik kayıp tahmini bileşenleri, mevcut metodolojilerin de kısa incelemeleriyle 
birlikte detaylı bir biçimde açıklanacaktır. 
 

2. ÇALIŞMANIN ALTYAPISI 
Bu çalışmanın altyapısı 1999 İzmit ve Düzce depremlerine dayanmaktadır. 1999 
depremlerinden sonra, Başbakanlık adına İstanbul Teknik Üniversitesi ve Amerikan Federal 
Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) arasında yapılan bir anlaşma gereği İTÜ’de 30 
öğretim üyesi “Afet Yönetimi Eğitimi” almıştır. Eğitim, Türkiye için “Deprem Hasar Analizi 
Programı” geliştirilmesinin önemini ortay koymuş, konunun önemi İBB tarafından hazırlanan 
İstanbul Deprem Master Planında da vurgulanmıştır. Tüm bu çalışmalardan sonra, 
TÜBİTAK’in desteğiyle “Türkiye Deprem Hasar Analizi Program Geliştirme Birinci 
Çalıştayı” İTÜ’de 1-2 Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Amerika’da bu 
sistemi geliştiren gruplar davet edilmiş ve Çalıştay sonrasında Illinois Üniversitesi’ne bağlı 
“Orta Amerika Deprem Araştırma Merkezi” ile işbirliği kararı alınmıştır. Bu karar 
çerçevesinde bu merkez tarafından uzun yıllardır geliştirilen “Deprem Hasar Analizi” 
programı Türkiye koşullarına ve idari yapısına uygun hale getirilmeye başlanmıştır. Bu 
çalışmanın sonunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak olan programın kaynak kodu 
İBB’ne teslim edilecektir. Programın ismi, İBB ile yapılacak görüşmelerin sonunda 
belirlenecek olup, HAZTURK, HAZIST veya bir başka isim seçilebilecektir. 
 

3. ÇALIŞMA BÖLGESİNİN BELİRLENMESİ 
Kayıp tahmin sonuçları girdilere bağlı olduğundan, sonuçlarda maksimum güvenilirliğe 
ulaşabilmek için girdilerin de mümkün olan en yüksek kalitede olmaları gerekmektedir. 
İstanbul’da şu an için en yüksek kalitedeki mevcut veri Zeytinburnu ilçesi verileridir. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilen verilerle 
Zeytinburnu ilçesindeki binalar için kayıp analizi yapılacaktır. Bina özniteliklerindeki 
doğruluk da göz önüne alındığında bu seçim, binalar için kayıp analizinde en iyi sonuçları 
sunmaktadır. 
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4. YÖNETİCİ ÖZETİ 
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da sırasıyla saat 03:02 ve 18:57 de, Gölcük ve Düzce’de 7.4 ve 
7.2 büyüklüğünde gerçekleşen ve 47 ile 30 saniye süren depremlerin ardından, bölgede 
oluşacak bir sonraki büyük depremin Marmara Denizinde gerçekleşeceği ve en çok İstanbul’u 
etkileyeceği öngörülmüştür. Bölüm 5.2’de detaylı olarak açıklandığı üzere, olası İstanbul 
depremi için Japan International Cooperation Agency (JICA) tarafından dört ayrı senaryo 
hazırlanmış ve bu senaryolardan biri olan Model A en olası senaryo olarak kabul görmüştür. 
Model A’ya göre, Marmara denizindeki fay hattının 120 km’lik doğu bölümü kırılacak ve bu 
kırılma nedeniyle sismik hareket batıya yönelecektir. Depremin büyüklüğü 7.5 moment 
magnitüd olarak öngörülmüştür. İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen bu büyüklükte bir afetin, 
gerek insan hayatı, gerekse ülke ekonomisi bakımından kaçınılmaz ve geri dönülemez 
sonuçlar doğuracağı açıktır. Bu nedenle, en olası afete, en iyi şekilde hazırlanmak için afetin 
hangi bölgeleri, hangi tipteki yapıları en çok etkileyeceği ve bu afetin nasıl bir ekonomik 
bilanço çıkaracağını afet olmadan önce tahmin etmek gerekmektedir. Böyle bir tahmin 
öncelikle olası deprem için hazırlıklı olma, deprem nedeniyle meydana gelebilecek zararları 
azaltma, deprem sonrası erken, planlı ve bilinçli müdahale ile hızlı ve ekonomik iyileştirme 
safhalarının oluşturulmasında yardımcı olacaktır. Bu tahmin mekanizması dünya üzerinde 
deprem için sıklıkla kullanılmakta ve başarılı sonuçlar vermektedir. Hasar tahmini için en 
önemli bileşen, ilgili bölgedeki tüm olası senaryoları gerçekleştirebilecek ve bu senaryoların 
ilgili bölge yapıları üzerindeki etkilerinin görülmesini sağlayacak ve bu etkilerin azaltılması 
için gerekli güçlendirmeleri önerecek bir yazılımdır. Bu raporda, bu amaçla, hazırlanmış hasar 
tahmin ve kayıp değerlendirme yazılımının geliştirilme aşamaları ve çalışma prensipleri 
açıklanmaktadır. Yazılımın kullanımı için yardım ve açıklamaları ve analiz ve karşılaştırma 
sonuçları final raporunda verilecektir. 
 

5. MEVCUT VERİ VE MODELLERİN ANALİZİ 
Bölge için kayıp analiz araçları oluşturulmaya başlanmadan, bu konuda daha önce yapılmış 
araştırma ve çalışmaları gözden geçirmekte fayda vardır. Mevcut çalışmaların gözden 
geçirilmesi konusunda belirlenen ana başlıklar afet, kırılganlık ve envanterdir. 

5.1 SİSMOLOJİK ÖZELLİKLER 
Beklenen İstanbul depreminin gerçekleşeceği öngörülen ve Şekil 5.1’de görünen Marmara 
fayının özellikleri hakkında birçok araştırma yapılmış ve fayın sismolojik özellikleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ve yayınlara göre depremin beklendiği Ana Marmara 
Fayı, Şekil 5.3’te de görüleceği gibi, “Marmara çukurunu ikiye bölen ve 17 Ağustos 1999 
Kocaeli depreminin olduğu fay ile 9 Ağustos 1912 Şarköy-Mürefte depreminin gerçekleştiği 
fayı birleştiren tek bir yanal atımlı fay sistemidir” [1] (Le Pichon et al., 2001). Marmara 
Çukurunun doğu çeyreklik bölümünde, fay zonu (PDZ) havzanın kuzey kenarını takip eder. 
Halbuki, Tekirdağ havzasında ise güney kenar kıyısından gider. Fay zonunun doğu çeyreklik 
bölümü, sağ yanal atımlı fay zonunun iki ardışık keskin eğimine ait olan Çınarcık 
havzasından ve bitişik Merkez Yükseltiden boydan boya dağıtılan yer değiştirmenin küçük bir 
bileşenine sahiptir. Ana Marmara Fayının yer değiştirmeye maruz olan fay zonu 2x105 yıl 
önce, baskın kuzey-kuzeydoğu - güney-güneydoğu uzantısı tarafından oluşturulan eski havza 
yapısı boyunca kesilen Kuzey Anadolu Fayı Pliocene’deki ana hareketini tamamlamadan 
önce meydana gelmiştir. Mevcut kuzey-güney’den kuzey-kuzeydoğu - güney-güneydoğu’ya 
doğru olan aktif uzantısal yapılar muhtemelen Marmara Denizi alanında germe ayırımı 
göstermektedir. Ana Marmara Fayının evrimi diğer yanal atımlı fay zonları ile oldukça fazla 
benzerlik göstermekte fakat süregelen aktivitesi ve sismik yansıma profili nedeniyle, yapısı ve 
tarihi için daha fazla detaylı kavramaya ihtiyaç duyulmaktadır [1].  



 

 
Şekil 5.1 Ana Marmara fay zonu doğu kısmının batimetrik haritası (Le Pichon et al., 2001). Ana aktif faylar kalın siyah çizgiler ile gösterilmişlerdir. 
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Sato et al., (2004) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ana Marmara Fayı boyunca 
sismik aktivitenin oldukça yüksek olduğu ve odak derinliği dağılımının fay hattının batı kısmı 
boyunca en fazla 20 km, doğu kısmı boyunca ise en fazla 15km olduğu görülmüştür. [2] 
Parsons et al., (2000), tarafından yapılan araştırmada ise Kuzey Anadolu Fay sisteminin 
Marmara Denizi bölümünde 500 yıllık sismik kayma kataloğu (Şekil 5.2) GPS ölçmelerine 
yardımıyla dört keside bölünerek yılda ortalama 22±3 mm olarak belirlenmiştir. [3]  
 

 
Şekil 5.2 500 yıllık kataloga göre Marmara Denizinde gerçekleşen sismik kaymalar (Parsons et al., 2000) 
 
Ambraseys, (2002)’e göre Marmara Denizi çevresi, son 2000 yıldır büyüklüğü 6.7’nin 
üstünde olan ve birçoğu son derece fazla hasar veren depremlerle sarsılmaktadır. [4] Milattan 
sonra 1 ile 1999 yılları arasındaki bu depremlerin konum ve büyüklüklerine göre 
göstrimi Şekil 5.4’te Armijo et al., (2002)’nun yapmış olduğu çalışmaya göre belirlenen ve 
Marmara Denizini dörte bölen segmentlere göre gösterilmiştir. [5] Parsons, (2004)’a göre 
1999 yılında gerçekleşen ve moment büyüklüğü 7.4 olan Kocaeli depreminin kosismik ve 
postsismik etkilerini de içeren zamana bağlı bir model kullanılırsa, büyüklüğü yedi ve yediden 
büyük olacak bir Marmara depreminin gelecek 30 yılda gerçekleşme olasılığı yaklaşık % 35 
ile %70 arasındadır. Seçilen sismik parametrelere göre bu olasılık %7 ila %16 arasında 
artmaktadır. [6] Tüm bu çalışmalar göstermektedir ki İstanbul için ciddi bir deprem tehlikesi 
beklemekte ve bu nedenle oluşabilecek hasarı en küçük seviyeye indirecek ve afete hazırlıklı 
olunmasını sağlayacak hasar tahmin çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Şekil 5.3 Marmara fayının 25m çözünürlüklü EM-300 Multibeam batimetri haritası (Armijo et al., 2002) 
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Şekil 5.4 Marmara Denizi altındaki Kuzey Anadolu Fayının segmentleri (Armijo et al., 2002) ve Ms > 6.6 depremler (M.S. 1–1999) Ambraseys (2002) tarafından 

konumlandırıldıkları şekilde. 
 



5.2 AFET 
İlk araştırma Türkiye için tanımlanmş azalım ilişkileri üzerine yapılmıştır. Kayıp analizi, 
depremin büyüklüğü, deprem odağının analiz yapılan yere olan uzaklığı, zemin koşulları ve 
topoğrafyaya bağlı olarak hesaplanan yersel ivme değerlerine dayanmaktadır. Kuvvetli zemin 
hareket kayıtlarının eksikliği nedeniyle, Türkiye için çok sayıda azalım ilişkisi 
bulunmamaktadır. 

 
Türkiye için hazırlanmış azalım ilişkilerinde iki tür yaklaşım bulunmaktadır. Bunların ilki, 
Kuzey Anadolu Fayı ve San Andreas Fayı’nın gösterdiği yapısal benzerlikler nedeniyle 
Kuzeybatı Amerika için geliştirilmiş ilişkilerin uyarlanmasıdır. İkinci yaklaşım ise yalnız 
Türkiye’ye ait ya da hem Türkiye hem de dünya çapındaki kuvvetli zemin hareket kayıtlarının 
kullanımıyla yeni azalım ilişkilerinin oluşturulmasıdır. Tablo 5.1‘de, İstanbul için 
gerçekleştirilecek bir kayıp analizinde kullanılabilecek azalım ilişkileri görülmektedir. 
 

Tablo 5.1 İstanbul için kullanılabilecek azalım ilişkilerinin özellikleri 
Azalım İlişkisi Yersel Hareket 

Parametresi Mesafe Türü Zemin Koşulları 

    
Kalkan & Gülkan (2004) PGA & PSA Joyner-Boore Mesafesi Kaya, Zemin, Yumuşak Zemin 
Özbey ve diğ., (2004) PGA & SA Joyner-Boore Mesafesi Sert Kaya, Kaya, Sıkı Zemin, Sert Zemin 
Ulusay ve diğ., (2004) PGA Episantr Mesafesi Kaya, zemin, yumuşak zemin 
    
Boore ve diğ., (1997) PGA & SA Joyner-Boore Mesafesi 30 metredeki Vs hızı  
Sadigh ve diğ., (1997) PGA & SA Joyner-Boore Mesafesi Kaya, Derin Zemin 
Boore ve Atkinson (2006) PGA & SA Joyner-Boore Mesafesi 30 metredeki Vs hızı 
Campbell ve Bozorgnia (2006) PGA & SA Kırılma Yüzeyine Mesafe 30 metredeki Vs hızı 
Chiou ve Youngs (2006) PSA & SA Kırılma Yüzeyine Mesafe 30 metredeki Vs hızı 

 
İlk yaklaşım uyarınca kullanılan azalım modelleri: Boore ve diğ., 1997[7], Sadigh ve diğ., 
1997[8]. Kuzey Amerika, Japonya, Türkiye ve Batı Avrasya yersel ivme kayıtlarına dayanan 
bu modellerden Boore ve diğ., dışındakiler Türkiye ve Kuzey Amerika yersel kayıtları 
kullanılarak geliştirilmiştir. İkinci yaklaşım uyarınca geliştirilen azalım modelleri temel 
olarak Türkiye kuvvetli zemin hareket kayıtları kullanılarak oluşturulmuştur: Kalkan ve 
Gülkan, 2004[9], Özbey ve diğ., 2004[10], Ulusay ve diğ., 2004[11]. Fakat, Türkiye için olan 
kayıtların yetersizliği nedeniyle dünyanın diğer bölgelerine ait kayıtlar da kullanılmıştır. 
Azalım ilişkileri yer hareket parametrelerine ve zemin koşullarına göre farklı sonuçlar 
verirler. Tablo 5.2’de belirtilen azalım formülleri, Tablo 5.3’ten Tablo 5.10’a kadar verilen 
katsayılara bağlı olarak kullanılmaktadır. 
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Tablo 5.2 Mevcut azalım ilişkileri 

Kalkan & Gülkan, 2004 

( ) ( ) ( )ASvcl VVbhrbMbMbbY lnln66ln 22
5

2
321 +++−+−+=  

Özbey ve diğ., 2004 

( ) ( ) ( ) 21
222 log66log fGeGhRdMcMbaY ijiiij ++++−+−+=  

Ulusay ve diğ., 2004 

( ) )9282.188427.73.33(0218.018.2ln BAeW SSRMPGA ++−=  

Boore ve diğ., 1997 

( )2
1 2 3 5ln( ) ( 6) ( 6) ln( ) lnV Sy b b M b M b r b V V= + − + − + + A  

Sadigh ve diğ., 1997 

( ) ( )( ) ( )2lnexpln5.8ln 7654
5.2

321 +++++−++= ruprup rCMCCrCMCMCCY  kaya için 

( )( ) ( ) 5.2
7654321 5.8explnln MCCMCCrCMCCY rup −+++−+=  derin zemin için 

Boore ve Atkinson, 2006 
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Tablo 5.3 Ortalama  yatay PGA ve %5 sönümlenmeli PSA azalım ilişkileri için katsayılar 

Kalkan & Gülkan, 2004 
Period (sec) b1 b2 b3 b5 bV VA h(km) σlnY 

PGA 0.393 0.576 -0.107 -0.899 -0.200 1112 6.91 0.612 
0.10 1.796 0.441 -0.087 -1.023 -0.054 1112 10.07 0.658 
0.11 1.627 0.498 -0.086 -1.030 -0.051 1290 10.31 0.643 
0.12 1.109 0.721 -0.233 -0.939 -0.215 1452 6.91 0.650 
0.13 1.474 0.500 -0.127 -1.070 -0.300 1953 10.00 0.670 
0.14 0.987 0.509 -0.114 -1.026 -0.500 1717 9.00 0.620 
0.15 1.530 0.511 -0.127 -1.070 -0.300 1953 10.00 0.623 
0.16 1.471 0.517 -0.125 -1.052 -0.298 1954 9.59 0.634 
0.17 1.500 0.530 -0.115 -1.060 -0.297 1955 9.65 0.651 
0.18 1.496 0.547 -0.115 -1.060 -0.301 1957 9.40 0.646 
0.19 1.468 0.575 -0.108 -1.055 -0.302 1958 9.23 0.657 
0.20 1.419 0.597 -0.097 -1.050 -0.303 1959 8.96 0.671 
0.22 0.989 0.628 -0.118 -0.951 -0.301 1959 6.04 0.683 
0.24 0.736 0.654 -0.113 -0.892 -0.302 1960 5.16 0.680 
0.26 0.604 0.696 -0.109 -0.860 -0.305 1961 4.70 0.682 
0.28 0.727 0.733 -0.127 -0.891 -0.303 1963 5.74 0.674 
0.30 0.799 0.751 -0.148 -0.909 -0.297 1964 6.49 0.720 
0.32 0.749 0.744 -0.161 -0.897 -0.300 1954 7.18 0.714 
0.34 0.798 0.741 -0.154 -0.891 -0.266 1968 8.10 0.720 
0.36 0.589 0.752 -0.143 -0.867 -0.300 2100 7.90 0.650 
0.38 0.490 0.763 -0.138 -0.852 -0.300 2103 8.00 0.779 
0.40 0.530 0.775 -0.147 -0.855 -0.264 2104 8.32 0.772 
0.42 0.353 0.784 -0.150 -0.816 -0.267 2104 7.69 0.812 
0.44 0.053 0.782 -0.132 -0.756 -0.268 2103 7.00 0.790 
0.46 0.049 0.780 -0.157 -0.747 -0.290 2059 7.30 0.781 
0.48 -0.170 0.796 -0.153 -0.704 -0.275 2060 6.32 0.789 
0.50 -0.146 0.828 -0.161 -0.710 -0.274 2064 6.22 0.762 
0.55 -0.306 0.866 -0.156 -0.702 -0.292 2071 5.81 0.808 
0.60 -0.383 0.881 -0.179 -0.697 -0.303 2075 6.13 0.834 
0.65 -0.491 0.896 -0.182 -0.696 -0.300 2100 5.80 0.845 
0.70 -0.576 0.914 -0.190 -0.681 -0.301 2102 5.70 0.840 
0.75 -0.648 0.933 -0.185 -0.676 -0.300 2104 5.90 0.828 
0.80 -0.713 0.968 -0.183 -0.676 -0.301 2090 5.89 0.839 
0.85 -0.567 0.986 -0.214 -0.695 -0.333 1432 6.27 0.825 
0.90 -0.522 1.019 -0.225 -0.708 -0.313 1431 6.69 0.826 
0.95 -0.610 1.050 -0.229 -0.697 -0.303 1431 6.89 0.841 
1.00 -0.662 1.070 -0.250 -0.696 -0.305 1405 6.89 0.874 
1.10 -1.330 1.089 -0.255 -0.684 -0.500 2103 7.00 0.851 
1.20 -1.370 1.120 -0.267 -0.690 -0.498 2103 6.64 0.841 
1.30 -1.474 1.155 -0.269 -0.696 -0.496 2103 6.00 0.856 
1.40 -1.665 1.170 -0.258 -0.674 -0.500 2104 5.44 0.845 
1.50 -1.790 1.183 -0.262 -0.665 -0.501 2104 5.57 0.840 
1.60 -1.889 1.189 -0.265 -0.662 -0.503 2102 5.50 0.834 
1.70 -1.968 1.200 -0.272 -0.664 -0.502 2101 5.30 0.828 
1.80 -2.037 1.210 -0.284 -0.666 -0.505 2098 5.10 0.849 
1.90 -1.970 1.210 -0.295 -0.675 -0.501 1713 5.00 0.855 
2.00 -2.110 1.200 -0.300 -0.663 -0.499 1794 4.86 0.878 
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Tablo 5.4 Ortalama  yatay PGA ve %5 sönümlenmeli PSA azalım ilişkileri için katsayılar 

Özbey ve diğ., 2004
Period 

(s) 
a b c d h e f σlog(Y) 

0.00 3.287 0.503 -0.079 -1.1177 14.82 0.141 0.331 0.260 
0.10 3.755 0.419 -0.052 -1.3361 17.22 0.173 0.255 0.274 
0.15 3.922 0.463 -0.085 -1.3422 21.41 0.182 0.268 0.266 
0.20 3.518 0.494 -0.094 -1.1162 14.87 0.113 0.285 0.243 
0.25 3.270 0.517 -0.099 -0.9781 9.75 0.053 0.288 0.250 
0.30 3.040 0.549 -0.095 -0.8762 6.54 0.062 0.320 0.262 
0.35 2.951 0.579 -0.121 -0.8402 6.48 0.080 0.352 0.267 
0.40 2.825 0.593 -0.112 -0.8089 6.48 0.102 0.394 0.281 
0.45 2.690 0.605 -0.111 -0.7572 6.17 0.105 0.408 0.289 
0.50 2.685 0.653 -0.171 -0.7302 5.58 0.051 0.385 0.293 
0.55 2.581 0.685 -0.177 -0.6928 3.56 0.061 0.393 0.306 
0.60 2.423 0.708 -0.177 -0.6291 3.41 0.059 0.399 0.302 
0.65 2.325 0.724 -0.177 -0.6032 2.50 0.063 0.411 0.303 
0.70 2.276 0.741 -0.174 -0.5932 2.12 0.055 0.407 0.300 
0.75 2.247 0.750 -0.170 -0.5946 2.34 0.054 0.396 0.305 
0.80 2.247 0.755 -0.166 -0.6075 3.22 0.070 0.392 0.307 
0.85 2.243 0.774 -0.161 -0.6353 3.22 0.094 0.407 0.315 
0.90 2.272 0.791 -0.172 -0.6630 4.21 0.102 0.416 0.324 
0.95 2.246 0.807 -0.182 -0.6570 4.23 0.099 0.414 0.328 
1.00 2.237 0.828 -0.207 -0.6543 4.14 0.100 0.413 0.331 
1.10 2.227 0.855 -0.248 -0.6616 3.78 0.113 0.415 0.334 
1.20 2.267 0.874 -0.267 -0.6910 4.49 0.103 0.397 0.330 
1.30 2.353 0.901 -0.284 -0.7516 5.35 0.092 0.394 0.339 
1.40 2.376 0.932 -0.296 -0.7752 6.90 0.070 0.375 0.349 
1.50 2.445 0.943 -0.314 -0.8117 7.73 0.045 0.328 0.357 
1.75 2.466 0.964 -0.331 -0.8671 7.85 0.038 0.298 0.364 
2.00 2.490 0.973 -0.331 -0.9397 8.55 0.059 0.301 0.353 
2.25 2.581 0.977 -0.326 -1.0345 11.21 0.070 0.299 0.347 
2.75 2.559 0.980 -0.282 -1.1235 11.68 0.060 0.286 0.323 
3.00 2.564 0.998 -0.282 -1.1473 12.04 0.044 0.273 0.324 
3.50 2.549 1.011 -0.278 -1.1950 10.93 0.044 0.261 0.329 
4.00 2.366 1.028 -0.244 -1.1710 10.72 0.025 0.253 0.324 
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Tablo 5.5 Pseudo-ivme tepki spektrumu için yumuşatılmış katsayılar 

Boore ve diğ., 1997 
Period b1SS b1RV b1ALL b2 b3 b5 bv VA h σln(Y)

0 -0.313 -0.117 -0.242 0.527 0 -0.778 -0.371 1396 5.57 0.520
0.1 1.006 1.087 1.059 0.753 -0.226 -0.934 -0.212 1112 6.27 0.479

0.11 1.072 1.164 1.13 0.732 -0.23 -0.937 -0.211 1291 6.65 0.481
0.12 1.109 1.215 1.174 0.721 -0.233 -0.939 -0.215 1452 6.91 0.485
0.13 1.128 1.246 1.2 0.711 -0.233 -0.939 -0.221 1596 7.08 0.486
0.14 1.135 1.261 1.208 0.707 -0.23 -0.938 -0.228 1718 7.18 0.489
0.15 1.128 1.264 1.204 0.702 -0.228 -0.937 -0.238 1820 7.23 0.492
0.16 1.112 1.257 1.192 0.702 -0.226 -0.935 -0.248 1910 7.24 0.495
0.17 1.09 1.242 1.173 0.702 -0.221 -0.933 -0.258 1977 7.21 0.497
0.18 1.063 1.222 1.151 0.705 -0.216 -0.93 -0.27 2037 7.16 0.499
0.19 1.032 1.198 1.122 0.709 -0.212 -0.927 -0.281 2080 7.1 0.501
0.2 0.999 1.17 1.089 0.711 -0.207 -0.924 -0.292 2118 7.02 0.502

0.22 0.925 1.104 1.019 0.721 -0.198 -0.918 -0.315 2158 6.83 0.508
0.24 0.847 1.033 0.941 0.732 -0.189 -0.912 -0.338 2178 6.62 0.511
0.26 0.764 0.958 0.861 0.744 -0.18 -0.906 -0.36 2173 6.39 0.514
0.28 0.681 0.881 0.78 0.758 -0.168 -0.899 -0.381 2158 6.17 0.518
0.3 0.598 0.803 0.7 0.769 -0.161 -0.893 -0.401 2133 5.94 0.522

0.32 0.518 0.725 0.619 0.783 -0.152 -0.888 -0.42 2104 5.72 0.525
0.34 0.439 0.648 0.54 0.794 -0.143 -0.882 -0.438 2070 5.5 0.530
0.36 0.361 0.57 0.462 0.806 -0.136 -0.877 -0.456 2032 5.3 0.532
0.38 0.286 0.495 0.385 0.82 -0.127 -0.872 -0.472 1995 5.1 0.536
0.4 0.212 0.423 0.311 0.831 -0.12 -0.867 -0.487 1954 4.91 0.538

0.42 0.14 0.352 0.239 0.84 -0.113 -0.862 -0.502 1919 4.74 0.542
0.44 0.073 0.282 0.169 0.852 -0.108 -0.858 -0.516 1884 4.57 0.545
0.46 0.005 0.217 0.102 0.863 -0.101 -0.854 -0.529 1849 4.41 0.549
0.48 -0.058 0.151 0.036 0.873 -0.097 -0.85 -0.541 1816 4.26 0.551
0.5 -0.122 0.087 -0.025 0.884 -0.09 -0.846 -0.553 1782 4.13 0.556

0.55 -0.268 -0.063 -0.176 0.907 -0.078 -0.837 -0.579 1710 3.82 0.562
0.6 -0.401 -0.203 -0.314 0.928 -0.069 -0.83 -0.602 1644 3.57 0.569

0.65 -0.523 -0.331 -0.44 0.946 -0.06 -0.823 -0.622 1592 3.36 0.575
0.7 -0.634 -0.452 -0.555 0.962 -0.053 -0.818 -0.639 1545 3.2 0.582

0.75 -0.737 -0.562 -0.661 0.979 -0.046 -0.813 -0.653 1507 3.07 0.587
0.8 -0.829 -0.666 -0.76 0.992 -0.041 -0.809 -0.666 1476 2.98 0.593

0.85 -0.915 -0.761 -0.851 1.006 -0.037 -0.805 -0.676 1452 2.92 0.598
0.9 -0.993 -0.848 -0.933 1.018 -0.035 -0.802 -0.685 1432 2.89 0.604

0.95 -1.066 -0.932 -1.01 1.027 -0.032 -0.8 -0.692 1416 2.88 0.609
1 -1.133 -1.009 -1.08 1.036 -0.032 -0.798 -0.698 1406 2.9 0.613

1.1 -1.249 -1.145 -1.208 1.052 -0.03 -0.795 -0.706 1396 2.99 0.622
1.2 -1.345 -1.265 -1.315 1.064 -0.032 -0.794 -0.71 1400 3.14 0.629
1.3 -1.428 -1.37 -1.407 1.073 -0.035 -0.793 -0.711 1416 3.36 0.637
1.4 -1.495 -1.46 -1.483 1.08 -0.039 -0.794 -0.709 1442 3.62 0.643
1.5 -1.552 -1.538 -1.55 1.085 -0.044 -0.796 -0.704 1479 3.92 0.649
1.6 -1.598 -1.608 -1.605 1.087 -0.051 -0.798 -0.697 1524 4.26 0.654
1.7 -1.634 -1.668 -1.652 1.089 -0.058 -0.801 -0.689 1581 4.62 0.660
1.8 -1.663 -1.718 -1.689 1.087 -0.067 -0.804 -0.679 1644 5.01 0.664
1.9 -1.685 -1.763 -1.72 1.087 -0.074 -0.808 -0.667 1714 5.42 0.669
2 -1.699 -1.801 -1.743 1.085 -0.085 -0.812 -0.655 1795 5.85 0.672
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Tablo 5.6 Kaya ortamı için katsayılar (MW >6.5) 

Sadigh ve diğ., 1997 
Period c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 

0 -1.274 1.1 0 -2.1 -0.48451 0.524 0 
0.07 -0.54 1.1 0.006 -2.128 -0.48451 0.524 -0.082 
0.1 -0.375 1.1 0.006 -2.148 -0.48451 0.524 -0.041 
0.2 -0.497 1.1 -0.004 -2.08 -0.48451 0.524 0 
0.3 -0.707 1.1 -0.017 -2.028 -0.48451 0.524 0 
0.4 -0.948 1.1 -0.028 -1.99 -0.48451 0.524 0 
0.5 -1.238 1.1 -0.04 -1.945 -0.48451 0.524 0 

0.75 -1.858 1.1 -0.05 -1.865 -0.48451 0.524 0 
1 -2.355 1.1 -0.055 -1.8 -0.48451 0.524 0 

1.5 -3.057 1.1 -0.065 -1.725 -0.48451 0.524 0 
2 -3.595 1.1 -0.07 -1.67 -0.48451 0.524 0 
3 -4.35 1.1 -0.08 -1.61 -0.48451 0.524 0 
4 -4.88 1.1 -0.1 -1.57 -0.48451 0.524 0 

 
Tablo 5.7 Yatay PGA Azalım ilişkisi için Katsayılar 

Ulusay et al., 2004 (PGA)

Period Site 
Condition SA SB Re 

Distance to 
Epicenter 

0 Rock Sites 0 0 MW Moment 
Magnitude 

0 Soil Sites 1 0   
0 Soft Soil Sites 0 1   

 



 
 

Tablo 5.8 Boore ve Atkinson, 2006 NGA Yer hareketi modeli için katsayılar 
period e01 e02 e03 e04 e05 e06 e07 e08 mh c01 c02 c03 c04 mref rref h blin vref b1 b2 v1 v2 a1 

0.000 -0.96402 -0.96402 -0.96402 -0.96402 0.29795 -0.20341 0.00000 0 7.00 -0.55000 0.00000 -0.01151 0 6 5 3.00        
-1.000 5.00121 5.04727 4.63188 5.08210 0.18322 -0.12736 0.00000 0 8.50 -0.87370 0.10060 -0.00334 0 4.5 1 2.54 -0.600 760 -0.500 -0.06 180 300 0.03 
0.000 -0.53804 -0.50350 -0.75472 -0.50970 0.28805 -0.10164 0.00000 0 6.75 -0.66050 0.11970 -0.01151 0 4.5 1 1.35 -0.360 760 -0.640 -0.14 180 300 0.03 
0.010 -0.52883 -0.49429 -0.74551 -0.49966 0.28897 -0.10019 0.00000 0 6.75 -0.66220 0.12000 -0.01151 0 4.5 1 1.35 -0.360 760 -0.640 -0.14 180 300 0.03 
0.020 -0.52192 -0.48508 -0.73906 -0.48895 0.25144 -0.11006 0.00000 0 6.75 -0.66600 0.12280 -0.01151 0 4.5 1 1.35 -0.340 760 -0.630 -0.12 180 300 0.03 
0.030 -0.45285 -0.41831 -0.66722 -0.42229 0.17976 -0.12858 0.00000 0 6.75 -0.69010 0.12830 -0.01151 0 4.5 1 1.35 -0.330 760 -0.620 -0.11 180 300 0.03 
0.050 -0.28476 -0.25022 -0.48462 -0.26092 0.06369 -0.15752 0.00000 0 6.75 -0.71700 0.13170 -0.01151 0 4.5 1 1.35 -0.290 760 -0.640 -0.11 180 300 0.03 
0.075 0.00767 0.04912 -0.20578 0.02706 0.01170 -0.17051 0.00000 0 6.75 -0.72050 0.12370 -0.01151 0 4.5 1 1.55 -0.230 760 -0.640 -0.11 180 300 0.03 
0.100 0.20109 0.23102 0.03058 0.22193 0.04697 -0.15948 0.00000 0 6.75 -0.70810 0.11170 -0.01151 0 4.5 1 1.68 -0.250 760 -0.600 -0.13 180 300 0.03 
0.150 0.46128 0.48661 0.30185 0.49328 0.17990 -0.14539 0.00000 0 6.75 -0.69610 0.09884 -0.01113 0 4.5 1 1.86 -0.280 760 -0.530 -0.18 180 300 0.03 
0.200 0.57180 0.59253 0.40860 0.61472 0.52729 -0.12964 0.00102 0 6.75 -0.58300 0.04273 -0.00952 0 4.5 1 1.98 -0.310 760 -0.520 -0.19 180 300 0.03 
0.250 0.51884 0.53496 0.33880 0.57747 0.60880 -0.13843 0.08607 0 6.75 -0.57260 0.02977 -0.00837 0 4.5 1 2.07 -0.390 760 -0.520 -0.16 180 300 0.03 
0.300 0.43825 0.44516 0.25356 0.51990 0.64472 -0.15694 0.10601 0 6.75 -0.55430 0.01955 -0.00750 0 4.5 1 2.14 -0.440 760 -0.520 -0.14 180 300 0.03 
0.400 0.39220 0.40602 0.21398 0.46080 0.78610 -0.07843 0.02262 0 6.75 -0.64430 0.04394 -0.00626 0 4.5 1 2.24 -0.500 760 -0.510 -0.10 180 300 0.03 
0.500 0.18957 0.19878 0.00967 0.26337 0.76837 -0.09054 0.00000 0 6.75 -0.69140 0.06080 -0.00540 0 4.5 1 2.32 -0.600 760 -0.500 -0.06 180 300 0.03 
0.750 -0.21338 -0.19496 -0.49176 -0.10813 0.75179 -0.14053 0.10302 0 6.75 -0.74080 0.07518 -0.00409 0 4.5 1 2.46 -0.690 760 -0.470 0.00 180 300 0.03 
1.000 -0.46896 -0.43443 -0.78465 -0.39330 0.67880 -0.18257 0.05393 0 6.75 -0.81830 0.10270 -0.00334 0 4.5 1 2.54 -0.700 760 -0.440 0.00 180 300 0.03 
1.500 -0.86271 -0.79593 -1.20902 -0.88085 0.70689 -0.25950 0.19082 0 6.75 -0.83030 0.09793 -0.00255 0 4.5 1 2.66 -0.720 760 -0.400 0.00 180 300 0.03 
2.000 -1.22652 -1.15514 -1.57697 -1.27669 0.77989 -0.29657 0.29888 0 6.75 -0.82850 0.09432 -0.00217 0 4.5 1 2.73 -0.730 760 -0.380 0.00 180 300 0.03 
3.000 -1.82979 -1.74690 -2.22584 -1.91814 0.77966 -0.45384 0.67466 0 6.75 -0.78440 0.07282 -0.00191 0 4.5 1 2.83 -0.740 760 -0.340 0.00 180 300 0.03 
4.000 -2.24656 -2.15906 -2.58228 -2.38168 1.24961 -0.35874 0.79508 0 6.75 -0.68540 0.03758 -0.00191 0 4.5 1 2.89 -0.750 760 -0.310 0.00 180 300 0.03 
5.000 -1.28408 -1.21270 -1.50904 -1.41093 0.14271 -0.39006 0.00000 0 8.50 -0.50960 -0.02391 -0.00191 0 4.5 1 2.93 -0.750 760 -0.291 0.00 180 300 0.03 
7.500 -1.43145 -1.31632 -1.81022 -1.59217 0.52407 -0.37578 0.00000 0 8.50 -0.37240 -0.06568 -0.00191 0 4.5 1 3.00 -0.692 760 -0.247 0.00 180 300 0.03 

10.000 -2.15446 -2.16137 0.00000 -2.14635 0.40387 -0.48492 0.00000 0 8.50 -0.09824 -0.13800 -0.00191 0 4.5 1 3.04 -0.650 760 -0.215 0.00 180 300 0.03 
 
 
 
 

17 
 



 
 
 
 

Tablo 5.8 devamı 
period a1 pga_low a2 sig1 sig2u sigtu sig2m sigtm 

0.000         
-1.000 0.03 0.06 0.09 0.500 0.286 0.576 0.256 0.560
0.000 0.03 0.06 0.09 0.502 0.265 0.566 0.260 0.564
0.010 0.03 0.06 0.09 0.502 0.267 0.569 0.262 0.566
0.020 0.03 0.06 0.09 0.502 0.267 0.569 0.262 0.566
0.030 0.03 0.06 0.09 0.507 0.276 0.578 0.274 0.576
0.050 0.03 0.06 0.09 0.516 0.286 0.589 0.286 0.589
0.075 0.03 0.06 0.09 0.513 0.322 0.606 0.320 0.606
0.100 0.03 0.06 0.09 0.520 0.313 0.608 0.318 0.608
0.150 0.03 0.06 0.09 0.518 0.288 0.592 0.290 0.594
0.200 0.03 0.06 0.09 0.523 0.283 0.596 0.288 0.596
0.250 0.03 0.06 0.09 0.527 0.267 0.592 0.267 0.592
0.300 0.03 0.06 0.09 0.546 0.272 0.608 0.269 0.608
0.400 0.03 0.06 0.09 0.541 0.267 0.603 0.267 0.603
0.500 0.03 0.06 0.09 0.555 0.265 0.615 0.265 0.615
0.750 0.03 0.06 0.09 0.571 0.311 0.649 0.299 0.645
1.000 0.03 0.06 0.09 0.573 0.318 0.654 0.302 0.647
1.500 0.03 0.06 0.09 0.566 0.382 0.684 0.373 0.679
2.000 0.03 0.06 0.09 0.580 0.398 0.702 0.389 0.700
3.000 0.03 0.06 0.09 0.566 0.410 0.700 0.401 0.695
4.000 0.03 0.06 0.09 0.583 0.394 0.702 0.385 0.698
5.000 0.03 0.06 0.09 0.601 0.414 0.730 0.437 0.744
7.500 0.03 0.06 0.09 0.626 0.465 0.781 0.477 0.787

10.000 0.03 0.06 0.09 0.645 0.355 0.735 0.477 0.801
 
 

18 
 



 
 
 
 
 

Tablo 5.9 Campbell ve Bozorgnia, 2006 NGA Yer hareketi modeli için katsayılar 
c c c c c c c cT (s) c0 c c k k1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c11 c12 k1 2 3 

0.010 -1.715 0.500 -0.530 -0.262 -2.118 0.170 5.60 0.280 -0.120 0.490 1.058 0.040 0.610 865 -1.186 1.839 
0.020 -1.680 0.500 -0.530 -0.262 -2.123 0.170 5.60 0.280 -0.120 0.490 1.102 0.040 0.610 865 -1.219 1.840 
0.030 -1.552 0.500 -0.530 -0.262 -2.145 0.170 5.60 0.280 -0.120 0.490 1.174 0.040 0.610 908 -1.273 1.841 
0.050 -1.209 0.500 -0.530 -0.267 -2.199 0.170 5.74 0.280 -0.120 0.490 1.272 0.040 0.610 1054 -1.346 1.843 
0.075 -0.657 0.500 -0.530 -0.302 -2.277 0.170 7.09 0.280 -0.120 0.490 1.438 0.040 0.610 1086 -1.471 1.845 
0.10 -0.314 0.500 -0.530 -0.324 -2.318 0.170 8.05 0.280 -0.099 0.490 1.604 0.040 0.610 1032 -1.624 1.847 
0.15 -0.133 0.500 -0.530 -0.339 -2.309 0.170 8.79 0.280 -0.048 0.490 1.928 0.040 0.610 878 -1.931 1.852 
0.20 -0.486 0.500 -0.446 -0.398 -2.220 0.170 7.60 0.280 -0.012 0.490 2.194 0.040 0.610 748 -2.188 1.856 
0.25 -0.890 0.500 -0.362 -0.458 -2.146 0.170 6.58 0.280 0.000 0.490 2.351 0.040 0.610 654 -2.381 1.861 
0.30 -1.171 0.500 -0.294 -0.511 -2.095 0.170 6.04 0.280 0.000 0.490 2.460 0.040 0.610 587 -2.518 1.865 
0.40 -1.466 0.500 -0.186 -0.592 -2.066 0.170 5.30 0.280 0.000 0.490 2.587 0.040 0.610 503 -2.657 1.874 
0.50 -2.569 0.656 -0.304 -0.536 -2.041 0.170 4.73 0.280 0.000 0.490 2.544 0.040 0.883 457 -2.669 1.883 
0.75 -4.844 0.972 -0.578 -0.406 -2.000 0.170 4.00 0.280 0.000 0.490 2.133 0.077 1.000 410 -2.401 1.906 
1.0 -6.406 1.196 -0.772 -0.314 -2.000 0.170 4.00 0.255 0.000 0.490 1.571 0.150 1.000 400 -1.955 1.929 
1.5 -8.692 1.513 -1.046 -0.185 -2.000 0.170 4.00 0.161 0.000 0.490 0.406 0.253 1.000 400 -1.025 1.974 
2.0 -9.701 1.600 -0.978 -0.236 -2.000 0.170 4.00 0.094 0.000 0.371 -0.456 0.300 1.000 400 -0.299 2.019 
3.0 -10.556 1.600 -0.638 -0.491 -2.000 0.170 4.00 0.000 0.000 0.154 -0.820 0.300 1.000 400 0.000 2.110 
4.0 -11.212 1.600 -0.316 -0.770 -2.000 0.170 4.00 0.000 0.000 0.000 -0.820 0.300 1.000 400 0.000 2.200 
5.0 -11.684 1.600 -0.070 -0.986 -2.000 0.170 4.00 0.000 0.000 0.000 -0.820 0.300 1.000 400 0.000 2.291 
7.5 -12.505 1.600 -0.070 -0.656 -2.000 0.170 4.00 0.000 0.000 0.000 -0.820 0.300 1.000 400 0.000 2.517 

10.0 -13.087 1.600 -0.070 -0.422 -2.000 0.170 4.00 0.000 0.000 0.000 -0.820 0.300 1.000 400 0.000 2.744 
PGA -1.715 0.500 -0.530 -0.262 -2.118 0.170 5.60 0.280 -0.120 0.490 1.058 0.040 0.610 865 -1.186 1.839 
PGV 0.954 0.696 -0.309 -0.019 -2.016 0.170 4.00 0.245 0.000 0.358 1.694 0.092 1.000 400 -1.955 1.929 
PGD -5.270 1.600 -0.070 0.000 -2.000 0.170 4.00 0.000 0.000 0.000 -0.820 0.300 1.000 400 0.000 2.744 
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Tablo 5.10 Chiou ve Youngs, 2006 NGA Ortalama yatay bileşen için empirik yer hareketi modelinin katsayıları 
T 

(sec) 
c1 c1a c1b c2 c3 cn cM c4 c4a cRB c5 c6 cHM c7 c9 cγ1 cγ2 cγ3 φ1 φ2 φ3 φ4 τ σ 

0.010 -1.2686 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 2.996 4.184 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0512 1.0480 -0.008040 -0.007850 4.00 -0.482300 -0.192800 -0.005911 0.100359 0.3024 0.4720 
0.020 -1.2474 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.292 4.188 -2.10 -0.50 50 6.1580 0.4893 3.0 0.0512 1.0830 -0.008113 -0.007921 4.00 -0.472300 -0.189500 -0.005864 0.103066 0.3034 0.4736 
0.022 -1.2308 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.352 4.183 -2.10 -0.50 50 6.1580 0.4893 3.0 0.0512 1.0990 -0.008155 -0.007962 4.00 -0.469100 -0.190900 -0.005817 0.104269 0.3089 0.4747 
0.025 -1.2064 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.429 4.173 -2.10 -0.50 50 6.1590 0.4893 3.0 0.0512 1.1250 -0.008230 -0.008035 4.00 -0.463900 -0.194100 -0.005730 0.106074 0.3151 0.4769 
0.029 -1.1716 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.501 4.159 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0512 1.1570 -0.008351 -0.008154 4.00 -0.456600 -0.200600 -0.005578 0.109583 0.3235 0.4815 
0.030 -1.1622 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.514 4.156 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0511 1.1650 -0.008387 -0.008189 4.00 -0.454800 -0.202600 -0.005533 0.110415 0.3257 0.4822 
0.032 -1.1432 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.533 4.148 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0511 1.1770 -0.008454 -0.008255 4.00 -0.451300 -0.207100 -0.005451 0.112089 0.3303 0.4835 
0.035 -1.1136 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.551 4.138 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0510 1.1940 -0.008564 -0.008362 4.00 -0.446300 -0.214400 -0.005316 0.114716 0.3339 0.4865 
0.036 -1.1032 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.555 4.135 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0509 1.1990 -0.008599 -0.008396 4.00 -0.444700 -0.216900 -0.005274 0.115598 0.3346 0.4879 
0.040 -1.0598 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.563 4.123 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0508 1.2150 -0.008754 -0.008547 4.00 -0.438500 -0.227500 -0.005087 0.120311 0.3384 0.4925 
0.042 -1.0341 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.563 4.117 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0507 1.2210 -0.008833 -0.008624 4.00 -0.435700 -0.232900 -0.005002 0.122617 0.3432 0.4945 
0.044 -1.0080 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.561 4.112 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0506 1.2270 -0.008906 -0.008696 4.00 -0.433100 -0.238300 -0.004917 0.125023 0.3468 0.4957 
0.045 -0.9961 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.559 4.110 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0506 1.2290 -0.008945 -0.008734 4.00 -0.431800 -0.241000 -0.004873 0.126226 0.3476 0.4962 
0.046 -0.9845 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.557 4.108 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0505 1.2320 -0.008984 -0.008771 4.00 -0.430600 -0.243700 -0.004834 0.127429 0.3493 0.4968 
0.048 -0.9606 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.553 4.104 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0505 1.2350 -0.009050 -0.008836 4.00 -0.428400 -0.249100 -0.004758 0.129935 0.3551 0.4985 
0.050 -0.9363 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.547 4.101 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0504 1.2380 -0.009121 -0.008906 4.00 -0.426300 -0.254400 -0.004682 0.132442 0.3634 0.4989 
0.055 -0.8686 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.531 4.094 -2.10 -0.50 50 6.1600 0.4893 3.0 0.0502 1.2440 -0.009288 -0.009068 4.00 -0.422200 -0.267100 -0.004517 0.138858 0.3856 0.4998 
0.060 -0.8090 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.513 4.089 -2.10 -0.50 50 6.1570 0.4893 3.0 0.0500 1.2480 -0.009433 -0.009210 4.00 -0.419500 -0.278900 -0.004374 0.145375 0.3913 0.5029 
0.065 -0.7487 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.493 4.087 -2.10 -0.50 50 6.1510 0.4893 3.0 0.0499 1.2490 -0.009561 -0.009335 4.00 -0.418300 -0.289500 -0.004266 0.151892 0.4036 0.5027 
0.067 -0.7296 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.484 4.086 -2.10 -0.50 50 6.1490 0.4892 3.0 0.0498 1.2500 -0.009603 -0.009376 4.00 -0.418200 -0.293400 -0.004228 0.153998 0.4092 0.5012 
0.070 -0.7065 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.471 4.086 -2.10 -0.50 50 6.1450 0.4890 3.0 0.0497 1.2500 -0.009656 -0.009428 4.00 -0.418500 -0.298700 -0.004182 0.158309 0.4065 0.5036 
0.075 -0.6661 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.448 4.086 -2.10 -0.50 50 6.1370 0.4886 3.0 0.0495 1.2490 -0.009733 -0.009503 4.00 -0.419900 -0.306600 -0.004120 0.164525 0.4101 0.5043 
0.080 -0.6329 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.423 4.087 -2.10 -0.50 50 6.1280 0.4882 3.0 0.0494 1.2480 -0.009782 -0.009550 4.00 -0.422600 -0.313200 -0.004079 0.170540 0.4120 0.5068 
0.085 -0.5993 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.397 4.090 -2.10 -0.50 50 6.1180 0.4878 3.0 0.0492 1.2450 -0.009808 -0.009577 4.00 -0.426300 -0.318700 -0.004058 0.176355 0.4131 0.5091 
0.090 -0.5678 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.369 4.094 -2.10 -0.50 50 6.1070 0.4872 3.0 0.0491 1.2430 -0.009809 -0.009577 4.00 -0.431000 -0.323100 -0.004050 0.181769 0.4200 0.5092 
0.095 -0.5408 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.341 4.099 -2.10 -0.50 50 6.0940 0.4867 3.0 0.0490 1.2390 -0.009788 -0.009557 4.00 -0.436300 -0.326600 -0.004058 0.186983 0.4243 0.5084 
0.100 -0.5207 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.312 4.103 -2.10 -0.50 50 6.0820 0.4861 3.0 0.0488 1.2350 -0.009753 -0.009522 4.00 -0.442100 -0.329300 -0.004075 0.191795 0.4230 0.5104 
0.110 -0.4899 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.255 4.114 -2.10 -0.50 50 6.0550 0.4849 3.0 0.0486 1.2260 -0.009627 -0.009400 4.00 -0.454800 -0.332800 -0.004136 0.200518 0.4126 0.5125 
0.120 -0.4535 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.199 4.128 -2.10 -0.50 50 6.0280 0.4835 3.0 0.0484 1.2150 -0.009460 -0.009236 4.00 -0.467900 -0.334300 -0.004228 0.207736 0.4243 0.5148 
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0.130 -0.4365 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.145 4.142 -2.10 -0.50 50 6.0000 0.4822 3.0 0.0482 1.2040 -0.009269 -0.009050 4.00 -0.481100 -0.334300 -0.004348 0.213752 0.4088 0.5150 
0.133 -0.4350 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.129 4.146 -2.10 -0.50 50 5.9920 0.4818 3.0 0.0482 1.2010 -0.009205 -0.008988 4.00 -0.485000 -0.334100 -0.004383 0.215456 0.4055 0.5141 
0.140 -0.4487 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.093 4.156 -2.10 -0.50 50 5.9720 0.4810 3.0 0.0481 1.1930 -0.009054 -0.008840 4.00 -0.493900 -0.333300 -0.004476 0.218464 0.4012 0.5109 
0.150 -0.4658 0.1000 -0.2554 1.060 3.450 3.044 4.172 -2.10 -0.50 50 5.9460 0.4797 3.0 0.0479 1.1820 -0.008832 -0.008623 4.00 -0.506100 -0.331400 -0.004617 0.222073 0.3929 0.5096 
0.160 -0.4782 0.1000 -0.2543 1.060 3.450 2.997 4.187 -2.10 -0.50 50 5.9200 0.4784 3.0 0.0477 1.1700 -0.008610 -0.008406 4.00 -0.517600 -0.328800 -0.004762 0.224580 0.3778 0.5111 
0.170 -0.4933 0.1000 -0.2527 1.060 3.450 2.952 4.202 -2.10 -0.50 50 5.8960 0.4772 3.0 0.0476 1.1590 -0.008398 -0.008199 4.00 -0.528300 -0.325700 -0.004903 0.226284 0.3652 0.5117 
0.180 -0.5191 0.1000 -0.2511 1.060 3.450 2.910 4.217 -2.10 -0.50 50 5.8730 0.4760 3.0 0.0474 1.1470 -0.008183 -0.007989 4.00 -0.538500 -0.322400 -0.005047 0.227086 0.3526 0.5168 
0.190 -0.5455 0.1000 -0.2495 1.060 3.450 2.870 4.232 -2.10 -0.50 50 5.8510 0.4749 3.0 0.0473 1.1360 -0.007976 -0.007787 4.00 -0.547900 -0.318600 -0.005185 0.227187 0.3380 0.5182 
0.200 -0.5698 0.1000 -0.2478 1.060 3.450 2.831 4.248 -2.10 -0.50 50 5.8300 0.4739 3.0 0.0471 1.1240 -0.007776 -0.007592 4.00 -0.556800 -0.314700 -0.005316 0.226685 0.3234 0.5154 
0.220 -0.6372 0.1000 -0.2442 1.060 3.450 2.760 4.276 -2.10 -0.50 50 5.7930 0.4721 3.0 0.0468 1.1020 -0.007397 -0.007222 4.00 -0.573100 -0.306000 -0.005572 0.224279 0.3189 0.5110 
0.240 -0.7017 0.1000 -0.2405 1.060 3.450 2.692 4.304 -2.10 -0.50 50 5.7580 0.4707 3.0 0.0466 1.0810 -0.007044 -0.006878 4.00 -0.587700 -0.296700 -0.005799 0.220469 0.3087 0.5123 
0.250 -0.7267 0.1000 -0.2385 1.060 3.450 2.658 4.318 -2.10 -0.50 50 5.7420 0.4700 3.0 0.0464 1.0700 -0.006877 -0.006714 4.00 -0.594400 -0.291900 -0.005905 0.218013 0.3075 0.5129 
0.260 -0.7519 0.1000 -0.2366 1.060 3.450 2.626 4.332 -2.10 -0.50 50 5.7260 0.4694 3.0 0.0463 1.0590 -0.006715 -0.006556 4.00 -0.600800 -0.286800 -0.006006 0.215557 0.3018 0.5159 
0.280 -0.8115 0.1000 -0.2327 1.060 3.450 2.564 4.358 -2.10 -0.50 50 5.6950 0.4682 3.0 0.0460 1.0390 -0.006408 -0.006257 4.00 -0.612800 -0.276500 -0.006195 0.209942 0.2871 0.5256 
0.290 -0.8394 0.1000 -0.2308 1.060 3.450 2.533 4.371 -2.10 -0.50 50 5.6800 0.4676 3.0 0.0459 1.0290 -0.006263 -0.006115 4.00 -0.618500 -0.271300 -0.006289 0.207035 0.2876 0.5303 
0.300 -0.8667 0.1000 -0.2288 1.060 3.450 2.505 4.384 -2.10 -0.50 50 5.6650 0.4671 3.0 0.0458 1.0190 -0.006123 -0.005979 4.00 -0.623800 -0.266000 -0.006371 0.204027 0.2902 0.5343 
0.320 -0.9306 0.1000 -0.2250 1.060 3.450 2.449 4.409 -2.10 -0.50 50 5.6360 0.4660 3.0 0.0455 1.0000 -0.005859 -0.005720 4.00 -0.633900 -0.255400 -0.006532 0.197811 0.2836 0.5426 
0.340 -0.9978 0.1000 -0.2211 1.060 3.450 2.397 4.432 -2.10 -0.50 50 5.6080 0.4649 3.0 0.0453 0.9813 -0.005614 -0.005481 4.00 -0.643200 -0.244900 -0.006678 0.191494 0.2879 0.5429 
0.350 -1.0268 0.1000 -0.2192 1.060 3.450 2.372 4.444 -2.10 -0.50 50 5.5950 0.4644 3.0 0.0452 0.9722 -0.005497 -0.005368 4.00 -0.647600 -0.239600 -0.006745 0.188386 0.2931 0.5428 
0.360 -1.0589 0.1000 -0.2173 1.060 3.450 2.348 4.456 -2.10 -0.50 50 5.5810 0.4639 3.0 0.0450 0.9632 -0.005386 -0.005259 4.00 -0.651800 -0.234400 -0.006812 0.185278 0.2959 0.5408 
0.380 -1.1152 0.0994 -0.2135 1.060 3.450 2.303 4.477 -2.10 -0.50 50 5.5550 0.4629 3.0 0.0448 0.9458 -0.005175 -0.005053 4.00 -0.659900 -0.224000 -0.006943 0.179163 0.3009 0.5370 
0.400 -1.1649 0.0987 -0.2098 1.060 3.450 2.261 4.498 -2.10 -0.50 50 5.5310 0.4619 3.0 0.0445 0.9288 -0.004980 -0.004862 4.00 -0.667500 -0.213900 -0.007055 0.173147 0.3088 0.5373 
0.420 -1.2189 0.0978 -0.2061 1.060 3.450 2.222 4.517 -2.10 -0.50 50 5.5070 0.4609 3.0 0.0442 0.9123 -0.004799 -0.004686 4.00 -0.674600 -0.203900 -0.007162 0.167332 0.3175 0.5390 
0.450 -1.2996 0.0960 -0.2007 1.060 3.450 2.167 4.545 -2.10 -0.50 50 5.4730 0.4597 3.0 0.0437 0.8885 -0.004552 -0.004445 4.00 -0.684500 -0.189600 -0.007314 0.159011 0.3215 0.5397 
0.460 -1.3257 0.0951 -0.1990 1.060 3.450 2.150 4.554 -2.10 -0.50 50 5.4630 0.4593 3.0 0.0436 0.8809 -0.004477 -0.004371 4.00 -0.687600 -0.185000 -0.007365 0.156304 0.3173 0.5398 
0.480 -1.3752 0.0931 -0.1955 1.060 3.450 2.118 4.571 -2.10 -0.50 50 5.4440 0.4586 3.0 0.0432 0.8658 -0.004332 -0.004230 4.00 -0.693700 -0.176100 -0.007447 0.151090 0.3063 0.5419 
0.500 -1.4201 0.0906 -0.1920 1.060 3.450 2.087 4.588 -2.10 -0.50 50 5.4250 0.4578 3.0 0.0429 0.8513 -0.004199 -0.004100 4.00 -0.699500 -0.167600 -0.007529 0.146177 0.3038 0.5461 
0.550 -1.5247 0.0828 -0.1839 1.060 3.450 2.017 4.627 -2.10 -0.50 50 5.3820 0.4564 3.0 0.0421 0.8167 -0.003903 -0.003811 4.00 -0.712800 -0.148000 -0.007712 0.134547 0.3095 0.5511 
0.600 -1.6343 0.0744 -0.1768 1.060 3.450 1.957 4.663 -2.10 -0.50 50 5.3440 0.4553 3.0 0.0412 0.7846 -0.003652 -0.003565 4.00 -0.724800 -0.131100 -0.007868 0.124221 0.3170 0.5614 
0.650 -1.7303 0.0652 -0.1705 1.060 3.450 1.904 4.696 -2.10 -0.50 50 5.3110 0.4544 3.0 0.0404 0.7542 -0.003435 -0.003354 4.00 -0.735700 -0.116400 -0.008003 0.114997 0.3205 0.5638 
0.667 -1.7640 0.0617 -0.1686 1.060 3.450 1.887 4.707 -2.10 -0.50 50 5.3010 0.4541 3.0 0.0401 0.7443 -0.003368 -0.003288 4.00 -0.739300 -0.112000 -0.008043 0.112190 0.3224 0.5652 
0.700 -1.8214 0.0547 -0.1651 1.060 3.450 1.855 4.728 -2.10 -0.50 50 5.2820 0.4536 3.0 0.0395 0.7256 -0.003246 -0.003169 4.00 -0.745800 -0.103900 -0.008115 0.106776 0.3203 0.5661 
0.750 -1.8933 0.0435 -0.1603 1.060 3.450 1.812 4.757 -2.10 -0.50 50 5.2560 0.4530 3.0 0.0387 0.6982 -0.003078 -0.003005 4.00 -0.755100 -0.093100 -0.008213 0.099377 0.3029 0.5641 
0.800 -1.9712 0.0323 -0.1562 1.060 3.450 1.773 4.785 -2.10 -0.50 50 5.2330 0.4525 3.0 0.0379 0.6721 -0.002929 -0.002860 4.00 -0.763700 -0.083770 -0.008304 0.092739 0.3086 0.5621 
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0.850 -2.0411 0.0214 -0.1525 1.060 3.450 1.737 4.811 -2.10 -0.50 50 5.2110 0.4521 3.0 0.0372 0.6471 -0.002795 -0.002729 4.00 -0.771800 -0.075640 -0.008379 0.086744 0.2934 0.5605 
0.900 -2.1069 0.0112 -0.1491 1.060 3.450 1.704 4.836 -2.10 -0.50 50 5.1920 0.4517 3.0 0.0364 0.6229 -0.002674 -0.002611 4.00 -0.779300 -0.068540 -0.008438 0.081330 0.2999 0.5578 
0.950 -2.1716 0.0018 -0.1461 1.060 3.450 1.675 4.860 -2.10 -0.50 50 5.1730 0.4513 3.0 0.0357 0.5996 -0.002564 -0.002504 4.00 -0.786400 -0.062260 -0.008497 0.076427 0.3106 0.5540 
1.000 -2.2326 -0.0068 -0.1433 1.060 3.450 1.648 4.882 -2.10 -0.50 50 5.1550 0.4511 3.0 0.0350 0.5771 -0.002464 -0.002406 4.00 -0.793100 -0.056690 -0.008548 0.071956 0.3165 0.5477 
1.100 -2.3433 -0.0210 -0.1384 1.060 3.450 1.605 4.925 -2.10 -0.50 50 5.1230 0.4508 3.0 0.0336 0.5346 -0.002287 -0.002233 4.00 -0.805400 -0.047240 -0.008626 0.064146 0.3421 0.5442 
1.200 -2.4313 -0.0328 -0.1342 1.060 3.450 1.572 4.964 -2.10 -0.50 50 5.0960 0.4506 3.0 0.0322 0.4951 -0.002138 -0.002087 4.00 -0.816500 -0.039500 -0.008695 0.057579 0.3510 0.5381 
1.300 -2.5399 -0.0432 -0.1306 1.060 3.450 1.546 5.001 -2.10 -0.50 50 5.0720 0.4505 3.0 0.0308 0.4584 -0.002010 -0.001962 4.00 -0.826500 -0.033080 -0.008747 0.051984 0.3494 0.5383 
1.400 -2.6311 -0.0525 -0.1274 1.060 3.450 1.526 5.037 -2.10 -0.50 50 5.0520 0.4505 3.0 0.0294 0.4244 -0.001898 -0.001854 4.00 -0.835900 -0.027680 -0.008791 0.047192 0.3469 0.5374 
1.500 -2.7212 -0.0602 -0.1247 1.060 3.450 1.511 5.070 -2.10 -0.50 50 5.0370 0.4504 3.0 0.0280 0.3930 -0.001802 -0.001759 4.00 -0.844400 -0.023140 -0.008818 0.043041 0.3513 0.5379 
1.600 -2.8125 -0.0661 -0.1221 1.060 3.450 1.498 5.102 -2.10 -0.50 50 5.0240 0.4504 3.0 0.0266 0.3639 -0.001717 -0.001677 4.00 -0.852300 -0.019290 -0.008835 0.039412 0.3591 0.5440 
1.700 -2.8974 -0.0707 -0.1199 1.060 3.450 1.489 5.133 -2.10 -0.50 50 5.0160 0.4503 3.0 0.0253 0.3369 -0.001643 -0.001604 4.00 -0.859500 -0.016030 -0.008862 0.036234 0.3655 0.5447 
1.800 -2.9774 -0.0746 -0.1177 1.060 3.450 1.481 5.162 -2.10 -0.50 50 5.0100 0.4503 3.0 0.0240 0.3120 -0.001578 -0.001540 4.00 -0.866400 -0.013270 -0.008871 0.033426 0.3735 0.5440 
1.900 -3.0531 -0.0784 -0.1158 1.060 3.450 1.474 5.191 -2.10 -0.50 50 5.0060 0.4503 3.0 0.0226 0.2889 -0.001519 -0.001483 4.00 -0.872700 -0.010920 -0.008880 0.030940 0.3810 0.5413 
2.000 -3.1249 -0.0821 -0.1140 1.060 3.450 1.470 5.217 -2.10 -0.50 50 5.0030 0.4503 3.0 0.0214 0.2675 -0.001467 -0.001433 4.00 -0.878600 -0.008925 -0.008880 0.028714 0.3818 0.5439 
2.200 -3.2583 -0.0886 -0.1107 1.060 3.450 1.463 5.269 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4502 3.0 0.0188 0.2294 -0.001381 -0.001348 4.00 -0.889100 -0.005808 -0.008888 0.024924 0.3764 0.5460 
2.400 -3.3802 -0.0932 -0.1080 1.060 3.450 1.458 5.317 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4502 3.0 0.0165 0.1965 -0.001311 -0.001280 4.00 -0.898100 -0.003580 -0.008888 0.021826 0.3889 0.5442 
2.500 -3.4373 -0.0948 -0.1067 1.060 3.450 1.456 5.339 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4502 3.0 0.0154 0.1818 -0.001281 -0.001251 4.00 -0.902100 -0.002728 -0.008888 0.020553 0.3896 0.5431 
2.600 -3.4922 -0.0961 -0.1056 1.060 3.450 1.456 5.361 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4502 3.0 0.0143 0.1680 -0.001255 -0.001225 4.00 -0.905700 -0.002017 -0.008888 0.019270 0.4008 0.5381 
2.800 -3.5960 -0.0982 -0.1036 1.060 3.450 1.455 5.401 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4501 3.0 0.0124 0.1431 -0.001209 -0.001181 4.00 -0.912200 -0.000930 -0.008888 0.017114 0.4099 0.5321 
3.000 -3.6926 -0.0999 -0.1019 1.060 3.450 1.456 5.439 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4501 3.0 0.0106 0.1210 -0.001172 -0.001145 4.00 -0.917300 -0.000190 -0.008888 0.015300 0.4045 0.5397 
3.200 -3.7829 -0.1000 -0.1006 1.060 3.450 1.457 5.474 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4501 3.0 0.0090 0.1016 -0.001142 -0.001115 4.00 -0.921500 0.000000 -0.008888 0.013745 0.4127 0.5480 
3.400 -3.8678 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.458 5.507 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4501 3.0 0.0076 0.0846 -0.001117 -0.001091 4.00 -0.924600 0.000000 -0.008880 0.012402 0.4195 0.5524 
3.500 -3.9084 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.459 5.523 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4501 3.0 0.0069 0.0769 -0.001106 -0.001080 4.00 -0.925900 0.000000 -0.008880 0.011821 0.4162 0.5532 
3.600 -3.9478 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.461 5.538 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4501 3.0 0.0063 0.0698 -0.001096 -0.001071 4.00 -0.926800 0.000000 -0.008880 0.011239 0.4158 0.5549 
3.800 -4.0235 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.463 5.569 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0052 0.0569 -0.001079 -0.001054 4.00 -0.928200 0.000000 -0.008880 0.010226 0.4215 0.5547 
4.000 -4.0953 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.465 5.598 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0041 0.0459 -0.001065 -0.001040 4.00 -0.928600 0.000000 -0.008880 0.009334 0.4287 0.5563 
4.200 -4.1636 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.468 5.625 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0033 0.0364 -0.001052 -0.001027 4.00 -0.928100 0.000000 -0.008880 0.008552 0.4648 0.5521 
4.400 -4.2288 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.470 5.652 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0025 0.0283 -0.001042 -0.001017 4.00 -0.926900 0.000000 -0.008880 0.007850 0.4520 0.5609 
4.800 -4.3506 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.475 5.703 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0014 0.0154 -0.001024 -0.001000 4.00 -0.922200 0.000000 -0.008880 0.006677 0.4466 0.5782 
5.000 -4.4077 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.478 5.728 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0010 0.0104 -0.001016 -0.000992 4.00 -0.918800 0.000000 -0.008880 0.006176 0.4405 0.5837 

5.500 -4.5412 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.483 5.786 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0002 0.0012 -0.000999 -0.000976 4.00 -0.907500 0.000000 -0.008880 0.005133 0.4379 0.5894 
6.000 -4.6630 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.488 5.840 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000987 -0.000964 4.00 -0.892900 0.000000 -0.008880 0.004311 0.4245 0.5997 
6.500 -4.7750 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.492 5.892 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000977 -0.000954 4.00 -0.875800 0.000000 -0.008880 0.003659 0.4414 0.6110 
7.000 -4.8788 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.496 5.942 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000968 -0.000945 4.00 -0.856900 0.000000 -0.008880 0.003128 0.4585 0.6038 
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7.500 -4.9754 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.498 5.989 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000961 -0.000938 4.00 -0.837000 0.000000 -0.008880 0.002697 0.4888 0.6048 
8.000 -5.0657 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.499 6.034 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000955 -0.000933 4.00 -0.816500 0.000000 -0.008880 0.002346 0.5105 0.6156 
8.500 -5.1506 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.500 6.077 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000950 -0.000927 4.00 -0.795900 0.000000 -0.008880 0.002045 0.3588 0.6110 
9.000 -5.2306 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.501 6.117 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000945 -0.000923 4.00 -0.775700 0.000000 -0.008880 0.001795 0.3597 0.6264 
9.500 -5.3063 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.501 6.156 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000941 -0.000919 4.00 -0.756000 0.000000 -0.008880 0.001584 0.3528 0.6357 

10.000 -5.3820 -0.1000 -0.1000 1.060 3.450 1.502 6.193 -2.10 -0.50 50 5.0000 0.4500 3.0 0.0000 0.0000 -0.000937 -0.000914 4.00 -0.737200 0.000000 -0.008880 0.001404 0.2934 0.6445 

 
 



JICA’nın İstanbul için gerçekleştirdiği çalışma ayrıca gözden geçirilmiş, kullanışlı veriler ve 
modeller de göz önüne alınmıştır. JICA raporunda Marmara Denizi’ndeki fay üzerinde 
bulunan kırılmalara göre geliştirilmiş 4 değişik model bulunmaktadır. 
 
Model A, fay hattının doğu bölümündeki kırılmadır. Şekil 5.5’te görüldüğü üzere, bu parça 
120 km uzunluğunda olup, 1999 depreminde kırılan hattının batı kısmından Silivri hattına 
kadardır. Bu model, sismik hareketin batıya yönelmesi nedeniyle, 4 deprem senaryosu 
arasında en olası görülendir. Moment magnitüdünün (Mw) 7.5 olacağı öngörülmektedir [12]. 
 

 
Şekil 5.5 Model A (JICA Raporu) 

 
Model B, fay hattının batı kısmındaki kırılmayı incelemektedir. Şekil 5.6’da görüldüğü üzere, 
bu bölüm 1912 Mürefte-Şarköy deprem kırılma hattının doğu ucundan Bakırköy’e kadar 110 
km boyunca uzanmaktadır Moment magnitüdünün (Mw) 7.4 olacağı öngörülmektedir [12]. 
 

 
Şekil 5.6 Model B (JICA Raporu) 

 
Şekil 5.7’de görüldüğü üzere, Model C Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara içindeki 170 
km’lik kısmında eşzamanlı bir kırılma öngörür. Bu model en kötü ihtimal olarak 
tanımlanmaktadır. Marmara denizinde gerçekleşen depremler arasında maksimum büyüklük 
7.6’dır. Bu durumda bile, bütün fay eşzamanlı olarak kırılmamıştır. Moment magnitüdünün 
(Mw) 7.7 olacağı öngörülmektedir [12]. 
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Şekil 5.7 Model C (JICA Raporu) 

 
Şekil 5.8’de görüldüğü üzere, Model D Marmara Denizinin kuzeyinde devam eden ve 
Çınarcık Havzasının dik eğimli kuzey kenarındaki normal faya göre hazırlanmıştır. Normal 
atımlı faylanma için geliştirilmiş ampirik formüllere göre moment magnitüdünün (Mw) 6.9 
olacağı öngörülmektedir [12]. 
 

 
Şekil 5.8 Model D (JICA Raporu) 

 
JICA Raporu’ndan [12] alınan afetle ilişkili bir diğer harita da İstanbul’un sıvılaşma 
potansiyeli haritasıdır. Bu harita İstanbul’un tamamını kapsamamaktadır. Dolayısıyla kayıp 
analizi sürecinde sadece eldeki mevcut verinin kapsadığı bölgeler için kullanılacaktır. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışma, 
mevcut veriler ışığında proje için gözden geçirilmiştir. Marmara Denizi içindeki fayları 
gösteren harita ve İstanbul Jeoloji Haritası bu enstitüden alınarak projede kullanılmıştır. 
 
Kayıp analizi konusunda daha önceden yapılmış çalışmalar da gözden geçirilmiştir. 
Bunlardan ilki Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü [13] tarafından 
gerçekleştirilen, ikincisi de Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi [14] tarafından JICA çalışması verileri ve 
Kandilli Rasathanesi’nin yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen Deprem Master Planı’dır. Bu 
iki çalışmanın yanısıra akademik platformda 2004 yılında Küçükçoban [15] ve 2003 yılında 
da Sarı [16] tarafından gerçekleştirilen daha ufak çaplı çalışmalar da bulunmaktadır. 
 

25 
 



5.3 KIRILGANLIK 
Kayıp analizinin yukarıdaki bileşenlerinin yanısıra, güvenilir bir kırılganlık (hasar 
görebilirlik) fonksiyonu tanımı da bazı zorluklara sebep olur: (i) limit değerler dahilindeki 
istatistiksel olarak güvenilir hasar verisinin kıtlığı ve yer hareketinin sarsma şiddeti ve (ii) 
dinamik analizde gözlenen analitik sınır durum indikatörlerinin tanımlanmasında karşılaşılan 
güçlükler. Bu iki güçlüğün her ikisi de yanıt arayan yeni sorular ortaya çıkarmakta, daha ileri 
seviyede araştırmalar gerektirmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan bu 
raporda, betonarme binalarla ilgili saha verisinin toplanması, düzenli bir şekilde yeniden 
yorumlanması ve saklanmasıyla ilgili sorunlara değinilmiş ve gözlemsel verilere dayalı hasar 
tahminlerinin iyileştirmesi için gerekenlerden bahsedilmiştir. Gözlemsel verinin kullanımında 
ortaya çıkan kusurlara dikkat çekilmiş; analitik kırılganlık analizlerinden elde edilen 
sonuçların çok değerli olduğu sonucu çıkmıştır. Raporun yazarlarının takdirleri uyarınca, 
analitik hasar görebilirlik fonksiyonlarının içerikleri ve şimdiye kadar süregelmiş 
prosedürlerinde geliştirmelere gidilmiştir. Örneğin: kullanılacak yer hareketi veri kümesinin 
seçimi (Türkiye için geliştirilmiş yer hareket fonksiyonlarına önceki bölümlerde değinilmiştir), 
tepki parametrelerinin tanımı (tipik İstanbul binalarına dayanan), nüfusun tepkisini temsil 
edecek şekilde belirlenen rastgele parametreler ve kullanılan analiz metodu. 
 

5.3.1 Tanımlayıcı Kırılganlık İlişkileri 
Sarsıntı şiddeti, sistem talebi ve aynı sistemin tepki sınırını aşmasının şartlı olasılıkları 
arasındaki ilişkiler kırılganlık veya hasar görebilirlik fonksiyonları olarak tanımlanırlar. 
Kırılganlık fonksiyonları genel kullanım olarak Şekil 5.9’da görüldüğü şekilde grafik olarak 
ifade edilirler. Dikey çizgi deterministik tepkili bir sistemi temsil ederken, diğeri iki eğri 
tepkide değişik rastgeleliklere sahip diğer sistemleri temsil etmektedir. Literatürde farklı 
gösterimler de mevcuttur (ör. Wen ve diğ., 2003)[17]. 
 
Kullanışlı hasar görebilirlik fonksiyonlarının üretilmesi, kayıp analizinde önemli anlam ifade 
eden limit durumlarının tanımlanmasını gerektirir. Limit durumlarının seçimi ve nicel 
tanımları sistem hasar görebilirliğinin tanımlanmasında anahtar rol üstlenmektedir. Limit 
durumlarının tanımlanmasının ardından, limit durum olasılığı şu şekilde verilir: 
 
P[LS] = Σ P[LS|D = d] P[D = d]       (5.1) 
 
D, sisteme yüklenen talebin tanımlandığı rastgele değişkendir. P[LS|D = d], D = d koşulu 
sağlandığındaki koşullu limit durum olasılığıdır ve D’nin olası tüm değerleri üzerinden 
toplam değer hesaplanır. P[D = d] olasılığı afeti tanımlamaktadır. “d” ise kontrol veya arayüz 
değişkenidir. 
 
D, sisteme yüklenen talebin tanımlandığı rastgele değişkendir. P[LS|D = d], D = d koşulu 
sağlandığındaki koşullu limit durum olasılığıdır ve D’nin olası tüm değerleri üzerinden 
toplam değer hesaplanır. P[D = d] olasılığı afeti tanımlamaktadır. “d” ise kontrol veya arayüz 
değişkenidir. 
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Şekil 5.9 Hasar Görebilirlik fonksiyonlarının genel gösterimi 

 
P[LS|D = d] = V(x) koşullu olasılığı, hasar görebilirliğin ölçüsüdür [17]. Bunun yanında, 
Denklem 1 çift olasılıksal yaklaşımı (sistem dayanımı veya limit durumlar ve sistem 
talepleriyle eşleştirilmiştir), ayrık hasar görebilirlik analizini temsil eder. Zeminden bağımsız 
oluşturulan ilişkiler hesapların basitleştirilmesi ve çok düşük olasılıklı olayların 
tanımlanmasını gerektirmemesi gibi bir takım çekici özellikler taşırlar [17]. 
 
Mevcut ayrık hasar görebilirlik eğrileri ampirik, yargıya dayalı, analitik ve hibrid olarak dörde 
ayrılırlar. Hibrid eğriler oluşturulmaları sırasında hasar verisinin nasıl kullanıldığına bağlı 
olarak deprem sonrası ölçümler, uzman görüşleri, analitik simulasyonlar veya bunların 
kombinasyonlarını parametre olarak kullanırlar. Her veri kaynağı kendine has avantaj ve 
dezavantajlara sahiptir. Bunlardan bazılarına, saha verileri ve analiz sonuçlarına vurgu 
yapılarak ilerleyen kısımlarda değinilmiştir. 
 

5.3.2 Gözlemsel Hasar Verisi – Fırsatlar ve Engeller 
Sadece yıkıcı depremlere dair temsili ve kapsamlı hasar verilerinin toplanıp depolanması 
yoluyla yeterli doğruluğa sahip kayıp tahminlerinde bulunulabilir. Bu hedef, maalesef deprem 
mühendisliğinin kapsamı dışında ele alınmaktadır. Yerleşim bölgelerini etkileyen yıkıcı 
depremler, üzücü olmalarına rağmen, sarsıntı şiddeti ve hasar limit durum erişimi arasındaki 
istatistiksel temsilin geliştirilmesi adına fırsatlar sunmaktadırlar. Toplanan veriler kullanışlı 
veya kullanışsız olabilir. Hasarla ilgili mevcut saha verilerinin bir kısmının incelenerek, 
kırılganlık fonksiyonlarının geliştirilmesine yardımcı veya engel olabilecek parametrelerin 
tartışılması faydalı olacaktır. Tablo 5.11’de görüldüğü üzere, Rossetto ve Elnashai (2002) [18] 
tarafından 29 hasar raporundan 339.872 betonarme binaya ilişkin gözlemsel veriler 
sunulmuştur. 
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Tablo 5.11 Rossetto and Elnashai (2002) tarafından düzenlenen veri kümesi 

Yapı Tipi Çerçeve 
Dolgu 
Duvarlı 
Çerçeve 

Perdeli Tanımsız Toplam 

Toplam Veri Kümesi Sayısı 43 8 1 47 99 
Toplam Bina Sayısı 296513 2720 322 40317 339872 
Yüksekliğe  
Göre 
Sınıflanmış 
Veri 
Kümeleri 

Alçak (< 3 
kat) 36 8 0 10 54 

Orta (4-7 kat) 13 2 1 43 59 
Yüksek (>8 
kat) 6 2 0 8 16 

Yapı 
Yönetmeliğine 
Göre 
Sınıflandırma 

Yönetmelik 
Öncesi 33 4 0 28 65 

Eski 
Yönetmelik 10 3 1 21 35 

Yeni 
Yönetmelik 

0 1 0 2 3 

 
Veriler, ortak bir hasar ölçeği [Homojenize Betonarme (HRC)]  kullanılarak yeniden 
yorumlanmış ve örnek sayısına göre ağırlıklandırılmış, daha sonra da grafiğe aktarılarak 
dikkatlice incelenmiştir. Şekil 5.10’daki grafik, toplanan verinin ve her aralık için orta zemin 
hareket parametresinin çizgisel olmayan regresyonu sonucu elde edilmiştir. Saha verisinin 
toplanması ve kullanımı için uygun olan gözlemler bu inceleme sonucu ortaya çıkarlar. 
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Spektral Yer Değiştirme (g) 

Şekil 5.10 Hasar veri kümesini oluşturan gözlemsel noktaların grafik görünümü 
 
Öncelikle, saha verisinin toplanması büyük özenle kontrol edilip yönetilmelidir; inceleme 
ekipleri sahadan ayrıldıkları anda veri kalitesi belirlenmiş olur. Bunun ardından veri kalitesini 
yükseltmenin herhangi bir yolu yoktur ve belirsizliği yüksek veriyle yürütülen kırılganlık 
analizleri belirsizlik seviyesini mutlaka daha da yükseltecektir. Ayrıca düşük hasar 
değerleriyle ilintili verilerin sayısının yüksek hasar verilerinden sayıca çok fazla olacağı da 
açıktır. Kırılganlık eğrileri, gözlem verilerine oturmuş olsalar bile pek çok değişik şekile 
çevrilebilirler. Toplanan verilerin normal ve lognormal fonksiyonlara, ya da herhangi bir 
başka enterpolasyon metoduna oturtulmaları çok düşük korelasyon değerleriyle 
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sonuçlanmıştır. Wen ve diğ., 2003 [17], “Bu tür bir sismik risk analiz aracının 
geliştirilebilmesi için ampirik gözlemlerin analitik bir şekilde simüle edilmiş hasar 
istatistikleriyle desteklenmesi gerekmektedir.” sonucuna varmıştır. Dünya çapında hasar 
verilerinin iyileştirilebilmesi için hasar verisinin toplanması sırasında kullanılan inceleme 
formlarının standardizasyonu, veriyi toplamakla yükümlü sorumlu mühendislerin yüksek 
seviyede eğitim almış olmaları önem taşımaktadır. Uydu görüntüleri ve hibrid metodlar gibi 
ileri düzey envanter belirlemeye yarayan metodolojilerin tanımlanmaları ve kullanılmaları da 
yine hasar verisinin iyileştirilmesi konusunda önem taşıyan unsurlardır. Bu veri, analitik 
kırılganlık fonksiyonlarının kalibrasyonunda tek uygun unsur durumundadır. Kalibre edilmiş 
formüller de tutarlı bir güvenilirlik seviyesini korudukları sürece sistemin farklı formları için 
hasarı tanımlayan tek uygulanabilir unsur durumundadırlar. 
 

5.3.3 Analitik Hasar Verisi – Tutarlı Bir Altenatif 
Gelişmiş analiz, kontrol edilebilir hasar verisi oluşturmak için esnek ve çok yönlü araçlar 
sunar. Literatürde çokça kullanılan (ör. Mosalam ve diğ., 1997 [19]; Wen ve diğ., 2003 [17]) 
ayrık hasar görebilirlik (kırılganlık) kavramına başvurarak Şekil 5.11’de görülen prosedürler 
uygulanabilir. Verilen temanın pek çok varyasyonu mevcuttur fakat pek çok yaklaşım 
kapasite karakteristikleri arasında rastgele çeşitlilik olduğunu kabul ederek sistem kapasitesini 
bir takım limitler dahilinde tahmin eder. Talep, beklenen afeti temsil edebilecek deprem 
kayıtlarının artan sarsıntı şiddetinde hesaplanacaktır. Ortada seçim yapmak için çok sayıda 
seçenek bulunmakta ve kritik kararlar vermek gerekmektedir. Bu seçeneklerin etkilerini 
tahmin etmeye yönelik çalışmalar ve meydana gelen kırılganlık eğrileyle ilgili  kabul edilen 
kararlar şimdiye kadar mevcut değillerdi. Bununla birlikte, tüm yapısal formlar üzerinde 
yeterli çalışma mevcut değildir ve mevcut olan çalışmalar da farklı varsayımlara dayandıkları 
için birbirlerinden tamamen farklı sonuçlar vermektedirler. 
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Şekil 5.11 Hasar görebilirlik fonksiyonlarının analitik değerlendirilmesi için prosedür 

 
Tablo 5.12’de, ampirik, yargısal ve analitik kırılganlık oluşturma yöntemleri özetlenmiş  ve 
birbirleriyle göreli doğruluk ve gereken işlem yükleri karşılaştırılmıştır. 
 

Tablo 5.12 Kırılganlık keşif metodlarının karşılaştırması 

Metodlar Ampirik Yargısal Hibrid Basit Analitik 
Model 

Detaylı analiz  
prosedürü 

Emek Artan zaman ve hesap emeği 
 

Hassaslık Analizin doğruluğu 
 

Uygulama Bina stoğu    tek bina 
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Parametrize Kırılganlık Metodu (PFM) adında yeni bir kırılganlık ilişki sınıfı yakın zamanda 
önerilmiştir [20]. Bu yaklaşımda, kayıp analizinin yürütüleceği belirli senaryo için idealize 
edilmiş sistemler bir dizi yer hareketleri kümesiyle analiz edilmektedir. Tepki verisi, rijitlik, 
dayanım ve süneklik bilgileri bilinen herhangi bir sistem için ileri aşamalarda da çıkarımlara 
olanak verecek şekilde depolanmaktadır. Diğer bir deyişle; rijitlik, dayanım ve süneklik 
miktarları bilindiği takdirde, daha ileri simulasyonlara gerek duyulmadan analitik tabanlı 
olasılıksal kırılganlık ilişkileri türetilebilmektedir. 
 

5.3.4 Envanter 
İstanbul hakkında envanter araştırması gerekliliği, araştırmacıları JICA çalışmasına 
yöneltmiştir. Veri, yüzdelik değerle bölgenin toplam bina sayısı hakkında kat sayısı, yapım 
dönemleri, işgal tipleri, yapı çeşitleri ve binaların yerlerini barındıran İstanbul JICA çalışması 
için, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden elde edilmiştir. Sıvılaşma potansiyeli, kentsel hasar 
görebilirlik değerlendirme verisi, 1999 Kocaeli Depremi sonrası İstanbul’daki bina hasarı, 
jeoloji, zemin sınıfı, Türkiye idari, İstanbul ve İstanbul’un semtleri için idari, fay, arazi 
kullanımı, kamu hizmetleri ve topoğrafik haritalar Tablo 5.13’da görüldüğü üzere JICA 
çalışmasından elde edilmiştir. 
 

Tablo 5.13 
Envanter Tanımı Ölçek Kaynak Yıl Sınıf 
Sınır 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Poligon 
Kıyı çizgisi 1:5,000 1:5,000 altlık harita 1997 Poligon 
İlçe Belediye Sınırı 1:5,000 İlçe Belediyeleri 2001 Poligon 
Enlem ve Boylam  Çalışma ekibi 2002 Çizgi 
Mahalle Sınırı 1:5,000 İlçe Belediyeleri 2001 Poligon 
T.C İl Sınırları 1:1,000,000 - 2000 Poligon 
Mahalledeki ölçeğinde 2000 yılı bina sayım sonuçları 1:5,000 SIS 2000 Poligon 
Mahallelere göre ahşap bina oranı 1:5,000 Çalışma ekibi 2000 Poligon 
500m grid ve eğim sınıflamasına gore bina sayımı 1:1,000 Çalışma ekibi 1997 Poligon 
1:1,000 taban haritadan bina nokta verisi 1:1,000 1:1,000 altlık harita 1997 Nokta 
Bina hasar tahmini: model A 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Poligon 
Bina hasar tahmini: model B 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Poligon 
Senaryo fay model A,B,C,D’ye gore deprem tahmini  Çalışma ekibi 2002 Çizgi 
Sıvılaşma Potansiyeli 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Poligon 
PGA, PGV ve SA simulasyon sonuçları 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Poligon 
Eğim stabilite analizi sonuçları 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Poligon 
JICA çalışmasından alınan sondaj noktası 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Nokta 
İBB tarafından kataloglanmış sondaj noktası: Anadolu 
Yakası 1:5,000 İBB 2002 Nokta 

İBB tarafından kataloglanmış sondaj noktası: Avrupa 
Yakası 1:5,000 İBB 2002 Nokta 

IMM tarafından kataloglanmış sismik kırılım verisi 1:5,000 İBB 2002 Nokta 
Fay hattı  Kalafat 2002 Çizgi 
Jeoloji Haritası 1:5,000, İBB, 2001 1:5,000 İBB 2001 Poligon 
Formasyon kod listesi  İBB  dbf 
Mahallelere göre tehlike altındaki tesisler 1:5,000 İBB 2002 Poligon 
Varolan arazi kullanımı, 1994 (1:25,000 ölçeğinde) 1:25,000 İBB 1994 Poligon 
Varolan arazi kullanımı haritasındaki askeri alanlar, 1994 1:25,000 İBB 1994 Poligon 
Varolan arazi kullanımı haritasındaki ana yollar, 1994 1:25,000 İBB 1994 Çizgi 
Varolan arazi kullanımı, 2000  (1:25,000 ölçeğinde) 1:25,000 İBB 2000 Poligon 
Kentsel genişleme 1:200,000 İBB 1995 Poligon 
Belediye ve Kaymakamlık 1:1,000 Çalışma ekibi 2002 Nokta 
İlçelere göre diğer resmi binalar 1:5,000 Valilik 2002 Poligon 
İlçelere göre eğitim tesisleri 1:5,000 Valilik 2002 Poligon 
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İtfaiye 1:1,000 Çalışma ekibi 2002 Nokta 
İlçelere göre sağlık olanakları 1:5,000 Valilik 2002 Poligon 
Dini tesisler 1:5,000 Valilik 2002 Nokta 
İlçe emniyet 1:1,000 Valilik 2002 Nokta 
İlçelere göre diğer güvenlik hizmetleri 1:5,000 Valilik 2002 Poligon 
Resmi Bina 1:5,000 Valilik 2002 Nokta 
1999 depreminden zarar gören bina 1:5,000 Valilik 2001 Poligon 
Deprem Merkez Üssü 0.01derece Kalafat 2002 Nokta 
Merkez üssü veri alanı sınırı  0.01derece Kalafat 2002 Poligon 
Tarihi Deprem Merkez üssü 0.1derece Kalafat 2002 Nokta 
Sismik istasyon 1:5,000 ERD, ITU ve Kandilli 2002 Nokta 
Grid veriden oluşturulmuş eşyükselti eğrileri 1:1,000 Çalışma ekibi 1997 Çizgi 
Yükseklik (grid formatında veri) 1:1,000 1:1,000 altlık harita 1997 Grid 
Yükseklik (nokta veriye dönüştürülmüş) 1:1,000 1:1,000 altlık harita 1997 Nokta 
Yükseklik (poligon veriye dönüştürülmüş) 1:1,000 1:1,000 altlık harita 1997 Poligon 
Mahalleye göre ortalama eğim 1:5,000 Çalışma ekibi 1997 dbf 
Eğim (grid formatı) 1:1,000 Çalışma ekibi 1997 Grid 
Eğim (poligon formatı) 1:1,000 Çalışma ekibi 1997 Poligon 
Eğim (10 derece aralıklı dönüştürülmüş polygon) 1:1,000 Çalışma ekibi 1997 Poligon 
Bina yol ve eğim arasında çapraz analiz 1:5,000 Çalışma ekibi 2002 Poligon 

 
Ayrıca hücrelerin toplam bina sayısına göre yüzdelik değeri göz önüne alınarak binaların yapı 
türleri Kandilli Deprem Araştırma Merkezi’nin çalışmasından elde edilmiştir. Zeytinburnu 
ilçesi için yukarıda belirtilen verilere ek olarak yapı türü, yapı durumu, bina kullanımı ve kat 
tipi öznitelikleri, çalışma alanındaki binaların detaylı değerlendirmesi için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nden alınmıştır. 
 

6. KAYIP ANALİZİ İÇİN MODEL VE VERİLER 

6.1 AFET 
Bölüm 5.2’de değinilen azalım ilişkilerinden hareketle, maksimum yersel ivme ve belirli kilit 
periyodlarda spektral ivme için afet haritaları hazırlanmıştır. Tüm azalım ilişkileri Mw=7.4 
büyüklüğünde bir deprem için çalıştırılmış ve her bir ilişkinin oluşturduğu maksimum yersel 
ivme (PGA) değerleri karşılaştırılmıştır.  
 
Analiz edilen ilk azalım modeli, aşağıdaki üç zemin sınıfını kullanan Kalkan & Gülkan’dır 
(2002)[21]: 
 
Yumuşak zemin, VS=200 m/s . 
Zemin, VS=400 m/s  
Kaya, VS=700 m/s  
 
Bu ilişki için PGA değerleri 0.072933g ve 0.541970g arasında, Şekil 6.1’de görüldüğü gibi 
elde edilmiştir. 



 

 
Şekil 6.1 Kalkan & Gülkan (2002) azalım ilişkisinden elde edilen PGA değerleri 
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2002 çalışmasındaki zemin sınıflarının aynıları kullanılarak Kalkan & Gülkan, 2004 [9] de 
yer hareket parametrelerinin belirlenmesi sürecinde incelenmiştir. Önceki çalışmalarından 
farklı olarak, Şekil 6.2’de gösterilen PGA değerleri 0.474393g ve 1.725200g arasında, yani 
daha yüksek çıkmıştır. 
 
Özbey ve diğ., 2004 [12] azalım modeli, Kalkan ve Gülkan, 2002 [21] ve 2004 [9] gibi, Boore 
ve diğ., 1997 [7] azalım modelinin yapı ve metodolojisini kullanmaktadır. Fakat diğerlerinden 
farklı olarak, olaylar arası ve olay içi değişkenlikler arasındaki standart hata teriminin 
belirlenmesinde başarılı olan karışık etki (mixed effect) modelini kullanmaktadır. İlişkide 
kabul edilen dört zemin sınıfı: 
 
A – Sert Kaya, VS ≥ 1500m/s 
B – Kaya, 760m/s < VS < 1500 m/s 
C – Yoğun Zemin ve Yumuşak Kaya, 360m/s < VS ≤ 760m/s 
D – Zemin, 180m/s ≤ VS ≤ 360m/s 
 
Bu ilişki için PGA değerleri 0.0509964g ve 1.843040g arasında, Şekil 6.3’te görüldüğü gibi 
elde edilmiştir. 
 
Ulusay ve diğ., 2004 [11], uygulandığı bölge için yalnızca PGA değerleri veren bir diğer 
azalım ilişkisi hazırlamıştır. Bu model zemini, Gülkan & Kalkan, 2002 [9] gibi kaya, zemin 
ve yumuşak zemin olarak sınıflandırmaktadır. Bu da Türkiye’deki pek çok istasyon için 
detaylı zemin tanımları ve zemin dayanım değerlerinin (Vs) yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Yukarıdaki durumlar da dikkate alınarak, bu ilişki için PGA değerleri 0.079174g ve 
0.631684g arasında, Şekil 6.4’de görüldüğü gibi elde edilmiştir. 
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Şekil 6.2 Kalkan & Gülkan (2004) azalım ilişkisinden elde edilen PGA değerleri 
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Şekil 6.3 Özbey ve diğ. (2004) azalım ilişkisinden elde edilen PGA değerleri 
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Şekil 6.4 Ulusay ve diğ. (2004) azalım ilişkisinden elde edilen PGA değerleri 

 

 
 



 
Geçmiş kayıp analiz ve yer hareketi tahmin çalışmaları Batı A.B.D. azalım ilişkileri 
kullanılarak yapılmıştır. Bu durumun temel sebepleri: Özellikle Türkiye için geliştirilmiş 
azalım ilişkilerinin bulunmaması ve iki bölge arasındaki fay ve jeolojik yapılardaki 
benzerliklerdir. Yapılan pek çok araştırma göstermektedir ki bu ilişkiler Türkiye’nin kuzey 
batı kısımları için kabul edilebilir sonuçlar vermektedirler. Sarı, 2003 [16] ve Küçükçoban, 
2004 [15] Batı A.B.D. azalım ilişkilerinden bir kısmını Özbey ve diğ., 2004 [10] ve Kalkan  
Gülkan, 2002 [21] ilişkileriyle Kocaeli’deki yer hareketleri üzerinden karşılaştırmış ve 
ortalamada oldukça iyi sonuçlar elde etmişlerdir. 

 
İlk yaklaşımda en yaygın azalım ilişkisi Boore ve diğ., 1997 [7] ilişkisidir. Üst 30m’deki 
ortalama Vs değerlerine göre üç zemin sınıfı önermektedir: 
 
Sınıf: A VS,30 > 750m/s 
Sınıf. B 360 < VS,30 ≤ 750m/s 
Sınıf: C 180 ≤ VS,30 ≤ 360m/s 
 
Bu ilişkinin geniş yatay bileşen için öngördüğü PGA değerleri 0.059995g ve 0.680736g 
arasında olup, Şekil 6.5’de görülmektedir. Aynı ilişkinin geometrik orta için öngördüğü PGA 
değerleriyse 0.053380g ve 0.599005g arasında olup Şekil 6.6’te gösterilmiştir. 
 
Türkiye’nin kuzeybatısı için yer hareketini modellemede kullanılan bir diğer azalım ilişkisi de 
Sadigh ve diğ., 1997 [8]’dir. Bu model yer hareketini fay tipi ve zemin kategorilerini de göz 
önüne alarak hesaplamaktadır: 
 
Kaya, VS ≤ 750m/s olan zayıf kayayı da içermektedir 
Derin Zemin, Ana kaya üzerinde yer alan 20 metreden daha kalın zemin 
Fay tipleri: 
Yanal atımlı fay ve Normal/Ters fay. 
 
Model, kaya ortam için, Şekil 6.7’de görüldüğü gibi 0.048247g ve 0.638808g arası PGA 
değerleri vermiştir. Derin zemin için hesaplanan PGA değerleri kaya ortamlara oranla daha 
düşük sonuçlar vermiştir. Model, derin zemin için, Şekil 6.8’de görüldüğü gibi 0.061943g ve 
0.502204g arası PGA değerleri vermiştir. 
 
Next Generation Attenuation Model olarak adlandırılan ve Pacific Earthquake Engineering 
Research Center (PEER Center) tarafından gerçekleştirilen yeni nesil azalım modellerinden 
Türkiye ve özellikle İstanbul için kullanılabilir olan azalım ilişkileri de sisteme eklenmiştir. 
Bu yeni nesil azalım ilişkileri günümüzde kuvvetli yer hareketlerini en iyi tahmin edebilen 
modellerdir. Bu modellerin önemi oluşturulurken kullanılan kuvvetli yer hareketi 
veritabanından kaynaklanmaktadır. 
 

 
 



 

 
Şekil 6.5 Boore ve diğ., 1997 ilişkisinin geniş yatay bileşen için verdiği PGA değerleri 
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Şekil 6.6 Boore ve diğ., 1997 ilişkisinin geometrik orta için verdiği PGA değerleri 
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Şekil 6.7 Kaya zemin için PGA değerleri (Sadigh ve diğ., 1997) 
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Şekil 6.8 Derin zemin için PGA değerleri (Sadigh ve diğ., 1997) 

 

 
 



6.1.1 Türkiye için Yeni Nesil Azalım (Next Generation Attenuation) Modelleri 

Boore ve Atkinson (2006) 
Boore ve Atkinson (2006) Batı Amerika’da sığ yer kabuğunda meydana gelen depremler için 
655 NGA kuvvetli deprem yer hareketi veritabanı kaydından ve aralarında Türkiye’den de 5 
depremin bulunduğu 58 değişik depremden geliştirdi. Azalım ilişkisi ile hem yatay hem de 
düşey bileşen fonksiyonları elde edilebilmektedir. [22] 
 
Azalım ilişkisi aşağıdaki eşitlikle tanımlanmıştır: 

30ln ( ) ( , ) ( , , )M D jb S jb TY F M F r M F V r M εσ= + + +     (6.1) 

Deprem büyüklüğü ölçeklemesi aşağıdaki eşitliklerle verilmiştir: 

M ≤ Mh için 
2

1 2 3 4 5 6( ) ( ) (MF M eU e S e N e R e M M e M M= + + + + − + − )h h

)h h

   (6.2a)  

M > Mh için 
2

1 2 3 4 7 8( ) ( ) (MF M eU e S e N e R e M M e M M= + + + + − + −    (6.2b)  

U, S, N, R katsayıları mekanizmaya göre tanımlanmışlar ve Tablo 6.1‘de verilmişlerdir. 

 
Tablo 6.1 

Mekanizma U S N R 
Belirsiz 1 0 0 0 
Yanal atımlı 0 1 0 0 
Normal 0 0 1 0 
Ters 0 0 0 1 

 

Uzaklık ölçeklemesi ise aşağıdaki eşitlikte verilmiştir: 

( )1 2 3 4( , ) ln( / ) ( ) ( )D jb ref ref ref refF r M c c M M r r c c M M r r⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + − + + − −⎣ ⎦⎣ ⎦  (6.3) 

Bu eşitlikte; 

2
jbr r h= + 2

NL

         (6.4) 

Yerel büyütme faktörleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

S LINF F F= +          (6.5) 

Lineer ve Lineer olmayan terimler FLIN ve FNL olarak gösterilmiştir 

30ln( / )LIN lin refF b V V=         (6.6) 

pga4nl ≤ a1 için 

ln( _ / 0.1)NL nlF b pga low=        (6.7a) 
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ve a1 < pga4nl ≤ a2 için 

[ ] [ ]2 3
1 1ln( _ / 0.1) ln( 4 / ) ln( 4 / ) ln( 4 / )NL nl 1F b pga low b pga nl a c pga nl a d pga nl a= + + + (6.7b) 

Bu eşitlikte; 

b=0.0          (6.7c) 

c=(3Δy-bnlΔx)/ Δx2        (6.7d) 

d=-(2Δy-bnlΔx)/ Δx3        (6.7e) 

Δx=ln(a2/ a1)           (6.7f) 

Δy=bnlln(a2/pga_low)        (6.7g) 

ve a2 < pga4nl için 

ln( 4 / 0.1)NL nlF b pga nl=         (6.8) 

Lineer olmayan faktörü eğim ile kontrol etmek için bnl terimi kullanılır 

V30 ≤ v1 için    bnl=b1      (6.9) 

v1 < V30 ≤ v2 için   bnl=(b1 - b2)ln(V30/v2)/ln(v1/v2)+b2  (6.10) 

v2 < V30 ≤ vref için   bnl=b2ln(V30/vref)/ln(v2/vref)   (6.11) 

vref < V30 için    bnl=0.0      (6.12) 
 
Bu modelin yatay bileşen için öngördüğü PGA değerleri İstanbul için 0.09g ve 0.97g arasında 
0.2 saniye SA değerleri ise 0.16g ve 1.38g arasında değişmektedir. 
 

Campbell ve Bozorgnia (2006) 
Campbell ve Bozorgnia (2006) 1561 NGA kuvvetli deprem yer hareketi veritabanı kaydından 
ve aralarında Türkiye’den de 6 depremin bulunduğu 64 değişik depremden geliştirdi. [23] 
Model aşağıda sıralanan koşulları sağlayan senaryolar için geçerlidir: 
 

• Deprem kıtassal litosferin içinde tektonik olarak aktif sayılan bir bölgede 
gerçekleşmişse, 

• Deprem kaydı yer seviyesinde ya da yer seviyesine yakın hiçbir ara etkinin 
bulumadığı bir yerde alındıysa, 

• Deprem güvenilir bir şekilde ortalama yer hareketini temsil edecek yeterli kayıda 
sahip ise, 

• Deprem ya da kaydı güvenilir olarak düşünülüyorsa.  
 
Empirik yer hareket modeli aşağıdaki eşitlikle verilmektedir: 

     (6.13) 

Bu eşitlikte;  

fmag deprem büyüklüğüne bağımlılığını 
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   (6.14) 

fdis deprem merkezinden noktaya olan uzaklığa bağımlılığını 

       (6.15) 

fflt fay türüne bağımlılığını 

       (6.16a) 

vermektedir. (6.16a) eşitliğinde; 

        (6.16b) 

30o<λ<150o için FRV = 1 
Aksi takdirde FRV = 0 
150o<λ<-30o için FNM = 1 
Aksi takdirde FNM = 0 
ZTOR ise, kilometre biriminde kosismik kırılmanın üstüne olan derinliktir 

 

fhng asılı duvar etkisine bağımlılığı verir. 

       (6.17) 

Bu eşitlikte; 

 (6.17a) 

      (6.17b) 

     (6.18c) 

      (6.19d) 

 

fsite sığ lineer ya da lineer olmayan zemin durumlarına bağımlılığı temsil eder. 
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  (6.20) 

Bu eşitlikte;  

A1100 PGA’in VS30=1100m/s değerinde ki kaya üzerindeki değeridir. 
c=1.88 ve n=1.18 periyottan bağımsızdır. 

 

fsed sığ tortu efektlerine ve üç boyutlu havza efektlerine bağımlılığı temsil eder. 

    (6.21) 

Z2.5 2.5 km/s kırma dalgası hızına sahip hız ufkuna olan (çökelti derinliği) derinliktir 

 

Eşitlikleri uygulayabilmek için limitler ise aşağıda verilmektedir: 
M = 4.0–8.5 (yanal atımlı fay)  
M = 4.0–8.0 (ters fay) 
M = 4.0–7.5 (normal fay) 
RRUP = 0–200 km 
VS30 = 180–1500 m/s (NEHRP B, C ve D) 
Z2.5 = 0–6 km 
ZTOR = 0–20 km 
δ = 15–90° 

 
Bu modelin yatay bileşen için öngördüğü PGA değerleri İstanbul için 0.04g ve 0.48g arasında 
0.2 saniye SA değerleri ise 0.08g ve 1.05g arasında değişmektedir. 
 

Chiou ve Youngs (2006) 
Chiou ve Youngs (2006) empirik bazlı yer hareketi modelini PGA ve 0.01 saniye ile 10 
saniye spektral periyot aralığındaki %5 sönümlü pseudo spektral ivmelerin tahmini için 
geliştirmişlerdir. [24] Bu modelin geliştirilmesinde 3551 NGA kuvvetli deprem yer hareketi 
veritabanı kaydı ve aralarında Türkiye’den de 7 depremin de bulunduğu 173 değişik deprem 
kullanılmıştır. Yer hareketi modeli aşağıdaki koşulları sunar: 
 

Aktif tektonik bölgelerde yeralan sığ yerkabuğu depremleri, özellikle California. 
Serbest alan yer hareketleri. 
Ortalama rastgele yöneltilmiş bileşen. 
Açık birleştirilmiş yerel zemin karakteri. 

 
Son model eşitliği aşağıdaki ilişki ile verilmiştir: 
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Bu eşitlikteki tahmin değişkenleri: 

RRUP = kırılma yüzeyine en yakın uzaklık (km) 
RJB = Joyner-Boore uzaklığı (km) 
δ = kırılma eğimi 
W = kırılma genişliği (km) 
ZTOR = kırılmanın üstüne olan derinlik (km) 
30º ≤ λ ≤ 150º için FRV = 1, aksi takdirde 0 (birleşik ters ve ters-oblik) 
120º ≤ λ ≤ -60º için FNM = 1, aksi takdirde 0 (sadece normal faylı depremlerde, 
normal-oblik yanal atımlı ile aynı olarak tanımlanmıştır. 
λ = rake açısı 
VS30 = üst 30 m için ortalama kırma dalgası hızı (m/s) 
τ = inter-event standart hata 
σ = intra-event standart hata 
SA1130ij= (g) 
SAij= (g) 

 
Chiou ve Youngs’ın (2006) [24] model için verdiği limitler; 
 

Yanal atımlı faylar için 4 ≤ M ≤ 8.5 
Ters ve normal faylar için 4 ≤ M ≤ 8.0 
0 ≤ RRUP ≤ 200 km 
150 ≤ VS30 ≤ 1500 

 
Bu modelin yatay bileşen için öngördüğü PGA değerleri İstanbul için 0.04g ve 0.62g arasında 
0.2 saniye SA değerleri ise 0.08g ve 1.63g arasında değişmektedir.  
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Şekil 6.9 Boore ve Atkinson, 2006 azalım ilişkisinin verdiği PGA değerleri 
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Şekil 6.10 Campbell ve Bozorgnia, 2006 azalım ilişkisinin verdiği PGA değerleri 
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Şekil 6.11 Chiou ve Youngs, 2006 azalım ilişkisinin verdiği PGA değerleri 
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Şekil 6.12 JICA Çalışması’nda [12] oluşturulmuş sıvılaşma potansiyeli haritası 
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Şekil 6.13 JICA Çalışması’nda [12] oluşturulmuş zemin sınıflandırma haritası 

 



Bir diğer tür afet verisi de sıvılaşma potansiyelidir. Şekil 6.12’de görülen sıvılaşma 
potansiyeli haritası Vs < 300m/s olan bölgeler için altyapıda oluşacak hasarın tahmini için 
hazırlanmıştır ve JICA Çalışması’ndan [6] alınmıştır. Bu harita, İstanbul’un tamamını 
kapsamamaktadır. Pek çok bölge için sıvılaşma potansiyeli hesaplayabilmek için gereken veri 
miktarı yetersizdir. Bu yüzden, kayıp analizi çalışmasında sıvılaşma potansiyeli haritası, 
sadece elde ilgili veri olan bölgeler için kullanılacaktır. 
 
JICA Çalışması’ndan [12] alınan son afet verisi ise Şekil 6.13’te verilen zemin 
sınıflandırmasıdır. Sınıflandırma NEHRP kriterlerine göre yapılmış ve yüzeyden itibaren 
30m’lik kısım için ortalama Vs değerleri dikkate alınmıştır. Tanımlanan sınıflar Tablo 6.2’de 
gösterilmiştir. 
 

Tablo 6.2 JICA Çalışması’nda [12] kullanılan NEHRP zemin sınıflandırması 
Zemin Sınıfı Üst 30m için ortalama Vs

A >1500m/s 
B – B0 760 - 1500m/s 
C – C0 360 - 760m/s 
D – D0 180 - 360m/s 

 D1 300 - 360m/s 
 D2 250 - 300m/s 
 D3 220 - 250m/s 
 D4 200 - 220m/s 
 D5 180 - 200m/s 

E <180m/s 
 
Diğer kullanılan veri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, 
Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nden alınan shapefile formatındaki yeni Jeoloji 
haritasıdır. Projenin son safhasında Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nden İstanbul için 
NEHRP’ye (1997) göre yeni oluşturulmakta olan zemin sınıflandırma haritası beklenmektedir. 
Bu harita henüz proje ekibine ulaşmadığı için şimdiye kadarki çalışmalarda 1. Ara raporda da 
belirtilen ve Şekil 6.14’te verilen İstanbul Avrasya Yerbilimleri Enstitüsünden elde edilen 
İstanbul zemin sınıfı haritası kullanılmıştır. 
 
Afet analizinde kullanılan son veri ise eğim haritasıdır. Eğim verisi afet analizinde 
topografyanın ivme yükseltme değerini hesaplamak üzere kullanılır. Bu eğim haritası yine 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, Zemin ve Deprem 
İnceleme Müdürlüğü’nden alınan shapefile formatındaki DTM verisinden üretilmiştir. İlk 
olarak DTM verisinden Şekil 6.15‘deki TIN verisi oluşturulmuş, ardından oluşturulan TIN 
verisinden Şekil 6.16’daki ASCII raster formatında eğim haritası elde edilmiştir. 
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Şekil 6.14 İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden temin edilen MTA haritasından üretilmiş İstanbul zemin sınıfı haritası 
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Şekil 6.15 İstanbul’a ait TIN veriseti 
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Şekil 6.16İstanbula ait ASCII raster formatında oluşturulmuş eğim haritası 

 
 



Eğim verisi topografik ivme yükseltme etkisini hesaplamakta kullanılmaktadır. Topografik 
ivme yükseltmesi şu anda dünyada sadece Eurocode8 - 5. kısımda tanımlanmış ve 
kullanılmaktadır. Kurulan sistemde de bu tanım kullanılmıştır. Eurocode 8: 
Yer eğimlerine göre basitleştirilmiş yükseltme faktörleri vermektedir. Bu yükseltme faktörleri 
eğimler uzun sırtlar ve yüksekliği 30 metreden fazla olan kayalıklar gibi iki boyutlu 
topografik düzensizliklerin olduğu yerlerde tercih edilmelidirler. 
15°den daha az ortalama eğimler için topografik etki ihmal edilebilir, çok düzensiz yerel 
topografik bölgeler için özel çalışmalar yapılması önerilmektedir. 15°den daha büyük eğim 
açıları için aşağıdaki yönergeler takip edilmelidir: 
 
a) İzole edilmiş kayalıklar ve eğimlerde: Tepe zirvesi sınırındaki noktalar için ST > 1,2 
koşulunu sağlayacak bir değer kullanılmalıdır; 
b) Tepe zirvesi genişliği taban genişliğinden önemli derecede az olan sırtlarda:Ortalama eğim 
açısı 30°den büyük eğimli arazinin zirvesine yakın yerlerde ST > 1,4 olacak bir değer 
kullanılmalıdır. Daha küçük eğim açıları için ST > 1,2 olacak bir değer kullanılmalıdır. 
c) Gevşek bir yüzey katmanının bulunduğu durumlarda: a) ve b) bölümlerinde verilen en 
küçük ST değeri en az %20 arttırılarak kullanılmalıdır. 
d) Yükseltme faktörünün uzamsal varyasyonunda: ST’nin değeri tepe zirvesinin tabandan olan 
yüksekliğinin lineer fonksiyonu olacak şekilde azalmalı ve tabanında tek bir değer almalıdır. 
 
Genel olarak sismik yükseltme aynı zamanda sırtın üzerinde bulunan derinliklerde hızlıca 
düşer. Bu yüzden, topografik etkiler topografik durağanlığın olmadığı yerlerde hesaba 
katılmalıdır. Şekil 6.17‘de Eurocode 8’te belirtilen topografik yükseltme faktörünün hesabına 
ait çizimsel anlatım görülmektedir. 
 

 
Şekil 6.17 Topografik etkiler için European Seismic Code provisions (EC8-2000) 

 
Tüm bu bilgiler ışığında sistemdeki topografik yükseltme etkisi aşağıda verilen koşullara göre 
hesaplanmaktadır: 
 

Yükseltme etkisi:  
1.4,  30

max 1.2,  15 30
1,     30  ya da 15

TOPO

i
F i

H m i

> °⎧
⎪≥ ° < < °⎨
⎪ < < °⎩

 

 
Topografik yükseklik etkisinin hesaplanabilmesi için önerilen bir önkoşul olan, tepe zirvesi 
ile tabanı arasındaki yüksekliği temsil eden H değerinin her bir nokta için hesaplanması için 
aşağıda anlatılan prosedür izlenmektedir. 
 
Tepenin tabandan itibaren yüksekliği aşağıdaki trigonometrik eşitlik ile hesaplanabilir; 
 

H = L . tan(i) 
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Şekil 6.18Tepe yüksekliği ve yatay uzunluğu 

 
Bu hesabı kullanabilmek için L yatay uzunluğunun bilinmesi gerekmektedir. 
 
Sistemde L yatay uzunluğu eğim haritası üzerinden hesaplanmaktadır. 

• Raster eğim haritasının her bir pikseli (cell) bir eğim açısı değeri içermektedir. 
• Raster eğim haritasına ait piksel büyüklüğü ise ASCII dosyasının içine yazılan özel bir 

değerdir. 
 

CELLSIZE      0.0029466256682426023 
 

• Sistemde kullanılan ASCII raster haritalarıda diğer tüm veriler gibi WGS84 Coğrafi 
Koordinat Sisteminde tanımlı olduğu için bu piksel büyüklüğü derece birimindedir. 

• İlk olarak bu büyüklük aşağıdaki eşitlik kullanılarak metre birimine dönüştürülür. 
 

6378137 (deg )( )
180

CELLSIZE reeCELLSIZE m ⋅∏⋅
=  

 
• Ardından, aynı eğim değerine sahip komşu pikseller aranır. 
• Sonraki aşamada bulunan eş değerdeki komşu piksellerin sayısı piksel alanı ile 

çarpılarak tepenin taban alanı (A) hesaplanır. 
 

2( )A n CELLSIZE= ⋅  
 
• Yatay L uzunluğunu belirlemek için aşağıdaki eşitlik kullanılır. 

 
2
2

AL ⋅
=  

 
• Her piksele ait yatay L uzunluğu ve (i)eğim açısı değeri kullanılarak her piksel için H 

değeri hesaplanır. 
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6.2 ŞEÇİLEN KIRILGANLIK YAKLAŞIMI – PARAMETRİZE KIRILGANLIK 
ANALİZİ 
Bölüm 5.3’te detaylı olarak açıklandığı üzere, analitik olasılıksal analiz hem giriş verisi hem 
de tepki karakteristiklerindeki rastgelelik sonucunda ileri düzeyde bilgisayar bilimleri 
uygulamaları gerektirmektedir. Bölüm 5.3’ün sonunda parametrize kırılganlık yaklaşımından 
bahsedilmişti. Jeong & Elnashai, 2006 [20] bu yaklaşımda, temel tepki niceliklerine (rijitlik, 
dayanım ve süneklik) bağlı olarak bilinen güvenilirlikte bir kırılganlık ilişkisi 
tanımlanmaktadır. Genel olarak kullanılan log-normal kırılganlık ilişkilerini tanımlayan 
katsayılardan oluşan bir tepki veritabanı oluşturacak şekilde, genelleştirilmiş tek serbestlik 
dereceli sistem için bir kapalı çözüm oluşmaktadır. Geniş kapsamda yapısal sistemler için bu 
üç temel nicelik tanımlandıktan sonra, daha ileri simülasyona gerek kalmadan çeşitli limit 
durumları için kırılganlık ilişkileri oluşturulabilir. Tamamen tutarlı ve sabit güvenilirlikte 
hasar analizi yapmaya elverişli olduğu için bölgesel kayıp analiz çalışmalarında kullanıma 
uygundur. 
 

6.2.1 Metodun Genel Açıklaması 
Kırılganlık eğrileri simülasyonlar yardımıyla analitik olarak oluşturulabilirler. Sınırlı sayıda 
rastgele değişken ve mütevazı bir değişkenlik derecesiyle bile, simülasyonun gerektirdiği 
işlem yükü, yüzbinler seviyesinde işlem miktarıyla, çok fazla olmaktadır. Yapı değiştiğinde 
veya modifiye edildiğinde simülasyonun tekrarı gerekmektedir. Bu yüzden bundan böyle 
problem, genel bir kırılganlık eğrisi türetecek şekilde parametrize edilecektir. Eğrilerin 
şekillerini etkileyecek parametreler; 

(i) rijitlik (işlerlik sınır durumuyla yakından ilintili),  
(ii) dayanım (hasar kontrol limit durumlarıyla yakından ilintili) ve  
(iii) sünekliktir (hasar önleme parametreleriyle yakından ilintili).  

Bu parametrelerin, geniş tepki parametreli yapıların inelastik tepki analizi sonucu oluşan bir 
tepki veritabanıyla bir arada kullanımıyla, kırılganlık eğrileri simülasyona gerek duyulmadan 
üretilebilmektedirler. Bu özellik, kırılganlık eğrilerinin türetilmesi aşamasında işgücü ve 
zaman açısından büyük kazançlar sağladığı için, deprem zarar azaltma çalışmalarının karar 
alma aşamalarında farklı yapısal konfigürasyonların karşılaştırılmasına olanak 
sağlamaktadır. Şekil 6.19’da da görüleceği üzere, parametrize kırılganlık eğrileri üç adımda 
türetilmektedir:  

(i) yapının tepki parametrelerinin belirlenmesi,  
(ii) detaylı şekilde ilerleyen bölümlerde anlatılacak olan Tepki Veritabanı kullanılarak 

yapısal tepki tahmini ve  
(iii) ve çeşitli limit durumlar için kırılganlık eğrilerinin oluşturulması. 
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Tepki 
Veritabanı 

Maksimum tepkinin 
ortalama ve standard 

sa

Rijitlik 

Onarım 
Opsiyonları 

pması 
Dayanım 

Süneklik Kırılganlık Eğrilerinin Anlık 
Üretimi 

Limit Durum

 
Şekil 6.19 Kırılganlık eğrilerinin üretiminde yürütülen prosedür 

Farkedileceği üzere, tepki tahminini (Adım (ii)) süneklik parametresi olmadan da 
gerçekleştirmek mümkündür. Bunun ana sebebi, belirlenen akma noktasının rijitlik ve 
dayanıma bağlı olması ve nihai deformasyon kapasitesinin kapasite eğrisine, ki bu eğri bu 
çalışmada binanın tepkisel parametrelerini belirlemektedir, herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır. Nihai deformasyon kapasitesi süneklik ve akma anındaki deformasyonun 
çarpımı olduğu için, süneklik etkisi kırılganlık eğrilerinin türetilmesi sırasında yıkılma sınır 
noktasının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 
 

6.2.2 Kapasite Spektrum Metoduyla Karşılaştırmalı Kontrol 
Parametrize Kırılganlık Metoduna (PFM) dayanan kırılganlıklar, deprem mühendisliğinde en 
çok kullanılan lineer olmayan statik itme analizlerinden biri olan Kapasite Spektrum 
Metoduyla (CSM) karşılaştırılmışlardır. CSM’de maksimum yer değiştirme, kapasite eğrileri 
ve talep spektrasının kesişim noktalarının tespiti sonucu hesaplanmaktadır. Talep spektrası, 
ivme-yer değiştirme tepki spektrası (ADRS) formatında inelastik bir spektradır. İnelastik 
spektra tek serbestlik derecesindeki bir sistemin modifiye tepkisini inelastisite seviyesine göre 
temsil eder. Bu çalışmada karşılaştırma için inelastik dinamik analize bağlı sabit süneklikli 
spektra kullanılmıştır çünkü son metod tek serbestlik derecesine sahip bir sistemin maksimum 
inelastik tepkisinin kesin tahminini vermektedir. 
 
CSM ile maksimum yer değiştirmelerin ortalama ve standard sapmalarını elde etmek için, 
Shinozuka ve diğ. (2000) [20] çalışmasında öne sürülen yaklaşım uygulanmıştır. Bu 
çalışmada, maksimum yer değiştirmelerin ortalama ve ortalama ± σ (standard sapma) 
değerleri CSM ile ortalama ve ortalama ± σ talep spektrasıyla hesaplanmıştır. Bu spektralar 
ADRS’de ivme ve yer değiştirmenin ortalama ve ortalama ± σ değerlerinin çizimiyle elde 
edilmiştir. Bahsi geçen prosedür, verilen bir deprem şiddeti için, eldeki deprem kayıtlarından 
o depremin üreteceği ivmeler ve yer değiştirmelerin ortalama ve standard sapmalarının 
hesaplanmasını gerektirmektedir. Şekil 6.20(a), 0.3g PGA seviyesi için %5 sönümlenme 
oranıyla ortalama ve ortalama ± σ elastik talep spektrasını göstermektedir. Maksimum 
inelastik yer değiştirmeler sabit süneklik spektrasının çizimiyle elde edilmektedir. Uygun 
süneklik değerleri, kesişim noktasının süneklik talebinin sabit süneklik spektrasında karşılık 
gelen süneklik değerine eşit olduğu iteratif bir metodla belirlenir. Bu metod, ATC-40 
prosedürlerinin geliştirilmesi için Chopra [25] tarafından önerilmiştir. Örnek bir yapı için 
(T=0.8sn ve SR=0.13) CSM kullanılarak maksimum yer değiştirmelerin ortalama ve ortalama 
± σ değerlerinin hesaplanması Şekil 6.20(b), (c) ve (d)’de gösterilmiştir. Bu şekillerde, 
kapasite eğrisi, 0.3 PGA için ortalama (veya ortalama ± σ) elastik ve inelastik talep 
spektrasıyla örtüşmektedir. İnelastik talep spektrumu, ADRS formatındaki sabit süneklik 
spektrasının çiziminden elde edilir ve inelastisite yüzünden modifiye edilmiş tepkileri temsil 
eder. Kırılganlık eğrilerinin oluşturulması için yukarıdaki prosedürün belli aralıktaki 
depremler için tekrarlanması gerekmektedir. 
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Şekil 6.20 0.3g’de maksimum tepkinin hesaplanması için kapasite-talep diagramları 

 

 
Şekil 6.21 Tepki sonuçlarının karşılaştırması (RD: Tepki Veritabanı) 

 
PFM ve CSM sonucunda elde edilen tepki tahminlerin karşılaştırmaları göstermektedir ki iki 
metod arasındaki fark ihmal edilebilir bir derecededir. Parametrize Kırılganlık Metodu’yla 
(PFM), kırılganlık analizi için gereken tepki tahminleri kısa sürede ne iterasyon ne de 
tekrarlama yaparak elde edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlar inelastik kompozit spektra ve 
kapasite spektrum değerlendirme yaklaşımı kullanıldığı zamanki kadar yüksek doğruluktadır. 
PFM, İstanbul projesi için aşağıdaki iki şekilde kullanılmıştır: 
 
• Parametrize kırılganlıkların türetilmesi için HAZUS’ta (FEMA,1999) bulunan itme 

eğrileri ve limit durumları kullanılmıştır. HAZUS’taki ilişkiler bir dizayn spektrumundan 
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türetilen tek bir talep noktası kullanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan kırılganlıklar ise 
inelastik dinamik analiz talep noktalarını kullanmakta oldukları için daha üstündürler. 
Sonuçta elde edilen ilişkiler Sabit Kırılganlık İlişkileri olarak tanımlanmıştır. 

• İstanbul yapıları için tipik itme analizi eğrileri, İstanbul’da bulunan 750.000 binanın 
büyük çoğunluğunu kapsayacak spesifik kırılganlıkların oluşturulması için kullanılmıştır. 
Bu ilişkiler de Gelişmiş Kırılganlık İlişkileri (AFR) olarak tanımlanmaktadır. 

 
Her iki durumda da, parametrize kırılganlıkları çalıştırmak için seçilen Türkiye kuvvetli 
hareket verileri, hayali İstanbul deprem senaryosunda önerilen merkez üs uzaklıklarına yakın 
olacak sekilde seçilmiştir. 
 

6.2.3 Kırılganlık Eğrisi Analizi için Kuvvetli Yer Hareketlerinin Seçimi 
Kırılganlık eğrilerinin oluşturulması için kullanılan Parametrize Kırılganlık Metodu’na 
gerekli olan girdilerden biri de kuvvetli yer hareketi kayıtlarıdır. Bu kayıtların güvenilir ve 
kırılganlık eğrisi belirlenecek bölgenin yer hareketlerini iyi bir şekilde temsil etmesi çok 
önemlidir. Bu nedenle Parametrize Kırılganlık Metodu’nda kullanılacak kuvvetli yer hareketi 
kayıtları günümüzde en organize ve gelişmiş kayıtları bulunduran ve bu kayıtlar hakkında en 
detaylı meta verileri sunan veri tabanı olan Pacific Earthquake Engineering Research Center 
(PEER Center) tarafından oluşturulan ve Next Generation Attenuation Model olarak bilinen 
yeni nesil azalım ilişkilerinin oluşturulmasında kullanılan NGA kuvvetli yer hareketi veri 
tabanı temel alınmıştır. Bu veritabanı yabancı kaynaklı olduğundan Marmara denizinde 
meydana gelen güncel deprem kayıtlarını henüz bünyesine katamamıştır. Bunun nedeni bu 
kayıtlara ait metaveri toplama aşamasının uzun sürüyor olmasıdır. Bu nedenle, 24 Ekim 2006 
tarihinde Bandırma açıklarında meydana gelen depreme ait kuvvetli yer hareketi kayıtları 
Türkiye Cumhuriyeti, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, 
Deprem Araştırma Dairesinden elde edilmiştir. Benzer şekilde, 13 Eylül 1999 tarihinde 
gerçekleşen artçı depreme ait kuvvetli yer hareketi kayıtları da aynı kurumdan tedarik 
edilmiştir. 
 
Türkiye’ye ait kayılar maksimum ivme değerine göre seçilmiştir. PGA değeri 0.1g’den büyük 
olan kayıtlar içinden seçim yapılmıştır. İkinci seçim kriteri kayıtların Joyner-Boore 
uzaklıklarının 60 km’den küçük olmasıdır. Bu seçim kriterleri temel alınarak toplanan 
kuvvetli yer hareketi kayıtları Table.1’te verilmiştir. Kayıtlara ait Şekil 6.23’den Şekil 6.28’e 
kadar gösterilen uzaklık-deprem moment büyüklüğü, deprem moment büyüklüğü –zemin türü, 
zemin türü-uzaklık dağılımları San Andreas fay zonu depremleri kuvvetli yer hareketi 
kayıtları arasında seçim yaparken temel alınmıştır.San Andreas fay zonuna ait deprem 
kayıtlarının seçilmesinin nedeni Kuzey Anadolu fay zonu ile kaynak mekanizmasının 
birbirine çok benzer olmasıdır (bkz.Şekil 6.22).  
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Şekil 6.22 Kuzey Anadolu ve San Andreas faylarının karşılaştırılması (Çelebi vd., 2000’den alınmıştır) 

 
San Andreas fayından seçilen kuvvetli yer hareketi kayıtları beş deprem üzerinden 
toplanmıştır. Bu beş deprem; 17 Ocak 1994 Northridge, 18 Ekim 1989 Loma Prieta, 1 Ekim 
ve 4 Ekim 1987 Whittier Narrows ve 9 Şubat 1971 San Fernando’dur. Bu seçim için kriter 
Türkiye’ye ait seçim kriteri ile aynıdır. Fakat seçim esnasında uzun mesafeli kayıtlar için 
yüksek moment bülüklüğüne sahip depremler, kısa mesafeli kayıtlar için ise daha çok küçük 
dmoment büyüklüğünde depremler arasından seçim yapılmıştır. San Andreas fay zonu 
deprem kayıtları seçiminde zemin sınıfı da Türkiye ve özellikle İstanbul zemin sınıflarına 
uyumlu olacak şekilde seçilmiştir. Farklı zemin sınıflarının ana Marmara fayına olan 
uzaklıkları hesaplanıp yakın uzaklıklarda yakın zemin sınıflarında kayıtların seçimine dikkat 
edildi. 
 
İlk olarak 56 kuvvetli yer hareketi kaydı yukarıda açıklanan kriterlere göre indirildi. Ardından 
bu deprem kayıtlarından 52 tanesi kayıtların Zaman Serileri ve Elastik Tepki Spektralarına 
göre tekrar seçildi. Düşük Tepki spektrasına sahip ve gerçekçi ve tutarlı olmayan zaman 
serilerine ait kayıtlar da seçimden çıkarıldı. Sonuç olarak, 17 Ağustos 1999, 12 Kasım 1999, 
13 Eylül 1999 ve 24 Ekim 2006 depremlerinden 16 kuvvetli yer hareketi kaydı ile batı 
Amerika Birleşik Devletlerinden ise 26 kuvvetli yer hareketi kaydı parametrize kırılganlık 
metodunda kullanılmak üzere seçildi.  
 
Seçilen tüm kuvvetli yer hareketi kayıtlarının listesi Tablo 6.3’te verilmiştir. 
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Tablo 6.3 Parametrize Kırılganlık Metodunda Kullanılan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları 

EQ Mag. 

Max. 
Accel. 

PGA (g) 
EpiD 
(km) 

HypD 
(km) 

Joyner-
Boore 
Dist. 
(km) 

Campbell 
R Dist. 
(km) Site Class Direction Site Name Source

17Aug99 7.4 0.21884 53.68 56.02 10.56 13.52 523.0 0 Arcelik NGA 
17Aug99 7.4 0.16375 99.69 100.97 56.49 58.28 274.5 90 Atakoy NGA
17Aug99 7.4 0.35788 98.22 99.52 13.60 15.43 276.0 270 Duzce NGA
17Aug99 7.4 0.18700 93.86 95.21 53.34 55.48 338.6 0 Fatih NGA
17Aug99 7.4 0.13194 77.63 79.27 31.74 32.42 424.8 0 Goynuk NGA
17Aug99 7.4 0.21954 5.31 16.86 3.62 7.40 811.0 90 Izmit NGA
17Aug99 7.4 0.34899 19.30 25.07 1.38 5.31 297.0 330 Yarimca NGA
12Nov99 7.2 0.82243 41.27 43.58 12.02 12.41 326.0 90 Bolu NGA
12Nov99 7.2 0.53533 1.61 14.09 0.00 6.59 276.0 270 Duzce NGA
12Nov99 7.2 0.25738 29.27 32.44 9.15 10.23 338.0 N Lamont 1062 NGA
12Nov99 7.2 0.97007 24.05 27.83 3.93 5.52 424.8 N Lamont 375 NGA
12Nov99 7.2 0.15936 27.74 31.07 8.03 9.59 659.6 N Lamont 531 NGA
13Sep99 5.8 0.38700 16.00 N/A N/A N/A 360.0 N-S Bahcecik ERD 
13Sep99 5.8 0.60700 4.00 N/A N/A N/A 230.0 E-W Tepetarla ERD
24Oct06 5.2 0.17900 28.98 N/A 12.87 N/A 303.0 E-W BYT04 ERD
24Oct06 5.2 0.20600 12.76 N/A 9.60 N/A 205.0 E-W BYT05 ERD

09Feb71 6.6 0.32394 25.36 28.50 19.33 22.63 450.3 21
Castaic - Old Ridge 
Route NGA

09Feb71 6.6 0.20988 39.49 41.57 22.77 25.89 316.5 90
LA - Hollywood Stor 
FF NGA

09Feb71 6.6 0.36580 20.04 23.89 13.99 19.30 602.1 21 Lake Hughes #12 NGA
09Feb71 6.6 0.19226 24.19 27.46 19.45 25.07 821.7 111 Lake Hughes #4 NGA

09Feb71 6.6 0.20212 39.17 41.27 21.50 23.49 969.1 270
Pasadena - Old 
Seismo Lab NGA

09Feb71 6.6 0.13575 45.41 47.23 35.54 38.97 529.1 270 Pearblossom Pump NGA
09Feb71 6.6 0.21210 45.86 47.67 30.70 31.41 684.9 270 Santa Anita Dam NGA
18Oct89 6.9 0.52852 9.78 20.03 8.65 15.23 288.6 0 Capitola NGA
18Oct89 6.9 0.64375 7.17 18.89 0.15 3.85 462.2 0 Corralitos NGA
18Oct89 6.9 0.35703 28.98 33.84 9.19 9.96 729.7 67 Gilroy - Gavilan Coll. NGA
18Oct89 6.9 0.55502 31.40 35.93 12.23 12.82 349.9 0 Gilroy Array #3 NGA
18Oct89 6.9 0.32929 79.13 81.04 58.52 58.65 190.1 90 SF Intern. Airport NGA

18Oct89 6.9 0.27457 20.13 26.66 14.18 14.69 671.8 225
San Jose - Santa 
Teresa Hills NGA

18Oct89 6.9 0.51248 27.23 32.35 7.58 8.50 370.8 0 Saratoga - Aloha Ave NGA
18Oct89 6.9 0.45022 16.51 24.05 12.15 18.51 714.0 0 UCSC NGA

17Jan94 6.7 0.56832 40.68 44.29 20.10 20.72 450.3 90
Castaic - Old Ridge 
Route NGA

17Jan94 6.7 0.93382 8.48 19.45 0.00 8.44 380.1 360
LA - Sepulveda VA 
Hospital NGA

17Jan94 6.7 0.82520 10.91 20.62 0.00 6.50 282.3 228 Rinaldi Receiving Sta NGA

17Jan94 6.7 0.88322 22.45 28.47 17.28 26.45 336.2 90
Santa Monica City 
Hall NGA

17Jan94 6.7 0.17861 19.19 25.97 15.46 25.59 659.6 360
Monte Nido Fire 
Station NGA

04Oct87 5.3 0.26441 13.04 18.62 N/A N/A 370.8 0
Altadena - Eaton 
Canyon NGA

04Oct87 5.3 0.37413 7.33 15.19 N/A N/A 349.4 270 LA - Obregon Park NGA

04Oct87 5.3 0.21223 6.59 14.84 N/A N/A 379.4 360
San Marino - SW 
Academy NGA

01Oct87 6.0 0.41367 6.77 16.09 1.67 14.66 550.0 270
Alhambra - Fremont 
School NGA

01Oct87 6.0 0.35953 10.71 18.11 4.30 17.30 370.8 90
Pasadena - CIT Lura 
St NGA

01Oct87 6.0 0.30365 4.77 15.36 0.00 15.20 401.4 180
San Gabriel - E 
Grand Ave NGA
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Şekil 6.23 Türk kuvvetli yer hareketlerinin deprem büyüklüğü-dış merkez uzaklığı dağılımı 
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US - Magnitude-Epicentral Distance
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Şekil 6.24 Batı Amerikan kuvvetli yer hareketlerinin deprem büyüklüğü-dış merkez uzaklığı dağılımı 
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TR - Soil Type - Epicentral Distance
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Şekil 6.25 Türk kuvvetli yer hareketlerinin zemin tipi-dış merkez uzaklığı dağılımı 
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Şekil 6.26 Batı Amerikan kuvvetli yer hareketlerinin zemin tipi-dış merkez uzaklığı dağılımı 
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TR - Magnitude-Soil Type

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0

Soil Type (Vs30 m/ss)

M
ag

ni
tu

de

 
Şekil 6.27 Türk kuvvetli yer hareketlerinin deprem büyüklüğü-zemin tipi dağılımı 

 

69 
 



US - Magnitude-Soil Type
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Şekil 6.28 Batı Amerikan kuvvetli yer hareketlerinin deprem büyüklüğü-zemin tipi dağılımı 



6.3 ENVANTER 

Tablo 5.13’te gösterilen JICA çalışmasından elde edilen veriler kayıp tahimini doğruluğu için 

istenilen derecede yeterli bulunmamış, bu yüzden bina yapı çeşitlerini içeren çalışma alanı 

bina verileri tedarik edilmiştir. Şekil 6.29’da gösterilen veri, Zeytinburnu ilçesinin binalarını 

poligon tipinde içermektedir. Bu veri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm 

Projesi kapsamında üretilmiş olan verilerdir. Zeytinburnu ilçesi kayıp analizi için geliştirilen 

yazılım nokta tabanlı özelliğe sahip olduğu için, bu proje kapsamında geliştirilen yazılımda 

kullanılmak üzere, CBS araçlarının kullanımıyla bina verileri poligondan noktaya çevrilmiştir. 

Elde edilen veriler İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinden oluşan 20 kişilik arazi çalışma ekibi tarafından 

incelenmiş ve gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, Zeytinburnu ilçesindeki 

binalara ait imar ve tapu kayıtları incelenmiş buna ek olarak ise tüm binalar arazide FEMA 

(Federal Emergency Management Agency) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde 

kullanılmakta olan HAZUS (Hazards United States) programına veri toplanması için 

geliştirilen Hızlı Görsel İnceleme (Rapid Visual Screening) metodu kullanılarak 

güncellenmiştir. Bu güncellemeler sonunda, Şekil 6.30’te görüldüğü üzere, mevcut bina 

verisine daha fazla öznitelik eklenebilmiştir. Son olarak bina verileri için TABİS veri 

formatına uyan bir veri formatı geliştirilmiş ve bina verisetleri yeniden sınıflandırılmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünün yapmış 

olduğu arazi çalışması sonucu yaklaşık 14000 binaya ait bina inşaat yılı belirlenmiştir. Aynı 

arazi çalışmaları sonucu 17037 olan Zeytinburnu ilçesi bina sayısı, yeni eklenen binalar ile 

birlikte 17219’a çıkmıştır. En son yapılan arazi çalışmalarının ardından 15857 binaya ait bina 

yapım yılları gerek yapı ruhsatları gerekse arazi çalışmaları sonunda elde edilmiştir. Aynı 

arazi çalışmasında, daha önce yapılan kentsel dönüşüm projesinden elde edilen binaların 503 

tanesinin yıkıldığı yerlerine 267 yeni binanın yapıldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak 

Zeytinburnu ilçesinde en güncel bina sayısı 16801’dir. 
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Şekil 6.29 Zeytinburnu ilçesinin poligon bina verisi 

 
 

 
Şekil 6.30 Zeytinburnu ilçesinin nokta bina verisi 
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7. YAZILIMIN METODOLOJİSİ VE YAPISI 

7.1. VERİ SINIFLANDIRMA SİSTEMİN OLUŞTURULMASI VE VERİ İŞLEMESİ 
Proje kapsamında oluşturulacak yazılımın çalışma metodolojisine ve veri formatına uygun 
olacak şekilde elde edilen veriler sınıflandırılmış ve işlenmiştir. Veri sınıflandırması kavramı, 
verilerin programın kullanacağı veri setlerine göre, hangi verisetinde hangi formatta hangi 
verilerin bulundurulacağını ve kullanılacağını açıklar. Veri sınıflandırması sonucunda veriler, 
Afet, Bina, Jeoloji, Topografya, Sınır, Fay Hattı, Azalım ve Eşleme olarak sınıflandırılmıştır. 
Sınıflandırma sonucunda verisetlerinin veri formatları ise sırasıyla, ASCII-raster (*.asc ya da 
*.txt) ve WGS84 datumunda açısal koordinatlarla, shape file (*.shp) ve WGS84 datumunda 
nokta veri tipi ile, shape file (*.shp) ve poligon veri tipi ile WGS84 datumunda, ASCII-raster 
(*.asc ya da *.txt) ve WGS84 datumunda açısal koordinatlarla sayısal yükseklik modeli olarak, 
shape file (*.shp) ve poligon veri tipi olarak WGS84 datumunda, shape file (*.shp) ve çizgi 
veri tipi olarak WGS84 datumunda, tablo olarak ve azalım ilişkileri ve eşitliklerinde 
kullanılan katsayıları içerecek şekilde ve eşleme veriseti için veri formatı ise XML formatında 
tanımlanmıştır. Eşleme veriseti bina kırılganlık eğrileri için yapılmış bir sınıflandırma olup bu 
verisetine ait veri işlemler projenin bir sonraki aşamasında yer alacaktır. 
 

Tablo 7.1 Veri sınıflandırma sistemi 
Veriseti Veri Formatı Dosya Uzantısı Veri Tipi 
Afet ASCII Raster *.asc, *.txt ASCII 
Bina ArcGIS Shape file *.shp Nokta 
Jeoloji ArcGIS Shape file *.shp Poligon 
Topografya ASCII Raster *.asc, *.txt ASCII 
Sınır ArcGIS Shape file *.shp Poligon 
Azalım Tablo *.csv Tablo 
Diğer ArcGIS Shape file *.shp Çizgi, Nokta, Poligon 
Eşleme XML *.xml XML 

 
Veri sınıflandırması geliştirilen programın verileri tanımasında ve analizleri daha kısa sürede 
yapabilmesine olanak tanır. Sınıflandırma ile yazılımın kullanacağı verilerin ve vereceği 
çıktıların belirli formatlarda olması ve yazılımın kullanıldığı her ortamda her verinin 
kullanılabilmesine olanak tanır. Veri sınıflandırmasının diğer amacı, yazılımda ve analizde 
kullanılan verilerin ve verisetlerinin birbirleri ve yazılım ile uyumlu çalışmasını sağlamaktır. 
Gerek referans sistemi gerekse veri formatı olarak verilerin analizlerde doğru sonuçlar 
verebilmesi veri sınıflandırmasına doğrudan bağlıdır. Eğer veri sınıflandırması doğru 
yapılmazsa yapılacak hasar analizinin doğru sonuç vermemesi kadar çalışmaması da 
mümkündür. Bu sınıflandırılan verilerin analizlerdeki performansları değerlendirilerek 
kontrol edilir. Bu performans değerlendirmesi, verinin analizce kabul edilip edilmemesi, 
analizin veri ile çalıştırılıp çalıştırılamaması ve verilerin analiz sonunda mantıklı sonuçlar 
verip vermemesine göre yapılır. Proje kapsamında veriler formatlarına, veri tiplerine, 



 
 

Tablo 7.2 Kullanılması planlanan verisetlerine ait örnek öznitelik modeli 
Tüm gösterilen veri modelleri ArcGIS shape file formatında olmalıdır 

Binalar için veri modeli        
ID YAPI TİPİ KAT SAYISI İNŞAA YILI KULLANIM TÜRÜ KRİTİK TESİSLER KONUT SAYISI ALAN BİNA DEĞERİ BİNA İÇERİK 

DEĞERİ 
ADRES 

 Betonarme (C1) ... .... Konut... İtfaiye ... .... ytl ytl  

Jeoloji için veri modeli        
ID JEOLOJİ ALAN ÇEVRE        
 Holocene          
 Pleistocene          

Zemin Sınıfı için veri modeli       
ID ZEMİN TİPİ ALAN ÇEVRE        
 NEHRP..C          

Sınır için veri modeli        
İl Sınırı          
ID İL_ID İLÇE_ID         
 34          
İlçe Sınırı         
ID İL_ID İLÇE_ID MAHALLE_ID        
 34          
Mahalle Sınırı         
ID İL_ID İLÇE_ID MAHALLE_ID        
 34          

Azalım İlişkileri için veri modeli       

Azalım ilişkileri için belirlenen katsayılar tablosu      
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koordinat sistemlerine göre en uygun performansı verecek sekilde sınıflandırılmış ve bu 

sınıflandırmaya göre işlenmiştir. Veri işlemesi yapılan veri sınıflandırmasına bağlı olarak 

oluşturulan veri sınıfları ve verisetlerine konulacak verilerin belirlenen standartlara uyması ve 

belirlenen çalışma bölgesini kapsaması amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda, elde edilen 

verilerin referans sistemi, veri tipi, veri formatı belirlenen standartlara getirilmiştir. Veri 

işlemede en çok zaman alan kısınlardan biri afet verisetinin hazırlanmasıdır. Afet veriseti 

mevcut azalım ilişkilerinin kullanılarak ArcGIS programı ile hazırlanan azalım modeli ile 

İstanbul’a ait maksimum yer ivmesi değerlerinin elde edilmesi ile oluşturulmuştur (Şekil 7.1 

ve Şekil 7.2) 

 

Kullanılan azalım ilişkileri ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve bunlardan beş tanesinin 

yazılımda değişik senaryolara göre kullanılmasına karar verilmiştir. Bu azalım ilişkilerine ait 

açıklama Bölüm 5.2 ve Bölüm 6.1.1de yapılmıştır. 

 

Bina, Jeoloji, Sınır ve Fay hattı verisetlerinde kullanılacak veriler, WGS_1984 Datumunda 

Transverse Mercator Projeksiyon sistemine göre tanımlanmıştır, sadece ASCII raster 

formatındaki Topografya ve Afet verisetlerine ait veriler Coğrafi Koordinat sisteminde 

tanımlanmıştır (Şekil 7.3). 

 

Topografya verisetindeki İstanbul Sayısal Arazi Modeli ise iki veriden elde edilmiştir. İlki, 

JICA verileri kullanılarak önce ArcGIS raster formatına dönüştürülmüş, ardından da raster 

formattan ASCII formatına dönüştürülerek elde edilmiştir (Şekil 7.4). 
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Şekil 7.1 ArcGIS ile geliştirilen azalım ilişkisi modeli 

 

76 
 



 
 
 

 
Şekil 7.2 Azalım modelinin çalışması 
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Şekil 7.3 WGS84 datumunda ve coğrafi koordinat sisteminde tanımlanmış ASCII formatındaki azalım ilişkisi verisi 
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Şekil 7.4 ASCII raster formatındaki JICA eşyükselti eğrilerinden elde edilen sayısal arazi modeli 



 

7.2 VERİ ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI 

Geliştirilen yazılımdaki temel veri kavramı veri setleridir. Her veri, Veriseti arayüzüne 

işlenecektir, bu kullanılacak verilerin bir veri ismi gibi tekil bir kimliği (Id) ve verinin ne 

olduğunu ya da ne amaçla kullanılacağını tanımlayan bir kimliği (Id) olmasını 

gerektirmektedir. Tekil bir veri kimliği verinin kaynak bilgilerinin tutulmasına da yardımcı 

olmaktadır. Şekil 7.5’teki veri erişim modelinde bulunan Renderable Dataset (İmgelenebilir 

Veriseti) arayüzü envanter olarak tanımlanan ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) 

uygulamasında gösterilebilen verileri kapsamaktadır. İki ana tipte imgelenebilir veriseti 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi FeatureDataset adlı vektör-bazlı verisetleri, ikincisi olan 

RasterDataset ise raster yani hücresel görüntü-bazlı verisetleridir. Yazılımda kullanılan her 

veriseti önceden tanımlanmış özniteliklere sahip verilerle beslenmelidir. Kullanılması 

öngörülen her tip veri için ilgili verisetinde öznitelik tanımlaması önceden yapılacak ve 

kullanıcıdan verisetine girilecek verilerdeki özniteliklerin bu önceden tanımlı özniteliklerle 

eşleştirilmesi istenecektir. Diğer bir veriseti ise analysisParameter olarak adlandırılan, analiz 

için gerekli parametreleri tanımlayan analiz verisetidir. Örnek olarak yapılacak bir bina hasar 

analizinde, analiz bir binaKırılganlık tipinde bir  analiz parametresine ihtiyacı olacağını bu 

verisetini kullanarak bilecektir. Analiz veriseti veriden daha çok bir işlem süreci olarak da 

görülebilir.
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Şekil 7.5 Veri erişimi ve modeli 
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7.3 METODOLOJİ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

Yazılımın çalışan bir örneğinde Şekil 7.6’da gösterilen, “Project Manager” olarak adlandırılan, 

her kullanılan senaryo için bir Senaryo objesi bulunduran, bir obje bulunacaktır. Senaryo 

objesi, senaryoya yüklenen her işlenmemiş verisetini, Map Contex olarak adlandırılan harita 

bağlamı objesi ile birlikte tutar. Harita bağlamı, imgelenebilir verisetlerinin doğru bir şekilde 

sıralanması, gösterimi ve biçimlendirilmesi için organize edildiği bir objedir. Fragility olarak 

adlandırılan kırılganlık ve Analysis olarak adlandırılan ve Bölüm 6.1.’de anlatılan analizler 

ise senaryonun içinde önceden tanımlı olarak bulunmazlar. Kullanıcının seçeceği analize göre 

oluşturulup senaryoya yüklenirler. Analizin sonucunda oluşan veriseti senaryoya doğrudan 

eklenir. 

 

 
Şekil 7.6 Senaryo yönetimi 
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7.4 GENEL METODOLOJİ YAPISI 

Şekil 7.7’de verilen yazılımın genel yapısında bulunan proje sınıfı (class) kendisine çeşitli 

verisetleri tahsis edilmiş basitleştirilmiş bir senaryodur. Birden fazla proje aynı anda 

oluşturulabilir fakat her biri kendi imge gösteriminde ve ayrı birer senaryo gibi davranırlar. 

Farklı tipte verisetlerini içerebilmesi için proje sınıfı alt-sınıflara ayrılmıştır. Oluşturulacak 

senaryo da proje sınıfının bir alt-sınıfı olacak ve sadece CBS verisi değil işlenmemiş veri ve 

analiz sonuçlarını da içerecektir. Kullanıcı bir proje sınıfına veriseti eklemek için repository 

olarak adlandırılan verihavuzu arayüzünü kullanacaktır. Verihavuzu arayüzü yazılım için 

uygun olan verisetlerini seçilen verihavuzu türüne gösterecektir. Verisetleri uygulamaya 

yüklendikten sonra uygulama önbelleğinde saklanacak ve yazılım her açıldığında tekrar 

yüklenmek zorunda kalınmayacaktır. Registry olarak adlandırılan kayıt objesi, uygulama 

önbelleği olarak çalışır. Verisetleri uygulamaya yüklendiğinde kimliklerine göre sınıflandırılır 

ve her seferinde aynı verisetlerinin projeye eklenmesine gerek kalmaz. Kayıt objesi, 

uygulamadan gelen kaynak bilgisi bazlı veriseti isteklerinin de hangi obje tarafından 

oluşturulabileceği ya da uygulamaya yüklenebileceğinisaptayabilir. Reader olarak 

adlandırılan okuyucu, verisetlerindeki kimlik (id) bilgilerini verihavuzundan alıp özel bir 

veriseti oluşturan bir objedir. Okuyucu objesi işlenmemiş verileri verihavuzundan alıp onları 

gerekli verisetlerine dönüştürür. Kayıt objesi kimliği, kendisine ait olmayan bir kimlikle ama 

nasıl hesaplanacağının tarifi ile istenen bir veri için daha önce hiçbir verihavuzunda bu tarife 

uygun olarak oluşturulmuş bir veriseti olup olmadığını kontrol eder, eğer yoksa, bu isteği 

Analysis Runner olarak adlandırılan analiz çalıştırıcı objesine gönderir. Önemli bir okuyucu 

tipi olan analiz çalıştırıcı objesi, gerekli girdileri kayıt objesinden alarak istek için gerekli 

analizi çalıştırır ve sonuçları kayıt objesine gönderir. Bu sonuçlar kayıt objesinden isteğin 

geldiği objeye gönderilir. 
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Şekil 7.7 Yazılımın genel uygulama yapısı 
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7.5 SİSTEM FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 

7.5.1 Güçlendirme Fayda/Maliyet Oranı 

Bu analiz iki tamir maliyeti verisetini ve bir güçlendirme maliyeti verisetini kullanarak 

güçlendirmenin sağlayacağı fayda oranını hesaplar. Örneğin, ilk maliyet güçlendirme 

yapılmamış binaların tamir maliyeti olsun. Son maliyet ise güçlendirme yapılmış binaları da 

içeren bir verisetinin tamir maliyeti olsun. (bir verisetinde sadece kullanıcının istediği bazı 

binalara güçlendirme uygulaması yapılıp diğer binalar orjinal hallerinde bırakılabilir.) 

Güçlendirme maliyeti ise kullanıcı tarafından seçilen çeşitli güçlendirmelerin yapıldığı 

binaları ve bu güçlendirmelerin maliyetleri olsun. Güçlendirme fayda/maliyet oranı eşitlik 

(7.1) ile hesaplanır. 

( ) /ilk son güçlendirmeFayda Maliyet Maliyet Maliyet= −       (7.1) 

Eşitlikte Maliyetilk güçlendirmesiz binaların tamir maliyetini, Maliyetson güçlendirme 

yapıldıktan sonraki binaların tamir maliyetini ve Maliyetgüçlendirme ise güçlendirme 

maliyetini temsil etmektedir. Analizin çıktısı orjinal bina özniteliklerine ek olarak bir kolonda 

her bina için hesaplanan fayda/maliyet oranını bulunduran bir shapefile dosyasıdır. 

 

7.5.2 Binalar 

Bu bölüm bina verisetleri için uygulanabilen analizlerin detaylı tanımlamalarını içerir. 

 

Maliyet Fayda Analizi 

Bu analiz güçlendirme öncesi ve sonrası ekonomik kayıp ya da karar destek verisetlerini 

kullanmaktadır. İleride açıklanan ekonomik kayıp analizi, yapısal ve yapısal olmayan içerik 

hasarını kestirir. Kullanıcılar bina verisetlerinin halihazırda varolduğu halleri için hasar 

analizi yapabilir ve bu hasarın sebep olduğu ekonomik kaybı elde edebilirler ve aynı analizi 

aynı bina verisetinin güçlendirilmiş hali ile tekrarlayabilirler.Kullanıcılar eşitliğin Maliyetilk 

ve Maliyetson terimlerinde hangi kolonların kullanılabileceğini 

seçebilirler. Maliyetgüçlendirme köprü fayda maliyet analizinde olduğu gibi, yapıyı 

güçlendirme maliyetini temsil eder. Eşitlik için bölüm 7.5.1’e bakınız. Bu analiz (güçlendirme 
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öncesi ve güçlendirme sonrası olmak üzere ileride açıklanacak olan Eş Maliyet Analizin 

(ECA) iki çıktısını da kullanarak yapılabilir.  

 

Hasar 

Bu analiz belirli bir afete dayalı olarak binalarda meydana gelecek hasarı hesaplar. Analizi 

gerçekleştirmek için binalara özel tanımlanmış kırılganlık eğrilerine, kırılganlık eğrileri ile her 

bir binanın eşleştirmesini bina türü, kat sayısı ve bina yapım yılına göre yapan bina kırılganlık 

eşlemesine, hasar durumları ile yeniden yapma değerleri arasında sayısal korelasyon sağlayan 

hasar oranlarına, analizde kullanılacak kırılganlık eğrilerini seçmeye yarayan kırılganlık 

anahtarına, her bina için kırılganlık eğrisi tarafından ihtiyaç duyulan ivme periyodunun en 

yakın değerini interpolasyon ile bulmaya yarayan hasar metoduna ve raster formatında afet 

haritasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu gereksinimler, kullanıcı tercihine göre sistem 

tarafından oluşturulan verisetleridir.  

 

Afet haritasının oluşturulması için gerekli verilerden biri olan uzunlukların hesabı bir çok 

azalım ilişkisinde sonuç ivme değeri üzerinde çok önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu nedenle 

sistemde bu uzunlukların hesaplanması önemli bir yer tutmaktadır. 

 
Tablo 7.3 Sistemde kullanılan mesafe tanımları 

Uzaklık Tanımlama 
repi Deprem üst merkezinden (episantr) noktaya olan uzaklık 
rhypo Deprem iç merkezinden (hiposantr) noktaya olan uzaklık 
rjb Fay kırılma düzleminin düşey projeksiyonundan noktaya olan uzaklık 
rrup Fay kırılma düzleminden noktaya olan uzaklık 
rseis Fay kırılma düzleminin sismojenik kısmından noktaya olan uzaklık. 

Campbell (1997) fay kırılma düzleminin sismojenik kısmına olan 
derinliği kestirmeye yarayan eşitlikler sağlamaktadır. 

 

Ağırlıklı deprem afet verisi hesaplamak için gerekli ilk adım fay kırılma zonunun boyutunu 

tanımlamaktır. Bunun için gerekli minimum girdiler, depremin moment büyüklüğü, fay yönü, 

fay kırılma mekanizması ve iç merkez (hiposantr) derinliğidir. Wells ve Coppersmith’in 

(1994) yayınladığı eşitlikler kullanılarak, yaklaşık fay kırılma uzunluğu ve genişliği sırasıyla, 

fay izine parallel ve dik olacak şekilde eşitlik (7.3) ile ölçülür. 

   (7.2) ( ) MbaD ⋅+=10log
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Eşitlikte kullanılan D, km biriminde kırılma boyutu, M, moment büyüklüğü ve a ile b 

ise Tablo 7.4’ten alınan parametrelerdir. 

 
Tablo 7.4 Kırılma boyutu regresyon katsayıları (Wells ve Coppersmith, 1994) 

Mekanizma a b 
Yüzeyaltı Kırılma Uzunluğu (L) 
Yanal Atımlı -2.57 0.62 
Ters -2.42 0.58 
Normal -1.88 0.50 
Tümü -2.44 0.59 
Kırılma Genişliği (W) 
Yanal Atımlı -0.76 0.27 
Ters -1.61 0.41 
Normal -1.14 0.35 
Tümü -1.01 0.32 

 
İkinci adımTablo 7.3’te bahsedilen ve sistemde kullanılan çeşitli azalım ilişkileri için gerekli 

birbirinden farklı uzunlukların hesaplanmasıdır. İvmenin hesaplanacağı noktaya olan 

uzunluğun tanımı dik koordinatlar ile belirlenecektir. Belirli bir noktaya doğru olan konum 

vektörünün [Doğu-Batı, Kuzey-Güney, derinlik] koordinat sistemi aşağıda verilen eşitlik ile 

belirlenebilir: 

 

( )

( )

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅
∗−

⋅
∗−

=

h

earth
sourcesite

earth
sourcesite

original

d

r
latlat

r
longlong

dist
180

180
π

π

  (7.3) 

 

Eşitlikte kullanılan long ve lat terimleri açısal birimlerde boylam ve enlemi temsil etmekte, 

altsimgeler ise ivmenin hesaplanacağı noktanın (site) ya da deprem merkezinin (source) 

koordinatlarını temsil etmektedir. rearth terimi dünyanın yarıçapını simgelemekte ve yaklaşık 

6373 km olarak kullanılmaktadır, dh km biriminde iç merkez (hiposantr) derinliği olarak 

gösterilmekte ve pozitif değer almaktadır. Eşitlik (7.4)’teki konum vektörü eşitlik (7.5) 

kullanılarak yeni bir üç boyutlu koordinat sistemine dönüştürülebilir.  

 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⎥

⎥
⎥
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⎢
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⎥
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⎢

⎣

⎡

∗−∗

−∗−∗
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δφδφδ
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δφδφδ
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0cossin

sinsincoscoscos
  (7.4) 
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Eşitlikteki φ açısı, fayın sağ el doğrultusunda daldığı, fay izinin saat akrebi yönünde, kuzeyle 

yapmış olduğu açı olarak tanımlanan azimut açısıdır. δ ise fay kırığı yüzeyinin yatayla yapmış 

olduğu dalma açısıdır. δ için geçerli değer aralığı 0º ile 90º arasındadır. Eşitlik (7.5)’te verilen 

dönüşüm matrisi, düzlem koordinat eksenlerini (Doğu-Batı, Kuzey-Güney) orjinal Kuzey-

Güney ekseni fay izine paralel hale gelecek şekilde ve orjinal Doğu-Batı eksenini, fay eğimi 

ile paralel olacak şekilde ve orjinal düşey derinliği ise fay kırılma yüzeyini dik kesecek 

şekilde döndürür. Dönüştürülmüş koordinat sistemi eşitlik (7.6)’da temsil edilmektedir.  

 

   (7.5) 
_

_ _
_ _

new

transformed new

new

eğime paralel x
dist fay izine paralel y

kırılma yüzeyine dik z

⎡ ⎤
⎢= ⎢
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎥ ⎢ ⎥=⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

 
Tüm bu koordinat sistemleri tanımlandıktan sonra,Tablo 7.3’te tanımlanan uzunlukların 

hesaplanması gerçekleştirilmektedir.  

 
İlk olarak Joyner-Boore uzunluğunun, rjb hesaplanması tanımlanacaktır. Eğer ivme değeri 

hesaplanacak olan nokta fay kırılma yüzeyinin düşey projeksiyonunda bulunmakta ise, 

Joyner-Boore uzunluğu sıfır olarak kabul edilir. Aksi takdirde, Joyner-Boore uzunluğu fay 

kırığının düşey düzlemine en kısa mesafe olarak alınır. Buna göre noktanın, fay kırığının 

düşey düzlemi üzerindeki koordinatları eşitlik (7.7) ve (7.8) ile hesaplanır.  

 

 ( ) ( )δδ sincos newnewproj zxx +=   (7.6) 

   (7.7) newproj yy =

 
Eşitlik (7.7) ve (7.8) ile elde edilen nokta koordinatları kullanılarak sistemde uzunlukların 

hesaplanması ise aşağıda verilen algoritma ile sağlanmaktadır: 

  

If ( ) ( )δcos
2

Wxabs proj ≤  AND ( )
2
Lyabs proj ≤  THEN 

 0   =jbr

 Elseif ( ) ( )δcos
2

Wxabs proj >  AND ( )
2
Lyabs proj ≤  THEN 
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 ( ) ( )δcos
2

Wxabsr projjb −=   

 Elseif ( ) ( )δcos
2

Wxabs proj ≤  AND ( )
2
Lyabs proj >  THEN 

 ( )
2
Lyabsr projjb −=   

Else 

 ( ) ( ) ( )
22

2
cos

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

LyabsWxabsr projprojjb δ   

 
Yukarıda verilen algoritmadaki L ve W terimleri kırılma düzlemindeki fay kırığı boyutları, δ 

ise dalma (eğim) açısıdır. 

 

Rupture distance, rrup, olarak adlandırılan, fay kırılma düzleminden noktaya olan uzaklık ise 

sistemde aşağıda tanımlanan algoritma ile hesaplanmaktadır.  

 

If ( )
2

Wxabs new ≤  AND ( )
2
Lyabs new ≤  THEN 

   )( newrup zabsr =

Elseif ( )
2

Wxabs new >  AND ( )
2
Lyabs new ≤  THEN 
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2
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⎞

⎜
⎝
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Elseif ( )
2

Wxabs new ≤  AND ( )
2
Lyabs new >  THEN 
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2

2

2
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⎞

⎜
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Else 
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2
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⎞

⎜
⎝
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⎝
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Yukarıda verilen algoritmada bulunan L ve W terimleri kırılma düzlemindeki fay kırığı 

boyutlarıdır. 
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Fay kırılma düzleminin sismojenik kısmından noktaya olan uzaklık olarak tanımlanan 

sismojenik uzaklığın, rseis, hesabı bir önceki algoritmada hesaplanan rupture distance ile 

aşağıdaki koşullar sağlandığı taktirde aynıdır: 

 

  where dseisnew xx _< ( )δsin_
hseis

dseis
dd

x
−

=   (7.8) 

 

Eşitlik (1.9)’da verilen xseis_d terimi sismojenik zon sınırına doğru olan dönüştürülmüş x 

doğrultusunda ölçülen uzaklıktır. Bu değer dünya yüzeyine doğru ölçülen bir doğrultu 

üzerinde olduğu için negatiftir. Eşitlikteki dseis sismojenik zona olan derinliği, dh depremin 

odak derinliğini, δ ise fayın eğim (dalma) açısını temsil etmektedir. Eğer yukarıda verilen 

koşul sağlanırsa, sismojenik uzaklık aşağıda verilen algoritma ile hesaplanır: 

  

If  AND dseisnew xx _< ( )
2
Lyabs new ≤  THEN 

 ( )2_
2

dseisnewnewseis xxzr −+=   

Elseif dseisnew xx _<  AND ( )
2
Lyabs new >  THEN 

 ( ) ( )
2

2
_

2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−+=

Lyabsxxzr newdseisnewnewrup   

Algoritmadaki L terimi kırılma düzlemindeki fay kırığı uzunluğunu temsil etmektedir. 

 

Veriseti Özniteliği Alanlarına Göre Hasar 

Bu analiz hasar bölümündekinden farklı olarak tek tek binalara atanmı kırılganlık eğrileri 

yerine belirli bir gruba atanmış kırılganlık eğrilerini uygulayan çok az değişik bir kullanıcı 

arayüzü kavramı kullanır. Örneğin, kullanıcı ilgili çalışma bölgesindeki tüm itfaiye 

istasyonları için en az orta seviye kod düzeyine ulaşacak şekilde bir güçlendirme belirtebilir. 

Eğer, belirli bir yapı orta seviye kod düzeyinde bir kırılganlık eğrisine sahip değilse aksi 

istenmediği takdirde, yazılım bina için ilk tanımlı kırılganlık eğrisini kullanacaktır. Daha 

detaylı bilgi ve teori için hasar bölümüne bakınız. 
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Ekonomik Kayıp 

Bu analiz daha önce gerçekleştirilmiş bina hasarı analizi gibi analizlerin sonuçları temel 

alınarak binalar için ekonomik kayıpları hesaplar.  

 

Bu bölümde anlatılan algoritmalar direkt ekonomik kaybı bina stoğu ve içeriklerinin tamir ve 

yenilenmesine gore hesaplar.  

 

Hasar analizleri zaten her bileşen için beklenen hasar oranlarını içermektedir. Bu yüzden, 

analiz sadece kayıp için eşitlik (7.9)’i hesaplar. 

 

( SD NA ND CL
i i i

SD NA ND CL
i i i i i iKayıp M

ϑ ϑ ϑ
α μ α μ α μ α μ= + + + )

iϑ

2

iϑ
σ +

     (7.9) 

 

Eşitlikteki Mi belirli bir i (bu değer bina içeriği içermez) öğesinin toplam yenileme maliyetini 

temsil eder.  μ terimleri her bileşenin hasar analizi sonuçlarından elde edilir. αi değerleri ise 

Kullanım Hasar Çarpanları verisetinden belirli her envanter öğesinin ve üstsimgelerle 

gösterilen bileşenlerin kullanım türleri sınıflandırmasına göre elde edilir. Bölge için toplam 

beklenen kayıp, Kayıpi değerlerinin toplamı ile elde edilir. Benzer şekilde, direkt ekonomik 

kayıbın varyansı eşitlik (7.10) ile hesaplanır. 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 22 2 2 2

1
SD NA ND CL
i i i

N
SD NA ND CL

Kayıp i i i i
i

M M M M
ϑ ϑ ϑ

σ σ σ σ
=

= + + +∑   (7.10) 

 

Bu eşitlikte Mi terimleri, varyans hesaplaması nedeniyle toplam yenilenme değeri αi ile 

factorize edildiğinin belirtilmesi için üstsimgelerle gösterilmiştir. 

 

Tamir Maliyeti Analizi 

Tamir maliyet analizi bina hasar analizinde hesaplanan ortalama hasara dayalı olarak binanın 

yaklaşık tamir maliyetini hesaplar. Analiz Tablo 7.5’teki gibi her yapı türü için tamir 

maliyetinin metrekare birim fiyatını gösteren bir tabloya ihtiyaç duyar. 

91 
 



 
Tablo 7.5  

Yapı Türü YTL/m2

C1 794.54 
C2 776.26 
PC1 674.15 
PC2 900.60 
S1 777.83 
S3 780.37 
RM 700.00 
URM 952.38 
W1 712.41 
W2 712.41 
BİLİNMEYEN 920.69 

 

Tamir maliyetinin bulunması için eşitlik (7.10) kullanılmaktadır. 

* *rTamir A C dμ=           (7.11) 

Eşitlikte A bina alanı, Cr Tablo 7.5’te verilen maliyet çarpanı ve μd bina ortalama hasarıdır. 

Sonuç dosyası tüm orjinal bina özniteliklerini koruyan ve buna ek olarak yapıya ait yaklaşık 

tamir masrafının bulunduğu bir kolona sahip olan bir shapefile’dır. 

 

Güçlendirme Maliyet Kestirim Analizi 

Güçlendirme maliyet kestirim analizi çeşitli güçlendirmelerin maliyetlerinin yaklaşık değerini 

güncel olan bina koduna gore belirler. Kullanılabilen bina kodları, pre code, low code, 

moderate code ve high code olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar Türkiye’de yayınlanan 

bina kodlarının ve binaların yapım yıllarına göre belirlenmiştir. Eğer bir bina low code olarak 

inşaa edilmişse (1975 ve 1997 yılları arasında inşaa edilen binaların 1975 yılında yayınlanan 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’e göre inşaa edildikleri 

varsayılarak low code olarak tanımlanmıştır.) pre code kolonundaki maliyet değeri 0 olacaktır. 

Kullanıcı, Tablo 7.6’da verilen her yapı türü için güçlendirme maliyeti tablosunu ya da kendi 

gireceği aynı formatta olacak güçlendirme maliyet tablosunu kullanarak bu analizi 

çalıştırabilir. 
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Tablo 7.6 

Yapı 
Türü 

PreCodeBirimMal
iyeti (YTL) 

LowCodeBirimMali
yeti (YTL) 

ModerateCodeBirimMal
iyeti (YTL) 

HighCodeBirimMali
yeti (YTL) 

C1 0 12 36 72 
C2 0 12 36 72 
PC1 0 12 36 72 
PC2 0 12 36 72 
S1 0 12 36 72 
S3 0 12 36 72 
RM 0 8 24 48 
URM 0 8 24 48 
W1 0 8 24 48 
W2 0 8 24 48 
 

Tablo 7.6 kullanılarak her güçlendirmenin maliyeti eşitlik (7.11) ile hesaplanmaktadır.  

*Güçlendirme C A=           (7.12) 

Eşitlikte C Tablo 7.6’dan elde edilen güçlendirme için maliyet çarpanı ve A ise binanın 

alanını temsil etmektedir. Bu analiz çıktı olarak orjinal bina özniteliklerine ek olarak her 

güçlendirme için maliyetleri içeren 4 farklı kolon içeren bir shapefile dosyası oluşturur. Kod 

seviyeleri ve ilgili kodlar Tablo 7.7’de verilmektedir. 

 
Tablo 7.7  

Bina Kodu Yılı Kod Seviyesi 
İtalyan Yapı Talimatnamesi 1940 Pre code 
Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi 1944 Pre code 
Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği 1949 Pre code 
Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik 

1953 Pre code 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 1962 Pre code 
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 1968 Pre code 
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 1975 Low code 
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 1997 Moderate code 
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2006 High code 
 

Mali Etki Analizi 

Mali etki analizi, maruz kalınacak emlak vergi kaybından dolayı oluşacak mali etkiyi 

belirlemek için ekonomik kayıp hesaplamasında hesaplanan yapısal hasar kaybını 

kullanır. Eşitlik (7.12) direkt ekonomik hasarı mali etki’ye çevirir.  

 

*k kPTL DED TR= j          (7.13) 
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Eşitlikte bulunun PTL terimi k binası için emlak vergi kaybını, k binası için DED direkt 

ekonomik hasarı ve TRj ise j afet bölgesi için emlak vergisi oranı oranını vermektedir. Bu 

analiz için son adım Poligon olarak kümele bölümünde tanımlanan Poligona Kümele adlı 

analizin lokal afet bölgeleri gibi bazı bölgesel afetlerdeki emlak vergisi kaybını hesaplamak 

amacıyla kullanımıdır. Bu analiz sonucu oluşan çıktı orjinal bina özniteliklerine ek olarak her 

bina için oluşacak emlak vergisi kaybını veren bir kolonu da bulunduran bir shapefile’dır. 

 

Karar Destek 

Sistemde bulunan karar destek algoritmaları Eşdeğer Maliyet Analizi (ECA) ve Çok 

Öznitelikli Hizmet Analizi’dir (MAUA). Bu analizler, önceki analizlerde elde edilen sonuçları 

(bina hasarı, yapısal olmayan bina hasarı ve güçlendirme maliyet bilgisi) kullanırlar ve bu 

sonuçlara kullanıcıların daha detaylı güçlendirme kararları vermesine yarayan, Mali Kayıp, 

Ölüm, Yaralanma ve Fonksiyon Kaybı gibi ek öznitelikleri hesaplarlar. Örneğin, bir kullanıcı 

içinde iki bina olan bir bina verisetine sahip ise, kullanıcı binaların original inşaat hallerine 

göre hesaplanan yapısal ve yapısal olmayan hasarlarla, kayıpların çeşitli güçlendirme 

seçenekleri ile nasıl ve ne kadar azaltılabileceğini görebilir. 

 

Eşdeğer Maliyet Analizi 

Eşdeğer Maliyet Analizi yapısal ve yapısal olmayan hasarları kullanarak kullanıcının karar 

destek için seçtiği ek öznitelikleri hesaplar. Parasal olmayan öznitelikler maliyetlerinin 

güçlendirme planlarında karşılaştırılabilmeleri için parasal değerlere çevrilirler. Bu analizin 

çıktıları, kullanıcı tarafından tanımlanmış çeşitli planların fayda maliyet oranını elde etmek 

için daha önce açıklanan Fayda Maliyet Analizinde kullanılabilir. Bu analiz ile sistemdeki 

diğer analizler arasındaki fark sonuçları simule etmek için Monte Carlo simulasyonunun 

kullanılıyor olmasıdır. Kullanıcı seçime bağlı olarak, her simulasyon için hesaplanan değerleri 

bir Monte Carlo tablosunda çıktı olarak alabilir. Her bina için son öznitelik değerleri, 

gerçekleştirilen tüm simulasyonların ortalamasıdır.  Analizin çıktısı, tüm orjinal bina 

özniteliklerine ek olarak kullanıcı tarafından seçilen her karar destek özniteliğinin 

ortalamasını veren kolonları içeren bir shapefile’dır. Bu öznitelikler daha bilgili kararlar 

vermek için kullanıcının ilgisine gore çeşitli şekillerde kümelendirilebilirler (örneğin afet 

bölgesine gore kümeleme, mahalleye gore kümeleme, vb.). Tablo 7.8’de örnek bir çıktı 

tablosu verilmektedir. 
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Tablo 7.8 

 
 

Çok Öznitelikli Hizmet Analizi 

Çok Öznitelikli Hizmet Analizi daha önce açıklanan Eşdeğer Maliyet Analizi ile parasal 

olmayan değerlerin parasal değerlere çevrilmesi kısmı dışında aynıdır. Değişkenler kendi 

birimlerinde bırakılırlar ve hizmet fonksiyonları tüm plandaki her öznitelik için hizmet 

değerini hesaplarlar. Bu analizin ilk çıktısı tüm orjinal bina özniteliklerine ek olarak her karar 

destek özniteliğinin ortalamasını içeren kolonları bulunduran bir shapefile dosyasıdır. Eşdeğer 

Maliyet Analizinde olduğu gibi, her bina için her simulasyonun soucunu gösteren bir Monte 

Carlo tablosu üretilebilir. Analizin bir diğer çıktısı ise her güçlendirme planı için yarar değeri 

içeren bir tablodur. Bu işlem, her binanın her özniteliği için sonuçlarının toplanması ve her 

öznitelik için bir yarar değerinin atanmasıdır. Örnek bir analiz sonucu Tablo 7.9’da 

verilmektedir. 
Tablo 7.9 

 
 

7.5.3 GIS 

Poligon Olarak Kümeleme 

Bu analiz kullanıcıların nokta bazlı verilerinin kümelenerek poligon olarak gösterimine yarar. 

Örnek olarak, bina ortalama hasarını mahalleler için kümelenerek çalışma bölgesindeki 

mahallelere ait bina ortalama hasarı elde edilir. Kümeleme işlemi tamamlandıktan sonra 

kullanıcı poligonlar için, ortalama, orta ve toplama gibi istatistiki işlemleri gerçekleştirebilir.  

7.5.4 Afet Analizi 

Bu bölüm sistemde bulunan İstanbul için uygulanabilir afet analizleri hakkında genel bir bilgi 

vermektedir. Sistemdeki iki ana analizden biri Sıvılaşma Potansiyeli İndisi ve tek tek azalım 
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ilişkilerini kullanarak ya da ağırlıklı azalım ilişkisi setleri ile deterministik deprem senaryoları 

üreten Deprem Senaryo Analizidir. 

Deprem Senaryo Analizi 

Deprem senaryo analizi kullanıcının çeşitli azalım ilişkilerini birleştirerek ya da tek tek 

kullanarak deprem afet haritaları oluşturmasını sağlar. Her azalımın analiz sonucunda çıktı 

olarak ne verebileceği tanımlanmıştır, böylece birleştirilmiş azalımlar kullanılırken kullanıcı 

her azalımın ne üretebileceğini görebilir. Kullanıcılar her azalım ilişkisi için bir ağırlık 

tanımlayabilir, ya da öntanımlı ağırlık tablolarını kullanabilirler. 

 

Sıvılaşma Potansiyeli İndisi 

Bu analiz sonucu elde edilen çıktı dosyası raster formatında bir verisetidir. Bu veriseti orta 

sıvılaşma (LPI 5) ya da ana sıvılaşma (LPI 15) olasılıklarını içerir. Bu olasılıklar bina hasar 

analizinde hasarı sıvılaşma etkilerini de içine katacak şekilde nitelendirmek amacıyla 

kullanılabilir. 

 

7.6 ENVANTER VERİ FORMATI STANDARTLARI 

7.6.1 Desteklenen Formatlar 

 

ESRI Shapefile   

• Vektör tabanlı bir CBS formatıdır. MAEviz’de bulunan tüm vector CBS verileri bu 

formattadır. ESRI Shapfile formatı üç veri tipinden oluşur: Nokta, çizgi ve polygon. 

• MAEviz, şu an için WGS 84 datumundaki shapfile verilerini desteklemektedir. 

• Alan adlarında 10 karakter sınırı vardır. 

ESRI ArcGIS Grid ASCII formatı 

• Raster tabanlı bir CBS formatıdır. MAEviz içerisindeki her raster veri bu formattadır. 

• MAEviz, WGS84 datumunda ESRI Grid ASCII formatını desteklemektedir.(World 

Geodetic System 1984).  

CSV (Comma-Separated Values)(Virgülle Ayrılmış Değerler) 

• Tablo veri formatıdır. MAEviz’de bulunan tüm tablo veriler bu formattadır. 
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• İlk satırda kolon adları (alan adları) bulunur. 

• İkinci satır kolonla ilgili veri tipini içerir. 

Kırılganlık dosyaları (XML veya CSV)  

• Kırılganlık eğrileri şu iki formattan birinden eklenebilir: XML veya CSV. 

• XML dosyaları, kırılganlıkların MAEviz içerisinde gösterimi için kullanılmaktadır ve 

kırılganlıkların tanımlanması için en esnek ve açık yoldur. 

• CSV format desteği ise MAEviz’in eski versiyonlarıyla geriye dönük uyumluluğun 

sağlanması içindir. Yeni kırılganlıklar tanımlamak isteyen kullanıcıların CSV yerine 

XML formatını tercih etmeleri önerilmektedir. CSV formatı XML’e kıyasla daha az 

tanımlayıcı ve daha yetersizdir. 

 

Eşleme Dosyası (XML)  

Eşleme dosyaları XML formatındadır. Eşleme dosyası, kullanıcı kriterleri uyarınca belirli bir 

veriyi belirli bir kırılganlık eğrisiyle eşlemektedir. Örneğin, 2 kattan yüksek bir ahşap bina 

için Nathan-Jong’s kırılganlık eğrisi kullanılmaktadır şeklinde tanımlamalar içerir. 

 

7.6.2 Bina Envanteri Değişkenleri 

PAR_ID:  Parsel Tanımı 

Parsel tanımı –  bina bu parsel üzerinde yeralmaktadır. Her bir parsel birden fazla bina 

içerebiliyor olduğundan, bu değerler birden fazla bina için kullanılabilirler. 

STR_TYPE:   Genel Yapı Tipi  

Binalar aşağıda verilen yapı tipi kodlarından birine sahip olabilirler. Bu yapı tipi kodları 

HAZUS el kitabına göre sınıflandırılmışlardır. 

 

C1, C2, C3, PC1, PC2, RM, URM, S1, S3, W1, W2 

YEAR_BUILT:  Binanın yapım yılı 

Vergi tahakkuk veritabanından elde edilmiştir. 
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OCCUP_DETAIL:  Binanın detaylı ve özel kullanımı 

Vergi tahakkuk veritabanından elde edilmiştir. Bu alan binanın detaylı ve özel kullanım 

bilgisini içermektedir. 

OCC_TYPE:  HAZUS Bina Kullanım Tipi 

MAEviz uygulamalarının geçerliliğini sağlamak amacıyla, HAZUS şartlarıyla örtüşen 

bina kullanım kategorileri belirlenmiştir.   

TOT_APPR:   Yapı ve İçeriğinin Tahmin Edilen Değeri 

Vergi tahakkuk veritabanından elde edilmiştir. 

BLDG_VAL:  Yapının Tahmin Edilen Değeri 

Tahmin edilen ve öngörülen yapı değerleri vergi tahakkuk veritabanından, fakat sadece 

parsel seviyesinde alınımıştır. Bu değerler parsel içerisindeki binaların sayı ve tiplerine 

göre bölünmemiştir. Bina değerleri binanın parsel içerisinde kapladığı oturum alanın oranı 

olarak parsel içindeki tüm binalara dağıtılmıştır. Bu yaklaşım çoğunlukla sorunlara neden 

olmamaktadır çünkü bir parsel içerisindeki binalar görece yakın zaman aralıklarında inşa 

edilmektedir. Fakat akıldan çıkarmamak gereklidir ki; aynı parsel içerisinde yapım yılı, 

yapı tipi ve bina kullanımı olarak birbirlerinden çok farklı olan iki binanın gerçek 

değerleri de çok büyük farklar ortaya koyabilmektedir.  

CONT_VAL:  Bina İçeriğinin Değeri  

İçerik değerleri tahmin edilmiş değerler üzerinden aşağıdaki kullanıma yönelik katsayılar 

kullanılarak elde edilmiştir: 

 
Tablo 7.10 Kullanım türüne bağlı bina içerik değerleri tahmin hesabı oranları (HAZUS 2004, Teknik Kılavuz) 
Kullanım Türü Biçilen Değerin Yüzdesi Kullanım Türü Biçilen Değerin 

Yüzdesi 
Konut %50 Sanayi %150 
Ofis %100 Hafif Sanayi %150 
Sağlık %150 Eğitim %100 
Otopark %50 Devlet %150 

 

NO_DU:  Bina İçindeki Konut Sayısı  
Vergi tahakkuk veritabanından elde edilmiş, her binadaki ikamet birimlerinin sayısı 
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SQ_FEET:  Yapının Oturma Alanı 

Vergi tahakkuk veritabanından elde edilmiştir. 

EFacılıty:. Binanın Temel Hizmet Kullanım Durumu: 

Sırasıyla okul, hastane, çok katlı hastane, itfaiye istasyonu, karakol ve herhangi bir 

hizmetin bulunmadığını gösteren EFS1, EFHL, EFHM, EFFS, EFPS ve FALSE 

değerlerini içermektedir. Veritabanındaki 540 temel hizmet binasından sadece 157 tanesi 

parsel veritabanına işlenmiştir. Kalan birimlerin işlenmesi çalışmaları sürmektedir. 

NO_STORIES:  Bina Kat Sayısı: 

Vergi tahakkuk veritabanından elde edilmiştir. 

STR_TYPE2:  HAZUS Yapı Tipi Kategorisi 

MAEviz uygulamalarının geçerliliğini sağlamak amacıyla, HAZUS şartlarıyla örtüşen 

yapı tipi kategorileri belirlenmiştir. 10 genel yapı tipiyle (STR_TYPE) 21 HAZUS’a özel 

yapı tipi (STR_TYPE2) arasındaki farklar genel yapı tiplerinin kat sayısına göre alt 

sınıflara bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır (Genel olarak, 1-3 kat alçak; 4-7 kat orta 

yükseklikte; 8+ kat yüksek). 

OCC_BROAD:  Yapının Genel Kullanım Sınıfı 

Bina kullanımı, vergi tahakkuk veritabanında bulunan arazi kullanım tablolarına göre 10 

kategoriye ayrılmıştır. Tablo 7.11 genel kullanım sınıflarını vermektedir. 

 
Tablo 7.11 

Bina Genel Kullanım Türleri 

Sağlık Diğer 

Ağır Sanayi Otopark 

Hafif Sanayi Perakende Satış 

Toplu Konut Tek Ailelik Konut 

Ticari Ofis Toptan Satış 
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8. SİSTEM TASARIM ÖZELLİKLERİ 

Şartlar, sistemi mimari yapı ve bileşen bakış açısından tanımlar ve bileşen kategorilerini 

belirler. Örneğin, NCSA CBS uygulaması, MAEviz eklentileri, vb. 

8.1 DIŞ BAĞLILIKLAR  

Tüm dış bağlılıklar her bir eklentilerin MANIFEST.MF dosyası içerisinde belirtilmiştir. Dış 

bağlantılar ya halihazırda bir eklenti olmalı veya system tarafından kullanılabilmek üzere 

eklentiye çevrilmesi gerekmektedir.  

8.1.1 Eclipse RCP v 3.2.2 (http://www.eclipse.org) 

org.eclipse.core 

org.eclipse.ui 

org.eclipse.ui.forms 

8.1.2 GeoTools v2.2 – Açık Kaynak Kodlu Java CBS Araçları 

(http://www.geotools.org)  

GeoTools, mekansal verinin manipülasyonu için standard uyumlu modeler sunan açık kaynak 

kodlu bir Java kod kütüphanesidir. GeoAPI ve GeoWidgets projeleriyle olan yakın işbirliği 

sonucunda OGC (Open Geospatial Consortium) şartları geliştirildikçe GoeTools 

kütüphanesine de eklenmektedir. GeoTools’un özellikleri MAEviz’de sunulan özellikler 

listesinde belirtilmiştir: 

• Vektör veri depolama (shapefile için) 

• GridCoverageExchange (GRID ASCII formatı için) 

• Nitelik ve geometri 

• Stil  

• Filtreleme  

• 2D Tarama  

• Koordinat Sistemi  

JavaDoc: http://javadoc.geotools.fr/2.2/ 
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8.1.3 VTK v5.0.3  

VTK (Visualization Toolkit), C++ dilinde yazılmış bir açık kaynak kodlu 3 boyutlu grafik, 

görüntü işleme ve görselleştirme kütüphanesi olup Tcl/Tk, Java ve Python arayüzlerine de 

sahiptir. VTK, skalar, vektörel, tensörel, dokusal ve hacimsel olmak üzere pek çok 

görselleştirme algoritmasını ve örtülü modelleme, polygon indirgeme, Delaunay üçgenleri 

gibi ileri modelleme yöntemlerini de desteklemektedir. VTK için profesyonel destek Kitware 

Inc. tarafından sağlanmaktadır. VTK kullanıcıları için çalışma platformlarıyla ilgili yardım ve 

pek çok soruya cevap sağlayan aktif bir e-posta listesi bulunmaktadır. VTK, hemen hemen 

tüm Unix tabanlı platformda, Windows 98/ME/NT/2000/XP sürümlerinde ve Mac OSX 

Jaguar ve sonrasında yüklenmiş ve test edilmiştir. Yazılımla ilgili daha geniş 

bilgi http://www.vtk.org adresinden alınabilir. 

8.1.4 JasperReports v 1.2.3 – Rapor Kütüphanesi  

JasperReports zengin içerikleri ekrana, yazıcıya ve PDF, HTML, XLS, CSV veya XML 

formatlarına aktarabilen kuvvetli bir açık kaynak kodlu Java raporlama aracıdır. 

http://jasperforge.org/sf/projects/jasperreports  

MAEviz’de yararlanılan özellikleri:   

- Özel veri raporlarının gösterimi için Temel Raporlar Kütüphanesi. 

- SWT Jasper Viewer – SWT uygulamaları için bir okuyucu bileşeni. 
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8.1.5. NCSA GIS Uygulaması  

 
Şekil 8.1 
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8.2. MAEviz EKLENTİSİ 

Temel CBS yazılım platformunun üzerinde bulunan eklentilerdir ve MAEviz’i 

oluşturmaktadırlar. Bu eklentiler ncsa.gis.feature içerisinde biraraya getirilmişlerdir: 

 

• ncsa.maeviz  

• Bu eklenti, kullanıcı arayüzü dışındaki, MAEviz’e ait olup genel CBS 

platformunda bulunmayan temel özellikleri sunmaktadır. Bunlar: 

• Kırılganlık Veri Seti 

• İlave Birim Tipleri 

• Bu eklenti, MAEviz tarafından kullanılan pek çok temel sismik analizleri ve 

bunların veri şemalarını tanımlar. Aşağıda bu şemalar ve karşılık geldikleri 

analizler görülebilir. Analizlerle ilgili detaylı bilgiye Bilimsel Özellikler 

başlığından ulaşılabilir. 

• Köprü Hasarı (Restorasyonla birlikte)  

• ncsa.maeviz.analyses.BridgeRetrofitAnalysis  

• ncsa.maeviz.tasks.BridgeRetrofitTask  

• İlgili şemalar:   

• ncsa.maeviz.schemas.bridges.v1.0  

• ncsa.maeviz.schemas.bridgeDamage.v1.0  

• ncsa.maeviz.schemas.bridgeRetrofitCostResults.v1.0  

• Köprü İşlevselliği 

• ncsa.maeviz.analyses.BridgeFunctionality  

• ncsa.maeviz.tasks.ComputeBridgeFunctionality  

• İlgili şemalar:   

• ncsa.maeviz.schemas.bridgeFucntionality.v1.0   

• ncsa.maeviz.schemas.bridgeFunctionalityResults.v1.0  

• Köprü Onarım Maliyeti 

• ncsa.maeviz.analyses.BridgeRepairCost  

• ncsa.maeviz.tasks.ComputeBridgeRepairCost  

• İlgili şemalar:  
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• ncsa.maeviz.schemas.bridgeReplacementData.v1.0  

• ncsa.maeviz.schemas.bridgeRepairCostResults.v1.0  

• Köprü Restorasyon Maliyet/Kazanç Oranı  

• ncsa.maeviz.analyses.BridgeRetrofitCostBenefitRatioAnalysis  

• ncsa.maeviz.tasks.BridgeRetrofitCostBenefitRatioTask  

• İlgili şemalar:  

•  ncsa.maeviz.schemas.bridgeRetrofitCostBenefitResult.v

1.0  

• Köprü Restorasyon Maliyet Tahmini 

• ncsa.maeviz.analyses.BridgeRetrofitCostEsimationAnalysis  

• ncsa.maeviz.tasks.BridgeRetrofitCostEstimationTask  

• İlgili şemalar:  

•  ncsa.maeviz.schemas.bridgeRetrofitCost.v1.0  

• ncsa.maeviz.schemas.bridgeRetrofitCostEstimationResul

t.v1.0  

• Bina Maliyet/Kazanç Analizi  

• ncsa.maeviz.analyses.BuildingCostBenefitAnalysis.v1.0  

• ncsa.maeviz.tasks.BuildingCostBenefitTask.v1.0  

• İlgili şemalar:  

• ncsa.maeviz.schemas.buildingCostBenefitResult.v1.0  

• Bina hasarı (Restorasyonla birlikte)  

•  ncsa.maeviz.analyses.BuildingRetrofitAnalysis  

•  ncsa.maeviz.tasks.BuildingRetrofitTask  

• İlgili şemalar:  

•  ncsa.maeviz.schemas.MAEBuildingInventory.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingInventoryVer4.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingDamageVer4.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.maeBuildingDamage.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.maeBuildingDamage.v1.0  

• Alana Göre Bina Hasarı 
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•  ncsa.maeviz.analyses.BuildingRetrofitByFieldAnalysis  

• (uses ncsa.maeviz.tasks.BuildingRetrofitTask -- olağan bina 

hasarıyla tanımlanmış)  

• (Bina Hasarıyla aynı şemalar kullanılmaktadır.  

• Binalarda Ekonomik Kayıplar 

• ncsa.maeviz.analyses.BuildingEconomicLoss  

• ncsa.maeviz.tasks.ComputeBuildingEconomicLoss  

• İlgili şemalar:  

• ncsa.maeviz.schemas.buildingEconomicLoss.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingEconomicLossVer4.v1.0  

• Binalarda İçerik Hasarları ve Yapısal Olmayan Hasarlar 

(genelleştirilmiş)  

• ncsa.maeviz.analyses.BuildingNSContentDamage  

• ncsa.maeviz.tasks.ComputeBuildingNSContentDamage  

• İlgili şemalar:  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingNSContentDamage.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingNSContentDamageV4.v1.

0  

• Bina Onarımı Maliyet Analizi  

•  ncsa.maeviz.analyses.BuildingRepairCostAnalysis  

•  ncsa.maeviz.tasks.BuildingRepairCostTask  

• İlgili şemalar:  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingRepairCost.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingRepairCostResults  

• Mali Etki Analizi  

•  ncsa.maeviz.analyses.FiscalImpactAnalysis  

•  ncsa.maeviz.tasks.FicalImpactTask  

• İlgili şemalar:  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingFiscalImpactResults.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.propertyTaxRatePolygon  
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• Yapısal Olmayan Bileşen Hasarı (detaylı)  

•  ncsa.maeviz.analyses.BuildingNSDamage  

•  ncsa.maeviz.tasks.ComputeBuildingNSDamage  

• İlgili şemalar:  

•  ncsa.maeviz.schemas.buildingNSFragilities.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.nsBuildingInventory.v1.0  

•  ncsa.maeviz.schemas.nsBuildingInventoryDamage.v1.0  

• ncsa.maeviz.ui  

• MAEviz’e özgü kullanıcı arayüzü kodu ve yukarıdaki analizleri çalıştırmak 

üzere sihirbaz kodunu içerir.  

• Analizle ilgili her sihirbaz o analizin adıyla anılmaktadır. 

ncsa.maeviz.ui.wizards.* altında veya plugin.xml dosyası içerisinde 

bulunabilirler. 

• Belirli kullanıcı arayüzü görünümleri tanımlanmıştır:  

• ncsa.maeviz.ui.views.FragilitySetView – tüm kırılganlıkların bir 

kırılganlık kümesi içerisinde gösterimi  

• ncsa.maeviz.ui.views.FragilityView – belirli bir kırılganlık eğrisinin 

gösterimi 

• ncsa.maeviz.ui.views.ScenarioBrowser – depolarda bulunan 

senaryoların bulunup yüklenmesi 

• ncsa.maeviz.ui.views.TableView – tablo görünümünün küçültülmüş 

eski versiyonu.  

• Bu görünümlerde kullanılan her iş, ncsa.maeviz.ui.actions paketinde 

bulunmaktadır. 

• Özel MAEviz işlevsellikleri için JFace Etiket ve İçerik sağlayıcıları 

nsca.maeviz.ui.providers paketinde bulunmaktadır. 

• ncsa.maeviz.decisionsupport  

• Bu eklenti, karar destek özniteliklerinin tanımlanmasında rol üstlenmektedir. 

Aşağıda yeni karar destek değişken kategorileri ve öznitelikleri, karar analizleri 

ve bu analizlerle ilişkili şemalar ekleyebilmek için sunulan genişleme 

noktalarıyla ilgili detaylar görülebilir. 
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• Genişleme Noktaları  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.variableCategory – kullanıcılara 

yeni değişken kategorileri ekleme olanağı sunmaktadır. (ör. 

maddi kayıp pek çok değişkene bağlı olarak hesaplanmaktadır. 

Bu işlem, matematiksel bir işleme bir değişken eklemek olarak 

açıklanabilir.)  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.deaths  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.injuries  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.functionloss  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.totalmonetaryloss 

• ncsa.maeviz.decisionsupport.decisionAttribute – Kullanıcılara, 

her karar destek özniteliğinin arka planındaki işleyişi yürüten 

sınıflar tanımlama imkanı sunmaktadır. Kullanıcı arayüzü de 

kullanıcının seçebileceği eldeki değişkenleri bu eklenti 

noktasına bakarak okumaktadır. 

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.InitialProjectCost  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.InitialStructuralCost  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.StructuralRepairCost  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.ASNonStructuralRep

airCost  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.DSNonStructuralRep

airCost  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.ContentLoss  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.DisruptionCost  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.RentalCost  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.FunctionLoss  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.IndoorInjuries  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.types.IndoorDeaths 

• Eşdeğer Maliyet Analizi  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.analyses.EquivalentCostAnalysis  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.tasks.DecisionAnalysisTask 

• Çoklu Öznitelik Yararlılık Analizi  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.analyses.MultiAttributeUtilityTheo

ryAnalysis  
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• ncsa.maeviz.decisionsupport.tasks.DecisionAnalysisTask  

• İlgili şemalar: 

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingInitialStructureCo

st.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingInitialProjectCost

.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingPercentOwnerOc

cupied.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingDisruptionCost.v

1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingRentalCost.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingRecoveryTime.v1

.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingRecoveryTimeM

ultiplier.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingIndoorInjuryFract

ions.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.buildingIndoorDeathFract

ions.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.dsSimulationResultsTable

.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.utilityFunctionTable.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.mautUtilitySummaryTabl

e.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.ecaBuildingResults.v1.0  

• ncsa.maeviz.decisionsupport.schemas.mautBuildingResults.v1.0 

• ncsa.maeviz.decisionsupport.ui  

• Karar analizlerine gereken girdileri sağlamak amacıyla kullanıcı arayüzüne 

özel kodu içerir. 

• Analizle ilgili her sihirbaz o analizin adıyla anılmaktadır. 

ncsa.maeviz.ui.wizards.* altında veya plugin.xml dosyası içerisinde 

bulunabilirler. 

• ncsa.maeviz.hazard  
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• Bu eklenti, paketlenmek üzere ilişkilendirilmiş afet verilerinin depolanması 

için yer belirtir. Aşağıda, MAEviz’e yeni azalım ilişkileri eklemek için 

kullanılan, MAEviz’de önceden tanımlı olan azalımları ve senaryo üretmek 

için bu azalımlardan yararlanan analizleri içeren genişleme noktası 

görülmektedir.  

• Azalım İlişkileri  

• İlgili şemalar:  

• ncsa.maeviz.hazard.schemas.hazardEvent.v1.0 – 

kullanıcılar bir olay için hangi azalım ilişkilerinin hangi 

ağırlıklarda kullanılacağını tanımlayabilirler.  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuationTypes – MAEviz’e yeni azalım 

ilişkileri tanımlamak için genişleme noktası 

• StandardAttenuation, tüm azalım ilişkileri için bir sınıf özeti 

sunar. Azalımların temel analiz metodlarıyla ilişkisini sağlar. 

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.AbrahamsonandSilva19

97  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.AtkinsonBoore1995 

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.BooreJoynerandFumal1

997  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.BooreandAtkinson2006  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.Campbell2002  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.CampbellandBozorgnia

2003  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.CampbellBozorgnia200

6  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.ChiouandYoungs2006  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.FernandezRix2005 – 

TGIC bu azalım ilişkisini Fernandez ve Rix 2007 olarak 

adlandırdığı için FernandezRix2007 olarak yeniden 

üretilmesi gereklidir fakat sistemde u adla 

kullanılmaktadır.  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.Frankel1996  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.KalkanAndGulkan2004  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.Ozbey2004  
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• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.SadighChangEganMakd

isiYoung1997  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.Somerville2001  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.Spudich1999  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.Toro1997  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.Ulusay2004  

• ncsa.maeviz.hazard.attenuations.YoungsChiouSilvaHum

phrey1997  

• Deprem Senaryo Analizi 

• ncsa.maeviz.hazard.analyses.ScenarioEarthquakeAnalysis  

• ncsa.maeviz.hazard.tasks.ScenarioEarthquakeTask  

• İlgili şemalar:  

• ncsa.maeviz.hazard.schemas.demSlopePolygon.v1.0 – 

afet senaryosunun yeryüzü eğim faktörüne gore vektör 

çıktısı  

• ncsa.maeviz.hazard.schemas.demSlopeRaster.v1.0 -- afet 

senaryosunun yeryüzü eğim faktörüne gore raster çıktısı 

• ncsa.maeviz.hazard.ui  

• Afet analizleri için gereken girdileri sağlayacak kullanıcı arayüzüne özgü kodu 

içerir 

• Analizle ilgili her sihirbaz o analizin adıyla anılmaktadır. 

ncsa.maeviz.ui.wizards.* altında veya plugin.xml dosyası içerisinde 

bulunabilirler. 

• ncsa.maeviz.duecpp  

• Deterministik Kullanıcı Dengesi (DUE) Statik Trafik Tayin Modeli için şema 

ve sınıflar içermektedir. 

• Network veri kümesi içerisindeki çalıştırılabilir dosya için ağ girdileri ve 

kaynak-hedef girdileri gibi girdi dosyalarını oluşturur. 

• Çalıştırılabilir dosya C++’da oluşturulmuştur. Çalışıtırılabilir dosyalar parçalar 

halimde depolanmaktadır: 

• ncsa.maeviz.duecpp.x86.win32: windows binary çalıştırılabilir dosya  

• ncsa.maeviz.duecpp.x86.linux: linux binary çalıştırılabilir dosya 
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• Ağ Tabanlı Sismik Restorasyon analizi için kullanılmaktadır. 

• ncsa.maeviz.stm  

• Ağ tabanlı Sismik Restorasyon Analizi için static trafik durum analiz 

metodlarını kullanarak oluşturulmuş şema, sınıflar ve sihirbazları içerir. 

• İki optimizasyon metodu içerir: genetic algoritma ve doğrudan optimizasyon. 

• ncsa.maeviz.lifeline  

• Altyapıyla ilgili analizler için şemalar, sınıflar ve sihirbazlar içerir. 

• Her analiz plugin.xml dosyasında tanımlanmıştır. Aşağıdakilerin her birinde 

her analiz için bir kayıt bulunmaktadır: 

• plugin.xml – Her analiz sınıfı için bir imleç bulunur. 

• ncsa.maeviz.lifeline.analyses – analiz sınıfları burada bulunmaktadır. 

• ncsa.maeviz.lifeline.tasks – her analiz işin işlem adımları 

• ncsa.maeviz.lifeline.ui.wizards.* -- her analizin arayüz kısmı için 

sihirbaz koduthe wizard code for each analysis' UI portion  

• Bu eklenti aşağıda belirtilen analizleri tanımlamaktadır. Her birine plugin.xml 

dosyasında bulunarak veya daha once sözü edilen paketlerle isimleri 

eşleştirilerek başvurulabilir. 

• Yeraltı boru hattı hasarı 

• Elektrik trafosu kaybı 

• Su deposu hasarı 

• ncsa.maeviz.demo  

• Açılışta otomatik olarak genel demo veri havuzuna bağlanmayı sağlayan kodu 

içermektedir. 

• Bağlantı için (ncsa.maeviz.demo.startup.ConnectToPublicSam) org. 

eclipse.ui.startup uzantısını kullanmaktadır. 

• ncsa.maeviz.socialscience  

• Sosyal bilimler analizleri için analiz ve şamalar içerir. 

• Analiz sınıflarını isimleri diğer MAEviz eklentilerinde olduğu gibi 

tanımlanmıştır (ncsa.maeviz.socialscience.analyses, 

ncsa.maeviz.socialscience.tasks) 

• Tanımlı analizler: 
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• Sosyal incinebilirlik 

• Yer değiştirme 

• ncsa.maeviz.socialscience.ui  

• Sosyal bilimler analizlerini çalıştırmak için arayüz sihirbaz bileşenlerini 

tanımlar. 

• Sihirbazlar in ncsa.maeviz.socialscience.ui.wizards.* içerisinde 

tanımlanmışlardır. 

• ncsa.maeviz.rcp  

• MAEviz’in çalışma aşamasındaki RCP uygulamasını denetler. 

• MAEviz’in özellik bazlı çalıştırılmasında, tanımı maeviz.feature.rcp ‘dir. 

 

8.3 RİSKLER VE BAĞLAYICI UNSURLAR  

8.3.1 Performans ve Test Sorunları  

• MAEviz büyük veri setleri üzerinde ağır hesaplar gerçekleştirdiği için, performans 

sorunları yaşanabilmektedir. 

• MAEviz yüksek miktarda belleğe ihtiyaç duymaktadır. Kullanılan bellke miktarı 

kullanılan veri kümelerinin büyüklüğüne bağlıdır. Verinin büyüklüğü ve 

karmaşıklığına bağlı olarak bazı büyük veri kümeleri desteklenememektedir. 

• Veri kümesinin büyüklüğü işlem süresinde büyük farklara neden olabilmektedir. 

Tarama ve analiz süreleri büyük oranda veri kümesi boyutuna bağlıdır. Hızla ilgili 

sorunları kısmen çözmek için kullanıcıların otomatik tarama özelliğini devre dışı 

bırakmaları önerilebilir. 

• Kabul edilir veri kümesi boyutu sınırlarıyla ilgili daha derinlemesine testlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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9. TEMEL ANALİZLER VE SONUÇLARI 

Proje kapsamında seçilen çalışma bölgesi olan Zeytinburnu ilçesinde, daha önce yine İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve sonuçları kabul gören Japan International 

Cooperation Agency (JICA)’nin yürüttüğü çalışmada sunulan ve Bölüm 5.2’de açıklanan en 

olası ve en kötü duruma ait 2 değişik senaryo kullanılmıştır. Bu senaryolara göre program 

kullanımı ve analiz sonuçları bu bölümde verilecektir. 

9.1 SENARYO TANIMLAMASI 

HAZTURK programını kullanarak deprem senaryo analizi gerçekleştirilmesi sekiz ön tanımlı 

ve ayarlanabilir azalım ilişkisi ayrı ayrı ya da yine öntanımlı ağırlıklar kullanılarak birlikte 

gerçekleştirilebilir. Proje kapsamında teslim edilen yazılımda Tablo 9.1 verilen tüm azalım 

ilişkileri mevcut bulunmakta ve kullanıcının seçimine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Bu 

bölümde verilen analiz sonuçları Berkeley Üniversitesi, Pacific Deprem Mühendisliği 

Araştırma Merkezi (PEER Center) tarafından 2006 yılında aralarında Türkiye’de gerçekleşen 

son depremlerin de bulunduğu kuvvetli yer hareketleri veritabanı kullanılarak yürütülen Yeni 

Jenerasyon Azalım Modelleri (NGA Models) projesi kapsamında Dr. David M. Boore ve Dr. 

Kennet Atkinson tarafından geliştirilen, Boore and Atkinson, 2006 NGA Azalım ilişkileri 

kullanılarak üretilmiştir. Bu azalım ilişkisi ile ilgili detaylı bilgi Bölüm 6.1.1’de verilmiştir. 

Analizlerde kullanılan ve Tablo 9.2’de verilen deprem kaynak mekanizmaları Sato et al., 

(2004) çalışması baz alınarak belirlenmiştir. Bu konuda daha detaylı bilgi için ilgili yayınların 

incelenmesi önerilir. 

 
Tablo 9.1. HAZTURK Programında İstanbul için kullanılabilen ön tanımlı azalım ilişkileri 

# Azalım İlişkisi 

1 Boore et al., 1997 

2 Sadigh et al., 1997 

3 Kalkan and Gülkan, 2004 

4 Özbey et al., 2004 

5 Ulusay et al.,2004 

6 Boore and Atkinson, 2006 

7 Chiou and Youngs, 2006 

8 Campbell and Bozorgnia, 2006 
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Tablo 9.2. Cluster analizleri sonucu kompozit mikrodeprem odak mekanizmaları (Sato et al, 2004) 

Olay 

No 

Olayların 

Sayısı 

Ortalama 

Enlem 

(ºK) 

Ortalama 

Boylam 

(ºD) 

Ortalama 

Derinlik 

(km) 

Strike (º) Dip (º) Rake (º) 

1 9 40.8131 27.7213 10.1 0 80 -10 

2 2 40.8169 27.8441 11.2 70 90 -180 

3 8 40.8362 28.6669 7.1 280 90 170 

4 3 40.7832 28.8606 10.6 120 50 -100 

5 10 40.7606 29.1313 9.6 0 60 -30 

6 10 40.6297 29.0901 6.5 240 50 -120 

7 9 40.5939 29.0109 9.3 190 65 -40 

 

Senaryo tanımlaması sırasında Şekil 9.1’de gösterilen programın senaryo penceresi olarak 

adlandırılan pencerenin üzerindeki “Senaryo Oluştur” tuşuna basılarak yeni senaryo 

oluşturlması işlemine geçilir. 

 

 
Şekil 9.1 Senaryo Penceresi ve yeni senaryo oluşturulması 

 

Şekil 9.2’de gösterilen senaryo sihirbazı penceresinde gerekli yerler doldurulduktan sonra bir 

sonraki aşamaya geçilir. Bu aşamada mantıklı isim tercihleri yapılması ve aynı isimde birden 

fazla senaryo oluşturulmaması önemlidir. İkinci olarak çıkan ve Şekil 9.3’te gösterilen 

pencereden senaryoya ait çalışma bölgesi seçilir. Bu seçimde tüm İstanbul ili için bir çalışma 

yapılacaksa sadece İstanbul seçilip ilçe seçimi boş bırakılmalıdır. Eğer bir ilçeye ait bir 

senaryo oluşturulacaksa istenen ilçe de seçilip “Add” tuşu kullanılarak senaryoya 

eklenmelidir. 
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Şekil 9.2 Senaryo için gerekli bilgilerin girilmesi 

 

 
Şekil 9.3 Çalışma bölgesinin seçilmesi 
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Bu kısımdan sonra senaryo oluşturulması tamamlanmış durumdadır ister “Finish” tuşu ile 

senaryo oluşturma işlemi bitirilebilir, istenirse de önceden tanımlı veri havuzlarında gerekli 

veriler olduğu taktirde senaryoda kullanılacak diğer veri ve analizleri üretmek için “Next tuşu 

ile Şekil 9.4’te gösterilen “Analiz Çalıştırma” penceresine geçilebilir. Tamamiyle yeni 

oluşturulacak bir senaryo için ilk seçeneğin kullanılması önerilir. 

 

 
Şekil 9.4 Analiz seçme ve çalıştırma penceresi 

 

Senaryo oluşturulduktan sonra ortaya Şekil 9.5’te gösterilene benzer bir görüntü çıkacaktır. 

Bu HAZTURK programının ana çalışma ortamıdır. Bu çerçevede oluşturulan senaryoya göre 

ilgili çalışma bölgesinin idari sınırlarının gözüktüğü bir görüntü ile birlikte ana pencereler 

bulunmaktadır. Bu ana pencereler; “Senaryo Penceresi”, “Görselleştirme Penceresi”, “Veri 

Kataloğu Penceresi” ve “Biçem Düzenleyici Penceresi” olarak adlandırılmışlardır. Tüm bu 

pencerelerin yerleri kullanıcının tercihine göre değiştirilebilir ya da ana pencereden ayrı bir 

pencere gibi kullanılabilir. 
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Senaryo Penceresi Görselleştirme Penceresi 

Veri Kataloğu 
Penceresi

Biçem Düzenleyici Penceresi 

Şekil 9.5 HAZTURK programı ana çalışma ortamı 
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9.2 KULLANILAN VERİLER 

Proje kapsamında istenilen sonuçları elde edebilmek için kullanılması gerekli veri setleri 

oluşturulan yeni senaryoya yüklenmelidir. Bu yükleme işlemi için gerekli veri setleri eğer 

yazılımın varsayılan kurulumu içerisinde mevcut değilse verisetleri önce veri kataloğu 

penceresinde bulunan veri havuzlarından birine ya da oluşturulacak yerel veya uzaktaki online 

bir veri havuzuna yüklenmelidir. Proje kapsamında yapılan analizler için gerekli veri setleri 

veri havuzunda yüklüdür. Bu nedenle sadece verihavuzundan senaryoya veri setlerinin 

yüklenmesine değinilecektir. 

 

Şekil 9.6’da verilen “Veri Kataloğu penceresi” “Veri Havuzu” olarak adlandırılan yerel ya da 

uzaktaki online veritabanlarını göstermektedir. Her bir Veri Havuzu ise veri setlerinin 

sınıflandırılması ile oluşturulmuş veritabanlarınıdır.  

 

 
Şekil 9.6 HAZTURK Veri Kataloğu 
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Yapılacak analizler ve oluşturulacak senaryo için gerekli olan veri setleri ve bulundukları veri 

havuzları Tablo 9.3’te verilmiştir. Bu tabloya göre gereken veri setleri ister sürükle bırak 

yöntemi ile “Görselleştirme Penceresine” bırakılarak, ister veri seti üzerine sağ tıklayarak 

“Verisetini Yükle” seçeneği ile senaryoya yüklenebilir. 

 
Tablo 9.3 Senaryo ve analizlerde kullanılan veri setleri ve ilgili veri havuzları 

Veri Havuzu Veri 
Tabanı 

Veri Sınıfı Veri Seti 

İstanbul Demo 

Data 
Geology  Soil Geology  Turkey Soil Geology 

İstanbul Demo 

Data 
Geology  Soil Types  Turkey Soil Types 

İstanbul Demo 

Data 
Topography  Digital Elevation Model  DEM – Turkey 

İstanbul Demo 

Data 
Buildings  Building Inventory v4 

Improved Zeytinburnu Building 

Data 

İstanbul Demo 

Data 
Buildings  Building Fragilities  Istanbul Building Fragilities 

İstanbul Demo 

Data 
Buildings 

Building Fragility 

Mapping 

Istanbul Building Fragility Mapping 

2 

İstanbul Demo 

Data 
     

 

Tablo 9.3’te belirtilen veri setlerinin senaryoya yüklenmesinin ardından “Senaryo 

Penceresi Şekil 9.7’de gösterilen verileri içermelidir. 

 
Şekil 9.7 HAZTURK Senaryo Penceresi 
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Yüklenen verilerle birlikte ilk analiz olarak deprem senaryosunda kullanılmak üzere eğim 
haritası oluşturmak için “DEM Slope Map Analysis” çalıştırılmalıdır. Bu analiz Bölüm 6.1’de 
açıklanan eğimin deprem yer ivmesi üzerine etkisini hesaplamakta kullanılacak olan eğim 
haritasını üretecektir. Şekil 9.8’de gözüktüğü gibi GIS Analizlerinin altında yer alan “DEM 
Slope Map Analysis” seçildikten sonra “Next” tuşu ile ileriki adıma geçilir.  
 

 
Şekil 9.8 Eğim Haritası oluşturmak için gerekli analiz 

 
Sonuç ürün olacak olan eğim haritasına ŞŞ’daki gibi bir isim verilip senaryoya daha önceden 
yüklemiş olan DEM ve gerekli eğim haritası üretme metodu seçilerek işlem tamamlanır. 
 

 
Şekil 9.9 Eğim Haritası oluşturulması 
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9.3 ANALİZLER 

Bu bölümde anlatılan analizler ve çıktıları hakkında detaylı bilgi Bölüm 7.5’te verilmiştir. Bu 

kısımda sadece analizlerin nasıl ve hangi sırada çalıştırılacağı hakkında bilgi verilecektir. 

Tüm analizler gerek “Senaryo Penceresinde” bulunan ilgili senaryo adı üzerine sağ 

tıklandığında çıkan “Analizi Çalıştır” seçeneği seçilerek, gerekse Şekil 9.7’de kırmızı çerçeve 

içerisinde gösterilen “Analizi Çalıştır” tuşu kullanılarak çıkan ve Şekil 9.10’da gösterilen 

“Analizi Çalıştırın” penceresi üzerinden çalıştırılır. HAZTURK Programında yapılabilecek 

tüm analizler bu pencere içinde sınıflandırılmışlardır. Temel analiz sınıfları ve bunlara ait olan 

alt analiz sınıfları ise Tablo 9.4’te verilmektedir.  

 

 
Şekil 9.10 HAZTURK Temel Analiz Sınıfları 
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Tablo 9.4 HAZTURK’te Kullanılabilen Temel ve Alt Analizler 

Bridges  Buildings Decision 

Support 

GIS Hazard Lifeline Social 

Science 

Validation

Köprüler  Binalar Karar 

Destek 

CBS Afet Altyapı Sosyal 

Anallizler 

Geçerleme

Köprü Hasarı  Bina 

Maliyet 

Fayda 

Eşdeğer 

Maliyet 

Analizi  

Poligon 

Olarak 

Birleştirme 

Sıvılaşma 

Potansiyeli 

Indisi 

Gömülü 

Boru 

Hattı 

Hasarı 

İş Kesintisi 

Analizi 

Kırılganlık 

Eşleme 

Analizi 

Köprü 

Fonksiyonelliği 

Bina 

Hasarı 

Çok 

Öznitelikli 

Fayda 

Analizi 

DEM‐Eğim 

Haritası 

Analizi 

Deprem 

Senaryo 

Analizi 

Elektrik 

Trafo 

Kaybı 

Evsizlik 

Analizi 

Kullanım 

Türü 

Eşleme 

Analizi 

Sürekli Köprü 

Fonksiyonelliği 

Özniteliğe 

Göre Bina 

Hasarı 

Statik Trafik 

Modeli ile 

Ağ Bazlı 

Sismik 

Güçlendirme 

İlgili Bölge 

için Özellik 

Ara Kesiti 

Su 

Deposu 

Hasarı 

Sosyal 

Hasar 

Görebilirlik 

Analizi 

Afet 

Geçerlik 

Analizi 

Köprü Tamir 

Masrafı 

Bina 

Ekonomik 

Kaybı 

  İki Poligon 

Arasında Ara 

Kesit 

 

Köprü 

Güçlendirme 

Fayda/Maliyet 

Oranı 

Bina 

Sıvılaşma 

Analizi 

(HAZUS) 

  Yeniden 

Sınıflandırma 

 

Köprü 

Güçlendirme 

Maliyeti 

Tahmini 

Bina 

İçerik ve 

Yapısal 

Olmayan 

Hasarı 

   

  Bina 

Tamir 

Maliyeti 

   

 

Veri setlerinin yüklenip oluşturulmasının ardından ilk analiz olan Deprem Senaryo Analizi 

çalıştırılır. Deprem Senaryo Analizi Şekil 9.10’da gösterilen Temel Analizlerden Hazard 

(Afet) başlığı altında yer almaktadır. Bu bölümde açıklanacak diğer analzlerin hangi temel 
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analiz grubu altında olduğunu bulmak için Tablo 9.4 kullanılmalıdır. Deprem Senaryo 

Analizinde “Merkez Üsse Bağlı Afet” ve “Göreli Afet” olarak adlandırılmış olan seçilebilecek 

iki sismik afet türü mevcuttur. Bunlardan ilki Tablo 9.2’de verilen Sato ve diğ. (2004) ait 

çalışmadan alınmış kaynak mekanizması parametrelerini varsayılan değer olarak alır ancak 

tüm değerler kullanıcı tarafından istenildiği taktirde değiştirilebilir. İkinci seçenek ise deprem 

senaryosunun tüm parametrelerinin tamamı ile kullanıcı tarafından girilmesi durumudur. İlk 

seçenek şeçilerek işleme devam edilir. Çıkan yeni pencereden İstanbul için ön tanımlı bir afet 

merkez üssü seçilir. Bu tanımlamalar ilgili bölgelerdeki fayların konumlarına göre yapılmış 

olup istenildiği taktirde kullanıcı tarafından değiştirilebilirler. Takip eden pencereden ise 

senaryonun gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan azalım ilişkileri seçilmelidir. Azalım 

ilişkileri seçiminde dikkat edilmesi gereken nokta seçilen azalım ilişkisinin ilgili çalışma 

bölgesi ve bu bölgedeki kaynak parametreleri için uygun olup olmadığıdır. Proje kapsamında 

yapılan araştırmalar sonucu çalışma bölgesi için kullanılabilir azalım ilişkileri belirlenmiş 

ve Tablo 9.1’de verilmiştir. Bu çalışma kapsamında Berkeley Üniversitesi PEER Center 

tarafından Yeni Jenerasyon Azalım Modelleri projesi kapsamında üretilmiş olan Boore ve 

Atkinson (2006) Azalım ilişkisi kullanılmıştır. Bu seçim Azalım ilişkileri üretimi konusunda 

uzman olan Prof. Dr. Youssef Bozorgnia ve Dr. David Boore ile yapılan yazışmalar 

sonucunda gerçekleşmiştir. Herbir azalım ilişkisinin vereceği sonuçlar birbirinden farklılıklar 

göstermektedir. Bu farklılıklar kullanılan kuvvetli yer hareketleri kayıtları, mesafe türleri, 

kaynak mekanizmaları ve metodolojilerden kaynaklanmaktadırlar. Bu nedenle karar 

vericilerin bölge için kullanılabilecek tüm azalım ilişkileri ile yapılan analiz sonuçlarını 

karşılaştırıp buna göre karara varmaları önerilir. Boore ve Atkinson 2006 azalım ilişkisi 

pencereden seçildikten sonra, Varsayılan Azalım Fonksiyonları Kullanılsın mı? Kutucuğu 

temizlenmelidir. Bu kutucuk seçili kaldığı taktirde seçili azalım ilişkisinde seçime dayalı tüm 

değişkenler rastgele seçilecektir. Bu nedenle kutucuktaki işaretin kaldırılıp ileriki safhalarda 

kullanıcının kendisinin bu değişkenleri belirlemesi önerilir. Sonraki pencerede deprem 

senaryosuna ait merkez üssü parametreleri ve oluşturulacak olan raster afet/risk haritasının 

sınır ve çözünürlük detayları bulunmaktadır. Bu detaylardan “Derinlik”, “Zemin Sınıfı 

Haritası”, ve “Grid Aralığı” değerleri Şekil 9.11’e uygun bir şekilde doldurulduktan sonra 

analiz sonrası oluşturulacak olan afet/risk haritasının ismi en üstteki girdiye yazılır. Zemin 

Sınıfı Haritası senaryoyu oluşturduktan sonra yüklenen Turkey Soil Types olarak seçilir.  
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Şekil 9.11 Deprem Senaryo Analizi Merkez Üssü Parametreleri 

 

Takip eden pencere azalım ilişkisi için girilmesi gereken kaynak parametrelerini ile çalışma 

bölgesine ait eğim ve jeoloji haritalarının seçim kısımlarını içerir. Çalışma bölgesindeki 

Marmara fayı hakkında her ne kadar kesin bir yargıya varılmamışsa da Bölüm 5.1’de de 

belirtildiği üzere günümüzde konunun uzmanı bilim adamlarının çoğunluğu bu fayın daha çok 

yanal atımlı bir fay özelliği taşıdığını konusunda görüş belirtmektedir. Bu nedenle Şekil 

9.12’de de gösterildiği gibi Fay Türü olarak Strike-Slip (Yanal Atımlı), Jeoloji ve Eğim 

Haritası kısımlarında ise daha önce senaryoya yüklenen sırasıyla Turkey Soil Geology ve 

Zeytinburnu Eğim Haritası veri setleri seçilir. Azimuth Açısı kısmı fayın kırılma 

doğrultusunun kuzeyle yapmış olduğu açıyı verdiğinden bu kısma yaklaşık olarak 90° girilir. 

Bu analize ait en son pencere ise Şekil 9.13’te gösterilen seçili azalım ilişkisinin verebildiği 

sonuç birimlerin seçildiği penceredir. Bu birimler, yer ivmesi, yer hızı, yer değiştirmesi ya da 

belirli periyotlardaki spektral ivme değerleridir. Bu pencerede sorulan dönüşümler ivmeden 

hıza ve yer değiştirmeye olan dönüşümlerdir. Bu dönüşümlerin gösterimi seçilmeyecektir. 
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Şekil 9.12 Kaynak mekanizmasına ilişkin parametreler 

 

 
Şekil 9.13 Afet çıktısı seçimi 
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Son seçimin de tamamlanmasının ardından analiz sonuçlandırılır. Analiz süresi çalışma 

bölgesinin büyüklüğüne ve çalışma bölgesi için oluşturulacak afet/risk haritasının 

çözünürlüğü ve sayısına bağlıdır. Analiz sonunda Şekil 9.14’teki afet haritası oluşturulacaktır. 

 

 
Şekil 9.14 Boore ve Atkinson 2006 azalım ilişkisi ile Zeytinburnu için deprem risk/afet haritası 

 

Deprem Senaryo Analizi ile ilgili bölgede belirlenen parametreler çerçevesinde oluşacak bir 

deprem simule edilmiş oldu. Bu analizi, depreminin binalar üzerindeki etkisini gösteren Bina 

Hasar Analizi takip eder. Şekil 9.10’daki Analizler penceresinden Bina Hasar Analizi 

seçilir. Şekil 9.15’te çıkan pencerede oluşturulacak yeni veri seti için anlamlı bir isim 

girildikten sonra girilmiş olan değişkenlerin doğru olup olmadığı kontrol edilir. Eksik kalan 

değişkenler ilgili veri havuzu aranarak senaryoya bu pencere üzerinden eklenir. Pencerede 

eksik olan kısım binaların kullanım ve yapı türlerine göre alacakları hasarları oranlayan 

“Hasar Oranları” kısmıdır. Bu kısım ilgili bölümün yanındaki büyüteç tuşu seçilerek veri 

katalogları arasında aratılır. Çıkan sonuçlar arasından senaryo ve çalışma bölgesi ile ilgili olan 

seçilir ve “Senaryoya veriseti ekle” seçeneği seçilir. Bu sayede, seçilen veri seti oluşturulan 

senaryoya eklenmiş olur. JICA çalışmasından elde edilen sıvılaşma haritasında çalışma 

bölgesi için veri bulunmadığı için penceredeki seçime bağlı olan sıvılaşma haritası kısmı boş 

bırakılmıştır. “Damage Method” olarak sorulan kısım binalar üzerinde hasarı nasıl 

uygulayacağı ile ilgilidir. Bu kısımda varsayılan metod, HAZUS ve NEHRP metodolojileri 

mevcuttur. İlgili metodolojinin seçimi kullanıcıya bırakılmıştır. 
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Şekil 9.15 Bina Hasar Analizi 

 

Şekil 9.15’te bulunan Güçlendirmeleri uygula kısmı senaryoda yüklü olan bina envanterinde 

yapılacak olan güçlendirmeleri belirler. Yapılan analiz ilk bina hasar analizi olduğu için 

binaların olduğu hallerindeki durumun görülmesi amacıyla bu kısım daha sonraya 

bırakılacaktır. Tüm bu seçimlerden sonra analiz sonuçlandırılır ve hasarlı bina verilerini 

bulunduran yeni bir veri seti oluşturulur. Oluşturulan verisetinde hangi hasarın nasıl 

görselleştirileceğibelirlenmediği için veriseti görselleştirme penceresinde gözükmez.  

Bir veri setinin görselleştirilebilmesi için veri setine ait biçem düzenlemesi yapılmalı ve 

uygulanmalıdır. Bu işleme Şekil 9.16’da gösterildiği gibi ilgili veri setine sağ tıklanıp 

“Tabaka Biçimini Değiştir” seçilerek başlanır. Ardından, Şekil 9.17’de verilen Biçem 

Düzenleyici Penceresinde seçili veri seti tabakasına ait tabaka sitili değişiklikleri yapılır. 

Yapılması gereken, “Sınıflandırılan Alan” kısmındaki değeri arzu edilen hasar öznitelik 

değeri olarak seçmektir. Bu çalışmada bu değer Mean Damage (Ortalama Hasar) değeri 

seçilerek binalardaki ortalama hasarın gösterimi sağlanacaktır. Bu düzenlemenin ilgili veri 

setine ve dolayısıyla görselleştirme penceresine yansıması için “Biçem Düzenleyici 
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Penceresi”nin sağ üstünde bulunan Şekil 9.17’de kırmızı çerçeve ile gösterilen uygula 

ikonuna basılır. 

 

 
Şekil 9.16 Veri seti tabaka biçimini değiştirme 

 

 
Şekil 9.17 Tabaka biçimindeki değişiklikler ve uygulanması 

 

Tüm bu düzenlemelerden sonra ortaya çıkan hasarlı bina verisi Şekil 9.18’de verildiği gibi 

ortalama yapısal hasar değerlerine göre renklendirilmiş tematik bir harita görünümünde 

olacaktır. Bu görünüm üç boyutlu bar grafik olarak da düzenlenebilir. Bu sayede, belirlenen 

hasar oranı rengine göre hasar alma olasılığı yüksek binaları tesbit edilebilmesi kolaylaşır. 

Ancak, bu gösterim az yoğunluklu bölgelerde tercih edilmelidir. 
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Şekil 9.18 Zeytinburnu bina verisinin belirlenen deprem senaryosuna göre hasar durumu 

 

Bina hasarlarına ait elde edilen tahmin sonuçlarına ilişkin rapor elde etmek için yapılması 

gereken, Şekil 9.16’da gösterilen Senaryo Penceresindeki ilgili senaryoya sağ tıklanarak 

raporlar seçeneğinin seçilmesidir. Bu şeçimin ardından Biçim Düzenleyici penceresinin 

üstünde açılan ve Şekil 9.19’da gösterilen “Rapor Seçim Görünümü” penceresinden çalışma 

bölgesindeki her bir binanın tek tek sonuçları isteniyorsa, “Bina Hasarı v4”, çalışma 
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bölgesindeki binaların yapı türlerine göre hasarları isteniyorsa, “Bina Hasar Özeti (v4)” çift 

tıklanarak seçilir. 

 

 
Şekil 9.19 Rapor Seçim Görünümü 

 

Seçim ardından aynı pencere konumunda farklı bir sekmede “Rapor Görünümü” penceresinde 

seçilen rapor oluşturulur. Oluşturulan her raporun ilk sayfası kullanılan veri ve analizleri diğer 

sayfaları ise ait olduğu analiz sonuçlarını bildirir. Şekil 9.20 ve Şekil 9.21’de Bina Hasar 

Özeti Raporu örneği yer almaktadır. Detaylı Bina Hasar Raporu ve diğer analizlere ait 

raporlar ek olarak verilmektedir.  

 

Sıradaki analiz “Bina Ekonomik Kayıp Analizi”dir. Bu analiz Tablo 9.4’e göre seçildikten 

sonra Şekil 9.22’de gösterilen ilk belirecek pencerede analiz sonucu oluşturulacak veri setinin 

adı anlamlı bir isim olarak girilmelidir. Takip eden Yapısal Hasar kısmına daha önce 

oluşturulan Bina Hasarı veri seti seçilir. Proje kapsamında elde edilen veri setleri içinde 

binaların içerik değerleri ve yapısal olmayan donatıları bulunmadığı için boş bırakılacaktır. 

Bu pencerede doldurulması gereken diğer kısım ise “Kullanım Türü Hasar Çarpanları”dır. Ön 

tanımlı olarak sistem içinde bulunan bu değerler, yapıların kullanım türüne göre o yapılarda 

oluşabilecek ekonomik kayıpları belirlemede kullanılır. Örneğin, bir yapı ağır sanayi olarak 

kullanılmakta ise bu binadaki konomik kayıp aynı yapısal özelliklerdeki depo olarak 

kullanılan bir binadan daha fazla olacaktır. Bahsedilen çarpanlar Tablo 9.5’te verilmektedir.  
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Şekil 9.20 Bina Hasar Özeti Raporu 1. Sayfa
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Şekil 9.21 Bina Hasar Özeti Raporu 2. Sayfa 



 
Tablo 9.5 Kullanım Türü Hasar Çarpanları 

Kullanım Türü  SD Çarpanı  AS Çarpanı  DS Çarpanı  İçerik Çarpanı 
RES1  23.4  26.6  50  50 
RES2  24.4  37.8  37.8  50 
RES3  13.8  43.7  42.5  50 
RES4  13.6  43.2  43.2  50 
RES5  18.8  41.2  40  50 
RES6  18.4  40.8  40.8  50 
COM1  29.4  43.1  27.5  100 
COM2  32.4  41.1  26.5  100 
COM3  16.2  50  33.8  100 
COM4  19.2  47.9  32.9  100 
COM5  13.8  51.7  34.5  100 
COM6  14  51.3  34.7  150 
COM7  14.4  51.2  34.4  150 
COM8  10  54.4  35.6  100 
COM9  12.2  52.7  35.1  100 
COM10  60.9  21.7  17.4  50 
IND1  15.7  72.5  11.8  150 
IND2  15.7  72.5  11.8  150 
IND3  15.7  72.5  11.8  150 
IND4  15.7  72.5  11.8  150 
IND5  15.7  72.5  11.8  150 
IND6  15.7  72.5  11.8  100 
AGR1  46.2  46.1  7.7  100 
REL1  19.8  47.6  32.6  100 
GOV1  17.9  49.3  32.8  100 
GOV2  15.3  50.5  34.2  150 
EDU1  18.9  32.4  48.7  100 
EDU2  11  29  60  150 

 

Bina Ekonomik Kayıp analizi sonucunu özet rapor olarak da tablosal veri olarak da incelemek 

mümkündür. Buna göre daha önce de açıklandığı gibi Şekil 9.19’da gösterilen “Rapor Seçim 

Görünümü”nden “Bina Ekonomik Hasar Özet Raporu (v4)” seçilerek Şekil 9.24 ve Şekil 

9.25’te gösterilen rapor oluşturulur. Analiz sonuçlarını öznitelik tablosunda görmek ve 

incelemek için Şekil 9.16’da da gösterildiği gibi analiz sonucunda oluşturulan veri seti sağ 

tıklanıp “Öznitelik Tablosunu Göster” kısmı seçilir. Bu seçimle birlikte Şekil 9.26’da 

gösterilen veri seti öznitelik tablosu “Biçem Düzenleme Penceresi”nde ayrı bir sekme olarak 

görüntülenir. 

Sıradaki diğer analiz ise, “Bina Güçlendirme Maliyet Tahmini”dir. Analiz seçildikten sonra 

açılan pencere Şekil 9.23’te gösterildiği şekilde doldurulduktan ve analiz sonunda 

oluşturulacak yeni veri seti için anlamlı bir isim verildikten sonra analiz tamamlanır. İleriki 

aşamalarda yapılacak olan güçlendirmeler bu analize göre yapılandırılacaktır. 
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Şekil 9.22 Bina Ekonomik Kaybı Analizi 

 

 
Şekil 9.23 Bina Güçlendirme Maliyet Tahmini Analizi 
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Şekil 9.24 Bina Ekonomik Kayıp Özet Raporu 1. Sayfa
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Şekil 9.25 Bina Ekonomik Kayıp Özet Raporu 2. Sayfa 
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Şekil 9.26 Bina ekonomik hasarının öznitelik tablosunda gösterimi 

 



Bu analizlerin ardından, mevcut bina envanterinin kullanıcı tarafından tanımlanan bir deprem 

senaryosunda nasıl bir hasar göreceği olasılıksal olarak belirlenebilir. Karar destek amaçlı 

olarak çalışma bölgesinde hangi binaların ne düzeyde güçlendirilmesi gerektiğinin ya da 

güçlendirmenin hani binalar için yarar sağlamayacağının da belirlenebilmesi gereklidir. Bu 

amaçla daha ileri düzey bir analiz olan “Özniteliğe Göre Bina Hasarı” analizi bu 

karşılaştırmaların yapılması için gerekli güçlendirme opsiyonlarını veri seti öznitelikleri ve 

kullanıcı seçimine bağlı olarak sunar. Özniteliğe göre bina hasarı analizi, Şekil 9.10’da verilen 

Analiz Çalıştırma penceresinden Tablo 9.4’e göre bulunarak çalıştırılır. Şekil 9.27’den de 

görülebilen ilk pencerede, analiz sonucu oluşacak veri seti için anlamlı bir isim ve gerekli 

diğer girdiler sağlanarak Şekil 9.28’de gösterilen veri seti özniteliğine göre güçlendirme 

penceresine geçilir. Bu kısımda güçlendirmeler yapı türüne göre yapılacak ve tüm 

güçlendirmelerde anahtar olarak Low yani Tablo 7.7’de verilen 1975 ile 1997 arası kullanılan 

yapım yönetmeliği dikkate alınacaktır. 

 

 
Şekil 9.27 Özniteliğe göre bina hasar analizi 
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Şekil 9.28 Özniteliğe göre bina hasar analizinde güçlendirme seçenekleri 

 

Şekil 9.28’de verilen seçeneklere göre yapılan güçlendirmeler 1. Seviye güçlendirme olarak 

adlandırılacak ve mevcut bina envanteri bu seçilen güçlendirmelere ait kırılganlık eğrileri 

kullanılarak hasar analizine sokulacaklardır. Güçlendirmelerde eğer bir yapı zaten 1975 ya da 

daha sonraki yönetmeliklere göre yapıdıysa o yapının bağlı olduğu mevcut yönetmeliği 

dikkate alınacak ve o yapı için ekstra bir güçlendirme ücreti belirlenmeyecektir. Analiz 

sonunda oluşan veri setinde hangi yapının güçlendirildiği ile eski ve yeni yönetmelikleri 

bulunur. Bu güçlendirme işlemi Moderate (1999 sonrası yapılan yapılar) ve High (2006 

sonrası yapılan yapılar) olmak üzere iki kere daha tekrarlandıktan sonra hangi güçlendirme ile 

ne kadar zarar azaltımı yapılabileceği ve bu güçlendirmelerin ne kadara malolacağı belirlenir. 

Üç seviye analizin de tamamlanmasının ardından her analiz sonucu oluşan hasarlı bina veri 

seti için bir rapor hazırlanabilir. Hazırlanacak raporlar ile özet olarak hangi tür binaların daha 

çok güçlendirmeye gereksinim duyduğu ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli güçlendirme 
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maliyetleri belirlenebilir. Raporlar için Şekil 9.19’dan “Bina Hasar Özeti (v4)” seçilip Şekil 

9.29’da da gösterilen pencereden ilgili seviyeye ait bina hasar veri seti seçilip rapor hazırlanır. 

 

 
Şekil 9.29 Hasarlı Bina veri setine göre Bina Hasar Özeti raporunun hazırlanması 

 

Her seviye güçlendirme uygulanan binalar için de bina ekonomik kayıpları daha önce 

açıklandığı şekilde ayrı ayrı hesaplanır. Böylece her seviye güçlendirme için maliyet fayda 

analizi yapılabilinir. Şekil 9.30’da gösterilen “Bina Maliyet Fayda” Analizi çalışma 

bölgesindeki binalarda yapılacak güçlendirmelerin ekonomik getirilerini hesaplar. Yapılacak 

güçlendirmenin yarar sağlaması için Fayda/Maliyet oranının bir (1)’den büyük olması gerekir. 

 

 
Şekil 9.30 Bina Fayda Maliyet analizi penceresi 
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Şekil 9.31’de de gösterilen bir sonraki pencereden bina fayda maliyet oranını hesaplarken 

kullanılacak ve analiz sonrası oluşturulacak veri setinde bulunacak öznitelik değerleri seçilir. 

Unutulmamalıdır ki analizlerde kullanılan ve oluşturulan veri setleri ne kadar fazla öznitelik 

alanı taşırsa sistem çalışma hızı o kadar düşer. 

 

 
Şekil 9.31 Veri setlerinde kullanılacak ve oluşturulacak özniteliklerin seçimi 

 
Bu analiz ilk bina ekonomik kaybı ile her güçlendirme seviyesi sonrası ekonomik kaybı 

arasında birer kez tekrarlanır. Bu sayede her seviye güçlendirme için maliyet/fayda oranı elde 

edilir. Güçlendirme seviyeleri sadece özniteliklere göre değil, tek tek her bina için istenen 

seviyede de uygulanabilir. Bu uygulamalar sonrasında yapılacak maliyet/fayda analizi’de aynı 

şekilde kullanılabilir. 

 
Bir diğer analiz ise Bina Tamir Maliyeti analizidir. Bu analiz, kullanıcı tarafından tanımlanan 

deprem senaryosuna göre hasarlı olarak tahmin edilen binaların deprem sonrası tamir 

maliyetlerini tahmin etmek için kullanılır. Analizi çalıştırmak için Şekil 9.10’da bulunan 
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analiz çalıştırma penceresinden Tablo 9.4’teki temel analizlerdeki konumuna göre Bina Tamir 

Maliyeti analizi seçilir. Seçimin ardından gelen ve Şekil 9.32’de gösterilen pencerede tamir 

maliyeti hesaplanacak olan hasarlı bina veri seti seçilir ve tamir maliyeti tahmininin ardından 

oluşturulacak veri seti için bir ad verildikten sonra analiz tamamlanır.  

 

 
Şekil 9.32 Bina tamir maliyeti analizi 

 
Son olarak “Mali Etki Analizi” açıklanacaktır. Bu analiz ile çalışma bölgesinde meydana 

gelmesi olası depremden ne kadarlık bir vergi kaybı meydana geleceğini tahmin eder. 

Analizin güvenilir sonuç verebilmesi için varsa standart vergi oranı yoksa vergi oranlarını 

gösteren bir harita kullanılması önerilir.  

 

 
Şekil 9.33 Mali etki  analizi 

 
 

142 
 



Gömülü Altyapı Hasarı Analizi 
Bu analizde gömülü boru hatlarında depremi takiben meydana glebilecek hasar tahmin 
edilmektedir. Hasar tahmini altyapı boru hatları için geliştirilmiş olan kırılganlık eğrileri, Peak 
Ground Velocity (Maksimum Yer Hızı) birimiyle afet ya da risk haritası, boru materyali, boru 
birleşim tipi, boru çapı ve parça uzunluğu ile mevcut zemin türü bilinerek yapılabilir.  
İşlem girdilerin kullanılarak kilometre başına tamir oranının hesaplanması ile sonuçlanır. Her 
parça için verilen tamir oranı (RR) parça uzunluğu ile çarpılarak gerekli tahmine 
ulaşılır. Tablo 9.6 üç ayrı analizden elde edilen ve gömülü boruhatları çeşitlerine göre değişen 
kırılganlık eğrilerini vermektedir. Verilen kırılganlık eğrileri için gerekli olan eşleme verisi ve 
Eidinger (2001)’in metodunda boru hasarını belirlemek için gerekli olan K katsayıları 
ise Tablo 9.7’te verilmektedir. 
 

Tablo 9.6 Gömülü Boru Hatları için Kırılganlık Eğrileri 

Materyal Araştırmacı Temel Kırılganlık Eğrisi 
Boyutsuz Katsayısı 

(K) 
Kaynak 

Depremler 
Gerekli 

Eşleme Verisi NOT 

Dökme 
Demir Boru  

RR=0.050*(PGV/D1.138)0.865    
Boru 

Materyali, 
Çap 

RR: Tamir / 
Km  

Eğrilebilir 
Demir Boru 

O'Rourke,T and 
Jeon (1999) RR=0.004*(PGV/D0.468)1.378 N/A Northridge 

Depremi 

Boru 
Materyali, 

Çap 
PGV: cm / s 

Asbest 
Çimento 

Boru 
 Log (RR) = -

4.59*Log(D)+8.96  (1994) 
Boru 

Materyali, 
Çap 

D: cm 

Asbest 
Çimento 

Boru 
  Log(RR) = 2.26*Log(PGV) 

- 11.01     
Boru 

Materyali PGV: cm / s 

Gömülü 
Boru Hattı 

O'Rourke, M 
and Ayala 

(1993) 
RR=K x 0.00003 (PGV)2.65 

1.0 – Dökme Demir, 
Asbest, Çimento, 

Beton 

Amerika’dan 4 
Meksika’dan 2 
olmak üzere, 11 
deprem verisi 

Boru 
Materyali RR: Tamir / 

Km          
PGV: cm / s 

      
0.3 - Çelik, 

Eğrilebilir Demir, 
PVC 

  
Boru 

Materyali   

Gömülü 
Boru Hattı Eidinger (2001) RR=K*0.00187*PGV 

Bileşime Bağlı, 
Birleştirme Tipi, 

Zemin Durumu ve 
Çap 

18 depremden 81 
veri noktası 

Boru 
Materyali, 

çap, 
birleştirme 
tipi, zemin 

türü 

PGV: in / s      
RR: Tamir / 

1000 ft 

 
Tablo 9.7 Eidinger (2001)’den Alınan Borular için K Katsayıları 

Boru Materyali Birleştirme Tipi Zemin Çap K 

Dökme Demir Çimento Tüm  Küçük 1.0 

Dökme Demir Çimento Aşındırıcı Küçük 1.4 

Dökme Demir Çimento Çürütmez Küçük 0.7 

Dökme Demir Lastik Conta Tüm  Küçük 0.8 

Kaynaklı Çelik Ark Kaynak Tüm  Küçük 0.6 

Kaynaklı Çelik Ark Kaynak Aşındırıcı Küçük 0.9 

Kaynaklı Çelik Ark Kaynak Çürütmez Küçük 0.3 

Kaynaklı Çelik Ark Kaynak Tüm  Büyük 0.2 

Kaynaklı Çelik Lastik Conta Tüm  Küçük 0.7 

Kaynaklı Çelik Dişli (Vidalı) Tüm  Küçük 1.3 

Kaynaklı Çelik Perçinli Tüm  Küçük 1.3 

Asbest Çimento Lastik Conta Tüm  Küçük 0.5 

Asbest Çimento Çimento Tüm  Küçük 1.0 
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Boru Materyali Birleştirme Tipi Zemin Çap K 

Çelik Silindirli Beton Ark Kaynak Tüm  Büyük 0.7 

Çelik Silindirli Beton Lastik Conta Tüm  Büyük 1.0 

Çelik Silindirli Beton Lastik Conta Tüm  Büyük 0.8 

PVC Lastik Conta Tüm  Küçük 0.5 

Eğilebilir Demir Lastik Conta Tüm  Küçük 0.5 
 
Bu analize göre Zeytinburnu ilçesi için doğalgaz boru hatları analizine ait görüntü Şekil 
9.34’te verilmekte olup, ilgili analiz sonuçları EK’lerde verilmektedir. Bu analiz iki ayrı 
deprem senaryosu için yapılmış olup bu senaryolar kırılacak fayın kırılma yönünün İstanbul’a 
doğru olması ya da İstanbul’a paralel olması durumuna göre gerçekleştirilmiştir. 
 

 
(a) Fay hattının İstanbul’a paralel olarak kırılması    (b) Fay hattının İstanbul’a doğru kırılması 

Şekil 9.34 Zeytinburnu Doğalgaz Boru Hattı Hasarları 
 
 



9.4 ANALİZ SONUÇLARI 

Bölüm 9.3’te tanımlanan senaryo depreme ait mevcut, 1., 2. ve 3. seviye güçlendirilmiş bina hasar ve bu verilere ait ekonomik kayıplar. 

Mevcut Binaların Deprem Hasar Analizi Sonuçları 

 

145 
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1. Seviye Güçlendirilmiş Binaların Deprem Hasar Analizi Sonuçları 
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2. Seviye Güçlendirilmiş Binaların Deprem Hasar Analizi Sonuçları 
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3. Seviye Güçlendirilmiş Binaların Deprem Hasar Analizi Sonuçları 
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Mevcut Binalara ait Deprem Sonrası Ekonomik Kayıplar 
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1. Seviye Güçlendirilmiş Binalara ait Deprem Sonrası Ekonomik Kayıplar 
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2. Seviye Güçlendirilmiş Binalara ait Deprem Sonrası Ekonomik Kayıplar 
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3. Seviye Güçlendirilmiş Binalara ait Deprem Sonrası Ekonomik Kayıplar 
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Verilen analiz sonuçlarının anlam taşıyabilmesi için karşılaştırılmaları gereklidir. Bu 

karşılaştırmayı yapmak için ise yapılan her seviye güçlendirmenin maliyetinin bilinmesi 

gerekir. Bu kapsamda Şekil 9.34’ten Şekil 9.36’ya kadar birinci, ikinci ve üçüncü seviye 

güçlendirmelerin maliyetlerinin verildiği pencereler sıralanmıştır.  

 

 
Şekil 9.35 İlk seviye güçlendirme maliyeti 

 
Bu maliyetlere göre güçlendirmelerin uygulanabilir olup olmadığına karar verilebir. Tablo 
9.8’de güçlendirme maliyetleri ve güçlendirme sonrası ekonomik kayıplardaki azalmalar 
karşılaştırılmıştır. 
 

Tablo 9.8 Güçlendirmelerin Maliyet ve Faydaları 
  Güçlendirme Maliyeti  Güçlendirme Sonrası Ekonomik Kazanç Kar/Zarar
1. Seviye  61871093,28 YTL  4632804,00 YTL ‐57238289,28 YTL
2. Seviye  462595856,43 YTL  23893978,00 YTL ‐438701878,43 YTL
3. Seviye  2429880368,11 YTL  68968135,00 YTL ‐2360912233,11 YTL
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Şekil 9.36 İkinci seviye güçlendirme maliyeti 

 

 

 
Şekil 9.37 Üçüncü seviye güçlendirme maliyeti 
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10. SONUÇ 

Çalışma kapsamında, Türkiye ve İstanbul için varolan ve kullanılabilir veri ve modellerin 

analizi, test ve değerlendirmeleri, yazılımın geliştirme işlemini ve bu kapsamda Türkçe menü 

ve program sihirbazlarının oluşturulması tamamlanmıştır. (Şekil 10.1 ve Şekil 10.2) Yazılım 

java programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Çalışma alanı olarak Zeytinburnu ilçesi 

seçilmiş ve çalışma kapsamında yapılacak analiz için bu ilçeye ait bina verisi İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilmiştir. Analizin yapılacağı yazılım için gerekli veri 

sınıflandırma sistemi veri setleri olarak oluşturulmuş ve veri setlerine erişim oluşturulan veri 

havuzları vasıtası ile sağlanmıştır. Kayıp tahmini ve hasar analizinin yazılım aracılığıyla 

yapılabilmesi için eldeki veri ve modellere uygun bir metodoloji geliştirilmiş ve bu geliştirilen 

metodoloji logic-tree olarak adlandırılan ve duruma göre seçenekleri belirleyip uygun olan 

seçeneği takip ederek kayıp tahmini ve hasar analizini sonuçlandırılması olarak açıklanabilen 

yaklaşım kullanılmaktadır. Ek olarak, elde edilen çalışmada kullanılan model ve verilerin 

uygun formatlara dönüştürülmesi tamamlanmıştır. Verilerin veri setleri olarak dönüştürülmesi 

ve veri sınıflandırmasına uygun olarak veri havuzlarında toplanması sonuçlanmıştır. Böylece, 

bundan sonra sisteme eklenecek her verinin bu oluşturulan standartlara uygun halde sisteme 

girilebilmesi sağlanmıştır.  

 

Hasar tahmin yazılımlarının doğruluğu veri kalitesi ve doğruluğuna bağlıdır. Deprem hasar 

analizi sonuçları bilimsel çalışmalara dayalı olan tahminlerdir. Bu yüzden, hasar tahmin 

sonuçları gerçek sonuçlar gibi algılanmamalı ve sadece hazırlıklı olma, zarar azaltma, 

müdahale ve iyileştirme amaçlı kullanılmalıdır.  

 

Projenin amacı, İstanbul için deprem nedeniyle olası mevcut ve güncellenen risklerini ortaya 

koymak ve karar vericilere riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için geliştirecekleri zarar 

azaltma stratejilerinde yardımcı olmaktır. 

 

Bu proje Zeytinburnu ilçesi bina envanteri için yapılmış olup bundan sonra altyapı, köprü, 

viyadük ve trafik durumu gibi daha bütünleşik ve entegre bir yapı içerisinde tüm İstanbul’u 

kapsayacak şekilde düşünülmelidir. Her ne kadar oluşturulan sistem entegre bir analizi 

yürütebilecek şekilde geliştirilmiş olsa da, böyle bir işlem için gerekli olan veri detayı şu an 

için ne İstanbul’da ne de Zeytinburnu ilçesinde mevcuttur. Bu nedenle afet yönetimi ve hasar 
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tahmini çalışmalarında kullanılmak üzere veri elde etme ve veri güncellemeye yönelik 

projelerin yürütülmesi gerekmektedir. 

 

Proje kapsamında kullanılan veriler, detaylı Bina Hasar Analizi sonuçları PDF (Taşınabilir 

Belge Formatı) halinde, kuruluma hazır program ve PDF ortamında rapor, DVD ortamında ek 

olarak verilmektedir. 

 

 
Şekil 10.1 Programın Türkçe hazırlanmış menüleri 
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Şekil 10.2 Programın Türkçe hazırlanmış menüleri 
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12. EKLER 
 

Proje sonuç raporuna ait ekler DVD ortamında hazırlanmıştır. Gerekli belge, rapor, analiz, 

veri ve programlar DVD içerisinde raporla birlikte verilmektedir. 

12.1 HAZTURK PROGRAMI DEPREM ANALİZİ SONUÇ RAPORLARI 

12.1.1.1 7.5 Büyüklüğündeki Deprem Senaryosu İçin Raporlar 

12.1.1.2 7.7 Büyüklüğündeki Deprem Senaryosu İçin Raporlar 

12.2 PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN VERİ SETLERİ 

12.2.1.1 Sınıflandırılmış Veriler 

12.2.1.2 Dönüştürülmüş Veriler 

12.3 HAZTURK PROGRAMI KURULUM DOSYASI 

12.3.1.1 Çalıştırılabilir Kurulum Dosyası 

12.3.1.2 Programı Çalıştırmak İçin Gerekli Java Kurulum Dosyası 
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