
WEB TABANLI DEPREM OLASILIĞI HESAPLAMA UYGULAMASI

2. Yöntem

Deprem olasılık hesaplamalarının yapılabilmesi için öncelikle çalışma alanına ait geçmişte olan deprem verilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu uygulamada Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 1900 yılından günümüze M≥4 deprem verilerini içeren veri tabanı kullanılmıştır. Veri tabanında bulunan yaklaşık 12000 deprem
için her bir depremin enlem, boylam, derinlik, büyüklük, tip, zaman ve id bilgisi tutulmaktadır. Uygulama ara yüzünde sunucu tarafında çalışan PHP programlama
dili ve açık kaynak kodlu çeşitli frameworklar kullanılmıştır. Veri tabanı bağlantısı MySQL ile gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye’de tarih boyunca büyük depremler yaşanmıştır.
Topraklarının %98’i farklı derecelerde deprem bölgesi olan ülkemizde nüfusun da önemli bir kısmı deprem riski altındadır. Ne zaman ve nerede olacağı
bilinemeyen depremlerin belirli bir alan için büyüklüğü ve olma olasılığı çeşitli yöntemlerle hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada Gutenberg ve Richter tarafından
ortaya konulan, büyüklük – sıklık (frekans) ilişkisi ile Poisson (1838) olasılık hesaplama yöntemi kullanılarak, Türkiye sınırları içerisinde seçilen bir alan için deprem
olasılığını belirlemeye yönelik web tabanlı bir analiz uygulaması geliştirilmiştir.

1. Giriş

Şekil 1. Veri tabanında bulunan tüm depremleri Türkiye Haritası üzerinde gösterimi.

Şekil 2. Veri tabanında bulunan tüm depremlerin 1900’den günümüze yıllara göre dağılımı.

Veritabanında bulunan depremlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde 1900 -1964 yılları arasında yıllık ortalama deprem kaydı sayısı 27 iken 1964 yılından sonra
yıllık ortalama deprem sayısı büyük bir artış göstererek ve ortalama 177’ye ulaştığı görülmektedir. En az deprem kaydının bulunduğu yıl 8 deprem kaydı ile 1934,
en çok deprem kaydının bulunduğu yıl ise 372 deprem sayısı ile 2011 yılıdır.

Uygulama 3 aşamada deprem olasılığı analizini yapmaktadır. Uygulamanın 1. Aşamasında Türkiye haritası bulunmaktadır. Kullanıcı analiz yapmak istediği herhangi
bir yeri harita üzerinden seçebilmektedir. Ayrıca haritanın altında bulunan formu kullanarak enlem-boylam bilgisini elle girmek mümkündür. Analizde kullanılacak
depremleri içeren zaman aralığı 01.01.1900 tarihinden günümüze seçilebilmektedir. Seçilen merkezden kaç kilometrelik yarıçap için analiz yapılacağı yine bu
sayfada belirlenmektedir.

Şekil 3. Uygulamanın ara yüzü.

Veritabanında bulunan deprem büyüklükleri Mw, Ms,
Md, Ml veya Mb tipinde olabilmektedir. Günümüze
yakın deprem büyüklükleri genellikle Mw olmasına
rağmen 1900’lü yılların başında Ms tipindedir. Ulusay vd.
2004 yılında ve Deniz 2006 yılında yaptıkları
çalışmalarda deprem büyüklükleri dönüşümü için çeşitli
bağıntılar ortaya koymuşlardır. Analizde kullanılacak
depremlerin büyüklük tipleri istenirse Ulusay veya Deniz
seçilerek Mw tipine dönüştürülebilmektedir.

Şekil 4. Deprem büyüklüğü dönüşümünde kullanılan bağıntılar ve çeşitli deprem büyüklüklerinin dönüşüm  
sonrası Mw karşılıkları.

Seçilen özelliklere göre depremler harita üzerinde ve tablo halinde 2. Aşamada kullanıcıya gösterilmektedir. Bu aşamada artçı depremlerin kullanıcı tarafından
ayıklanarak analizde yer almaması sağlanmaktadır. Artçı depremlerin de ayıklanması yapıldıktan sonra son aşamada deprem olasılığı hesaplamaları otomatik
olarak yapılmaktadır. Bu aşamada çalışma alanındaki tüm depremler büyüklüğüne ve yıllarına göre sınıflandırılmakta, tablo ve grafikler ile gösterilmektedir.
Depremlerin oluş sayısı ile büyüklük arasındaki ilişki;

𝐿𝑜𝑔𝑁(𝑀) = 𝑎 − 𝑏𝑀

bağıntısı ile ifade edilir ve 1944 yılında Gutenberg ve Richter tarafından ortaya konulmuştur. N; büyüklüğü M veya daha büyük olan depremlerin belirli bir
periyottaki sayısını, M; deprem büyüklüğünü göstermektedir. Bağıntıda a ve b regresyon katsayılarıdır. a katsayısı, çalışma bölgesinin büyüklüğüne, gözlem
süresine ve deprem aktivitesine bağlı olarak değişmektedir. Ortalama yıllık sismik aktivite indeksi olarak tanımlanır. Çalışma bölgesinin tektonik özelliklerine göre
değişkenlik gösteren b katsayısı ise sismotektonik indeks olarak tanımlamaktadır (Tabban ve Gencoğlu (1975)). Gutenberg ve Richter (1954), dünya ölçüsünde
istatistik sonuçlara dayanarak, sığ depremler için b=0.9±0.02, orta ve derin depremler için b=1.2±0.2 değerlerini bulmuşlardır. Kalyoncuoğlu ve diğ. (2006)’ ya göre,
"b" parametresinin değerinin büyük olmasının orta ve büyük magnitüdlü depremlerin sıklığının az olduğu, buna karşılık "b" parametre değerinin küçük olmasının
şiddetli depremlerin sıklığının fazla olduğunu göstermektedir.

Deprem büyüklükleri 0.5 aralıklara ayrılarak her bir aralık için deprem sayısı (frekans), kümülatif frekans, ağırlıklı ortalama ve LogN değerleri tablo halinde
gösterilmektedir. LogN ve ağırlıklı büyüklük ortalamasından yararlanarak LogN-Manyitüd ilişkisi grafiği çizilir. Grafikteki noktaları en iyi temsil eden doğrunun
denklemi 𝐿𝑜𝑔𝑁(𝑀) = 𝑎 − 𝑏𝑀 bağıntısını vermektedir. Grafikten yararlanarak doğrusal regresyon ile a ve b değerleri elde edilir. Büyüklük sıklık ilişkisi ve Poisson
yönteminden yararlanarak depremin belli yıllar içinde olma olasılıkları hesaplanabilmektedir. Deprem oluşumunun Poisson (1838) yöntemine uygun olabilmesi
için şu varsayımların geçerli olması gerekir (Gülkan ve Gürpınar (1977)):

(1) Depremler zamanda bağımsızdır, yani bu yıl olacak bir deprem gelecek yıl olabilecek bir depremin oluşunu önceden etkilemez,
(2) Depremler uzayda bağımsızdır, yani belirli bir kaynaktan oluşacak deprem başka bir kaynakta meydana gelecek bir depremi etkilemez,
(3) Aynı an ve aynı yerde iki ayrı depremin olma olasılığı sıfırdır.

Poisson (1838) yöntemine göre bir bölgede belirli bir zaman süresince deprem olma olasılığı şu bağlantı ile hesaplanabilmektedir:

𝑃𝑛𝑡 =
𝑒−𝑣𝑡(𝑣𝑡)𝑛

𝑛!

Gutenberg-Richter büyüklük-sıklık ilişkisinden yararlanarak aşağıdaki bağıntılar elde edilir (Alptekin, 1978):

𝑎 ′  = 𝑎 − 𝐿𝑜𝑔 𝑏𝐿𝑛10

𝑎1 = 𝑎 − 𝐿𝑜𝑔𝑇

1𝑎
′  = 𝑎 ′  − 𝐿𝑜𝑔𝑇

𝑛 𝑀 = 10 1 𝑎
′ −𝑏𝑀

n(M) yıllık oluş sayısını göstermektedir. Bu bağıntılar ile herhangi bir zaman için belirli deprem büyüklüğünden büyük veya eşit depremlerin yıllık ortalama sayısı
n(M≥M1) hesaplanabilir (Tuksal, 1976). T yıllık bir gözlem aralığı için herhangi bir M büyüklüğündeki depremin t yıl içinde oluşma olasılığı (Gencoğlu, 1972; Tabban
ve Gencoğlu, 1975; Sayıl ve Osmanşahin, 2005);

𝑅 𝑀 = 1 − 𝑒−𝑛(𝑀)𝑡

Deprem dönüş periyodu ise;

𝑄 =
1

𝑛(𝑀)

bağıntısı ile hesaplanmaktadır.

3. Denizli İli İçin Deprem Olasılıklarının Hesaplanması Örneği

Uygulamada çalışma alanı olarak Denizli il merkezi seçilmiştir. Yıl aralığı 01.01.1900 – 08.10.2018 yarıçap 100 km. ve deprem büyüklüklerinin yeknesaklığının
sağlanması amacıyla büyüklük düzeltmesinde Ulusay vd. 2004 bağıntısı kullanılmıştır. Bu seçimler yapıldıktan sonra söz konusu bölge için 393 deprem verisi
harita ve tablo halinde listelenmiştir. Bu aşamada artçı depremlerin ayıklanması gerekmektedir. 76 deprem artçı olarak belirlenerek seçim dışında bırakılmıştır.
Deprem olasılığını hesapla butonu tıklandığında uygulamanın sonuç sayfası gösterilmektedir.

Şekil 4. Seçime bağlı olarak çalışma alanındaki depremlerin harita ve tablo halinde gösterilmesi.

Şekil 5. Sonuç sayfasının episantr dağılım haritası ve temel bilgilerin yer aldığı ilk bölümü.

Şekil 6a-b. Hesaplamada kullanılan depremlerin  
büyüklüğe ve yıllara göre dağılımı.

Şekil 7. 0.5 deprem aralığına göre LogN değerleri.

Şekil 8. Gutenberg-Richter büyüklük sıklık bağıntısını veren grafik.

Yapılan hesaplamada büyüklük sıklık eşitliği;
LogN=7.0833956165193-1.0214536167964M
olarak elde edilmiştir. a:7.0833956165193 b:1.0214536167964 değerlerini  
almaktadır.

1𝑎 ′, 𝑎1 ve 𝑎 ′  değerleri hesaplandıktan sonra farklı büyüklük ve yıllar için Yıllık
Oluş Sayıları ve Deprem Olasılıkları ile Dönüş Periyotları tablo halinde  
gösterilmektedir.

Şekil 9. Deprem olasılığı tablosu. Şekil 10. Magnitüd büyüklüklerinin aşılma olasılıkları grafiği.

Sonuç olarak hazırlanan olasılık tablosu üstte görülmektedir. Tablo incelendiğinde 50 yıl içinde 6.0 büyüklüğünde deprem olma olasılığı %80.27 olarak
bulunmuştur. 6.0 büyüklüğünde bir depremin dönüş periyodu 30.81 yıldır. 7.0 büyüklüğünde bir depremin 100 yıl içinde olma olasılığı %26.58, dönüş periyodu ise
323.67 yıl olarak hesaplanmıştır.

4. Sonuçlar

Hazırlanan bu uygulama ile kişisel bilgisayara herhangi bir program yüklenmesine gerek kalmadan Türkiye’de seçilecek herhangi bir alanın deprem olasılıkları  
hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir.

Farklı zaman aralıkları ve yarıçap değerleri için olasılık hesaplamaları tekrarlanabilmektedir.

Deprem olasılığını hesaplamak için literatürde farklı yöntemler bulunmaktadır. Uygulamaya eklemeler yapılarak kullanıcı seçimine göre farklı yöntemlerle olasılık  
hesaplamalarının gerçekleştirilmesi sağlanabilir.

Denizli’de 50 yıl içinde 6.0 büyüklüğünde deprem olma olasılığı %80.27 olarak bulunmuştur. 6.0 büyüklüğünde bir depremin dönüş periyodu 30.81 yıldır. 7.0  
büyüklüğünde bir depremin 100 yıl içinde olma olasılığı %26.58, dönüş periyodu ise 323.67 yıl olarak hesaplanmıştır.
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