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Elif Eroğlu 

Saygıdeğer konuklarımız ve meslektaşlarımız. Prota Mühendisliğin 30. kuruluş yılı münasebetiyle 
düzenlemiş olduğumuz Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri ve Deprem Mühendisliğinde Yeni 
Teknolojiler Sempozyuma hoş geldiniz.  Açılış konuşmasını yapmak üzere Prota Mühendislik 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Joseph Kubin’i kürsüye davet ediyorum. 

Joseph Kubin 

Değerli akademisyenler, değerli meslektaşlar, sevgili dostlarımız. 1985 yılında Danyal ile birlikte 
kurduğumuz Prota’nın 30. Kuruluş yıldönümünü yine bir bilimsel etkinlikle kutlamak amacıyla sizlere 
davetler gönderdik. Davetlerimizi kabul ettiniz ve bizleri onurlandırdınız. Tüm ekibimiz adına sizlere 
teşekkür ediyorum.  Ve sözlerime hoş geldiniz diyerek başlıyorum.  

Ülkemizde bilimsel etkinlikleri genellikle üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
düzenlerler. Ve genelde biz özel sektöre olarak, özel firmalar olarak sponsorluk yaparak bunlara 
katılırız. Ancak Prota olarak biz biraz daha vizyonu değiştirerek özellikle bu etkinliklere düzenleyici, 
katılımcı olarak her zaman bir gelenek olarak oluşturduk. Kuruluş yıldönümümüzde böyle etkinlikler 
düzenlememizin de sebebi açıkçası budur. 28. kuruluş yıldönümümüzde ilkini düzenlediğimiz 
sempozyumumuzun bu yıl biraz daha geliştirerek, daha kapsamlı iyileştirerek, paneller, saha 
gezileri, deneyim paylaşım atölyeleri koyaraktan biraz daha  zenginleştirdik. Bu etkinliklerden ana 
hedefimiz konunun yerel ve uluslar arası paydaşlarını bir araya getirerek deprem mühendisliğinde 
yeni gelişmekte olan kavramların, yöntemlerin ve teknolojilerin güncel durumunun anlatılıp, 
uygulamalarının tartışılacağı bir ortam yaratmaktır. Çok yakında yayınlanacak olan yeni deprem 
yönetmeliğimizi hazırlayan bilimsel çalışmalarıyla ülkemizin haklı gururu olan Türk bilim insanları 
davetimizi kabul ettiler ve sempozyumumuza bizlerle katıldılar ve bilgilerini bizlerle paylaşıyorlar. 
Bizleri onurlandırdılar. Yeni deprem yönetmeliğinin sunumu burada ilk kez gerçekleşecek. Belki 
birçoğumuz bu yönetmeliğin içeriğini burada birlikte göreceğiz. Sempozyumda yer alan diğer bir 
konuda deprem mühendisliğinin güncel tasarım ve yalıtım teknolojileri. Çeşitli ülkelerden davet 
ettiğimiz, bizleri katılımlarıyla onurlandıran, konunun uzmanı bilim insanları da bu sempozyuma bilgi 
ve deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. İsterseniz katılımla ilgili bazı rakamları sizlerle paylaşayım. 
Şu anda salonumuzda 42 üniversiteden, 29 kamu kurumundan, 55 müşavirlik firmasından, 17 sismik 
yalıtım ve tedarikçi üreticisinden, 29 tanınmış yüklenici firmadan, 12 farklı ülkeden uluslararası 
enstitü ve akademik kuruluş temsilcilerinden oluşan 500 ü aşkın katılımcı yer almaktadır. Bu 
etkinliğin başarıya ulaşmasında en önemli katkı doğal olarak katılımdır. Gurur duyduğumuz bu 
yoğun ilgiden dolayı sizlere, bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına 
şükranlarımı sunuyorum. Bizler genellikle yoğun iş temposu altında çalışıyor olmamıza rağmen 
Prota’da bilimsel konferanslara katılmayı geliştirdiğimiz projelerden uyguladığımız yöntemleri 
bilimsel makaleler ve yazılımlar üretmeyi bir gelenek haline getirdik. Bugüne kadar onlarca ARGE 
çalışması yürüttük, yöntemler geliştirdik, bilimsel makaleler yazdık. Bilgi ve deneyimlerimizi 
meslektaşlarımızla paylaştık. Her yıl onlarca seminer verdik ve eğitimler düzenledik. Bu 
geleneğimizde hem kendimizi geliştiriyor hem de bilgimizi meslektaşlarımızla paylaşıyor olmanın 
gururunu yaşıyoruz. Bu sempozyumun hazırlıklarına yaklaşık 6 ay önce başladık. Konu seçimi, bizlere 
değerli zamanlarını ayırarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan konuşmacılar ile görüşmeler, yer 
seçimi, organizasyon, bütçe ayrılması ve nice işler. Her şeyden önce bu organizasyonun 



gerçekleşmesinde aylarca özveriyle çalışan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sempozyum eş 
başkanları Sayın Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu ve Sayın Profesör Doktor Michele Calvi’ye 
huzurlarınızda Prota adına şükranlarımı sunuyorum. Prota ailesinin fertleri de gecelerini 
gündüzlerine katarak bu etkinliği başarılı kılmak için çalıştılar. Bu etkinliğin tüm organizasyonu 
sevgili kardeşim Daniel Kubin yönetti. Yaratıcı fikirleriyle büyüttü, tasarımlarıyla renklendirdi. 
Özverili çalışmalarıyla bugüne katkısı olan arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür etmek 
istiyorum. Betül Akdeniz, Elif Eroğlu, Burak Özcan, Hülya Eksert, Sarper Kaleli, Caini Kubin, Ergün 
Aktaş ve Ayşegül Çınar ve niceleri. Teşekkür ederiz. 2 yıl önceki sempozyumun açılışında değerli 
ODTÜ Rektörümüz Sayın Ahmet Acar açılış konuşmasını yaparken yıllardır bu kadar büyük katılımlı 
bir sempozyum görmedim demişti. Ahmet Hocamız herhalde bu sempozyuma gelseydi 2 yıldır bu 
kadar büyük katılımlı bir sempozyum görmedim diyecekti diye düşünüyorum. Katılımınız için tekrar 
teşekkür eder, katkılarınızla Türk Mühendisliğinin her zaman ileri gideceğine tüm inancımla başarılı 
bir sempozyum diliyorum. Teşekkür ederim. 

Elif Eroğlu 

Sayın Joseph Kubin’e konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar açılış konuşmasını yapmak 
üzere Türk Müşavirler, Mühendisler ve Mimarlar Birliği yönetim kurulu Başkanı Sayın Demir 
İnözü’nü kürsiye davet ediyorum. Sayın İnözü şirket ortağı olduğu Temelsu Uluslararası Mühendislik 
Hizmetleri A.Ş. nde 1989-2011 yılları arasında genel müdür olarak görev yapmış olup halen yönetim 
kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir. Türk Müşavirler, Mühendisler ve Mimarlar 
Birliğinin 2012-2014 döneminde yönetim kurulu başkanı olan Demir İnözü başkanlık görevine 2014-
2016 döneminde de devam etmektedir. Eylül 2013 ten bu yana Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu 
Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi başkanı olarak görev yapmaktadır. Buyurun başkanım. 

Demir İnözü 

Değerli bürokratlar, değerli öğretim üyeleri, bilim insanları, değerli katılımcılar ve konuklar. 
Türkiye’de teknoloji yenilikçilik ve araştırma ve geliştirmeye odaklı çalışarak yüksek katma değer 
üreten az sayıdaki teknik müşavirlik firmaları arasında yer alan Prota’nın 30. Kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla firma kurucularını, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını kutlar başarılarının devamını 
dilerim. Deprem mühendisliği, yapı dayanımı, yapı güçlendirme ve rehabilitasyon teknolojileri 
konularında nitelikli çalışmalarının 30. Yılında Prota firmasının ülkemizin bilimsel atmosferine büyük 
katkı sağlayacak bu uluslararası sempozyumu düzenlemesi Prota’nın becerilerini sürekli olarak 
geliştiren, kurumsallaşmış yapısının ve yeni teknolojilere verdiği önemin önemli bir göstergesidir. 
Büyük bir bölümü 1.derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye’de depremlerde büyük can 
kayıpları yaşıyoruz. Depremlerde sarsılması ve uyanması gereken bazı zihinler hala uyanmamıştır. 
Yanlış yerleşimler ve yapılaşmalar, doğru şekilde tasarlanmayan, doğru malzeme kullanılmayan, 
kalitesiz şekilde inşa edilen binalar depreme karşı büyük risk taşımaktadır. Tasarım ve yapım 
sırasında denetim yetersizdir. Yapı denetimi her aşamada niteliksiz, yetkin olmayan hatta bağımsız 
olmayan kişi ve kuruluşların eline bırakılmıştır. Kamusal denetimde büyük eksiklikler vardır. 
Yönetmelikler ve yasal yaptırımlar yetersizdir. Hem toplumda hem de yatırımcı ve müteahhitlerde 
depreme karşın farkındalık yeterince oluşamamıştır. Kentsel dönüşüm projelerinde yer seçimi, 
malzeme seçimi ve yapım sırasında depreme karşın güvenlik birici öncelikli olmalıdır. Depreme karşı 
güvenli yapılar oluşturulması konusunda Türk Müşavirler, Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türkiye 
İnşaat Malzemeleri Sanayiciler Derneği ve Türkiye Müteahhitler Birliği arasında oluşturulan iş birliği 



ve güç birliğinin kamunun da desteğiyle giderek daha etkin sonuçlar almasını sağlamaya başladığını 
görmekteyiz. Bu sempozyum uzun uğraşlar sonucunda Türkiye’de 2015 yılında yürürlüğe girmesi 
beklenen yeni deprem yönetmeliğinin tartışılması, tanıtılmasına da olanak sağlayacağı için özel bir 
önem taşımaktadır. Ülkemizde deprem güvenliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılmasının yanı sıra çağdaş ve performans esaslı teknolojilerin kullanılması büyük yarar 
sağlayacaktır. Sempozyumlar, konferanslar ve benzeri etkinliklerle deprem mühendisliğindeki 
gelişmelerin ve yeni teknolojilerin tanıtılmasının yanı sıra inşaat mühendislerinin eğitimi sırasında 
deprem konusuna önem verilmesi ve mezuniyet sonrasında da meslek içi eğitimlerine de ağırlık 
verilmesi de büyük önem taşımaktadır. Söz eğitimden açılmışken Prota’ya bu etkinliğin toplumun 
sanatsal eğitimine katkıda bulunan Cer Modern sanatlar merkezinde düzenledikleri içinde özellikle 
teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ünde belirttiği gibi 
insanların hayatına faaliyetine egemen olan kuvvet yaratma ve icat yeteneğidir. Güzel sanatlarda 
muvaffak olmak bütün inkılaplarda başarılı olmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan 
milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum 
kalacaklardır. Bilimi ve sanatı birleştiren bir ortamda bu sempozyumu düzenleyen, bizleri bir araya 
getiren Prota firmasına, sempozyuma Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden katılan değerli uzmanlara, 
akademisyenlere, bilim adamlarına ve tüm katılımcılara başarılar dileyerek sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Elif Eroğlu 

Değerli konuklarımız konuşmalara küçük bir ara vermek istiyorum bir hatırlatma yapmak istiyorum 
doğrusu deneyim paylaşımları ve teknik gezilere katılmak için salonun dışında bulunan panolarda 
kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Lütfen aralarda bu kayıtları yapmayı ihmal etmeyin.  

2006 yılından bu yana İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesini yürütmekte 
olan İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kurucu direktörü Sayın Kazım Gökhan 
Elgin’i konuşmasını yapmak ve sempozyumu açmak üzere kürsüye davet ediyorum.  

Kazım Gökhan Elgin 

Çok kıymetli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım, büyüklerim, arkadaşlarım. Bugün çok önemli bir 
sempozyumdayız ve ben Prota Mühendisliğe tekrar böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkürü bir 
borç bilirim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün bizde Proje Koordinasyon Birimi olarak çok üst düzey 
bir katılım yapıyoruz buraya. Peki bu tür sempozyumların amacı ne buna bir bakacak olursak; 
burada  fikir alış verişinde bulunmak, doğruları bulmak, geleceğe yönelik vizyoner yaklaşımlarla 
mühendislik alanında gelişmeleri en güncel şekilde dünyayla beraber takip edebilmek.  Bunun için 
bugün buradayız. Bizlerde Proje Koordinasyon Birimi olarak bunların yakın takipçisi olacağız.  Ben 
çok kısa sizleri sıkmadan biraz neler yaptık bugüne kadar onlardan bahsetmek isterim. 2006 yılında 
İstanbul’da Proje Koordinasyon Birimini kurduğumuzda 99 depreminden sonra o yıla kadar 80 tane 
okul binası güçlendirilmişti. Bize geldiğinde kamu binaları o kamu binalarını öncelikle bir 
öncelektirmeye tabi tuttuk. Hangi okuldan, hangi hastaneden, hangi yurt binasından başlamalı diye 
kriterler belirledik, o kriterlere göre de önceliklerimizi belirleyerek çalışmalara başladık. Peki bu 
çalışmalar yalnız olabilir miydi? Şu an bizim birimimiz 36 kişi ve biz bundan öğünüyoruz. Bu kadar az 
kişiyle bu kadar büyük bir bütçeyi yürütmek. Büyük bütçe derken de şuan 1513000 Euroluk bir 
bütçeyi, Hazine Müsteşarlığından bize tahsis edilen bütçeyi yürütüyoruz. Tabiî ki burada 
müşavirlerimiz çok önemliydi. Biz proje bazlı onlarla beraber büyüdük. Proje olmadığında da 



küçüldük. Biraz önce Müşavirler Birliği başkanımız bahsettiler müşavirlik sistemiyle alakalı. Ben biraz 
babam benim edebiyatçı yani ben bir edebiyatçının oğlu olarak ve bir inşaat mühendisi olarak 
burada birazda kelimenin kökenine inersek müşavir kökü meşveretten geliyor. Arapça bir kelime ve 
meşverette fikir alış verişinde bulunmak, akıl danışmak demek. Bizde hiçbir zaman kendi aklımızı 
beğenmedik Proje Koordinasyon Birimi olarak. Her zaman akıl danıştık, bir bilene danıştık. O yönden 
de müşavirlere yani akıl danışılan danışmanlara danışarak en doğruyu bulduğumuza inanıyoruz. 
Bugüne kadar biz 1178 tane kamu binasını güçlendirdik veya gerekirse yıkıp yaptık. 790 tane okulu 
içinde 1,5 milyon öğrenciyi barındıran okulu güçlendirdik veya yeniden yaptık. Şu an İstanbul’un en 
büyük hastanelerini yıkarak yapıyoruz ama önce yapıyoruz sonra yıkacağız. Fazlı olarak yapılan 
çalışmalar bunlar. Kartal, Okmeydanı ve Göztepe Eğitim Araştırma hastaneleri. Her biri 1000 er 
yatak ve Türkiye’nin ilk Lid Gold sertifikalı yeşil hastaneleri olacak bunlar. Bunlarda da vizyoner bir 
yaklaşımla tasarladık müşavirlerimizle birlikte. Neden? Çünkü geleceğin 50 yılına 100 yılına hitap 
eden hastaneleri yapmak zorundaydık. Aynı zamanda bu hastaneler deprem anında da   kesintisiz 
olarak hizmet vermek zorundaydı. Bu yüzden bunlarda da sismik izolatör teknolojisi kullandık. Ama 
hakikatken bunları tasarlarken tabiri caizse doruyu bulana kadar kafayı gözü yardık. Çünkü elimizde 
bir şartnamemiz yoktu. Hocalarımızda çok yakinen bilir. Aynı zamanda 23 yıldır bitirilemeyen 
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasının güçlendirmesini sismik izolatör 
teknolojisi ile yine burada bugün açılışını yaptığımız Prota Müşavirlik Mühendislik firmasıyla birlikte 
gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük sismik izolatör teknolojisi kullanılan hastane güçlendirmesi. 
Aslında sizleri bir gün İstanbul’da misafir etmek, inşaatlarımızda sizleri gezdirmek ve birebir onları 
göstermek isteriz. Ve bu hastanelerde toplam 2690 tane sismik izolatör olacak. Bunların 
tasarımından işte ürünün yerleştirilmesine, kullanılmasına kadar çok ciddi süreçler. Eğer burada yeni 
nesil deprem yönetmelikleri sempozyumundan yeni bilgiler ve yeni mevzuatlar yeni yönetmelikler 
çıkarsa bizlerde Proje Koordinasyon Birimi çalışanları olarak çok memnun olacağız, bunun takipçisi 
olacağız, yaygınlaştırılması için de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Biz bugüne kadar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığıyla yaptığımız protokolle 3631 tane inşaat mühendisinin Türkiye çapında 2007 
deprem şartnamesine, yönetmeliklerine göre eğitimini üstlendik ve bunları gerçekleştirdik. Eğer bu 
konuda da dediğimiz gibi yeni yönetmeliler çıkarsa da bunların eğitiminde de birim   olarak her 
zaman hizmetinize amadeyiz diyorum. Ve ben bugün Danyal ve Joseph Kubin kardeşlere ve Prota 
ailesine tekrar teşekkür ediyorum böyle bir sempozyumu gerçekleştirdikleri ve bu kadar hakikaten 
nezih bir kalabalığı burada topladıkları için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz iyi 
kalınız efendim. Çok teşekkür ederim.  

Elif Eroğlu 

Sayın Gökhan Elgin’e konuşması için teşekkür ediyoruz. Birinci oturum başkanı sayın Murat Nurlu’yu 
oturumu yönetmek üzere kürsüye davet ediyorum.  1992 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünde görev alan doktor Nurlu bu kurumda 10 yıl şube müdürlüğü görevinde 
bulunmuştur. 2009 yılında Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
kurulmasıyla Deprem Daire başkanlığına atanan doktor Nurlu halen bu görevine devam etmektedir. 
Doktor Nurlu birçok yerli ve yabancı projeye koordinatörlük yapmış olup bunlar arasında Dünya 
Bankası ve bilimsel araştırma projeleri bulunmaktadır. Buyurun. 



Murat Nurlu 

Evet günaydın.  Prota ailesinin 30. Yılında, 30 senelik hayatında yapmış olduğu en büyük hata 
herhalde beni oturum başkanı yapmak olmuştur. Değerli katılımcılar Başbakanlık AFAD Başkanlığı 
olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz demek istiyorum. Mikrofonu ele geçirdim hemen 
ufak bir korsan bildiri sunuyum diyorum. Bizim AFAD Başkanlığının mevcut deprem bölgeleri 
haritasına göre ve istatiksel bilgiler eşliğinde ülkemizin bir deprem gerçeği var sonuçta. Bu istatiksel 
bilgiler bir araya geldiğinde şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. 1. Derece deprem bölgesinde toplam 
binalarımızın sayısı 10 milyon kisuratı okumuyorum %44. Nüfusumuzda 33 milyon %43. 2. Derece 
deprem bölgelerimizde baktığımız zamanda toplam bina sayısı için de 5 milyon  bina %25 bina 
oluyor toplamlar içinde ve nüfusumuzda 22 milyon % olarakta %29. Sonuç olarak ülkemiz bir 
deprem riski altında yaşıyor. 1939 dan beri depremlerle uğraşıyoruz. Deprem yönetmelikleri, 
deprem haritalarımız sürekli güncelleniyor. Bundan sonrada güncellenecek. Bu çalışmaları bir 
koordinasyon içinde yapıyoruz. Tabi burada önemli olan bu işlerden sorumlu sadece AFAD diye 
düşünmemek gerekiyor, herkes sorumlu.  Özel sektör sorumlu, üniversiteler sorumlu, kamu 
kuruluşlarımız sorumlu, hepimiz sorumluyuz. Bizim burada yapmamız gereken insanlarımızı 
olabilecek depremlerde en az zararla, en az can kaybıyla kurtarabilmek. Değerli katılımcılar ben 
öncelikle bir özel sektör olarak Prota ailesine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu muhteşem 
çalıştayı burada düzenliyorlar. Çok değerli hocalarımız, yurt dışından değerli katılımcıların bilgilerini 
bizlerle paylaşıyorlar. Bir sosyal sorumluluk olarak Prota ailesine hem bu organizasyon için hem de 
ülkemizde yaptıkları çalışmalar için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve müsaadenizle birinci günün 
ilk oturumunu açmak istiyorum. Bana verilen notlar çerçevesinde saat 11 e 10 kala bir çay aramız 
olacak. Değerli katılımcılar ben ilk olarak Haluk Sucuoğlu’nu kürsüye davet etmek istiyorum. 
Profesör Sucuoğlu Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği Türkiye Temsilcisi ve Türkiye Deprem 
Mühendisliği Derneği başkanıdır. 1995-2004 yıllarında ODTÜ Deprem Mühendisliği araştırma 
başkanlığını yürüten profesör Sucuoğlu halen Türkiye Deprem yönetmeliği eş güdüm komitesi 
üyesidir. ODTÜ inşaat mühendisliği bölümü ve İtalya Pavya Üniversitesi deprem mühendisliği 
programı öğretim üyesidir. Çeşitli uluslararası hava terminalleri ve deprem yalıtımlı hastaneler ve 
yüksek binaların deprem tasarımları projelerinde danışmanlıklarını yürütmektedir. Sayın 
Sucuoğlu’nu performans esaslı deprem mühendisliğimim temel kavramları konulu sunumunu 
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hocam 30 dakikalık süremiz var ondan sonra soru cevap 
alacağız.  

Haluk Sucuoğlu 

Sayın başkan değerli konuklar. Öncelikle sempozyumun eş başkanlığını birlikte yürüttüğümüz 
arkadaşım Michelle Calvi ve kendi adıma hepinize hoş geldin diyorum. Sempozyuma katılımın, 
ilginin bu kadar güçlü olması seçtiğimiz temaların doğru olduğunu gösteriyor. Bundan çok mutluyuz. 
Ayrıca Prota’ya da deprem mühendisliğine verdikleri desteği artarak sürdürdükleri için tekrar çok 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir özel sektör kuruluşunun bu organizasyonu yaptığı belli. Biz üniversite 
olarak yapsaydık bu kadar her şeyi mükemmel yapamazdık. Onlar her şeyi iyi yapmışlar. Bir tek 
şikayetim var organizasyon konusunda. Bu tepemizdeki ışık benim yaşımdaki konuşmacılara 
kesinlikle iyi davranmıyor. Onun için bunu protesto ediyorum. Hemen düzeltelim. 

Evet benim ilk resimde gördüğünüz gibi sempozyum dili konusunda bir kafa karışıklığı var. Yani ben 
böyle bir yol buldum ama aslında katılımcılar büyük çoğunlukla ana dili Türkçe olan kişiler oldukları 



için tabi bunu Türkçe yapmak gerekiyordu. Fakat önce eş başkan bunu reddetti. Zaman yok 
öğrenemeyiz bu kadar kısa zamanda dedi. Ama 40. Yıl için niyetliyiz. 40. Yılda Türkçe yapacağız söz 
aldım hepsinden. Türkçe verecekler konuşmalarını. Şimdi tabi ana dili Türkçe olmayan konuşmacılar 
için problem yok. Onlar ortak dil İngilizce yapacaklar konuşmalarını. Türkçe konuşan konuşmacılar 
içinde böyle bir ara çözüm bulduk. Resimlerin bir kısmında iki dil göreceksiniz. Genellikle İngilizce 
olacağını düşünüyorum fakat biz Türkçe konuşacağız. Ve simultane tercümanlarda bu konuda 
ellerinden geleni herhalde yapacaklar.  

Şimdi ben bu ilk konuşmamda yarım saat içerisinde olabildiğince bu çok lafı edilen performans 
esaslı deprem mühendisliğinin işte bir genel çerçevesini çizmeye çalışacağım. Çok fazla derinine 
girmeden. Çünkü zaten bugünkü beni izleyen konuşmalar bu konuda daha detaylı alanlara 
girecekler, farklı yönlerden. Ben kendime göre bir tanım yapmak istiyorum. Performans esaslı 
deprem mühendisliğinde biz mühendisler olarak yapının deprem sırasındaki performansının bizim 
hesapladığımız şekilde olmasını istiyoruz. Ve yani  bunu kontrol etmek istiyoruz. Bunu görmek, 
doğrulamak istiyoruz. Ve bu doğrulamayı ve bu kontrolü özellikle şekil değiştirmelerin dağılımında 
ve iç kuvvetlerin dağılımında görmek istiyoruz. Yani yaptığımız işin neticesini görmeden bunu 
uygulamaya geçirmek istemiyoruz. Ve yapının performansı dediğimiz genel davranışının bu şekilde 
bizim kontrolümüz altında, baştan öngördüğümüz şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Performans 
esaslı deprem mühendisliğinin temel hedeflerinden bir tanesi bu. Yapıda eğer deprem altında hasar 
olacaksa ki konvasyonel deprem mühendisliğinde henüz bu hasarları önleyemiyoruz, bu hasarlar 
diyoruz ki bizim mühendisin belirlediği bölgelerde ve belirlediği miktarlarda olsun. Yani buna da biz 
karar verelim. Şimdi burada aslında diyeceksiniz ki yeni olan bir şey var mı? Fikir olarak evet çok 
yeni bir şey değil bu ama uygulamada yenilikler var. Şimdi nedir, niye böyle yeni bir dille ortaya 
çıkıyor deprem mühendisliği gerekçe olarak. Öncelikle kabul etmeliyiz ki konvasyonel yada 
geleneksel deprem mühendisliğinde de bu tür hedefler, yani farklı deprem etkileri altında yapıdan 
beklentilerin farklı şekilde ifade edilmesi dolaylı olarak bizim mevcut yönetmeliğimizde de var. 
Zaten ilk sayfayı açarsanız bunu söylüyor size. Ama bunu nasıl yapacağınızı söylemiyor. Dolayısıyla 
bu tamamen yeniden hop diye yeniden ortaya çıkmış bir şey değil. Polat Gürkan hocamız yarın 
yapacağı konuşmasında aslında bu fikrin aslında orta çağdan beri mühendislikte olduğunu bize 
anlatacak. Şimdi biliyorsunuz Türkçe ile İngilizce yapı bakımından birbirinin tam tersi. O yüzden ben 
tersinden bakarak konuşmaya çalışıyorum. Buda beni biraz yanıltıyor. Ancak tabi özellikle bu bir 
yapının davranışını bize gösteren şekil değiştirmelerin, deformasyonları ve iç kuvvetlerin hassas bir 
şekilde kestirilmesi mevcut analiz yöntemleriyle mümkün değil. Yani bu kesinlikle mümkün değil 
bunu söyleyebiliriz. Sadece bir ön fikir vermekten öte bir faydası olmuyor. Geçmiş yıllarda yani çok 
yeni yakın yıllar değilse de deprem mühendisliğinde ve mühendisliğin diğer mekanikle ilgili 
alanlarında her zaman çok hızlı değişmeler, gelişmeler oluyor. Ama bu gelişmelerde son derece 
hızlanmış durumda. Ve dolayısıyla belirli alanlarda çok ciddi gelişmeler oldu. Bunlar sismik 
tehlikenin, deprem tehlikesinin tahmininde önemli gelişmeler oldu. Yapı malzemelerinin mekanik 
modellemesinde, bilgisayarların da yardımıyla çok ciddi gelişmeler oldu. Artık eskisi gibi çok kaba 
şekilde değil de daha ince özellikleriyle bunları modellemek mümkün. Ve tabi yapı analizi 
yöntemlerinde özellikle doğrusal olmayan analiz yöntemlerinde çok ciddi gelişmeler oldu. Bunlar 
devamda ediyor. Ama belirli bir birikime de ulaşıldığı için artık bunları mühendislik pratiğine 
aktarmak mümkün olabilir. Ve performans esaslı deprem mühendisliği bize bu konuda bir çerçeve 
çiziyor.  Ve bunları yaptığımız zaman, bu bilgileri de biz mühendislik pratiğe aktardığımız zaman, 
yaptığımız tasarımlar daha deprem görmeden deprem sırasında ne yapacakları konusunda daha iyi 



kestirimler yapmamıza imkan veriyor. Bu imkanları niye kullanmayalım. Evet biraz daha zor, biraz 
daha yüksek mühendislik gerektiriyor. Belki mühendislik eğitiminde de farklılıklar gerektiriyor. Ama 
bunlar çok pozitif gelişmeler. Ve bunu hedeflememiz lazım. Onun için böyle bir yol var. Şimdi ben 
böyle size çok kocaman bir tablo göstereceğim.  Bu tabloda olabildiğince basitleştirmeye çalışarak 
işte dayanım esaslı konvansiyonel dediğim dayanım esaslı deprem tasarımıyla performans esaslı 
yani yeni nesil tasarım yaklaşımlarının bir karşılaştırmasını yapmaya çalışacağım. Burada atladığım 
birçok husus olabilir. Çok genel bir çerçeve üzerinden gideceğim. O yüzden bunun bir şey olduğunu 
göz önünde tutalım. Çünkü çok fazla parametreyi karşılaştırmak lazım; Şimdi bu karşılaştırmayı önce 
bir tasarım parametresi üzerinde bir sınıflayalım. Yani biz tasarımda önce bir sismik tehlikeyi tarif 
etmemiz gerekiyor. (Burada kayma olmuş maalesef niye altını görmüyorum şeyin,  bu eksik. Evet 
altı kaybolmuş. Formatımı değişti acaba tamamı görünmüyor tablonun) evet önce sismik tehlike 
açısından karşılaştırma yapabiliriz. Daha sonra performans hedefleri açısından yani tasarım 
hedefleri açısından yapabiliriz. Kullandığımız tasarım yaklaşımı ve bunun altında görülmeyen analiz 
yöntemleri açısından bu karşılaştırmayı yapabiliriz. Ben görünen kadar kısmıyla bunu anlatacağım. 
Belki daha iyi olur. Şimdi bizim şu soldan başlayalım; dayanım esaslı tasarımla bugün yaptığımız 
bizim Türkiye’de 2007 yönetmeliğinin işte Avrupa’da Eurocode 8’in hali hazırda öngördüğü yöntem 
halen budur. Burada bizim bir sismik tehlike haritamız var.  Bu bize tek düzeyli bir deprem tarif 
ediyor. İşte 475 yıllık tasarım depremi tarif ediyor. Bu tasarım depremi altında biz her şeyi 
yapıyoruz. Fakat bir takım iyi niyetlerimiz var.  Dediğim gibi bu iyi niyetlerimiz 1. sayfasında 
yazılmıştır. İşte eğer deprem hafif bir deprem olursa hiç hasar olmasın, daha şiddetli bir deprem 
olursa bu tasarım depremine giriyor aslında hasar olsun ama sınırlı olsun ve onarılabilir olsun. Çok 
güçlü deprem altında belki o bölgede olabilecek yani sahada olabilecek en şiddetli deprem altında 
da ciddi bir hasar olsun ama bina yıkılmasın can güvenliği sağlansın. Bu bir iyi niyet ifadesidir fakat 
bunlar ölçülebilir değildir. Yani bizim yönetmeliğimizde bunların nasıl ölçüleceği de bize yazmaz, 
yoktur. Orada da yazmaz hiçbirinde de yazmıyor. Yeni nesil yönetmeliklerde bunlar daha 
hesaplanabilir yöntemler haline getirilmeye çalışılıyor. Tasarımı nasıl yapıyoruz mevcut durumda 
hepimizin bildiğini tabi çok kısaca tekrarlıyorum. 475 yıllık depremi alıyoruz bu aslında zaten 
şiddetlide bir deprem. Bu deprem altında yapıyı doğrusal elastik yöntemlerle analiz ediyoruz. Bu 
analizden çıkan kuvvetler çok yüksek olduğu için yani konvasyonel yapı teknikleriyle karşı 
koyamayacağımız derecede yüksek olduğu için deprem bölgelerinde bu kuvvetleri azaltıyoruz bu 
meşhur R faktörüyle yada Eurocodeki Q faktörüyle. Bu azaltmanın temelinde yatan neden tabi işte 
doğrusal olmayan davranışa izin verilmesi tabi bu hasar anlamına geliyor. Fakat bu tasarım 
yönteminde bu doğrusal olmayan davranışı biz hiçbir zaman ölçmüyoruz. Yani ne olduğunu 
bilmiyoruz tahmin ediyoruz sadece. Burada kapasite tasarımı olarak adlandırdığımız yöntem bize 
yardımcı oluyor. Kapasite tasarımı bir miktar doğrusal olmayan davranışı kontrol altında tutmamıza 
yardımcı oluyor. Bunun temel hususları vardır işte deprem tasarımı yapan arkadaşlarımız gayet iyi 
biliyorlar. İşte kuvvetli kolan zayıf kiriş ilişkisi vardır. Gevrek kırılmanın önlenmesi için bir takım 
önlemler alınır. Yani kesme için over dizayn yaparız, çok güvenli dizayn yaparız. Bu şekilde 
olabildiğince doğrusal olmayan davranış kontrol altına alınmaya çalışılır fakat gene bir ölçü yoktur 
bunda. Tek ölçü tasarımın doğrulanması anlamında hesaplanan yada yapıya uyguladığımız 
dayanımın yani yapıya tasarımla tarif ettiğimiz dayanımın bu azaltılmış iç kuvvetlerden daha fazlası 
olmasıdır. Bunun dışında yani bir kapasite kontrolü yaparız. Arz talep kontrolü yaparız. Bunun 
dışında herhangi bir kontrol yapmayız. Öbür taraftan şimdi yeni nesil dediğimiz yaklaşım bize ne 
vaat ediyor. Yine sismik tehlikeden başlayalım. Bu durumda artık harita biraz daha farklı, farklı bir 
harita var. Bu haritayı Sinan Akkar anlatacak bugün öğlenden önce son oturumda anlatacak. 30 



dakikada ve herkesin anlayabileceği bir dilde anlatacağına bana söz verdi. Onun için bakalım 
göreceğiz. Bu haritada işte 3 farklı , ben buna 3 dedim ama daha farklıda olabilir yani çok katmanlı 
bir deprem tehlikesi tanımı var. Yani 72 yıl için servis depremi diyebiliriz. Servis depremi altında 
hasarsızlık performansı dediğimiz bir performans istiyoruz. Ve yüksek binalarda bu daha azalıyor 43 
yıla iniyor. Belki bunun niye 72 değilde 43 olduğunu ....... bize söyleyecek. Belki 72 fazla geldi diye 43 
e indirdiler gibi geliyor bana. 475 yıllık deprem altında yani bugünde kullandığımız deprem etkisi 
altında işte sınırlı hasar olması. 2475  yıllık deprem ise inşaat sahasında olabilecek en büyük deprem 
maksimum deprem etkisini tarif ediyor. Burada bir stabilite yani yapı yıkılmasın, ayakta kalsın bunun 
dışında başka da bir şey beklemiyoruz. Ama bir yıkılma olmaması önemli can güvenliği bakımından. 
Burada önerilen yöntemlerle bunların doğrulamasının yapılması gerekiyor. Ve bütün bu hedefler 
aslında hesaplanabilir hedefler. Mevcut kullandığımız yöntemlerle. Bunlar geliştikçe daha da 
hassasiyet artacak. Şimdi tasarım yaklaşımı nedir burada burası biraz karışık aslında. Biraz 
mühendislik hissiyatına açık. Bir servis depremi altında bu düşeylerle birleştirildiği zaman işte 
yapının sıkça karşılaştığı bir yük kombinasyonu oluyor. Bir ön tasarım yapılacak, yapılabilir. Bu ön 
tasarımda aslında R faktörlerini de kullanmak mümkün, önemli değil aslında sıkça olan ön tasarım 
yapacağız. Ve hedef burada yapının hemen hemen doğrusal elastik kalmasıdır. O yüzden eğer 
doğrusal elastik hesap yöntemi kullanırsak bizi çokta yanıltmaz. Ama 475 yıllık deprem altında bu 
sınırlı hasar olduğunun doğrulanması gerekiyor. Bunun için tabi Mondial hesap yöntemleri 
kullanmamız gerekiyor. 275 yıllık deprem altında da yıkılmadığını görmemiz gerekiyor. Bu biraz daha 
zor bir aslında. Çünkü yıkılmanın teknik olarak tarifi çokta net değil. Ama bir hani biz yapının ayakta 
kaldığını görebilecek öçlülere sahibiz. Ve tüm bu seviye içinde deformasyon çizgisinden doğrulama 
yapıyoruz çünkü artık biliyoruz ki yapıda meydana gelen hasarlar şekil değiştirmelerle alakalı, 
kuvvetlerle alakalı değil. Kuvvetler zaten sınırlı, kuvvetler biz ne dersek onu geçemiyor. Kapasite 
bizim tarif ettiğimiz bir şey çünkü. O yüzden deformasyon talebinin performans sınırında verilen 
deformasyondan daha düşük olması gerekiyor. Böyle bir doğrulama yapıyoruz. Bu yeni nesil deprem 
yönetmeliklerinde evet bizim 2015 yönetmeliği yani 2015 te  söz verdik AFAD ‘a bitireceğiz diye çok 
çalışıyoruz bu konuda. İçinde performans esaslı yani şekil değiştirmelerin ön planda olduğu bir 
tasarım olacak. Bu opsiyonel olacak bazı binalarda. Yani olağan yapılarda. Bazı özel binalarda 
opsiyonel olmayacak. Mesela çok yüksek bina gibi, işte sismik izolasyon kullanan binalarda bunları 
kullanmak zorunda kalacağız. Yada önemli yapıların güçlendirmesini yapıyorsak bunları kullanmak 
zorunda kalacağız. Önemli yapıların güçlendirmesini yapıyorsak mesela hastaneler gibi bilmiyorum 
Gökhan beyin buna bir itirazı var mı orada da gene bu şekilde performans esaslı ve şekil 
değiştirmelere dayanan performansın o şekilde ölçüldüğü bir yaklaşım önereceğiz. Tabi çıkmadığı 
için daha ön bilgi olarak ben size vermek durumundayım. Ayrıca Eurocode dada 2020 hedefli bir 
çalışma organizasyonu var. Eurocode da aynı şekilde bir performans yaklaşımını içerecek herhalde 
bir planlama yapıyor. Bu konuda da gerek Michael Fardis gerekse Peter Fajfar bize bugün bize daha 
fazla bilgi verecekler. Şimdi bu bir geri döneyim ben şunları biraz açmak istiyorum. Sismik tehlikede 
ne değişti, performans hedeflerindeki değişikliği nasıl görüyoruz, nedir bunlar bilmediğimiz bir 
şeyler mi, işte tasarım yaklaşımı nasıldır. Bu konularda sırasıyla bir şöyle daha bir detaylı üstünden 
geçmek istiyorum. Zamanımız biraz var. Şimdi öncelikle genel bir değerlendirme yapalım. Yani 
dayanım esaslı tasarım bize ne veriyor. İşte dayanım esaslı tasarımlar neticede biz azaltılmış deprem 
kuvvetleri altında elemanların tasarımını yapıyoruz. Bu tasarım sırasında tabi bir takım dayanım 
fazlalığı da ortaya çıkıyor. Bunlar çok bizim kontrolümüzde değil esasında. Fakat yaptığımız 
tasarımın hedeflediğimiz tasarım olup olmadığını hiçbir şekilde kontrol etmiyoruz. Gerçek deprem 
yükleri altında kontrol etmiyoruz. Hep azaltılmış deprem yükleriyle gidiyoruz onu gerçek 



zannediyoruz. Aslında o gerçek falan değil. Performans esaslı tasarımda ise bir ön tasarım yapıyoruz 
servis yükleri altında. Yani yapının yaklaşık doğrusal elastik davranacağı bir seviyedir bu. Ve yapının 
farklı deprem etkileri altında, farklı deprem seviyeleri altında maruz kalacağı yani daha gerçekçi 
deprem yükleri altında bir doğrulamasını yapıyoruz, ön tasarımını yaptığımız yapının. Eğer bu 
doğrulama bize istediğimiz neticeyi vermiyorsa yani yetersiz kalıyorsa yaptığımız ön tasarım bunu 
revize diyoruz. Bu imkanımız var. Ve sağlayıncaya kadar performans hedeflerini her seviyede 
sağlayıncaya kadar revize ediyoruz. Tabi tecrübe oluştukça bu revizyonlar aslında çok minimal bir iş 
haline gelecektir tecrübe mühendisin baktığında neyin ne olacağını görecektir haliyle. Ve eğer bazı 
yapılar için, bazı özel yapılar için hedeflenen performansa mevcut teknolojilerle, mevcut yapım 
teknikleriyle ulaşamıyorsak o zaman yeni teknolojileri devreye sokmamız gerekiyor. İşte sismik 
izolasyon bunların en bilineni. Başka teknolojilerde var. Bu konuda yarınki oturumlar tamamen bu 
konu üzerine ayrılmıştır. Ve benden sonra konuşmacı eş başkanımız bu konuda genel bir özet 
yapacak. Tabi çeşitli teknolojilerde gelişmeye devam ediyor. Yani artık deprem mühendisliğinin 
içerisinde tasarımın yanında yeni teknoloji kullanmaya alışmamız biraz biraz gerekiyor. Yeni 
teknoloji illaki yeni malzeme değil. Yeni bir sistem teknoloji olarak yeni bir sistemin gelmesi. 
Geçmişte bu konuda tek başarılı olan aslında sismik yalıtım oldu. Sismik yalıtım artık yavaş yavaş 
genelleşiyor, artık daha çok kullanılmaya başlandı. Ama bunun yanında başka iyiliklerde var. Bunları 
da bu sempozyumda en azından görmüş olacağız. Bir parça öğrenme şansına sahip olacağız. Şimdi 
başlayalım sismik tehlikeden. Bu tehlikede bugün mevcut haritamızda ne var. Bugün mevcut olan 
2007 yönetmeliği nasıl bir tehlike tanımı yapıyor. İşte yeni yönetmelikte yeni nesil yönetmeliklerde 
bunlar nasıl değişecek Sinan Akkar’ın anlatacağı husus. Şimdi mevcut yönetmeliğimizde bunları 
biliyoruz. Bizim deprem bölgeleri haritamız var.  Bu haritadan bulunduğumuz coğrafi bölgeye göre 
bir deprem bölgesi seçiyoruz. Buradan işte bir pik maksimum deprem ivmesi alıyoruz kaya üzerinde. 
Ondan sonra bunu spektrumun başlangıcına uyguluyoruz. Daha sonra yerel zemin sınıfımızı 
seçiyoruz. Yerel zemin sınıfı standart bir spektrum şeklinin sadece köşelerini belirliyor çokta fazla 
belirleyici değil. Buna göre bizim deprem spektrumumuz oldukça basit bir şekilde de elde edilmiş 
oluyor. Daha sonra bu R faktörünü azaltıyoruz. Ve bildiğimiz gibi yöntemi uyguluyoruz. Şimdi 
değişecek olan kısımda ben çok iyi bilmiyorum ama tahminim böyle. Performans esaslı yeni nesil 
deprem yönetmeliklerinde tanımlı spektral esaslı bir deprem haritası geliyor. Bunu Amerikalılar 
yaptılar. Bizimde hazırlıklarımız bitti. Yine Sinan bunları anlatacak. Herhangi bir coğrafi bölgede  iki 
periyot içinde kısa ve uzun periyot için bir spektral ivme veriyor bize. Bu spektral ivmeyle spektruma 
giriyoruz. Fakat bu arada zeminimizin durumuna göre ve gene bulunduğumuz bölgenin sismik 
aktivitesine göre bir başka parametreyle yerel şartları bu değerlere uyguluyoruz. Yani lokal 
geoteknik özellikleri de dikkate alarak. Ve bir maksimum deprem spektrumu buluyoruz. Amerikalılar 
bunun 2/3 ünü alarak bunu tasarım spektrumu olarak ifade ediyorlar. Biz nasıl ifade ediyoruz 
bilmiyorum bunu bende öğreneceğim biraz sonra. Yani yeni harita 0,2 sn ve 1 sn için kontrol haritası 
olarak gelecek. Ve şu değerleri bizim bulmamıza yardımcı olacak. Neticede yine bir spektrum 
oluşturacağız.  Ve bu spektrumu tasarımda kullanacağız. Daha sonra bir dayanım ve deformasyon 
esaslı performans hedeflerinin bir karşılaştırmasını sunmak istiyorum. Ve bunda en temel davranış 
parametresi olan bir eleman kesitinde yani eğilme davranışı gösteren bir eleman kesitinde 
gösterebiliriz. Burada tabi temel özelliklere dönüyoruz. Yani bir betonarme kesit için neticede bizim 
gene temel betonarme bilgimiz geçerli. Betonarmede bildiğimiz gibi moment eğrilik ilişkisini bir 
kesit için elde edebiliyoruz. Bende burada bunu yaptım. Ama bunun üzerinde farklı oturtmalar 
yapabiliriz. Şimdi düşey eksen aslında tamamen dayanım ekseni. Yatay eksende şekil değiştirme 
ekseni. Biz mevcut sistemde yani dayanım esaslı tasarım yaklaşımında sadece düşey eksen 



üzerindeki değerleri kullanıyoruz. Nedir bu değerler. Doğrusal elastik analiz yapıyoruz ve bu 
spektrum altında bize bir elastik deprem yükü veriyor. İç kuvvet olarak çözüldüğünde de kesitin bir 
elastik momentini veriyor. Daha sonra bunu bir R katsayısıyla azaltıp işte bu seviyeye iniyoruz. 
Bayağı bir aşağıya iniyoruz. Daha sonra tasarımı yaptığımızda kesitin işte bir takım özellikleriyle tabi 
bunun üzerinde bir dayanım elde edeceğiz. İşte ML dediğimiz nominal dayanım. Ve şu eğri ile ifade 
edebiliriz gerçekçi olarak momentler ifadesiyle . bunu iki doğrulu bir şekilde revize ettiğimiz 
zamanda nominal dayanımı buralarda bir yerlerde tarif etmemiz mümkün. Yani biraz öncede 
bahsettiğim gibi bizim burada tek hedefimiz bu nominal dayanımın tasarım dayanımından, tasarım 
talebinden daha yüksek olması. Bu aradaki farkta işte overstrength dediğimiz dayanım fazlalığı. Bu 
fazlalığın çeşitli nedenleri var. Bildiğimiz gibi minimum kesit boyutlarıdır, minimum donatılardır vs. 
böyle yük faktörleridir, malzeme faktörleridir. Bize bir dayanım fazlalığı veriyor. Bu dayanım 
fazlalığının gelmesindeki aslında temel neden yaptığımız hesaplara çok fazla güvenmemizdendir. 
Yaptığımız hesaba çok fazla güvenmediğimiz için bu dayanım fazlalığıyla kendimizi garantiye 
alıyoruz. Yani daha iyi bir hesap yapabilseydik buna ihtiyacımız olmayacaktı. Aslında dayanım 
fazlalığı iyi bir şey değil. Bizim tamamen kontrol edemediğimiz bir faktör. Şimdi aynı resme yatay 
eksende baktığımızda eğrilikler örgeceğiz. Bu eğriliklerin seviyesi aslında bu kesitin hasar görmesiyle 
yakından alakalı. Yani işte buralarda bir yerlerde donatı artmaya başlıyor vs. bir yerden sonra kesit 
dayanımını kaybetmeye başlıyor. Böyle bir statik yükleme altında. Şimdi eğer biz farklı seviyelerden 
de deprem talebini hesaplarsak biz mesela diyelim ki 72 yıllık deprem altında böyle bir talep çıktı. 
Bunu kabul edebiliriz yada etmeyebiliriz. Yada diyebiliriz ki bu akma eğiliminden daha düşük olsun. 
Ben bunu istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman revize edeceğiz tasarımı. 475 yıllık altında buralarda 
bir yerlerde bu talep geliyorsa bu kabul edilebilir. Çünkü yapı güvenli bir bölgede yani elastik ötesi 
davranışta ama çok güvenli bir bölgede henüz bir dayanım kaybı noktalarına gitmemiş. 2475 yıl için 
belki tam biraz daha sınıra yaklaştığı bir deformasyon, bir eğrilik tarif edebiliriz. Ama yapının esas 
yıkılması için kesitin daha doğrusu göçmesi için koyduğumuz yer eğer geçerli ise bu tamamen 
hipofik bir şey ama gerçeği de çok fena yansıtmıyor bence. Burayı da güvenli olarak kabul edebiliriz. 
Yani performans sınırlarımızı bu eğrilerin, bu geçek davranışın özelliğine göre tanımlarız kesitler için. 
Zaten performans ölçümünü biz eleman kesitleri düzeyinde her zaman yapıyoruz. Şimdi bu nasıl 
tercüme edilecek uygulamaya. Şu şekilde gene bir karşılaştırma yapalım. Yani ben biraz önce 
dediğim gibi dayanım kontrolü yapacak gerçek eleman davranışı üzerinde ben düşey eksendeki 
değerleri sadece kullanıyorum ve nominal eğilme dayanımının azaltılmış deprem yükleri altındaki 
moment talebinden yüksek olması bizim için yetiyor. Bu R faktörü biliyorsunuz karışık bir faktördür. 
Bunun böyle teorik hesabı falanda yoktur. Ama bu nerdeyse 30-40 senedir bu R faktörüyle yaşıyor 
deprem mühendisliği. Bunun içinde sünekliğin katkısı var, dayanım fazlalığının katkısı var. Sürekli 
değişiyor ama bizde nasıl hesaplanacağını çokta iyi bilmiyoruz. Yani yaptıktan sonra ne imiş diye 
bakabiliriz ama öncesinden yaptığımız R kabulleri tamamen mühendislik ön sezisiyle yapılan 
kabullerdir. Bunu da itiraf etmek zorundayız. Ama şekil değiştirme kontrolüne geçtiğimizde biz bu 
eğrilikleri tam olarak hesaplayabildiğimiz için bir doğrusal olmayan analizle istediğimiz sınırları 
koyabiliriz. Yani deriz ki depremin talep ettiği eğrilik akmanın altında olsun veya bunu biraz daha 
arttırabiliriz. İşte güvenli bölge olarak sınırlı hasar performansının yerini tarif edebiliriz. Burasını 
güvenli olarak görebiliriz. Göçmenin oluşmaması için son sınırda şu düşmenin olduğu yerden daha 
önce bir yere koyabiliriz. Bütün bunlar tabi nasıl doğrulanacak bir takım deneysel verilerle bunların 
doğrulanması lazım. O yüzden deneylerin önemi gittikçe artıyor. Laboratuarlarda yapılan deneylerin 
önemi gittikçe artıyor. Bunlara dayanarak bunları yapmamız lazım yani tamamen hesaplarla bunları 
yapmamız mümkün değil.          



Şimdi farklı ifadeleri var. 11’ e 10 kala evet, az vaktim kaldı. Biz temel olarak biz yapı analizinde 
eğrilikleri elde ediyorsak, istersek bu eğrilikleri bir plastik boyut sayıyla çarparak eleman uç 
dönmelerine dönüştürebiliriz. Eleman uç dönmeleri deneylerde daha kolay ölçülebilen 
parametreler olduğu için bazı yönetmelikler eleman uç dönmelerini performans ivmesi cinsinden 
verirler, buna toptan dönme cinsinden de olabilir, plastik dönme de olabilir. EC böyle yapıyor, 
Amerika’nın güçlendirme yönetmeliği de böyle yapıyor, sanıyorum EC ile ilgi Micheal Fardis bize şu 
anki durumu ve gelecekte neler düşündüğünü bundan sonraki konuşmasında anlatacak. Ya da başka 
türlü bir şey yapabilirsiniz bu eğrilikleri alıp incelediğimiz kesitin özellikleri cinsinden eşdeğer ya da 
doğrusal bir eşleştirme açısından o eğriliği buraya koyduğumuzda bu elemanın kesitinin kritik 
bölgelerinde birim şekil değiştirmeleri verecek. Mesela beton maksimum strain i verecek, çelik şekil 
değiştirmelerini verecek ve bunlar temel malzeme özellikleri olduğu için. Biz performans sınırlarımızı 
temel malzeme özellikleri cinsinden de verebiliriz, şekil biraz karışmış, yani bu eski televizyonlarla 
HD seyretmek gibi bir durum oldu herhalde. Türkiye deprem yönetmeliğinin 7. Bölümü 2007 
yönetmeliğinde bu şekilde bir şekil değiştirme performans tanımı yapmıştır. Biz bunu tutmayı 
düşünüyoruz. Böyle bir niyetimiz var. Bu niyetimizi de tabi yine deneylerle doğrulanması gerekiyor. 
Şimdi yaptığımız bazı deneyler var. Ben burada kendi yaptığımız deneyleri göstereceğim. Çünkü 
bunlara güvenebilirim en azından. Mesela burada yönetmeliğe uygun tasarlanmış bir kolan, üçünde 
de aynı şeyi görüyoruz. Burada da yine aynı boyutlarda, fakat yine yönetmeliğe uygun olmayan 
gerek yatay bakımından, şimdi detaylara girmeyelim, benzetilmiş deprem yükleri altında deney 
sonuçları var. Birinci resimde gerek bizim deprem yönetmeliğimiz, gerek ABD yönetmeliğinin 
gerekse Avrupa deprem yönetmeliğinin minimum hasar sınırı olarak belirttiği çizgiler var. Bakım 
bunlar birbirine son derece yakın. Demek ki farklı ifadelerde kullansanız, bu performans sınırında 
oldukça tutarlı değerler elde ediyoruz. Diğer yönetmeliğe uygun olmayan kolonda bunlar biraz daha 
artırılmıştır esasında. Olumsuzlukları dikkate alarak,  ama genelde bu kolonun da bunları 
sağladığını görüyoruz. Ortadaki resimlerde de gene üç yönetmeliğin sınırlı hasar ya da can güvenliği 
ifadesini görüyoruz. Gene bunlar birbirine oldukça yakın  bizim strain ler kullandığımızda Amerika ve 
Avrupa’nın ortasında kalıyor. Yani çok kötü bir yerde değiliz aslında. Yönetmeliğe uygun olmayan 
kolonlara geçtiğimizde biz biraz daha cömert davranmışız. Bunun nedenleri var. Mesela burada düz 
donatı burada nervürlü donatı var. Düz donatının olumsuzluğunu mutlaka göz önüne almalıyız. 
Bunu aldığımızda şu siyah çizgi de bu tarafa doğru yaklaşacak. Ama çok küçük farklar bunlar çok ta 
önemli değil. Göçme öncesi ya da güvenli bölge, göçmenin önlenmesi ya da stabilite bölgesinde ise 
farklar biraz daha açılıyor. EC burada daha cömert yeni yapılan tasarımda; yönetmeliğe uygun olan 
tasarımda. Buradaysa bizim yönetmelik biraz daha farklı vermiş fakat, bu değerlerden bayağı düşük. 
Eksenler de farklı. Dolayısıyla bunların deneylerle doğrulanması gerekiyor. Şimdi Türkiye’de de 
üniversitelerin laboratuvarlarında bir sürü deney yapılıyor. Yani bu deneylerin bir araya falan 
getirilmesi gerekiyor. Biz Amerikalılar kadar kolay organize olan bir millet değiliz. Yani hala bu 
organizasyon içinde alnımız açık değil ama bunların bir araya getirilmesi lazım. Avrupa’da bir proje 
yapıldı. Biz de katıldık, Micheal Fardis’in yürütücülüğünü yaptığı. Büyük bir data toplama projesidir 
bu. Bunla ilgili açık sayfamız var bununla ilgili verilerin hala oralara girilmesi gerekiyor. Ama çok 
yeterli değil. Bundan sonraki yönetmelik revizyonunda çok daha kuvvetli bir veri tabanı 
oluşturmamız lazım. Bu eleman davranışları konusunda. Özellikle Türkiye bir betonarme ülkesi 
olduğu için bunu yapmamız lazım. Çelikle de bunun desteklenmesi gerekiyor. Neticede gözlemlerle 
hep bunların doğrulanması lazım. Şimdi biraz hızlanalım. Sadece eleman performansı değil, yapısal 
olmayan elemanların da performans esaslı deprem mühendisliğinde çok önemi var. Neden, çünkü 
hafif bir deprem olduğunda, yani yapısal sistemi zorlamayan bir deprem olduğunda yapısal olmayan 



mimari elemanlar hasar görürse , bu istenen bir durum değil. Çok kötü görünüyor. İnsanlara 
güvensizlik veriyor. Hele hele böyle bir durum hastanelerde ortaya çıkarsa, hastane kullanılmıyor. 
Ne doktor ne de hastalar içine giriyor. Şimdi bunun bazı örnekleri var. Mesela birisi Türkiye’den 
birisi Türkiye dışından. Bölme duvarlarda meydana gelen hasar, yapısal sistemde hiçbir hasar yok 
fakat böyle hasarlar görüyorsun hafif bir deprem altında. Bunlar artık performans esaslı deprem 
mühendisliğinde kabul edilebilir bir performans değil bu. Ya da binanın dış kaplaması tamamen 
dökülüyor deprem sırasında, deformasyona uyum sağlayamadığı için. Kabul edilebilir bir şey değil 
aslında. Bina da hiç hasar yok. Bu konuda bizim bir yaklaşımız var, öncelikle şunu söyleyeyim. 
Öğleden sonraki son konuşmacı Andre Filiatrault bu konuda çok kapsamlı bir yaklaşımı bize 
anlatacak.  Yani yapısal olmayan mimari elemanlarının deprem performansı ne olmalıdır, niye 
önemlidir. Niye bunlar aslında can yakıyor ya da ekonomik olarak büyük kayıplara neden oluyor, 
bunları anlatacak. Bizim deprem yönetmeliği için önerdiğimiz şöyle bir sistem var: Yani 475 yıllık 
deprem altında doğrusal elastik analiz yapıp ötelenmeleri bulabiliyoruz. Daha sonra bu ötelenmeleri 
belirli bir faktörle çarpıp 72 yıllık deprem seviyesine indiriyoruz. Yani servis depremi seviyesinde 
indiriyoruz. Servis depremi altında eğer bu bölme duvarlar ve dış kaplamalar tam kontak halinde ise 
% yarımlık bir sınırı saplaması lazım. Yarımı geçmemesi lazım ya da yarıma kadar bir hasarsızlık 
gösterdiğinin ifade edilebilmesi lazım. Eğer daha esnek bağlantılarla çerçeveye bağlandıysa, bu da 
%1 e çıkıyor. Genellikle bu lamda bir katsayısı EC de %40 0,4 0,5 civarında verilir. Tabi aslında bu 
bulunduğunuz deprem bölgesine bağlı. 72 yıllık depremin 475 yıllık depreme spektral büyüklük 
olarak oranına bağlı. Bunları da göreceğiz fakat bu çok daha gerçekçi bir yaklaşım. Yani siz servis 
depremi seviyesinde yapısal olmayan mimari elemanları kontrol ediyorsunuz. Hasar görmemesi 
gerekiyor. Bunu garanti ediyorsunuz. Burada tabi tasarımcılara çok iş çıkacak. Malzemecilere de iş 
çıkacak. Bunun farkındayız fakat bu bir kalite iyileştirmesidir. Bu kalite iyileştirmesini de bizim artık 
yapmamız lazım. En azından önemli yapılarda bunu yapmamız lazım. Hastanelerde falan bu son 
derece önemli. Geçmişteki depremlerde hastanenin yapısal olmayan elemanlarının hasarı nedeniyle 
çok hastane kullanılamaz duruma gelmiştir. Her zaman.   Şimdi gelelim analiz yöntemlerine. Tabi 
performans esaslı deprem yönetmeliğinin temel dayanaklarından araçlarından bir tanesi, doğrusal 
olmayan analizi niye yapmak istiyoruz. Ben burada komik bir şey yaptım. Gene en alttaki de pek 
görünmüyor galiba ama, servis düzeyindekiler, servis depreminde doğrusal yöntemle iç kuvvetleri 
fena olmayan bir şekilde hesaplayabilirsin. Düz deformasyonları daha iyi hesaplayabilirsiniz. Ama 
tasarım depremi altında ve maksimum deprem altında   iç kuvvetleri doğru hesaplamanız mümkün 
değil.  Alakası yok çünkü onlar kapasite ile sınırlı bu kapasiteler aşılıyor. Deformasyonları da işte size 
iyi bir fikir verebilir. Çok iyi olmamakla beraber daha küçük gülen yüzler şeklinde ifade edebilir. Ama 
doğrusal olmayan analiz yöntemleri kullandığınızda eğer gerçekçi model yaptıysanız, üç deprem 
seviyesi altında da gerek iç kuvvetleri gerek eleman şekil değiştirmelerini oldukça gerçekçi bir 
şekilde yaptığınız modellemenin gerçekliğine orantılı olarak doğru hesaplayabilirsiniz. Şimdi ben 
biraz hızlanacağım tabi. Bunların mesela baz kontrollerini yapalım. Ne veriyor bize doğrusal olmayan 
analiz, bundan herkesin çok korktuğunu biliyorum o yüzden biraz şey yapıyorum, hani ısıtmaya 
çalışıyorum konuyu. Mesela burada bir beş katlı çerçevemiz var. Üstteki sırada bu çerçeve kapasite 
tasarımıyla tasarlanmış, yönetmeliğe uygun altta da kapasite tasarımı gevşetilmiş. Kolonların donatı 
oranı azaltılmış, dolayısıyla kuvvetli kolon zayıf kiriş ilkesi biraz 1,3 ten 1 lere doğru yaklaşmış. Ve 3-
4 farklı deprem altında bunu analiz ediyoruz. Sonuçlar burada yani maksimum değerler. Şimdi en 
azından bu resimlerin, doğrusal olmayan analizin bize gösterdiği güzel bir şey var. Hasar dağılımını 
deprem şiddeti ile birlikte görüyorsunuz. Yani istediğiniz oluyor mu diye görüyorsunuz. Mesela 
bakın kapasite tasarımında istediğimiz olmuş. Hasarlar hep kirişlerde meydana gelmiş ancak 



göçmeye yaklaştığında mekanizma oluşmuş ama yani bu da çok ileride yüksek seviyeli depremlerde. 
Dolayısıyla istediğimizi elde etmişiz ama bir doğrulama yaptık yani. Yaptığımız iş doğrudur diye 
gördük. Hatta yönetmeliğe uygun olmayan yani daha zayıf gevşetilmiş tasarımda da gene bu 
gelişmeyi gördük ve Daha erken mekanizma oluşumu ve göçmeye gittiğini de burada görüyoruz. 
Dolayısıyla bize çok daha doğru bir araç olarak bize yardımcı oluyor. Şurada ben plastik dönmeler 
cinsinden ifade ediyorum bunları. Bunların seviyeleri de var. Yani bunlara bakarak elemanın ne 
derecede hasar gördüğünü anlayabilirsiniz. Tabi bu ancak yapısal olmayan elemanları olmayan bir 
çerçeve için geçerli. Yapısal olmayan elemanlar girdiği zaman işin içine, biraz iler karışıyor işin 
açıkçası. Burada doğrusal elastik analizle doğrusal olamayan analizi bir karşılaştıralım.  Kat 
ötelemeleri, kolonların kat içinde dönmelerinin ortalamaları ve kirişlerin kort dönmelerinin 
ortalamaları cinsinden. Mesela çok düşük deprem seviyesinde kirişlerde doğrusal yöntem bayağı 
düşük bulunmuş. Ama en yüksek deprem seviyesine çıktığımızda biraz daha yaklaşmış. Çok 
kontrolümüz altında olan bir şey değil. Yani bu biraz beş katlı bir yapı olduğu için ve tek .. bir yapı 
olarak davrandığı için gene de response spektrumu doğrusal elastik analizle işte time-… analizi 
birbirinden çok farklı çok kötü değil. Ama daha özel yapılara geçtiğinizde yani yüksek mod etkilerinin 
daha belirgin olduğu yapılara geçtiğinizde, mesela 12 katlı bir çerçeve alalım ve yönetmeliğe uygun 
tasarlanmış bir yapıdır bu, spektruma uygun, spektrumla ölçeklendirilmiş, deprem hareketi altında 
bunun analizini yapacağız ve doğrusal elastik ve elastik olmayan analizini yapacağız.  Şöyle bir 
sonuç çıkıyor karşımıza, Yani gerek ötelenmeler gerekse kirişlerdeki dönmeler cinsinden; kirişler 
burada çok fazla hasar görüyor. Görüyorsunuz doğrusal elastik analiz üst katlarda özellikle çok 
düşük, bizi yanıltan değerler veriyor; görmüyoruz üst katlarda olan oluşumu. Ama gerek time-.. 
gerekse çok modlu itme analizi oldukça birbirine yakın ve farklı sonuçlar veriyor. Mesela özellikle 8. 
9. Katta şu değerler büyük değerler aslında. Bunlar kirişlerde bayağı büyük hasara denk geliyor. Ama 
doğrusal elastik analizde bunları görmeniz mümkün değil. Başka bir uygulamayı perdeli sistemde 
yapalım, 20 katlı perdeli bir sistemde yapalım. Aynı spektrum altında tasarlanmış bir yapı, perdeleri 
de olduğu için tabi davranışı … şimdi gene burada da doğrusal elastik analiz düşük sonuç veriyor.  
Yani deformasyonu oradan hesaplamak isterseniz, bu mümkün dolayısıyla biz burada bir karar 
vermek durumundayız.  Şimdi sonuç olarak ben bir toparlayayım. Evet, doğrusal olmayan analiz 
yöntemleri performans esaslı deprem mühendisliğinde daha yüksek bir mühendislik seviyesi 
gerektiriyor. Standart uygulamaya göre, bu kabul ama bu kötü bir şey değil. Her zaman yeni 
numaralar öğrenmek zorundayız. Özellikle yapısal modellemede doğrusal olmayan davranışın 
tanımlanmasında ve doğrusal olmayan hesabın sonuçlarının derlenmesinde ve yorumlanmasında 
daha iyi mühendislik gerektiriyor. Bu kesin. Buna bağlı olarak ta madem ki bir bilgi ihtiyacı var; yani 
mevcut olmayan bir bilgi ihtiyacı var, mesela Amerikan Sistemi bir Pier Review yöntemi geliştirmiş. 
Yani bu konuda  bilgisini kanıtlayan bir kişi, projeye yardım ediyor, bir miktar sorumluluk ta alıyor 
belki, Farzad Naeim bu konuda yarın herhalde kapsamlı bilgi verecek. Avrupa’da henüz böyle bir 
sistem yok fakat biz Türkiye’de bunun olmasını da düşünüyoruz. Fakat yapı denetimi içerisinde bunu 
yapmak mümkün değil. Yani yapı denetimi sistemi buna göre çok aslında daha kaba bir sistem. 
Orada yapmamız mümkün değil. Bu beton test etmekle aynı şey değil. Veya özellikle önemli 
yapılarda bunun gerektiğini düşünüyorum. Ama gene buna sismik izolasyon diyebilirsiniz.   
Yüksek yapılar diyebilirsiniz, önemli bir hastanenin güçlendirilmesi diyebilirsiniz, yani diğer 
yöntemlerin zorunlu olarak kullanılacağı yerlerde. Bu Pier Review ya da bağımsız denetim adına ne 
derse ki bu gerekiyor Türkiye’de. Mühendisler belki buna itiraz edebilir ama, mühendis için bu iyi bir 
şeydir. Yani iyi mühendisin önünü açan bir uygulamadır. Bunlara çok tutucu yaklaşmamamız lazım. 
Sizinle bir dertleşme olarak bunu söylüyorum. Çünkü idareler hiç sevmiyor böyle şeyleri. Çünkü 



idareler herkesin vasatlıkta eşit olmasını istiyor. Yani böyle bir yere varmak çok zor. Dediğim gibi 
yüksek binalarda, sismik izolasyonda önemli yapıların ve tarihi yapıların diyelim güçlendirilmesinde 
yani hata kabul etmeyen sistemlerde yani artık Türkiye’de de böyle bir sistemin artık düşünülmesi 
lazım. Evet yeni planladığımız deprem yönetmeliğinde doğrusal olmayan yöntemlerin kullanılması 
önemli yapılar için neredeyse bir zorunluluk getirecek önemli olmayan yapılar içinde bir opsiyon 
olarak bu yapılacak. Bu tür zorlamalar bu tür gereksinimler halk arasında daha yüksek kalitede bir 
mühendislik talebi ortaya çıkartıyor. Ve bizim mühendisliğimizin de bu tür bir talebi karşılayacağını 
düşünüyorum. En azından üniversite camiası olarak kendimize bir pay çıkartmamız gerekirse, bizim 
daha iyi mühendislik eğitimi vermemiz gerekecek. Performans esaslı deprem mühendisliği neticede 
Türkiye’de gerek inşaat mühendisliği eğitiminin   gerekse inşaat mühendisliği pratiğinin daha kaliteli 
olmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.   
Sabırlarınız için.  

Murat Nurlu: 

Değerli Katılımcılar, 1. Oturumun 2. Bölümünü başlatıyorum. Bu bölümde Dr. Michele Calvi’nin bir 
sunumu ile başlayacağız. Dr. Calvi, University Institute for Advanced Studies (IUSS)’’, Pavia’da 
“Centre for Research and Graduate Studies in Earthquake Engineering and Engineering Seismology” 
veSchool in Understanding and Managing the Extremes merkezinin kurucu üyesi ve ayrıca GEM 
vakfının yönetim kurulu üyesi ve ayrıca International Association of Eartquake Engineering yönetim 
kurulu üyesidir.  Prof. Calvi, bina ve kültürlerle ilgili  dünya çapınca realistik projelerde yer almıştır. 
Değerli katılımcılar Prof. Calvi bugün bizlere yeni teknolojilerin yapıların deprem performansı etkisi 
konulu sunumunu sunacaktır.  Evet. Prof. Calvi?... 

Gian Michele Calvi: 

Sayın Danyal Kubin ve Sucuoğlu bu çalıştayın düzenlenmesi için bana teklif getirdiklerinde hemen 
evet dedim. Çünkü aklımda iki sene önce düzenlenen çalıştay vardı ki çok büyük bir başarıydı. Şimdi 
bu organizasyonun çok daha iyi olduğunu görüyorum. Çok daha fazla insan var ve organizasyon çok 
daha etkili. Ve eminim ki bu organizasyona dünya çapından katılan meslektaşlarım da aynı 
fikirdedirler.  Haluk Sucuoğlu bana bir görev verdi. Bu benim teknik sunumum değil, teknik 
sunumumu yarın öğleden sonra yapacağım. Bu çalıştay için bir tanıtım olacak. Kendisi benden yeni 
teknolojilerin yapıların sismik performansları üzerindeki etkileri hakkında genel bir bilgi vermemi 
istedi.  Onun için ben bir şekilde yeni teknolojilerin ve sismik performansların geçmişte nasıl 
bağdaştırıldığını bugün nasıl bağlanabileceklerini ve bağlandıklarını karmaşık bir şekilde 
göstereceğim. Birbirlerine zorunlu olarak bağlantılı olan 5 ana başlıktan bahsedeceğim; malzemeler, 
fikirler, teknolojiler, … performans. Bunlar her zaman ana noktalar olmuşlardır.  Yeni teknolojilerden 
gerçekteki etkilerine kadar uzanan bir yelpazede… tarih zamanlarından bazı örnekler vererek 
başlamama izin verin. Tarihteki meslektaşlarımızın sadece kaya ve kum kullanarak bina yaptıklarını 
ve yapıların anlaşılan kapasitelerinin kullanılan tek sıkıştırma yöntemi olduğunu söyleyerek 
başlamak istiyorum. Ancak yine de harika mabetler inşa edebilmişlerdir. Burada meşhur Efes antik 
kentinden bir örnek var. Ancak kirişlerin burada ne kadar kısa olduğunu hemen görebilirsiniz. 
Burada aslında hiç gerilim kapasitesi bulunmamaktadır. Ve onların kullanmaktan hoşlandıkları başka 
bir malzeme ise çelikti. Buradaki iki figürde, Sezar’ın Galya’yı fethetmeye giderken yeniden Rayn 
nehrinin üzerinde kurduğu köprünün resimleri görülmektedir.  Ayrıca, eski zamanlarda onlar kaya 
da kullanıyorlardı, gerilim ile ilgilenmek için. Bunlar aslında zorunlu malzemelerdir. Teknoloji yok 



burada. Ve sonradan kemerler kullanılmaya başlandı.  Kemerin arkasındaki fikir, duvar işçiliği,  
gerilimi azaltmak, eğilmeyi azaltmaktı, teknolojik olarak ta bu kil kırılmalarını önlemek ve istenen 
şekilleri elde edilmesi kayalardan daha ucuz ve kolaydı. Bunlar gerçek ve karmaşık teknolojilerdi. 
Yalnızca bir köprüyü inşa etmek kemer kavramını anlamak için yeterli değildi. Detayları ve nasıl 
yapılacağını bilmek zorunluydu, ve ayrıca tabi ki farklı bölümlerin bağlanması için gerekli tüm 
detaylar… O dönemde arial modeller olmasa bile, kurallar vardı. Ve bu kurallar günümüz modern 
kurallarıyla karşılattırılabilir ve bugün bazen bunlar modern tasarımcılar tarafından 
anlaşılamamaktadır. Ama bunlar uygulanıyorlar çünkü bazı insanlar bu kurallar ve performanslar 
arasındaki ilişki anlamıştır. Performans anlamında neler olduğuna bakarsak, kemer kavramı 
sayesinde Romalılar %1 ya da daha eğime sahip kanallar inşa ettiler ve suyu yüzlerce kilometre 
öteye taşımayı başardılar.  İşte bu performans. Ve günlük 35.000 m3 su akışı ile yüzlerce km öteye 
taşınması. Bu teknolojiyle altyapı sistemlerine sahip şehirlerin inşa edilmesi mümkündü, bu 
malzemelerin olmadığı yerde!. Fakat modeller çok daha sonra geldi. Robert Hooke, bu konuyu ilk 
anlayan ve yazan… sıkma kemerlerin yapılabileceğini yazdı, kablo kılıfı sisteminin tersi biçiminde bir 
şekil kullanarak.  Gördüğünüz gibi, bu Robert Hooke’un 1678 yılında İngilizce olarak yazdığı kitapta… 
işte bu O’nun kullandığı ifade bu, hiçbir şey yok orada, görüyorsunuz, doğru matematik, mekanik 
kemer formları falan… ve Anagram sebebi… Ve bu Anagramı hiç açıklamamış. Anagram O’nun 
ölümünden sonra açıklanmıştır, mirasını yerine getiren insanlar tarafından.  Elbette Anagram 
Latince bir kelimeydi.  Bazılarınızı belki onu okuyabilirsiniz. Geçmişte başka bir periyoda geçersek, 
bu arada 30 dakikalık süreme sadık kalmam gerekiyor yoksa başkanım benden nefret edebilir bunun 
için… Şimdi de gerilimin azaltılması için kullanılan demir ve çelikten bahsedelim. Fikir sahibi olmak 
için, kemerlerin çökmesini önlemek için,  iskeleti sağlamlaştırmak için, ağırlığı azaltmak için, sıkma 
kemerlerde askı kablosu olarak kullanılması,  06.00:06.30 sismik tasarım için daha iyi davranış elde 
etmek için binalarda ve yapılarda bağlantıların kullanılması. Burada performans daha geniş açıklığı 
ve daha az ağırlık elde etmekti, hepiniz zaten 4 ve 5 i biliyorsunuz ki bu 521 metrelik bir kemer, 
kemerden ziyade bir konsol köprü, biliyorsunuz 1936’da yapılan Golden Gate köprüsü uzun yıllar 
dünyanın en uzun aralıklı köprüsüydü,  sonrasında daha uzun köprüler yapılana kadar. Fakat gerçek 
modeller çok daha yakın zamanda ortaya çıktı. O zamanlar genel bir kanı vardı, yapının nasıl 
davranacağına dair. VE o dönemlerde ince unsurlar yoktu,  Dinamik tepki yoktu, ve Haluk Sucuoğlu 
tarafından bir şekilde değinilen düzlemsel analizler yoktu.  Depremler hakkında düşünecek olursak, 
kurallar bile artık yok olmak üzereydi, hafızalar en fazla üç jenerasyon sürer, eğer hatıralarınızı 
coğrafi uzaklıklar arasında dağıtmanın başka yollarını bulamazsanız, deprem mühendisliğindeki 
kültürel teknolojiler kolaylıkla unutulabilir. Yüzyıllar içinde köprülerin, özel köprülerin, kablo destekli 
köprülerin çöküşünü gördük.   Ve bazı teknolojik cevaplarda gördük… yüksek gerilimli malzemeler, 
iyi modellemeler, büyük ölçekli, yapılan testler, dinamik testler, bu da sonradan gelecek, şimdi 
tekrar teknolojiye dönüştürülmüş birkaç fikirden bahsetmeme izin verin, sonunda bu teknolojiler 
performans haline dönüştüler tabi ki. Mesela beton.  Belki bildiğiniz gibi beton Romalılar tarafından 
çok iyi biliniyordu. Romalılar bunu 700 yıldır kullanıyorlar.   Kopma direncinin düşük olduğunu 
biliyorlardı fakat maliyeti duvar işçiliğinden çok çok düşüktü.  Arkasından gelen teknoloji bunun 
demir ile karışımıydı.  Bildiğiniz gibi bu da şans eseri bulunmuştur. Bulan da Paris’te bir bahçıvandı, 
bu demir ile betonu ilk defa birleştiren.  Ve elbette şansın yaver gittiği başka olaylar da vardı. 
Örneğin, termal uyumluluk, hiçbir zaman garantisi olmamıştı.  Ya da yapıştırma olayı… Bilinmesi 
gereken çok şey vardı. Bir şeyler yapmak için demir çubuk mu kullanacaksın ya da düz çubuklar mı 
kullanacaksın?  Öyleyse, arakasındaki fikir neydi?  Romalılar Pantheon’u inşa edebildiler,  birçok 
kişinin bildiğini sanmıyorum ki bu binanın çapı 43.3 metre Ve bu Pantheon tuğla ile değil betondan 



yapılmıştır, hatta nervürlü betondan.  Romalılardan sonra, yani yaklaşık M.Ö 400 lü yıllarda beton 
yaklaşık olarak 800 yıl boyunca unutulmuştu, batı dünyasında.  Tekrar çimento ya da kireç gibi 
bileşenlerin yapılabileceğini anlamaları ise orta çağın sonlarına doğruydu. Ama yine de, betonun 
yeni kullanım alanları sayesinde yüksek binalar, burada bazı anahtar sözcükler kullanıyorum, yarım 
saatimin sonunda sunumumu açıklamak için kullanacağım. Burada çoğunlukla kullandığım en 
azından 3 kelime var. Evet, şu Fransız bahçıvan, saksıcılıkla başlayıp 3-4 iflastan sonra ilk betonarme 
köprüyü yapmayı başarmıştır.  Bu şimdiye kadar inşa edilmiş ilk betonarme köprüdür.  Bir sonrakine 
bakarsak, şimdi ise ön gerilmeli ya da art germeli köprülere bakalım. Burada kesinlikle art germeli 
köprü kavramına girmeyeceğim fakat şunu hatırlayabilirsiniz: oradaki teknolojiler çok önemliydi. 
Daha kuvvetli malzemeler kullanmadan ön gerilmeli ya da art germeli beton kullanmak küçük 
gerçeklerden dolayı mümkün değildi. Yüksek derecede sıkıştırma kuvveti uyguladığınız yerlerde 
yerel kısıtlamaların uygun olacağını anlamadan bu mümkün olmaz.  O yüzden detaylar önemli hale 
gelmeye başladı. Elbette fikir ortada, o da yapının daha iyi bir tepkime vermesini sağlamak ve belli 
tipteki hataları güz önüne almak. Performanslar nelerdir peki. Yani inanıyorum ki bu ön germeli 
beton kullanılan ilk köprü.  Freysinet, burada dışarda bir stant var, ismi Freysinet, bu bir insanın bir 
şirkete dönüşmesidir. Bu aslında ilginç bir fotoğraf.   Bu köprünün yanında başka bir köprü var 
görebilirsiniz  ve aslında bu bir asma köprü.  Bildiğiniz gibi Freysinet bu köprünün yıkılmakta 
olduğunu fark eden kişidir ve geri dönerek bu köprüye basınç uyguladı, zamanın etkilerinden, art 
germenin etkilerinden kurtarmak için. VE elbette yine tüm cevapları vermeyeceğim. Fakat 
performanslar bir sürü teknoloji içeriyordu. Bu durumda şunu söyleyebilirim ki, teknoloji 
performansı tetikliyor ve sonrasında belli performanslara gösterilen talepler de yeni teknolojilerin 
ve fikirlerin bulunmasını tetikliyor.  Sismik mühendislik konusunda ise tekrar 17. Yüzyıla dönüp şunu 
söylemek istiyorum: Isaac Newton, Robert Hooke’dan birkaç yıl sonra, bu yazıyı belki 
okuyamazsınız, Latince, şunları yazmıştır: ivme ve güçler arasında bir oransal bağ olmalı ki bu da 
eşitlikte olmalıdır. Sismik mühendislik zaten vardı o zamanlar. Belki Polat benimle aynı fikirde 
olmayabilir ama, Polat Gülkan, bir sonraki konuşmacılardan bir tanesi, benim fikrime göre 
mühendislikteki en son devrim Misina depreminden sonra olanlardı.  Geri analiz yöntemi kullanıldı 
deprem hızının ne olabileceğini tahmin etmek için, hangi binaların yıkıldığına ve hangilerinin ayakta 
kaldığına bakarak.  Hasarların bir kısmı bariz bir şekilde kabul edildi.  Belli seviyedeki deprem hızının 
geçildiği ihtimali dahil. Güçlerin uyumluluğu faktörü de uygulandı. Tasarım yükü 12 G gibi rakamla 
geldikleri zaman, güç uyumluluk faktörü olarak 3 kullandılar. Binanın yıkılması için tahmin edilen 
ivme neydi peki? Peki sonrasında ne geldi… teknoloji; Sismologlar. Depremlerin kayıt edilmesinin 
imkanı. İvme kaydedici olarak iyi bilinir.  Fikirler, spektro şekilleri, zeminin ivmesinden kütlenin 
ivmesine kadar çizilebiliyor. Modelleri, bu durumda şunlardan bahsedeceğim, doğrusal elastik 
modellerden…  Bu aslında Newton demek, başarılı mıydı? Belli bir dereceye kadar evet, bir çok yapı 
bu şekilde tasarlandı, performans ta ayrıca… … hastanesi Fernando depremi, Lama .. 1984 ve devam 
etti. Sonra gelen nedir? Teknoloji, kısıtlamaların kullanılması ihtimali, ve elbette birkaç farklı konular 
daha. Belki bazılarınız hatırlayacaktır, fikirlere bir bakış açısı olarak, T…’nın açıkladığı kapasite 
tasarım ilkesini hatırlarsınız, şöyle der: bağlantının diğerlerinden zayıf olması şartıyla, bir zincirdeki 
esnek bir halkayı kırılganlığa çevirmek için yeterlidir.  Test sonuçlarını modellere çevirmek için 
modellemeler vardı, yapıların tepkilerini tahmin edebilmek için. Ve performans… evet performans 
önemli ölçüde geliştirildi. Model tasarımında bile, buradaki birçok insan biliyor ben doğrudan 
deplasmanlarla çalışmayı seviyorum.  Bugüne gelecek olursak teknolojideki yenilikler, malzemeler 
olabilir, sönümleme de olabilir, izolasyonlarda olabilir ve tabiki diğerlerinde olabilir. Fikirler, ilkeler 
hazır… ayrıca onları azaltıp kontrol etme kavramları da elimizde.  Aslında Haluk Sucuoğlu bu 



kavrama zaten değinmişti.  Burada kodların ötesine geçen bazı gelişmeler var bu anlamda. Yıllık 
beklenen kaybın ne olacağına tahmin etmek için, bu kayıpları düşürmek için gerekli eşitliklerin / 
tasarımların yapılması, başlangıç yatırımın bir fonksiyonu olarak yapılması gerekir.  İlerleyecek 
olursak, modeller nedir, performans nedir? Eğer konuşmamda ileri gidecek olursak bu iki günde 
yapacağım sunumları da burada yapmış olurum. Sanırım cevapları bir sonraki konuşmalarda 
bulacağız. Bunları kısaca anlatmak için, buradaki bazı provokasyonlar için şimdiden özür diliyorum, 
Sinan Akkar bir sonraki konuşmacı, kedisi deprem riski haritalarından bahsedecek. Her ne kadar 
kısaca bahsedecek olsa da kendisi gerçekten önemli konulara değinecek.  İzolasyonlu ve yüksek 
binalar tipik binalardır, uzun periyotlarda. Geçmişte deplasmanın ve ivme hızının ne olacağını 
kestirebilmek çok zordu ki en önemlisi deplasmandı. Kendisi hem teknolojik hem de maliyet 
unsurlarından bahsedecek, tahminim. Micheal Fardis bir sonraki Eurocode 8 den bahsedecek. 
Kodların geleceğine bir bakacak. Özetine bakarak söyleyecek olursak sanırım kendisi performanstan, 
deplasmandan, performans esaslı tasarımlardan, mevcut köprülerden, destek köprülerinden 
bahsedeceğini işaret ediyor. NSE de yazdım, belki kendisi sadece yapısal elemanlardan değil yapısal 
olmayan elemanlardan da bahsedecektir, montaj ve diğerleri gibi. Peter Fajfar da ayrıca Eurocode 8 
den bahsedecek ancak kendisi … analizlerinden bahsedecek, sanırım özellikle anti 
yöntemlerden…ayrıca kodlarla ilgili sorunlardan da bahsedecek. Andre Filiatrault, bu arada bunlar 
da konuşma sırasına göre gidiyor, yapısal olmayan elemanlardan bahsedecek. Tasarım ve 
performanstan bahsedecek. Özetinden anlaşıldığına göre, yapısal tasarım tüm geçmişine bir göz 
atmamız gerektiğine inanıyor, yapısal olmayan elemanlar için.  … üretmek ve geliştirmek adına 
kodları ve teknolojileri yeniden icat etmemiz gerekiyor. O yüzden kendileri hem kodlardan hem de 
teknolojilerden bahsedecek. Polat Gülkan, onun konuşmasını dinlemek için merakla bekliyorum. 
Benim anladığıma göre her şeyin halihazırda ortada olduğunu göstereceğini söyledi. Geçmişteki 
depremlerden bahsediyor… ayrıca performans esaslı tasarımdan bahsediyor, kuvvetler esasına göre 
tasarım konusuna değindiğinde.  Emin değilim fakat kendisi hem teknolojiden hem de kodlardan 
bahsedecek. Bir sonraki konuşmacı Constantin Christopoulos. Özetine baktığımız zaman kendisi 
modern teknolojilerden bahsedecek, merkezleme kapasiteleri, … deplasmandan, hasarın azaltılması 
için daha doğrusal bağlantıların yapılmasından, yine hasarın azaltılması için çeşitli teknolojik 
tasarımların elde edilmesinden bahsedecek.  Kendisinin de ayrıca aşina olduğu bazı konulara da 
umarım değinecektir. … and … systems.  Bu konu başlıklarında yoktu ve sadece bunlar hakkında 
davet ve teşvik etmek için söylüyorum. Yine söylüyorum, kendisi teknolojik meselelerden 
bahsedecek.  Farzad Naeim iki konuşma yapacak. Performans esaslı tasarıma yoğunlaşacak, yüksek 
binalar için. Yüksek yapılar yüksek güçlü malzemelerden bahsetmek gerektirir, sönümden 
bahsetmemiz gerek, rüzgar direncinden bahsetmek gerek,  sadece … tepkisinden değil. Kendisi de 
ayrıca hem kodlara hem de teknolojilere değinecek sunumlarda.  Nuray da kodlardan bahsedecek 
fakat Türk kodlarına atıfta bulunaraktan.  Nuray’a buradan küçük bir teşvik te bulunmak istiyorum, 
kendi kondu başlığında yazanlara bakarak, maksimum olağanüstü depremlere değiniyor.  
Maksimum olağanüstü depremin tanımını buraya şöyle yazmışım.  Chris Allen 1995 t verdiği gibi, 
Minimum olağanüstü depremden sadece bir gölge daha küçük olan bir depremdir. Benim bildiğim 
tek tanım bu.  Kendisi kodlara yoğunlaşacak. Sonraki konuşmacı Mustafa Erdik olacak. Farklı kodları 
karşılaştıracak ve kodların taban izolasyonlarına bakış açılarını değerlendirecek. Süper yapıları 
korumak için gerekli kapasite tasarım ilkelerini irdeleyecek ki ben de ayrıca yarın ki sunumum da bu 
konudan bahsedeceğim, ve deplasman esaslı tasarımlardan. Kendisi kodlarla ilgili daha çok 
konuşacaktır. Kendi sunumumdan çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü çok kolay olur o zaman. Ben 
bazı yeni fikirlerden bahsedeceğim. Yenilikçi sürtünme kaydırıcıların geliştirilmesi için gerekli yeni 



teknikler hakkında… buradaki asıl konu şudur, sürtünme ve kavite arasında çok daha iyi bir tepki 
elde etmek için gerekli bir kombinasyon vardır.  Son konuşmacı Masayashi Nakashima, Japonya da 
yeni teknolojiler alanında neler olduğuna dair bize çok önemli bilgiler verecek.  Konuşma özetinde 
değindiği konu Performans tabanlı sismik tasarım konular: yüksek sertlik, yüksek mukavemet, uzun 
süreli direnç, düşük verim, vs. konuşması sırasında değineceği konular kışça böyle. Bu 
sempozyumdan önümüzdeki bir buçuk günde neler beklentilerinizin ne olması konusunda kısaca 
görüşlerimi bildirdim.  Kubin kardeşlere tekrar teşekkür etmek istiyorum ve tabi ki bu çalıştay da 
bizlere katılan saygıdeğer katılımcılara. Ve oturum başkanının bana verdiği 30 dakikaya sadık 
kalacağım. Teşekkür ederim. 

 

 

 

Murat Nurlu 

Profesör Calvi ’ye teşekkür ediyoruz.  İlk oturumun son sunumunu yapmak üzere sayın Prof. Dr. 
Sinan Akkar’ı kürsüye davet ediyorum. Prof. Dr. Sinan Akkar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir.  

Başlıca uzmanlık alanları arasında, yer hareketi tahmin modellerinin geliştirilmesi (YHTM), kuvvetli 
yer hareketi veri tabanlarının derlenmesi, depreme dayanıklı tasarım için deplasman temelli 
performans tahkiki ve kayıt seçme ve ölçeklendirme yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yer 
almaktadır. 

Prof. Dr. Sayın Sinan Akkar bize ihtimal hesaplarına dayalı güncellenmiş Türkiye sismik tehlike 
haritası ve deprem tasarımına etkileri konulu sunumunu yapacak, buyurun.  

Prof. Dr. Sinan Akkar 

Çok teşekkürler sayın başkan. Murat Bey’in de bahsetmiş olduğu gibi ve Haluk Bey’in de rica ettiği 
gibi, olabildiğince basit bir şekilde Türkiye’nin sismik tehlike haritasının güncellenmesi projesi bunun 
kapsamında yaptığım bir takım innovative çalışmaları sizlere özetlemeye çalışacağım. Zaman yettiği 
kadar özetlemeye çalışacağım, olabildiğince basit özetlemeye çalışacağım. Umarım amaçladığım 
hedefe ulaşırım. Sunumun genelinde biraz önce dediğim gibi, bu tehlike haritası projesinden 
bahsedeceğim. Ve arkasından da özellikle tehlike haritasının ana ürünü olan bu kontur haritalarının 
sonucunda elde ettiğimiz tasarım spektrumlarının ve hala yürürlükte olan yönetmeliklerle 
karşılaştırmasını yapıyorum. Bu özellikle izolatörlü yapılar ve ya yüksek yapıların ön tasarımında 
kullanılan farklı sönüm değerleri vardır. Bizim tasarım spektrumlarımız, ya da tasarım spektrumları 
genelde hep %5 sönüm içermektedir. Bunun sonucunda bu %5 tasarım spektrumunu farklı sönüm 
değerlerine dönüştürmek gerekiyor. Onunla alakalı sönüm ölçek faktörlerinden bahsedeceğim. 
Gene izolatörlü binalarda ya da uzun periyotlu yapılarda yüksek binalar olabilir, köprüler olabilir 
bunlar, deplasman kontrolü çok önemli hale geliyor.  O zaman bizim spektrumumuza tanımlanması 
gereken bir uzun köşe periyodu vardır. Bununla alakalı gene yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. 
Rijit yapıların tasarımında veya geniş açıklıklı yapıların tasarımında bazen düşey yer hareketi önem 
kazanıyor. Bunun sonucunda yine yatay spektrumun düşey spektrumla bağıntısını bir şekilde 



gösteren oranlardan bahsedeceğim. Ve en sonunda da yakın mesafe depremlerin tasarım 
spektrumuna olan etkisinden bahsedeceğim.   

Türkiye’nin sismik haritasının güncellenmesi projesi, aslında AFAD ve DASK’ın desteklediği ve pek 
çok kurum ve kuruluşun da katkı verdiği bir proje.  Burada ben araştırmacıları isimleriyle beraber 
gösteriyorum. Hepsini teker teker okuyamam fakat Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 
AFAD, MTA ve ODTÜ ve Sakarya Üniversitesinden araştırmacılar  ve öğretim üyeleri bu projeye bir 
fiil katkıda bulunmuşlardır. Projenin temel hedefi,  günümüze kadar sismik tehlikeyle ilgili 
yapılmış olan çalışmaları Dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan çalışmaları dikkate alarak, mevcut 
sismik tehlike haritasını revize etmek, ve bunun sonucunda da özellikle tasarım spektrumlarının 
hesaplanmasında kullanılan, yeni yönetmeliğin kullanacağı Peak İvmeyi Spektral ivme olarak ta .2 ve 
.1 saniyedeki spektral ivmeleri, farklı tekrar periyotları için ki bunlar 43 yıl, 472 yıl, 475 yıl ve 2475 
yıldır. Bunların haritalarını ya da kontur haritalarını vermek ve sonuçta da, zaman yettikçe biraz da 
gönüllü olarak, mevcut yönetmelik komisyonlarına da ek bilgi vermek açısından,  biraz önce size 
bahsetmiş olduğum diğer çalışmaları yapmak ve bununla ilgili yönetmelik komisyonlarına bilgi 
vermek.  Ben, buradaki grup neredeyse tamamı inşaat mühendisi, o yüzden ben sismik tehlike 
haritalarının tamamını şey yapmayacağım ama eğer bir sismik tehlike haritası çalışması yapıyorsanız 
sizin kataloğa ihtiyacınız var, deprem kataloğuna. Deprem kataloğundan sismik tehlikeyi tahmin 
edebiliyorsunuz. Biz projenin başlangıcında özellikle deprem kataloğunu derledik.  Hem bu aletsel 
dönemden hem de tarihsel dönemden deprem kataloglarını derledik. Ve sonuç itibariyle 
güncellenmiş bir Türkiye deprem kataloğu oluşturduk.  İkinci bileşen, sismik kaynakların 
karakterizasyonu. Burada sismik kaynak derken fay kaynaklarını, çizgisel kaynaklardan 
bahsediyorum. Veya alan kaynakları ve aynı zamanda bunları belirlerken Türkiye Sınırlarının dışını 
da bir şekilde dikkate almanız gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmanın tutarlı olması lazım uyumlu 
olması lazım, diğer bölgedeki ya da diğer Türk sınırlarının dışındaki sismik tehlikenin de bize bir 
şekilde aksettirilmiş olması lazım ki bu işin doğası bunu gerektiriyor. Onun sonucunda çizgisel 
kaynakları alan kaynaklarını bir şekilde derledik. Ve daha sonrada bu sismik kaynak 
karakterizasyonunu alan kaynak olarak ve fay kaynak olarak, arka plan adı aslında ama ben fay 
diyeceğim kısaltmak için, bu çalışmaları bunların modellerini yaptık. Ve daha sonra da üçüncü 
birleşen olarak yer hareketlerinin karakterizasyonu var.  Ülkemizde iki tip deprem hareketi baskın. 
Sığ depremler ve derin depremler, Sonuç itibariyle sığ depremlerin yer hareketlerini tahmin edecek 
4 tane yer hareketi tahmin denklemi ve yine derin depremlerin yer hareketlerini tahmin edecek 4 
tane yer hareketi tahmin denklemi derledik. Bunları seçtik ve sonuçta bu üç bileşeni bir araya 
getirerek size göstermiş olduğum alan kaynak ve fay kaynak modellerinin ve tahmin denklemlerinin 
ve bu deprem kataloğunun bir şekilde birleşiminden bu kontur haritalarını ya da ben size şu anda 
renkli kontur haritalarını gösteriyorum, projenin ürünü olarak AFAD’a teslim ettik. Aslında Çarşamba 
günü de bu projenin çıktılarını da Murat Bey’le bir araya gelip hakemler önünde tartışacağız.  Şimdi 
ben size kısaca Peak İvme 475 yıl için kontur haritalarını gösteriyorum. Burada renk maviye gittikçe 
şiddet artıyor. Peki, yer hareketi şiddeti ivmesi artıyor. .2 saniye ve 1 saniye. Bütün bunların hepsi 
475 yıl için. Bunların benzerlerini, biraz önce bahsettiğim gibi, 43 yıl, 72 yıl, 2475 yıl için de 
hesapladık. Şimdi Haluk Bey biraz bahsetti aslına bakarsanız. Mevcut, şu anki bir yıl sonra eski 
olacak büyük ihtimal, yönetmelikteki tasarım spektrumunun hesaplanmasıyla yeni güncellenmiş 
yönetmelikteki tasarım spektrumunun hesaplanmasını kısaca anlatmak istiyorum. Mevcutta aslında 
Haluk Bey’de söyledi bizim yerimiz neredeyse bu halihazırda kullanılan Türkiye Deprem Bölgeleri 
Haritasından nerede olduğumuzu buluyoruz.   Deprem bölgeleri var, buna göre bir etkin yer 



ivmesi katsayısı seçiyoruz. Bu etkin yer ivme katsayısını, şurada zarfını göstermiş olduğum spektrum 
ivmesiyle çarpıyoruz ve o zarfı gerçek değerlere dönüştürüyoruz. Bu arada farklı zemin koşulları 
içinde şu platoyu, yani TA ve TB değerleri dediğimiz şu platoyu genişletiyoruz ya da daraltıyoruz. 
Platodan sonra şu düşüş katsayısı 0.8. Yeni yönetmelikte bu nasıl olacak? Artık biz biraz önce 
dediğim gibi yönetmelikteki spektrumu kontur haritalarından .2 saniyedeki ve 1 saniyedeki spektral 
ordinatları, yerimizi belirleyeceğiz, neredeyiz, oradan .2 ve 1 saniyedeki spektral ordinatları 
bulacağız ve onun sonucunda da şurada göstermiş olduğumuz denklemlerle bu yeni tasarım 
spektrumunu 43, 72, 472 ve 2475 yıl için hesaplayabileceğiz.  Şimdi burada bir iki tane parametre 
var, yine bu platoyu tarif eden TA ve TB değerleri var. Ve biraz önce bu sunumun başında 
bahsettiğim bu uzun köşe spektral periyodu olarak geçiyor, TL olarak geçiyor,  yönetmelik 
komisyonları bu periyodu şu anda 8 saniye alıyor. 8 saniyeden sonra sabit deplasman platosuna 
geçiyorsunuz ve deplasmanı  bu şekilde kontrol ediyorsunuz ki bu mevcut yönetmelikte şu anda 
yok. Biraz sonra bunun örneklerini vereceğim ve onun sonucunda ne demek istediğimi çok daha iyi 
anlayacaksınız. Yine mevcut yönetmelikte etkin yer ivme katsayıları 475 yıllık spektrumu tarif ediyor, 
bunu 1.5 ile çarparsanız 2475 yıllık spektrumu tarif ediyorsunuz, yarıya bölerseniz de 72 yıllık 
spektrumu tarif ediyorsunuz ki performans esaslı bir takım yöntemleri kullanarak binanızın 
performans tahminin yapmak için. Evet biraz önce söylediğim gibi, yeni yönetmelikte de eski 
yönetmelikte de 475 yıllık deprem tasarım spektrumu tasarım için kullanılıyor, ve diğer spektrumlar 
da farklı performans tahkikleri için kullanılıyor. Bizim projemizin elde ettiği ürün aslında yeni 
yönetmelik spektrumuna baz oluşturacak, ve biraz daha tartışılacak fakat, bu haliyle hesaplanan 
spektral değerleri ve eski yönetmeliğin hesapladığı spektral değerlerden örnekler göstermek 
istiyorum.  Türkiye’nin farklı şehirlerinden farklı örnekler seçtim, mesela, bu Ataşehir, İstanbul’da 
çok hızlı şekilde büyüyen bir bölge, burada mevcut yönetmeliğin spektrumu hep, bu sürekli 
çizgilerle gösteriliyor, 2475 yıl kırmızı çizgiyle, 475 yıl siyah çizgiyle, onlara karşılık gelen bizim 
haritalarımızın ürettiği spektrumlar da şu kesik çizgilerle gösteriliyor. Yine kırmızı kesik çizgi 2475 
yıla, siyah kesik çizgi de 475 yıla karşılık geliyor.  Şimdi her bir sol panelde spektral ivme değerleri 
var yine aynı şekilde her sağ panelde de buradan çıkartacağınız spektral deplasman değerleri var, 
biraz önce söylediğim spektral deplasman değerleri özellikle uzun periyotlu binalar ya da yapılar için 
önemli.  Şimdi buradan baktığınız zaman şu şekilde bir sonuç çıkartıyorsunuz: Ataşehir, gene 
İstanbul Maslak, önemli bir ticaret merkezi. Genelde yeni haritaların hesapladığı spektral değerler 
mevcut spektrumun hesaplamış olduğu spektral değerlerden daha düşük. Ve aynı zamanda spektral 
deplasman cinsinde bunu uzun periyotlarda çok çok daha iyi görebiliyorsunuz. Şimdi bu Ataşehir ve 
Maslak’tan bir örnekti. Bursa Merkez ve Eskişehir de yine aynı şekilde kıyaslamaları ve 
hesaplamaları yapıyorum. Ve İzmir ve Antalya, üst tarafta İzmir, Altta Antalya, kıyaslamaları 
yapıyorum ve sonuçta; birincisi bu slaydın başında söylediğim şey; yeni haritalar şu an yürürlükteki 
yönetmelik talebe göre daha düşük değerler veriyor.  Özellikle uzun periyotta spektral deplasmanlar 
mevcut yönetmelik spektrumunda çok yüksek değerlere çıkıyor, bunun sebebi de, bu düşüş kolunun 
spektrumunun 0,8 değeri ile düşmesi. Diğer bir gözlem de, 475 yılı 1,5 ile çarpıp 2475 yıl ya da 475 
yılı 0,5 ile çarpıp 72 yıla karşılık gelen değerleri bulduğumuz mevcut yöntem çok ta doğru bir 
yöntem değil, aslında 2475 yıla ya da 472 ya da 72 yıla olan oranları bölgedeki sismik aktivitelerle 
çok doğru orantılı; bunu da birazdan bu slaytta göstereceğim… Burada ben be yaptım, çok basit bir 
şey yaptım. 2475 yıllık yeni haritadan 3475 yıllık spektral değerleri 475 yıla normalize ettim ve sonuç 
itibariyle, burada bu normalizasyonun kontur haritalarını görüyorsunuz. Gördüğünüz şu, yüksek 
sismik aktiviteye sahip, kırmızı çizgiler aslında fayları gösteriyor, bölgelerde 2475 yıllık spektral 
ordinatlar, bu peak ivme, 475 yıllık spektral ordinatın yaklaşık %60 ile % 80’i büyüklüğünde. Bu 



sismisitenin azaldığı bölgelerde, İç Anadolu bölgesi diyebiliriz, yaklaşık %300’e çıkıyor. Aynı şekilde 
devam ederseniz, .2 saniyedeki spektral ordinatta benzer bir gözlem yapıyorsunuz. Veya 1 saniyelik 
bir spektral ordinatta. Aslına bakarsanız bu şöyle bir şey, ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Sizin o 
zaman sismik talep olarak, 2475 / 475 yıl oranı yüksek sismisiteye sahip bölgelerdeki orandan daha 
düşük. Bu ne demek oluyor. Eğer siz göçmeye karşı bir performans tahkiki yapacaksanız, ve bunun 
sonucunda binanız da yüksek sismisiteye sahip bir bölgede bulunuyorsa,  tasarım spektrumu olarak 
kullandığınız spektrumun biraz daha yüksek değerde bir spektrumla işlem yapacaksınız. Göreceli 
olarak düşük sismik aktiviteye sahip bir bölgede sizin bu tip bir tahkikiniz o bölge için kullandığınız 
tasarım spektrumunun  3 ya da 3.5 katına çıkabiliyor. Bunun sonucunda aslında mevcut harita 
yenilikçi bir harita, spektral ordinatları eşdeğer kontürlerle şey yapıyor, tasarım spektrumunu bu 
spektral değerlerle buluyorsunuz, bu çok yenilikçi bir şey.  Eski yöntem, bir tek etkin ivme katsayısı 
ile tasarım spektrumunu oluşturuyordu. Fakat bununla beraber yapısal davranımı dikkate almıyor. 
Bundan sonraki etaplarda ki bu tartışılabilir, biz bu mevcut tasarım spektrumunu yapısal davranımı 
da dikkate alarak, Amerika’da yeni uygulanmaya başlanan riske göre ayarlanmış spektrum haline 
getirmemiz gerekecek. Bu tabi ki bundan sonra yapılabilecek bir çalışma. Şimdi yavaş yavaş proje 
kapsamında yapmış olduğumuz diğer çalışmalardan bahsedeceğim. İlk çalışma; sönüm 
ölçeklendirme faktörleri, biraz önce anlattığım gibi, tasarım spektrumları %5 sönüm için veriliyor ve 
fakat sizin sismik izolatör tasarımında örneğini veya yüksek bina tasarımında farklı sönümlere sahip 
spektrumlar kullanmanız gerekiyor. İşte bu DSF olarak kısalttığım faktör, %5’lik tasarım 
spektrumunu farklı sönüme sahip spektral değerlere dönüştürebiliyor.  Mevcut yöntemler, yer 
hareketi olarak baktığınızda bu tip faktörleri magnitude’a mesafeye, zemin sınıfına ya da faylanma 
durumuna göre belirliyor. Fakat bu bir yönetmelik spektrumu için çok komplike. Biz bunu 
olabildiğince basit hale getirmeye çalıştık. Şunu yaptık, mevcut bu komplike modellerde ilk önce 
modellerin farklı mesafeler için bu DSF faktörünü nasıl hesapladığına baktık. Burada, Büyüklüğü 5,5 
olan ve 255 m/s kesme hızına sahip bir zemin için zayıf bir zemin diyebiliriz. %5 sönüme sahip bir 
spektrumu %1 sönüme getirecek DSF faktörlerinin periyoda bağlı değişimlerini farklı mesafeler 
olarak veriyorum. 1 km den 100 km ye.  Bunu magnitude 6,5 ve 7,5 için aynı şekilde yapıyorum, ve 
gözlemlediğim şey aslında, geneline baktığınız zaman bu mesafenin, yönetmelik açısından 
baktığınızda, DSF faktöründe mesafenin çok büyük bir önemi yok. Bunun sonucunda bu sefer ben 
farklı magnitude ların DSF faktörüne olan bir etkisi var mı diye aynı çalışmayı bu sefer farklı 
büyüklüklere göre yapıyorum ve sonuçta gördüğüm üç aşağı beş yukarı 5.5, 6.5 ve 7.5 
büyüklüğündeki depremler için DSF faktörü, yine 51 den örnek veriyorum; aynı trendlerde ve bunun 
sonucunda da hem bu DSF faktörlerinin yer hareketi açısından mesafeye ya da deprem 
büyüklüğüne bağlı olmadığını ya da yönetmelik açsısından bunun bu şekilde ele alınabileceğini kabul 
ederek şu görmüş olduğunuz basit bağıntıyı veriyorum. Bunun getirdiği yenilik nedir, şimdiye kadar 
periyoda bağlı ve farklı sönüm değerleri için bu şekilde bir çalışma yapılmadı, daha çok mevcut 
yönetmeliklerde, banlar modern yönetmelikler, bunlar periyottan bağımsız faktörler olarak 
verilmekte, bu çalışmayla biz bunu periyoda bağlı hale getirdik, denklem de aslında yönetmelikler 
için uygulanması basit bir denklem. Düşey spektrumun yatay spektruma olan oranı. Bunu neden ele 
alıyoruz. Çünkü gene yönetmelikler yatay spektrumu öncelikli olarak veriyor, tasarımlarımızı yatay 
spektruma göre yapıyoruz fakat belli durumlarda düşey spektrum önemli hale gelebilir. Yatay 
spektrumla düşey spektrum arasında da bir uyum olması lazım. O Yüzden biz bu düşey spektrumu 
bağımsız hesaplamıyoruz; yatay spektrumdan hesaplıyoruz. Yatay spektrumdan hesaplarken de 
olabildiğince aralarında bir uyumun alması söz konusu. Biz şunu yaptık; farklı magnitude larda, farklı 
zeminlerde, farklı mesafelerde ve farklı faylanma tipinde… ve sonuçta bunların hem yatay 



spektrumlarını hem de düşey spektrumlarını çizdik.  Ve şunu gördük, burada yalnızca bir örnek 
gösteriyorum. Bunları da idealize ettik. Burada şunu gördük biz: yatay spektrumun davranışı ile 
yatay spektrumun davranışı arasında ciddi anlamda fark var. Bu yer hareketinin frekans içeriğinden 
olabilir. Sonuç itibariyle bu çok basit bunu idealize den eğrilere baktığınız zaman, bu sabit ivme 
platosu düşey spektrumda  yatay spektruma göre çok çok küçük ve aynı zamanda köşe 
periyodundan sonra zaten düşüş başlıyor, yatay spektrumdakine göre çok daha düşük değerler 
alıyor ve şu yatay spektrumun düşüşü ile düşey spektrumun düşüşü de çok daha farklı şekilde 
davranıyor. Bunu biz bir şekilde, yönetmelikler için yine, modellemeye çalıştık. Bir sürü senaryodan 
bahsetmiştim. Onların sonucunda yatay 1 saniyelik spektral ordinattan ki haritalar bunları veriyor, 
düşey spektrumu için kısa periyottaki spektral değerleri kontrol edecek ve yine uzun periyottaki 
spektral değerleri kontrol edecek bağıntılar bulduk. Bu denklem aslında çok basit, bu bağıntıları 
kullandığın zaman, yatay spektrumdaki .2 spektral ordinatlardan düşey spektrumun bu zarfını 
çizecek düşey spektrumdaki uzun periyottaki spektral değerleri hesaplamaya başlıyorsunuz. Daha 
sonra iki tane parametre tanımladık. Bunlardan bir tanesi CL olarak tanımladığım parametre, bir 
tanesi de CV olarak tanımladığım parametre, bu da aslında CV olarak tanımladığım parametre düşey 
spektrumun yatay küçük periyotlarda, sabit ivme platosunda düşey spektrumun yatay spektruma 
olan oranı; ve CL’de aslında sabit ivme platosundan sonra düşüşü kontrol eden ve sabit ivme 
platosunun genişliğini bir şekilde kontrol eden bir faktör. Bu faktör de gördüğünüz gibi, farklı CL 
değerleri için T0 ve TSV sabit platonun sınır değerleri, bu N de düşüş kolunun üstel ifadesi. Bunları 
hesapladıktan sonra, şu şekilde bir düşey spektrum, yatay spektrumdan hesaplayabileceğiniz bir 
düşey spektrum öneriyoruz. Burada düşey spektrumun peak ivme değeri bu CV değerinin tersi ile 
şurada görmüş olduğunuz .2 saniyedeki spektral ivme değeri ile çarpımından. Plato yine CV 
değerinin tersi ile .2 saniyedeki spektral değerin çarpımından ve şu noktadaki düşüş te gene .2 
saniyedeki spektral değerle şu periyot oranının biraz önce göstermiş olduğum N katsayısıyla 
düşüşünden elde edebiliyorsunuz. Bu yaklaşım ABD’de AEC deki yaklaşıma bir miktar benziyor. AEC 
dede bu sözünü ettiğim CV faktörü var fakat, düşüşü benim kanımca yani uzun periyotlarda bu 
model çok daha iyi tanımlıyor. Aslına bakarsanız bir kere anlaşıldıktan sonra, bunun yönetmeliğe 
uygulanması çok basit olabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda biraz önce bahsetmiş olduğum 
uzun periyot köşe periyodunu da çalıştık.  Bu periyot değeri özellikle uzun yapılarda yüksek 
periyotlu yapılarda çok önemli. Çünkü yüksek periyotlu yapılarda siz deplasman kontrolünü siz 
güvenilir bir şekilde yapmak zorundasınız.  TL değerinden sonra sabit bir deplasman platosuna 
ulaşmak durumundasınız. TL değerini koymazsanız spektral ivmenin sonucunda spektral 
deplasmana geçerken hiç durmadan artan bir eğri bulursunuz ki bu gerçekçi değildir. Sismolojik 
çalışmalar şunu söylüyor: TL değeri yer hareketinin büyüklüğünü en iyi şekilde özetleyen magnitude 
ile doğru orantılı. Biz şu şekilde bir çalışma yaptık. İlk önce yüksek derecede kaliteli Türk veri 
hareketi tabanından ivmeler seçtik. Daha sonra bu ivmeleri simülasyonlarla zenginleştirdik. Ve onun 
sonucunda elde etmiş olduğumuz veri tabanından hem spektral ivmeyi hem de spektral deplasmanı 
hesapladık. Bunları idealize ettik, şurada gördüğünüz gibi, ve her bir durum için TL değerini 
hesapladık. Bunun TL değerinden sonra şu şekilde sabit deplasman platosuna ulaşmanız lazım eğer 
bu TL değerini koymazsanız deplasmanlarınız sizin uçar gider. Sizde tabi sonuçta bu deplasman 
kontrollerini gerçekçi bir şekilde yapamazsınız. Bulduğumuz TL değerleriyle simule edilmiş gerçek 
ivmelerin magnitude ları arasında bir bağıntı bulmaya çalıştık. Ve aslında şu kırmızı şekil bunu bir 
şekilde ifade ediyor. Magnitude arttıkça büyüyor ve sonuç itibariyle, mesela magnitude 6 ile 6.5 
arasında TL değerinin 2 saniye olması gerektiğini ya da 7 ile 8 arasında TL değerinin 8 saniye olması 
gerektiğini gördük. Yani TL değerinden sonra sabit platoya ulaşacak. Fakat bizim yönetmelik 



spektrumumuzda ne magnitude var ne o var ne bu var. Böyle bir şey yok.  Bunu da yine bir şekilde 
yönetmeliğe uyarlamak için bir örnek pilot uygulama yaptık. Şurada, bu tehlike haritası projesinin 
yalnızca bir bölümü. Bu belgede her bir nokta için bu sismik tehlike haritasında bir ayrıştırma diye 
bir şey vardır. Baskın magnitude ü bulduk Onu bulduktan sonra şu biraz önce göstermiş olduğum 
bağıntıdan karşılık gelen TL değerlerini bulduk ve bunları şu şekilde farklı renklerdeki kontürlerle 
farklı renklerle ifade ettik. Yani burada, tabiri caizse, şu alan için TL nin değişimini gene kontür 
haritalarıyla bir şekilde ifade ettik.  Bu yöntem yine aslına bakarsanız birleşik devletlerde halihazırda 
kullanılmakta olan bir yöntem.  TL’yi birleşik devletlerin yönetmelikleri bu şekilde kontur haritaları 
ile ifade ediyor.  Gene eğer bu çalışma dikkate alınırsa, yönetmelik spektrumundaki TL değerleri bu 
şekilde buna benzeyen konturlarla bulunabilir, hesaplanabilir. Evet bu yakın mesafe etkilerinden 
biraz bahsedeceğim. Aslında, çok detaya girmek istemiyorum fakat, şöyle izah edeyim.  Şurada 
depremin oluştuğunu düşünün, şurada sizin sahanız var. Eğer kırılma yönüyle bu yer hareketi bu 
particallerın hızları birbiriyle yakınsa, sonuç itibariyle faya yakın istasyonlarda çok büyük yer 
hareketi değerleri gözlemliyorsunuz.  Bu da sizin spektrumunuza bir şekilde yansıyor.  Eğer siz bu 
directivite etkisine sahip bir yerde yasarım yapıyorsanız, spektrumunuzun değişmesi lazım . Burada 
biz olabildiğince makul ölçüde çalışmaya gayret ettik. Bunu yaparken de yine şu şekilde bir çalışma 
sergiledik. Directive faylar ki bu fayların uzunlukları değişiyor.  Sismik aktiviteleri değişiyor ki bunu 
biz kayma oranı ile gösteriyoruz.  Ve şu … sahaları aldık, ve bunları doğrudan bu tip yakın mesafe 
etkisini dikkate alabilecek sismik tehlike hesaplarının içine soktuk. Ve sonuçta şuna benzeyen eğriler 
elde ettik. Mesela eğer fayın uzunluğu 20 km ise ve bu fayın kayma oranı 1 cm/yıl ise mesela tekrar 
periyodu 475 yıl için 2 saniyedeki genlik büyümelerini ifade ettik. Burada gördüğünüz bir şey var. 
Fayın köşelerinde bu genlikler çok daha fazla büyüyor… fayın ortalarına göre. Mesela fayın 
uzunluğunu ve sismik aktivitesini artırırsanız bu genlikler çok daha uzak mesafelere kadar sirayet 
edebiliyor. Mesela burada genlik en çok arttığı yer 10 km ye kadar giderken burada yaklaşık 3-4 km 
de kalıyor.  Ve bunların sonucunda biz biraz önce göstermiş olduğum sahaların hepsinde aynı 
çalışmayı yaparak yakın mesafe etkisini dikkate almayan spektral ordinatlarla yakın mesafe etkisini 
dikkate alan, 475 yıl için spektral ordinatlar arasındaki oranı bulduk.  Ve bunu fay uzunluğu 
cinsinden ifade ettik. Burada gösteriyorum.  Bu şekilde basit bir eğri oluşturduk. Yani bunu 
gözlemledik. Çok jenerik bir eğri.  Her birisi için bu eğriyi çıkartabiliyorsunuz. Bu eğriyi de biraz önce 
bahsetmiş olduğum fayın aktivitesini belirten ve fayın uzunluğuna bağlı bir fonksiyonla ifade 
edebiliyoruz.  Tabi … spektrumunda bir 475 yıl bir de 2475 yıl var. Özellikle bu ikisini ben önemli 
olarak kabul ediyorum. Bu sefer 2475 yıl için nasıl bir amplifikasyon olur diye düşündük. Aynı benzer 
oranı bu sefer 2475 yıl yakın mesafe etkisini  dikkate alan ve almayan spektral ordinatlar cinsinden 
ele aldık ve şu şekilde, bunu da pek çok durum için incelediğimizde, bir bölgenin bu amplifikasyon 
için spektral genlik için oluştuğunu görmeye başladık. Eğer burada siz 475 yıllık yakın mesafe etkisini 
dikkate alan spektral ordinatı siz şurada basitleştirdiğim farklı faktörlerle çarparsanız, sonuç olarak 
2475 yıllık spektral ordinatlarda bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi 
aslında bu çok komplike bir şey, benim söylediğim gibi basitleştirmeye çalıştığınızda ancak bu kadar 
olabiliyor.  Biraz önce anlatmış olduğum konu var burada. Yani, 475 yıllık yakın mesafe etkisini 
dikkate alan spektral değerleri  amplifikasyon faktörleriyle çarpıyorsunuz daha sonra 2475 yıl için de 
sabit faktörler kullanarak bunu … ve bu çalışma halihazırda devam etmekte. İki tane örnek 
gösteriyorum. Bu yakın mesafe etkisini dikkate almayan spektral ivme değeri, sismik tehlike 
hareketlerinden gerçek değerinden yapıp yakın mesafe etkisini aldığı zaman, bu 475 yıl için elde 
ettiğimiz spektral ivme değerleri ki uzun periyotta bakın çok fark ediyor.  Bunu deplasmana 
çevirdiğinizde çok daha fazla fark edecek. Ve bu kırmızı çizgi de bizim biraz önce bahsetmiş olduğum 



sadeleştirmeleri yaparak elde ettiğimiz spektral ordinat değerleri.  Bu 475 yıl için bu da 2475 yıl için, 
üç aşağı beş yukarı bu basitleştirmeleri yaptıktan sonra elde ettiğimiz yakın mesafe etkisini dikkate 
alan spektral ordinatlar kompleks sismik tehlike hesaplarından elde etmiş olduğunuz gerçek 
spektral ordinatlarla çok yakın seyrediyor ve örtüşüyor. Sonuçta biz tasarım spektrumunu yine 
yönetmelik komisyonlarıyla konuştuğumuzda bu ifadeleri daha da basitleştirerek tasarım 
spektrumunu fay segmentlerine yakın bölgeler için bir şekilde yakın mesafe etkisini dikkate alarak ta 
modifiye edebiliriz ki bu özellikle faylara yakın noktalardaki tasarımlar için daha gerçekçi deprem 
yükleriyle çalışmamıza olanak sağlayacaktır. Sonuçları çok kısa bir şekilde aktarmak gerekirse,  
Türkiye Tehlike Haritasının Revize projesi sonuç olarak bize oldukça fazla şey öğretti.  Çok daha fazla 
şey öğretebilir. Bu Çalışmaların süreklilik kazanması lazım ve bu gözlemleri gerektiği taktirde 
yönetmelik komisyonlarıyla paylaşarak gerekli formülasyonlarla, işte bu sönüm oranlarını, düşey 
spektrumu ya da diğer şeyleri bu TL değerlerini değiştirebilir ve tasarım spektrumunu belki biraz 
daha gerçekçi hale getirebiliriz. Teşekkür Ederim.  

Murat Nurlu: 

Soru Cevap bölümüne geçiş. 

Gökhan Özdemir – Anadolu Üniversitesi 

Benim Sinan hocama bir sorum olacak. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz, böylesine kompleks bir 
çalışmayı bu kadar kısa bir sürede bizlere aktardığınız için. Benim bir kaygım var. Belki de yerli 
değildir.  Özellikle sismik izolasyonlu yapı tasarımında çalışıyor isek, bizim çalıştığımız periyot aralığı 
belirttiğiniz gibi 2 den büyük değerlerdir. Şimdi sizin yeni gelecek 475 yıllık tasarım spektrumu baz 
alınarak eper ben bir tasarım yapacak olsam ve ben bunları karşılığında dinamik analizlerle 
destekleyeceksem eğer, kullanacağım deprem kayıtlarının ölçü katsayıları 1den küçük olma riski 
taşıyor şu anda.  

S.Akkar 

Hayır, taşımaz. Şu anki eğer mevcut yönetmeliğe göre değerlendiriyorsanız, bu doğru ama mevcut 
yönetmeliğe göre değerlendirmeyin lütfen, mevcut yönetmelik bir şekilde bu yeni haritayla 
değiştirilecek ve bunun sonucunda sizin ölçeklendirdiğiniz yer hareketleri de aslına bakarsanız 
gerçek davranıma daha yakın şeyler olacak. Eğer siz şu anki yönetmelikteki spektral eğri ile hesap 
yaparsanız, işte biraz önce göstermeye çalıştığım bu. Spektral deplasmanlar çok yüksek değerlere 
gittiği için gerçek şekilde ölçeklendirme yapamıyorsunuz, hatta daha doğrusu gerçeği gösteren 
ölçeklendirme yapamıyorsunuz.  

G.Ö. 

Bu soruyu sordum çünkü, eğer düzgün bir kümeyle işe başlarsanız, seçtiğiniz o kayıtların ölçü 
katsayıları 1,5 ile 2 arasında değişiyor, o limitte tutabiliyorsunuz.  Şimdi yanlışsam lütfen düzeltin, 
belirtilen değerler neredeyse yarı yarıya azalıyor.  Değil mi? Mevcut haliyle kıyaslarsak.  

S.Akkar 



Evet, siz ona takıldınız, mevcut halini niye kıyaslıyorsunuz?  Çünkü mevcut halindeki o düşüş, .8 
düşüş bir defa doğru bir düşüş değil. Bunun sonucunda siz çok yüksek değerlerde deplasmanlar elde 
ediyorsunuz ve buna seçmiş olduğunuz kayıtları ölçeklendiriyorsunuz, gerçeği yansıtmıyor. 

G.Ö. 

Gelmek istediğim nokta şu: Diyelim ki 1 den küçük değerlerle kıyaslayacağım. O zaman gerçek kaydı 
kullanmamış olacağım. Tek tespit bu. 

S.Akkar 

Belli durumlar için gerçek kaydı daha düşük ölçeklendirme faktörleriyle çarpabilirsiniz. Daha yüksek 
faktörlerle de çarparsınız fakat bu zaten işin doğasında olan bir şey. Bence sizin kıyaslamanız, o 
başındaki argüman yanlış. Mevcut spektral ordinatlara göre kıyaslıyorsunuz.  

G.Ö. 

Teşekkür ediyorum. 

M.Nurlu: 

Soru olarak… Buyurun lütfen. 

Mehmet Emin Akdoğan – BM Habitat 

Benim sorum da Sinan hocama olacak. Yakın mesafe etkilerini, default effect ile ilgili olarak, aslında 
bu konunun bu güne kadar gündeme gelmemesi ya da akademik çevrelerde çok ta tartışılmaması 
bence çok büyük bir eksiklikti. Bence bu konuya değinmiş olmanız çok ehemmiyetli, özellikle yüksek 
bina tasarımlarında. Bu çerçevede yaptığınız çalışmalar çok önemli. Benim sorum şu olacak: yakın 
mesafe etkisi ile ilgili olarak sizin diğer ülkelerde yapılmış olan çalışmalarına bakabilme şansınız oldu 
mu ya da bu konuda bir değerlendirme yapabilir misiniz?  

S.Akkar 

Yakın mesafe etkisini aslına bakarsanız bir yönetmelik doğrudan değiniyor, bu da Uniform Building 
Code’un 1997 versiyonu. Bunun haricinde yakın mesafe etkisini doğrudan dikkate alan bir 
yönetmelik benim bildiğim kadarıyla yok.   

M.E.A 

Mesela şu anda İran’da 2008 version 4 yaklaşık 6 ay önce release edildi. Orada  

S.Akkar 

Orada var mı, o şeyi ben bilmiyordum mesela. Belki 6 ay içerisinde olduğu için bilmiyordum mesela.  
Şu an da belik onunla beraber belik 2 belki 3 ama en çok kullanılan bu tip çalışmalar için bu UBC diye 
adlandırdığımız kodun 1997 versiyonu. Diğerleri generic olarak alıyorlar. 

M.E.A.  

2015 depremi için görebilecek miyiz? 



S.Akkar 

Hiç Zannetmiyorum. Yani bunların bir şekilde tartışılması lazım öncelikli konular var. Komisyonlarla 
tartışıldıktan sonra ancak bunlar yönetmeliğe girer mi girmez mi şeklinde kararlar verilecek.  

M.E.A. 

Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Oturum 2 – Bölüm 1: 

Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri Ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler sempozyumunun 
2. Oturumuna birazdan başlayacağız.  Sayın Michele Calvi ve Sayın Farzad Maeim’min 
gerçekleştireceği deneyim paylaşım oturumları eş zamanlı olarak salon dışındaki atölyelerimizde 
gerçekleşiyor.  Kayıt yaptıranlar salon dışında bu çalışmalara katılabilirler. Şimdi 2. Oturum başkanı 
Sayın Prof. Güney Özcebe’yi oturumu yönetmek üzere kürsüye davet ediyorum.  

Prof. Özcebe, NATO barış ve güvenlik için bilim programı Avrupa Birliği çerçeve programları ve 
TÜBİTAK tarafından desteklenen bir çok bilimsel projede yürütücü araştırmacı ve danışman olarak 
sorumluluk üstlenmiştir.  Halen yürürlükte bulunan ve TSE 500 yönetmeliğini hazırlayan yönetmelik 
komitesi üst kurulu üyesidir. Riskli binaların tespit edilmesi hakkında esaslar başlıklı yönetmeliğin 
hazırlanma komitesinde aktif görev üstlenmiştir. 2013 yılı itibariyle TED Üniversitesi mühendislik ve 
mimarlık fakültesi dekanı olarak görevini icra etmektedir.   

Prof. Güney Özcebe 

Teşekkürler.   

Değerli meslektaşlarım, değerli  katılımcılar, hoş geldiniz. 1. Günün 2. Oturumunda sizlerle birlikte 
olacağız. Oturumumuzun 3 davetli konuşmacısı var. Sırasıyla Micheal Fardis, Peter Fajfar ve Andre 
Filiatrault. Benim ünümde programla ilgili bir bilgi yok. Ben bu sırada çağıracağım konuşmacıları. 
Konuşmacıları davet etmeden önce kendilerinin özgeçmişleriyle ilgili bir bilgilendirmem olacak. 1. 
Konuşmacımız Michael Fardis Patras Üniversitesi (Yunanistan) İnşaat Mühendisliği Bölümünde 
profesör ve Yapı 

Mekaniği Laboratuvarında yöneticidir. Yüksek Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği (1977) ve 
Nükleer Mühendislik (1978) dallarında yapmış ve doktorasını Yapı Mühendisliği dalında (1979) 
Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) almıştır. MIT’de İnşaat Mühendisliği Bölümünde 
Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır (1979-1983). 2007-2008 döneminde Eş Başkan, 2009-2010 
döneminde Başkan olarak görev yaptığı International Federation for Structural Concrete (fib) 
kurumunun son dönem Başkanı ve ayrıca International Association of Earthquake Engineering’in 
(IAEE) yönetim kurulu üyesidir. 

Halen CEN/TC250: “Structural Eurocodes” (2013-2016) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Şimdi de Micheal’ı konuşmasını yapmak için davet etmek istiyorum.  Oturumuz yaklaşık 2.5 saate 
yakın sürecek. 13.30 itibariyle başladı, 16.00 da bitecek. Dolayısıyla süreyi konuşmacılara eşit 
paylaştıracağım. Micheal Kürsü senin.   



Micheal Fardis: 

Teşekkür ederim.  Öncelikle aranızda bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirterek başlamak 
istiyorum. Protanın 30. Kuruluş yıl dönümüne katkıda bulunmak benim için bir zevktir.  Ayrıca 
kendilerini gösterdikleri gelişmeler ve 30 yıl önceki kuruluşları için tebrik etmek istiyorum.  Sevgili 
misafirler ve değerli arkadaşlar, benim bugünkü konum oldukça basit. Burada bulunanların ve 
Eurocode 8 ile ilgilenen birçoğunun aşina olduğu birçok konuyu kapsayacak.  Eurocode 8 ile aşinalığı 
olmayanların da bunlardan şimdiki durum ve gelecekti olaylar hakkında bir şeyler alacaklarını 
umuyorum. Eurocode 8’in kapsamını vererek başlamak istiyorum. Avrupa Birliğindeki her şey gibi 
Eurocode 8’in de Avrupa’da uzun bir geçmişi var.  AB’deki her şeyin geliştirilmesi uzun süreler alır ve 
çok bürokratik ve sistematik şekildedir. Eurocode 8’in geçmişi 40 yıl öncesine kadar uzanıyor.  Amacı 
yapım malzemeleri direktiflerine hizmet etmekti. Namı diğer, İnşaat sektöründe yangın anında 
mekanik dayanım gereksinimleri, ayrıca kamu ihaleleri direktifleri ve kamu işleri direktiflerine 
hizmet etmesi gerekiyordu. Yaklaşık 20 yıl önce Eurocode’un geliştirilmesi çalışmaları Avrupa 
Komisyonuna gönderildi. Ondan sonra 1. Nesil Eurocode’un geliştirilmesi ve Avrupa Standartları 
başladı. Ön-standartlar üzerindeki çalışmalar için ön çalışmalar 1990’larda başladı.  Çok yakın bir 
geçmişte çok önemli iki AB dokümanı yayımlandı. İlki Üye ülkeler için Komisyon tavsiyeleri adı 
altında yayınlandı ki bu samimi olarak tavsiye niteliğindeydi ancak kullanılan dil çok sertti sanki emir 
gibi. Üye ilkeler kodu aldılar ve kamu sektöründe ilgili işlerde kullandılar. Ayrıca üye ülkelerde 
güvenlik önlemlerinin ulusal parametrelerle alınabilmesi yetkisini de veriyordu. Ondan sonra Yapım 
Malzemeleri Direktifi güncellendi. İçerisinde bulunan 6 tavsiye 7’ye çıkarıldı. Kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı yapım malzemelerinin üretimi ve kullanımına eklendi. Ve sonrasında, 
yaklaşık 2 yıl önce, Avrupa komisyonundan Eurocode 8’in Avrupa Standartları olarak 2. Neslin 
geliştirilmesi için bir talimat geldi.  Şimdi o aşamadayız. Eurocode Avrupa standartları sisteminin bir 
parçasıdır. Tasarım standartlarını da temsil ediyor fakat onlar … malzemeleri için malzeme 
standartlarıdır.  İzolatörler için ürün standartları, ön gerilme sistemleri için … Eurocode’un bu 
ürünlerin tasarımı için bir araç olması gerekmektedir.  Örneğin ön gerilmeli kirişler, ayrıca uygulama 
standartlarıyla da desteklenmektedirler, başka bir deyişle, bu bir pakettir be Eurocode sadece 
tasarım standartlarıdır.  Daha önce söylediğim gibi amacı diğer Avrupa Birliği direktifleri ve 
yönetmeliklerine hizmet etmektir.  Fakat bunlara ilave olarak başka bir amacı da üretim ve 
mühendislik hizmetlerindeki ürün kalitesini artırmaktır. Ayrıca Avrupa birliği dışındaki yapım ve 
mühendislik sektöründeki rekabetçiliği geliştirmektir. Şimdi, Eurocode 10 burada listelenmiştir. 
Buradaki en önemli şey,  ilave olarak söylenen, yapısal tasarım konusunda, en uzun ve en önemli 
olan yükler hakkında ki Eurocode 1’dir.  Her türlü yüklemeler.  Altıncı Eurocode belirli yapısal 
malzemelerle ilgileniyor, betondan alüminyuma, bu diyagramda görüldüğü gibi bu Eurocode ları 
hizmete sunmak için jeoteknik ve sismik Eurocode lar ki bunlar tek başına gelen Eurocode lar 
değildir. Bunlar yatay olarak EI-1990 ve E-1991 diğer malzemelerle ilgili kodlar altında hizmet 
sunuyorlar. Şimdi, Eurocode 8’den bahsedeceğiz, Eı-1998. Bu sayıların tarihlerle bir alakası yok 
sadece sıra numaraları.  Sadece AB standartlarının gelişim sıralarını gösteriyorlar.  Daha fazla 
detaylara girmeden önce şunu açıkça söylemek gerekir ki Eurocode içerisinde esneklik te 
bulunmaktadır, bunlara da Ulusal Parametreler denilmektedir.  Daha önce de söylediğim gibi 
ülkelerin ekonomide güvenlik derecelerinin ayarlama yetkileri bulunmaktadır ve kendi bölgelerinde 
inşa edilen yapılarda gerekli gördükleri dayanıklılık seviyelerini. Başka bir deyişle, güvenlik için ne 
kadar harcamak istediklerine karar verme yetkisi kendilerine aittir.  O yüzden güvenlikle ilgili her şey 
o konuya karar veren ilkenin yetkisi altındadır. Coğrafi ya da iklimsel konularla ilgili konular,  sismik 



tehlike gibi, ülkenin kararına bırakılmıştır ve ulusal bir parametredir. Ancak bu kolaylık farklı 
görüşlerdeki ve tecrübelerdeki uzmanlar ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için 
sağlanmıştır. Herhangi bir mutabakat ya da ödün vermeye gerek yoktu ve ulusal parametreler 
ortaya konmuş ve ülkelere kendi istediklerini yapma şansı verilmiştir. Bunlar gayrimeşru 
parametreler deniyor ve bir çoğu zaten kaldırılacaktır. Çünkü farklı coğrafyalardaki ihtiyaçları 
karşılamıyorlar ve farklı güvenlik derecelerine hizmet etmiyorlar.  Bu ulusal parametrelere 
konuşmamda tekrar döneceğim.  Eurocode 8 burada yazıldığı gibi 6 bölümden oluşur. En önemli 
olanı 1. Bölümdür ki bu da sismik yükler ve yapılar için genel hükümleri içerir.  Daha sonraki ise 
mevcut yapılarla ilgili bölümdür, binaların değerlendirilmesi ve kontrolü.  Eurocode 8’in jeotekniğe  
atıfta bulunan 5. Bölümü de ayrıca önemlidir ve ayrıca 2 numaralı köprülerle ilgili bölümü.   

Evet şu an olduğumuz yere nihayet ulaştık. En iyi durum nedir, performans unsurlarına yapılan 
vurgu ile.  Her şeyden önce performans tabanlı sismik mühendisliğe nasıl baktığımı açıklayarak 
başlamam izin verin.  Şu andaki sismik tabanlı tasarım kodlarının performans tabanlı olmadığını 
görüyorum. Araçların üstüne yoğunlaşan fakat sonuçlara yoğunlaşmayan dokümanlar, sonuç sismik 
performans hedefidir, bu evraklar sunucu gizliyorlar, ancak mevcut kodlarda vurgu araçlardadır ki 
bunlarda detaylanma kuralları, spektrumların azaltma faktörleri vs. gerçek amacı sunmuyorlar.  
Performans tabanlı sismik tasarım şeffaf bir şekilde tasarımcısına ya da sahibine açıkça ve belirli 
hedefler koyar.  Bunun kaynağı ABD vision 2000 belgesidir. Prof. Calvi de bu sabah bahsetti.  Burada 
yazanlar operasyonel güvenlik, çöküşün önlenmesi normalde bunlar karşılık gelen tehlike seviyeleri 
ile eşleştirilirler, sırdan yapıların ve binalar durumunda.  Bu kavram halihazırda Avrupa’da 
kullanılıyor, 1970 lerden beri, farklı isimlerle. Yapı ve binalara ait Yönetmeliklere ilişkin tavsiyeler 
1970 adı altında… Temel olarak 3 limit durumu listelenmişti. Bunlar, nihai olanlar, işletilebilir olanlar 
ve ve arasındaki işletilebilir limit durumu, olanlar… Güncel versiyonunda limit durumu versiyonu 
günümüze kadar gelmiştir, Eurocode un temeli olarak. Eurocode da performans ya da performans 
esaslı tasarım gibi terimler bulunmamaktadır. Her şey  limit durumu ve limit durumu tasarımı olarak 
geçiyordu. Aynı şey Eurocode 8 için de geçerlidir. Eurocaode 8 aslında 1985 CB sismik 
yönetmeliğinden alınmıştır ki o da 1978 sismik model yönetmeliğinin ekindeydi. O yönetmelik 
kuvvet esaslı idi. %5lik sönüm faktörünü kullanıyordu ki bu da Avrupa daki adıyla davranış 
faktörüyle azaltılıyordu.  Bu da R ile değil Q ile gösteriliyordu.  Yönetmelikte 3 adet esneklik seviyesi 
vardı. Karşılık gelen kuvvet azaltım faktörleri tanımlayıcı üye detaylandırması. İki adet esneklik 
seviyesi  Kesme göçmesini önlemek için kapasite tasarımı ve elemanların esneklik sağlamak için. 
Ayrıca deformasyonu önlemek için. Tüm bunlar ve tek depremler ya da tasarım depremleri 50 yıl 
içinde tekrarlanan depremler ve aynı depremlere kaymalar ilave edildi. Alt tarafta yazılı olanlar ise 
kırılgan bölmeler için %1,esnek bölmeler için % 1.5… ve yapı için de % 2.5. Bu belge aslında 
Eurocode 8’in ön standardının tabanını oluşturuyordu ve bu yönetmeliğin kapsamını çelik, ağaç ve 
yığma binaları da kapsamına aldı.  Kapasite tasarımı ile ilgili bazı endişeler taşıyordu, onlar bir 
şekilde sınırlandırılmıştı.  İşletilebilir tasarım depreminde bu tasarım depreminin %50 si idi. karşılık 
olarak kayma limiti olarak. Hemen hemen aynı zamanlarda bir Avrupa ön standardı vardı binaların 
güçlendirilmesi ve tamiri için. O performans esaslı değildi. Bana göre çok işlevsel bir belge değildi. 
Çünkü mevcut binaların değerlendirilmesini ve güçlendirilmesini gerektiriyordu yeni binalar için bile 
ki bu hiç yapılabilir değildi. Tüm bunlar Eurocode 8’in geliştirilmesine yol açtı. 2004 yılında Sismik 
tasarım için Avrupa standartları yayımlandı. Ön standartlarla arasında çok az farklılıklar vardı. Ama 
detaylarda bazı önemli farklılıklar vardı.   Kapasite tasarım yöntemi güçlendirildi ve vakfa gönderildi. 
İlk defa zemindeki kaymaların hesaplanması gerekiyordu, dinamik tepkiye ilişkin değerler gibi, 



sertliğin %50’sine kadar. O noktaya kadar ön standartlar çatlamamış bölümün sertliğini kullanıyordu  
analizlerden önce. Şimdi buradayız: performans esaslı tasarımlar için Eurocode 25 performans 
seviyesine sahip.  Hayat güvenliği, 500 yıllık tekrarı olan depremlerde gerekli, tekrarlanma olasılığı 
100 yıl olan depremlerde zemin kaymalarından kaynaklanan hasar kısıtlamaları ve kapasite 
tasarımının üniversal uygulaması aşısından çökmenin engellenmesini gerektiriyor, daha kuvvetli 
depremler için ki bu deprem büyüklükleri belirlenmemiş. Ve bu daha kuvvetli depremler için bir 
açıklama yapılmamış. Eurocode 8 in başka önemli bir özelliğine de değinmek istiyorum. Azaltma 
faktörü Q ile ilgisinin ne olduğu.  Esneklik faktörüne olan ilgisi ve elemanların detaylandırılması 
konusu, bunlar çeşitli adımlarla / yöntemlerle yapılıyor. Bu gerekli bir şey çünkü Eurocode da 
azaltma faktörleri belirli kesin değerler farz edilmiyor. Bu değerler 3, 5, 7 gibi değil. Düzgünlük 
fonksiyonu ve diğer birçok faktörlerin fonksiyonları … bazı çarpmalar yapıyorsunuz ve birkaç haneli  
azaltma faktörüne ulaşıyorsunuz. Ve bunu karşılık gelen esneklik faktörüne çevirmeniz gerekiyor, 
detaylandırmak için. Bu açıdan ortada bir gerçekçi bir spektrum var. QMT spektrum … altta… ondan 
sonra bu azaltma faktörü ve global esneklik faktörü değil ama yerel kord rotasyon esneklik faktörü 
arasındaki ilişkiye çevriliyor. Kapasite tasarımı ve daha güçlü kolonlarla, daha kuvvetli duvarların 
varlığıyla bina çapında bir süneklik talebi bulunmasını farz ederek, elastik tepki iyi bir şekilde kontrol 
edilmektedir.  Azaltma faktöründen kord rotasyon esneklik faktörünü elde ediyoruz bu da 
sonrasından eğrilik ve rotasyon esneklik faktörüne çevriliyor arasındaki temel ilişki sayesinde, 
burada üstte görüyorsunuz. Elemanın kesme tepkisi fonksiyonu olarak genel uygulanabilir değerleri 
bu aşağıdaki basit bağıntıyı buluyorsunuz. Kuvvet azaltma faktörü olarak bu iki eğrisel esneklik 
faktörü, periyoda bağlı olarak.  Daha sonra bu değerler detaylandırma için kullanılıyor, maksimum 
güçlendirme oranının belirlenmesi için, kiriş sonlarında.  Alt ve üst güçlendirme oranlarının 
arasındaki farkı sirayet eden değerler sayesinde, benzer bir yöntemle eğrisel esneklik faktörü ve 
arasındaki ilişkiyi veriyor ve gerekli kısıtlama güçlendirmesini.  İlk baştaki ilkelere ve tabi ki yapılan 
tahminlere dayanan bir yöntem var ki bu da bizi azaltma faktörlerinden detaylandırmaya 
yönlendiriyor. Bu Eurocode 8’in ayırıcı bir özelliğidir. Şimdi, bu yeni binalar için geçelidir. Mevcut 
binalar için Eurocode 8’in 3. Bölümü farklı bir şekilde sonuçlandı. Geçmiş versiyonlarda yeni binalar 
için hiçbir hüküm yoktu.  Yani bu bölüm hem performans esaslı hem de deplasman esaslı. Şunu 
söylemeliyim ki 58 Eurocode bölümünün içinden sadece bu bölüm yeni yapılarla ilgili hükümler 
içermektedir.  Ve ilk defa Avrupa Standartları binaların sismik performansı ve güçlendirilmesi ile ilgili 
hükümler içerdi, bunun deneysel bir belge olduğunu söyleyebiliriz.  Nasıl işe yaradığına bakacağız ve 
oradan geliştireceğiz.   Burada listelendiği gibi 3 adet performans seviyesi sağlıyor.   Hasar 
kısıtlaması, dokümanlarla ilgili, önemli hasar ki bu hayati tehlike arz ediyor, çökmeye yakın,  iş 
sahiplerine ve ülkelere uygulanan esneklikler var, hangisinin karşılanacağına dair ve tehlike Seviyesi, 
ki bu da güçlendirmeyi ekonomik olarak daha çekici hale getiriyor. Tehlike seviyelerinin göstergeleri 
var, bu üç seviyeden ilkinde verilen başlangıç periyodu ki bu gerçekçi değil, çok uzun.  Bu standardın 
ikinci özelliği ise, bu tamamen deplasman esaslıdır. Bu depremin yapı üzerinde kuvvet oluşturmadığı 
ilkesine dayandırılmıştır. Deplasman yaratır.  Kuvvetler yapı tarafından deplasmana tepki olarak 
yaratılır. Normalde kuvvetler yapının direnciyle kontrol edilir, deprem tarafından değil. 
Deplasmanlar rasyonel esaslardan daha katıdır, tasarım için ve güçlendirme için.  Kuvvet esaslı 
tasarım kullanmamızın sebebi geleneklerdir ve yerçekimi kuvvetleriyle daha iyi kombinasyonu 
vardır, ayrıca kuvvetlerin eşitliği faktörü de oldukça katı esaslıdır, kuvvetlerin tahmin edilmesi için.  
Eşit oranda dirençli olan bir şey yok ortada.  Deplasmanın eşitliği gibi.  Deplasman esaslı tasarım ya 
da değerlendirme esnek davranım … kırılgan hareketler burada gösteriliyor, yine kuvvetlerin kontrol 
edilmesi gerekiyor, unutmamalıyız ki analizlerin amacı kuvvetleri tahmin etmek değil deplasmanın 



tahmin edilmesidir ve deformasyonların. Bu anlamda,  Eurocode 3. Bölüm için getirilen referanslar 
sadece analizler değildir, devrilme analizleri derin detaylarla bölüm 1’de açıklanmıştır. … kuralları 
kısa süre önce düzeltildi.  Ayrıca şunu da açıklamam gerekiyor ki, betonarme binalar için Eurocode 
esneklik sınırının etkin periyodunun tahmin edilmesi konusuna daha fazla vurgu yapmaktadır.  
Çünkü bu deplasmanı belirleyen değerdir.  Yeni binaların tasarımı için kullandığımız şey sudur ki, 
yani, yanal kesitin sertliğinin %50’si, kuvvetlerin tahmin edilmesi için ölçülüdür, ancak deplasmanın 
tahmin edilmesi için, ölçüsüz, gerçekçi olmayan ve güvensizdir.  Bunun sonucunda daha düşük 
deplasman değerleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Elemanların deformasyon kapasiteleri hakkında 
yanlış izlenimlere sahip oluyoruz.  Nu anlamda, doğrusal olmayan deplasmanların tahmin 
edilmesinde bazen, doğrusal elastik analizlere izin veriliyor.  Elastik deformasyonun düzgün bir 
şekilde yapıda dağılmaması şartıyla… Elastik deformasyon ve elastik deformasyon analizi arasında 
2.5 limiti var ki bu bence nadiren karşılanabiliyor. O yüzden sonuçta,  doğrusal olmayan analizlerin 
normalde mevcut binalar için kullanılmaması gerekiyor.  Doğrusal analizlerin uygulanması 
durumunda kapasite tasarım hesaplamalarında kesmeleri önlemek için kuvvet talepleri elde edilir.  
Burada aslında bizim etkili sertlik esneme noktası kullanmamız gerektiğini söylüyor, bunun 
hesaplanması için bize formülü veriyor, elastik moment fonksiyonu olarak ve esnemedeki … için.  
Deformasyonun kontrol edilmesi açısından,  Eurocode da benimsenen deformasyon ölçütü … ya da 
plastik bölümlerin … dır. Aynı şey.  Buradaki fikir ise, en azından beton elemanlar çökmez, çünkü 
gerilmenin yerel olarak beton bölümler ya da demir tarafından aşılması durumunda plastik parçalar 
tamamen çöker. Ve lateral güç kapasitesinin en azından %20sini kaybeder birçok şey aynı zamanda 
olduğunda, betonun yıkılması, demirlerin kopması gibi Sonuçta, plastik disrotasyon tüm bu olayları 
tanımlamak için kullanılacak daha uygun bir ölçüttür.  Eurocode da doğrulama için verilen tüm 
araçlar, performans seviyeleri için,  örneğin hasar kısıtlaması, limit durumunda verilen, düşük verim 
vs.  neredeyse çökmeler için deformasyon kapasitesinin ortalama değerine kadar çıkabiliriz.  Ya da 
temel elemanlar için ortalama rotasyon kapasite değerinin belirlenmesi için kullanılan modelin 
sapma değerinin ortalama değerden çıkarılarak bulunan değerden çıkarılmasıyla. Ve bu güvenlik 
performans seviyelerinden önemli hasarlar için 575 faktörü bulunmaktadır, aslında bu güvenlik 
faktörüdür, deformasyon kapasitesinin kaybına karşı. İşte buradayız, şimdi nereye gideceğiz. Şimdi 
ise, Eurocode un bazı kuvvetli yönlerine bakalım. Bu bir paketin parçasıdır ki bu oldukça kapsamlı bir 
pakettir. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda uygulanmaktadır. Mühendislik açısından mükemmelliği tüm 
dünyaca tanınmıştır.  Ayrıca, yeni binaların tasarımıyla ilişkili olarak, diğer ulusal yönetmeliklere 
bakarak daha rasyonel bir yaklaşıma sahiptir.  En azından geliştirildiği dönemde modern bir paketti. 
Esnekliği yüzünden analizler için bile bir çok seçenek sunmaktadır. Ayrıca söylemem gerekiyor ki 
tamamen deplasman esaslı tasarım yapma seçeneğini de sunuyor, doğrusal devrilme analizi 
esasında ve detayları vermeden doğrudan deformasyon kontrol analizi.  Ek olarak,  esneklik 
seviyeleri gibi huşularda da esneklik sağlıyor.  Şimdi burada zayıf yönlerini görüyorsunuz.  Elbette 
boşluklar ve kaçınmalar var. Enerji kırıcılarla ilgili hiçbir hüküm yok, binalarda, çerçevelerle ilgili 
hiçbir şey yok, ön gerilmeli beton elemanlarla ilgili hüküm yok, sismik tehlike bölümü kesinlikle 
güncel değil. Spektrumun standart şekli esas alınmış. … Uluslararası alanda bunlar devam etmiyor… 
Bunların baştan başa yeniden revize edilmesi gerekiyor.  Eurocode sadece ilgi gerektiren, kompleks 
belgelerdir. Çok arkadaş canlısı olmadıklarını düşünüyorum, danışman olarak çalışan bireysel bir 
tasarımcı için, önüne gelen her işi alan ve elinden geleni yapmaya çalışan.  Eurocode çok iyi organize 
olmuş, bir çok inşasın tasarımın farklı açılarını ele aldığı tasarım firmaları için daha uygundur. Bu 
sebepten dolayı 2. Nesil için yapılacak ilk itiraz, kullanım kolaylığının artırılması olacaktır. Ve Ayrıca 
ulusal parametrelerin azaltılmasıdır, çünkü bunlardan bir çoğu gayrimeşrudur.  Netliğin artırılarak 



kullanım kolaylığının artırılması, Eurocode da gezinmenin basitleştirilmesi, uygulama kurallarının 
kısıtlanması, uygulanamayacak kuralardan kaçınılması gibi şeyler, kitap gibi malzemelerin 
çıkartılarak yazıların kısaltılması ve genel olarak stabilite sağlanması Eurocode içinde fazla değişiklik 
yapmaz, çünkü inşaat sektörü daha henüz bunları uygulamaya başladı. Tüm belgeli değiştirecek 
radikal bir adımın gereği yok. İnşaat sektörü bunu kabul etmez.  Yapılacak olan ilk şey kullanım 
kolaylığı için ilkelerin oluşturulmasıdır. Ve burada listelenen 12 ilke var. 1 numaralı olan en önemlisi, 
12 numara ise en az olanı. Bazı şeyler gerçekten belli. Daha önce söylediğim şeyleri içeriyorlar. 
Modern malzemeler dahil edilmeli fakat sadece kabul edilebilecek olanlar ve güncellenmeli. 
Temelde değişiklik yapılmamalı. Tasarımcılar için ilk ilkelerde çalışma ve yenlik yapma özgürlüğü, bu 
yeni bir kavram, basitleştirilmiş yöntemler, yapımın çok zor olduğu aplikasyonlardan kaçınılmalı ve 
bunlar yapılabilir yapılmalıdır.  Bunların Eurocode üzerindeki etkileri nelerdir. Bunlar benim şahsi 
kanaatimdir, bu sadece bu kullanım kolaylıklarının sağlanmasıyla mümkündür.  Alternatif sayılarını 
kısıtlamak zorunda kalabiliriz.  3 tane esneklik seçeneği var, 2 tane duvar var aynı esneklik sınıfı için. 
Mümkün olan analiz yöntemlerini de kısıtlamak zorunda kalabiliriz.  Bazı malzemeleri çıkarmak 
zorunda kalabiliriz, boşlukları doldurmak için yeni malzemeler koymak için. Çok iddialı detayları 
tekrar değerlendirmek zorunda kalabiliriz, örneğin esneklik sınıfı 8, eğer geniş anlamda 
kullanılmıyorsa, uygulaması kolay değilse vs. Bu kullanım kolaylığı yaklaşımını uygulamak için bunlar 
bazı göstergelerdir.  Bu yıl kullanılmaya başlanacak olan 2. Nesil için yöntemler; her şeyden önce 
sistematik inceleme altında bir çalışma başlatıldı, tüm ülkeler yorumlarını göndermeleri için davet 
edildi. Yorumlar gönderildi, analiz edildi ve şimdi uzmanlar ekibi bu yorumları benimseme, 
reddetme ya da yoruma cevap yazmak zorunda kalacaklar.  Eurocode 8’in 1. Bölümünde 150 sayfa 
yorum vardı.  3. Bölüm için 50 sayfa. Ayrıca bazı amaçları da var, başlangıçta belirlenen. Eurocode 
komitesi bunlara hizmet etmek için sözleşmesel olarak bağımlı olacaklar. Kullanım kolaylığının 
artırılması gibi şeylere ilave olarak, bazı belirli konular da ele alınmalı ve bunlar burada 
listelenmiştir. Burada 1 numara ve 3 numara, bu yılın ortasında başlayacağız ve yaklaşık 3-4 yıl 
sürecek ve Eurocode 1’in ve Eurocode 3’ün ilk bölümüne atıfta bulunuyoruz. Bununla ilgili tekrar 
konuşacağım. 2. Aşama Eurocode 8 bölüm 1’in malzeme bağımlılığı ile ilgili bölümüne yapılacak 
değişiklikler, yeni binalar için. Köprüler ve özel binalar 3. Bölüme gidecek, bundan sonra. 2020 yılına 
kadar her şeyin bir paket olarak hazır olacağını zannediyorum. Aynı performans seviyeleri Eurocode 
un tüm bölümlerinde uygulanabilir olmalıdır. Bu yüzden büyük ihtimalle tüm bölümler için 
performans esaslı tasarım esaslarına sahip olacağız, bunlar performans seviyeleriyle ilgili. 
Operasyonel performans seviyeleri de dahil olacak ki bu büyük ihtimalle yapısal olmayan elemanları 
da içerecektir ki bunlar şimdiye kadar Eurocode da tamamen görmezden gelinmişti.  Kalanı ise, 
burada yazılı, bu performans seviyelerinin tanımı ise burada detaylanmamış, listelenmemiş, henüz, 
Eurocode da. Bu liste FIB yönetmeliğinden geliyor ki bu da 2010 sismik versiyonunda 
gereksinimlerden biriydi ki bu da tamamen performans esaslıdır ve buradaki performans seviyesi 
listelerini de içerir. Bölüm 1 ile ilgili daha fazla detay buradaki temel sorun sismik tehlike 
bölümünün tamamen revize edilmesi ki daha önce de söylediğim gibi burası artık hükümsüzdür.  
Mevcut Eurocode 5 adet standart sunmaktadır, sabit olanlar, Sismik tasarım hareketlerinin 
başlangıç periyodu ve tam spektral şekillerin hepsi ulusal parametreler.  2. Nesilde tüm performans 
seviyelerinin başlangıç periyotları ulusal parametrelerde kalacak fakat umut ediliyor ki kayalar 
üzerinde üniform bir tehlike spektrali olacaktır. Bunlar PGA, PGV, ivme ve hızlar için ayrı ayrı olacak. 
Ya da US de olduğu gibi ikinci spektral değerlerden elde edilecek, ya da online portallardan olacak, 
bu günlerde çok güzel online araçlarımız var, Avrupa sismik tehlike modellerinin haritaları gibi, 
bunlar online olarak mevcut. Umarım bunlar taban oluşturacak. Burada gördüğünüz spektrumun 



standart şekli.  5 standart toprak çeşitli tekrar değerlendirilecek, NOR çeşidi toprakların 
iyileştirilmesiyle birlikte, tamamen farklı bir standart spektra, burada görülen sadece belirleyicidir, 
daha yüksek değerlere sahipler, amplifikasyon faktörleri, bunlarda ayrıca aynı proje içinde 
geliştirildiler, ancak toprak tipini görmüyorlar, doğrusal toprak tepkileri esaslılar, üst toprak 
katmanındaki, o yüzden 4,5 sırasında amplifikasyon faktörü üretiyorlar;  Eurocode bu bölümünün 
revize edileceği ikinci kısım ise deplasman esaslı tasarımlardır, yeni binalar için ki bunlar zaten aşağı 
yukarı tasarlanmıştır, iki yöne gidecektir, birincisi doğrusal olmayan statik analizlere olan güncel 
yaklaşımın güçlendirilmesi güncellenmesi gibi … bunlar düzgüsel bölüme geçebilirler, 
güncelleneceklerdir.  Eksik olan ikinci kısım ise, deormasyon kapasitesi, sınırlar ve kontroller, bazı 
malzemeler yardımıyla bunlar da geliştirilecektir Eurocode 8’in içerisinde. Bu yıl başlaması gereken 
çalışmaların bu yaklaşımın 4. Kısmı ise  taban izolasyonu bölümünün iyileştirilmesi.  Sönümler için 
yeni teknolojiler eklenecek. Ayrıca Avrupa Standartlarıyla olan uyum da, sismik aletlerin, takip 
edilecek. Çünkü şimdiye kadar kargaşa ve çakışmalar meydana geldi, Eurocode ürün standartları 
kapsamına girmeye başladı, ürün standartları Eurocode standartlarına girmeye başladı, bunların 
açıklanması gerekiyor ve her standart kendi sınırları içinde kalması gerekiyor.  Eurocode 8 ‘in birinci 
bölümü için 5. Aşama ise malzeme bağımlılığı öğelerini içermektedir, beton ile ilgili, mevcut 3 
esneklik sınıfının revize edilebileceği gibi bir fikir var ortada, ki bunlar sadece düşük sismik 
dirençlerine uygulanabiliyor, Avrupa’nın orta ve kuzey bölümlerinde, Ayrıca bazı basit çalışmalar da 
içerecek, esneklik için. 1.5 ten daha yüksek azaltma faktörü değerleri kullanacak ki daha yüksek PGA 
değerli bölgelerde kullanılabilsin diye, Ek olarak, insanlar yüksek esneklik sınıfının yaygın olarak 
kullanılmadığını ya da çok komplike olduğunu falan söylemesi yüzünden esneklik sınıfları M ve H 
arasında orta şiddetten kuvvetli şiddete kadar olan Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde kullanılması için.  
Bu sadece bir niyet, müzakereler daha yeni başladı. Boşlukların doldurulmasıyla ilgili olarak; şu anda 
kapsam içinde olmayan … sistemleri eklenecek hem analiz hem de modelleme bölümleri hem de 
kapasite kısmı beton temellerin kontrol edilmesiyle ilgili, kayma ve bükülmeyle ilgili. Bazı diğer 
özelliklerden de bahsedeceğim. Çelik ve kompozit bölümleri revize edilecek Avrupa komisyonu 
tavsiyelerine göre, ve bina tipi yapılarda alüminyum kullanımı da bu kısımlara eklenecek. Eurocode 
8’in ahşap bölümü de ayrıca hükümsüz ve geçmişe yönelik, ve tamamen revize edilecek. yeni 
malzemeler, yeni konseptler ve binalar eklenecek ve yeni bağlantılar, ayrıca yığma inşaat bölümü de 
revize edilecek ki bu bölümde çok muhafazakar, çok güvenlikçi ve çok demode olmakla kritik 
ediliyor. Bu bölümün de büyük oranda revize edilmesini bekliyoruz.  Tamamen yenilenen bölümler 
çerçeveler ve kaplamaları kapsayacak. Şunu söyleyebilirim ki Eurocode 8 ‘in 1 ve 3 kısımları sadece 
can güveliği konusuna yoğunlaşmıştır. Hasarların kısıtlanması hakkındaki yorumlar yeterli değil 
gerçek hasarlardan korunmak için   Eurocode da bulunan sınırlamalar çok demode ve 
yenilenmeleri gerekiyor malzemelerin özelliklerine göre. Buradaki fikir boşlukları doldurma 
konseptini boşa çıkarmak olumsuz etkiler yaratabilir fakat bunun faydalı etkilerini de göz önünde 
bulundurmamız gerekiyor.  Performans esaslı tasarım işlerinde bunu boşluk doldurmalara 
bırakmaya çalışmalıyız.  Bu kaplamaları da içerecektir, sadece boşluklar değil, sadece boşluk 
doldurmalar değil, kaplamalar da. Umarım modelleme ve doğrulama içinde kurallar olacak.  
Şartnameler de olacak.  Bunlar kolay iş olmayacak.  Diğer tip yapı elemanları için herhangi bir şey 
yok ama. Sadece yığma binalar, boşluk kaplamalar ve kaplamalar. Son olarak 1. Aşama binalar için 
sismik güçlendirmeyi içerecek, binalar bölümü sadece betonarme binalar için. Yığma binalar için 
olan bölüm gerçekten güncellenmesi lazım. Ve aynı şey çelik ve kompozit binalar için de geçerlidir. 
Bilgi seviyesi esaslı güvenirlik faktörü de ayrıca tamamen revize edilmeli, yapısal elemanlar da 
eklenmeli. Orada binalar için bulunan her şey temelinden değiştirilecek.  En önemlisi ise özellikle 



köprülerin güçlendirmesi için yeni bölümler eklenecek, bu şu anda içinde olmayan bir konu.  Hangi 
bölümlere konulacağı hakkında bir fikir henüz yok. Yapılacak değişiklikler güçlendirme ve diğer 
faktörler için önemli gelişmeler olacak. Bazılarınız bu slaytlardaki viyadüklerin sayısına dikkat 
etmiştir, bunlar 1999 depreminden sonra güçlendirilen viyadükler. İzolasyonlarla güçlendirildiler, 
bunlarda Eurocode bu bölümlerine girecek. İlginiz için teşekkür ederim. … eklemeyi unuttum: bu yıl 
başlayacak bu çalışmalarda bir çok Türk uzman da görev yapacaklar ve bunlar 2020’ye kadar devam 
edecek.  

Güney Özcebe. 

Çok açıklayıcı ve ilginç bir konuşmaydı. Teşekkür ederiz.  Değerli konuklar 3 de ara vereceğiz 
demiştik ama 3 de ara verirsek bu iş çok uzayacak. Hazır yeni yemeğimizi yemişken, ben bir 
konuşmamızı daha yapalım ondan sonra kahve molası verelim derim. Bu bizi yaklaşık olarak 3.20 ye 
götürecek demektir. Çünkü ortalama olarak 50 dk konuşma sürelerimiz var. İkinci konuşmacımız 
Slovenya’dan, Prof. Peter Fajfar. Özgeçmişini kısaca okuyacağım.  

Peter Fajfar, Ljubljana Üniversitesi (UJ) İnşaat ve Jeodezi bölümünde Yapı ve Deprem Mühendisliği 
profesörüdür. Doktorasını 1974 yılında Ljubljana Üniversitesi’nden almıştır. 1985-87 yılları arasında 
bu fakültede dekanlık yapmıştır. Misafir araştırma görevlisi olarak, Bochum, Almanya (1972/73), 
Berkeley, Amerika (1980) ve Tokushima, Japonya ve misafir profesör olarak Technion, Hayfa, İsrail 
(1989), McMaster Üniversitesi (MU), Hamilton, Kanada (1994), Stanford Üniversitesi (SU), Amerika 
(1995), Bristol Üniversitesi (UB), İngiltere (2006), ve Cantenbury Üniversitesi, Christchurch (UCC), 
Yeni Zelanda (2009)’da görev almıştır. ‘‘Yugoslav Deprem Mühendisliği Derneği (YAEE)’’ başkanlığı 
(1984-88), ‘‘Slovenya Deprem Mühendisliği Derneği (SAEE)’’ kurucu başkanlığı (1988-90), ile 
‘‘Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği (EAEE)’’ (2002-2010) ve ‘‘Uluslararası Deprem Mühendisliği 
Derneği (IAEE)’’ yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir (2004-2012). 

P. Fajfar ‘‘Slovenya Bilim ve Sanat Akademisi (SASA)’’, ‘‘Slovenya Mühendislik Akademisi (SAE)’’ ve 
‘‘Avrupa Bilim Akademisi (EAS)’’ üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. Bu 
ödüllerden birisi 1994 yılında aldığı Slovenya Cumhuriyeti inşaat mühendisliği için bilimsel 
çalışmalar 
(Slovenya’daki en yüksek bilimsel onur) ödülüdür. 2010 yılında ‘‘Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği 
(EAEE)’’ onursal üyesi olmuştur. 
 
Peter, Ankara’ya geldiğiniz için teşekkür ederiz, mikrofon sizin. 
 
Prof. Peter Fajfar 
 

Sevgili arkadaşlar ve değerli konuklar. Bu şerefin bana verilmesinden dolayı çok gurur duyuyorum. 
Bu dinleyici kitlesine hitap etmek çok gurur verici, bana bu daveti gönderdikleri için organizatörlere 
çok teşekkür ediyorum ve Prota’yı yıldönümlerinden ötürü tebrik ediyor ve bu yararlı çalışmalarının 
devam edeceğine inanıyorum.  Benim konuşmam bir sonraki Eurocode da yer alacak performans 
analizleri yöntemleri hakkında olacak ve sonrasında Micheal Fardis tarafından sunulan sunum 
üzerine konuşacağım. Kendisi genel görünüm hakkında bilgiler vermişken ben … kendi fikirlerimi 
sunacağım, aslında bunlar resmi olarak Slovenya tarafından verilen tavsiyelerde yayımlandı. Tabi ki 
bunların kesinlikle bir sonraki Eurocode ’un revize versiyonda yayınlanacakları anlamına gelmez bu. 
Sadece birkaç konuya değineceğim. Push Over analizlerinden ve biraz da talep tepki kapasiteleri 



hakkında konuşacağım. ..   etkileri hakkında; yapısal olmayan elemanlarla ve zemin ivme spektrumu 
ile ilgili bir şey. Olasılıksal yaklaşımdan bahsedeceğim biraz da ve ki aslında bu konu Eurocode un bir 
sonraki versiyonunda yer almayacak fakat bir sonraki nesiller için yavaş yavaş çalışmalara 
başlamamız lazım.  

Bu çok iyi bilinen Push Over eğrisi ile başlamak istiyorum, ki ben bunu … dan aldım, Michele Calvi de 
bunun bir versiyonunu gösterdi.  Bu eğri performans doğrularını tehlike doğruları ile bağdaştırıyor. 
Bu plandan açıkça görülebilen şey şudur ki bu bir doğrusal olmayan analizdir. Doğrusal olmayan 
analizler olmadan Push Over analizlerin performans esaslı tasarımlar için yapılması imkansızdır. 
Doğrusal olmayan analizlerde faydalı bir seçenek var, statiklerin kullanılması, elastik tepki 
spektrumu ile birlikte kullanılan push over analizi ya da dinamik analiz. Doğrusal olmayan dinamik 
analiz de aslında teorik olarak doğrudur, yani sadece teorik olarak ancak, Bununla ilgili birçok sorun 
var ve sanmıyorum ki uygulamalı mühendisler için uygun olsun, yakın gelecek te binalar için dinamik 
doğrusal analiz yapmaları imkanı olmaz. Doğrusal olmayan dinamik analiz genel ve doğru değildir. 
Tecrübeli bir uygulayıcı tarafından uygulanırsa , çok gerek te yok, ancak diğer tarafta çok hesap 
gerektirmektedir, ve ilave veriler de tabi ki. Çok veri girilmesi gerekiyor, zemin hareketleri gerekli, 
geçmiş davranımlar gerekli, sönüm modeli gerekli, ve ayrıca diğerlerinden daha az şeffaf. Mete … 
bir cümlesini hatırlatmak istiyorum.    Ona göre bugün var olan güçlü programlar ve teknolojik 
donanımlar mühendislerin az düşünerek çok iş yapmasına olanak veriyor der… Bunu söyleyeli 10 
yıldan fazla oldu belki daha fazla. Şimdi bunun önemi çok daha büyük. Çok sofistike bilgisayar 
programları ve yöntemleri daha iyi tasarım yapacak diye bir şey yok. Push over analizi kesinlikle bir 
yaklaşımdır mühendisin farklı parametrelerin etkileri konusunda şeffaf bir görüş açısı olan bir 
yaklaşım, mühendisin biraz da olsa yapısal davranım hakkında düşünmesi gerekiyor. Push over 
yöntemler push over analizler çok dereceli ya da ve teki esaslı analizler ya da tek … Elastik yapılar, 
yapısal davranım konusunda çok iyi bilgi verirler, şeffaftırlar, günlük tasarımlarda kullanılmak için 
uygundurlar, fikir tasarımları ve sonuçların kontrol edilmesi için uygundurlar. Kısıtlamalar elbette 
var. Bu konuya sonra tekrar döneceğim. Grafiksel olarak gösterirsek, ivme deplasman formatında, 
özellikle … deplasman kuralı ile gösterilirse, büyük parametreler arasındaki ilişki ço daha iyi anlaşılır. 
Sismik  talep ve kapasite arasındaki, , kırılganlık kuvveti, deformasyon ve esneklik arasındaki:.. 
Bunlar en önemli parametrelerdir, yapısal davranımı belirlerler. Eşit deplasman kuralına değinmek 
gerekirse, yaklaşık 50 yıl önce  Veltsos Newmark tarafından deklare edilmiştir. İşte bu şekilde 
açıklanmıştı, ekranda, belli bir başlangıç periyoduna yardımcı olmak için, yani verilen kütlenin 
kırılganlığı ve sönüm değeri üzerinden, doğrusal ve doğrusal olmayan tepki durumunda maksimum 
deplasmanlar aşağı yukarı eşittir.  Bu çok faydalı bir tahmindir, analizlerin sadeleştirilmesine olanak 
verir. Elbette bu eşit deplasman kuralı tüm yapılarda geçerli değildir, çok fazla yapı var. Esneklik 
faktörü yöntemini size hatırlatmak isterim, tüm yönetmeliklerde kullanılır. Bu ayrıca Eurocode da Q 
faktörü olarak, Amerikan yönetmeliklerinde R faktörü olarak kullanılır. C.P tarafından açıklanmıştır 
ilk kitapta, ki bu da örnek olarak alınmıştır.  Bu kitaba göre eğer deplasman eşitse doğrusal yapılar 
ve doğrusal olmayan yapılar için kuvveti düşürebilirsiniz. Bunlar azaltma faktörleridir daha küçük 
kuvvetler için tasarım yapabilirsiniz. Amerikalı bir tasarımcı vardı Freeman, ivme deplasman 
formatını bir anlamda kendisi icat etmiştir. Fikir çok basit, kuvveti kütleye bölersek ivmeyi elde 
ederiz. Dikey doğrudaki kuvveti bölerek ivmeyi elde ediyoruz. Deplasman diğer doğru üzerinde, 
aynısı  ivme deplasman formatında gösterilebilir. Kapasiteyi de aynı anda doğrudan 
karşılaştırabilirsiniz. Bu yapının kapasitesi, bu talep, spektrum tarafından belirlenmiştir, ivme 
deplasman formatında çizilmiştir. Periyot is şuradaki çizgidir. Bu çapraz çizgi, bu formatı kullanarak, 



bu aslında push over yönteminde çok büyük bir gelişme olmuştur, tüm parametreleri gözünüzde 
canlandırılabilir. Bu mühendisler için önemlidir. Yine aynı şekilde elastik spektrumda çizebilirsiniz ve  
elastik talebi de belirleyebilirsiniz. Detaylara girmek için vaktim yok fakat bu çizim üzerinde 
görebilirsiniz.    

İn elastik spektrum tarafından belirlenen sismik talep hakkında bir şeyler söylemek gerekirse,  ve 
sonrasında sismik kapasite hakkında. Elastik spektrumda elastik aralıklar arasındaki ilişki  çok 
uzaktır,  … ivme ve deplasman spektrumu arasında . bu yine elastik aralıkta da formüle edilebilir. 
Sadece bu esneklikten kaynaklanan azaltma faktörü dahil edilmek zorundadır.  İnelastik spektrumun 
elastik spektrumdan elde edilmesi için İhtiyaç duyulan şudur ki, azaltma faktörü esneklik ve 
periyottur.  İhtiyaç duyulan şey bu. Ve bu ilişkileri kurarak elastik spektrumu inelastik spektrum.  Ve 
inelastik spektrum inelastik analizlerde inelastik talebi belirler.  Micheal Fardis’in de bahsettiği basit 
ilişki şudur periyoddan eşit deplasmanın kullanılması ki bu da depremin karakteristik periyodudur. 
Ve burada ki doğrusal ilişki ve bunu deplasman oranına çevirirseniz, burası eşit deplasman,  burada 
yine inelastik deplasman elastik deplasmandan daha büyüktür bu kısa periyod aralığında. Bu sizin 
yönetmeliğinizde var fakat bu sonuç spektrumunu çözmüyor, esneklikten kaynaklanan indirilmiş 
spektral, inelastik spektral. Bu kural her şey için çalışmıyor. Biliyorum ki Türkiye’de yapıların 
çoğunda dolgu duvar kullanılıyor. Eğer bu dolguları yapının bir parçası olarak almak istersek, bu 
yaklaşım işe yaramaz fakat inelastik spektraldeki bu ilişkileri dolgu çerçeveler için geliştirdik o 
yüzden push over eğrisi şöyle bir şeydir, belli faraziyeler altında. Bu bağıntılar biraz daha 
komplikedir fakat bahsetmekte de fayda var. Micheal Fardis’in bahsettiği yöntem, sizin 
yönetmeliğinizde de var, talebin elde edilmesine olanak sağlayan yöntem,   kısaca bahsedeceğim, 
Eurocode da uygulanmıştır. Q değerine çevrilmesi push over eğrisinin idealizasyonu tek … sistemi 
için deplasman talebi inelastik spektrum … nihai kapasitenin karşılaştırılması. Yaklaşım budur, o 
yüzden Kullanılan data elastik analiz için kullanılanla aynı, ihtiyacımız olan şey bir çeşit inelastik 
davranım, en basit yaklaşım plastik menteşelerin kullanılmasıdır elemanın sonunda, ihtiyacımız olan 
şey ise plastik elemanın dönme momentidir. Yani o da elastik momentidir.  Bunlar ihtiyaç duyulan 
ilave verilerdir. Elastik talep ki bu inelastik talebe çevrilir otomatik olarak, sonrasında push over 
analiz gerçekleştirilir. … deplasmanı durdurur. Ve bu basit bir şekilde Q ve tek … sistemine 
çevrilirler, her ikisi de aynı faktör ile … gama faktör… yapıların dinamiğinde çok iyi bilinir ve 
sonrasında bu push over analizin iki doğrusal eğri içinde idealize edilmesi gerekmektedir. 
 Talep ve kapasite karşılaştırılarak sismik talep elastik açısından belirlenir. Burası geçiş 
noktası, çizim, geçiş noktası, burası ivme, inelastik ivme, eşit deplasman kuralı kullanılarak, elastik 
deplasman inelastik deplasmana eşittir. Ancak kısa periyod aralığında bu işe yaramaz çünkü eşit 
deplasman kuralı kısa periyod aralığında işe yaramaz.  Micheal Fardis tarafından gösterilen bu form 
kullanılır. Kısa periyot aralığında inelastik deplasman elastik deplasmandan daha büyüktür.  O 
zaman bir sonraki adım, inelastik spektrumdan bunu kullanarak yapının deplasmanını elde ediyoruz. 
Bu deplasmanı tekrar yukarıya çevirerek, aynı çevrim faktörünü kullanarak,  ya da sadece çarparak, 
ve yapıyı bu yukarıya iterek, tüm yerel değerleri belirleyebiliriz ve kapasiteyi talep ile 
karşılaştırabiliriz.  Ana fikir bu. Kapasite hakkında bir iki kelime. Kapasite yerel ya da global olabilir. 
Söylendiği gibi, Eurocode 8 bölüm 3 te, o veriler hemen kullanılabilir, kapasitenin belirlenmesini de 
göstereceğim. Ve o veriler yerel kapasite içindir. Eurocode 8 bölüm 3 Ek A da kirişleri kolonlar ve 
duvarlar ve kesitler için deneysel formüller verilmiştir. Rotasyon kapasiteleri 3 limit durumları ve 
kayma dayanımları 1 de ve tüm bu formüller ve çalışmalar Fardis ve Quoto nun eseridir.  Test 
sonuçlarının deformasyonuyla ilgili bir şeyler göstermek adına, buradaki zarflar elde edilebilir kesin 



limit durumları, near-collapse durumları. Kesin Limit durumu gücün %20 düşüşü olarak tanımlanır. 
Bu tanımlamalar ve kesin limit durumları tecrübelerle belirlenir. Burada kesin .. rotasyonu için be 
formül örneği var. Temel veriler esasında, yanal kesitler üzerindeki, kesin … rotasyonunu belirlemek 
mümkündür ki bu da yerel deformasyon kapasitesi için önemli bir değerdir. Bu fırsatı kullanarak bir 
Avrupa proje serisinden bahsetmek istiyorum. Micheal Fardis tarafından koordine edilmişti. Bu 
proje içerisinde, mevcut veri tabanlarından ve mevcut literatürden betonarme yapıların veri tabanı 
oluşturuldu yani farklı kaynaklarda, bu veri tabanı hazır, ücretsiz olarak alınabilir. Istanbul 
konferansında sunulan belgeler biraz açıklıyor fakat bu adrese gidip bu verileri alabilirsiniz. Bu 
araştırmacılar için oldukça önemlidir, tecrübi ve deneysel formüllerle oynayabilirsiniz vb.  Eurocode 
içinde tamamıyla tanımlanmayan bir sorun ise, ve diğer yönetmeliklerde, global kapasitedir. 
Şimdiye kadar hep yerel kapasitelerden bahsediyoruz. Yerel kapasiteyle karşılaştırdığımızda, global 
kapasitenin şuralarda bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Near-collapse durumunda, tam yıkım 
durumunda değil. Çünkü insanlar near-collapse i sayısal olarak tanımlamaya çalışıyorlar fakat hala 
çok yol almamız gerekiyor tam yıkımın tamamıyla tanımlanmasından önce. Ancak, diyelim ki 
neredeyse güvenilir olarak bunu hesaplayabildiğimizi düşünelim, ama bunu nasıl tanımlayacağız? 
Push over eğirişini %20 indirgeyebildiğimiz söyleyelim, bu noktayı belirleyebiliriz, ancak bunu nasıl 
tanımlayabiliriz? Yerel modelleriniz varsa ve indirgeme kuvveti olan push over analiz yaparsak 
tamam,  ama tarihteki daha basit modelleri kullanırsanız, doğrusal olmayan analizleri, bu 
imkansızdır. Burada nasıl tanımlayacağımız sorusu gündeme geliyor. Bu doğal olacaktır fakat her 
zaman mümkün değil. Buradaki fikir, buradaki muhtemel tanım, ilk dikey yapı elemanındaki, kolon 
ya da duvar, global kesin near-collapse limit durumuna ulaşılır. Ve bu da en basit tanımlama 
olacaktır. İlk eleman yıkıldığı zaman, tüm yapının yıkılması gerekmiyor, bizim söylediğimiz önemli 
dikey elemanlardır. Bazı değerlendirmeler ya da daha yakın tanımlamalar belki yapılmalıdır fakat, bu 
şekilde düşünebiliriz.  Bir kiriş yıkılırsa bu yapı için çok önemli değil fakat bir duvar ya da kolon 
yıkılırsa en azından ekonomik olarak büyük bir sorun olur. Mümkün olan Bu iki limit durumlarının 
karşılaştırmasını yaptık, İstanbul konferansının belgelerinde de görebileceğiniz gibi, şimdi buna 
vaktim yok fakat, dört kata kadar olan kısa binalar için bu iki limit durumları aşağı yukarı aynı şeyleri 
sağlıyor. Fakat yüksek binalar, P delta etkisi yüzünden yapının near-collapse limit durumu, %20 
indirgenmiş hali daha kritiktir. Kritik elemanın near-collapse limit durumundan önce bu duruma 
ulaşılır. Burada yapılması gereken bazı çalışmalar. Şimdi kısaca mevcut binaların performans 
ilişkilerini göstereceğim, bunları birkaç yıl önce yapıp yayımlamıştık.  Mevcut Eurocode içinde yapıldı 
bunlar, yani mevcut Eurocode ile bunların yapılabileceğini göstermek için. Burada bir fakültenin 
binası var. Bu bizim fakülte binası, bunlar kesitler, biraz komplike, 1962 yılında tasarlanmış, yatay 
kuvvetler için deprem yönetmeliği yoktu o zamanlar, 1963 … depreminden sonra yapılmıştı. 
Depremden sadece 1 yıl önce, sadece %2 yatay yük kuvveti, Bundan biraz korkmuş ve bazı analizler 
yapmıştık, bunlar iskelet ve kesitler, duvarlar, asansör boşlukları, merdivenler, bu da Push Over 
eğrisi, tasarım burada, tasarım base yield ağırlığa bölünüyor, periyod 1.8 tasarım kuvveti, kapasiteyi 
belirledik, en kritik dikey elemanların kapasiteleri, farklı faraziyeler kullanarak yıkılmaları buralarda 
bir yerde bulduk, ancak, az yağ yoktur deyimindeki gibi, mevcut yapının sorunu kesme kuvvetiydi. 
Burada kesme yıkımı oldu. Ancak yine de, işte burası yapının kritik noktaları nı bulduk. Eğer bu 
kesme sorununu çözerseniz, bu kapasiteye güvenebiliriz ki oldukça yüksektir, sonrasında da… işte 
bu da talep, Eurocode a göre, burada yapı tamam, her ne kadar sadece burası için tasarlanmış olsa 
da. Burada büyük sarkmalar var, detaylar da oldukça iyiydi, her şeyi kontrol ettik, ve oldukça 
sağlamdı. ECA ye göre G tipi topraklar için talep miktarı yaklaşık %35. Kapasite, büyük ivme 
kesmesine göre G2nin %9’u. Tasarım G2nin %2’si. Kısmi yıkım ise G’nin %30-40ı. Kesme burada bir 



sorun ancak, bunlar sadece göstermek içindi detaylar da var, burası kritik bölümler, sistemin 
değiştiği yer. Eurocode un şimdiki haliyle bile böyle bir performans esaslı tasarım yapmak 
mümkündür.  Şimdi, Kısıtlamalar, basitleştirilmiş push-over doğrusal olmayan yöntemler temel 
varsayımlar, yapı titreşimleri bu temel bir varsayımdır çünkü biz spektrum kullanıyoruz ve doğrusal 
olmayan uygulamalarda süperpozeler yoktur, tek .. sistemine ihtiyacımız var. Çeşitli yapılar oldukça 
farklıdır. Buradaki sorun yüksek değerlerin etkileri, kottaki değerler ve ayrıca torsiyon, eğer yüksek 
bir yapı varsa burada kotta da problemler vardır. Bunlar Eurocode 8 de sadece üstünkörü 
değinişmiş.  Bölüm bir de torsiyonla ilgili, amplifikasyon faktörlerinin deplasmana uygulanması 
gerektiğini söylüyor, Bu da bu formülün kullanılmasıyla oluşturulan simülasyon. Şimdi uzantıları 
bitiriyoruz. Elastik ve inelastik deplasmanlar, inelastik deplasman bu formülle belirlenebilir, 
esnekliğin de hesaba katılması gerekiyor, bu yüksek değerler ayrıca önemlidir.  Farklı modların bazı 
kombinasyonları gereklidir, elbette bu inelastik aralıkta yapılan bir kestirimdir. Tipik olarak ilk notun 
inelastik olduğunu yüksek değerlerin elastik olduğunu varsayıyoruz. Ve bunları faklı modlar için 
birleştiriyoruz, bir kestirme olarak, ve sonuçlar burada. Bu bir üç katlı bir yapı, birinci kat ve üçüncü 
kat, üçüncü katta yüksek değerlerin etkileri çok önemli değil fakat birinci kattaki yüksek değerlerin 
etkisi 1. Modun peak değerinden bile yüksek. Bu oldukça işe yarayan bir kestirmedir. Tamam.  Belki 
bazı sorular alabilirim. Olasılıksal analizler için Eurocode da herhangi bir hüküm yok. Yeni 
jenerasyonda da olmayacak. Ancak arkada bir yerlerde duruyor, ancak sanırım, biz mühendisler 
olasılıksal yaklaşım öğretmiyoruz ancak olasılıksal açıdan düşünmenin zamanı gelmiştir. Er ya da geç 
olasılıksal analizler, elbette basitleştirilmiş şekilde, gündeme gelmelidir yönetmeliklerde; yıkımın 
ihtimali hakkında bir ön bilgi almak için. Belirleyici analizlerde değerin aşağıda ya da yukarda 
olduğunu söyleyebiliriz fakat ne kadar aşağıda ya da yukarıda olduğumuzu ve tehlikenin ne kadar 
uzak olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yaptığımız şey, piercentre da Cornell ve Quarters tarafından 
bulunan metotları birleştirdik, … denen olasılıksal yaklaşımları, başka yaklaşımlarda var elbette, her 
türlü performans durumlarının ve her türlü ihtimalin hesaplanabileceği birçok formül 
bulunmaktadır.  Burada kullandığımız yıkımlar için olanlar, Yıkımı biz aslında near-collapse 
durumlarıyla eşleştiriyoruz. Bu near-collapse limit durumlarıyla ilgili sonuçları göstereceğim. 
Formüller Çok basit, güzel bir backgroundu var, bu tehlike eğrisi, bu yayılım bu da tehlike eğrisiyle 
ilgili faktör, bu tehlike eğrisi, detaylarına girmeyeceğim, bu eğer bir şekilde kestirilmişse, bu forma 
dönüştürülebilir, N2 yöntemi nerede burada? Burada, bu yapıların PGA e göre kapasiteleri, yapının 
kapasitesini belirlersek, belik biraz gösterebilirim, hangi PGA de (peak zemin ivmesi), burada EC8 
spektrumunu varsayıyoruz, yapı near collpse durumuna ulaşır? Bu N2 yöntemiyle çok kolaylıkla 
belirlenebilir. Sonrasında, tehlike eğrisine ihtiyacımız var. Tehlike eğrisi ivme frekansı ve PGA ile 
bağıntılıdır. Eğer bu kapasitenin PGA e göre, burada bizim yapımız, buradaki tehlike değeri, bu da 
burada buna karşılık geliyor, faktör de burada, buradaki yayılma tepkiye bağıntılı, logaritmik 
standart sapmayı temsil ediyor, bunlar da tehlike eğrisinin parametreleri, sorun burada, bunları 
belirlemek için çok sayıda inelastik dinamik analiz yapmanız gerekiyor. Elbette bu çok mümkün 
değil. Buradaki fikir, bunları araştırmalarınızda yapmak için ve buradaki default değerleri teklif 
etmek için ki bu değerler bu formüller içerisinde kullanılabilir, bizim eğitimini henüz tamamlayan bir 
öğrencimiz, bunların eski ve yeni yapılarla ilgili bir çalışmasını bitirdi. Bu yayılma değerlerinin tipik 
değerlerini kullandı. Bunları kullanarak yamak çok basit. Burada bir örnek olarak bu k=3 değerini 
aldım, bu tehlike eğrisine bağlı ve B tot değeri 0.4. , çok basit bir tasarım, buradaki elde edilen 
ihtimal tehlike eğrisinde elde edilenin iki katı. Ancak yine bu değerlere bağlıdır. Bunu kullanarak 
yıkılma ihtimali hakkında fikir sahibi olabiliriz.  Yine bu aynı binayı göstereceğim. Bu binanın bazı 
çeşitlerini tasarladık. Bu bir test binasıydı, Bu bina sismik yönetmelik öncesine göre tasarlandı, bu 



bina sizin yüksek esneklik yönetmeliğine göreydi. Kolonların ölçülerini büyütmek zorunda kaldık, 
güçlendirmeyi de yükseltmek zorunda kaldık, ancak başka her şey aynıydı. Elastik spektrum, tasarım 
spektrumu EC8 için ve push over testlerinin sonuçları, bu test binasının, bu da EC binasının, burada 
görebiliyorsunuz, daha sert, daha kırılgan, daha esnek, işte bu yönetmeliğin etkileri. Bu çok daha iyi 
bir bina. Şimdi sismik kapasitenin N2 yöntemiyle tahmin edilmesi, bu push over eğrisi, test binası 
için idealize edilmiş, bu elastik deplasmanı belirliyor, eğer buraya EC8 spektrumunu çizersek, bu 
binanın PGA e göre sismik kapasitesi 0.25 g dir. EC binasına göre kapasite aynı şekilde hesaplanır, 
 0.77, daha fazla kapasite. Bu sonuçların ve bu formüllerin kullanılmasıyla yıkım ihtimalini 
hesapladık, ve sonuç şu idi, 28% 50 yılda test binası için ve %1 50 yılda EC8 binası için. Çok büyük bir 
fark. Benzer sonuçlar Amerikalı araştırmacılar tarafından da bulundu. Tartışma konuları: 
yönetmeliklere göre tasarlanan binaların sismik dayanıma göre tasarlanmamış olanlara göre sertlik, 
kuvvet esneklik ve yıkım kapasitesindeki büyük artışlar, yıkım ihtimalinde gözetlenen büyük düşüş 
fakat şimdi, tasarımcılarla konuşursam ve bu sonuçları gösterirsem, yönetmeliğin çok korumacı 
olduğunu söyler, çünkü bu %25 g için tasarlanmış, fakat ben onlar %1 yıkım ihitimali derlersem, 
ihtimal çok yüksek derler, şimdiki gerçek durum nedir? İhtimal ne kadar yüksek? Slovenya da bir 
anket yaptı ki, sonuçlar %1 promile den azdı, beklenen, insanlar %1 den daha az ihtimal bekliyorlar. 
Belki bu çok daha gerçekçi hesaplamalarla düşürülebilir. Ancak burada bu eksiklikler üzerinde 
çalışmamız gerekiyor ve er ya da geç bazı olasılıksal yaklaşımların EC8 e eklenmesi gerekiyor. Sonuç 
olarak mevcut EC bir çeşit performans esaslı tasarıma olanak veriyor, bazı şeylerin daha iyi 
tanımlanması gerekiyor,  ivme talebinin belirlenmesi için büyük bir revizyon yapılması gerekiyor,   
İhtimallerin sayısallaştırılması performans esaslı mühendislikte gerekli, özellikle uzun vadede. Şunu 
söyleyerek bitirmek istiyorum, ki bu da sismik yönetmelikler için geçerlidir.  Teşekkür derim. 

Murat Nurlu 

Üçüncü konuşmanın sonunda bazı sorular alacağım ancak şunu söylemek zorundayım, oturumu 
dinlerken bir sms geldi… kahve molası vermek zorundaymışız…  Bunun 2.5 saatlik bir oturum 
olacağını sanıyordum, neyse, teknik geziye gidecek arkadaşların merdiven de bulunmaları gerekiyor. 
4.30 da panel başlayacak, 10 dakikalık bir kahve molası alacağız ve panele başlayacağız  

Oturum 2 – Bölüm 2: 

Güney Özcebe 

Josef ve Danyal Kubin programın yaklaşık 1 saat kadar sarktığını, ancak cerModern ile yaptıkları 
sözleşmede buna yönelik herhangi bir ödeme olmadığını farkı benden alacağını söyledi. Ben de 
kesinlikle kabul etmediğimi, kapıda yoklama tutup kahve molasından geç dönen izleyicilerimizden 
bunun alınması gerektiğini söyledim, bilmiyorum şimdi n’apıyorlar dışarda.   

Evet, küçük bir şakayla başlayım istedim, hoş geldiniz. Oturumun son konuşmacısı, Mr Andre 
Filiatrault.  André Filiatrault, New York State Üniversitesi’nde İnşaat, Yapı ve Çevre Mühendisliği 
profesörü ve “Institute for Advanced Study of Pavia, Italy (IUSS)”de tam zamanlı görevli 
profesördür. Kendisiyle burada tanışma fırsatı buldum ancak geçmişte işlerimizi paylaşmıştık. 
Bilimsel ortamlarda, Andre ayrıca sürtünme esaslı sönümleyici sistemlerinin gelişmesinin 
öncülerinden birisi.  Son 27 yıldır, İnşaat Mühendisliği yapılarının ve yapısal olmayan bina 
elemanlarının sismik testleri, analizleri ve tasarımları konularında çalışmaktadır. Kendisi ayrıca 
sürtünme esaslı sönümleyici sistemlerin geliştirilmesinin öncülerindendir. Son zamanlarda, yapısal 



olmayan bina elemanlarının gerçek-zamanlı sismik testlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilk defa 
geliştirilen büyük çaplı kat hareketleri üretebilen test ekipmanlarının tasarımı ve hizmete alınması 
konusunda çalışmıştır. 

Andre, mikrofon senin, sana söz verdiğim gibi, 55.0 dakikan var. Teşekkür derim. 

Mr Andre Filiatrault 

Teşekkür ederim. Bu sabah aramızdaki genç öğrencilerden birisiyle tanıştım ve çok güzel bir 
tecrübeydi benim için. Öğrencilerle yapılan bu oturumlar bence çok girişimci bir davranıştı. Çok 
hoştu. Teşekkür ederim.  Meslektaşlarımın da söylediği, benim içim gayet zor burada, son 
konuşmacı benim. Saatime baktığımda resmi oturumun bitmesine sadece 15 dk var. Tamam dedim, 
ben genellikle bu yapısal olmayan elemanlar konusunu sunarken, mühendislere, ben hep sonuncu 
konuşmacı oluyorum. Hiçbir zaman “sıfır” zaman ve salonda kimse kalmıyor. Bugün güzel aslında 
bakarsanız, çok iyi bir pozisyondayım. Sayın başkan müsaade ederseniz konuşmanın sonuç 
bölümünü hemen sunmak istiyorum. Zamanım biterse beni istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. 
Bugün performans esaslı tasarımı dinlediniz, yönetmeliklerle ilgili performans esaslı tasarım 
dinlediniz. Performans esaslı tasarıma olanak sağlayan analizlerden bahsedildi. Benim mesajım çok 
basit burada. İletmek istediğim iki mesaj var. Birincisi Performans esaslı deprem mühendisliğini 
uygulama konusunda ciddi isek, yapısal olmayan elemanların etkilerini de göze almak zorundayız. 
Bu kesinlikle zorunludur. Hepinizin yapı mühendisleri olduğunuzu ve bunu duymak istemediğinizi 
biliyorum fakat, karşılaştığımız ekonomik kayıplar yapısal olmayan elemanlardan 
kaynaklanmaktadır, yapısal elemanlardan değil. Vermek istediğim ikinci mesaj ise, analitik ya da 
yapısal olsun, yapısal olmayan elemanlarda kullanılan aynı yöntem ve yaklaşımlar, hepsi değil ama 
büyük çoğunluğu yapısal mekaniklere bağlıdır. Yapısal elemanlara uyguladığımız yöntemlerin hepsi, 
kirişlere, kolonlara ya da duvarlara, rasyonel yöntemler elde etmek için yapısal olmayan elemanlara 
da uygulanabilir, tasarlamak için uygulamak için ya da performans esaslı deprem mühendisliğinde 
uygulamak için. Benim vermek istediğim sonuçlar bunlardı sayın başkan, beni istediğiniz zaman 
durdurabilirsiniz. Meslektaşım Timothy Sullivan ı da burada anmak istiyorum, Bu sunuma kendisinin 
de büyük katkısı oldu. Başlıktan da gördüğünüz gibi, Yapısal olmayan elemanların performans esaslı 
sismik tasarımı… Deprem Mühendisliğinde gelinen son nokta, gerçekten böyle olduğuna inanıyorum. 
Yapı tasarımlarında yapısal olmayan elemanları neden dikkate almalıyız? Sebep oldukça basit, 
yapılarımızdaki yatırımların büyük kısmı yapısal olmayan elemanlardan gelir. Bu slaydı uzun süre 
önce hazırlamıştım.  Stenfard üniversitesinden meslektaşım Mirenda ile birlikte. Bu slayt binalara 
yapılan yatırımların önemini gösteriyor. Binalarda kullanılan elemanlara baktığımızda, yapısal 
olanları yapısal olmayanları görüyorsunuz, ve açıkça belli oluyor ki yapısal olmayan elemanlar ve 
bina içeriği binaya yapılan yatırımların büyük kısmı oluşturmaktadır, o yüzden, dikkate alınmalıdırlar. 
Burada karşımıza çıkan problemlere bakacak olursak, Size bir video göstermek istiyorum 1994 
yılındaki Northridge hastanesinde, Kaliforniya, depremden birkaç dakika sonra çekilen, bu 
hastanenin tamamen kullanım dışı kaldığını gösteriyor, Yapısal elemanların yıkılmasından 
kaynaklanmıyor, acil bölümüne hizmet veren boru spreyleme sisteminin binanın boşaltılmasına 
sebep oldu. Tahmin edilen performans seviyesi buradaki, sismik tehlikeler açısından, binalarımızın 
performanslarını yerine getirmesi için yeterli değildir ve biz binaları bina sistemleri olarak görüyoruz.  
Başka bir sebep ise, yapısal olmayan elemanlar güvenli tehlikesi oluşturabilirler, binaların 
boşaltılmasına, içeri kurtarma amaçlı girecek kişilere engel olabilirler, burada oldukça dramatik bir 
resim görüyoruz. Yeni Zelanda’daki bu depremden sonra,  asansörlere ve merdivenlerde gelen 
hasarı gösteriyor. Bu şekildeki binaları boşaltabilmeniz için oldukça eğitimli olmanız gerekiyor. Son 
zamanlarda meydana gelen depremlerde binaların performansları çok ta iyi olmadı. Bu depremlerde 
meydana gelen ekonomik kayıpların yapısal olmayan elemanlardan kaynaklandığını görüyoruz. 



Neden böyle, çok şaşırmamamız lazım aslında,  gözler tasarım teknikleridir ve duygularımız 
gelişiyor. Bina tasarımında şimdi daha da iyiye gidiyoruz. Bizim yaptığımız binalar büyük 
depremlerde daha çok ayakta kalıyor. O yüzden deprem zayıf halkaları yapısal olmayan 
elemanlardır. Depremde eğer bir bina yıkılırsa siz aslında boruların patlayıp patlamadığı 
umurunuzda olmaz, fakat aynı depremde bina ayakta kalırsa ve aynı boru acil bölümünde su 
baskınına sebep olursa, işte orada büyük kayıplar yaşarsınız. Bunlar sadece seçtiğim birkaç örnek.   
2010 Şili depremi Büyük hasar Sandiego havaalanında, birkaç gün kapalı kaldı, 40 milyon dolardan 
fazla harcandı tamiratına, hava yolları da büyük zararlar gördü. Ana terminal meydana gelen hasarı 
burada görebilirsiniz. Yangın söndürme sisteminin borularının kırıldığını görüyorsunuz. Terminali su 
basmış, hem de hava kanallarında da büyük hasarlar var. Yukarıdaki beton ankraj edilmişlerdi.  
Burada bir sürü donanımın tavanlardan döküldüğünü görüyorsunuz. Aynı şeyler yeni Zelanda da 
oldu. 2010 ve 2011 de. Yaklaşık 17 Milyar dolar zarar meydana geldi, Yeni Zelanda’nın GSMH’nın 
yaklaşık %13’üne tekabül ediyor bu. Büyük çoğunluğu yapısal olmayan yapı elemanlarıydı bunlar. 
Birçok şey meydana geldi tavanlar hasar gördü, bina içeriği yok oldu gibi… Yapısal olmayan yapı 
elemanlarının sismik tasarımıyla karşımıza çıkan şeyler nelerdir?  Bunlardan çok var, bir tanesi ise, 
yapısal elemanların tasarımıyla karşılaştırıldığında, bunlarla ilgili elimizde çok az bilgi var, yapısal 
olmayanlarla ilgili; sismik tasarımlarında yardımcı olması için.  Yönetmelikler bile, örneğin ABD 
yönetmeliklerini ele alalım, yapısal elemanlar açısından bile belki de en güncel olanıdır. AC710, 
buradaki bölümler yapısal olmayan elemanları oldukça detaylı anlatıyor. Endüstri sektörüne de atıfta 
bulunuyor falan… fakat hepsi deneysel kurallardan meydana geliyor… Bazen insanlar uykuya 
dalıyor… bana meydan okumaları çoğu zaman hoşuma gidiyor… Tüm bu yönetmelikler deneysel 
yaklaşım mantığıyla oluşturulmuştur. Depremden sonra ne olduğunu incelemek ve oluşumunu 
önleme çalışmaları. Bu fikirlerin arkasında çok az miktarda mühendislik amaçlı çalışmalar vardır. 
Gerçekten bu konuda ciddi isek, bu performans esaslı deprem mühendisliği konusunda, bir çok 
güçlendirme ve benzer şeyler yapmak zorundayız. Söylediğim gibi, hepsi değil ama birçoğu yapısal 
mekanik ile ilgilidir. Bence yapabiliriz. Yapısal elemanları üç ana gruba ayırıyorum, mimari elemanlar, 
bina hizmetinde kullanılan sistemler ve bina içeriği.  Amerika’da kullanılan bazı araçlardan 
bahsedersek, bu belgelerin bazıları güncellendi.  Ulusal Acil Durum Yönetim Birimleri tarafından 
yayımlandılar, 3 ulusal birimden bir tanesi depremlerle ilgileniyor.  FEMA E-74 belgesi, bu belgeyi 
internette mevcut, ücretsiz indirebilirsiniz. Bu belge ayrıca mühendis olmayan insanlara hitap ediyor. 
İki şeyin olmasına imkan sağlıyor. Birincisi, belirli binalarda ya da tesislerde  bulunabilecek belli başlı 
yapısal olmayan elemanların tesis sahibi ya da yöneticisi tarafından incelenmesini ya da tahkik 
edilmesi… tehlikelere cinslerine göre öncelik verilmesi…ekonomşk yapılar olabilir, can güvenliği 
olabilir gibi… ayrıca muhtemel risklerin azaltılması için metodoloji de sunuyor, basit terimlerle. 
Mesela güçlendirme / tasarım yöntemleri. Mühendis olmadan tasarım yapılması, mesela bunun için 
bir mühendise ihtiyacınız yoktur. Kuralcı tasarım. Yayımlanan standartlar üzerine kurulmuştur.  Tüm 
kurallar bildirilmiştir. Ve son olarak mühendislik tasarımı. Bazı bina yönetmelikleri ve kuralları 
uygulanmak zorundadır. Bir mühendisin gözetiminde yapılması gerekir.  Bu metodoloji binadaki 
yapısal olmayan elemanların ortaya çıkarılmasını ve öncelik verilmesine izin verir. Ve bunlarla başa 
çıkma yolları… Mesela burada gördüğünüz gibi. Eğer bir asma tavanınız varsa, akustik tipi ve siz 
bunu güçlendirmek işitiyorsanız size yapmanız gereken her şeyi söylüyor. Örneğin burada yukardan 
gelen desteklere bağlanan yatay çubuklar var burada gerginliği ayarlayabileceğiniz, daha sonra bu 
çapraz destek kablolarını vermiş size. Bunların montaj edilmesi gerekiyor, hatta açılarını bile 
söylemiş size. Hatta bu kabloların ölçülerini bile söylüyor size falan. İçinde bulunduğunuz tesise 
hemen uygulayabileceğiniz tüm bu bilgilere sahipsiniz. Bunu belirtmek isterim. Ayrıca tekrar 
söylüyorum. Tüm bunlar deneysel sonuçlar. Bu çeşit tavsiyelerin yapılması için çok az test 
yapılmaktadır. Karşımıza çıkan diğer bir sorun ise analizlerdir. Size doğrudan analizler hakkında 
birkaç kelime söyleme istiyorum. Eğer bu yöntem hakkında fazla bilgiye sahip değilseniz, şunu 
söyleyebilirsiniz. Tamam biz bu tasarımı modellemek istiyorum analiz emek istiyorum hazır bunu 
yapmışken yapısal olmayan elemanları da analiz edeyim.. . Binanın doğrusal ya da doğrusal 
olmayan modelleri olabilir elinizde, binanın herhangi bir yerine bu yapısal olmayan elemanları 
yerleştirirsiniz, Buradaki sorun şudur, bu yapısal olmayan elemanlar basit elemanlar değildir, iyi bir iş 



çıkartmak ve binanın davranımını öğrenmek istiyorsanız, gerçekten sofistike bir şekilde sonsuz ünite 
analizi yapmanız gerekmektedir. Bu mesela bir su soğutma ünitesinin analizi, burada bir çakışma 
yaşıyoruz. Bu modellemeyi bizim standart deprem mühendisliği bakımından yapılması ve aynı 
zamanda elastik sıralama içinde daha karmaşık bir modelleme yapmaya çalıştığımız zaman burada 
çakışmalar yaşıyoruz ve bir sürü sorun var burada. Ve bunlar da karşılaştığımız problemlerin bir 
listesi. Depremin özelliklerinde ve boyutundaki farklılıklar, klasik olmayan sönüm modları falan gibi.  
Bunu sonucuna bakarsak, doğrudan analiz yöntemi, maalesef, ya da şükür ki, bu durumda, bu 
noktada uygulamada hiçbir yere henüz uygulanmamış, yapısal olmayan bazı elemanlar dışında. 
Dahası, doğrudan analiz yöntemiyle analiz yapmak zorunda değilsiniz, Eğer yapısal olmayan 
elemanlar yapısal elemanlarla bağıntılı değiller ise, borular, asma tavanlar mesela gerçekten hafif 
iseler, binaya zararları olmayacaktır. Olacak şey şudur ki, bina sallanacak ve o yapısal olmayan 
elemana baskı uygulayacak, yönetmeliklerde bununla ilgili yapılmış olan şey basamaklı analiz 
yöntemidir. Bu yöntemde siz binanın analizini önce yaparsınız, yapısal elemanların bulunduğu 
bölgedeki bina hareketini belirlersiniz; ankraj olmuş, iliştirilmiş vs. dört kat mesela, ondan sonra bu 
bilgiyi kullanarak, binadan gelen, yapısal elemanları bağımsız olarak analiz edersiniz. Bugüne kadar 
kullanışmış ve güzel sonuç alınmış yöntemlerden bir tanesi de Kat Tepki Spektrum yöntemidir. 
Mesela birleşik bir sisteminiz varsa, yapmanız gereken iki şey, önce binayı analiz edeceksiniz, çatı 
ya da bu durumda kat tepki spektrumunu hazırlayacaksınız. daha sonra bu girdileri kullanarak 
yapısal olmayan elemanlarınızı analiz edeceksiniz. Bir başka anahtar komponent ise, Peter 
bahsetmişti daha önce, güvenilir bir kat tepki spektrumunun hazırlanmasıdır. Bu sayısal olarak 
yapılabilir fakat, bunu basitleştirilmiş olarak yapmak zorundasınız, Prof. Fajfarın sunumundan 
gerçekten mutlu oldum, çünkü, onun tavsiye etmiş olduğu yöntem gerçekten ihtiyaç duyulan 
yöntemdir. Yani yapının esnekliğini yani elastik tepki spektrumunu hazırlamanız gerekmektedir. Prof. 
Fajfarın yaptığı çalışma Pavia üniversitesinde yapılan çalışmalara çok benzemektedir, ki çıkan 
sonuçlar çok yakındır. Spektrumunuzun şekli çok benzemektedir, bunun sebebi de binanın doğrusal 
olmayan tepkisinden dolayı spektrumunun eğrisi düzleşiyor ve sonuç olarak genişliyor.  Aslında 
verilen ivme seviyesinde daha geniş bir periyoda sahip oluyorsunuz. Bu çalışma Pavia 
Üniversitesinde yapılmıştı.  Buradaki baş harflerden de gördüğünüz gibi bu çalışmada bizim meşhur 
konuşmacılarımızdan birisi olan Sayın Calvi’nin soyadını taşıyor.  Prof. Michele Calvi.  Ama bu 
çalışma ona ait değil, Paola Calvi’ye ait. Kendisinden çok daha genç birisine…Yani oğluna, oğlunun 
da önümüzdeki yıllarda uzun süre deprem mühendisliği konusunda başarılı çalışmalar yapacağına 
ve katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sadece bunu söylemek istedim.   

Şimdi, sismik tasarım konusunda neler yapıyoruz peki, yapısal olmayan elemanların? Bununla ilgili 
açıklayıcı bilgiler Eurocode 8’in 4,3,5 maddesinde bulunmaktadır.  Bu sistem eşdeğer statik analiz 
üzerine kurulmuştur. Aynı şey ABD ‘de uygulanmaktadır ve Kanada’da. Bunlar yatay yükler, yatay 
statik tasarım kuvvetleri ve FA buradaki A uzantılar üzerindeki kuvvetlerdir. Bu uzantılar kelimesi 
daha önce yapısal olmayan elemanlara verilen isimdi., benim vücudumun bir uzantısını düşünün. 
Onu çıkarttığınız zaman bir şey olmaz. Psikolojik olarak bu uzantı kelimesini, kullanmak çok doğru 
değil bana göre, çünkü bu elemanlar önemli elemanlardır.  Böyle bir eşitliğimiz var burada. Elemanın 
işletim sırasındaki ağırlığı var, burada dikkatli olmamız gerekiyor, işletim dışı işletim sırasındaki 
ağırlığı farklı olabilir. Bu eşitliğin için eğiren birkaç faktör daha var. Tasarım yer ivmesi oranı, bu 
aslında peak yer ivmesidir.  toprak faktörüyle bu oran değişebilir, binanın tabanında temsil edilir, ya 
da boş düşme öyle tabir etmek isterseniz, Bu ivmenin amplifikasyonu yüksekliktir. Eurocode bu 
formülü vermektedir. Z burada yapısal olmayan elemanın kotunu göstermektedir, toplam yükseklik 
göz önüne alındığında, çatıdaki elemanlarda Z =1 iken, giriş ya da 1 katında bu Z=0 olur. Amerikan 
yönetmeliğinde 2 0 üstünde H peak ivmenin doğrusal değişimi binanın yüksekliğiyle alakalıdır, 
bilmiyorum aranızdan daha önce yapan var mı? Birinci mod o şekilde olabilir fakat, bir önceki 
sunumda Prof. Fajfar’ın da değindiği gibi, yüksek … ların etkisi de önemlidir. Burada farklı 
faktörlerimiz de var, Eurocode da, daha sofistike olanlar, bu da amplifikasyonu göz önüne alıyor, 
tabanın hareketlerinin… alfa, S ve  buradaki bu faktör, burada tabanda, yapısal olmayan elemanların 
bulunduğu yerdeki Peak ivmeyi bulmaya çalışıyoruz. Yapısal olmayan elemanların periyodu ile 
binanın fundamental periyoduna bağlı olan bu faktörler dinamik … hesaba katar yani yapısal 



elemanın merkezindeki ivmenin.  Yapısal olmayan elemanların önemine öncelik sayısı atayan 
burada bir faktörümüz var. Ve elbette davranış faktörümüz var burada, Q değerinin yapısal 
elemanlar için atanmasının zor olduğunu düşünürseniz, bu yapısal olmayan elemanlar için iki katıdır. 
Esneklik ve dayanım için kullanılan geleneksel yöntemlerle bunun atanması çok zor oluyor. 
Eurocode da sadece iki değer var, 1 ya da 2. ABD de ise 55 tane var. Ekonomik avantaj olarak ele 
alınıyor. Bu değer ne kadar büyük olursa, tasarım kuvvetleri de o kadar zor olur. Bu eşitlikte oldukça 
önemlidir ve bir çok yönetmeliklerde. Bu eşitliği genel olarak yapısal elemanlarının ankraj için 
kullanırsınız. Sıradan yapısal olamayan elemanlar için bu kuvvetler elemanın içsel komponentlerin 
tasarımı için gerekmiyor, sadece belli durumlarda kullanılır mesela ABD yönetmeliğinde elemanın 
önemli komponentleri için kullanılır ve ayrıca içsel elemanları için ve çok komlikedir. Çünkü, sonsuz 
eleman modellemesini kullanan modellemeyi gördünüz, İçsel kuvvetlerin dağılımının ne olduğunu 
görmek isterseniz, elemanın içindeki, bu çok komplikedir. ABD de bu oyunu tamamen değiştiren bir 
başka olay da,   yapısal elemanların sismik tasarımı ile ilgilidir. ASCE 74 standardının 13. 
Bölümüdür. ASCE Amerikan İnşaat Mühendisliği Birliğidir. 2000 versiyonunda Sismik sistemin sismik 
testini gerektirmektedir. ABD de yapısal olmayan elemanlar açısından en büyük önem faktörüne 
sahiptir, o da 1.5. Yaşam güvenliğini koruması gereken sismik sistem, örneğin bir binadaki yangın 
söndürme ya da koruma sistem ya da önemli bir binada fonksiyonları yöneten bir sistemdir, mesela 
bir hastane.  Hastaneye herhangi bir malzeme yerleştirdiğiniz zaman o malzemenin 13. Bölüme 
uygun olması gerekmektedir. Yönetmelik bunun için size 3 yol gösteriyor. Bu yollar, analiz, biraz 
önce söylediğim gibi oldukça zor bir yol. Tecrübi bilgiler: Eğer aynı sınıf bir ürünün benzer 
depremlere maruz kaldığını ve hasar görmediğini ya da yaratmadığını ispatlayabilirseniz, bu yöntem 
ile kanıtlayabilirsiniz. Binadan sorumlu kişileri bu yolla ikna etmek çok zordur. Mesela Kaliforniya da 
hastanelerin güçlendirilmesiyle ilgili bir kurul var, onların bu tecrübi bilgilerle ikna edilmeleri çok 
zordur. Üçüncü ihtimal ise test etmektir. Bu kolay. Fakat pahalı olabilir, bu testler genelde üretici 
tarafından masrafları ödenerek yapılması gerekir. Bu bizim için çok iyi aslında. Benim geldiğim yerde 
iyi bir laboratuvarımız var. Bir çok test yapıyoruz. Üreticilerin bu testleri yaptırmaları zorunludur. Ve 
bu da ekonomik bir avantajdır. Siz yaptırırsanız bu testleri ve rakibiniz yaptırmazsa, bu sizin 
ekonomik ve Pazar avantajınızadır. Bu testler için yönetmelikte özel protokoller vardır. ICC-ES AC-
156 Test Protocol RRS tabanlıdır.  ASCE 7 yönetmeliğindeki eşitlikte kullandığınız aynı ivme 
değerini kullanıyorsunuz. Fajfarın değindiği gibi, kuvvetlerden ivmelere gidebilirsiniz, kütleye bölerek. 
Aslında bu komponentin elastik ivmesidir, dikey ve yatay olarak, laboratuvarlardan istenen ise 
rastgele hareket üretmektir, belli süreler için, hareketin modülasyonu, ve bu tasarım spektrumlarını 
yakalamak. Bunları hem yatay hem de dikey yönlerde yapmanız gerekiyor. ICC-ES AC-156 testi 
nasıl görünüyor, bu konuda size fikir vermesi için, burada bir video olacak. Çok kapsamlı bir testtir. 
30 saniye kadar sürer. Bu bir tavan sisteminin testi. Buna benzer çok testimiz var. Oldukça büyük bir 
parça 50 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, gördüğünüz gibi bu test başarısız olmuştur. 
Yaşam güvenliği ve devalı operasyon konusunda bu test başarısız olmuştur. Ve diğerlerini de 
görüyorsunuz. AC-156 test protokolü ISO protokollerine de atıfta bulunmaktadır, Avrupa’da yeni 
geliştirilen. Bu test hakkında söylemek istediğim şu ki, bu parça bu testi geçmiştir. Sahada işe 
yarayacağından oldukça eminiz. Şunu söyleyebiliriz ki bu en azından minimum kalifikasyon olmalıdır. 
Bazı gelişmiş teknolojilerden de bahsetmek istiyoruz, kendimizi sınırlandırmamak için, taban 
izolasyonu çok iyi yapılmış bir binada olabiliriz. Unutmayın taban izolasyonu yatay yönde yapılan çok 
iyi bir izolasyondur  ama dikey yönde çok iyi performans göstermeyecektir. Bu son günlerde test 
edilmiştir. İzolasyonlu bir binada olsanız bile yapısal olmayan elemanları izole etmek zorundasınız. 
Çünkü dikey yönde yapılan güçlendirmeler çok işe yaramayacaktır. Endüstri bölgesinde çalıştığımız 
başka bir proje ise, çelik depolama raflarının sismik izolasyonudur. Bu raflar Avrupa ve Amerika’da 
büyük kutu depolamaları için kullanılır genelde. İşyerinin perakende satış ve depolama bölümlerinin 
birleştirildiği yerlerdir. Depoya gelirsiniz ve ilk iki metrede perakende satılan mallar yer alır sonrası 
depolama alanıdır. Bu raflar demirden yapılmıştır ve tehlike yaratabilecek ağır malzemeler 
taşımaktadırlar.  Son zamanlarda sanayi içerisinde bu rafların sismik olarak güçlendirilmesi için bir 
sistem geliştirdik. Detayları için bir video göstereceğim. Bu yan yana duran izole edilmiş bir raf, bu da 
yine yan yana duran izole edilmemiş bir raf. Her ikisi de minimum ve maksimum depreme maruz 



bırakıldılar ve gördüğünüz gibi, bunda hayatta kaldık fakat bunda büyük sorunlarla karşılaştık. 
Buradaki yorum şudur ki, yapısal elemanlar için düşündüğümüz gelişmiş sismik güçlendirme 
teknikleri yapısal olmayan elemanlar için de kullanılabilir. Burada gördüğünüz modüler bir izolasyon 
aygıtı. ABD de üretildi ve kullanımına başlandı.  

Şimdi size bir örnek vermek istiyorum, sismik tasarım yaklaşımına nasıl bakmamız gerektiği 
konusunda. Bunu bir video göstererek yapacağım, bir yağmurlama borusu sistemi üzerinden.  Akıntı 
açısından inceleyeceğiz bu sistemi. Bu 6 adımdan oluşacak ve sonun Prof. Fajfar bahsettiği analize 
geleceğiz. Olasılık yönlerine bakacağız. Bu altı adım son 50 yılda yaptıklarımızdan çok ta farklı değil 
aslında. Fakat bu sefer bunlar yapısal olmayan elemanlara uygulanacaklar. Bedir bunlar, burada 
parçaların nasıl davranacağını bilmek zorunda değiliz.    Birinci adım olarak 5*0 yıldır beton 
kesişmelerde yaptığımız gibi yağacağız ama bu sefer yangın boruları üzerinde yapacağız. Burada 
görüyorsunuz, borunun dirseğine yapılan bir test. Dirseğin her ucunda momentum rotasyonunu 
inceliyoruz. Çok basit. Bir kolonun yüzündeki momentum rotasyonunu gözlemlediğimiz gibi. Farklı 
malzemeler de kullanabilir, çelik, PVC vb.  Bunlar histerezis eğrisi, siz mühendissiniz bunları 
seversiniz. Bunlar yangın musluğu borularının momentum rotasyonlarının eğrileri Burada 50mm 
borular kullanılıyor. Bu eğrilerin hepsi farklı şekillerde. Bu birleşimlerde dişli boru varsa bu diller 
boşluk oluşturuyor, bu boşluklar esnekliğe sebep oluyor bu esneklik te kopmalara sebep oluyor, 
burada olduğu gibi. Burada PVC vb. Buradaki noktalar ise ilk bariz akıntının nerede olduğunu 
gösteriyor.   İlk akıntı, geri dönülemez akıntı, bu şu anlama geliyor, akıntı başlar siz bağlantı yerini 
iteklersiniz, akıntı durur, ama burada öyle değil, akıntı başlıyor ama ne yarasanız yapın devam 
ediyor, bir deprem anında olduğu gibi. Bununla ilgili bir kırılganlık testi yaparsanız, akıntı ihtimalini 
hesaplayabilirsiniz.  Beton elemanlarla yaptığımız gibi bu elamanlarla ilgili de bu değerlere 
ulaşabilirsiniz. Boru bağlantılarının histerezis modellemesi için neler yaptık? Burada gördüğünüz bir 
opensees modellemesi. 36 parametreli bir model, Burada yapabileceğimiz şey şudur. Bu 
bağlantıların momentum rotasyonlarını tahmin edebiliriz. Bu kırmızıyla yazılanlar davranışla 
karşılaştırmak için kullandığımız tecrübi sonuçlardır, numerik kuvvetler. Histerik tepkimeyi ve elbette 
ilk akıntıyı ki bu çok önemli, tahmin edebiliyoruz.  Bir sonraki adım, parçalardan alt sistemlere 
gidiyoruz. Belki bir sallama tablası testine. Sallama tablalarında bazı model yapılar gördük, push 
over analizi yaptık ve haydi bunları tekrar yapalım. Bu boruların alt sistemine bakacağız, belki 
elimizde iki katmam var. Betonun içinden geçebilecek dikey borularımız var, bağlantılar var, kolları 
var, Tavan sistemiyle olan etkileşimi de modelleyebiliriz.  Bu bir örnek. Oldukça büyük, katmanlarda 
farklı konfigürasyonlar var,  bu birinci katmandaki kol, elbette hepsi şu anda basınçlı, su varç Bunu 
yapabilmek için bir donanıma ihtiyacımız var. Buna hemen alı sallama masasına koyamazsınız, 
bunu yapabilmek için özel bir alet yaptık. Yapısal olmayan elemanların testi için. Buna Yapısal 
olmayan elemanların test simülatörü denir. Bu iki katmanlı bir sallama masası. Her bir masa sarkaçlı 
bağlantı ile bir birlerine bağlı. Her bir kat arasında uzun tahrik elemanları var bu tahrik elemanları yer 
hareketini değil, zemin hareketini, iki bitişik kat arasındaki, bu özel makine de tahrik elemanlarının 
özellikleri gerçek binalardaki kuvvetleri simüle etmek için geliştirildi,  Tahrik elemanının hızı 2.5 m/sn.  
burada herhangi bir filtreleme ya da ölçeklendirme yok. Normalde sallama tablaları için yapabiliriz 
burada gerçek ölçüler kullanılmıştır. 25 katlı bir binanın tepesinde bu hareket 1 metreye yakın 
olabilir. Bu turuncu yerde gördüğünüz şey ise bu borular ya betonun içinden geliyor ya da, 1 
platformun altında ana boruyu görüyoruz, burada kollar var. Tavan kutusu burada, ve bunu tam 
ölçekte test edebilecek bir makinemiz var, bu ilgilendiğimi yapısal olmayan elemanları test edecek. 
Bu araka taraf dikkat edin. Burada tahrik elemanının salladığını görüyorsunuz. Burada basınçlı bir 
sulama borusu sistemi var. Gördüğünüz gibi olabilecek hasarların bir resmini veriyor size. Şimdi ise 
büyük kurulumda dinamik tepki var. Yani bir sonraki adım, alt sistemlerin modellemesinin 
yapılmasıdır. Burada yine aynı OpenSees yazılımı kullanıyoruz. Özellikle bağlantılara bakıyoruz. 
Parça testini yaptığımız T bağlantı var burada. Ve her bir bağlantı bu histeretik tepki ile 
modellenmişler. Burada deplasmanı karşılaştırıyoruz, bu hattın sonunda, kırmızı ya da mavi, bu 
noktadaki ivmeyi karşılaştırıyoruz. Ve burada rotasyonlara bile bakıyoruz. Burada gördüğümüz gibi 
yapısal elemanlar gibi yapısal olmayan elemanları da modelleyebiliriz.  Bir adım daha ileriye 
gidebiliriz ve artmalı dinamik analiz yapabiliriz. Kırılganlık eğrilerini bulmak için. Bunu nasıl 



yapıyoruz, zemin hareketi kayıtlarını alıyoruz. Yapısal olmayan elemanların bulunacağı binayı analiz 
ediyoruz, farklı yazılımla, mesela burada yeni Zelanda’dan gelen bir yazılım kullandık. Buradan yer 
ve zemin ivmelerini buluyoruz.   Ve yapısal olmayan elemanlarımızı alıyoruz ve o elemanların 
tepkilerini analiz ediyoruz. Sistemin kurulacağı yerdeki zemin hareketinden kaynaklanan, yer 
hareketinden değil. Buradaki ise artırımlı dinamik analiz peak yer ivmesi ile mesela tabanın herhangi 
bir yerindeki bağlantıdaki rotasyon.  Neden maksimum, çünkü, bağlantılardan sadece bir tanesi bile 
akıntı yapsa, belik de o olacaktır. Binanın bir odası falan belki de.  Yani bununla performans 
seviyemizi belirleyebiliriz, limit durumumuzdaki ve bu limit durumumuzdaki sınırın aşılma olasılığını 
da hesaplayabiliriz, yer hareketindeki yoğunluğa bağlı olarak ve hasar durumu bizim yaptığımız bu 
testlerden geliyor. Bağlantının hangi rotasyondan akıntı yapacağını biliyoruz.   Ve sonunda bu 
kırılganlık eğrilerini oluşturabilir.  Peak yer ivmesinin bir fonksiyonu olarak size akıntı aşım olasılığını 
verir.  Bu sayede bağlantıları sabitleme alternatiflerinizi ve bu bağlantılardan oluşacak akıntı 
olasılığını hesaplayabilirsiniz, %10, %100, %50 mi olacak ve yönetmelik gerekliliklerinin yerine 
getirilip getirilmediğini kontrol edebilirsiniz. İşte bu yapısal mekanik için takip ettiğimiz yolun aynısı. 
Sunumumun son bölümü insanlarla olan kısmını, yani organizasyon olaylarıyla alakalı ki bu işin zor 
olan kısmı, özellikle biz mühendisler için. Bütün bu tasarımların uygulamaya geçirilmesi kısmı, çok ta 
basit değil tabi ki. Uzun yıllardan beri mühendisler ve mimarlar arasındaki etkileşimi hale yoluna 
koymaya çalışıyoruz. Başka bir deyişle, Mühendisler ve mimarların iyi arkadaş olmaları gerekiyor. 
Genellikle değiller fakat olmaları lazım. Bu işbirliği aslında şimdiye kadar iyi çalışıyordu ta ki bu 
yapısal olmayan elemanların entegrasyonuna kadar, özellikle Kaliforniya’da senatoda bir hastane 
için yapılan çalışmalar haricinde; belli bir tarihe kadar bu yapının güçlendirilmesi gerekiyordu. 
Buradaki sorun neydi? Şimdi, bir binanın tasarımında 5 ana paydaş vardır. Mimar, yapım, elektrik, 
makine mühendisi ve uzman müşavirler. Hepsi aynı zamanda katılmazlar fakat yapısal olmayan 
elemanlar açısından konuya yaklaştığımız zaman, burada gördüğünüz FEMA 454 ten alınan bir 
belge, bu belge de üstlenilmesi gereken sorumluluklar gösteriliyor. Önem derecesine göre 1 ya da 2 
olarak sınıflandırılmış. Bunlardan bir çoğu, hepsi değil ama, mimarın sorumluluğunda gibi gözüküyor. 
Uygulama açısından, sadece Amerika değil ama ben Kanada’yı da eklerdim buna, mimarlar birçok 
konuda sorumluluk sahipleri, şu anda yürürlükte olan yönetmeliklerin gerekliliklerine göre. Bu bir 
sorun. Neden, çünkü mimarlar çok nadiren mühendis olurlar. Anlamıyorlar. Makine mühendislerinin 
de çok faydası yok. Türkiye’de ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama Amerika’da basit bir boru 
döşemesi yaparsanız, boru tahsisatın yeri, fonksiyonu hakkında her şeyi görürsünüz.  VE orada bir 
yerde NFPA 13 e bir atıf yapıldığını görürsünüz. Bu yönetmelikle bu boruların desteklenmesiyle 
alakalı talimatları görürsünüz. Mimar bu yönetmeliği alıyor ve diyor ki? Bu NFPA 13 nedir? Bazı 
mimarlar çok iyi, işi biliyor ve bir yapı mühendisi atıyorlar bu yapısal olmayan elemanlardan sorumlu 
olması için. Maalesef hepsinin de tecrübesi yok bu konuda. Kaliforniya’da bir çoğu gerçekten iyi ama 
bir çoğu umursamıyor… Bu mühendisler bu borulara bakmak bile istemiyorlar. Bu bağlantıları ve 
boruları göstermeye başladığımda bir çoğu salonu terk ediyor. Burada bir problem var. Biz bu işi 
nasıl uygulayacağız, gerçek hayatta? Mantaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Benim şahsi düşünceme 
göre; bunu doğru düzgün yapabilmemiz için eski konsepte dönmemiz gerekiyor, ki bu yapı 
sektöründen uzun yıllardır uzak tutuldu. Usta Müteahhit konsepti. Bu konsepte göre, ilk başlangıca 
gidersek, her şeyden sorumlu olan tek bir kaynağınız vardı. Prota firmasını çok tanımıyorum fakat, 
belik farklı bölümler için sorumlu çok farklı birimler olabilir, tek kaynak sistemi anahtar teslimi iş 
yapma sistemidir. Tek bir firma tüm tasarımı yapar çünkü her şey birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. 
Tüm yapısal elemanlar, yapısal olmayan elemanların entegrasyonu. Şu günlerde kaç tane bina bu 
şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır? Çok değil herhalde. Alt yüklenicilerin, alt, alt, alt yüklenicileri diye 
gidiyor. Çözüm olması için bir fikir vermem gerekirse, bu uygulamalar için bir araç var. Özellikle 
Pavia üniversitesinde yakından incelediğimiz bir tane var; BIM… Yapı Bilgi Modeli. Belki Prota da 
bunu kullanıyordur. Avrupa’yı bilmiyorum ama Amerika’da projelerin 3’te ikisi bu BIM modelini 
kullanıyor. Yapı mühendislik firmaları bunu kullanmak zorundalar.  Çok verimsiz olarak 
kullanıyor, iyi değil.   BIM şu anda sadece çatışmaları tanımlamak için kullanılıyor.  Burada binayı 
3 boyutlu bir ortamda görüyorsunuz. Binaya girebiliyorsunuz, her şey belirlenmiş, bina tamamlanmış 
ve çakışan herşey tanımlanabiliyor. Şu an da BIM i sadece tek yönlü kullanıyoruz. AutoCAD gibi 



programlarda, bir çok formatta kullanıyoruz. Ve yapısal modellemeye aktarıyoruz. Bunu yapıyoruz. 
Benim şu an da teklif ettiğim şey ise; BIM i çeşitli tasarım değerlendirme araçlarına kadar uzatmak 
ve bunlar mimari olabilir, bina içerikleri olabilir, tesisler olabilir, sanayinin bu işe katılması sağlanabilir, 
talimatlar BIm benzeri bir ortamda temsil edilebilir. Ve bu BIM modeli bu bilgiyi dışarıya verebilir ve 
tasarım otomatik olarak yapılabilir. Ayrıca yapısal analizler bu bilgilerin bazılarını almak zorunda 
kalır, çünkü belli yapılar nasıl tepki verir ya da davranır bunu bilmek zorundasınız, bunlar da 
geliştirilecek bu araçlarda kullanılır. Bu bir otomasyon sistemine basitçe dönüştürülebilir. Bu BIM 
yerleştiği zaman bilgileri dışarıya verebilirsiniz tasarım için, bu araç geometriyi, diğer bilgileri alır ve 
yönetmelik uygulamalarına bunları uygulayabilir ve tekrar BIM e getirerek tasarımı tamamlayabilir. 
BIM avantajlarından bir tanesi; bunu doğru düzgün uygulayabilirseniz, binanın tüm güncellemeleri de 
arkasından gelmelidir. BIM zaman bağlı değildir, tabi birisinin bunu sabit tutması gerekiyor tabi ki 
ama, firmanın BIM modeline sadık kaldığını ve modelin mimari boyutun arkasına geçtiğini 
varsayarsak, mesela yapının çevresinin kontrolünü yapıyorsa, aydınlatma ve ısıtma sistemi gibi, BIM 
aslında bu usta müteahhit olabilir. Fikir bu. Bir kişiye ihtiyacınız yok, sadece bir model, bir merkezi 
model ki dışarıya bilgi aktarabiliyor. Bu şu anda sahip olduğumuz tasarım araçlarının geliştirilmesiyle 
yapılabilir. … 1914’de, gerçi Calvi bu tarih konusunda itiraz ediyor da, ben tabi ki İtalyan değilim 
ama, Prof. Modesto Panetti, İtalyan hükümeti tarafından izin verilerek uygulanan ilk komisyonun 
lideriydi, 1909 Misino depreminden sonra, deprem tasarımı ilk ortaya atan komisyondu. Bir komisyon 
Eşdeğer Elastik Sistemin doğuşuna sebep oldu. Sismik kuvvet katsayısı, binanın yan tarafında statik 
kuvvet uygulanması bu komisyonun çalışmalarındandı.  Istituto Superiore di Torino’dan Prof. 
Modesto Panetti, şöyle yazmış: depremlerin yapılar üzerindeki etkisi aslında yapısal bir dinamik 
sorunudur ki ele alınması çok karmaşık bir problemdir.  Yaklaşık 103 sonra bugün şunu diyebilir… 
hayır bunu ele alabiliriz, dinamik tepkimeyi, Prof. Fajfar push over analizden bahsetti, sanırım şimdi 
onu yapabiliriz. Şu andaki sorun, 2015 yılındaki, bana göre deprem mühendisliği hala şuna inanıyor: 
depremlerin yapısal olmayan elemanlar üzerindeki etkisi aslında yapısal bir dinamik sorunudur ki ele 
alınması çok karmaşık bir problemdir. Şunu söylemek istiyorum ki bizim bugün performans esaslı 
tasarım yapmak için tüm araçlarımız var bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek te verdim. Yapısal 
elemanlar için uyguladığımız sistemin aynısı. Salonda ki genç arkadaşlarıma söylüyorum: şimdi bu 
sizin sorumluluğunuzda olacaktır; tavanlarda, borularla, bölmelerde performans esaslı tasarım 
yapmak ve sanırım bugün sahip olduğumuz araçlarla bunu yapabiliriz. Bu son resimlerle sizi baş 
başa bırakıyorum. Teşekkür ederim.  

 

 

Güney Özcebe 

4.30 da panel başlayacaktı ama, belki biraz ben organizasyon komitesinin üstündeki nazımı 
kullanarak oturumu biraz uzattım. Türkçe konuşuyorum çünkü Türkçe konuşmam istendi o yüzden 
Türkçe konuşuyorum. Sanırım yabancı konuklarımız beni suçlamazlar. Dünyanın değişik yerlerinde 
çok organizasyonlara katıldım. Her birinde önemli bilim adamlarıyla birlikte olduk fakat organizasyon 
komitesinin kaprisi yüzünden o arkadaşlar doya doya sahneyi paylaşamadık. Bu da benim Prota 
üzerindeki nazımdan dolayı, konuşmacılara istedikleri kadar zaman tandım. Teorik olarak zamanımız 
bitti ama, belki bir de soru cevap kısmı olacak. İsterseniz bu kısmı da keyifli bir şekilde icra edelim 
Bundan sonraki her üç dakika içerisinden üç değerli bilim adamımızın her birine yönelik sorularınız 
varsa onları alayım. Hem onlar rahat rahat konuşmalarını tamamlamış olsun hem de sizler doya 
doya onlarla birlikte olma fırsatı bulun. Haluk hocamın herhalde ilk sorusu var. 

 … 

Bu tamamen size bağlı, çünkü bana soru cevap kısmı için de vakit tanındığı söylendi.  

Haluk Sucuoğlu 



Bugünkü konuşmacılar panel üyesi olduğu için aynı zamanda. 

Güney Özcebe, 

Doğrudur, eğer panelin içeriğini bozmayacaksa öyle yapabiliriz ama,  

Haluk Sucuoğlu 

Bence bir problem olmayacak, geç saate doğru kayabiliriz bir yarım saat kadar.  

Güney Özcebe 

Benim açımdan da problem yok o yüzden ben kararı size bırakıyorum. Konuşmacılarımıza sorusu 
olan var mı? Yoksa kendileri zaten panele de katılacaklar.   Panel sırasında da sorabilirsiniz. 
Sanıyorum Josefin bir sorusu var.  

Josef Kubin 

Sorudan ziyade ben bir şeye açıklık getirmek istiyorum aslında. Usta Müteahhit konusu çok ilgimi 
çekti. Ülkemiz de de çok işe yarayabilecek bir sistem olarak düşündüm. Soru değil bir açıklama 
yapacaktım. Örneğin, yolun karşısında CSO binası gerçekten çok ciddi problemli ve inşaatı 
müteahhidin canından bezdiren bir inşaat olmuştu. Tasarımcısı bizdik bugün bir saha gezisi 
düzenledik oraya biliyorsunuz, süreç bir on senedir falan inşaat halinde, kalıp sistemi çözülemedi bir 
türlü, şişirme yöntemlerle geçildi falan, yapı çok kompleks olduğu için bir sürü de detay çözülmesi 
gerekti. Mimar da içinden çıkamadı. Açıkçası orada bir anlamda Andre anın söylediği gibi, Master 
Builder gibi çalıştık. Danyal hatırladığım kadarıyla, haftada dört beş defa oraya gidip problem çözdü. 
Detayların içinden çıkmalarını sapladı vs. Aslında bu fikrin Türkiye’de gündeme gelmesi güzel bir fikir 
olabilir. İkincisi de BIM konusunda gerçekten enteresan bir açıklama yaptı. Bildiğiniz gibi Prota üç 
firma, bir tanesi AutoDESK gibi programların satışını ve dağıtımını yapıyor. Gerçekten de BIM bizim 
başımızda en çok problemi yaratanlardan biriydi. Bir sürü çalışanımız firmalara bunun eğitimi 
vermeye çalışıyor. Tam olarak çözülebilmiş bir sistem değil. Tabi programların kapasitesi de her şeyi 
çözmeye uygun değil. Dolayısıyla, ama gelecek bence dediği gibi her şeyi üst üste oturtup ortak bir 
veri tabanında çözmeye gidecek gibi geliyor. Teşekkür ederim.   

Sanırım bir soru var. İlk önce kendinizi tanıtın sonra soruyu kime yönelttiğinizi…  

Emin ATAK - ;İstanbul Proje Koordinasyon biriminde direktör yardımcısı olarak çalışıyorum. Şu an 
bu yapısal olmayan elemanların deprem yönetmelikleri ve kurallarıyla ilgili hastane tasarımlarımız 
yapılıyor İstanbul’da, Tabi ki Hastaneler bu yapısal olmayan elemanlar açısından çok önemli. Şimdi 
biz bu yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi yönünde Kaliforniya şartnamesine göre hareket 
etmeye çalışıyoruz. Bu konuda ilk önce, hocalarımızın hepsi burada hemen hemen, böyle bir 
şartnamemiz olacak mı? Deprem şartnamemiz var ama yapısal olmayan elemanların nasıl 
davranacaklarını yapacağımız bir şartnamemiz yok.  

Güney Özcebe 

İsterseniz konuşmacılara yönelik özel sorunuz varsa onu alayım. Genel soruları biz kendi aramıda 
sonra tartışabiliriz.  

E.A: 

Andrea ya sormak istiyorum. Biz yapısal olmayan elemanlarda Kaliforniya şartnamesine uyuyoruz 
kendisinin önereceği var mı? 



A.F 

Kaliforniya’da ki hangi şartnameden bahsediyorsunuz bilmiyorum fakat, Amerika’da mesela yangın 
söndürme boruları için kullanılan şartname  NFPA 13 tür mesela. Benim tavsiyem; ABD de şu olur: 
Yapısal olmayan elemanlarla ilgili temel standart ASCE 7.10. Yapısal olmayan elemanlarla ilgili 
bölümü okursanız, burada tüm kuvvetleri ve talepleri bulabilirsiniz. Fakat, tüm desteklemeler ve 
güçlendirmeler diğer sanayi standartlarına atıfta bulunur. Standart bölümleri yeterlidir. Burada bir 
çoğu bulunmaktadır. Yangın söndürme sistemleri NFPA 13, ASTM birliğinin bir sürü standardı var.  
Sizin firmanız için en iyi olanı, bana göre, ASCE 7.10  Bölüm 13 e bakmanızdır. Orada tüm 
standartlar listelenmiştir. Tüm detaylar yapısal olmayan elemanlar için ve hangi sanayi standardına 
uymanız gerektiği yazıyor orada.   12 13 tane var orada. Bu kalifikasyon gereksinimlerinin 
ötesinde bir şey. Her halükarda, diyelim ki bir firma bir sistem geliştirse, ya da bir tavan sistemi 
kurmak istiyorsa, bu konuda kalifiye olmaları gerekiyor. Özellikle hastaneler için. Normal binalar için 
belki yapısal olmayan elemanlar hayati tehlike içermeyebilir, ama burada özellikle hastanelerden 
bahsediyorsak, tüm hastanelerin güçlendirilmesiyle ilgilenen bir devlet kurumu var, tabi ki bunlar 
güncel yönetmeliklere göre bakıyorlar bunlara, ASCE 7.10 artı kalifikasyon kanıtlarıyla birlikte. Bu da 
üretici tarafından yapılıyor. Türkiye için bunu cevaplamam zor ama sizin yerinizde olsam ASCE 7.10 
a bakardım, Bölüm 13 te tüm detaylar ve standartlar veriliyor. Benim tavsiyem bu olurdu. Tekrar 
belirtmek isterim, bu standartların hepsi deneylere dayalı standartlar.   

Güney Özcebe 

Birinci oturumu 5 ikinci oturuma 10 dakika geç başladıktan sonra, kahve arası olmayan 
oturumumuzu 45 dk geç tamamlamış oluyoruz. Aslında bir de kahve arası var onu demek istiyorum. 
Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Masayı panel katılımcılarına bırakıyorum şimdi. Günü geri 
kalan kısmında seminerin keyfini çıkartmaya çalışacağım. Teşekkür Ederim.  

Panel 

Elif Hanım 

1inci Gün panelini yönetmek üzere Sayın Prof. Haluk Sucuoğlu’nu davet ediyorum. Buyurun Hocam. 

 

Haluk Sucuoğlu 

Kahve molası verilmeyecek sanırım, Hemen tartışmalara geçmek istiyorum. Panel üyelerini panel 
masasına davet etmek istiyorum. Kendilerini biliyorlar Zaten. Micheal Fardis, Peter Fajfar, Nuray 
Aydınoğlu,  Joseph Kubin ve Farzad Naeim.   

Ben bazı öneriler yaptım bunları sizle paylaşayım, ama sizden de yeni öneriler isteyebilirim. … Konu 
başlıkları.  Bunları ben sırayla yazdım. Performans hedeflerinin yapı düzeyinde tanımlanması, çünkü 
bunları biz eleman düzeyinde tanımlıyoruz. Yapıda ne oluyor? Biraz önce bunun lafı geçti. Bir tane 
kolon giderse yapı gitmiş mi oluyor? Özellikle collapse durumunda, bunu tartışabiliriz. Yapısal 
parçalarla ilgili Andrea bir şeyler anlattı. Kapsamlı birt şekilde, mesela bunların yapıyla ne zaman 
etkileşime girdiği, ne zaman bunların bağımsız olarak hesaplanması gerektiğini tartışabiliriz. Çünkü 
karışık bir mesele, her şey karışık orada. Bunlar sırayla gitmiyor. Sadece ortaya atılmış tartışma 
başlıkları. Performans parametresi olarak performans esaslı deprem mühendisliğinde plastik 
dönmeleri mi kullanalım, plastik drifti mi kullanalım bu da akıl karıştıran bir husustur bununla da ilgili 
bir tartışma yapabiliriz.  

Bu önemli bir konu. Eğer doğrusal bir hesap yapıyorsak, e tabi bir takım programlar kullanıyorduk 
Eskiden bunları kendimi yazardık şimdi başkalarının programlarını alıyoruz kullanıyoruz etrafta var, 
Bunların ticari olanları da var, bunlar ne kadar güvenilir, bunlar genellikle birbirlerini nadiren tutar. O 



yüzden buradaki mesele nedir. Kullandığımız bilgisayar programına ne kadar güveneceğiz. Neyi 
verirsek doğru yapar, neyi verirsek yanlış yapar. Bu da önemli bir husus. Yine başka bir tartışma 
konusu. Eğer performans esaslı bir tasarım yaparsak, yapıyı konvansiyonel yöntemle yani dayanım 
esaslı olarak tasarlarsak arada ne farklar olabilir, tasarımda, tamam hani performans esaslı 
tasarımda yapının nasıl davranacağı konusunda bir miktar fikrimiz oluyor ama ne farkı olacak 
ekonomik olarak ne elde edebiliriz. Bu konuda tartışabiliriz. Pier review konusunda ben biraz 
bahsettim. Farzad Naeim bu konuda yarın bir konuşma yapacak. Ama arzu edilirse bu konuya 
girebiliriz. Amerika’da bu uygulama var, Avrupa da bu uygulama yok. Bizim bir takım fikirlerimiz var, 
bu konuya girebiliriz. Yarın ki panele bunu bırakamayız çünkü o başka bir konuda olacak. Böyle 
konular var. Evet bir başka konu. Deprem tehlikesinin tanımının performans esaslı deprem 
mühendisliğine etkisi ne kadar? Yani çok etkisi olduğunu biliyoruz tabi. Orada çok fazla belirsizlikler 
ifade ediliyor. Evet herhalde benim önerilerim bu kadar. Şimdi,  ayrıca sizden öneri de alabilirim. Peki 
bu konuda başka tartışmak istediğiniz. Güney’in oturumunda kimse soru sordurmadık. Sizlerin 
önerisi varsa ekleyebiliriz. Gece yarısına kadar buradayız. … Peki bekliyoruz ilaveler var mı? … …  

Sinan Akkar 

Deprem tehlikeleriyle ilgili konular diyorsunuz, peki burada yer hareketleriyle ilgili de bu şeyin içinde 
mi?...yani bu yapısal doğrusal değerlendirmeye doğrudan giriyor. Doğrusal dinamik analizde… 
Analiz ile yer hareketi arasındaki bağ oluyor bu şekilde, bilmiyorum yazmak ister misiniz? 

H.S: 

Farzad, açıklayabilir misin? 

Farzad Naeim 

Aslında onu ben ekledim. Yaklaşımımızda bir benzerlik olduğunu fark ettim. Türkiye’nin izlediği yol 
ve ABD’nin izlediği yol. Genel olarak bunların hepsi … kurallar ve mantıklılar. Ancak Amerika’daki 
sismik değerlendirme konusundaki Yönetmelik çalışmalarının bazı bölümleri var ki bunlar bence 
bilimsel değiller.  Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu eleştirimi Amerika da yetkililere bildirdim, size 
de bildirmek istedim. Tartışmayı başlatmak için söylüyorum, bana göre   Amerika’nın tehlike 
haritalarına bakarsanız, sın on yıldaki, 1 saniyelik spektrumlara bakarsanız, Özelikle Kaliforniya ve 
Los Angeles daki her bir noktanın, %15-20 arasında aşağı ya da yukarı inip çıkıyor. Sismik tehlikenin 
bir parça bile oynamadığı tek bir yer var, on beş yılda, o da San Francisco.  Aslına bakarsanız 
gelişmeden sorumlu 6 kişiden 4ü için sistem çalışıyor. Kendi uygulamalarıyla oynamak istemiyorlar. 
İnsanların uygulamalarıyla oynuyorlar. Ben geçeği söylüyorum burada. Ban göre bu yeni jenerasyon 
… bu çok önemli bir ilerlemedir benim için, Amerika’da deprem tehlikelerine bakış açısı yönünden. 
NGA ortaya çıktığı zaman bir kaç yıl önce, Batı Amerika’da sismik tehlikeleri aşağıya çekti ve bazı 
bölgelerde yukarıya çıkarttı.  Yaklaşık %15-20 oranında. Bu bilimsel bir karardan ziyade politik bir 
karardı. Yönetmeliklerde Batı Amerika’da ki sismik tehlikeyi aşağıya çekmek politik olarak doğru bir 
karar değildi. Bir sürü oyunlar oynandı bu sismik tehlike seviyelerinin NGA den önceki durumuna 
getirmek için. Tüm bu risk değerlendirmeleri konusunda ortalıkta dönen ilerin asıl sebebi budur. 
Bunların bilimsel sebeplerle alınmış olması gerekmiyor. Bana göre, Andrea ye de söylemiştim bunu, 
Mühendis olarak ben onlarına bana tehlikeyi bildirmelerini istiyorum. Risklerle başa çıkabilirim 
tehlikeyi biliyorsam. Tehlikelerin risklerle karıştırıldığı bir çorba istemiyorum, nereden aldıklarını 
bilmediğim bir kırılganlık değeri,  kimsenin ne olduğunu ve nerede olduğunu bilmediği bir binanın… 
Ondan sonra bana bu binanın performans tasarımını yap diyorlar, yapamam ki. İçeriğini ayrı ayrı 
isterim. Çorbayı ben yaparım, siz yapmayın benim için. Söylemek istediğim buydu.   

H.S. 

Bu konuya devam etmek ister misiniz? 

A.F.  



Devam için söylüyorum, zaten ben bunu Farzad ile görüşmüştüm.  Bu tehlike haritası yaklaşımının 
bilimsel olarak doğru olmadığını söyleyemezdim fakat, filozofik olarak maruz kalabilirlik tehlikenin bir 
ürünüdür, ya da risk çarpı maruz kalabilirlik. Belirli rsik seviyeleri için tehlike haritaları oluşturmaya 
başladığınızda, verilen yıkım ihtimalleriyle, bu 50 yılda % birdir Amerika’da, bu şu anlama geliyor ki, 
her bir saha için geri dönüş periyodu değişiyor. Artık 2400 yıllık depremler için tasarım 
yapmıyorsunuz. Bu arada, Amerika’da 475 yıllık deprem diye bir şey yoktur. Gerçekte Amerika’da 
sismik haritalar 50 yılda %2 hesabına dayandırılır, ki bu da 2400 2500 dür.  Ama biz bunun üçte ikisi 
için tasarım yapıyoruz. Hep o. %10 a yakın ama üçte ikisi sadece. Ben buna küçük faraş yaklaşımı 
diyorum. Beyza saçlı insanları  bir odaya topluyorsunuz, içeriyi dumanla dolduruyorsunuz, sonra üçte 
ikisi dışarı çıkıyor. Bunlar politik nedenler. Gelmek istediğim iki nokta var, birincisi, Eurocode belik 
aynı çiğide ilerlemeye devam edecek. Filozofik olarak kırılganlık ve tehlikeyi birleştirmek ne kadar 
doğrudur? Kırılganlık sistemin kırılganlık seviyesidir. Risk esaslı sismik harita çıkardığınız zaman 
bunu zaten yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman diğer insanların bunu nasıl yorumladığına 
bakmanız lazım. Yönetmelikten bir değer alıyorsunuz ve bir binanın deprem için tasarımında 
kullanıyorsunuz, bu çok yanıltıcı olabilir. İkinci nokta ise, ABD yönetmeliğinin 2. Versiyonunda 
kullanılan kırılganlık eğrisi, çok jenerik bir eğri. Çok yüksek bir belirsizliği var ve tüm sistemlere bu 
uygulanıyor. Bilimsel olarak doğru fakat filozofik olarak belki doğru değildir, ayırmak ya da 
birleştirmek.  Ban göre bu çok olgunlaşmamış. Eurocode un bir sonraki versiyonunda bunun 
değerlendirilmesini tavsiye ederim. Söylediklerimde tamamen yanlış olabilirim ama bunların hesaba 
katılması lazım. Bu ikisini ayırıyors musunuz ya da bu ikisini birleştirmeye hazır mısınız? 

F.N. 

Size katılıyorum ama sadece bir açıklama yapmak istiyorum. Eğer binanın kırılganlığını biliyorsanız 
bu bilimsel olarak doğru. Ve uygularsanız, ama jenerik bir kırılganlık alırsanız bilimsel olarak doğru 
değil.  

A.F 

İçine koyduğunuz belirsizlik açısından kırılganlık göze çarpmaz, size katılıyorum.  

Nuray Aydınoğlu 

Ben bir açıklama yapmak istedim. Belki bu konu dinleyicilerin çoğuna yabancı olabilir. Burada 
konuşulan konu hakkında bir iki açıklama yapmam yararlı olabilir diye düşündüm. Deprem tehlikesi 
deyince biz üniform deprem tehlikesini anlıyoruz. Amerika da son yıllarda tartışma konusu yapılan, 
tehlike çünkü objektif bir şey binadan falan bağımsız, depremle ilgili bir durum. Sadece ne yapıyoruz, 
tekrar periyodunu ya da dönüş periyodunu şey yapıyoruz. Üniform tehlikeden üniform riske dönme 
eğilimi başladı ve bu çok tartışıldı ve burada da tartışılması çok normal. Bu spektrum değerlerini 
önemli derecede artırdı. Normal standartlar normal kırılganlık eğrileri tarif edildi, ona göre riski 
hesaplayacaksınız, riskinizde 50 yılda %1 olacak, collapse için ordadan geriye gelerek, spektrum 
eğrinizi enpas ediyorsunuz, bu sefer büyüyor. Niye, üniform risk olsun diye. Arkadaşların 
tartışmalarını tekrar etmek istemiyorum Sadece bunu açıklamak istedim. Son bir şey söyleyeyim, bu 
konu şu anda hazırlıkları devam etmekte olan, inşallah yakında bitecek olan Türk deprem 
yönetmeliğinde de tartışıldı fakat biz bunu uygulamıyoruz. Yani Türkiye deprem yönetmeliğinin bir 
sonraki versiyonunda Sinan beyin aktardığı gibi üniform tehlike haritalarını esas alacağız. Sadece 
açıklama için bu konuşmayı yaptım. Sağ olun.  

H.S. 

Başka katkıda bulunacak olan var mı? Micheal? Ya da Peter. Yok mu? Namık Kemal Öztorun, 
İstanbul Üniversitesi.  

N.K.Ö.  



Esasından benim tartışmaya açmak istediğim çok konu var ama birkaç tanesini ben sıralayayım, ne 
kadar fırsat olursa. Sunumlarda da gösterdiğiniz gibi genellikle  … eğrilik ilişkisi ve çubuk elemanların 
davranışı üzerine örnekler gösterildi performans bazında analizler için ancak çubuk sistemler 
dışında: çubuk sistemlerini kesin çözüm olarak biliyoruz literatürde. Ama bun dışında baktığımız 
zaman düzlem dışı ve düzlem dışı kabuk elemanlar bunların davranışı henüz tam belirlenmiş değil 
yani şu anda en gelişmiş sonlu elemanlar bilgisayar programlarında dahi formülasyonları tam olarak 
gerçekçi değil. Özellikle bu Shell elemanı, SEK te de vardır, Shell elemanı 6. Serbestlik bir takım 
varsayımlarla ayarlanan kalibre edilen bir serbestliktir. Şimdi biz bu deformasyonları gerçekçi olarak 
bilmezken, deformasyonlar üzerine kurulan bir performans analizi. Ne kadar problemleri çözecek ki 
bu elemanlar bir çok yerde kullanılıyor. Perde duvarlarda, döşemelerde, merdivenlerde özellikle, ne 
kadar doğru kullanılıyor bilmiyorum ama, sonuçta kullanılıyor. Ne kadar gerçekçi sonuç verecek neyi 
değiştirecek, bir başka konu da, bununla paralel gidiyor: bir sorun yaşıyoruz analizlerimizde, bu 
sorun şartnamede mi yoksa analiz yönteminde miydi? Bakın şartname ya da analiz yöntemi 
zorlaşıyor, ağırlaşıyor kimin için zorlaşıyor? kontrol mekanizması için zorlaşıyor, kontrolü yapan kim, 
belediyeler inşaat mühendisleri odası, götürülen projeleri kontrol eden kişiler. bu kontrol eden 
kişilerin olayı en az projeyi yapan kişiler kadar bilmesi lazım ki onların hatasını bulsun. Biz 
zorlaştırdıkça acaba bu problemi çözebilmekten uzaklaşıyor muyuz endişesini taşıyorum. Çok konu 
var ama bu iki konuyu vakit kalırsa öncelikle tartışmaya açabilirsek sevinirim. Çok teşekkür 
ediyorum. 

Haluk Sucuoğlu 

Ortak olarak tartışacağımız konulardan bir tanesi, sanıyorum sismik tehlike ile konuları daha fazla 
tartışmamıza gerek yok o konuda belirli bir yere geldik. Gene performans esaslı deprem 
mühendisliğinden bahsediyoruz. Üzerinde bizim yönetmelik komitelerinde de çok fazla tartıştığımız 
konulardan bir tanesi. Eleman düzeyinde plastik dönme mi kullanalım, yoksa plastik birim şekil 
değiştirme mi kullanalım. Ve aynı zamanda bir eleman için bunlara karar verdikten sonra tüm yapı 
için acaba performans olarak neyi tarif edeceğiz. Yani bir hasarsızlık performansı tüm yapı için belki 
biraz daha kolay ama, mesela bir can güvenliği ya da sınırlı hasar performansı yapı düzeyinde 
elemanlara bağlı olarak nasıl tanımlansın, belki bizim yönetmeliğimiz bu konuda dünyadaki 
yönetmeliklerde olmayan bir özelliğe sahip, biz bunu bir şekilde tarif ediyoruz. Yani kirişlerin 
kolonların genel durumuna göre bir genel ortalama bir hasar durumu tarif ediyoruz. Bunları 
tartışabiliriz arzu ederseniz. Katılmak isteyen olursa… Öncelikle plastik dönme ve plastik birim şekil 
değiştirmelerin kullanılması, eleman düzeyinde. Buradan başlayabiliriz burada hani temel husus 
deneysel gözlemlerle hangisinin daha iyi desteklendiği konusudur. Plastik dönmeler bir şekilde 
deneylerde hesaplanabiliyor. Plastik strain ler analizden daha kolay gelebiliyor. Gibi.. Amerikan 
yönetmeliklerde ve Eurocode da plastik dönme kullanılıyor. Plastik strain i de biz kullanıyoruz. Belki 
bunu geçmişte mühendislerimiz kullandılar. Bu ikisi arasında bir fikirleri olabilir. Yani biz şu konuda 
zorlanıyoruz, plastik dönmeleri kullanırsak daha kolay yapabiliriz şeklinde, bu konuda bir önerisi olan 
var mı? Yani bir şikayeti olan var mı veya?  Farzad ASCE 41 da belik 6 sayfa uzunluktaki, plastik 
dönmelerden bahsetmek ister misin? Belik daha da uzun…  

F.N. 

Evet 6 sayfa uzunluğunda, Andre anin da bahsettiği gibi, Performans tasarımı yaptığımız zaman, 
ortalama değerleri kullanmak istiyoruz çünkü, ne kadar emniyetiniz var ve ne kadar istiyorsunuz. 
ASCE 41 değerleri, yazıldığı gibi, özellikle beton için olanlar, ortalama değerler değiller, onlar ihtiyatlı 
değerler. Bir çok insan bunu bilmiyor ancak bildiğin sürece böyle olmasında bir sakınca yok. Drift, 
strain ya da rotasyonlar… ben çalışmalarımda değerlendirmelerimde hepsini kullanıyorum. 
Deformasyonları, driftleri, kolon dönmelerini, birleşmeleri, elastik limitleri, bunları kontrol etmek için, 
duvarlar için genelde duvar dibindeki gerilmeleri kullanırım. Aslında mesele bunla bunun 
karşılaştırılması değil, her birinin kendi lokasyonları ve ver ve bunlar kullanılan programdaki 
kısıtlamalara e program özelliklerine göre değişiyor. Sanırım tüm bu farklı limitlerin kullanıldığı yerler 



var. Bazen ivmeyi de hesaba katmanız gerekiyor. Bir parametrelik bir şey değil bu. En azından daha 
komplike binalar için.  

M.F. 

Katılıyorum. Hangisi kullanılırsa kullanılsın, tecrübe ile kalibre edilmiş olmalıdır. 

P.F.  

 Farzad’ın doğrusal olmayan analizlerde ortalama değer kullanılması fikrini desteklemek isterim. 
Sonuçta emniyet sağlayabiliriz. Ama analizlerin her basamağında standart saplamalar 
sağlayabilirsek, sonuçta nihai emniyet faktörü hakkında bir kontrolümü olmayacaktır. Her şey çok 
ihtiyatlı olabilir. Benim fikrim şudur. Mümkün olan her yerde ortalama değerler kullanılmalıdır ve 
sonra ne kadar emniyet ihtiyacımız olduğu. Bu tedbirler yapıya da bağlıdır. Her zaman basitleştirilmiş 
global modellerin kullanılmasından yanayım. Bazı detayların analiz edilmesi ve çalışılması gerekir ve 
sofistike sonlu elemanlar … olabilir. Nükleer enerji tesislerinin sismik kontrolüyle ilgileniyorum farklı 
tasarımları kontrol ediyorum. Sadece bir örnek vermek için, insanların yaptıklarıyla ilgili, nükleer 
yapılar genelde çok sert yapılardır, deformasyonların %90 ı toprak yapılarının etkileşiminden 
kaynaklanır. Ve insanlar bu etkileşim için 6 halka kullanıyor toprak yapıları etkileşimi için ki bu da 
deformasyonların %90’ına sebep oluyor.  Ve yukarıdaki yapılar için 100 binlerce serbestlik… Bu bir 
şekilde mantıklı değil. Deprem mühendisliğinde sonuçlar girdi verdilerine bağlıdır, aslında her yerde, 
ama deprem mühendisliğinde sofistike modellerin kullanılması kadar faydası olmamaktadır. Çünkü 
sonuçlar girdi verilerinin QS ine bağlıdır. Strain dönmelerine dönecek olursak, modele bağlıdır, 
elbette, sonlu eleman modeliniz varsa bu gerilmelere ihtiyacınız olur ancak doğrusal modelleriniz 
varsa dönmelerde olabilir.  

H.S. 

Evet bizde de örnek bir model var aslında. Bina modellemesinde ben de çok görüyorum. Deprem 
altında bir performans kontrolü yapılırken,  örneğin döşeme için sonlu eleman modeli yapılıyor ve 
yüzlerce degree of freedom döşemelerde halbuki onların yapının performansına katkısı son derece 
sınırlı.  Yani yatay hareket altında, bu bizde de çok yapılan bir şey. Yani döşeme daha farklı 
modellenemediği için hazır program da var denilerek bir sonlu eleman modeli orada giriliyor ama 
döşemeyi taşıyan kolonlar perdeler çok daha basit elemanlarla modelleniyor Burada bir hassasiyet 
kaybı var. Yani bu bir modelleme hatası aslında, Aynı şey. Neye önem veriyorsak oradaki 
hassasiyeti artırmamız lazım. Önem vermediğimiz bileşenlerin bu kadar ağır olarak modelde temsil 
edilmesi gayet tabi çok büyük hata ve başımıza dert oluyor, bir sürü gereksiz sayıyla uğraşmak 
zorunda kalıyoruz. Belki bu dönme mi gerilim mi konusuna çok fazla devam etmemize gerek yok. 
Çünkü aslında bunlar birbirini ifade eden değerler, ben de ilk sunuşumda gösterdim.   Dönmeden 
gerilime gidebilirsiniz, orada oraya gidebilirsiniz. Arada kayıplar olabilir yapının özelliklerine göre ama 
neticede bir yapı performansından bahsediyorsa ki hep şunu hissediyoruz mühendisin daha fazla 
karara katılması inisiyatif kullanması lazım. Sadece söyleneni yapması değil de, kendi parametresini 
kendi seçmesi, kendi sonucundan kendisinin sorumlu olması daha önemli. Belki bununla ilgili son 
olarak yapının genel performansı hakkında nasıl karar vereceğiz, Yani madem ki hasarlar cinsinde 
söyledik. Eurocode 4 seviyede söylüyor, hasarsızlık diyor, sınırlı hasar diyor, … diyor, bunları 
eleman düzeyinde şekil değiştirmeler cinsinden tanımlayabiliyoruz. Ama yapı düzeyine geldiğimizde, 
yapıdaki performansı belirleyen sınırlar nelerdir? Yani bir öneli kolunun fail etmesi dedi Micheal 
Fardis, yapının göçme sınırına gelmesi için, ama daha önceki sınırlarda, olaylar biraz daha farklı 
olabiliyor. Biz Türkiye deprem yönetmeliğinde bir yaklaşımda bulunduk, çok da fazla hesaba 
dayanmayan, kirişlerin yapı performansına katkısını daha düşürdük. Düşey elemanları daha fazla 
artırarak şu andaki yönetmeliğin 7. Bölümünde bir yere geldik. Ama benzer huşular bizden daha 
önce bu işlere başlayan ve birkaç versiyon çıkarmış olan işte Amerikan yönetmeliklerinde ya da 
Avrupa yönetmeliğinde, belki bundan sonra olur, yok. Acaba bu konuda bir yere gidebilecek miyiz? 
Yani göçme biraz daha iyidir, yıkılma biraz daha net tanımlanabilen bir şey. Hasarsızlık ta öyle ama 



aralardaki performans sınırları için aynı şeyi söylememiz biraz zor. Bu konuyu tartışabilir eğer arzu 
ederseniz. Ben hani soru sormuyorum sadece konuyu ortaya atıyorum. İsteyen katkıda bulunmak 
isterse şeklinde gidiyoruz. Panel den hiç kimse bu konuda bir katkıda bulunmak ister misiniz?  

F.N.  

Aslında Amerika’da biz sizin bu bahsetmiş olduğunuz şeyin bulanıklığı yüzünden uzaklaşıyoruz, 
Hasarsızlık diyebilirsiniz, neyin yıkılıp neyin yıkılmadığını belki söyleyebilirsiniz, can güvenliği var mı 
yok mu? Çok bulanık, çok zor bu limitlerin oluşturulması. Belki bu yüzden biz Amerika’da parça 
esaslı tasarımdan uzaklaşıyoruz. Bu kolon tamam, bu parça tamam, tamamen olasılıksal bir bakış 
açısı, onların 3D olarak nitelendirdiği açılardan, Dolar, Derinlik ve Aksama Süresi (Downtime).  Tüm 
bu şey olasılıksal ve bir deprem olasılığında ne kadar paranın ve hasarın meydana geleceği ne 
kadar harcanacağı, yıllık ve yapısal olmayan elemanların ne kadar hasar göreceği gibi her şey bir 
çeşit karışımdır. Yeni tasarım performans tasarımında biz … içerik yapısal elemanlar ve yapı kadar 
önemlidir. Çünkü tüm yapı sınır noktaları esaslı değil, yeniden yapım ya da tamir masrafları ve 
doğaya verilen hasar, ya da oturanlara gelen hasar gibi…  

Andre F. 

Farzad’ın tartışmaya başlaması hoşuma gidiyor. Bana bazı fikirler veriyor, devam etmek için. Bu 
yaklaşım fikri Amerika’da ATC 58 projesi kapsamında geliştirildi, Belik duyanlarınız vardır, yaklaşık 5 
yıldır sürüyor. Tam olarak bunu yapan bir yazılım geliştirdiler. PACT yazılımı deniyor, internet 
indirebilirsiniz. Şöyle bir yorum yapmak istiyorum; bu arada bu uygulamacılar tarafından da 
kullanılabilir. Tehlikeden başlıyorsunuz, binanın modelini çıkarıyorsunuz, binaların davranışlarını 
ediyorsunuz, bu tahminden tüm yapısal parçaların taleplerini tahmin ediyorsunuz, yapısal olamayan 
tüm elemanların taleplerini kontrol ediyorsunuz, hasarın bir ölçüsünü alıyorsunuz, bu kırılganlık 
eğrileriyle oluşturuluyor. Bu kırılganlık eğrileri size belirli hasar seviyelerinin aşılma olasılığını talep 
fonksiyonu olarak verir. Teknik mühendislik davranış yönlerini ekonomik değerlere bağlarsınız. 
Çünkü, belirli bir hasar seviyesi olasılığını bulduğunuz zaman, diğer hiçbir yapısal ya da yapısal 
olmayan elemanlar, ondan sonra hasrın ne kadara mal olacağını hesaplayabilirsiniz buna hasar 
fonksiyonu ya da sonuç fonksiyonu denir. Bir uygulamacı olarak bütün bunları bir bina için yaptığınız 
zaman yıllık bir zararı ortaya çıkarabilirsiniz. Yıllar içinde ekonomik olarak ne kaybedeceğinizi, 
aksama süresini falan hesaplayabilirsiniz. Bu yaklaşımın temel konsepti kırılganlık eğrileridir. Bana 
göre. Bu ana faktördür. Analiz bölümünde yapılanları ekonomik yönlere bağdaştırır. Yapısal olmayan 
elemanlar bölümüne baktığımız zaman, bu arada yapısal olmayan elemanlar hakkında 
konuşacağım, mümkünse çünkü bu panele de koydum onu. Ekonomik kayıpların büyük bir bölümü 
yapısal olmayan elamanlardan kaynaklanıyor. Bu PACT yazılım içerisinde şu anda 750 tane 
kırılganlık eğrisi var, farklı yapısal olmayan elemanlarla ilgili. Bu 750 taneden 740 tanesi size 
bahsetmiş olduğum küçük oda  yaklaşımından elde edilmiştir. Sadece bir tanesi testlerden elde 
edilmiştir. O da bizim hafif ayırma duvarında yaptığımız testti. Bu ayrımlar konusunda bir çok test 
yaptık. Alabileceğiniz en iyi kırılganlık. Farklı konfigürasyonlarda, aslında biz tecrübi kırılganlık 
eğrileri oluşturduk. Bunları yazılım geliştiricilere verdiğimiz zaman, kendimizle guru duyuyoruz bu 
arada, en azından bir tanesi üzerinde kontrolümüz vardı. Kabul etmediler. Bunun sebebi de bu 
yazılım içinde zararı yöneten tek kırılganlık eğrisiydi. Şu anlama geliyordu, her bir bölme duvarları 
başarısız oluyordu, metre tül olarak baktığınızda elbette bir bina içinde bunlardan çok vardır, kontrol 
eden. Biz konuda çok endişeliydik, bu neden oluyordu. Verilerimize baktığımız zaman geliştirdiğimiz 
en büyük hasar yüzdesi komple deplasmandı. Bu bölme duvarlarında gördüğümüz hasarların 
çoğunda hasar duvarın içindeydi. ABD’de hafif ölçekli çelik dübelleri çok kullanıyoruz. Yani burada 
hasar bu elemanlardan kaynaklanıyor.  Duvar dışardan iyi görünüyor. Duvarı açtığınız zaman bunu 
görüyorsunuz ve değiştirmeniz gerektiğini söylüyorsunuz. Burada ki soru şu: değiştirmeli miyiz? Eğer 
elemanın değiştirilmesini gerektirmeyecek bir hasar gördüğünüz zaman, ama bunu görmüyorsunuz. 
Değiştirmeli miyiz? Bu kırılganlık eğrisinin tepkiyi kontrol etmesinin sebebi buydu. Eğer bu bölme 



duvarları varsa, hasarın çoğu ve tabi bu çelik dübeller varsa, duvar belki iyi olacaktır belki sadece 
duvarı tamir edeceksiniz. Ama içeride görmediğiniz bir sürü hasar olacaktır.  

H.S: 

Hasarın görünmez olduğunu söyleyebilir miyiz? 

A.F.  

Benim de sormak istediğim o. Bir ormanda bir ağacınız varsa ve yıkılırsa eğer hiş kimse duymazsa 
ses çıkarır mı? Orada sesi duyacak kimse yok. Olay bu.   Eğer hasarı görmezseniz, özellikle yapısal 
olmayan elemanlarda, bu hasarı görmezden gelirsiniz.  

H.S: 

Bu kırılganlık eğrilerini çiziyorsunuz, diyelim yapısal olmayan elemanlar için, bir sürü kırılganlık 
eğriniz var, evet, yapısal olmayan eleman olarak neyiniz var biliyorsanız, gidip kırılganlık eğrisini 
seçiyorsunuz, ondan sonra tehlikeniz var, kırılganlık eğrisini giriyorsunuz ve zararı buluyorsunuz, 
bütün mühendislik bu mu yani? Hepsi bu mu? Yapı mühendisine ne kaldı peki? Tablolardaki değerler 
mi?  

A.F.  

Hayır, hayır, benim söylediğim şu: yapısal olmayan elemanlar üzerindeki tüm değerler uzaman 
değerlendirmelerinden alınmıştır bilimsel dayanağı yoktur, şimdilik. Onu söylüyorum. Yapısal 
elemanlar için durum farklı.  

Farzad Naeim. 

Yapısal elemanlar için veri var fakat yapısal olmayanlar için sizinle tamamen aynı fikirdeyim. PACT 
ya da ATC 56 çerçeve çalışmaları yapmışlardır bir yöntemin. İçten bağımlı daha rasyonel bir 
yaklaşım elde etmek için deprem mühendisliği için. Belki de her şeye uygulanamayacak, başlangıçta 
bazı binalara uygulanacak; sonra diğerlerine. Ancak bu bir çerçeve Aslında bu yanılsama Amerika’da 
var. PACT yazılımının 750 kırılganlık eğrisi olması deprem mühendisliği için gerekli tüm eğrileri 
sahibiz demek değildir. Bu doğru değil. Bunu yapmak için ihtiyacımız olan kırılganlıkları bir araya 
getirmeye başlamadık bile. Bizim sonuçta gideceğimiz yön de orası olacak. İhtiyacımız olan emeğe 
ve kaynaklara yatırım yapmak. Bu kırılganlıkları her şey için geliştirmek.  Güvenilir ve bağlanılabilir 
bir şekilde. Ama o yöne doğru gitmek yapı mühendisinin rolünü değiştirmeyecektir. Aslında mal 
sahiplerinin politikacıların ve hükümetin anlayabileceği bir dilin kullanılması, bu binanın kullanılmaz 
hale gelme şansı nedir, kaç kişi ölecek, ne kadara mal olacak,  Arka odada hesaplamaları yapan 
insanlardan karar vericilerle masada oturan insanlara yükseltecek bizi.  Bu kararın sonucu şudur, 
bugün 50 sent tasarruf ediyorsunuz fakat 5 yıl sonra bunun karşılığında 20 dolar ödeyeceksiniz. Biz 
bu karar vericilerle aynı masada değiliz, en azından ABD’de yapı mühendisleri bu masada değil. 
Sanırım Bu karar verme de ve pozitif bir etki yaratma konusunda bizim yolumuz.  

Nuray Aydınoğlu. 

Bu konu önemli, şimdi biz önümüzü göremezsek şu anda bulunduğumuz noktada dünyada genel 
olarak, işte bugün de Sinan beyin açıkladığı gibi sadece deprem etkisinin belirsizliğini göz önüne 
alıyoruz ve onu probabilistik bir şekilde inceleyip sonuca varıyoruz ama belki o çok büyük bir 
belirsizlik ama bir çok belirsizlik te binada var, bizim analiz yöntemlerimizde var, onların sonuçlarında 
var malzemelerde var işçilik te var … aslında bu deprem davranışı, depreme karşı yapıların 
davranışı bir belirsizlikler silsilesi, şimdi bunların hepsini olabildiğince göz önüne almak, yalnızca 
deprem girdisindekini değil, Bu yapılan ATC 58 projesi gerçekten heyecan verici bir şey ve bilimsel 
olarak gerçekten doğru yoldan başlayıp, bir yerlere kadar geldi ve devam da edecek.   Ben ilk 



çıkışından beri 2003 ten beri o projeyi izliyorum. Gerçekten heyecan verici bir şey çünkü dediğim 
gibi, bütün belirsizlikleri kapsayan bir atılım yapılıyor. Bu uzun vadeli bir şey. Ben şimdi onun için söz 
aldım. Şu aşamada biz bunun Türkiye’de çok uzağındayız. Biz hala doğrusal kuvvete dayalı 
yöntemden şekil değiştirmeye dayalı yönteme nasıl geçeriz onu yönetmeliğimizde onu nasıl formüle 
ederiz daha da önemlisi bunu nasıl uygularız pratikte, eğitimimiz buna yeter mi? Üniversitelerimizin 
eğitimi buna yeter mi kalifikasyonu var mı? Kontrol sistemimiz var mı gibi o kadar çok problemimiz 
var ki! Amerikalı arkadaşlar yanlış anlamasınlar, ben taktir ediyorum bu konudaki gelişmeleri ve 
doğru yönde ileriye doğru gerçek hamleler bunlar, deprem mühendisliğinin gerçekten doğru yöndeki 
hamleleri, fakat belki en gelişmiş mühendislik uygulamalarının yapıldığı Amerika için bile uygulaması 
kolay değil. Ben biliyorum ki Amerikan mühendisleri bile bu konsepte oldukça uzaklar. Ban öyle 
geliyor ki, uzatmadan şöyle söyleyeyim; biz bilimsel olarak uygulamanın çok önünde gidiyoruz, 
ondan çok daha hızlı gidiyoruz. Geriye dönüp uygulama bizi izleyebilir mi diye bakmamız lazım. Ben 
bu aşamada peter Fajfar’ın konuşmasındaki basitliği ve sadeliği gördünüz değil mi, meseleye öyle 
bakmamız gerekiyor. Biz daha doğrusal olmayan davranışı anlamakta ve uygulamakta daha yeni 
emekleme aşamasındayız, daha yeni başlıyoruz. Bu konuları halletmek, tekrar ediyorum, yanlış 
anlaşılmasın, bu konular çok önemli ama, önceliği olan konular değil, bizim önceliği olan konularımız 
Türkiye açısından söylüyorum tabi. Yönetmeliğimizi geliştirirken adım adım gidip, büyük ölçüde 
mühendislerin üniversitelerin benimseyecekleri onların da eğitim programlarında geliştirecekleri bir 
model geliştirmek.  

 

H.S.  

Katkıda bulunacak var mı? 

A.F. 

Hemen hızlıca bir şey katayım. Söylediklerini taktir ediyorum. Bakış açımızı bu hesaplamalara göre 
değiştirmemeliyiz.  Bir binanın konfigürasyonuna karar verdiğiniz zaman, binanın yapılacağı 
malzemelere karar verdiğini zaman, ve bu dirençli elemanların nerede bulunacağına karar 
verdiğinizde, davranışların %90 ı zaten oradadır. Bizim Amerika’da sıkıntısını çektiğim bir şey var ki, 
bu kararlar verildiği zaman mühendisler masada olmuyor. Sonradan geliyorlar. Bizim mesleğimizde 
yapı mühendisleri tamirci gibi görünüyorlar, arabam bozuldu, gel ve tamir et. Bu sempozyumdaki 
genç katılımcıları şuna teşvik etmek isterim: Türkiye’de bu işler nasıl yürür bilmem ama, bir şey 
gördüğünüz zaman sorumluluk alın ve fikirlerinizi söyleyin. Ya analiz etmesi çok zor olacaktır ya da 
orada bir torsiyon olacak ya da bir davranış, sizin bildiğiniz ve beklediğiniz, Uzlaşmaya varmak zor 
değildir. Mimarın ya da mal sahibinin hoşlanacağı bir rakamı hesap etmek yerine sesiniz 
yükseltmeniz gerekir. Amerika’da ve Kanada’da bütün bu kararlar bu yapı mühendisleri proje dahil 
edilmeden alınıyor. Beraber yaşamak zorunda olduğumuz başka bir şey ve bir çok mühendis hiçbir 
şey söylemiyor. Gidip maksimum gerilimi hesaplıyorlar ya da bazı şeylerin işe yaramasına 
çalışıyorlar. Yine de davranışların %90 ı bu aşamada belirleniyor.  

H. Sucuoğlu. 

Avrupa’da bu konuda durum bedir, Peter’a ya da Micheal’a sorabiliriz. Bu kararların alınmasında 
mühendislerin durumları bu konulara katılıyorlar mı? 

M. Fardis 

Slovenya’da mimarlar ve mühendisler arasında yoğun tartışmalar oldu. Uzun süre.  Hatta mimarlık 
ve inşaat mühendisliğinin bir arada olduğu bir fakültenin bile ayrılmasına sebep oldu. Mimarlar ayrıldı 
ve farklı bir fakülte kurdular. Buda aradaki boşluğun artmasına sebep oldu. Bence diğer Avrupa 
ilkelerinde de durum aşağı yukarı aynı. Mühendisler mühendislik programları tarafından ortaya 
çıkarılan problemleri çözmeye çalışıyorlar gibi…  



P. Fajfar 

Benim ülkemde de mühendisler hemen hemen aynı. Ancak Güvenilirlik sorusunu gündeme getirmek 
isterim.  Şimdiye kadar diğer açıklayıcı yönetmeliklerle birlikte performansa dayalı olmayan 
yönetmelikler; mühendis bu yönetmelikleri tasarıma uyguladığı zaman ve işini iyi yaptığını söylediği 
zaman güvenirlik …  bana öyle geliyor ki, performans esaslı tasarımda hedefler daha belirgin 
olacağından ileride güvenilirlik sorunları ortaya çıkabilir. Sizin bahsettiğiniz probabilistik yaklaşımda 
herkes serbesttir, ben size %10 olasılık vereyim yıkım için, o %0 değildi. Bu durum nedir?  

Farzad Naeim 

ABD’de ki güvenirlilik konuları … Amerika kurallara bağlı bir toplumdur. Üzerinde çalıştığınız 
herhangi bir büyük proje sizin hatanız olsun ya da olmasın tasfiye edilebilir çünkü inşaat sektörü 
birbirinden para alma sektörü haline geldi. Mühendisler mimarlar yükleniciler herkes proje üzerinde 
çalışıyor,   proje devam ederken taraflar proje tamamlandıktan sonra gelecek … için kendilerini 
hazırlıyorlar. Ne kadar kötü bir durum oldu. Güvenirlilik potansiyeli, ne zaman yaklaşımınızı 
değiştirseniz, ilk duygular yüksektir, sonradan standart bir uygulama olur.  Örneğin, performans 
esaslı tasarım şimdi düzenli olarak Batı Amerika’da yüksek binaların tasarımı için kullanılıyor. 240 
feet ten yüksek binaları çok nadir görürsünüz. İlk birkaç tanesinde çok endişelilerdi. Birkaç tane 
yapıldıktan sonra, Pier review işlemlerinden geçtikten sonra, performans esaslı tasarım için 
yönergeler var, bunlar yönetmelik değil ama şehir bunları onaylamış, şimdi daha çok insan bunları 
kullanıyor. Uygulama standardı olmuş. Birini mahkemeye vermek için temel oluşturuyor. Gerçekte 
mahkemeye verilme potansiyeliniz bence, ortaya koyduğunuz işin kalitesiyle alakası yoktur. 
Maalesef, Amerika’da.  

H. Sucuoğlu 

Evet, teşekkür ederim. Aslında herkesi ilgilendiren bir konuya girdik herhalde sonunda. Bizim için de 
bu çok geçerli olmalı. Fırsat bu fırsattır. İçin dökmek isteyen varsa, hazırız.  İnşaat mühendisleri 
olarak biz Türkiye’de ne sıkıntılar çekiyoruz. Amerikalıların sıkıntıları çok farklı bizden, Orada herkes 
birbirini dava etmeyi seviyor. Biz henüz o aşamaya gelmedik ama, inşaat mühendisleri olarak gerek 
müteahhitlerle olan ilişkilerimizde gerekse mimarlarla olan ilişkilerimizde şüphesiz bizi de çok 
ilgilendiren belki sorun olarak koyabileceğimiz meseleler var ama pek konuşmayı sevmiyoruz bu 
konuda. Biraz da biz sizden öğrenmek istiyoruz bu sıkıntılarımızı. Evet. Joseph Kubin, en büyük 
sıkıntıyı çeken olarak size,  

Joseph Kubin 

Aslında gerçekten de inşaat mühendisleri tasarımcıları olarak ciddi sorunlar yaşıyoruz. Özellikle 
mimariden dolayı… Yönetmeliğimiz, çok rigit, bütün dünya yönetmelikleri özellikle, deprem 
konusunda yani yüksek sismisiteye sahip bölgelerde yapılacak yapılarda ciddi yaptırımlar getiriyor. 
Ama elimize gelen mimariler bu yaptırımları uygulamaya genelde hiçbir zaman uygun olmuyor. Yani, 
son derece, yamuk yumuk bir plan içerisinde izolatör yerleştirmeye çalışıyorsunuz, dönmeleri 
engelleyemiyorsunuz son derece yüksek floor torsion çıkıyor. Kat burulması çıkıyor, dolayısıyla bu 
yapıların aslında benim görüşümce bu yapıların tasarım sırasında mimarla birlikte çalışılması 
gerekiyor ve mimarların yönlendirilmesi gerekiyor ama genel prosedür gereği yapılar inşaat 
mühendisine mimarisi bittikten sonra geliyor ve bu tür bir sıkıntı var. Bir ikinci benim üstünde durmak 
istediğim konu da modelleme konusu. Analitik modelleme, modelin hazırlanması, perdeler, perde 
elemanları doğru olarak modelleyebilirsek, dolayısıyla bunları doğrusal olmayan analizlerde doğru 
olarak modelleyebilirsek, yapının daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayabiliyoruz. Ama U şeklinde 
ya da birleşik bir takım şekillere sahip şekillerde gerçekten mafsalların nasıl konacağı bile bir soru 
işareti haline geliyor. Plastik mafsallardan bahsediyorum. Dolayısıyla, Düzgün yapılarda testler 
yapılıyor, yöntemler kontrol ediliyor, kalibre ediliyor, şartnameye konuyor fakat karşımıza gelen 
yapılar genelde hi düzgün yapılar olmuyor. Dolayısıyla özellikle bu yapılarda performans esaslı 



tasarım yaptığımızda çok ciddi modelleme problemleriyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. 
Bunlar için belki bir takım çözümler ya da esnetmeler veya kolaylıkların sağlanması gerekeceğini 
tahmin ediyorum.   

H. Sucuoğlu  

Belki Peter’a bu düzensiz yapıların nasıl sadeleştirilebileceklerini sorabiliriz.  

J. Kubin 

Peter’ın söylediklerini ele alır ve kabul ederim. 

H. Sucuoğlu 

Joseph’in problemini nasıl basitleştireceğiz o zaman. Fikirleri geliştirmek için çok basit yapısal 
modellerle çalışmakla suçluyor.  

P. Fajfar 

Sorun burada yapıların çok karmaşık olduğu muydu, basit analizler yapmak için. 

H. Sucuoğlu 

Buradaki konu mimarların büyük tesisler tasarlarken sismik konuları umursamamalarıydı. Çok basit 
ve düzensiz bir yapısal planla karşımıza çıkıyorlar. Bundan dolayı yapı mühendisi modelleme 
yaparken ve performans için analiz ederken büyük sorunlar yaşıyor.  

P. Fajfar 

Bence de mühendisler ilk tasarım aşamasında da işin içine katılmaları gerekiyor. Genellikle gerçek 
çok farklı oluyor. Bazı tasarımlarda çalışmayı reddettiğim durumlar olmuştur. Mimar başka bir 
mühendise gidiyor, atıyorlar bilgisayara ve sonuçları alıyorlar.  

… 

H. Sucuoğlu 

Evet projeleri reddetmelisin… o lükse sahipsin.  

Anlaşılmayan konuşmalar… 

P. Fajfar 

Unutmamalıyız ki, doğrusal elastik bir analiz yapıyorsak fakat gerçekte davranım doğrusal değildir. 
Gerçek problemi çözmüyoruz burada. Güçlü doğrusal olmayan problemler için gerçek bir doğrusal 
elastik analiz yapmanın bir mantığı yok.  Yapının oldukça düzenli olması halinde, düşük kuvvet 
azaltımı faktörü kullanabiliriz, ve büyük kuvvet elde edebiliriz vs. böylece analiz sonuçları ve gerçek 
davranım arasındaki boşluğu azaltabiliriz. Böylece doğrusal elastik analiz sonuçlarına çok daha fazla 
güvenebilirsiniz.  

H. Sucuoğlu 

Joseph Kubin bu sempozyumun ağası olabilir ama bir tek o konuşmak zorunda değil.  Sizlerden de 
bu konuda katkı bekliyoruz. Evet. Ahmet Türer, ODTÜ inşaat Mühendisliği bölümünden,  

Ahmet Türer – ODTÜ 



Teşekkür ederim sayın Haluk hocam, benim dile getirmek istediğim konu özellikle karmaşık yapıların 
deprem performansının bilinmesi ve şartnamelerin geliştirilmesi için belki birinci olarak geliştirilmesi 
gereken şey elimizde sonuçlar olması, yani yapıların depremde nasıl davrandığını bir 
laboratuvarlarda belki öngörebiliyoruz. Fakat birebir yapıların deprem performansının izlenmesi 
bence önemli bir konu. Bunun içim Amerika Kaliforniya’da izleme çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. 
Binalara sensörler yerleştirilerek, gerçek depremlerde binaların ölçülmesi ve çeşitli tasarım 
kriterlerinin birebir yaşanan depremlerle test edilmesi . Bu konunun ülkemizde de yaygınlaşması 
gerektiğini düşünüyorum. özel yüksek yapılar ve diğer tür yapıların deprem riskinin yüksek olduğu 
bölgelerde belirli bir popülasyonu temsil edecek sayıda bina ve yapı seçilerek yapısal izleme 
yapılması ve her depremden sonra ölçtüğümüz verilerin teorik verilerle karşılaştırılıp bunların 
kodların geliştirilmesi için geri dönmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

H. Sucuoğlu 

Yüksek yapılar için böyle bir şey getiriyoruz zaten, Nuray Bey bu konuda… 

N. Aydınoğlu 

Yüksek yapılarla ilgili taslağımızda her yüksek binada belirli sayıda sensorun bulunması zorunlu hale 
getiriyoruz. Tabi bunun idari olarak bürokratik olarak nasıl formüle edileceği ve bu sensorlardan 
alınacak bilgilerin nasıl ve kimler tarafından değerlendirileceği gibi sorunlar var ama teknik bakımdan 
o mutlaka yönetmeliğe girecek, yüksek binalar için.  

H. Sucuoğlu 

Son bir konuyu açmak istiyoruz. Vakit te geç oldu zaten, 6’ya geliyor. Ben olabildiğince yine 
uygulamadaki mühendis arkadaşların katkı yapabileceği konularda gitmeyi tercih ediyorum.  
Mühendislikte yeterlilik, yani bu hep yüksek yapılarda, zor yapılarda  herkesin her şeyi yapamaması 
gerektiği konusu var. Yani Tıp dünyası bunu becerdi biz bir türlü beceremedik, girişimlere rağmen… 
Professional Qualification İngilizcede ya da Pier Review system de bunun bir uzantısı ama bir 
Mühendislikte Yeterlilik konusu var. Bu ne zaman ortaya gelse, ama mühendislik dünyası da buna 
çok sıcak bakmayabiliyor. Yani çok tutucu davranabiliyoruz bu konularda ama artık belirli bir yere de 
gelmiş durumdayız, bu konuyu çok daha ciddi olarak düşünmek şüphesiz mühendisliğin kalitesini de 
artırıcı bir durum yaratacak. Son olarak isterseniz bu konuyu tartışalım. Mühendislikte yeterlilik olmalı 
mıdır, olacak mı? Olacaksa ne şekilde olmalıdır, bu bizim proje mühendislerimizi ne şekilde 
etkileyecektir. Bu konuda profesyonel mühendis arkadaşlardan katkıda bulunmak isteyen olur mu? 
Üniversitelerden değil, Namık sen Değil! Buyurun, kendinizi de tanıtın lütfen. 

Kemal Hanoğlu, 

Adım Kemal Hanoğlu Oriental Consultant Engineers adlı bir firmadan katılıyorum. Daha önceki 
konuşmaların bahislerinde de bazı fikirlerim vardı ama önce bunu söylemiş olayım. Belki bir iki notu 
sonra eklerim. Mühendisliği her zaman için bir yeterlilik çerçevesinde yapılması gerektiği tabi ki şart. 
Başımıza gelen başka şeylerden bunu görüyoruz.  Herhangi bir insanın yaptığı herhangi bir binada 
oturmuyoruz di mi? Mühendis dediğimiz bir insanın yaptığı bir binada oturuyoruz ve bu insanların 
yapabileceği şeyler zaman ve ellerindeki imkanlarla kısıtlı, yeterlilik tabi ki olmalı ama bu yeterliliğin 
de nasıl uygulamaya geçirileceği de çok önemli. Burada tabi ki daha önce çok iş yağmış kişilerin 
daha önce çok büyük tecrübelere sahip olmuş insanların belki biraz öne geçme ihtimali olabiliyor, Bu 
beğenilebilir, beğenilmeyebilir. 

H. Sucuoğlu 

Ben bunu deprem mühendisliği çerçevesinde konuşalım di mi? 

K. Hanoğlu  



Tabi ki. Özellikle, örneğini siz seçebilirsiniz ama bu bir nükleer reaktör de olurdu, mesela çok spesifik 
bir örnek oldu. Bu bir mühendislik şirketini ya da kişini belli bir noktaya yönlendirir, ama şuna da 
imkan tanınması lazım, mühendisler yaşlandıkça yeni çıkan şeyleri takip edip öğreniyorlar ama yeni 
mühendislerin de gelmesine imkan sağlayacak bir sistem olması lazım. Eğer sadece geçmişte 
yaptıklarına bakılarak böyle devam etmesi sağlanırsa olmaz, Bunun alternatifi ya da paralelinde 
yürümesi gereken şey, pier review dediğimiz şey yani başkasının da gözetiminde yapılacak 
tasarımlarla bunun desteklenmesi olabilir. Yoksa yine çok klasik metotlara kaymaya başlayan ve eski 
fikirlere dönemeye çalışan insanların oluşturacağı bir … dönüşeceğini varsayıyorum.  

H. Sucuoğlu 

Başka katkıda bulunmak isteyen var mı arkadaşlarımızdan, Üniversite hocası olmamak şartı var. 
Süreyya Bey buyurun.  

Süreyya Ural 

Ural mühendislik firmasından. Firma sahibiyim bende. Burada aslında çok iyi bir fikir olabilir. Tabi ki 
lazım, bütün batı dünyasında yetkin mühendislik, Professional engineering kullanıldığına göre, Bizde 
de aslında gereken bir şey ama burada iki konu var, her tabi büyük firmaların her işi almasını 
engelleyecek bir sistem belki gerekebilir, küçük gençlere ya da küçük firmalara ya da yeni işe 
başlayanlara da diğerlerinin giremeyeceği bir ortam sağlanması gerekebilir yani ben tersten 
bakıyorum birazda konuya; alttan yetişen bir sistem olsun bu işin daha ufak firmalarla ilgili tarafı.  
Biraz daha büyümüş firmalar için de bizim firmamızı da onlardan bir olarak sayınca, orada da şöyle 
bir durum var, tabi ben işim matematiksel kısmından zaman içinde uzaklaştığımız noktalar oluyor ve 
o fakat tecrübelerimizden dolayı yani sadece o projeyi yönetmekten dolayı, ve global olarak bir çok 
uzmanı bir arada tutup onlarla birlikte çalışmaktan dolayı kazandığımız büyük bir şey var. Bunu 
quantative olarak değerlendirip, o yetkinliği korumanızı sağlayacak bir sistem lazım. Bence burada 
böyle bir sıkıntı olabilir. Çünkü ne yapacaksınız, bazı teknik testlerle yeterlik verdiniz bunu tabi ki 
zaman içinde  de sürekli kontrol etmek istiyorsunuz ama her dakika herkesi de coğrafyadan mesela 
birini test etmek gibi, hangimiz bunu hatırlıyoruz. Bazı mühendislik detaylarını bile yönetici 
pozisyonunda olan bazı mühendis kişilerde belki çok detayı da kaybedebiliyor. O yüzden, bu işim 
tecrübeyle oluşan kısmını da değerlendirebilecek hem quantative hem tecrübeyi bir arada götürecek 
bir şeyin oturtulması onun dışında bu mutlaka uygulanmalı. Bence burada bir şey oluyor, bence 
insanları biraz korkutuyor. Bir de büyüklerle küçükleri de ayıracak bir sistem olursa, hatta birkaç 
kademe, böylece aslında küçük firmaların, daha az tecrübeli insanların da daha ufak projelerde 
başlamasına imkan verip… bu arada büyük işlere de onların girememesi, ve zor işlere de onların 
kalkışamamasını sağlamak öteki firmaların da aslında ekonomik olarak daha yüksek fiyatta yapıp 
gelişmesini ve ayakta kalmasını sağlayabilir.  Arz ettim. 

H. Sucuoğlu 

Teşekkür ederim. Andre Lütfen. 

A.F. 

Pier review ile ilgili olan son konuyla ilgili olarak, Bana göre,  yaklaşım şekliniz ne olursa olsun, 
bunun nihai hedefinize doğru olması lazım ki bu da can kayıplarını azaltmak ve sismik performansı 
artırmaktır. Amerika’dan bir örnek vereyim: bu alanda bence biz çok başarısız olduk. Gelişmiş 
teknolojilerin kullanılması üzerine, taban izolasyonu destekli sönüm sistemi. Bu konu üzerinde çok 
büyük araştırmalar yaptığımızı iddia edebiliriz Amerika’da. Bu konularda muhteşem yönetmelikler 
hazırladık. Ancak, yönetmelik mevzuatına baktığınız zaman, özellikle destekli sönüm sistemi ve 
izolasyon konusunda, ben bu konuları öğretiyorum derslerde, ortalama bir mühendis için bunlar 
anlaşılmaz bir durumdadır. Bana göre onlar bu şekilde anlaşılmaz olarak düzenlenmiş ki sizin bir 
müşavire ihtiyacınız olsun uygulamak için. Destekli sönüm ve izolasyon yönetmeliklerine bakarsanız, 



gerekli her bir aygıtın test edilmesi gerekiyor, bağımsız bir gözlemci ile. Her projenin pier review 
olması gerekiyor. Tüm bu uğraşların sonucunda bana göre bu denetçiler para yapıyor ve bu 
teknolojiler yayılmadı Amerika’da. Kaliforniya’da bile. İzolesi yapılan bina sayısı ve sönümlemeli 
binaların sayısı çok azınlıkta. Mal sahipleri hatta mühendisler bile bu ekstra uygulama zorluklarının, 
ekstra maliyetlerin, tüm bu uğraşların ve testlerin farkındalar vs. Başka bir ülkeyle karşılaştırışsanız, 
Japonya mesela, bu işlemlerin uygulanması kolaylaştırmış ve sonuç olarak binlerce binanın 
sönümlenmesi ve izolasyonu yapılmış, Amerika’da ki yüz binaya bakarak.  Eurocode için yeni 
bölümlerin ve kısımların getirileceğini duydum bugün, bu konuda Türkiye ne yapacak bilmiyorum 
ama, bu konuda dikkatli olmanız lazım. Çok uğraşılı sistem yaratarak bu teknolojinin dağılımını 
önlememelisiniz. Betonarme bir binadaki tüm kolonların ve kirişlerin tek tek test edilmesini 
isteyebilirsiniz, bu gerçekten zorunlu mu? Teknoloji bu kadar gelişmişken, her bir aygıtın tek tek teste 
edilmesi gerekir mi bilmiyorum. Bu benim şahsi düşüncem. 

N. Aydınoğlu 

Benim kanaatimce Türkçe de etkin mühendislik olarak adlandırdığımız ve neredeyse 20 yıldır 
üstünde konuşa konuşa kendi kendimize bıktığımız konu gündemden çıkmıyor. Kaçınılmaz olarak 
bunu şartname komitelerinde de göze alıyoruz gayet tabi. Bilim bu kadar gelişirken uygulamalar bu 
kadar gelişirken işte dünya yönetmelikleri bu kadar gelişirken  gelişme büyüme lider olma 
iddiasındaki bir Türkiye’nin inşaat sektörünün çok ileri olduğunu iddia ettiğimiz bir Türkiye’nin 
mühendislik hizmetlerinde ileriye gitmesi ve şartnamelerin bugün konuşlan ileri uygulamaları 
içerecek şekilde geliştirilmesi tabi ki istediğimiz bir şey. Ama altyapımız buna müsait değil.  
Problemimiz burada. Şu anda mevcut yönetmeliği uygularken bile, yetişmiş insan kalitesi 
bakımından yaşadığımız sıkıntıları biliyorum. Şimdi problem kendimiz aşmağa çalışıyoruz, daha 
sofistike yöntemleri uygulamaya koymak istiyoruz, bunları koymakta halıyız da bir taraftan ama bir 
yandan da bu tarafını düşünmek zorundayız. Ben o bakımdan bu konuya çok önem veriyorum. Tabi 
bunu burada halledemeyiz ama başka toplantılarda bunu uzun zaman tartışmamız lazım. Spesifik 
olarak yarın ben de bahsedeceğim bu pier review olayı, tabi giderek önem kazanıyor, neyle 
yaparsanız yapın. Yüksek bina yaptığınızda kullandığınız yönetmelikten veya yöntemden bağımsız 
olarak çok iddialı bir şey yapıyorsunuz, Bunun bir şekilde ciddi bir şekilde kontrol edilmesi lazım. 
diğerlerini kontrol etmeseniz bile artık burada limitleri aşıyorsunuz, Yarın belki bunları biraz daha 
tartışabiliriz.  

H. Sucuoğlu 

Evet saat 6 oldu. İsterseniz yavaş yavaş bazı konuları yarına bırakalım. Daha başka yoksa 
panelden, durabiliriz. Başka bir son söz almak isteyen olur mu? Tamam, siz Azerbaycan’dan 
herhalde. Bize yine kendiniz tanıtın.  

Biz Azerbaycan’dan buraya beş kişi katıldık Bizi davet ettiğiniz için çok mutlu olduk. Her şey için 
teşekkür ederiz ve buradaki liderliğiniz bizim için de bir örnek oldu. Biz sizden çok daha büyük işler 
bekliyoruz. Bizde bir an önce sisin gittiğiniz yoldan gitmeye devam edeceğiz ve bu sayede ileride 
daha sık ilişkilerimiz olacaktır. Teşekkür ederiz. 

H. Sucuoğlu 

Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu iyi niyet temennileriyle burada kapatalım isterseniz. Herkese bu 
kadar saat bekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Panel üyeleri de artık herhalde yorulmuşlardır. 
Onların da biraz istirahate ihtiyaçları var. Çok teşekkürler, Sağ olun. 
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