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RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ

ŞEFFAFLIK ve İZLENEBİLİRLİK

İŞLEVSELLİK (FONKSİYONALİTE)

Kant�tat�f R�sk Anal�z�

Tehl�kel� maddeler�n depolanması 

ve nakl�, petrok�mya tes�sler� 

çevres�ndek� popülasyon ve yapılar 

�ç�n muhtel�f r�skler doğurur.

RISKCURVES bu r�skler�n ş�ddet�n� 

ölçer ve en yüksek r�sk akt�v�tes�n� 

bel�rler.  Bu yüksek r�skler�n 

etk�ler�n�n azaltılmasında  ve 

böylel�kle şeh�r planlamada ve 

mevzuat tarafından bel�rlenen 

kr�terlere uyumlaştırmada 

kullanılab�l�r.

Sonuç anal�z�, tehl�kel� b�r madden�n neden 
olduğu tek b�r kazanın fiz�ksel etk�ler�n� 
anal�z ederken, KRA (Kant�tat�f R�sk Anal�z�) 
b�rkaç senaryo ve b�rden fazla ek�pmanı 
d�kkate alır ve �nsan hayatına olan toplam 
r�sk� sayısal olarak tesp�t eder. İşte bu 
sebepten dolayı, g�rd� anlamında �lave 
ver�ye �ht�yaç duyar: popülasyon dağılımı, 
hava durumu �stat�st�kler� ve ek�pmanın 
arıza yapma frekansları. Hesaplanan r�skler, 
B�reysel ve Sosyal R�skler c�ns�nden �fade 
ed�l�r.

TNO, bağımsız b�r araştırma kuruluşu 
k�ml�ğ�yle, proses güvenl�ğ� anal�z�nde 
kullandığı yöntemlerde şeffaflık ve 
�zleneb�l�rl�kle özdeşleşm�şt�r. Sonuç 
Anal�z�nde "Sarı K�tap"  [1] tehl�kel� 
k�myasalların �stenmeyen kaçaklarından 
kaynaklanan fiz�ksel etk�ler�n 
hesaplanmasında kullanılan modeller 
hakkında esaslı b�l�msel b�lg�ler �çer�r.  "Mor 
K�tap” [2] KRA (Kant�tat�f R�sk Anal�z�)'n�n 
tanımlanmasında öneml� rehber prens�pler 
�çer�r. Tüm dünyada değerl� b�r standart 

olarak kullanılan proses güvenl�ğ� çalışmaları 
�ç�n gerekl� olan referans materyal� ücrets�z 
olarak bu linkten indirebilirsiniz 
www.tno.nl/colouredbooks. Bu rehber 
prens�pler RISKCURVES'�n temel�n� oluşturur, 
bu nedenle dünyaca kabul görmüş, uyumlu, 
tutarlı ve �st�krarlı b�r KRA hesaplama aracıdır.

RISKCURVES, her b�r� sınırsız sab�t veya 
nak�l ek�pmanı �çeren ve bunların tüm 
muhtemel senaryo ve sonuç modeller�n� 
kapsayan  b�r ya da b�rden çok hesaplamanın 
tanımlanmasına �mkan sağlar. Kullanıcı, 
popülasyon �stat�st�kler�, hava durumu 
�ht�maller� ve kırılganlık ve hassas�yet ayarları 
g�b� b�l�msel parametreler� her b�r hesaplama 
�ç�n ayrı ayrı tanımlayab�l�r. Yazılımın �ç�ne 
gömülü Coğrafi B�lg� S�stem� (GIS), değ�ş�k 
formatta b�rden çok arka plan har�ta 
yerleşt�r�lmes� ve koord�nat s�stem� olmayan 
görüntüler�n (örneğ�n hava fotoğrafları, Google 
Earth görüntüler� vs.) kolayca coğrafik 
referans olarak kullanılab�lmes� �mkanını 
sağlar.

Hesaplama sonuçlarının sunuluşu b�reysel 
senaryoların fiz�ksel etk�ler�nden başlar



SOSYAL RISK  HARİTALARI

GÜÇLÜ, AMA KULLANIMI KOLAY KOMPLE BİR  KRA  ÇÖZÜMÜ
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www.tno.nl/RISKCURVES

Daha fazla b�lg� almak ve RISKCURVES'ün 

demo vers�yonunu �nd�rmek �ç�n lütfen 

web s�tem�z� z�yaret ed�n�z.

RISKCURVES  hem sabit hem de mobil ekipmanın hesaplarının 

yapılmasını sağlar.

Kant�tat�f R�sk Anal�z�

RISKCURVES “sosyal risk haritaları” 
yani uzman olmayanlarca bile kolayca 
ve kısa sürede anlaşılabilen sosyal 
risklerin cografik gösterimini saglar. 

[1]"F�z�ksel Etk�ler�n Hesaplanması �ç�n 
Yöntemler" (Sarı K�tap - The Yellow Book), 
Afet Korunma Kom�tes�,CPR 14E / PGS2, 
2nd  rev.pr�nt, (2005)

[2] "Kant�tat�f R�sk Değerlend�rmes� Rehber�" 
(Mor K�tap -The Purple Book), CPR 18E / 
PGS3 – B�r�nc� Basım 1999/2005
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RISKCURVES, DIPPR-2010®' baz alınarak 
hazırlanmış 2200'ün  üzer�nde komponente 
sah�p gen�ş kapsamlı b�r ver� tabanı ve tam 
b�r sonuç anal�z� yazılımı olan EFFECTS �le 
b�rl�kte gel�r . Yazılımın daha önceden 
hesaplanmış projeler� göstermeye yarayan  
b�r araç olarak (v�ewer) kullanımı ücrets�zd�r. 
Projeler�n kayded�lmes�, hesaplamaların 
yapılması ve gel�şt�r�lm�ş k�myasal ver� 
tabanına er�ş�lmes� �ç�n geçerl� b�r l�sansa 
sah�p olmak gerek�r.

ve sonuç �so-r�sk eğr�ler� �le sosyal r�sk �ç�n 
fN eğr�ler�  ve tüm r�sk derecelend�rme 
raporlarını kapsar. Son derece esnek bu 
metot, kullanıcının hesaplamanın herhang� 
b�r bölümünü alıp başka b�r bölümü �le 
karşılaştırmasını sağlar. Bu sınırsız sayıdak� 
b�r�kt�rme ve karşılaştırmalar �s�m ver�lerek 
proje �le b�rl�kte kayded�leb�l�r ve daha sonra 
�nceleneb�l�r. Sonuçların daha da �ler� 
düzeyde �nceleneb�lmes� �ç�n, RISKCURVES 
"r�sk kes�tler�" ve "anal�z noktaları" 
kavramlarını sunarak senaryoların spes�fik 
coğrafi lokasyonlardak� r�sk katkılarını  
ortaya koyar.

RISKCURVES'�n eşs�z fonks�yonların b�r� de 
“sosyal r�sk har�taları”dır: uzman 
olmayanlarca b�le kolayca ve kısa sürede 
anlaşılab�len sosyal r�skler�n coğrafik 
göster�m�. Yaygın b�r b�ç�mde b�l�nen fN-
eğr�ler�ne �lave b�r  göster�m tarzıdır. Sosyal 
r�sk�n yüksek olduğu alanların ve hang� r�sk�n 
katkısının daha fazla olduğunun bel�rlenmes�  
�mkanını sağlar. RISKCURVES bu amaçlar 
�ç�n 2 tür har�ta sunar: Sosyal R�sk Alanı ve 
Sosyal R�sk Katkısı.

RISKCURVES tam b�r KRA yapab�lmek �ç�n 
gerekl� tüm fonks�yonlara sah�pt�r, 

hem ver� g�r�ş� hem de anal�z ve sonuçların 
sunulması aşamaları �ç�n kısa b�r öğrenme 
eğr�s�ne sah�pt�r. Kullanıcı ara b�r�m� projeler�n 
hızla tanımlanab�lmes�n�  ve kes/yapıştır 
kullanılarak sonuçların d�ğer W�ndows 
programlarıyla  entegre ed�leb�lmes�n� 
mümkün kılar. Kullanıcı ara b�r�m� hem 
uzman hem de yen� başlayanlar ya da 
yazılımı ara sıra kullananlar �ç�n uygundur: 
�nput parametreler�nde 3 değ�ş�k sev�ye 
vardır ve tüm modeller �ç�n varsayılan 
(default) değerler bulunur.Sonuçlar 
kullanıcıların �ç�nde oldukları duruma bağlı 
olarak sunulur: böylel�kle hatalar önlen�r ve 
uzun b�r datanın taranmasının önüne 
geç�lm�ş olur. Projen�n tüm parçaları 
(komponentler�) kes/yapıştır �le �şleneb�l�r, 
hatta ayrı projeler arasında b�le bu 
mümkündür çünkü RISKCURVES'de b�rden 
çok oturum açılab�l�r. EFFECTS'dek� spes�fik 
hesaplama modeller� kolayca 
RISKCURVES'e kopyalanab�l�r. 
RISKCURVES, akıllı b�r yen�den-hesaplama 
mekan�zması kullanarak, uzun sürel� 
beklemeler� olab�ld�ğ�nce azaltır. 
RISKCURVES W�ndows 7/8 �ç�n 
tasarlanmakla b�rl�kte W�ndows XP �le de 
uyumludur.
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