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öz
1999 yılında, İzmit ve Adapazarı civarında meydana, gelen iki büyük deprem, bölgede çok

büyük can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Tarihsel sürece bakıldığında birçok büyük depre-
min Kuzey Anadolu Fay Zonu olarak adlandırılmış olan bu fay hattı üzerinde meydana geldi-
ği görülür.,

Bu kuvvetli depremlerin merkez üslerinin,, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde doğudan
batıya doğru yeraldığını gösteren çok belirgin bulgular bulunmaktadır. Aynı zamanda Kuzey
Anadolu Fay Hattının batı kenarında bulunan İstanbul'un bu depremlerden yüksek oranda et-
kileneceği olasılığı da vurgulanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisi üzerinde büyük pay sahibi olan sanayi ve tu-
rizm açısından gelişimini temsil eden ve bu niteliği ile merkez olan İstanbul,, dünyanın sayılı
şehirlerinden bir tanesidir. Bu nedenle İstanbul9da meydana gelebilecek büyük bir deprem,
hem dünya hem de ülkemiz için büyük bir felaket olacaktır.

İstanbul'u tehdit eden potansiyel deprem tehlikesi ile başa çıkabilmek için, orta ve uzun
vadeli uygulamalar göz önüne alınarak; depremin etkileyeceği bölgelerin sismik afet azaltma
planı,, acil kurtarma planı ve yeniden yapılanma planı hazırlanmalıdır.

İstanbul'da, afet azaltma planlaması açısından bilimsel ve teknik esaslara dayalı sismik
mikrobölgeieme çalışmalarını entegre etmek ve geliştirmek, binalarda ve altyapılarda meyda-
na gelebilecek hasar üzerine önleme/azaltma programlan önermek, şehir plancılığı kapsamın-
da afet önleme planları ile ilgili önerilerde bulunmak için çalışmalar bir an önce başlanması
gerekmektedir..

Anahtar Kelimeler: Deprem., Hasar, Analizler,, Mikrobölgeieme,,, Tedbirler

ABSRACT
in 1999, two great earthquakes occurred around izmit and Adapazarı and caused

tremendous damage to human lives and structures in the area. These earthquakes occurred
along the North Anatolian Fault (NAF) which is one of the major structures of Anatolia,
extending more than 1000 km. from east to west* There are many historical earthquakes of
big magnitudes along this fault line.. There is an obvious phenomena in that the hipocentres of
these earthquakes are migrating from east to west along the NAF and this implies that
another big earthquake may hit Istanbul at the western end of the A[AF. Istanbul is one of the
largest cities in the .Middle East representing, a. centre of economic, industrial, and touristic
destination of modern Turkey. Therefore, if a big earthquake hits İstanbul, it will be a
catastrophic national emergency In order to manage the potential earthquake disaster in
Istanbul it is necessary to prepare a seismic disaster prevention/mitigation plan, emergency
rescue plan and restoration /retrofitting plan of the earthquake stricken area from middle to
long-term measures.

Key words: Earthquake,. Damage, Analysis, Microzoning, Preventions..
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GİRİŞ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de,

kentlerde nüfus artışı ve yapılaşmanın hızlı

yoğun ve de karmaşık halde gelişmesi ne-

denleriyle depremler büyük can ve mal ka-

yıpları meydana getirmektedirler.

Yurdumuz etkin bir deprem kuşağı üze-

rinde bulunmaktadır ve bu kuşak üzerinde

ortalama 2-3 yılda bir yıkıcı depremler

meydana gelmektedir. Istanbul yaklaşık

3000 yıllık çok eski bir yerleşim yeri ol-

makla birlikte özellikle 1950 den itibaren

çok hızlı ve çarpık bi şekilde yapılaşmış,

nüfusu da 1 milyondan 10 milyona ulaşmış-

tır.. Sosyal, ekonomik ve jeopolitik açıdan

önemli bir merkez olan İstanbul son 401 yıl

içinde yoğun göç almış ve almaya da de-

vam, etmektedir. Dolayısıyla artan konut ve

diğer altyapı ihtiyaçları nedeniyle metropo-

lün özellikle kenarlarına doğru hızlı, yoğun

ve kontrolsüz bir yapılaşma meydana gel-

miştir., Istanbul ve çevresi tarih boyunca

depremlerden def al arca zarar görmüştür.

M.S. 32 ile 1900 yılları arasında mevcut

tarihsel dönem depremlerini gösterir kata-

loglara bakıldığında, istanbul ve yakın çev-

resinde yıkıcı büyüklükte 100'den 'fazla

depremin meydana geldiği görülür,. Aletsel

dönem olarak nitelenen 1900 yılından gü-

nümüze kadar geçen süre içinde büyüklüğü

6'dan fazla olan 20'den fazla deprem mey-

dana gelmiştir. Bu depremler bölgeyi çeşitli

şiddetlerde etkilemiştir, istanbul ve çevre-

sinde oluşan depremler. Kuzey Anadolu Fa-

yı'm n Marmara Denizi boyunca uzanan ko-

lu üzerindeki tektonik hareketlerle ilişkili-

dir. Bu durum göz önüne alındığında gele-

cekte de istanbul ve yakın çevresinde büyük

depremler olabileceği anlaşılmaktadır.

Doğal afetler içinde depremler verdik-
leri zararlar (%60) nedeniyle ön sırada yer
alır.. Ülkelerin ve kentlerin depreme hazır-
lıklı olabilmeleri için olası depremlerin yer-
leri, derinlikleri, kente yakınlıkları ve kentin
zemin durumu dikkate alınarak yapılacak
çok yönlü çalışmalar ve çeşitli organizas-
yonlarla ortaya konmalıdır.,

Depremi önlemek ve deprem, oluş za-
manını önceden kestirmek teknolojinin bu-
gün eriştiği düzeyde imkansız olduğundan,
can ve mal kayıplarını önlemek için yapıl-
ması gerekenler üzerinde durulmalıdır., Dep-
rem riskini azaltmak amacıyla ülke ve kent-
ler bazında bir eylem planı ortaya konmalı-
dır. Bu kapsamda deprem hasar senaryoları
hazırlanarak,, riski azaltıcı önlemler alınmalı
ve her kademedeki yöneticinin elinde bulu-
nan uygulaması veya uyması gereken kural-
lar yeniden düzenlenmelidir.,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 27 ilçe
alanı ile 3 ek ilçenin bulunduğu
(Büyükçekrnece, Silivri: ve Çatalca) yapı-
laşmış alanlardan oluşmaktadır (Şekil 1 ).

Bu meyanda, İstanbul şehri ve çevresi

için sismik afet önleme/azaltma planının
temelini oluşturabilecek sismik mikrobölge-
leme haritalarını derlemek, depreme daya-
nıklı şehirleşme için yapı inşaatı tavsiyele-
rinde bulunmak ve ilgili planlama teknikleri
hakkında, etkin-teknik aktarımlar gereklidir.
İstanbul metropol, alanı için ayrıntıda şu ça-
lışmalar yapılması elzemdir;

1) İstanbul'da yürütülmekte olan afet

önleme/azaltma planlamasının teknik temeli
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olan sismik mikrobölgeleme çalışmalarının
tamamlanması ve geliştirilmesi;

2) Bölgelerde yapılan detaylı sismik
mikrobölgeleme çalışması ve bina dayanık-
lılık değerlendirmesine dayanarak, bina ve
altyapıların hasarlarını şehir kapsamında
önleme/azaltma programı tavsiye edilmesi;

3) Arazi kullanım planı ve depreme
dayanıklılık kuralları, v.b. de dahil, İstanbul
şehir planlamasında göz önünde bulunduru-
lacak afet önleme yollarının tavsiyesi;

4) Çalışma süresince planlama teknik-
lerinin teknolojilerinin Türk tarafı persone-
line aktarılması.

Deprem Afet Yönetimi İçin İdari
Yapılanma

Afet önleme kavramı ve .arazi kullanımı
imar kanununda yer almalıdır. Meydana
gelebilecek bir depremde oluşacak hasarla-
rın en aza indirgenmesi için Afet ile ilişkili
Yasalar afet öncesi her türlü hasar azaltma
konularını içermelidir;.. Acil Yardım. Yönet-
meliği sivil toplum, örgütlerini ve afet bilgi-
lendirmeleri ile ilgili halkla ilişkileri kap-
samalıdır. Afet önleme konularında yalnız-
ca İstanbul'u kapsayacak Özel Kanunlar
hazırlanmalıdır... Olası bir felaket durumun-
da, ilçelere ve Mahallelere, ilk birkaç gfin
bağımsız müdahale yapabilmeleri için des-
tek ve yetki verilmelidir,. Acil Yönetim.
Merkezi çalışanlarını,, üyelerini ve birbiri ile
ilişkili görevleri revize etmeli ve yeniden
yapılandıraıalıdır, Ayrıca İlçe Kaymakam-
ları ve İlçe Belediye Başkanları arasındaki
bağlar güçlendirilmeli, Mahalle sakinlerinin
ve gönüllülerin de dahil olacağı organizas-
yonlar oluşturulmalı, hasar hesaplamalarmm
sonuçları halka açıklanmalı ve Acil. Yöne-

tim Merkezi ile Afet Koordinasyon Merke-
zi "nde toplanan afet önleme konusunda ki
veriler kaynak olarak kullanılmalıdır.

Öncelikle Kamu binalarının ve donatı-
ların depreme karşı güçlendirilmesi ele
alınmalıdır:., İnşaatların denetlenmesi işinin
özelleştirilmesi etkili olacaktır. Eğitmenle-
rin sayısını arttırmak için eğitimlerin düzen-
lenmesi ve halka verilen, eğitimin daha ve-
rimli olabilmesi için mevcut eğitim süresi-
nin azaltılması faydalıdır.., Hasar inceleme-
leri için profesyonel mühendislerden yarar-
lanılması, afet yönetiminde halkla ilişkiler
alanında kitle iletişiminden, yararlanılması
ve uluslararası yardımların kabulü ile ilgili
hazırlıkların yapılması gerekmektedir.,

Afet Yönetimi tçie Sivil Toplum
Örgütleri

İstanbul'da bulunan Sivil Toplum Ör-
gütleri, özellikle de Kadıköy Belediyesi,
afet yönetim organizasyonları açısından in-
celenmiştir:.. Aşağıda belirtilen farklı yapı-
larda ki organizasyonlar için çeşitli öneri-
lerde bulunulmuştur.

Kâr gütmeyen kuruluşlar için basitleşti-
rilmiş yasal yapı,

Yalnızca Afet Yönetim Hizmetleri ile

ilgili çalışan. Sivil Toplum Örgütlerinin uy-

gun kaynak kullanımı ve yapılarının devam-

lılığı sağlanmalı,

Devlet. Yetkilileri ve sivil toplum, örgüt-
leri arasında görev ve sorumluluk, dağılımı
yapılmalı.

Sivil Toplum Örgütlerinin en önemli rol-
lerinden biri de halkı binaların takviye
edilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mo-
tive etmektir.
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Afet Yönetimi ve Hazırlıkları Konusunda

Toplum Bilinci ve Eğitimi

İstanbul'da olabilecek Deprem, felaketi

.koıııısuııda, toplumun bilinci ve eğitimi de-

ğerlendirilmiş ve aşağıdaki aktiviteler öne-

rilmiştir.

Toplum, seviyesinde tehlike ve risk de-

ğerlendirmeleri ile ilgili bilgi,, afet haritaları,

Toplumda duyarlılığı oluşturmak açı-

sından Medya kullanımı.

Vatandaş ölçeğinde katılımcı planlama

sureci.

Komşuluk ünitelerinde kişilerin günlük,

aktiviteler için toplanabilecekleri, alanlar,,

Topluluk seviyesinde afet hasarını a-

zaltmak için gerekli ekipmanlar (afet.

hasarını topluluk seviyesinde azaltmak için

gerekli ekipmanlar),

Binaların güçlendirilmesi ve takviyesi

konusunda toplum insiyatifme dayalı, teşvik

ve uygulamalar,

Mahallelerde seçimle göreve gelen kişi

olan muhtar (Şekil. 2), valilik ve ilçe bele-

diyeleri açısından merkez görevli olmalı-

dır.
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DEPREM ANALİZİ

Deprem. Senaryosu

İlgili kımımlar/araştırrrîacılar1 ile yapılan,
görüşmelere ve yakın, zamanda Kuzey Ana-
dolu Fay hattı üzerine yapılmış çok miktar-
daki araştırma çalışmalarına dayalı olarak,
afet önleme planlaması için uygun hasar he-
saplamalarını gerçekleştirmek, üzere dört (4)
deprem senaryosu belirlenmiştir (Çizelge 1).

Bu deprem senaryoları Marmara Deni-
zinde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindedir

ve her bir depremin farklılığı kırılan fay
uzunluğuna göre işlenmiştir.

Zemin Hareketi

Fay modellerine dayalı olarak, en. 'yüksek
ivme, en yüksek hız ve ivme tepki spektru-
mu, 17.08.1999 İzmît depreminde gözlemle-
nen verileri de açıklayan, seçilmiş deneysel.
azaltım formülleri ile hesaplanmıştır, Zemin
büyütmesi her sınıflandırma için, yüzeyden
S Om (AVS30) derinliğe kadar ortalama S 'dal-
ga hızlarına göre sınıflandırılmış ve zemin.
sınıflarının her biri için zemin büyütmesi he-
saplanmıştır., Yüzeydeki en yüksek zemin iv-
mesi (PGA), en yüksek zemin hızı (PGV) ve
ivme tepki spektrumu (Sa) değerlerini bulmak
için büyütme faktörü çarpılmıştır,

Çizelge 1. Deprem Senaryoları ve PGA aralığı-
nın Parametreleri
Table 1. Parameters of scénario earthquake

Sıvılaşma Potansiyelinin

Değerlendirilmesi

Çalışmada FL ve P'L yöntemlerinin bile-

şimi kullanılmıştır,. Yapay Dolgu ve

Kuvaterner çekelleri değerlendirmenin

amacıdır.., Modelleme için deprem analizin-

de kullanılan 500 m. hücre sistemi hazır-

lanmıştır.,

"Çok Yüksek (Model C)" olarak değer-

lendirilen ve 40 ha. dan. daha geniş bir alanı

içine alan ilçeler: Kttçükçekmece, Eyüp,

Avcılar ve Beyoğlu.

Eğim Stabilitesinin Değerlendirilmesi

Her bir SOm'Iik hücrenin eğim

stabilités!, Bilge ve Siyahi'nin (1998), en

yüksek zemin ivme değerini ve zemin kuv-

vetini değerlendirmeye aldığı, denklemi

kullanılarak, hesaplanmıştır. Daha sonra,

500 m'lik hücre sisteminde, stabilité, .hücre-

nin değeri olarak alınmıştır.

Sonuçlar her ilçede değerlendirilmiştir.,

Bûyükçekmece, Adalar ve Avcılar ilçele-

rinde "Yüksek Riskli" ve "Çok Yüksek

Riskli5"' bölgeler ilçenin toplam *alam ora-

nında, önemli bir yüzde taşımaktadır,. Bah-

çelievleı, Bakırköy, Güngören, Çatalca ve

Silivri ilçelerinde stabil olmayan bazı bölge-

ler mevcuttur.
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HASARLARIN VE ACIR YARALI ÎLE

KAYIPLARIN HESAPLANMASI

Binalar *

Bina envanterinin veri tabanı 2000 yı-

lında mahalle bazında yapılan bina sayımı

sonuçlarından toplanarak hazırlanmıştır.

Her tip bina. için "Ağır", "Orta" ve "Az5"

hasarlı olabilirlilik durumu hesaplanmıştır

(Şekil 3). Sonucu yansıtan bina hasarları

aşağıdaki özet tabloda gösterilmektedir (Çi-

zelge 2).

Can Kaybı ve Ağır Yaralılar

Türkiye'de meydana gelmiş tarihsel dep-

remlerin sonuçlarına dayalı olarak bina ha-

sarları ve ölüm değerleri arasındaki ilişki

incelenmiştir. Ağır yaralı sayısını hesapla-

mak için ölü sayısı ve ağır yaralı sayısı ara-

sındaki deneysel ilişki adapte edilmiştir

(Şekil 4). Aşağı tabloda sonuçların özeti

gösterilmektedir (Çizelge 3).

Çizelge 3. Model A ve Model Ü'ye Göre Top-

lam Ölü ve Ağır Yaralı Sayısı ve Yüzdeleri

Table 3. Nuber of death and severely insured

according to model A and model C

(Not: İzmit depreminde ortaya çıkan ölü sayısı yak-

laşık 17.000 ''dir).

İstanbul'da Meydana gelen. Sismik Ha-

sarlarla Diğer Ülkelerin Karşılaştırılması.

Coburn ve Spence (1992) bütün dünyada

meydana gelen, depremler için bina. hasarları

ve can kaybı île yaralı sayısı arasındaki iliş-

kileri toparlamışlardır. İstanbul için hesap-

lanmış hasar oranları bu bilgiler ile karşılaş-

tırılmıştır (Şekil 5),

Çizelge 2. Model A ve Model C'ye Göre "Ağır3', "Orta" ve "Az'" hasarlı binaların toplam, sayı

ve yüzdeleri

Table 2,. Number of heavily, heavily+moderately and heavily+partly according to model A

and model C
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KENTSEL HASAR GÖREBİLİRLİĞÎN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Başlıca Kamu Binaları/Tesisleri

(Donatılar)

Kamu Binaları/Tesisleri ile ilgili hasar

hesaplamaları yapılmıştır. Bunlar:

1) Eğitim Tesisleri: İlköğretim ve liseler,

2) Tıbbi Tesisler: Hastane ve Poliklinik-

ler,

3) İtfaiye Tesisleri: İtfaiye istasyonları,

4) Emniyet tesisleri: İlçe emniyet. Polis

ve Jandarma,

5) Resmi Binalar: Bakanlık, Valilik, ve

Belediye

İstanbul'da ki itfaiye tesisleri hariç

başlıca kamu tesislerinin hasar görme oranı

Istanbul'da mevcut diğer binalar kadar yük-

sektir, itfaiye tesislerinin hasar görebilirlik

oranı diğer binalarınkinden daha düşüktür.

Ancak bu itfaiye tesislerinin diğer binalar-

dan daha sağlam olduğu anlamına gelmez

(Şekil 6)...

Yangım.

Depremin hemen ardından,, ocaklara,

ısınma sistemine, elektrik kaçağına, kısa

devreye ve benzer sebeplere dayalı yangın-

lar başlar.., İtfaiyenin yangın olan bölgelere

ulaşabilmesi ise enkaz yüzünden kapanan

ya da hasar gören yollardan dolayı çok geç

ve yavaş olur. Ancak,, ahşap binaların ma-

hallelerin tümünde kapladığı alan %10'dan

daha azdır, bu. da yangının yayılma ve fela-

kete dönüşme olasılığının düşük olduğunu

gösterir.

Geological Engineering 27 (2) 2003
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Altyapı

Su boru hatları, kanalizasyon boru hatla-

rı, kilometrelerce uzunluktaki doğal gaz bo-

ru hatlarında bulunan doğal gazın yangına

etkisi, gaz servis kutuları ve elektrik kablo-

larında meydana gelebilecek hasar aşağıda

gösterildiği gibi hesaplanmıştır (Çizelge 4,

Çizelge 5, Çizelge 6, Çizelge 7)..

Çizelge 4, Şehir Suyu Hatlarında ki Hasarlar
Table 4,. Damage of water pipeline

Çizelge 5. Kanalizasyon Hatlarındaki Hasar

Table 5.. Damage ofseawage pipeline

(642 mahallen in 208'den veri temin edilememiştir)

Çizelge 6. Doğal Gaz Hatları ve Servis Kutula-

rı ndaki Hasar

Table 6., Damage of gas pipeline and service

box

Köprüler

Katayama (1975) yöntemi kullanılarak

480 köprü üzerinde yıkılma ihtimali ile ilgili

değerlendirme yapılmıştır. Yıkılma ihtimali

bulunan köprü sayısı aşağıda gösterilmiştir

(Çizelge 8).

Çizelge 8. köprülerde Hasar Hesaplanması
Table $. Estimated number of damage of
bridges

Yol ve Trafik

Deprem, felaketi gözönünde bulundurula-
rak, hasar görecek köprülerin ve yolların,,
tüm yol ağını nasıl etkileyeceği değerlendi-

rilmiştir. Tahmin edilen bina hasar sonuçla-
rına dayanarak,, binalardan düşecek enkazla-
rın kapatacağı yollar da hesaplanmış ve de-
ğerlendirilmiştir.., Yapılan değerlendirmenin
sonucuna, göre köprülerin depreme karşı güç-
lendirilmesi ve gelecekte yapılması planla-
nan yolların, önceliklerinin kadenıeleııdiril-
mesi incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

İskele ve Limanlar

Acil. durumlarda limanların çeşitli işlev-
leri yüklenmesi beklenmektedir. Depreme
dayanıklı performans oluşturulması ve güç-
lendirilmesi için yöntem, afet önleme üssü
olarak fonksiyonları, ve limanlar arasında
işbirliği sistemi önerilmiştir. Bunlara ek
olarak afet önleme üssünün ve barınma

' amaçlı yeşil alanların bakımı görüşülmüş ve
önerilerde bulunulmuştur.
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HASAR GÖREBİLİR KENTSEL YAPI VE
BİNALARIN' GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER'

İstanbul'da ki Kentsel Yapı ve Binaların

Hasar Görebilirlilik Analizi

Kentin, deprem afetine karşı hasar göre-
billrliği, mevcut istatistiksel verilerden ha-
reketle bina ve kentsel yapının hasar görebi-
lirlilik analizinden yapılmıştır. İyileştirme
konuları ve bölgeleri tanımlanmış ve bina
ve kentsel, yapının hasar görebiliriiğı sonuç-
ları içinde birleştirilmiştir,.. Analiz prosedür-
leri iş akış şemasında gösterilmiştir.

Analizin sonucu olarak kentsel, hasar gö-
rebilirlilik için aşağıda, belirtilen dört kate-
gori tanımlanmıştır;

a- problemli mahalle,, hem bina. hem de
kentsel yapıda ki riskli durumlar için strate-
jik iyileştirme tedbirlerinin tanıtılması,

b- problemli mahalle, hasar görebilecek

bina yapısı için stratejik İyileştirme tedbirle-

rinin tanıtılması,

c- problemli mahalle, hasar görebilecek

kentsel, yapı için stratejik İyileştirme tedbir-

lerinin tanıtılması,,

d- kentsel yapıda ve binalarda risk ve
ciddi durumun olmadığı mahalle.

Hasar Görebiliriiğı olan Kentsel Yapının
ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik.

Öneriler

Hasar görebilirliği olan. kentsel yapının
iyileştirilmesi konusunda dar yol ağlarının
genişletîlebilmesi, acil durum.. operasyonla-
rını yürütebilmek ve tahliye alanları oluştu-
rabilmek amacıyla yeni park ve açık alanla-
rın yapılması için arazi elde edilebilirliğini
belirlemek mutlak suretle gerekmektedir..

Kentsel yeniden yapılanma/dönüşüm, arazi
temininin çok güç olduğu ve büyük bir so-
run olan mahallelerde uygulanmalıdır. Her
mahalledeki arazi elde edilebilirliği yapı-
laşmış alan oranı ve ortalama taban alanı
katsayısına dayalı olarak değerlendirilmiştir..

Belirlenmiş arkeolojik ve tarihi sit alan-
larının da güçlendirilmesi ve mevcut kent. ve
bina yapılarının iyileştirilmesi doğrultusun-
da güçlendirme tedbirleri alınması gerek-
mektedir..

Bu yüzden öncelikle özel mülkiyete ait
binalar için ön. sismik dirençli yapı teşhisi
önerilmiştir. Bu teşhis sonucuna dayalı ola-
rak, takviye ya. da güçlendirme gibi gerekli
tedbirler tartışılmalıdır.. Binaların güçlendi-
rilmesini ve yeniden inşasını desteklemek
ve arttırmak için teşvik edici koşullar hazır-
lanmalıdır. Depreme dayanıklı kentsel ve
bina yapılarının gerçekleştirilebilmesi için
vergi azaltılması,, düşük ödemeli deprem
sigorta oranı, uzun ve düşük, ödemeli kredi,
vb. teşvikler tartışılmalı ve hazırlanmalıdır,.
Aşağıdaki şekil önerilen, tedbirleri, içeren
değerlendirme haritasını göstermektedir.

Acil Durum Yönetimi Hazırlık.IariM.ı.ıı İr-
delenmesi

Deprem felaketine karşı yapılan mevcut

hazırlıkların iyileştirilmesi kapsamında Acil

durum yönetimi için aşağıda belirtilen hu-

suslar gözden geçirilmelidir.,

1 ) Acil yol ağı

2) Tahliye

3) Nazım, plan ve imar planı

4) Acil müdahale faaliyetleri

5) Acil yol ağındaki enkazın kaldırıl-

ması

Geological Engineering 27' (2) 2003
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6) Kurtarma operasyonu

7) İlk yardım ve tıbbi bakını

8) İtfaiye

9) Su ve yiyecek stoğu

10) Çadır kentler

11) Geçici iskan

12) Mezarlık

13) Altyapının rehabilitesi

14) Enkaz kaldırımı

DEPREM ZARARLARINI AZALTMAK
İÇİN ÖNERİLEN TEDBİRLER

Deprem zararlarını azaltmak için gerekli

olan tedbirler, temelde projeden yola çıka-

rak, kısa, orta ve uzun vadeli bakış açılarıy-

la ortaya konmuştur. Kısa vadeli tedbirler

en kısa. zamanda hayata geçirilip uygulama-

ya sokulmalıdır, orta ve uzun vadeli tedbir-

ler ise 5 ile 10 yıl ya da daha uzun vadelerde

gerçekleştirilmelidir. Kısa vadeli tedbirlerde

önemli kamu tesislerinin ve olası bir deprem.

durumunda işlevlerini yerine getirebilmesi

açısından altyapının güçlendirilmesi yer al-

maktadır,.. Orta ve uzun vadeli tedbirler ise,

yapısal olmayan önerileri kapsamaktadır.

Kentsel Yapının iyileştirilmesi için gerekli

görülen yöntembilimin temel kavramları;

nüfusun yoğun olduğu bölgelerin yeniden

yapılanması ve dar yol ağının genişletilmesi

ya da deprem felaketini önleme amaçlı ola-

rak İstanbul'un arazi kullanımı gereği, mev-

cut arazinin daha çok açık alan sağlamak

amacıyla gözden geçirilmesidir. Büyük çap-

lı deprem felaketlerinde akıcı ve çabuk mü-

dahalelerde bulunmayı " sağlayan afet yöne-

timi için kurumsal sistemlerin düzenlenmesi

de önemli tedbirler arasındadır.

Kısa-Vadeli Tedbirler

Aşağıda belirtilen maddeler kısa vadede
uygulanması önerilen tedbirleri içermekte-
dir (uygulamaya, konulması önerilen)

- Hastanelerin güçlendirilmesi,

- Okul binalarının güçlendirilmesi,

- Kamu tesisleri ve resmi binaların güç-

lendirilmesi,

- Köprülerin güçlendirilmesi,,

- Limanların güçlendirilmesi,

- Altyapının güçlendirilmesi,

- Afet yönetim merkezinin inşaası,

- Toplumda Afet önleme ile ilgili bilin-

cin, arttırılması için kampanyalar

hazırlamak,

Orta ve Uzun vadeli Tedbirler

Aşağıda belirtilen maddeler orta ve uzun
vadede uygulanması önerilen tedbirleri
içermektedir,

- Deprem Afetini Önlemeye Yönelik

Master Plan,

- Depreme Dayanıklı Kent hedef - alına-

rak kentsel dönüşümün formüle edilmesi,

- Mevcut binaların depreme dayanıklığmı
ortaya koymak için araştırma teşviki,

- Depreme dayanıklı konut için kredi sis-

teminin kurulması,

- Afet Yönetimi hususunda kurumsal
sistemin geliştirilmesi,

-Heyelan tehlikesine açık yamaçlardaki
gecekondu bölgeleri için tahliye,
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