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   İstasyon Gürültü Analizi

Türkiye deprem izleme ağı için 
yıllık, aylık, günlük olasılıksal 
yoğunluk fonksiyonları ve 
spektrogramları üretilerek artalan 
gürültü düzeyleri belirlenmekte, 
gece-gündüz ve mevsimsel 
gürültü değişimleri incelenerek 
kayıt kalitesi değerlendirilmekte, 
her istasyon için gürültü düzeyleri 
uluslararası kabul edilen gürültü 
sınırları ile karşılaştırılarak yüksek 
gürültü seviyelerinin olası kaynakları 
incelenmektedir. 

 Güç Spektrum Yoğunluk Grafiği (PSD)

2- Depremin İvme Değerlerinin 
Hesaplanması
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye Deprem İzleme Ağları 
tarafından depremin algılanıp çözülmesinin hemen ardından, 
kaydedilen deprem ivme değerleri hesaplanarak https://deprem.
afad.gov.tr adresinden duyurulur. 

Bu adreste, 1976’dan günümüze depremlerin ivme kayıtları, deprem 
raporları (M≥4.0), istasyon bilgileri ve güncel haritalar (istasyon ve 
ShakeMaps) bulunmaktadır. Sayfada bulunan istasyon veya deprem 
tabanlı arama motorları sayesinde, istenilen istasyon veya deprem 
bilgilerine ulaşılabilmekte olup ivme kayıtları kullanıcılar tarafından 
indirilebilmekte ve dalga formları görüntülenebilmektedir. Ayrıca, 
hasar yapan depremlerin bazı kuvvetli yer hareketi parametrelerinin 
de hesaplandığı detaylı raporlar da sayfamızda yayınlanmaktadır.

İnternet sitemiz aracılığı ile 
tüm ham veriler kolayca 
indirilebilmekte ve 
depreme ait dalga formu 
görüntülenmektedir.
 

 
Meydana gelen 
depremlerden sonra 
Seiscomp 3 yazılımı 
sayesinde otomatik olarak 
KYH istasyon verileri ile 
hesaplanan ivmelerden 
ShakeMap haritaları (en 
büyük ivme, hız, şiddet) 
üretilmektedir. 
M≥4.0 depremler için 
AFAD Deprem Dairesi’nin 
büyüklük, lokasyon ve 
varsa fay parametreleriyle 

ShakeMap haritaları manuel olarak güncellenmektedir. 

Uluslararası İşbirlikleri 
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve deprem gözlemi yapan enstitüler/
kamu kurumları ile deprem istasyon verisi paylaşımı yapılmaktadır. 
                                                                       

Ayrıca Macaristan, Gürcistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, 
Arnavutluk, Azerbaycan ile karşılıklı istasyon verisi paylaşımı 
yapılmakta olup, çalışmalar devam etmektedir. 
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İnternet sitemizden; 
•	 Son	depremlerin	günlük	deprem	okumalarına,
•	 Deprem	ivme	kayıtlarına,
•	 Depremlerin	olduğu	illerin	haftalık,	aylık,	3	aylık,	6	aylık	ve	yıllık	

deprem	aktivitesi	bilgilerine,	
•	 Deprem	bülten	bilgilerine,	
•	 Katalog	ve	deprem	sorgulama	bilgilerine, 
hızlı ve kolay ulaşım sağlanabilmektedir.

   
AFAD Deprem Mobil Uygulaması ile Türkiye Deprem Veri Merkezi’nden 
alınan veriler kullanılarak yapılan deprem çözümleri kullanıcılara 
sunulmaktadır.

1- Depremin Çözülmesi
Ülkemizde depremler meydana geldikten hemen sonra, AFAD Deprem 
Dairesi Başkanlığınca işletilen Türkiye Deprem İzleme Ağından elde 
edilen veriler kullanılarak deprem çözme işlemi yapılmakta, kamuoyu 
ve üst düzey yöneticiler ile paylaşılmaktadır. 

 Otomatik Deprem Çözümleme Programı Seiscomp 3

Deprem parametreleri olan deprem oluş zamanı, deprem büyüklüğü, 
deprem yeri ve deprem derinliği bilgileri manuel ve otomatik çözüm 
programları yardımıyla doğru, hızlı ve güvenilir şekilde hesaplanarak 
oluş nedenleri incelenmektedir.

AFAD Deprem Dairesi Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme 
Merkezi’nde görevli personeller 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak 
görevlerini yerine getirmektedir.

 Deprem Analiz Programı (Earthquake Analysis)

Otomatik çözüm programı meydana gelen depremi çözümledikten 
hemen sonra, manuel olarak EA (Earthquake Analysis)  programı ile 
dalga fazları okunur ve çözümleme yapılır. Çözümü yapılan deprem 
bilgisi eş zamanlı olarak http://deprem.afad.gov.tr  internet 
adresinden duyurularak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler   İnternet 
adresindeki deprem görüntüleme uygulaması ile Türkiye ve yakın 
çevresinde meydana gelmiş olan depremler harita üzerinden takip 
edilebilir ve sorgulanabilir. 

Deprem Kaynak Parametreleri
Ülkemizin herhangi 
bir yerinde meydana 
gelen ve aletsel 
büyüklüğü 4.0 ve 
daha büyük bir 
depremden sonra, söz 
konusu depremin ne 
tür bir faylanmadan 
oluştuğunu belirlemek 
amacıyla P dalgası 

ilk hareket yönüne göre ve Moment Tensör yöntemiyle Odak 
Mekanizması çözümleri yapılmaktadır. 

Ayrıca, deprem lokasyonu, ilksel çözümün ardından, HypoDD 
yöntemiyle yeniden belirlenmekte ve böylece en doğru lokasyon ve 
derinlik elde edilmektedir. 

Sismik olarak aktif fay bölgelerinde, depremler nedeniyle oluşan 
gerilme dağılımları (Coulomb Stress) tehlikeli bölgelerin tahmin 
edilmesi ve artçı dağılımlarını daha etkin değerlendirmek için stress 
analizi yapılmaktadır. 


