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Bu işin her ne kadar bir bildiri hazırladım ise de, bundan belli ölçüde ayrılarak başka kendime ait 
ve ortak yazarlarıma ait olan düşünceleri sergilemek istiyorum. Bu takdimi yaparken de karmaşık 
denklemlere girmemeyi tercih ediyorum çünkü bunlar hem akışı biraz engelliyorlar hem de 
temel fikrin size aktarılmasında size bir engel olabiliyorlar. Şöyle bir genel manzaraya baktığınız 
zaman performansa dayalı yani yeni nesil deprem yönetmeliklerinin hepsinin üzerinde inşa 
edildiği temel fikir yapı sistemlerinin önceden tahmin ve kontrol edilebilir bir tarzda hem mal 
sahibinin hem mühendisin hem de tabiatın dikte ettiği şartlar içinde istenilen performans 
gösterilecek şekilde boyutlandırılıp hizmete sokulabileceği düşüncesi var.  Bu tabi ki ilerlemenin 
getirdiği bir gerçektir fakat gerçekleşmesi için bunun bazı önemli engeller ve hala gidermemizde 
problem olan ana noktalar var. Benim ağırlıklı olarak üzerinde duracağım bu engellerdir. Şurasını 
hemen başından söylemek isterim ki yarısı dolu olan bir bardağa baktığınız zaman eğer 
kötümserseniz yarı boş olduğunu söyleyebilirsiniz eğer iyimserseniz bunun yarı dolu olduğunu 
söyleyebilirsiniz.  Bir parça karmaşık düşüncelerin ve hislerin etkisi altında bende aynen temaları 
işleyeceğim buradan.  Konuya baktığım zaman benim gördüğüm şey  şudur ki; her ne kadar lider 
olmayan hesap tarzları artık gittikçe artan bi şekilde uygulanmaya sokulmuş ise de esasında 
bunların hepsi eşdeğer linealeştirmenin yeni elimize geçen hesaplama kudretiyle yeniden 
devreye sokulmasından başka bir şey değil. Temel düşünceler bundan belki de seksen yıl önce 
atılmıştır biz bunları şimdi gittikçe artan sofistikasyon bir bilmişlikle devreye sokmaktayız.  Bunun 
için davranış spektrumu bugünkü kullandığımız araçların temelinde yatan fikirdir ve buna bu 
konuşma sırasında ağırlık vermeyi  istiyorum. Bu arada düşüncelerinden ve hatta bazı 
slaytlarından faydalandığım Kaltek’ten  Bill Iwan’ında bu konuşmada bir arka plandaki ruh gibi 
olduğunu da itiraf etmem gerekir. Her ne kadar denklem kullanmayacağım dediysem de  bazı 
denklemleri sizinle beraber çıkarmak isterim. Akademik hayattan bildiğimiz bir gerçek vardır o da 
güç olduğu veyahut da  kudret olduğu yani sembolize edecek olursak  İngilizce başlıklarıyla 
bilgi=kudret. Mühendislik uygulamalarından bildiğimiz bir şey vardır ki o da kudret; iş yapmanın 
hızıdır. Bunu da bir de itam şeklinde ifade edebiliriz buda ikinci satırdaki temel denklem oluyor.  
Birde bize ticari sınıfların ticari zulvelerin öğrettiği gerçek vardır o da zamanın nakit olduğu veya 
para olduğu. Ama üç tane temel prensibi doğru kabul edecek olursak bir takım yeni denklemler 
ve bunların yeni durumlarına ulaşmak mümkündür. Mesela ; buradan bilgiyi çözecek olursak, 
bilginin iş bölü para olduğunu ileriye sürebiliriz. Öyleyse söyle bir yorum getirmekte mümkün 
olabilir. Eğer çok bilgili olmak istiyorsanız çok çalışmanız lazımdır. Doğrudur ama şöyle bir 
gerçekte onun tamamlayıcısı fonunu yapabilir çok fazla bilmek size illa ki para getirmeyebilir. 
Başka çıkarımlar yapalım eğer ki bu bize bir şeye teşvik oluyorsa parayı çözelim aynı denklem 
takımından. Para =iş / bilgi bunu da yorumlayalım; eğer çok paranız olmasını istiyorsanız çok 
çalışmanız lazım değil mi? Çünkü denklemin üst tarafında o var. Ama bu zordur yani çok çalışmak 
o kadar da kolay bir iş değildir. Fakat alternatif yorumuna şöyle de yapmak mümkündür; eğer 
bilginiz sıfıra doğru giderse o taktirde ne kadar çalışırsanız çalışın zengin olmanız kaçınılmaz 
oluyor. Yeni çıkarımlar yapalım bilginin tersi cehalettir, cehalet ise hepimizin bildiği gibi; mutluluk 
veya saadet şeklinde ifade edilebilir. Öyleyse eğer cehalet saadet ise ve cehalet bilginin tersi ise 
ilk gösterideki slaytların yerine koyarsak mutluluğun para / iş olduğunu çıkarabiliriz ki bu 
doğrudur üst taraf ne kadar az olursa o kadar mutlu oluruz. Bunun için buna yorum getirmek 
gerekmiyor. Bizim burada ileriye süreceğimiz düşünce şudur; her ne kadar deprem mühendisliği 



ve onunla ilgili diğer bilim alanları çok ilerlemeler kaydetmiş ise de yine de bilinmeyen 
bilinemeyen belki de karakteri itibariyle bilmesi mümkün olmayan bir sürü ana başlık var. Bunlar 
bir gerçek arka planda bulunduğuna göre belki de bundan 2500 sene önce Aristotle’un ifade 
ettiği gibi pek fazla kesinlik aramadan kesin çözümü olmayan problemlerin taklidi çözümleriyle 
yetinmek daha doğru ve daha akılcı bir yaklaşım olabilir. Dediğim gibi benim burada yapacağım 
şey eşdeğer linealeştirmenin bir gözden geçirilmesi ve bunu bazı yorumlarıyla. Burada eşdeğer 
linealeştirmenin tanımını yapacağım, hatırlamamız gereken şey bu sempozyumda olduğu gibi bu 
yöntemlerin uygulandığı alanların başında betonarme geliyor. Betonarmenin de lineal olmadığını 
her vesileyle ifade ediyoruz. Bu da bizi bir parça kendimizi daha iyi değerlendirmemize yol açacak 
bir gerçek olarak düşünmek lazım. Lineer olmayan sistemlerin eğer her gün ki uygulamalarda 
kullanılması isteniyorsa o taktirde bunları eşdeğer lineal hale getirmek lazım bununda yapılışı için 
bir sürü metot vardır. Ben burada sadece ve sadece bir parça eski olmakla birlikte bunlardan 
sadece bir tanesi örnek vereceğim ama dediğim gibi hem linealleştirme yöntemleri hem de bu 
linealleştirdikten sonra yapılan işte statik etki metotlarını filan yapılmasına ilişkin son derece çok 
sayıda yaklaşım ve metot bulunmaktadır. Hepsinin ana temeli w spektrumu ve bununda 
çıkarılışıyla ilgili bi takım hatırlatmalarda tarihi hatırlatmalarda bulunmak istiyorum w spektrumu 
metodu evet eskidir vesaire ve bunun yerine daha iyi metotlar almıştır vesaire ama eşdeğer 
linealleştirmeye bir örnek olduğu için buna yeniden bir ikinci bir gözle bakmakta fayda vardır. 
Bunların da dayandığı hesaplamaya ve dizayna dayalı dizayna yönelik prosedürlerin hangileri 
olduğu konusunda şey yapacağım ve birde ondan sonra sonuca gideceğim. Bir defa 
mühendisliğin en azından inşaat mühendisliğinin en azından inşaat deprem mühendisliğinin her 
zaman için tam olarak bilinmeyen bir takım gerçekler bilgiler üzerinde kurulmaya çalışılan bir 
uğraşı alanı olduğunu aklımızda tutmamız lazım. Depreme dayanıklı betonarme yapıların 
dizaynıyla ilgili olarak şöyle bir genelleştirmeye gidebiliriz elimizdeki metotları üç ayrı kategoriye 
koymamız mümkün olabilir. Bazı metotlar bazı teoriler hem bizim doğru veya doğruya yakın 
tahminde bulunmamıza yardım ederler hem de niye o tahminin doğru olduğunu bize söylerler. 
Örnek olarak verecek olursak; işte betonarme kesitlerin eğilmedeki davranışının kesitin şekli 
şemalı ne olursa olsun o temel teori vasıtasıyla işte + - %5 %10 gibi bir hatayla bulmamız 
mümkün oluyor. İkinci kategorideki metotlar tahmin etmemize yardım edipte niye olduğunu tam 
olarak söylemeyen metotlardır. Bunların başında mesela aderans olayı veya kayma gerilmesinin 
bize gösterdiği davranış biçimleri geliyor. Evet bunları biz tahmin edip bunlara karşı tedbir 
alabiliyoruz ama tam manasıyla da bir açıklamasını rasyonel açıklamasını bütün yükleme 
durumları için yapmamız mümkün değil. Birde tabi ki şartnamelerde veya standartlarda çok sık 
karşılaşılan bir şey vardır ne açıklayan ne de tahmin eden  metotlar vardır bunlar sadece böyle 
yaparsan iyi olur dediğimiz ve zaman zamanda çok diğerlerinden sık olarak değiştirdiğimiz 
şeylerdir. İşte bu mesela rotrene sürmeli’yle ilgili bir takım askeri şartlar vardır bunların 
dayandığı tek şey rasyonel işte şu kadar demir koyarsan şu kadar çubuk koyarsan ısıdan 
meydana gelen istenmeyen sonuçları engellemek mümkündür diye. Farklı oranlarda da olsa 
yapıların davranışı her zaman lineal olmayan bir karakteristiğe sahip. Bu standart yayınlarda ve 
kitaplarda gördüğümüz ileri geri hareket ettirilen bir çerçevenin ileri hareket ettiren bir kuvvetle 
yarattığı yer değiştirme arasındaki ilişkiyi gösteren  tipik histeratik eğilimin bulunduğu bir şey. 
Burada rijitliğin azaldığını kapasitenin azaldığını ve aynı zamanda da ilerleyen yükleme 
devirleriyle belki de eşdeğer sürelerin  azaldığını görmekteyiz. Bütün bunların bir araya gelmesi 
ve sadece bir basit elemanda değil de bir yapı sisteminde meydana geldiği durumlarda bizim 
rasyonel bir şekilde ve güvenli bir şekilde boyutlandırmak iddiasından bulunduğumuz yapı 



sistemleri için geçerli. Temel bir takım şeyleri akılda tutmakta fayda vardır. Bir yapının bir yapı 
sisteminin deprem yetkileri arasında altında davranışını kontrol eden 3 tane temel parametre 
vardır bunlardan bir tanesi yer değiştirme kabiliyetinin hasar görmeden onun yüksekliğine olan 
oranı diğeri reşitliğinin kütlesine olan oranı bir diğeri de dayanım gücünün ağırlığına olan oranı. 
Yani bunlar şu veya bu şekilde denklemlere hepsi girmiş olan parametrelerdir ve gerçekten eğer 
biz depreme dayanıklı no lineal, lineal olmayan sistemler için bir dizayn yaklaşımı 
gerçekleştirmek istiyorsak bu temel parametrelere bakmamızda fayda vardır. Teknik  deteratöre 
baktığımız zaman çok fazla ampirik denklemi de görmekteyiz. Bunlardan bazıları betonarme 
kolonların yapabilecekleri yatay yer değiştirmelerle ilgili deneylerin bir araya getirilip 
yorumlanmasıyla ilgili ben burada sadece iki tanesine yer vereceğim bir tanesi Prewal tarafından 
aşağı yukarı 15 yıl önce yapılmış olan bir çalışma burada 15 tane farklı yani dünyanın farklı 
yerlerinde yapılan deneysel araştırmanın sonuçları kolon deneyleri açısından değerlendirilmiş ve 
yatay yer değiştirme veya bi ucun diğerine göre yaptığı yer değiştirmenin şöyle bir basite 
indirgenmiş denklemle ifade edilebileceği ortaya çıkartılmıştır burada tabi bir takım kısıtlamalar 
vesaire var boyutların belirli sınırların dışında olmaması arzu edilmekte. Burada bir yer 
değiştirme kapasitesinin ve azami yer değiştirmenin bir ucun diğerine göre yaptığı yer 
değiştirmenin olduğu noktanın kapasitenin %20’den daha az bir kayıp olması olduğu aralığa denk 
geliyor şeklinde bir yorum getirmiştir böyle bir denklem var burada işte erişkinler vesaire yani 
yatay donatanın yüzdesi ve kesme kuvveti. Daha geniş bir veri tabanına dayalı olarak Ever Harted 
Berry tarafından yapılan aşağı yukarı aynı tarihlerde benzer bir ampirik denklemi vardır. Burada 
da yatay yer değiştirme veya drift diye adlandırdığımız İngilizcedeki değişkenin boyuna donatının 
burkulmaya başladığı nokta olarak  tarif edilir yani kıstaslar aynı değildir. Birinci denklemdeki 
kıstasla ikinci denklemdeki kıstas aynı değil ama bu araştırmacıların kendi tercihidir ve hangi 
değişkenin daha kritik olduğu araştırıcıların kendi tercihlerinde yaptıkları bir şeydir. Bunları bir 
denklem haline getirdiğiniz zaman büyük veya küçük eksenel yüklere bağlı olarak bunların yatay 
donatı yüzdesine bağlı bir şekilde ifade edilmesi sonucunda böyle değişik bir şey çıkıyor. Yalnız 
bunlar ortalama medyan eğrileri gösteriyor. Medyanın etrafında tabi ki bir dağılım var. Güvenli 
taraftaki bir denklemi kullanmak isterseniz bu dağılımında eksi tarafında olan ekstrem 
değerlerini kullanmak veya standart sapmanın ortalama bir medyandan daha küçük olduğu 
bandı kullanmanız gerekebilir ki o taktirde tahminle arzu edilen davranış arasındaki makasta ona 
göre azalıyor. Kolon narinliğine bağlı olarak böyle denklemleri çıkarmanız mümkün ve dediğim 
gibi bu iki ekstrem arasındaki makas o kadarda geniş değil yani kullanılabilecek yatay yer 
değiştirme kapasitesi çok hassas bir parametre ve bunun ampirik denklemlere bağlı olarak bir 
dizayn kıstası haline getirilmesi bu belirsizliklerin dikkate alınmasını gerektiriyor. Yapı 
sistemlerinin bir an için geriye doğru bakıp deprem etkileri arasındaki altındaki davranışına göz 
atalım. Yapıya gelen etkiler depremde olduğu gibi karmaşık kaotik bir karaktere sahipse bunların 
etkilerinin frekans özelliğinde gösterilmesi daha akıllıca bir şey oluyor ve bunlarında düzlenmesi 
tabiki ileriye dönük tahminlerde bize daha garantili bir yaklaşım edinmemize yardımcı oluyor 
çünkü girintili çıkıntılı eğrilerin yarın tekrarlanması zaten söz konusu değildir onun için bunların 
yuvarlanması ortalamalarının alınması belki ortalamalarının gerekli görülen veya uygun bulunan 
bantlarda yükseltilerek dizayna yarayan araç haline getirilmesi her zaman tercih ettiğimiz 
yaklaşımların kendisi oluyor. Bunun için frekans özelliğine geçtiğimiz zaman büyük bir 
kısıtlamayla karşı karşıya geliyoruz o kısıtlamada ele alınan sistemin lineal olması gerektiği. Bütün 
bu frekans uzayındaki temsiller lineal sistemler için geçerli oluyor öyleyse ben lineal olmayan 
sistemlerimi böyle araçlar kullanarak hesaplamak istiyor isem o lineal olamayan sistemi eşdeğer 



bir manada linealleştirmek. W spektrumunun da temel kavramı bu oluyor. lineal sistemlerin 
davranışları mühendisler tarafından iyi bilinen veya iyiyce bilindiği düşünülen bir grup metottur 
bize bazı içgüdüye dayalı ön kestirmeler içinde güzel bir araç verir ve daha da faydalı ve önemlisi 
lineal olsun veya olmasın yapı sistemlerinin davranışları birbirlerinden o kadarda fazla bir fark 
göstermiyor. Üst tarafta ve alt tarafta üst tarafta no lineal lineal olmayan alt tarafta da lineal 
olan bir sistemin benzer özelliklere sahip olması durumunda gösterdiği titreşim davranışını 
görmektesiniz bunların gerçekten de birbirlerinden pek fazla bir farkı yok ve ümit edilir ki eğer 
lineal olmayan sisteme bazı iade özellikler kazandırıldığında eğer aşağıdaki davranışı sergiliyor ise 
bu taktirde onlar o manada eşdeğerdir diye bir iddiada bulunabiliriz. Bunların bu metotların 
kullanılması içinde bize en uygun zemin davranış spektrumu veriyor. Bunun tarihçesine 
baktığımız zaman gerçekten de insan düşüncesini insan analiz etme kabiliyetinin adım adım 
gelişmesi ve mühendislik camiasının hizmetine sunulmasının güzel bir örneğini görüyorsunuz. 
Önemli adımlar bunların hepsi taibki Kaltek’ten geldiği için bir parça Kaltek merkezi olarak 
düşünebilirsiniz ama ilk adımlar gerçekten de orda atıldı. Bir davranış spektrumu kavramının 
ortaya atılması Bio Moris Bio tarafından 1932’deki 30 sayfa doktoritesinde öne atılmıştır bu tez 
enteresan bir tezdir bir defa hem kısadır hemde denklemlerin hepsi elle yazılmıştır şekillerin 
bazıları da hatta hepsi elle yazılmış olan bir şeydir ama önemli olan bunun formatı değil tabiki 
taşıdığı temel düşünce. Onun için mühendislik deprem mühendisliğinin ilerlemesindeki anahtar 
noktalardan kilit taşlarından kilometre taşlarından bir tanesi bu tezdir. Daha sonra bunu alıp 
beraber koleg olarak çalıştıkları Kaltek’teki Benny of the house ilan ettiler ondan sonra başka 
insanlar onun muhtelif açılardan ilerletilmesi ve iyileştirilmesi için katkılarda bulundular. Tabi 
bunlar olurken de ilk yer hareketi kaydının ancak ve ancak 1933’de elde edildiğini hatırlamamız 
lazım o zamana kadar kimse yer hareketinin ne olduğunu nasıl bir ihmirin meydana geldiğini 
vesaire bilmemekteydi sadece 1908'deki Messina depreminde dün bahsedildiği gibi İtalyan 
mühendislerin geriye doğru giderek sonuçlardan geriye doğru giderek binaların tasarımında 
alınabilcek yatay kuvvetin işte binanın kendi ağırlığının %10’u mertebesinde olması halinde iyi 
sonuçlar alıncağını bir sezgiyle bulmuşlar ve ortaya atmışlardır bu kavramlar Japonya’da kabul 
görmüş ve özellikle 1923’teki Tokyo depremi sırasında İtalyan gözlemlerinde doğrular mayetinde 
gözlemler yapılmıştır. Amerikan şartnamelerine geçmesi bunun çok elemanter bir tarzı da olsa 
ancak 1920’lerin sonunda veya 30’ların başında olmuştur tabi ondan sonra yer hareketi 
kayıtlarının elde edilmesiyle daha bir bilimsel öz kazanmıştır. Bir zamanlar bu dergi 
mühendislerinde sık sık yayın yaptığı yapabildiği bir dergiydi. Burada Wheniyoff’un 1934’te 
yaptığı yazdığı bir makaleyi görüyoruz burada. Geriye dönük okuduğunuz zaman insan vay canına 
ne kadar akıllı bir adammış diyor. Ama büyük bilim adamı olmakta burada yatıyor yani kimsenin 
o zamana kadar fark etmediği noktalara parmağı basmak ve bunun önemli olduğunu ilan etmek. 
Oradaki bir cümleyi buraya alacak olursak diyor ki burada Japonya’daki örneklerden geriye 
giderek işte %10  bugünkü taban kesme katsayısı ifade ettiğimiz değerin %10 mertebesinde 
olması diyor ki fenada değil yani bu  o iş çalışıyor. Hauzleur kendi doktoritesini bunlardan bir 10 
sene sonra bitirmişti. Orada da yine temel prensiplerden temel mühendislik prensiplerden süper 
pozisyon prensipten hareketle yapıların gelişi güzel yer hareketlerine karşı boyutlandırılmasında 
şunu da söyleyeceğim usulün kullanılmasının uygun olduğunu söylüyor diyor ki ; binaların bir 
depreme karşı gösterdiği tepki adına davranış spektrumu eğrileri denilen eğriler vasıtasıyla tasvir 
edilebilir, tarif edilebilir ve bunlarda bir manada tesir hatlarıyla aynıdır ama dinamik manada 
statik eğer tesir hattının ne olduğunu biliyorsa bir mühendis bunun dinamik karşıtında ne 
olduğunu daha kolay kavrayabilir. Hauzleur’ın yayında her kim hepimizin sırasında gördüğümüz 



bu eğriler ilk defa ortaya atılmıştır ve bunlar düzeltilmiş yuvarlanmış ve dizaynda kullanmaya 
müsait olan dizayn eğrileridir. Bir 10 yıl daha veya 15 yıl daha geçtikten sonra Newmark diye 
onunla beraber çalışan insanlarda lineal olmayıp ta lineal no lineal özellikler gösteren 
sistemlerde bu kavramların nasıl uygulanabileceğine ilişkin görüşler ortaya atmışlardır. Eğer 
lineal spektrum bu ise bu taktirde lineal olmayan spektrumunda yine bu newmarkın tercih ettiği 
try part tight üçlü  kısma ayrılmış olan spektrum eğrileri üzerinde böyle yapılabilir diye temel fikri 
onlar ortaya attılar. Demek ki adım adım ama altta yatan altlığı teşkil eden davranış spektrumu 
kavramından ayrılmadan bunlar yapılan ilerlemeler iyileştirmeler şeklinde görülebilir. Kapasite 
spektrumu kapasite spektrumu metodu doğuşunu 1975’teki bir yayına bağlamak mümkündür ve 
ortada bir müşavirlik işi sırasında Freeman ve arkadaşları kapasite spektrumu düşüncesini ortaya 
atmışlar binaların deprem hareketlerine karşı gösterdikleri davranışın her şeyden evvel yer 
hareketinin binaya yaptığı talep ile binanın o talebi karşılamaktaki kapasitesi arasındaki denge 
tarafından kontrol edildiğini yazmışlardır. Burada etraflarını çizdiğim temel şeyler var bundan 
evvelki enlere baktığınız zaman ne talep kelimesini bu manada ne de kapasite kelimesini yine 
aynı manada görmektesiniz demek ki bu da önemli adımlardan bir tanesi. Bu tabi ki kapasite 
spektrum metodunu farklı şekillerde ifade etmek mümkündür bunlardan bir tanesi de klasik 
manada olduğu gibi spektral ivmelerin periyod veya spektral yer değiştirmenin periyoda karşı 
olan eğrileri değil  spektral ivmenin spektral yer değiştirmeye karşı olan eğrisidir bu en sağdaki 
diyagramı göstermekte. O da işte kapasite spektrumu metodunun temelini meydana getiriyor. 
Buradan hareketle 1990’ların sonunda geliştirilen yakınsamakta bazı problemleri olan kapasite 
spektrumu metodunun diyelim ki atası ortaya atıldı ve burada işte eşdeğer hale getirilmiş diğer 
bir deyişle basite indirgenmiş olan yapı sisteminin maruz kaldığı taban kesme kuvvetinin yer 
hareketinin spektrumuna ilişkilendirilmesinde ifade edilen temelleri de temel düşünceleri ve 
denklemleri görmekteyiz. Bu çoğumuzun gördüğü bir belgedir esas itibariyle mevcut binaların 
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesiyle kendisini kısıtlamış gözükse de tabi ki yeni  binalarda 
uygulanma açısında uygulanma ve bilme açısından son derece temel fikirlerin ifade edildiği ve de 
bunun kapasite spektrumu metodunun veya ATC 40 diye anılan raporun iyileştirilmesi ve daha 
doğru veya doğruya yakın tahminlerde bulunması içinde daha sonraki bir tarihte yine istatistiki 
olarak iyileştirici denklemler geliştirilmiş bulunmaktadır. Kapasite spektrumu metodu evet çok 
tenkit edecek tarafları vardır onu ben kusursuz bir metot olarak burda ifade etmek istemem ama 
şu özelliklerin de bulunduğunu bilmemiz gerekir bir defa alışık olunan davranış spektrumu veya 
dizayn spektrumlarının burada kullanılması mümkün oluyor lineer olmayan sistemler açısından. 
İnsan mühendislerin kendi sezgi ve içgüdülerine uygun bir felsefeyi barındırıyor ve hem talebin 
hem de kapasitenin dengelendiği ve nerede buluştuklarının işte bilimsel bir temel üzerinde 
gerçekleştirildiği yöntemdir bu. Bunlar daha sonra bizim kendi yönetmeliğimizde de bulunan 
temel kavramlar ve binaların davranışının kabul edilebilir veya can güvenliğini tehdit eder 
sınırlarda olmasına ilişkin kavramsal bazda ve bir takım limitler vardır ama ilk başlarda 
gösterdiğim slaytlardan bazılarını hatırlayacak olursanız bunlarında bir dağılım gösterebileceğini 
ve o dağılımlarında sizin beklediğiniz medyan davranıştan emniyette olmayan tarafta 
gerçekleşebileceğini hatırda tutmak her zaman için faydadır.  Elastik olmayan davranış 
spektrumu direkt olarak çözmemizi imkan veriyor fakat bunun geçerli olduğu yer hareketi türleri 
o kadarda fazla geniş değildir özellikle yakın mesafede meydana gelen deprem hareketlerinin 
doğurduğu etkilerin bu yaklaşıma pekte müsait olmadığı daha sonraki tecrübelerle görülmüştür. 
Kapasite spektrumu metodunda avantajlı tarafı evet itolasyona gerek göstermektedir bazı 
durumlarda da itolasyon tam olarak sonuca varmıyor ve de onun zayıf noktası zayıf halkası bir 



eşdeğer tanım eşdeğer sönüm tanımlanıyor bu eşdeğer sönümde doğruluğu konusunda her 
zaman için şüpheci olmakta fayda vardır. Ama iyi tarafı da bildiğimiz lineal davranış spektrumunu 
burada kullanmamız mümkün oluyor. Burda sormamız gereken kritik bir soru var, Acaba doğası 
itibariyle lineal olmayan bir sistemi nasıl hangi manada eşdeğer lineal hale getirebiliriz?  Bunun 
için hep biliyoruz ki yaklaşımlar farklı formülasyonlar var ama hepsinin temelinde yatan hatanın 
lineal esasa göre yapılan tahminin içerdiği hatanın imonize edilmesi eğer o hata minimumdaysa 
o taktirde mühendislik uygulamaları geçerli olur diye düşünebiliriz. Eğer üst taraftakine yine biz 
bu ivme ve yer değiştirme boyutunda talebi tasvir eden eğri olarak görürsek bunun aşağı doğru 
çekilmesi ve burada üçlü veya çoklu lineal bir şekilde gösterilen kapasite girişiyle buluştuğu 
yerinde performansın meydana geldiği nokta olarak adlandırmamız mümkündür. Performansa 
gelinceye kadar hangi tür hasarların hangi tür kesit hasarların meydana geldiğinin bulunması 
içinde ayrı bir teknoloji ayrı bir formülasyon geçerlidir fakat hepsinin gittiği nokta veya gitmesi 
gereken nokta bu performansın meydana geldiği noktadır. Onun için o performansın meydana 
geldiği noktanın doğru olarak hesaplanması lineal olmayan eşdeğer lineal sistemlerde büyük bir 
önem arz etmektedir. Bu eşdeğer lineal sönümün gerçektende teorik olarak yapabilirsiniz ama 
bunu ancak belirli hareket tarzları için yapabiliyosunuz ve hepsi depremden önemli ölçüde ayrım 
gösteren özelliklere sahip. Biz has bel kader bu yöntemlerin uygulanmasıyla ilgili birkaç tane 
çalışmaya iştirak ettik bunlardan bir tanesi Avrupa komisyonu Avrupa birliği komisyonu ve 
uluslararası  atom enerji ajansının ortaklaşa desteklediği bu deney serisinin analitik olarak 
tahmin edilmesine ilişkin yarışma demeyelim  müsabaka diyelim. Fransa’da bir sarsma tablosu 
üzerinde gerçekleştirilen deney burada ağırlıkları eklenmiş perde duvarlarından meydana gelmiş 
bir yapı görüyorsunuz bunun üzerinde bulunduğu bir sarsma tablosu var bu sarsma tablosuna 
verilen hareketleri bu del de olsa yapının bütün özellikleri işte beton kalitesi donatısının nerde 
olduğu vesairesi filan size veriliyor ondan sonra soruluyor evet ben bu hareketi bu binaya verdim 
bu makete verdim sen bana bunun gösterdiği yer değiştirmelerini hesaplayacaksın, sen bana 
benim ölçtüğüm momentleri senin bulduğun momentlerle mukayese eder bir tablo 
hazırlayacaksın, iç kuvvetlerin  ne olduğunu bana söyleyeceksin ve hatta şekil değiştirmelerin ne 
olduğunu söyleyeceksin. Bu yarışmaya diyelim müsabakaya aşağı yukarı 20 tane ekip iştirak etti 
ve o ekiplerde tabi hepsi iddialı olan ekipler çünkü bazıları özel firma bazıları üniversite ben bu işi 
en iyi yaparım sözüyle ortaya çıktılar. Evet burada sadece bir tane örneğini veriyorum kırmızı bu 
döşeme hizasındaki hareketlerin davranış spektrumu diğer eğrilerde muhtelif ekiplerin yaptıkları 
aynı parametreye ilişkin yaptıkları tahminler. Görüyorsunuz ki bazılarını yani bir misli iki misli 
daha fark gösteriyor frekanslarda kaymalar var vesaire. Bunun floor spektrum veyahut da 
döşeme hizasındaki hareketin spektrumu eğer ki yer değiştirmelerine giderseniz performans bir 
parça daha iyileşir gibi gözüküyor ama iç kuvvetlere gittiğiniz zaman makas daha da büyüyor 
birim deformasyonlara gittiğiniz zaman makas daha da büyüyor. Diğer bir deyişle aranılan 
parametre ne kadar ince bir parametreyse sizin yaptığınız tahminlerdeki bütün elinizdeki o 
sofistike hesaplama metotları ve araçları olmasına rağmen gittikçe gerçekten uzaklaşır bir hal 
gösteriyor. Eşdeğer sönümün dezavantajı çıkarılan denklemler sabit genlikli yer değiştirmeler 
üzerinden gidilerek yapılmıştır fakat deprem hareketi sırasında hiçbir yapı aynı genlik üzerinde 
bir artı bir eksi yönde gitmiyor bazı küçük halkalar bazı büyük halkalar var vesaire ve bunların 
bide devam eden o devirsen hareket sırasında bozuklukları var rijitlik açısından kapasite 
açısından bunlar işi gerçekten de çok karmaşık bir hale getiriyorlar. Dediğim gibi bunlar alanların 
sabit olduğu düşüncesine dayalı olarak çıkarılmıştır fakat bu tam olarak doğru değildir. Birde tabi 
rijitliğin veya periyodun ne olduğunu tahmin edilmesi lazım en akla yakın olan şey tabi ki 



performansın veya performansa yakın olan yerde değiştirmelere ilişkin rijitliğin dolayısıyla 
periyodun kullanılması gerektiği buda her zaman için doğru olarak sonuç verdiğini ifade 
edebileceğimiz bir yaklaşım değil. Bu sekand rijitliği bazı durumlarda iyidir fakat bütün eşdeğer 
sistemler için bunu almak o kadarda doğru olmayabilir. Özellikle yakın mesafe depremleri 
açısından bu klasik yaklaşımın verdiği hatalar bu grafikte gösterildiği gibi.  Diktilite talebi arttıkça 
makas da büyüyor. Eğer yaptığımız hesaplar sonucu bulduğumuz sonuçlar tamamıyla doğru 
olsaydı birinin etrafında gezecekti bunların ama görüyorsunuz ki değil maalesef. Öyleyse eşdeğer 
lineal yerleştirmeye gitmemiz lazım bu alışık olduğumuz sevdiğimiz meslek tarafından 
benimsenmiş olan davranış spektrumunu hala kullanmaya devam edecek olursak. Highone 
1980’de bu eşdeğer linealleştirme için böyle bir düşünce ortaya attı lineal spektrumun lineal 
olmayan spektruma yaklaştırılması hataların minimize edilmesi bir adaptasyon teknolojisi diye 
tarif edebileceğimiz bir şeydir. Yine bunlar diktilite talebiyle ilgili olduğu için her diktilitede aynı 
kesinliği vermiyor ama kavram olarak böyle bir yaklaşımı ifade etmek mümkündür. Birde 
başımızı ağrıtan yakın alan depremleri var ki o ayrı bir uğraşı alanı haline gelmiş bir defa yakın 
alandaki deprem kayıtlarında hiç beklenmedik tarzda yüksek hızlar ortaya çıkıyor. Hız zaten 
hasarı yaratan en büyük etkendir. Halbuki hesaplarda hiçbir zaman bu dikkate alınmaz biz sabah 
akşam deprem ivmesiyle uğraşıyoruz hızlar pek parametre olarak şartnamelere nede bizim 
alıştığımız metotlara girmiş değildir. Birde ani bir darbe etkisine benzeyen bir karaktere sahip 
ayrı bir farklılaşma tesiri yaratıyor birde sismologların ortaya attığı yön seçme özellikleri var 
vesaire yani yakın alanda uzun lafın kısası gittikçe karmaşıklaşıyor. Japonya olsun Amerika 
Birleşik Devletleri olsun Türkiye olsun yakın alan depremlerine ilişkin kayıtlar ve bunların 
değerlendirmesiyle ilgili bir takım genelleştirici gözlemler var ben buraya sadece bizim ülkemizde 
yapılmış olan bu kayıtları aldım gerçekten de bildiğimiz bu kayıtlar normal kayıtlar gibi değil 
bunlara göre hesap yapmakta çok çok temkinli olmakta fayda bulunuyor. Erzincan’daki depreme 
bakacak olursanız 90 cm saniye mertebesinde bir azami hızı var. 90 cm saniyede çok aşırı bir 
hızdır başka kayıtlarda bu limitin de üzerine çıkan limitler kayıtlar görülmüştür pigler 
görülmüştür onlar tabi işi daha da karmaşık hale getirmekten başka birşeye yaramıyor. 2005’teki 
ATC atıf lema 440’ta yapılan iyileştirme bu eşdeğer sönümün yine parametrik bir dizi parametrik 
çalışmayla daha az hatayla sonuçlanacak eğriler şeklinde ifade edilmesine yaradı. Temel kavram 
aynıdır fakat kullanılan o eşdeğerlik yani bu eşdeğer sönümler daha iyi hale getirildi ve bunların 
prıde kalite katsayısı daha güvenilir bir tarza getirildi. Eğer maviyi sembolik olarak kapasite eğrisi 
binanın sahip olduğu gücü temsil eden ivme ve spektral yer değiştirme şeklinde ifade eden eğri 
olarak alacak olursak performansa yakın yerdeki yer değiştirmeyi hedeflediğiniz teğet, teğet 
değil de second teğeti böyle bir ayrım gösteriyor. Demek ki marifet bu işteki siyah eğriyi aşağı 
doğru çekip performansı doğru olarak tahmin etmektir. Bunun yapılması iin birkaç yöntem vardır 
ama en benim güvenilir olarak gördüğüm şey akma noktası üzerine inşa etmek çünkü akma 
noktası üzerine inşa edilen bu eşdeğer linealleştirmeler daha stabil daha az değişken ve en 
azından ötekilerden daha kötü olmayan bir eğilime sahip o bakımdan bunu ben doğal olarak 
görüyorum. Spektrum eğilimimiz burada işte bu eşdeğer bunu idealize ettiğimiz taktirde bir 
akma ‘’yer değiştirmesi’’ far edebiliriz bu akmayı yer değiştirmesinin mutelif katları bunun 
diktilite taleplerini meydana getiriyor olabilir ve her bir diktilite talebine denk gelende bir second 
rijitlik ona bağlı olarak ta second periyod tabi ki bulunuyor. Farklı yüzdelere  

Prof. Constantin Christopoulos. 



Burada bulunmak benim için büyük keyif aslında. Çünkü bu vesileyle yaptığımız bazı araştırmaları 
Türkiye’deki önde gelen yapı mühendisleriyle paylaşma fırsatı bulduk. Aynı zamanda  dün 
öğrencilerle ve genç mühendislerle bir araya gelme fırsatı buldum ve bazı projelerimizi onlarla da 
paylaşabildim çok güzeldi bizim için.  Ve bugünkü konuşmam içerisinde ben inanıyorum ki bir 
dönemin sonuna gelmek aslında deprem mühendisliği açısından çok önemli. Çünkü artık sürek 
yapılara geçiş daha da hızlanmış vaziyette ama burada bir iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. 
Öncelikle neden bunu yapmak istiyoruz. Konvansiyonel  ek sistem tasarım sürecini neden sonuna 
geldik öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda neleri değişik yapmaya başladık 
artık ve daha sonra sunumumun geri kalan kısmında bu bağlantıda yaptığımız bazı araştırmaları 
sizlere sunmaya çalışacağım. Öncelikle bildiğiniz gibi ...  deprem diye tahmin ediyorum şurada 
gördüğünüz. Burada çok fazla bilgi var slayt üzerinde verilmiş. Fakat ben sadece bir tanesine 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu depremde çok az sayıda ölümün meydana gelmiş olması 
dikkatinizi çekmek istediğim hususlardan bir tanesi. Evet 1 tane bile kayıp olması çok önemli. 
Fakat ....1.30 dönüp baktığımızda 200 ölü belki daha fazla ölüm meydana geldi. Fakat buna 
baktığımız zaman on yıllar içerisinde çok büyük bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sürekli 
sistemler geliştirildi. Bilhassa can emniyeti açısında geliştirildi ve hayat kurtarmaya başladı.  
Gördüğünüz gibi 30 milyardan fazla ekonomik kayıp meydana geldi. Fakat tasarımlar sayesinde 
ölü sayısı oldukça azdı. Bu tasarım seviyesinde depremde bunlarla karşılaştık. Aynı zamanda 
toplum üzerindeki etkilerine baktığımız zaman on yıllar içerisinde bu felaketten insanlar kendi 
paçalarını sıyırabildiler, etkilerinden kurtarabildiler. Bu bakımdan hem yapısal hem de yapısal 
olmayan bazı elemanların zarar gördüğünü söyleyebilirim. 2011 depremine bakalım birde. Yine 
bu deprem esnasında çok az göçme meydana geldi. Depremden önceki sonraki, önceki sonraki 
resimleri görmektesiniz. Büyük bir şehirden bahsediyoruz. Agres Cruch ve etkisini tahmin 
edebilirsiniz bu depremin. Peki neyi tartışmak istiyorum ben burada sizlerle sunex 2:34 
tasarımlarını tartışmak istiyorum. Unutmayalım ki ana yapısal elemanlara elastik akma yada artık 
deformasyon aracılığıyla zarar görmesi sağlanabilir bu elemanların. Fakat bunların bilhassa 
performanstan bağımlı tasarım sayesinde aza indirebiliriz bu ana yapısal elamanlar gelen hasarı. 
Birde şunu vurgulamak istiyorum. Toplam kaç kayıp olacak bina bakımından bunu çok fazla 
bilemiyoruz ve tahmin edemiyoruz diye düşünüyorum. Çok iyi çalışmalar yapamıyoruz. Büyük bir 
depremden sonra kaç tane bina kaybı olacak bunu tamda hesaplamıyoruz aslında. Çünkü bazen 
insanlar bu hasarlı binaları da kullanmayı kabul edebiliyorlar depremden sonra. o nedenle çokta 
araştırmaları yapamıyoruz ve değerlendiremiyoruz diye düşünüyorum bina kayıplarını. Sadece 
göçmüş olanlara bakabiliyoruz. Yine  Agnes Cruch te bir kamu binası görüyorsunuz. Oldukça iyi 
görünüyor gördüğünüz gibi. Panellere bakalım oldukça iyi. Fakat birazda yakından bakın 
isterseniz ve şuralar çatlamış gördüğünüz gibi. 14 katlı bir bina görüyorsunuz. Yine bu hasar 
çokta büyük görülmüyor çökmeyecekmiş gibi görünüyor. Fakat artık rezidüel deformasyon 
şurada bakarsanız. Ve aslında artık veya rezidüel deformasyonla ilgili olarak birçok kılavuz var 
kullanabileceğimiz. Fakat bir süre bunun üzerinde çalıştıktan sonra şunu anlıyoruz. Tam olarak 
böyle olmasa bile şöyle söylüyorum. Bu aralıkta bir yerlerde artık %0,2 lik bir ötelenme oranını, 
kayma oranını kabul ediyor gibiyiz yeni binalarda. Ve biz bitirmelerimi yaptıktan sonra insanlar 
bildiğimiz gibi binalara taşınıyorlar ve böyle bir durumda. profesör Mac Shamer bir çalışma yaptı 
arkadaşlarıyla birlikte ve şunu söyledi çalışmasının sonlarında Keth üniversitesinde depremden 
sonra binaları inceledikten sonra 0,5 lik bir artık kayma oranını belirlemişler. Ekonomik olarak 
hasar görmüş olarak tanımlayabilmek için. şimdi bizler sonik sitemleri tasarlarken Amerikan 
sisteminde müsaade edilen çelik yapılarda ve bunlar depremden geçtikten sonra bazı istatistikler 



gerçekleştirdik rezidüel ötelenme oranlarıyla ilgili olarak. Gördüğünüz gibi burada burulması 
önlenmiş yapıları görmektesiniz, izolatörleri görmektesiniz. Ve maksimum artık ötelenme 0,5 in 
üstündeymiş bunlarda. Daha öncede söylediği gibi bu 0,5 bizim için bir sınır olabilir. Bunun 
ötesinde beklide binaları yıkamıyoruzdur. Ve 5-6 katlılara baktığımız zaman binaların çoğu %0,5 
ötelenme aralığında kalıyor, dirift aralığında kalıyor. Evet bu süregelen bir bilgi birikimi aslında. 
Bu ötelenme oranına baktıktan sonra biz hasarları incelemeye başlıyoruz. Ve daha sonra toplam 
kayıpları bulmaya çalışıyoruz. Aslında çoğu kayıp modelinde de bunu yapıyorlar diye 
düşünüyorum. Ötelenme oranlarını hesaplıyorlar öncelikle. Kısa bir şekilde buna baktıktan sonra 
aslında performansı deprem sırasında çok iyi olduktan sonra niye benziyor yapılar ve binalar, 
buna bir bakalım. Birkaç örnek göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi kiriş kesitleri böyle 
depremden sonra bu binada. İyi performans gösteren çelik bir bağlantı noktasının olduğunu 
söyleyebilirim bunun. Sisteme bakalım, gördüğünüz gibi akmadan sonra herhangi ağır bir çatlak 
yok burada. Zaten olması gerekende çelik yapılarda buydu. Betonlara bakalım birde. Şileden 
alınan resimler genellikle. Çatlaklara bakın. Sunumumun sonunda da daha ziyade bu kuplajlı 
kirişlerden bahsedeceğim. Bilhassa uzun binalarda, yüksek binalarda kullanılıyor. İşte 70, 50… 60-
70 katlı binalardan bahsedeceğim. Çünkü bunlar çatlattıktan sonra onarımları çok zor olabiliyor. 
Şimdi sunumum içerisinde biraz da üzerinde çalıştığımız birkaç sistemden bahsetmek istiyorum 
yüksek performansı elde edebilmek için ve depremden sonra binanın kolay bir şekilde eski 
performansı dönebilmesi için ve yapısal değerleri sağlayabilmesi için neler yapıyoruz bunlardan 
bahsedeceğim. Ekranda tuhaf görülebilir gösterdiklerim. Fakat öncelikle biz düşündük ki akma 
elamanlarını ana yapılardan ayırmamız gerekiyor diye düşündük. Çünkü böylece çok diktuel ve 
reji sistemler elde edebiliriz drift kontrolünü sağlayabilmek için. Ve burada yaptığımız 
projelerden bir tanesi bu yer değiştirebilir hatlara odaklanmak oldu, bağlantı noktalarına 
odaklanmak oldu. Burada bir simulasyon görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bağlantı noktaları 
döşeme üzerindeki ve plak üzerindeki bağlantı noktaları şu anda hasar görmekte bu simulasyon 
içerisinde. Fakat bu bizim yaptığımız tasarılardan sadece bir tanesi. Bu şekilde bağlantı 
noktalarının performansının iyi olmasını sağlıyoruz bu testler sayesinde. Ve aynı zamanda elastik 
bir rebound koyuyoruz şu orta kısmına gördüğünüz gibi. Ve bu sayede şu şekilde gördüğünüz gibi 
şurada bir deplasman bağlantısı olduğu zaman ve kaynaklı bir bağlantı olduğu zaman 
gördüğünüz gibi performansı şöyle ortaya çıkmış. Şu üst tarafına da şöyle bir slap döşeme 
koymuşuz,  plak koymuşuz. Ve bunu tekrar test etmişiz gördüğünüz gibi ve performansının yine 
bir önceki gibi olduğunu görmüşüz. Ve aynı zamanda burada çerçeve üzerine 0,5 lik artık 
ötelenme oranı uygulandığını görmüşüz. Şimdi Torento üniversitesinde yaptığımız çalışmalardan 
bir tanesi de Cast Cruch te gerçekleşti. 2 tane binada yaptık bu çalışmayı. Ve yine yer 
değiştirebilir bağlantı noktalarına uyguladık bu testleri deplasman linkleri dediğimiz.  Ve daha 
sonra bağlantılar üzerine ne oluyor diye baktık. Ve en nihayetinde x sıra cıvatalarda çatlak var mı 
yok mu diye görmeye çalıştık bu testten sonra. Aslında çok hızlı ve kolay bir basamaktı bunu 
yapmak. Ve daha sonra diktüel elemanların onarımı sağlanabildi bu testten sonra. Gördüğünüz 
gibi akma konektörü burada gördüğünüz. Burada bağlantı noktalarını görüyorsunuz, kalibre 
edilmiş geometrisi ve böylece liktüreliği sürekli maksimize edilmiş, kullanımı kolay. ve tipik bir 
şekilde bunları bağlantı noktanıza bağlayabiliyorsunuz. Ve başlık kısımları da şu şekilde akma 
parmakları şurada gördüğünüz. Ve buda çerçeveye kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Normal bir 
sistem aslında bildiğiniz bir sistem. Tam  ölçekli bir testini görmektesiniz burada. Sistemin 
performansı bu şekilde. Tam histeriktik yapıyı görüyorsunuz burada. dokuma sonlandırılmış 
çapraz sönümleyicilerle beraber. Ve yüksek binalarda diktüel sistem kullanıldıktan sonra 



çökmeye bakıldıktan sonra oldukça iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim bu sistemi. 
Gördüğünüz şekilde şu şekilde histeriktik yapı. Gördüğünüz gibi oldukça düz bir histeristik yapı 
var şurada. Aslında bunun için tasarlanmıştı zaten. aynı zamanda şu tarafta da rejidite etkisi var 
kataner etkisi diyoruz buna. Akma geldi ve daha sonra büyük bir deformasyonu oldu. Ve daha 
sonra sistem rijit değiştirdi vb. Ve bu aslında çok önemli bizler için. Çünkü bizim büyük 
problemlerimizden bir tanesi bilhassa Kuzey Amerika’da , Japonya’da mesela Kuzey Amerika’da 
daha doğrusu Pin Pen dokuma sonlayıcı çaprak sönümleyiciler tasarlıyoruz. Ve tabi ki bunların 
akma üzerinde etkileri oluyor. Ped 6 etkisine bakıyoruz döşeme hizasında. Ve daha sonra 
döşeme esnasındaki elastisite etkisine bakıyoruz. Bilhassa yüksek, uzun binalarda. Bu konuda bu 
sistemlerin pek çok hassasiyeti gösterildi aslında. Negatif akma sonrası rijidite olduğu gösterildi 
bunlarda. Ve daha başka döşemelerde de elastisite etkisi yarattığı ortaya çıktı. Ve yine sistem 
daha da iyileştirildi, geliştirildi. Ve burada bu örneği paylaşmaya çalışmıştım. Veritej Kolombiya 
Kanada görüyorsunuz burada. Aynı sistemi burada da kullandık. Burkulma önleyici çapraz 
sönümleyici . Pening to pen sistemler. ve bu bir sonraki sönümleyicide uygulanabiliyor 
gördüğünüz gibi. Eğer çoklu tabanda kullanmak istiyorsanız. Konnektör şurada. Tüm sünekli 
duktulite burada. Gördüğünüz gibi botlarla cıvatalarla birbirine tutturulmuş. Ve deprem 
esnasında performansı oldukça iyi. Sağlamlaştırma çalışmasını görüyorsunuz. Kanada’nın sismik 
aktivitesi en yüksek alanlarından bir tanesindeki bir okul burası. Ve çalışması yapıldı burada bu 
sistemlerle. Bu sistemler sayesinde aslında çok iyi performanslar elde edebiliyoruz. Burada 
gördüğünüz Brey Hezel sönümleme sistemi bizim tekniğimizle oluşturulmuş. Buradaki fikir 
aslında ben sadece enerjiyi akıtan ve emen bir sistem istemiyorum. Aynı zamanda enerjiyi 
depolayan aynı zamanda rezidüel deplasmanı engelleyen bir sistem istiyorum. Burada artgen bir 
teknoloji kullanıldı. Başka bir sistem bu. Fakat buradaki kilit mesele bir mekanizma geliştirmeye 
çalıştık. Ve en nihayetinde kompresyon olsada , stres olsada performansı iyi olsun istendi. Şu üst 
taraftaki kazığa bakalım isterseniz. Buradaki ankora baktık. Ve diğer ankorda şu tarafta, diğer 
tarafa bağlanmış vaziyette. Ben bunu ittim. Ve diğer ankoruda bu tarafa çektim gördüğünüz gibi. 
Bir önceki ankor şuna bağlanmış oldu böylece. Böylece bunu yapmamı sağlayan bir kuvvet elde 
ettim aslında. Şu mekanik sisteme bakacak olursak bir de gördüğünüz gibi bir tüp diğerinin 
içerisinde. Yine burada gerilim elemanları kullandık. Ve enerji emilimi iki tüp arasında nispi 
olarak gerçekleşti gördüğünüz gibi. Tam boyut kalibrasyon testini yaptık bunun. Yine dinamik 
enktamentel bir analizdi burada yaptığımız. Yine burada gördüğünüz gibi lateral kuvvetleri bu 
çerçeveye uygulamaya çalıştık. Ve tedrici bir şekilde göreceksiniz bir akma tepkisi olacak 
bunlarda. Ki bunu istiyoruz çünkü kuvvetleri azaltıyoruz burada. Fakat burkulma sönümleyici 
çapraz sönümleyicilerin kıyaslandığında bu kendini yeniden merkezliyor gördüğünüz gibi. Gürkan  
… yakın fay hattı etkisinden bahsetti aslında. Diktüel sistemlerde Pi delta var bildiğiniz gibi, Pi 
delta etkisi yakın hat etkisi bakımından çok yüksek ,çok büyük etkiler gösterebiliyor aslında yakın 
sahalarda daha doğrusu çökmeler çok daha fazla olabiliyor bu etkilerden dolayı. Yakın fay 
etkisinin simule edilmiş halini görüyorsunuz burada. Daha sonra yeniden merkezlenmesi 
meydana gelmiş gördüğünüz gibi. Yani yapı tepki vermeye devam ediyor bu şekilde yeniden 
merkezleme sayesinde. Yine bu sistemin ilk tasarımlarında bazı sınırlılıklarımız vardı daha 
doğrusu, % 2 deformasyon oranımız vardı. Daha sonra konseptleri iyileştirmeye çalıştık ve en 
nihayetinde işe yarayan bir şey bulduk, İkinci testleri yaptıktan sonra. ve deplasman ve deltayı 
bulduk gördüğünüz gibi. Fakat deformasyona çok fazla dokunamadık hala. Bu kendini kendisini 
merkezleyen sönümleyicilerle çalışmaya devam ettik. Ve en nihayetinde bu mekanizmanın 
deformasyonu azaltabileceğini gördük çalışmalarımız sayesinde. Tam ölçekli testini görüyorsunuz 



yine bu mekanizmanın laboratuvarımızda uygulanan. Gördüğünüz gibi %4 lük ötelenme oranı var 
burada. Hala performans iyi devam ediyor. Şimdi bir örneğini göreceksiniz histeristik döngüye 
bakalım. Gördüğünüz gibi açılıyor kapanıyor aralıklar burada. Eğilim şu şekilde. Şu tarafa bakacak 
olursanız ne kadar çerçeve deformasyonu ortaya çıkmış sistemde bir deprem esnasında, 
simulasyon esnasında tabi ki. Ve tamamen kendini yeniden merkezlediğini söyleyebilirim. Fakat 
bir antidiyetik  deplasmanla bu gerçekleşmiş. Bunu geçeceğim. Zaten bahsetmiştim. Birazda 
kendini merkezleyen yapılardan bahsetmek istiyorum. Self centering dediğimiz. Belki 15-20 yıl 
boyunca bu sistemler üzerinde çalışmışımdır. Ve o nedenle diyebilirimki belki depreme en 
dayanıklı sistemler bu kendini merkezleyen sistemlerdir. Ben sistem olarak şöyle 
inanıyorum.bunlar yakın zamanda oldukça kullanılır olacak ve yaygınlaşacak. Çünkü oldukça 
dirençli diye düşünüyorum. Bunların modellemesi zor olabilir fakat böyle bir çerçevenin çökmesi 
bunlarda neredeyse imkansız olacaktır. Bu nedenle kullanımı yaygınlaşacak diye tahmin 
ediyorum. Gördüğünüz gibi bir yapı alınmış ve daha sonra temelinden ayrılmış, bağlantısı 
ayrılmış temelinden. Ve art germe uygulanmış gördüğünüz gibi, kaya üzerinde. Ve en 
nihayetinde nomirer bir mekanizma tabanda oluşturulmuş. Bu yapıya aslında yumuşatıyor 
izolasyon gibi aslında. Gördüğünüz gibi upliftingişlemi yaptığımız zaman rejidite azalıyor 
bunlarda. Ve böylece aynı kuvvetli sistem üzerinde kuvvetler büyük ölçüde azalmış oluyor. Aynı 
zamanda yeniden merkezleme, öz merkezleme özelliği de var sistemin. Bu yapılar aslında 
yüzyıllardır var etrafımızda bildiğiniz gibi. Kaya üzerindeki temellere baktığımız zaman bunlarda 
da var aslında. Bunları davranışlar yüzyıllardır kullanılıyor. Ve böylece bu tarihi depremlerde 
neden o kadar tarihi binalar hala çökmeden ayakta kalmaya devam etmiş bunu anlatıyor aslında. 
Bu fikrin yüzyıllardır olduğunu anlatıyor. Ve biz şimdi bunu aldık ve bunu kullanarak bu şekilde 
davranan yapılar oluşturmaya çalıştık kendi mekanizmalarımız aracılığıyla. Burada yaptığımız 
çalışmaya bakacak olursak bazı problemler vardı aslında. Öncelikle taban mekanizmasına mesela 
kesme duvarları veya aynı zamanda betonarmede olduğu gibi yüksek modelizimden 
bahsedilmişti dün hatırlayacak olursanız burada da aynısı vardı. Yüksek modan etkilenen 
yapılardan bahsediyoruz çünkü burada problemler yaratıyordu bunlarda. Bunun için bazı 
çalışmalar yaptık. ABD de başka araştırmacılarda bunu yaptılar. Bu elemanların boyutu 
azimirüktenin etkisi yüksek modan oldukça etkileniyordu burada. Ve bu kuvvetleri bizim 
yaptığımız çalışma aslında şöyle oldu. Bir sistem geliştirmeye çalıştık ve tabanda sallanmaya izin 
veriyordu bu. Fakat aynı zamanda yüksek modların etkisinin de azaltılmasını sağlıyordu. Fikrimiz 
şu şekildeydi aslında. Eğer temelde tabanda şöyle bir mekanizmanız olursa moment yükseğe 
çıkamayacak yani sınırlanmış olacak. Şunun üstüne gelebilecek. Yani depremin yoğunluğu 
arttıkça moment aşmıyacak aslında gördüğünüz gibi. Bütün bina boyunca elastik ve kesme 
mekanizmam olacak benim. Ve bende yoğunluğu arttıkça kesme evet yukarıya doğru devam 
edecek proposyonel olarak. Fakat en nihayetinde daha yüksek mod etkisi ortaya çıkacak. Ve 
bunun yanı sıra kesmede herhangi bir sınır olmayacak. O nedenle bizim yatırım yaptığımız fikir 
şöyleydi. İki tane fikir vardı. Bir tanesi ikinci bir kontrol momenti ekleyelim binaya dedik. Ve 
böylece iki tane kontrol noktası olacaktı. Yükseklik mod etkisi sınırlanacaktı. İkinci fikir ise yüksek 
daha doğrusu kendisini merkezleyen sönümleyiciler kullanalım dedik. Ve böylece kesme moment 
etkisini tabanda sınırlayabilelim dedik. Şimdi sarsma tablası örnekleri göstermeye çalışacağım 
sizlere. Ve böylece söylediklerimi daha iyi görselleştirebileceksiniz, anlayabileceksiniz diye 
düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu çerçeveyi Montreal da coltpoil tekniği uygulayarak test ettik 
bu sarsma tablasında. Gördüğünüz gibi şurada sallama bağlantı noktaları vardı. Ve konvasyonel 
diktüel olmayan bir çerçeve burada gördüğünüz. Bu çerçevenin maliyetini tahmin edebilirsiniz 



zaten. ve bu aslında Kanada da tasarımıza izin verilen en düşük ücretli çelik kadar aslında bunun 
maliyeti. Gördüğünüz gibi şurada bir sallanma meydana geldi. Şurada da yine ikinci bir ara 
mekanizmamız var. Ve gördüğünüz gibi iki tane sağlama bağlantı noktamız oldu bu sayede. Yine 
buraya çelik bir sönümleyici koyabildik. Yada kendini merkezleyebilen bir sönümleyici koyabildik. 
Yani aslında iki tane test uygulamış olduk aynı ayda. Yine aynı çerçevenin direncini göstermeye 
çalışacağım. Gördüğünüz gibi sarsma masasında çok yüksek deprem kuvvetlerine maruz 
kaldıktan sonra herhangi bir hasar olmadan performansına devam etmiş. Gördüğünüz gibi bazı 
resimler var yine bu testten alınmış. Gördüğünüz gibi bir moment 0V iki moment 0 V şurası da 
şurası 1m1v ve 2m1v. Konvasyonel sönümleyici sol tarafta sağ taraftaki ise kendini merkezleyen 
sönümleyiciler. Ve sarsma masasındaki yapıda şuna benziyordu. Ölçeklendirilmesi yapıldı 
gördüğünüz gibi. Lateral destekler şurada yapılar aslında gördüğünüz bu asıl sarı destekler bizim 
kullandıklarımız mekanizma olarak. Testte sizlere göstermek istediğim konvasyinonel sallanma 
hareketi aslında. Şuraya dikkatinizi çekmek isterim. Şu köşede ve şu köşede yapısal ileri ve geri 
sallanmayı görceksiniz bu deprem esnasında meydana gelebilecek bir sarsılma. Ve yine enerji 
emilimi rispansiyoli meydana gelmiş sallanmada ve böylece bağlantı noktalarındaki hareket 
kontrol edilmeye çalışılıyor. Çokta şaşırtıcı değil aslında . akliftler meydana gelmiş ara ara. İşte 
yukarı çıkmış aşağıya inmiş ve herhangi bir hasar yok. Şimdi bir sonraki göstermek istediğim 
mesele yine aynı test aslında. Fakat yüksek modları ve kesmeyi kontrol edebilmek için ilave 
mekanizma kullandık bu kez. Burada aslında yaptığımız ilk mod gördüğünüz gibi bir sallanma 
modu. Çok yavaş bir mod. İkinci moda ve üçüncü moda baktığımız zaman daha yüksek modlar, 
yüksek frekans modları. İlk moda çok yavaş sallarken şurada çok hızlı bir şekilde sallıyor. Fakat 
yinede kesme ve yapının üzerine doğru çıkan kesme kuvvetini azaltıyor bir şekilde. Yine çok 
şaşırtıcı değil aslında bizim kullandığımız mekanizma. Sizlere göstermeye çalışacağım bu 
testlerden elde ettiğimizi ve böylece etkileri daha iyi anlayacaksınız aslında. Gördüğünüz gibi 
buraya gelecek olursak bir daha çalıştıralım gördüğünüz gibi tek bir sallanma noktası şurası. 
Burada da iki tane sallanma noktası var ve kesme kontrolü var aynı anda altta gördüğünüzde. 
Peki burada ne gördük. İki çerçeve arasındaki deplasman neredeyse aynı ve yer değiştirme 
neredeyse aynı. Yani herhangi bir etki olmamış aslında. Yani yüksek modun deplasman üzerine 
çok fazla yükseklikle çok fazla etkisi olmamış gördüğünüz gibi. Deplasmanlar yukarıda ve aşağıda 
daha birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Fakat şuraya bakalım burada zarfları görüyorsunuz 
kesme zarfları bunlar. Bu ikili sistemlerin çok farklı bir birbirinden farklı hareket ettiğini 
görüyorsunuz. Yani bir yükseklik boyunca kesme değişmiş aynı zamanda momentte yükseklik 
boyunca bina yükseldikçe değişmiş üst katlara doğru gördüğünüz gibi. Güzel bir azaltma sistemi, 
mitigasyon sistemi olduğunu söyleyebilirim alttakinin. Deplasmanlar aynı gördüğünüz gibi yer 
değiştirme aynı. Fakat kesme ve moment oldukça birbirinden farklı alttakinde ve üstekinde. Bir 
tane daha sistemden bahsetmek istiyorum daha sonra sözlerime son vereceğim. Bu yine uzun 
binalar için. Hem deprem hemde rüzgar etkisi altında kalan binalar bunlar bildiğiniz gibi. 
Yaptığımız bir uygulamayı göstereceğim. Kesme perdeleri gördüğünüz gibi bu çalışma yaptığımız 
daha sonra kulpaj kiriş çalışmaları yapıldı bu test içerisinde ve uygulamanı göstermeye 
çalışacağım sizlere. Burada ki fikir şu çok yüksek bir bina değil bu arada gördüğünüz fakat tahmin 
edebilirsiniz. Çoklu katlı binalarda bu sıklıkla karşımıza çıkıyor. Burada bir örnek göstermeye 
çalıştım ama Şile de bir hasar. İnsanlar tekrar binaya girmeyi reddediyorlar. Çünkü kuplaj kirişleri 
şuna benziyor bir depremden sonra. mühendisler ne diyor. Hayır bu güvenli bir binadır. Tekrar 
gidip kullanabilirsiniz. Fakat insanlar burada yaşamak istemiyorlar. Ve girmek bile istemiyorlar. O 
nedenle ben buna odaklanmaya çalıştım. Bu tür kirişler bütün bina yüksekliğinde mevcut olan 



kirişler bu arada. Gördüğünüz gibi viskoelastik kuplaj sönümleyicisi uygulamaya çalıştık bu tür 
binalarda. Viskoelastik şekilde tasarlanmış bunlar. 3M materyali kullanıyorlar gördüğünüz gibi. 
Tokyada geliştirilmiş bir sistem bu. Buradaki fikir aslında şu gördüğünüz gibi enerji emilimi için 
kullanabileceğimiz asıl yer şu kırmızı ile gösterdiğim yer aslında. Enerji emilimi orada çok iyi 
oluyordu. Ve yüksek binalarda bu tür sönümleyiciler kullanıldığı zaman çokta etkili olmayabiliyor. 
Çünkü rotasyona uğruyorlar, dönüyorlar ve etkileri azalıyor. Aynı zamanda kat arası kayma, kat 
arası kesme etkisi de meydana gelebiliyor. O nedenle sönüm mekanizmasını şu yuvarlakla 
gösterdiğim alanda en iyi olacağını düşündük ve oraya koyduk. Ve gördüğünüz gibi kuplaj kirişleri 
burada ve durumlarını görebiliyorsunuz. Kuplaj kirişlerinin lokasyonu yüksek modlarda  bilhassa 
çok önemliydi. O nedenle onların nereye yerleştireceğine de odaklanmaya çalıştık çalışmamızda. 
Ve gördüğünüz gibi yapmak istediğinize bağlı olarak sistem çok basit aslında. Temel olarak ne 
yapıyoruz. Nispi kord dönmesinin etkisinden faydalanıyoruz aslında bu hareketten 
faydalanıyoruz. Ve yüksek sönümleyici materyalini kullanarak enerjinin emilimini sağlıyoruz bu 
sistem içerisinde. Peki bu nasıl tasarlanıyor diye soracak olursanız. Bu tasarım filozofisi slayt 
üzerinde gördüğünüz sistemde kullanılan. Tüm rüzgar kuvvetleri altından sık rüzgarlarda buna 
dahil çünkü bunların emilmesini de kontrol altına almak istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi ilave 
sönümleme sayesinde ivme ötelenme oranları hız ve kuvvetler azaltılıyor. Ve davranışı 
viskoelastik tepki şekline dönüşüyor ve herhangi bir hasar meydana gelmiyor. Veya kötüleşme 
meydana gelmiyor. Herhangi bir hasarsızlık altında gördüğünüz gibi durum böyle olmuş. 
Maksimum güvenilebilir deprem koşulları esnasında yine bir kitleme lock up mekanizması var. 
Fakat yine burada da tepkimiz viskoelastik bir tepki oluyor gördüğünüz gibi. Çelik elemanlar 
şurada. Ve bu sayede hem sönümleyici zarar görmüyor ve sürtünmüyor. Ve bir döngüden daha 
geçebiliyor bina. Gördüğünüz gibi viskoelastik tepki şu şekilde. Viskoelastik plastik bir tepkiye 
dönüşmüş büyük bir deprem kaydı esnasında. Şimdi ben birkaç tam boyutlu test göstermek 
istiyorum sizlere bunu daha iyi açıklayabilmek için. Ve bu gördüğünüz gibi perdenin yarısında 
neredeyse. Torento merkezinde kullanılan bir tasarım bu. Şu anda orada mevcut yerleştirilmiş 
vaziyette. Şurada da pinlerle beraber sallanma mekanizmalarını görüyorsunuz. Deformasyonlar 
şu şekilde. Gördüğünüz gibi tip spesimenleri gönderildi bunlardan. Daha sonra şu taraf kaldırıldı 
ve her spesimende alt germeye bakıldı. Ve tüm perdeyi tekrar inşa etmeden performansına 
bakıldı. Gördüğünüz gibi aks yüküne de bakıldı. Yine beklediğimiz şekildeydi buda. Böylece 
realiste bir şekilde duvar üzerindeki ön gerilimin etkisini görebildik. Birkaç ön gerilim testiydi 
aslında bunlar. Daha sonra bir deprem cihazıyla birkaç test daha yapmaya çalıştık. Harmonik 
yükleme testiydi bu. Bunun %150 birim yer değiştirmesi vardı.  Streyni %150yidi. İleri geri 
sallama hareketi gerçekleştirildi. Ve F si 0,3 Herz di gördüğünüz gibi. Enerji emilimi çoklu 
döngülerde sağlandı yine bu testlerde. Ek modda lateral veya burmalı rüzgar tepkisi ortaya çıktı. 
Ve oldukça iyi performans gösterdi. 85 katlı bir binada Northridge’de bir binada bu teste 
gerçekleştirildi yine. Maksimum güvenilebilir deprem koşulları altında. Daha yüksek bir mod 
kullandı. Aslında gördüğünüz gibi sönümleyici üzerine ve kilometrelerce kuvvet var aslında. 
Yüksek binalarda bilhassa bu 2000 kilo Newtonluk kuvvetin çok yüksek bir kuvvet olduğunu 
düşünebilirsiniz. İşte bizim sönümleyicinin üzerindeki kuvvet böyle bir kuvvet aslında. Daha 
sonra nihai tepkiye baktık bina üzerindeki. Aslında çelik kısımlara hasar veremedik test esnasında 
bu viskoelastik plastik tepki meydana geldi. Dinamik tasarı esnasında. Daha sonra hız pulslarına 
baktık ve kapsite tasarımını doğrulamaya çalıştık bağlantı noktalarında. Gördüğünüz gibi bunu 
yaparak ve aynı zamanda kuvvetleri artırarak en nihayetinde çok güzel bir fikir elde ettik. Şurada 
gördüğünüz gibi sistemdeki akma böyleydi. Ve kuvvetler sınırlandırılabildi mekanizma sayesinde. 



Viskoelastik sistem kilitlenebildi zaman içerisinde. Ve içerideki diktüelite de test edilebildi en 
nihayetinde. Yine burada bir sönümleyici görüyorsunuz. 5-6 tane simule edilmiş rüzgar kuvvetine 
uğramış aynı zamanda deprem simülasyonu da gerçekleştirilmiş burada. Gördüğünüz gibi bu 
konvansiyonel kirişlerin performansıyla karşılaştırıldıklarında oldukça iyi olduğu ortaya çıkmış. 
Yine burada Torento da yaptığımız tasarımını bitirdiğimiz bir proje görmektesiniz. Torento 
merkezinde olacak bu binalar. Ve tasarımı tamamlandı. Yine kuplaj sönümleyiciler kullanılıyor 
burada. 66 katlı olacak ve 20. katta kullanacağız bu sönümleyicileri. En iyi lokasyonun orası 
olacağını belirledik. Ve eğer buraya koyarsak sönümleme teknolojisinin hepsine odaklamamız ve 
yaymamız gerekecekti. Fakat biz dediğim gibi şu sistemi kullanarak orta yerlerde bir yere koyduk 
sönümleyiciyi. Ve bunun çok fazlada faydası oldu aslında. Sözlerime son verirken birkaç dakikam 
daha var galiba. Geriye dönük bazı mühendislik örnekleri göstermek istiyorum. Yine yapı tekniği 
olarak mühendislerin uyguladığı bir örnek bu. Gördüğünüz gibi oldukça maliyet etkenini yaptılar. 
Gördüğünüz gibi çelik şablonlar şuraya uygulandı. Ve sönümleyicilerde şuraya konuldu. Ve bu 
binanın en üstüne uygulandı aslında daha sonra betonarme ile kapatıldı bu. Ve kapatıldıktan 
sonra şablonlar çıkarıldı. Şurada izleyebildiğiniz gibi paneller eklendi en nihayetinde. Bu aslında 
çok hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Çokta etkindi. Ve aynı zamanda en nihayetinde bunları 
çıkartıp yerine çelik kirişler koyulabildi. Sözlerime son verirken birkaç fikrimden bahsetmek 
istiyorum. Benim fikrim bunlar aslında yine de deprem mühendisliği camiası da bunu dikkate 
almalı diye düşünüyorum. Bu tür sistemleri kullanırken belki daha gelişmiş sistemlere geçmeliyiz. 
Çünkü yıllar içerisinde büyük şehirlerin depreme uğrama olasılığı giderek artıyor. Her yıl bir şehir, 
büyükşehir depreme uğrayabiliyor. Ve büyük zararlar görebiliyor. Sadece çökmeden değil farklı 
hasarlara uğrayabiliyor binalar bildiğiniz gibi. Bu sistemlerin çok pahalı olduğunu 
düşünmemeliyiz aslında bu gösterdiğimiz sistemlerin. Evet yapıların maliyetiniz düşündüğümüz 
zaman aslında bu sistemlerin çokta maliyetli olduğunu düşünmemeliyiz. Bunları 
karşılaştırabiliyoruz bildiğiniz gibi. Sizlere bir sallama mekanizması göstermiştim, ikili sallama 
mekanizması. Konvansiyonel bir izolatör sistemine oldukça yakın bunun maliyeti. Aynı zamanda 
yapısal kuvvetleri azaltmada da oldukça faydalı olabiliyor bizler için. Aynı zamanda yapısal 
olmayan elemanlarında korunmasını sağlayabiliyor. Toplam maliyetine baktığımız zaman aslında 
şunu söyleyebiliyoruz. Bu tür teknolojiler aslında toplam binanın maliyetinin %1 i kadar aslında. 
Çünkü bu binalar milyonlarca dolarlık bir maliyet ortaya çıktı bu bağlantı noktaları vb. çünkü  bu 
süper yüksek binalardan bahsediyoruz aslında, gökdelenlerden bahsediyoruz, maliyetleri oldukça 
yüksek. O nedenle bu tür sistemlerin bunlarda kullanılmaması çokta mantıklı olmuyor. Biz 
videolar kullanıyoruz, resimler kullanıyoruz ve binanın sahibine anlatmaya çalışıyoruz böyle bir 
tasarım olacak, maliyeti bu olacak. Ve onları ikna etmeye çalışıyoruz olması gerekende bu diye 
düşünüyorum. Araştırma çabaları genellikle konvasyonel sistemlere odaklanıyor hala. Yanlış 
anlamayın tabiki konvasyonel sistemlerde çok iyi olabilir ve aynı zamanda deprem 
mühendisliğinde çok büyük gelişmeler meydana gelmiş olabilir. Fakat giderek paranın yeni 
jenerasyon sistemlere aktarılması gerekir diye düşünüyorum. En nihayetinde endüstri liderleriyle 
bir araya geldik bu çalışma, bu sempozyum dahilinde. Ve şuna karar verdik bu sistemlerin yaygın 
olması için bir 30 yıl beklememiz gerekiyor. Biran önce bunların yaygın olması gerekiyor. Çünkü 
konvasyonel sistemlerde kullandığımız analizleri bunlarda da uyguladık ve bunların çok daha iyi 
performans gösterdiğini gördük aslında. Hem mühendislik bakımından hemde aynı zamanda yapı 
bakımından liderlerin artık bunları kullanması gerekiyor. Ve liderlerin bu konuda öncülük 
yapması gerekiyor. Ve sıkıntılı olabilir, kolayda olmayacak, sorumlulukları da beraberinde geliyor. 
Fakat günün sonunda şunu söyleyebilirim ki bu yönde artık insanları itmek bizler için faydalı 



olacak. Ben öğrencilerimden bazılarına teşekkür etmek istiyorum bu projede çalışan 
öğrencilerimden bazıları, aynı zamanda Popoi Teknikten meslektaşıma teşekkür ermek istiyorum 
Profosör Robert Hembely. Son 10 yıl içerisinde bu sistemler üzerine benimle yakın işbirliği 
içerisinde çalıştı. Ve müsaadenizle bugünkü konuşmamı Negel Perslye adamak istiyorum. kendisi 
benim profesörlerinden bir tanesiydi San Diago da benim danışmanımdı benim dostumdu. Ne 
yazık ki kendisini kaybettik. Ve deprem camiası için büyük bir kayıp kendisinin kaybı diye 
düşünüyorum. Birkaç ay önce kendisini kaybettik. Ve bugün yaptığım sunumun parçalarının çoğu 
aslında kendisinin çalışmalarına dayanıyor. Nagel San Diago da bu söylediklerimi benzeri 
konseptlerle test etmişti aslında ve bunların önünü açmaya çalışmıştı. Ve o nedenle Ona adamak 
istiyorum teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için  

Sayın Christopoulos çok teşekkür ediyoruz  

Şimdi 15 dakika kahve arası ve 11 de oturumun geri kalını ile devam edeceğiz. 

Tekrar hoşgeldiniz ; 

Vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz,  3.oturum kahve arasından sonraki ilk konuşmacımız 
Farzad Naeim.  Know can we invite you Dr. Naeim. Farzad Naeim Amerika Birleşik Devletlerinde 
yüksek binaların performans esaslı tasarımı isimli sunuşunu yapacak kendisini önce tanıtmama 
müsade edin lütfen. Dr. Naeim Kaliforniya Erwin’de faliyet gösteren Farzad Naeim şirketinin 
kurucusu ve başkanıdır 1984’te Jama’nın araştırma ve geliştirme bölümünü kurmuştur bu ekiple 
bugünkü yapısal tasarım gereksinimlerinim mevcutsal bilgisayar yazılım paketlerinin sağladığı 
olanakların açısında olduğunu görmüş ve hazırladıkları hesaplamalı araçları ile yapısal analiz ve 
depreme dayanıklı yapı tasarımı amaçlı olarak dahada geliştirmiştir. Naeim geliştiriği ileri 
mühendislik ve bilgisayar çözümleri ve teknoloji sayesinde önemli bir uluslarası üne 
kavuşmuştur. Yes please Dr. Naeim. 

Dr. Farzad Naeim; 

Çok teşekkür ediyorum sayın başkan ve herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. Kurultaya 
beni buraya davet ettiği için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten muazzam bir misafir 
perverlikle karşılaştım ve bu saygıdeğer konuşmacılar listesinde benim ismiminde bulunuyor 
olması oldukça onur verici. Öncellikle bugün sizlerle yüksek binaların performans esaslı tasarımı 
ile ilgili bildirildiği bazı kılavuzdan bahsediyor olacağım. Ve konuşmamın büyük bir kısmında ben 
aslında arkadaşım Jack Maylin’in Berckly üniveristesi Kaliforniya’daki professör arkadşımın 
düşüncelerini de paylaştım.  Veilerlemeye başlayabilirim sorulması gereken ilk sorulardan 
birtanesi ‘Neden performans esaslı tasarılara ihtiyacımız var yüksek binalarda?’ Neden bu kadar 
çok kullanılıyor performanslı tasarım yüksek bınalarda ve batı Amerika Birleşik Devletlerinde? 
Öncellikle geleneksel kod temelli tasarımlar heryerde görülebiliyor ve tabiki bunlar lineal bazı 
analizler üzerine oturmuş tasarımlar. Tabiki sürekli depremlerden bahsediyoruz ama biz bir risk 
marjı bilmiyoruz verilen bazı senaryolara bağlı olarak o nedenle tanımlayıcı yaklaşım aslında 
özünde performans sorusuna yanıt verebilir yetenekte ve nitelikte. Özellikle yüksek binalar özel 
yapı sınıfına girmekte ve özel bazı karakteristikleri ve gereksinimleri var. Örneğin bu yüksek 
binalarla bende çalışıyorum bizzat ve 5-8 saniye arasında multimood davranışları var ve yine 
bunlar dominant davranışlar ve özelliklede yüksek binalara özgü karakteristikler arasında bunun 
yanı sıra bu binalar gerçekten büyük kullanım alanlarına sahipler ve tek bir kule başına 10.000 e 



kadar çıkabiliyor bu ve tabiki çökmeleri halinde büyükşehir alanı içerisinde çok ciddi 
tahribatlarada yol açabilecek binalar. Tabiki daha öncede bahsettik ancak bazı ek araçlarımız var 
bunların tasarımlarıyla alakalı ve aynı zamanda deneyimsel değerlendirmeleriyle ilgili. Bütün 
bunları eklediğimizde tabiki performans esaslı tasarımları ortaya koyabiliyoruz ki zaten 
uygulamada da bunlar mevcut. Şimdi ben tabiki kodların yüksek tasarım binalarında 
kullanılamayacak kodların konusunda eleştiriler getiriyorum ancak kafalardaki düşünce farklı 
olabilir. ABD’de % 1’in altında binalar aslında 15 kattan daha yüksek inşa ediliyor. Ve yaklaşık 
olarakta %90’ında inşaatların 1-2 katlıları görüyoruz. O nedenle koda baktığımızda  problemin 
sadece %95’ine hedef aldığını %5’ini ise göz ardı ettiğini görüyoruz. O nedenle bunu biraz daha 
basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım Los Angeles kentinde kodda bir hüküm var 2002 yılına ait 
yaklaşık 13-14 yıl önce çıkmış bir mevzuat ve bir denklem verilmiş özelliklede binanın fonksiyonel 
süreci boyunca ayakta kaldığı  süreboyunca fonksiyonu dikkate alınmış bu denklemde. Ve ben 
mesela bu konuyla ilgilenenlerdekonuştuğumda genellikle bu formülü kullanmadıklarını 
görüyorum. Yani iki katlı binalarda bunu kullanmadıklarını bunu genelde 4-5-6 katlılarda yada 8 
katlılarda kullanıyorlar ve engeller var ve yasaklar var yüksek binaların tasarımında çünkü bazen 
tasarımı bu türden binaların çokta pratik olmaya biliyor drift sebebiyle. Ve tabiki yetki alanı 
mevzuatı hazırlayanlar dolaysıylada bazı konulardan kaçamıyorlar bu problem kapsamında ancak 
bazen yeni inşaat teknikleriyle karşı karşıya yeni metodlarla karşı karşıya kalıyorsunuz ki daha 
önce bunlar sunuldu. Bunlardan bazıları mevzuat da yer almadığı için yeni konseptler yeni fikirler 
ve yeni teknolojiler tanıtmak zorundasınız bu mevzuata. Bunun bir örneğini vererek ilerlemekte 
fayda var o da çekirdek perde sistemleri ve her yüksek binalarda hatta hemen hemen hepsinde 
40 katın üzerindeki yüksek binalarda ki bunlar ABD’nin batı taraflarında oldukça mevcut. Kesme 
perdeler yada çerçeveler bazen 250 feate kadar yükseklikleri çıkabiliyor ve bunların tasarımları 
elinizdeki mevzuatla bazen halletmeniz mümkün değil malesef. Yani mevzuat yeterli 
kalmayabiliyor ancak mevzuatın içerisinde öyle bir mekanizma varki bunları yapmanızada izin 
veriyor. Örneğin bir hüküm yada bir istisna sunabiliyor ve alternatif metodlarda kullanılabilir gibi 
bir cümle söylüyor dolasıyla mevzuatta açıkca ifade edilmesede bu mevzuatlar denk gelen yada 
muadil bir alternatifin kullanılmasını da ön görebiliyor o zaman yapabiliyorsunuz bu elektrik 
mühendisliği ile alakalı bir kısımda olabilir yada başka bir konuda olabilir ki 2012 versiyonu 
bölümlerde bunları görmek mümkün yine AACE710 kodlarında da bunlar mevcut. Ancak sorun 
şu eğer  bunu yapmanıza madem izin veriliyor o zaman muadil bir performans yakalıcaksanız 
nasıl yapacaksınız bunu yani madem muadil duruma izin veriyor o zaman nasıl yapacaksınız 
ozaman kabul edilebilir bir metodoloji  uygulamanız lazım ve bir sismik değerlendirme yapılması 
lazım ve yine analiz teknikliğinin kabul etirilmesi ve kabul edilerbilir kriterlerin ortaya konması 
gerekiyor. Hatta yüksek binaların tasarımıyla ilgili çıkmış kılavuzlar şuanda ekranda gördükleriniz 
gibidir sadece 4 tanesini gösteriyorum ama 2 tanesi çok yaygın bir şekilde kullanılmakta 
bunlardan birtanesi Pasific at Corg mühendislik tarfından hazırlandı 2010 yılında ve ondan 
sonrada günümüze kadar herhangi bir güncel sürümü çıkmadı. Yine bir başka kılavuz daha var 
her 3 yılda bir güncellenen bir kılavuz bunun son yayını 2014 yılında çıkarıldı bütün bu 
dökümanlar ücretiz olarak internetten deerişilebilir dökümanlardır. Bu kitapların yazarları ki 
birtanesinde 8 tane yazar bir diğerinde de yaklaşık 6-7 tane yazar var ve prosedürler birbirinden 
farklı şekilde açıklanmış her iki kılavuzda. Bu kılavuzda akademisyenlerin daha fazla etkili 
olduğunu bunda ise uygulumacı yada uyguluyacı mühendislerin etkisinin daha fazla olduğunu 
görüyoruz. Her iki kılavuz aslında akran dokümanlar iki tane standartı baz alıyorlar ASC41 
bunlardan birtanesi ve yapıların güçlendirilmesi ile ilgilenen bir standart. Birde ASCE7 



bulunmakta o da ABD’de yeni inşa edilen binalarla ilgileniyor. ATC721 önemli bir dokümandır 
ücretsiz olarak internetten indirilebilir ve bazı modelleme kılavuzlarını sunuyor lineal olmayan 
yüksek bina tasarımlarında. Tabiki bu dokümanların batı ABD’de benimsenmesiyle alakalı baz 
yetki sorunları var çünkü Los Angeles kentinde sadece yüksek binaları değil ama bütün binaları 
LA10 tasarım kriterlerine göre tasarlayabiliyorsunuz.  San Diego ve San Fracisco’da ise bu tasarım 
kriterlerini kullanmanın ötesinde genellikle birkaç istisna ile uygulayabiliyorsunuz yani mevzuata 
birkaç istisna ile bunu uygulayabiliyorsunuz. Yani mesela benim binamın yüksekliği 250 feati 
aşıcak ve mevzuatın ilgili kısmındaki istisnayı kullanarak gerekçelendirip 250 featin üzerine 
çıkarbiliyorsunuz örneğin tasarımızı San Diego kentinde Los Angeles’tan farklı olarak. Bunun 
dışında söz konusu akran dokünamlar yani kılavuzlar yaklaşık 180 sayfalık dokümanlar ve bu 
kılavuzlarda tanıtılan tartışılan bazı öncül tasarım yaklaşımları bulunmakta. Ve kavramlarda 
tartışılıyor LA dokümanında daha doğrusu onların çıkardığı kılavuzda bazı kabul edilebilir 
davranışlarda tanımlanmış durumda. Şimdi farklara bakacak olursak LA yüksek binalarda 
gerçekten çok genişletilmiş sismik enstrumanlar kullanıyor performans esaslı tasarımlarda ve çok 
daha mantıklı ve mağkul yapılması gereken mağkul şeylerden biri bu. Yine sismik ve trofit 
amacına uygun olan olarak her iki dokümanda da kabul edilebilir limitler belirtilmiş durumda 
ASD41 her iki doküman tarafından kullanılıyorve bunlar bir anlamda varsayılan analizlerin ve 
kabul edilebilir kriterlerin bel kemiğini oluşturmakta. Bununla birlikte tabiki eksperimentil 
metodlarla veya labarotuar testleriylede bunları kanıtlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki bağlantı 
kirişi ASCE 41 de diyorki örneğin akran değerlendirmesine bağlı olarak buda kullanılabiliyor 
diyebiliyor yada bunları kullanmak için şu testleri getirmeniz gerekiyor bunları kanıtlamanız 
gerekiyor performansın iyi olduğunu söylemeniz gerekiyor diyebiliyor ve dolasıyla bunları 
kullanbiliyorsunuz bu şartlar karşılandığı sürece ASCE41’e göre. Performan hedeflerine bakacak 
olursak her iki bölümde bu hedeflerin benzer olduğunu görüyoruz. Özelliklede ilkinde iki tane 
hedef var bunlardan birtanesi mevzuata muadil performansın ortaya konulmasına izin 
verilmekte ancak geliştirilmiş performanstan bahsedilmiyor. Ve bununla ilgili kurallarda verilmiş 
LA1’de ise iki şeye ihtiyacınız var bir tanesi hizmet edilebilir performans ve aynı zamanda çok 
nadir olayları takiben onarılabilirlik yani sık karşılaşılan olaylar sonrasında binanın hala hizmetine 
devam edebiliyor bir performans göstermesi ve nadir karşılaşılan olayların akabinde de 
onarılabilirlik imkanının sunulması. Tabiki mesela 4-5-6-7-8 saatlik bir kesinti olabilir ama bir 
binayı asla 2 hafta boyunca servis dışı bırakamazsınız örneğin ve onarılabilirlik kriterine bakacak 
olursak daha önceki sunumla biraz uyuşmakta maksimum artan kalıntı dikkate alınmakta ve 
burda ona göre yani o değere göre bınanın onarılabilir olup olmadığına karar veriyorsunuz. Yine 
ASC41’de dört tip analız izin verilen analizlerden bunlardan  birtanesi LSB yine diğeri LDP ve 
hizmet edilebilirlikle alakalı da 3 boyutlu respons spektromunu kullanıyorsunuz lineal dinamik 
analizinde diyoruz yada lineal olmayan prosedürlerde var ancak MSE analizinde 3 boyutlu lineal 
olmayan time history analizi kullanmanız mümkün. Yani zaman alanında hesap analizi 
kullanmanız mümkün ve şimdi tabiki çökme asla olmayacak garantisini veremiyorsunuz çünkü bu 
kapasiteye ve modellemeye bağlı ama çok düşük bir çökme ihtimali düşünülüyor MSE ve MCR’da 
tabiki düşük ihtimal ne diye sorcak olursanız bunu ben dahil kimse bilemez. Her iki kılavuzda 
kapasite tasarım prensipleri dikkate alınmıştır ve elastik davranışa konsantre olunuyor ve tabiki 
bu büyük binaların bulunduğu lokasyonlara göre değişmekte bazıları diğerleriyle 
karşılaştırıldığında daha güçlü olabiliyor dolasıylada bu davranış tamamen bölgeninde 
zayıflılığından veya güçlülüğünden etkilenebilir. Tavsiye edilen bölgeler var özelliklede plastik 
mafsallar için ve mesela birisi başka bir plastik mafsallarla geldiğinde bunları gösterdiğinde 



bunlar  tamam denilen mafsallarda olabilir ancak özelliklede sizinde alternatif olarak 
sunabilceğiniz bir liste olabilir yine bu dönel bir kural ve bütün eylemlerin sınıflandırılmasını ön 
görüyor kapasite tasarım prensiplerinden bahsediyorsanız ve bunun için bir kuvvet kontrolü 
bulunmakta yani elastik ve temelde elastik olanlar için. Bunun yanı sıra bununda ötesinde kuvvet 
kontrollü eylemler iki farklı kategoriye oturmakta bunlardan birisi kritik bir diğeri kritik olmayan. 
Örneğin cordlar, vegler bir lateral sistemden diğerine taşınabilir ancak diğer taraftan diğer 
kuvvetler çok kritik bir gruba bir kategoriye girmeyedebilir. İlk verdiğim örnek kritik olmayan 
örnek ve burada ise perdeler örneğin ilk kat perdeleri  yada zemin kat perdeleri ve burda kesme 
söz konusu olduğunda kritik diğerleri olduğunda kritik olmayan diye giriyor. Görmüş olduğunuz 
gibi bazıları deformasyon kontrolüyle alakalı, deformasyon kontrolü de zaten burda kritiklik 
seviyesi uygulanabilir değil deformasyon kontrolünde. Her iki kılavuzdada 3 boyutlu analize 
ihtiyaç olduğunu söylemiştim diğer bir faaliyet olarak LA yüksek binalarda kullanılması beklenen 
materyallerin neler olduğu açıklanmakta dolayısıylada orta seviyede performansını en azından 
hesaplayabiliyorsunuz bir binanın ve bu beklenen mülkler normlade kullanılan cord değerlerden 
daha farklı ve herhangi bir rediksiyon faktörü azaltma faktörü yok bazı azaltma faktörleri var bu 
da bir başka örnek beklenen materyallerle alakalı neden akma gücü kullanılan çeliğin tipine göre 
değişiyor. Örneğin burada 1.3 akma gücü var burda ise güçlendirilmiş beton ve çeliklerde  1.17 
kat daha fazla bunlar. Ve yine normal betonda ise nihayi gücün 1.3 kat olduğunu görüyoruz. 
Tabiki ricilitenin hizmet edilebilir kriterine bağlı olduğunu söyleyebilirim burda. Grafikler esasen 
aynı iki tane doküman var elimizde ve genel olarak ABD’de kullanılan sönüm oranını kullanmıyor 
bunlar kullanmıyorlar 2.5’lik sönüm oranını kullanıyorlar %5 oranı yerine. Fakat burada no lineal 
hareketi  modelliyoruz bunlar sayesinde sönüm oranı burda daha az gördüğünüz gibi çünkü 
%5’lik sönüm oranı için herhangi bir gerekçe bulamamışlar yüksek binalarda. Tüm 
enstrümansiyon bize şunu göstermiş 2.5’lik sönüm oranı da yeterli olacaktır. 1.5 ila 2.5 arasında 
bir sönüm oranının yeterli olacağını göstermişler. Böylece 5’ten iki buçuğa indirmişler sönüm 
oranını bu yeni dokümanlarda. Fakat hizmete sokulabilirlik kısmına baktığımız zaman kapasite 
oranı deformasyon kontrolünde %1’i geçmiş ve sınırlı sayıda diktülite söneklik rakamları 
yerleştirilmiş. Dünyadaki yüksek binalarına baktığımız zaman kuvvet kontrolü bunlar aynı 
zamanda kapasitenin %70’ini geçmesine izin vermiyor yani 0.70’lik bir kuvvet sınırı veriyor bunu 
geçmenize izin vermiyor.  Ve aynı zamanda temel taban kesme değerinide vermiş bu ve bunula 
ilgili yoğun tartışmalar yapılmış ve en nihayetinde iki seviyeli analiz yaptığınız için sofistike 
yaptığınız için en nihayetinde yoğun bir şekilde teknik hakem değerliendirilmesi de yapılmış 
bunlarda. Teknik hakem değerlendirmesi de yapıldığı için çok yüksek rakamlara ihtiyaç olmadığı 
düşünülmüş bu nedenle rakamlar daha ziyade oranlar sınırlanmış durumda. Benim gördüğüm 
uzun ve değerlendirmesini yaptığım ve tasarımını yaptığım binalardan çoğunda minimumdan 
daha az taban kesme değeri gördüm ben. Hizmete sokulabilirlik yani serviceability ilgili olarak 
lineal ve non lineal analizler kullanbilirsiniz öncelikle. Öncelikle yapının torsiyon kapasitesini 
dikkate almanız gerekiyor hesaplamaları yaparken dokümana baktığımız zaman ekstrantisite 
değerleri de kullanıyor ve dokumanın içersinde şunu söylüyor ekstrantisite ve torsiyon hareketini 
kontrol etmeniz gerekiyor ve aynı zaman bi hassa lineal elastik model yaparken evet  bu model 
yapmak kolay ve mühendislere ve teknik hakemlere göre bu oldukça önemli değerler veiryor 
MCE değerlendirilmesi ile karşılaştırılığında. Bide PEA dokümanına bakalım oda diyorki hayır 
ekstantrisite değerleriyle çokta bişey bulamazsınız bunları çokta kullanmanıza gerek yoktur 
diyor. Uzun vadede geleceğimiz şey teknik hakem değerlendirmesi olacak minimum ekstrantisite 
kullanmak aslında çok fazla bize bişey vermicek bilhassa uzun binaları düşündüğümüz zaman 



tüm ekstrantisitelere aynı direksiyon aynı zamanda kullanmıyoruz bildiğiniz gibi bizede çok fazla 
bişey vermicek bunlar bize. Bide yaşama diagramlara bakalım matematik modelde döşeme 
diagramlarıda olmalı bunu yaparken aynı zamanda gerçek recidide özelliklerini kullanmalıyız 
diagramlarımız içerisinde bildiğiniz gibi uzun binalarda döşeme plak özellikleri farklı olacak 
bunlarında diagramda dikkate alınması gerekecektir. Bunların izlenmesi gerecek kontrol edilmesi 
gerecek ve yine bazı yük kombinasyonları var kullanabileceğimiz serviceability dediğimiz hizmete 
sokulabilirlik kombinasyonlar var aslında bildiğimiz şeyler bunlar basit bir yük kombinasyonu 
yapmak isteyebilirsiniz zaten bunu daha önce kullanmışsınız 5 tane yük kombinasyonuyla 
başlarsınız sonra 20-25 tane yük kombinasyonu olur en nihayetinde elinizde çok basit aslında ölü 
yük artı beklenen yük porsiyonu bir araya getirilir yani yaklaşık %20 ile %25 arasında bir şey 
bulursunuz böylece. Ve en nihayetinde tam deprem yükünü bulmuş olursunuz. Ve formülleri 
ekranda görebiliyorsunuz zaten MCE analizi yaptığınızda zaman tanım alanına hesap analizini de 
ekliyorsunuz iki direksiyonda da. Pigdalte etkisininde dikkate alınması gerekiyor bilhassa yüksek 
binalarda çünkü oldukça etkili olabilir Pigdalte bunlarda ve profesör Hermet Criving hatılıcak 
olursanız kendisi hayatını kaybetti. Bu ülkeye bi şekilde tüm göçmelere Pigdalte’yle ilgilidir öyle 
yada böyle demişti kendisi o nedenle bu etkinin dikkate alınması gerekiyor. Modelleme no lineal 
hareketinde modellenmesi önemli fakat farklı şekilde  yapılabilir farklı modeller kullanılıyor 
bunlar için.  Kirişlerin, kolonların ve plastik mafsalların kullanılması için genellikle konsantre 
mafsallar kullanır insanlar bildiğiniz gibi. Konsatre plastisite kullanırlar vede ve  perdelerin 
modellenmesi için diğer tarafta insanlar non lineal analizde farklı modeller kullanabiliriler. Ve 
demonate test sonuçlarını nasıl değerlendireceğiz  lineal olmayan zaman tanım alanlı analizlerde 
LC41 aslında moniterik eğrileri azalttı bizim için ve kolaylaştırdı bizim için gördüğünüz gibi bunlar 
bu masey binalarında ve bu kılavuzda kullanılanlardan bahsediliyordu ve bu bi şekilde azaltıldı 
buda ordaki pear dokümanı birkaç tane daha opsiyon veriyor dekorasyonu modelleme ayrışımı 
modelleme diyor  degradasyondan sonra deformasyonu kullanamazsın diyor. Mesela 
degradasyon varsa histeratik modellinizde degradasyondan sonra deformasyon limitiniz oldukça 
azaltılcaktır diyor. Toprak temel yapı enteraksiyon etkilişimine baktığımızda Name Steward bu 
konuyla alakalı çalışmaları var. Bir takım yazılımlar var bunlar oldukça güç yüksek bir binayı alıp 
daha sonra onu çoklu eksterasyona maruz bırakmak binlerce değişken oluyor  birsürü hareket 
geliyor farklı seviyelerde tanımlanıyor at apps ve sap gibi farklı programlar buna alışık değiller 
napıyoruz o zaman arkadaşımı çağırıyoruz diyoruz ki; bunu yapıyoruz ama ilk geldiğimiz sonuçlar 
aldığımız sonuçlar anlamlı değil o da diyor ki; deli misin yapma o zaman. Ben yapmıyorum ben bu 
binayı tasarlamak için yapmıyorum ben buna ne gibi bir yanıt vereceğine bakmak için yapıyorum. 
Dediğim gibi zor bunlar insanlar kullanıyorlar bu programları bir takım uzmanlık yazılımları var 
başarılı bir şekilde kullananlarda var. San Francisco binalarında vs.sofistik şekillerde yapıldı cok 
farklı bir kompirik model kullanıldı 400.000dolar dan fazla para harcandı sırf bu yazılım için yine 
Los Angeles ta ki yüksek bina için iki türlü bir sistem kullanılıyor tam olarak yaptığınız şey 
toprağın desteğini çıkarıyosunuz diğer modelinizden  varsayımınız tam düzlem üzerine oturdu 
sonra temeli buraya uygulayıp sonra bakıyosunuz nereye doğru gidiyor bina diye burada çok 
farklı  alternatifler denenmiş daha basitleşmiş alternatifler denenmiş modellemede ve 
kimilerinin daha akla yatkın olduğu ortaya çıkınca da bunun yapılmasına karar verilmiş.burada 
daha elastik analiz söz konusu burası biraz  küvet modeli dediğimiz model çok iyi sonuç veriyor 
aslında burada siricit bir küvet gibi var yatay ve düşey gerilimler var burada james ford ve benim 
yaptığım bir sistem ben kim kullandı bilmiyorum ben kullanmadım bilmiyorum.çünkü böyle bir 
yüksek bir bina için recit yapı içerisinde nasıl bir sorunlar çıkarabileceğini çok bilmiyorum 



görünüş olarak hoş ama çok ta kullanmayı tavsiye etmiyorum açıkçası temellere baktığımızda 
burada modelleme sağlama ve uplift dediğimiz şey ilerde gelişebilir dediğim gibi burada davranış 
modifikasyon cihazlarını da kullanabilirsiniz metodlar yardımıyla istenilen sürekliliye  indirilebilir 
yada  performans artıralabilir bina ile alakalı  ama bunların hepsinin bireysel sonuçlarla 
gösterilmesi lazım matriksler le gösterilmesi lazım bu slayt baya karışmış  kolay back stay yetkisi 
dediğimiz şey  yüksek binalar da böylesi  geniş podyuma oturduğun da napıyorlar geniş bir 
podyuma oturtuyorlar alt zemin kata iniyorlar daha geniş oluyor  orda ki güçler dışarıya doğru 
seyahat etmek zorunda uygulanan güç ve bu güçleri teranstraight etme şekilleri de aslında bir 
dayanın ve recidide oluşturuyor o alanın etrafında buradaki çalışmalar şunu gösteriyor en hassas 
ve en önemli olan şey diaframın özelliği neoen lineal analizler yapanlar diyolar ki belli bir 
özellikler kullanıyorsunuz temel için ama biz sizden daha aşağı,daha yüksek olan bişey istiyorum 
bu şekilde zarflayabilirsiniz ne oluyo bu diaframda diye çünkü back stay dediğimiz etki söz 
konusu bunalrın hepsi içerisindE los Angeles ta ki daha yeni  daha basit ve kullanılması daha 
kolay sönümlemeden bahsettik buda sıkıntılı bir konu LA Angeles 2 yüzde 2.5luk diyor pear da 
ise ve bir sönümlemeiçin ayrı bir kısım var ATS 72 kullanılıyor ve naparsanız yapın eldeettiğiniz 
değer den yüzde 2.5 ten yüksek olmuyacaktır . Yer hareket seçimi ve ölçeklemeyle alakalı diğer 
hareketini seçmeniz gerek bunların sizin beklediğiniz riskle tutar bir yer hareketi belirlemeniz 
gerekiyor,tahmini  beklemeniz gerekiyor  bunlar yine ölçeklenmesi lazım yada time history ye 
göre yapılması lazım bu şekilde yine beklediği spektrumun karşısında kalabiliyor veya bir spektral  
karşılaştırma yapabiliyorsunuz frekans ve zaman alanı içerisinde veya koşullu ortalama  
spektrumu kullanabiliyorsunuz bu rekor ölçeklemesi var kod spektrumunu görebiliyorsunuz 
herşeyi buraya yükseltiyorsunuz kod bunun üzerinde kalıyor genel olarak daha muhfazakar 
sonuçlar veriyor  yahut spektral karşılaştırma yapabilirsiniz eşlestirme yapabilirsiniz burda yine 
zaman tanım alanındayı görüyorsunuz ve yine burda hedef hedefin tehlike düzeyini 
buluyorsunuz veya CMS ölçeklemesi yapabilirsiniz. Bu arada spektral bir ampitüt gerçekleşiyor ve 
binanın ilk periyodunda elastik periyodunda her şey burda eşleştiriliyor tabiki eksilen 
değerlerinde tutarlı alındığındanda emin olacaksınız bir dispersiyon oluyor bu noktanın etrafında 
yüksek binalarda genellikle bunlardan birden fazlasını kullanıyorsunuz çünkü bu sadece ilk 
periyod değil bir yarısı var daha sonra ikinci periyoduna da bunun eşleştirilmesi gerekiyor. O 
yüzden kullandığınız birden fazla kayıt oluyor. Bu şuan kullanılan trend insanlar artık ilk 
bahsettiğim ilk iki metoddan bu CMS ölçeklemesine doğru gidiyorlar ASC7’de  2016 versiyonu 
daha yayınlanmadı. Tercih edilen metod bu olarak gösteriliyor lineal analizde. Bunu 
yapmasanızda ceza ödemeniz gereken durumlar bile olabiliyor. En azından yedi çiftli bir zaman 
tanımlama alanında hesap yapmanız lazım CMS kullanıyorsanız en az iki tanesine ihtiyacınız var 
2014’e göre bu da 14 tane olduğu anlamına geliyor conditional spektrum dediğimiz şey burada 
eşleştirme aralığı 0.2’den 1.5’e doğru değişiyor. Sahadaki mühendislerin çoğu karşılaştırmayı 
yanlış nedenlerle tercih ediyorlar. Benim uğraştığım insanlar mühendislerin çoğu teknik 
mühendislerle görüştüğüm zaman diyorlarki bana karşılaştırmayı ver diyorlar. İstemelerinin 
nedeni de şu birşeyi karşılaştırdığınızda bunun etrafındaki dispersiyon kısıtlı olacaktır diye 
düşünüyorlar ama aslında yedi tane zaman tanım analizi kullanmanızın nedeni  dispersiyonu 
yakalayabilmek  elmayı yakalabilmek te bu karşılaştırmayı  minimalize hale getirerek aslında 
adaletli de davranmış olmuyor yapılması gereken iş konusun da şimdi LA yüksek binaya 
baktığımız da diyolar ki naparsanız yapın eğer bir şey kritikse bunun 1.5katı ortalama değerin 
min.değeri olarak yapcaksanız diyor. Çünkü bu dispersiyonu yakalamanız lazım Pear alanına 
baktığımızda ise onlarda hile yapıldığının farkında değiller sahada ki mühendisler arasında onlar 



biraz daha iyimser davranıyorlar standartliziyon yüzde 32 gibi bişey beliritiyorlar ama standart 
sapmanın  burada daha farklı modlarda karşılaması lazım karşılaştırmayı LA tableing’de  daha 
fazla bir takım gereksinimler söz konusu gerekler  söz konusu özel kirişler,kolonlara benzer bir 
şekilde  söz konusu ama tavsiyelerin çoğunda daha önce ki versiyonlarına bakıcak olursanız LA 
tableing standartlarına burada bir takım çok az bir farklılık olduğunu görceksin yüksek dayanımlı 
betonla da alakalı bir takım ön koşulları var çünkü orda belli içerisinde beton kullanılıyor ve 
bunlarda istenilen dayanım yaratılamıyor 28 gün içersinde yada 56 gün içerisinde bu 
betonlardan bazıları 300 gün de yada 360 gün de maksimmum dayanıma ulaşılabiliyor bu yüzden 
bir takım protokellerin oluşması lazım birinin de bunu kontrol etmesi lazım acaba 6 ay sonra 
gerçekten bu dayanım oluşmuş mu oluşmamış mı?şartname de belirtilen diğer bir önemli bir 
konuda LA tableing standartı bir takım enstürümantal cihazlar gerektiyor çünkü bunlar yeni 
analizler yeni bir takım deney araçları söz konusu burda ki yeni binaların hiç biri aslında çok 
büyük bir depreme mağruz kalmamış burada yaptığımız şeyin doğru olup olmadığından emin 
olmamızın amacıenstürümantal  cihazlar sayesin de bunları ya yapcaksınız yada modifiye 
ediceksiniz eğer bunu kullanırsanız akran değerlendirmesi yapmanız lazım ve enstürümana tabi 
tutmanız lazım 24 tane sensör kurmanız lazım mesela böyle bir bina var aslında bu bir küçük bir 
bu yaz deprem geçirdi burda da cihazların dağılımını görüyorsunuz oldukça kapsamlı bir şekilde 
yerleştirilmiş farklı lokasyonlara direk web sitesinden girip ivmeyi  görüyorsunuz süspansiyonu 
görüyorsunuz ampiyanta kıyasla  nasıl bir davranış göstermiş buna  bakıyorsunuz bunlar önemli. 
Kabın kriterine baktığımızda bunu tabi ki kendiniz okumanız lazım.en önemil olanları servise 
sürülebilirlik servise edilebilirlik yer değiştirme limitleri çok kısıtlı 0.005 verilmiş genel olarak MC 
için drift yüzde 3’ü geçemiyor bu maksimum dirft ama iz miktarıda drfit yüzde 1’i geçemiyor. 
Eğer sıradan bir bina ise böyle  eğer  yüksek park tense ise daha az. Teşekkür ediyorum sağolun. 
Çok teşekkürler Dr. Naim.  

Bu oturumun son konuşmacısı Prof. Dr. Nuray ; 

We would liketo invite Mr. Nuray Aydınoğlu. He is going to talk about the design of tall buildings 
with new seismic codes. 

Prof. Dr. Aydınoğlu start working in Kandilli of the retery and he worked there until 2012 he is 
still involved in research and education in those academies. Konularında ve özellikle son 15 yılda 
performansa göre tasarım alanında araştırma eğitim ve uygulama faaliyetlerini ve danışmanlık 
faaliyetlerini yürütmüştür. Son yıllarda danışma faaliyetlerini özellikle yüksek binalarda tasarım 
alanında yoğunlaştırmıştır. Buyrun hocam;  

Nuray Aydınoğlu 

Çok teşekkür ederim sayın başkan, tabi bende öncellikle Prota’nın yaş gününü kutlayarak 
başlamak istiyorum. 30. Yılında bu güzel toplantıyı tertip etmesi hakikatten çok iyi bişey çok 
güzel bişey bütün mühendislik camiası için ve özellikle deprem mühendisliği ile ilgilenen 
mühendisler için Prota’ya bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum eminim çok daha 
yüksek düzeylere gelip çok güzel mühendislik örnekleri göstereceklerdir. Efendim Türkiye 
deprem yönetmeliğinin hazırladığı çalışmalarının devam etmekte olduğunu herhalde izliyosunuz 
yeni yönetmelik taslağı 2007 yönetmeliğine göre kapsamı genişlemiş olarak hazırlanmakta onun 
için biraz fazla zaman alması da doğal yeni bir takım bölümler ekleniyor bunların içinde en 
önemli yeri  iki tanesinden bahsedilebilir birtanesi yüksek binalar için özel bir bölüm ekleniyor 



birde mesela deprem yalıtımı için özel bir bölüm ekleniyor bunun dışında 2007 yönetmeliğinde 
çıkarılan ahşap bölümü tekrar giriyor yeniden hazırlanıyor, yığma bölümü önemli derecede 
revize ediliyor, yeni bölümler ekleniyor mesela hafif çelik yapılar ekleniyor, kompozit yapılar 
ekleniyor bunlar mesela çelik betonarme, çelik beton kompozit, betonarme prefabrike ayrı bir 
bölüm haline geitriliyor ve çok geniş bir biçimde hazırlanıyor yani çok detaylı bir biçimde 
hazırlanıyor Halit Bey’inde belirttiği  gibi en önemli değişikliklerden birtanesi de şekil 
değiştirmeye göre tasarım dediğimiz ve non lineal analize dayalı yöntemlerinde yeni binalar 
içinde kullanılmasına izin verilmesi  opsiyonel olarak biliyorsunuz bu sadece bu yönetmeliğinde 
2007 yılı içinde sadece mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için kullanılıyordu. 
Yüksek binalar gündemde Türkiye’de çünkü özellikle İstanbul’da şu sıralarda artan hızla İzmir’de 
diğer illerimiz de olmak üzere deprem tehlikesinin önemli olduğu merkezlerde büyük bir gelişme 
var yüksek bina inşaatında bugüne kadar bunlar mevcut yönetmeliğin kapsamı içinde ifade edildi 
yapıldı. Ancak tabi burda şunu hemen söylememiz gerekiyor bütün dünyadaki mevcut standart 
deprem yönetmelikleri belli bir yüksekliğe kadar bazı yönetmeliklerde belirtilen bazılarında da 
belirtilmese bile çok yüksek olmayan binlar için normal binalar için düzenlenmiş olmasına 
rağmen yüksek binalar bir gelişme olarak birden ortaya çıktı ve bütün dünyada yüksek binaların 
sayısı son 20 yıl içinde müthiş bir biçimde arttı Türkiye’de alan budur. Yani hatta belki son 20 yıl 
değilde son 10 yıldan bile bahsedebiliriz 10-15 yıldan bahsedebiliriz. Amerikan yönetmeliğinde 
sayın Farzad Naim’de ifade ettiği gibi aslında 160 featin üzerindeki şeyler normal binanın 
kapsamı içinde değildir işte 160 veya 240 feat limiti var yani bir limit var sonuç olarak böyle bir 
limit Türkiye’de konmamış idi önceki yönetmeliklerimize. Şimdi dolasıyla yüksek binayı yüksek 
binanın nasıl tasarlanacağı konusuda ilginç bir şey mesela bilmiyorum Farzad Naim şey yaptımı 
ama o tall buildings pear şeyinde tam bir yükseklik şeyi verilmiyor yüksek binalar için yani kaç 
metreden sonra yüksek bina diyeceğiz bu konuda çok tartışıldı komisyonlarda 63 metre gibi bir 
düşünce vardı başta sonra şimdi 75 metreye kadar çıkarılabileceği konusunda tartışmalar hala 
yürüyor. Muhtemelen 75 metreye metrenin üzerine bu biraz daha sonra size özetlemeye 
çalışacağım özel kurallar geçerli olacak bende diğer arkadaşlar gibi İngilizce hazırladım 
prezantasyonu ama Türkçe anlatıyorum. Büyük ölçüde aslında sayın Farzad Naim’in belirttiği 
mevcut dizayn metodolojilerinden biraz bahsedicem aynı dokümanlara referans vericez daha 
sonra 13. Bölüm olarak planlanmakta olan yüksek binaların deprem etkisi altında tasarımıyla ilgili 
ölümle ilgili size genel bir bilgi vericem çok ayrıntıya giremicem çünkü bazı konular henüz daha 
%100 kesinlenmiş değil ama yakında bunlar şey olacak son aşamasına geldi bu bölümün 
hazırlanmasıda ondan sonra bazı örnekler vericem mesela non lineal modellemeyi nasıl 
yapıyoruz bir bağ kirişli çekirdek perdesi üzerinde nasıl idealleştirme yapıyoruz bundan söz 
edicem. Bu en öenmli konular bizim gördüğümüz konular biraz bunlar yönetmeliğin dışındaki 
konular ama önemle dikkate alınması gereken ön tasarım meselesi çünkü non lineal hesap 
yaptığınızda bi yerden başlamanız lazım non lineal hesap analize girebilmeniz için binanın bütün 
kesitlerinin hatta donatılarının yerinde olması lazım onları bilemeniz lazım çünkü onları aks 
ettiriyosunuz dolasıyla ön tasarım yapıcaksınız. Ön tasarım o kadar kolay olmayabilir ön tasarım 
için kullandığımız araçlar mesela kapasite tasarım ilkesi vs. her zaman uygun ön tasarım 
çözümleri sağlamayabiliyorlar. Bundan biraz bahsedicem  bu yönetmeliğin biraz dışında bu 
konuda yapılan çalışmalardan enstitümüzde yapılan çalışmalardan bir doktora tezi dolasıyla 
hatta işte bir mesela  couple colraw sistemi  için yani bir bağ kirişli çekirdek sistemi için çok basit 
bir kapasite ve süneklik istem tahmin yöntemleri geliştirildi onlardan bahsedicem ve son olarak 
lineal hesapta hiçbir zaman karşımıza çıkmayan etkiler var bunları analiz yaparak ortaya 



çıkartıyoruz özellikle perde sistemlerinde bu dinamik kesme amplikifikasyon dediğimiz ve yüksek  
modların etkisine bağlı ve non lineal sitemlerde ortaya çıkan birde özellikle bu bağ kirişli çekirdek 
perdelerinde ortaya çıkan ve bizim çekme perdesi dediğimiz perdeden basınç  perdesine doğru 
çok büyük oranda kesme transferini hatta kesme göçü dedik yani shear migration etkilerini 
özellikle vurgulamaya çalışacağım çünkü bunlar ancak ve ancak non lineal hesap yapıldığında 
zaman tanım alanı non lineal hesap yapıldığında ortaya çıkan etkiler. Evet şimdi pek çok tekrar 
edilen şeyi konuşmada tekrar edilen kavramları burda tekrar kısaca en azından sözünü edicem 
tabi performansa göre veya performansa dayalı tasarım dediğimiz yeni konsept özellikle yüksek 
bina tasarımında yeni bir ufuk açtı veçok büyük bir değişime yol açtı geleneksel ve reçete vari 
dediğimiz dayalıma göre tasarım kavramı ki yönetmeliklerimiz bugüne kadar  hep onu ön 
görüyordu ki bu yaklaşım lineal çözüme dayalı azaltılmış yükler altında lineal çözüm bunun 
yerine açık transparan ve reçete vari olmayan reçete önermeyen şekil değiştirmeye göre tasarım 
yaklaşımı ki bu yaklaşımda kaçınılmaz olarak non lineal analize dayanıyor. Bu çok büyük bir 
devrim bir anlamda yüksek binalar bu devrimin hayata geçirilmesinde öncü rolü oynuyordurlar. 
Bugün yüksek binalarda bu değişimi uygulmaya şuanda aktarmış durumdayız. Bu erk binalar için 
o kadar zorunlu olmayabilir ama bugün anlaşıldı ki belli bir yüksekliği aşıyorsanız ve belli bir 
derecede simisleriniz varsa artık lineal hesapla yüksek binaları dizayn etmek çok riskli bir şey ve 
yanlış dizaynlara sizi götürebiliyor işte sayın Farzad Naim’in de belirttiği şekilde özellikle 
California’da biz bu konuyu İstanbul’da öenmli olduğu için çok dikkatlı izlemye çalıştık 2005 
yılından beri pek çok yayın yapıldı dokümanlar yapıldı guardlinelar çıkarıldı bunlar zaten Farzad 
Naim’in söylüceğini biliyordum ama kısaca özetledim Los Angeles tall buildings seismic design 
council çok aktif bir kuruluş gerçekten 2005’ten itibaren gösterdiğim şekilde en son geçen yıl 
olmak üzere bu consensuence document dedikleri dokümanları yayınlıyorlar ve en son 2014’te 
şey oldu bu biliyorsunuz Los Angeles güney California bunun öbür tarafında kuzey California’da 
structral engering and sociation of Northern California 2007’de bir recomended administrated 
ability dünyasında bir San Fransisco building inspection yani bina kontrol kurumunun diyelim 
onun şey altında hazırlanmış bir San Fransisco department of bülding inspection’ı  onlar bir tall 
building dusk kurdular ve onlar ilk başta 2007’de Los Angeles’ın 2008 consuences dokümanlarına 
göre oldukça farklı düşünüyorlardı daha sonra Sayın Farzad Naim’in de belirttiği gibi zaman 
içinde bu farklılıklar azaldı ama bugün hala biraz sonra belirticeğim gibi belli noktalarda kuzey ve 
günay Kaliforniya arasında fark var. Bu arada gene daha önce belirtilen coucil and tall buildings 
and urban habitat eski bir kuruluştur bunların siesbeproti grubu adında bir grup kurdular bu 
grubun hazırladığı ayrı bir recomandationlar var bu da 2008’de yayınlandı işte 2010 tarihli TBİ 
dokümanı gerçekten çok temel bir dokümandır sayın Farzad Naim’de çok referans veriyor 
onunda belirttiği gibi teorik ağırlığı da çok fazla olan biraz bilimsel ağırlığı biraz fazla olan bir 
dokümandır 2014’te San Fransisci department building inspection biraz önce  belirttiğim kurum 
eski guidelineları yeniledi ve yine aynı bad ministrative bruten numarası altında yayınladı bu 
biraz Los Angeles’ta tall building inicative raporlarından çalışmalarından bazı farklılıklar ifade 
ediyor gösteriyor özellikle ön tasarımla ilgili ve özellikle minimum taban kesme kuvveti 
koşulunun olup olmamasıyla ilgili konularda ve nihayet burada belirtmem gereken bir 
dokümanda bizim kandilli özatan deprem araştırma enstitüsünde 2008 yılında İstanbul 
Belediyesinin talebi üzerine hazırladğımız bir taslak yönetmeliği yüksek binalar için bu 
yönetmeliğin aslında bir ölçüde o zamana kadar yayınlanmış bulunan Amerikan yönetmelikler 
büyük ölçüde 2005 ve Los Angeles ve 2007 San Fransisco dokümanlarından etkilenen ama bir 
takım özgü kısımlarıda içeren bir yönetmelik bu belki hiçbir zaman resmi olmaya sokulmadı ama 



Türkiye’de özellikle yüksek binaların çok yapıldığı İstanbul’da böyle birşeye ihtiyaç olmadığı için 
bu yönetmelik defacto kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor hatta büyük talep vardı ben 
bunun bir kısmını yani önemli kısmını İngilizceye’de çevirdim web sayfamıza koyduk ve oradan 
Türkiye’de çalışan bir sürü yabancı var onlarda böyle bişeyin olmasından çok memnun oldular 
yani bir performansa göre dayanıma dayalı şeyden bu şimdi biraz eskidi bu yönetmelik kabul 
ediyorum şimdi hazırlamaya çalıştığımız yeni yönetmeliğin ilgili bölümü işte bugüne kadar 
geldiğimiz noktada oluşan bilgi birikimini ve teorik birikimi aksettirmeye çalışacak. Şimdi biraz 
tekrar oluyor ama ben bunları yinede bizim açımızda ilişkisini koyarak bahsetmeye çalışacağım 
yani burda üç tane son en son olarak ortaya çıkan yönetmeliklerden söz ediyorum bunlar işte TBI 
2010 San Fransisco ve Los Angeles dokümanları bunlar her ikiside geçen yıl yayınlandı bunlar 
hepsi gayet iyi kurgulanmış bir dizayn metodolojisine dayalı prensipte nedir bu başta bir ön 
tasarım yapıyoruz bunu yapmak zorundasınız arkasından da iki adımlı performans değerlendirme 
adımı var iki adım halinde. Ön dizayn önemli çünkü dediğim gibi non lineal analize ordan 
başlayacaksınız demek ki sizin sisteminiz ilk başta boyutlanmalı hatta ön boyutlar içindeki 
rainforcement donatılarıda konulacak burda kullanacağımız yöntem tabi non lineal analiz olmaz 
tabi ön tasarım dediğimize göre lineal analizlere dayanacak büyük ölçüde çünkü ön tasarım ve 
onunla birlikte kapasite tasarımı ilkelerinin kurgulanması söz konusu ancak kapasite tasarım 
ilkelerinin uygulancağı kesitlerin tarihinde lineal analize başvuruyosunuz kaçınılmaz olarak burda 
tabi bazı sıkıntılar var onları belirtmek gerekiyor. Şimdi bu ön tasarım bakımından San 
Fransisco’nun son 2400-2014 versiyonunda bir farklılık var diğer iki TBI ve Los Angeles yaklaşımı  
formel bir ön tasarım adını tamamlamamak la birlikte San Fransisco yaklaşımı böyle bir adımı 
tanımlıyor ve hatta çok tartışma konusu olan ve diğer iki dokümanda başta var olduğu halde 
özellikle Los Angeles’ta sonra kaldırılan minimum besyü minimum taban kesme kuvveti koşulunu 
San Fransisco şeyi hala koruyor. Bu ilginç bir farklılık bu bir tabi karar biri yaklaşım meselesi  yani 
ön tasarımı yaparken San Fransisco yaklaşımına göre belli bir minimum taban koşulunu sağlamak 
zorundasın dayanım olarak. Ve bunun dışında mevcut dayanıma göre tasarımla ilgili bir takım 
perspiriftif koşuluda sağlamak zorundasınız hepsini değil belki ama bazı seçilmiş koşullarıda 
sağlamak zorundasınız. Ve bu aşamaya İngilizce adıyla code level  evalutaion stage diyor yani 
hepsine evalutaion deniyor ama bu bir ön tasarım aslında şartnameye göre mevcut şartnameye 
göre bir ön tasarımı yapıyorsunuz orda code dediği mevcut dayanıma göre bir şartname. Ama 
aşağıda da belirtiğim gibi diğer iki yaklaşım yani TBI ve Los Angeles yaklaşımı  formel olarak bir 
ön tasarım aşaması sağlamıyorlar ve non perscriptif  yani sey olmayan iki aşamalı performans 
değerlendirme sisteminde ısrar ediyorlar. Burda genellikle üstü kapalı olarak servis serviceability 
evaluation adı verilen yani servis durumu için değerlendirme aşaması  lineal çözüme 
dayanabiliyor bunu ön tasarım gibi almak eğilimi var bu tabi biraz tartışmalı bişey çünkü çok 
küük bir deprem altında rineale yakın çalıştıracaksınız ancak o düzeyde koşulları sağlarken 
yönetmeliğin de istediği o aşamanı koşullarını sağlarken acaba doğru bir ön tasarım 
yapabilirmisiniz bu tartışma konusu. Şimdi bu ön tasarımdan sonra dediğim gibi iki tane 
değerlendirme aşaması  var ben bunları söylüyorum çünkü elimize de birazdan anlatacağımız gibi 
bunlara çok yakın tanımlar veriyoruz. Servis yükleri altında yani serviceability evalutaion stage 
denilen servis yükleri altında bir değerlendirme yani burda küçük bir deprem arıyoruz bunun 
dönüş periyodu 43 yıl öperasyonel performans hedefini karşılıyor ki burada sistemimiz hemen 
hemen prensip olarak elastik kalıcı veya değilsede çok çok az non lineal deformasyona izin 
verilebilecek. Bu 43 yıllık şey 30 yılda %50 olasılığa karşı geliyor. İkinci şeyse öbür ekstrem yani 
bu en küçük durum bu da ikinci değerlendirme şeyi collapse level evaluation stage dediğimiz şey. 



Bunda ise çok büyük bir deprem alıyoruz yani Türkçede maksimum consider dört quake veya 
Türkçe belki adıyla göz önüne alınan en büyük deprem belki diye bunu çevirdik. Bunun dönüş 
periyodu 2475 yıl veya 50  yılda % 2 aşılma olasılıklı ve bunun performans kriterine bu büyük 
deprem altında dahi çok düşük bir kısmi ve total göçme riskine sahip olamız lazım. Yani bu tabi 
tanımlanması kolay bişey değil ama yani sonuç olarak istenilen şey şu yüksek binalar bazında 
öenmli binalar. Yani yüksek binalar çok büyük depremden sonra bile normal binalar açınca biz 
bunlara sonra yıkarız diyebilceğimiz binalar değil bunlar. Çok büyük yatırım sonucu yapılan ve 
içlerinde yüzlerce binlerce kişinin çalıştığı yaşadığı binalar olduğu için stratejik bakımdan bunlara 
biraz farklı bakmak ve bu olabildiğince düşük raisably low risk of parcelent total collapsetaki 
kavramı çok dikkatli değerlendirmek lazım. Tabi burda önemli husus ne sünek davranış 
modlarında oldukça yüksek plastik deformasyonlara izin verilebilir ancak gevrek davranış 
modundaki davranış değerlerinin yani iç kuvvetlerinin özellikle kesme kuvvetleri mutlaka 
kendilerinin taşıma güçlerinin kapasiteleri altında olması böylece sistemin en kötü durumda bile 
düşey yük kapasitesini kaybetmemesi esas alınıyor.  Şimdi bu çerçevede ben çok detaya 
girmicem ama burdaki aslında bu hemen hemen bu yönetmeliğin bu bölümündeki içindekiler 
kısmı. İndeksi binevi  13. Bölümü dediğim gibi yüksek binalara ayrıldı size anlatacağim şey taslak 
burda son olarak kasım 2014’teki alt komisyon kararları esas alınacak bundan sonra bir takım 
ufak değişiklikler yapılabilir bazı konular %100 kesin karara bağlanmadı önümüzdeki bir iki 
toplantıda bağlanabilecek gibi görülüyor. O bakımdan ben size sayısal şeyleri vermekten 
kaçınıcam bunlar çünkü sonra yanlış anlaşılır değiştirilir vesaire diye. Şimdi nasıl bir şey öncellikle 
13.2 bölümünde perfamus best tasarımından ne anladığımızı kısaca ifade ediyoruz bir paragraf 
halinde. Onun arkasında bu çok önemli bişey bu Türkiye için özelli mesleki yeterlilik ve bağımsız 
değerlendirme konusu. Yani bu ikinci konu Pear konusu ama mesleki kualifikasyon konusu 
mesela Amerikada problem değil çünkü orada kualifikasyon denilen şey var yani Kaliforniya’da 
hep ondan konuşuyoruz profosyonel mühendislik var böyle birşeyi dizaynı yapacak kişinin bir 
değil iki tane mühendislik lisansına sahip olması lazım bir inşaat mühendisi  birde yapı 
mühendisliği ve bunlar çok zor imtihanlarla alınan şeyler çünkü Türkiye’de bu yok yani insan alt 
yapımız kualifiye edilmiş değil. Belgelenmiş değil tamam çok iyi mühendislerimiz var çok iyi 
firmalarımız var hi şüphesiz ama legal bakımdan bir şey istenmiyor bu konu genel bir konu tabi 
bunun üzerinde çok detaylı girmiyorum ama yıllardır bu kounun üzerinde açıkcasi yetkin 
mühensdisliği o kadar çok konuştuk ki ben kişisel olarak bu konuya çok önem vermiş bir insanım 
yani 1980lerin sonundan itibaren hep gündemde tutmaya çalışmışımdır dilim döndüğü kadar 
ama şimdi iş geldi dayandı yüksek binaların artık tasarımı kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde 
yapıyoruz kaçamayız bundan yani ekonomik gerekler belli şehir merkezlerinde yüksek binaların 
yapımını zorunlu hale getirdi deprem varmış yokmuş bu önlenemiyor bizde zaten yapamassın 
diyemiyoruz bilimssel olarak teknik olarak bunları yapmak mümkün bir takım prensipler kurallar 
konulmuş bunu kimin yapacağı çok önemli. Şimdi biz burda bu bölümün altında aslında bir legal 
bazı olmamasına rağmen yinede bir nevi teknik sorumluluğumuz gereği bu işi yapanların belirli 
teknik koalifikasyonlara sahip olması gerektiğini ifade edicez gerisi idari tarafı yani biz bunun 
nasıl yapılacağını idari bakımdan  böyle bir nasıl yapılacağını ben bilmiyom ama burda tarif 
etmek durumunda değiliz bu bir teknik doküman ve arkasındanda bu Pear olan bağımsız 
değerlendirme dedik nitekim aşağıda tekrar ondan bahsedicez bunun iin her projede bir kurul 
kurulmasını bu kurulları seçecek kurullarında yüksek komisyonun yönlendirilmesini vs. 
tanımlıyoruz.  Evet ondan sonraki bölümde bunlar informatif bir bölüm büyük ölçüde tipik 
yüksek bina taşıyıcı  sitemlerinin tanımı yapılıyor onların kısımlarının tanımı yapılıyor mesela 



podyum dediğimzde ne diyoruz Türkçede baza ismini taktık bu teminorolojide çok yaygın 
olamdığı için türkiyede bunları baştan koymamız gerekiyor. Ve yüksek binalarda genellikle tercih 
edilen sistem düzenlemeleriyle ilgili bağlayıcı değil ama informatif bir takım bilgiler veriliyor  
ondan sonra biraz öncede ifade edildiği gibi etkin kesit ricitlikleri efective sections tiftitions 
bunlara çatlamış kesit ricitliğide deniyor betonarmede. İnsanlarla ilgili bir bölüm var çünkü burda 
çeiştli elemanlarda,perdelerde kolonlarda,kirişlerde,döşemelerde,bodrum perdelerinde vs. farklı 
farklı düzeylerde etkin kesit ricitlikleri tanımlanıyor. Yalnız şimdi bu konu belkide burdan çıkıcak 
bunu belkide hesap esasları bölümünegötürelim çünkü yalnız yüksek binalarda bunlar söz 
konusu değil yani burda başta burda düzenlendi  ama hesap esasları bölümünde ordada çünkü 
esas modelleme orda anlatılıyor dolasıyla burda yazılanlar aynen oraya aktarılcak yüksek 
binalara özgü bişey varsa buraya eklenerek değişiklik olacak. Şimdi biz 3 aşamalı bir San 
Fransisco şeyini refere ettim ondan onlara benzer şekilde 3 aşamalı bir tasarım modeli 
öngörüyoruz. Birincisi 13.5’te dizayn tasarım aşaması dediğimiz ön tasarım bunun amacını 
standart deprem altında yani standart tasarım depremi altında uygulamak. Bundan amacımız şu 
sanki hiçbir değişiklik yokmuş gibi mevcut yönetim çünkü bizim burdaki sebep şu mühendisimiz 
mevcut yük ve mevcut yönetmeliğe göre belli bir alışkanlık kazanmış bunlara göre bir tasarımı 
nasıl yapacağını biliyor. Ölçüleri buna göre oluşmuş kafasında mertebeleri buna göre hazırlamış 
anlatabiliyormuyum. Kesin tasarım değil ve burda en önemli özelliklerden biride burda da aynı 
San Fransisco yaklaşımında olduğu gibi minimum taban kesme kuvvetini koyuyoruz. Bu aslında 
değişik bir karar yani bu tartışma götürür bir karar dediğim gibi Los Angeles’ın 2005-2008 hatta 
2009’da galiba kldırdılar. O zamana kadar Los Angeles dokümanında ve minimum besyir var ama 
sonra kaldırdılar bunun sebeplerini biraz önce Naim açıkladı. Anlaşılabilir sebepler var ama 
Türkiye koşullarında bizim kanaatimiz bu ön tasarımda yinede minimum bir dayanımı sağlayacak 
biraz önce belirttiğim insan kaliteli insan açığımızı da dikkate alarak bu minimum dayanımı 
sağlayacak bir sigorta olarak bir nevi bunu görüyoruz burda. Şimdi bunun bölümleri nedir bunun 
burda nasıl modelleme yapılacağı  amaç ve kapsamdan sonra bunun nasıl modelleme yapılacağı 
onun ayrıntıları anlatılıyor işte kolonlar,kirişler, perdeler nasıl idarize edilecek bunlar tabi biner 
tasarım esaslarına göre yani mevcut yönetmeliğe göre  kapasite tasarım prensipleri bunların 
nasıl ve nerede uygulanacağını  Sayın Farzad Naim belli noktalarda işte mafsallarda plastik 
deformasyonları onları özellikle belirten onun dışındaki noktalardada  sistemin onun dışındaki 
modlarda onlarla uyumlu olarak sistem elemanlarının lineal olarak kalıcağı plastik deformasyon 
yapmıcağını ifade eden genel tasarım kapasite tasarım ilkelerini burda ifade ediyoruz.  Fakat 
şunu söyleyim bu bölümünde yine hesap esasları bölümüne gitme ihtimali var çünkü buda binevi 
yüksek binalara özgü bişey değil bu prenspler bütün binalar için geçerli dolayısıyla burda 
hazırlanmış bu bölümün içindeki görünmekle birlikte şuanda çok muhtemelen biraz önce etkin 
ricitlikteki olduğu gibi buda hesap esasları bölümüne gidebilir. Ondan sonra birinci aşama analiz 
bu aşama lineal analiz bildiğin gibi analiz yani yönetmelikte normal bina normal yükseklikteki 
binalar için tanımlanan analiz yöntemleri kullanacak ve bunlara dayanarakta ön boyutlama 
yapılacak yani boyutlar kesinleştirilecek ve devirler konulacak vs. bir sonraki aşama için non 
lineal değerlendirme aşaması için lineal hale getirilecek.  İkinci aşama şimdi ikinci ve üçüncü 
aşamanın yerleri tartışılabilir burda şimdi biz ikinci aşama olarak diyoruz ki ikinci aşamada bu 
büyük deprem altında ön görülen en büyük deprem altında yani 2475 yıllık deprem altında işte 
biz bu ön tasarımı gerçeliceğiz ve refa ediceğiz. Bunu bakım tanım olarakta tasarım aşaması farklı 
özür dilerim tasarım aşaması 2 diyoruz gerçelleme artı geliştirme çünkü olabilecek en büyük yani 
göz önüne alabilceğimiz en büyük deprem altındaki davranışı burda analizle görüceğimize göre 



ön tasarımdan ortaya çıkan bir takım aksaklıklar burda görülecek bunları düzeltip tekrar tabi 
olabildiğince uzun bir adım olduğu için  olabildiğince az literasyon yaparak düzeltmek yine burda 
yapılır bunu başka bir yerde yapma olasılığınız yok dolasıyla bunu biz bir değerlendirme sırf 
riverifikasyon aşaması olarak görmüyoruz sonuç olarak bu bir verifikasyon geliştirme ve tabi 
sonuçta binayı dizayna ulaşma aşamasıdır. Burda da bunun tabi yapısal modellemesi farklı Sayın 
Farzad Naim bununla ilgili çok ayrıntılı açıklama yaptı neler nasıl modellenecek mesela burda 
perdeleri mutlaka ve mutlaka fiber yani lif yöntemiyle lif modellemesiyle çözümleyeceğiz çünkü 
lineal plastik hinç plastik mafsal hipoteizmle koskoca bir çekirdek perdesini  idealleştirmeniz 
gerçekçi sonuçlar vermiyor.  Bu fiber modellemesi oldukça ben bir iki örnekte göstericem 
uygulanıyor bunu yapan programlarda var giderek gelişiyor bu programların uygulama kapasitesi 
niye çünkü bilgisayarların hızı artıyor aslında bu çok zaman alan çözümler bunlar ama 
bilgisayarların hardware kapasiteleri hızı ve o kadar artıyor ki her sene katlanarak bunlar 
hızlandığı için bi problem olmuyacağını düşünüyoruz yakın gelecekte. Sismik anlaiz yani ikinci 
stagedeki analiz işte non lineal analiz burda da şeyin ifade ettiği gibi yedi tane deprem kaydı 
vardır en az iki doğrultulu aynı anda etkiyecek bunlar  ve daha sonra 90 derece döndürülüp 
tekrar etkilicek yani 14 tane çözüm yapılacak bunların değerlendirme performans 
değerlendirmesi bağlamında güptil yani sünek davranış modları için bu 14 çözümden elde edilen 
sonuçların ortalaması biraz önce Farzad Naim’in kritik ve kritik olmayan kuvvet iç kuvvet şeyleri  
için kritik olmayanlar için ortalamaları kritik olmayan için artık 1 standart sapmalara esas 
alınacak. Çünkü performansa göre tasarımda yapmamız gereken iki türlü değerlendirme var 
sünek elemanlar için yani bunlar plastik deformasyonlar bunlar için bir seri şey yapıyoruz yani 
nerelerde plastik deformasyon olduysa o plastik deformasyonların verilen limitlerin altında olup 
olmadığına bakıyoruz ama birde kuvvetlere bakıyoruz hangi kuvvetlere bakıyoruz  özellikle 
gevrek karakter gösteren yani özellikle kesme burda birinci planda dolasıyla onlarda biraz daha 
konservatif oluyoruz dediğim gibi kesme kuvvetlerinde kesme kuvvetlerinde hepsi kuvvet değil o 
kesme kuvvetlerinde ama kritik olanlarda biraz daha konservatif mesela standart sapma artı bir 
pardon ortalama artı bir standart sapmayla %50 arttırma opsiyonu da var sanıyorum Los 
Angeles’ta biraz önce belirtildi o da bir opsiyon bu tartışma konuşulmuş. Ve nihayet  dizayn stage 
tasarım aşaması 3 bu aşama dediğim gibi servis  depremi dediğimiz çok küçük bir deprem  
altında çok sık olabilceği size bir yapının ömrü boyunca mutlaka olabilceğini düşündüğümüz bir 
deprem altında sistemde hemen hemen hiç bir şey olmaması yani operasyonel olarak hayatın 
devam etmesini operasyonel performans hedefinin sağlanmasını ön görüyor  bunun 
modellemesi nasıl olabilir burda iki tane opsiyonumuz var dilerseniz ikinci aşamadaki 
kullandığımız non lineal modeli alıp yine non lineal bir analiz yapabilirsiniz çünkü bu çok küçük 
depremde bile sağda solda ufak non lineal deformasyonlar olabilir bunları önleme iddiasında 
bulunmamak lazım bunlar çok küçük küçük şeylerdir yani rineale oranla mal edilebilecek 
derecede çok küçük deformasyonlardır bunları hem görürüz dolasıyla yönetmelik onlara izin 
veriyor onlar için limitler veriyor tabi çok küçük limitler veriyor ve isterseniz lineal hesap yapıp 
çünkü lineal modeliniz de var ilk aşamada orda da Amerikalıların şeyi gibi büyük ölçüde diyelim ki 
bina kapasite oranı 1,5 aşmayacak kesmelerde 1,5 değil daha düşük icabında olması 0,70’e kdar 
indiriyolar kritik kesme kuvvetlerinde vs. evet şimdi son olarak bunların sadece başlıklarını şey 
yapıcam yüksek binaların hesabında bu sismik verileri nasıl  elde etcez nasıl tanımlayacağız şimdi 
bu burda yazılmak yazılmış olmakla beraber bu olduğu gibi yönetmeliğin ikinci bölümü ve 
deprem yer hareketi başlığını taşıyacak oraya gidicek ve bütün binalar için deprem yer hareketi 
olarak önce spektrum tanıtılacak ondan sonra bu spektrumlara uyumlu dört düzeyde yani 43 yıl 



72 yıl 475 yıl ve2475 yıllık dört yüzeyde spektrumlar tanımlanacak Sinan Beyin anlattığı 
çerçevede. Ve bunlarla uyumlu bu spektrumlarla uyumlu yer hareketlerinin nasıl seçileceği nasıl 
ölçeklendirileceği bu arada biraz önce belirtilen conditional mill spektrum esaslı esasına göre 
yani o çok eni bir gelişme ve çok ilginç bir gelişme ve yüksek binalar için çok uygun yani koşullu 
ortalama spektrumlar diye bir kavram şimdi ayrıntıya giremicez ama özellikle bunlarda 
tanımlanacak bunuda burdan alıp ikinci bölüme o bütün binalar için çünkü o bütün binalar non 
lineal analize imkan verdiğimize göre burda bir farklılık yok diğer binalardan. İşte şimdi 13.9 
dediğimiz pear meselesini burda yazıyoruz burda şimdi bağımsız değerlendirme kurulu diyelim 
her proje için bu asgari iki kişiden olan işte bunların koalifikasyon belirtilmesi lazım vs. ve bunları 
seçicek atıyacak olan bir yüksek komisyon kurulması lazım bunlar bu isimler değişebilir burda bir 
takım titlelar koyduk e bu dediğim gibi bu bir öneri fakat biz bunları en azından bu taslak 
aşamasında hükümete bildirmek zorundayız yani sorumlu bina adamları olarak  sorumlu 
mühendisler olarak bunları hazırlayan bu da bizim görevimiz. O manada bu görevi yapıyoruz ve 
son olarakta yine daha öncede ifade edildi yapı sağlığı izkeme sistemleri deniyor bu 
enstrümantasyon olayına bütün yüksek binalarda belirli minimum sayıda sensörü içeren bir ve 
bunları kayıt sistemlerini içeren bir monitoring sistemi izleme sisteminin tanımı yapılacak bu da 
mecburi tutulacak ama tabi bunun nasıl ram edileceği bu sistemin kimin ram edeceği bu dataları 
kimin değerlendireceği daha sonra filan onlar idari tarafta ki problemler. İlk başta verdiğim 
kapsamda pek çok daha konu vardı ama tahmin ediyorum ben biraz yavaş konuşuyorum 
dolasıyla onları kapsayamadık başka bir toplantıda inş onları da anlatırız sabırla dinlediğiniz için 
teşekkür ederiz.  

Sabah oturumuna bir 20dk geç başladık şimdi de yemeğe bir  5dk var bir soru 1-2 soru varsa 
alalım yoksa yemeğe geçelim. Buyurun orda bir soru var galiba, is there any question ?  

Çok teşekkür ediyoruz bu sunum için Sayın Aydınoğlu gerçekten çok faydalıydı Farzad Naim’in bir 
sorusu vardı. Vibrasyon foot düşüşü sebebiyle oluşan vibrasyon burada duyarı binalar ve 
ekipmanlardan bahsediyoruz acaba bunları hiç dikkate aldınız mı yada TBI veya diğer bütün 
yüksek binalarla ilgili kodlarda bu dikkate alındı mı efendim?  Tabi ki vibrasyonu düşünüyoruz 
yani insan trafiğinden kaynaklı makinaların çalışmasından kaynaklı bütün vibrasyonları mutlaka 
her an dikkate alıyoruz bunlarla ilgili dokümanlar mevcuttur AEC dokümanları ve benzer 
dokümanlar mevcuttur. Ancak sismik tasarıma ilişkin yüksek bina dokumalarında mesela MCE 
herkes vibrasyonla ilgili olarak endişe taşımıyor bu konu tamamen depremle alakalı ve çok ciddi 
bir konu ve artık daha çok mühendis vibrasyon konusunda diğer konularda daha fazla dikkat 
etmeye başladı o nedenle tasarım esnasında hizmete sokma anlamında tabi ki sismik parçanın 
bir anlamı olmasa da dikkate alınması gereken bir konu her bir binanın servise sokma 
sokulabilme konusunda dikkate alması gereken bir öğedir vibrasyon. Sorum Sayın Nuray Bey’e; 

İki şey dikkatimi çekti açıkçası yönetmeliği kısmen biliyorum ama birincisi bu perde code 
modellemesini  fiber modeline dayalı olarak dediniz benim bildiğim kadarıyla bir tek opensees 
yapabiliyor şuanda bunu. Bunu şimdi hemen hemen bir endüstri standardı bakmayın 
programlarda bir endüstri standardı programlarda gayet güzel yapıyor. Birde meş edilmesini 
gerektiriyor muyuz ? şimdi o bir zorunluluk olmayabilir o konuya özellikle Sayın Farzad Naim’de 
şey yaptı özellikle geçiş katları transfer katları değimiz  yani kuleden podyuma veya podyumdan 
şey yap rijit çok rijit çevre duvarlarına aktarıldığı anda muazzam bir kuvvet transferi oluyor 
döşemler üzerinde özellikle bodrum üstündeki ilk katta hatta onun altındaki şeyde çünkü bunlar 



lineal çalışmıyorlar yükün bir kısmını aşağıda aktarıyorlar buralarda mutlaka düzlem içi 
kuvvetlerin yeterli bir biçimde aktarıldığını gösteriyor. Göstermek lazım çünkü bu plakları bazen 
çok kalın yapıyoruz 50cm-70cm plak yaptığımız durumlar var muazzam bir kuvvet transferi 
oluyor kuvvet olarak oralarda başka çaremiz yok tabi. Belirtiliyor modelleme bölümünde ben o 
kadar ayrıntıya girmedim. 

Peki teşekkürler herkese bundan sonraki oturum 13.30’da çok teşekkürler katıldığınız için. 

 

 

 

 

 

2. Gün 4. Oturum 

Elif Hanım 

Saygıdeğer konuklar ikinci gün öğleden sonra oturumumuza birazdan başlayacağız. Öncelikle 
birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum.  Eş zamanlı olarak atölyelerde Micheal Fardis’in 
vereceği deneyim paylaşımları oturumu başlıyor. Saat 14.20 de Farzad Naeim tarafından 
verilecek olan deneyim paylaşımı oturumu var. Kayıt yaptıran konuklarımızın dikkatine 
sunuyoruz. Şimdi 4. Oturum başkanı Sayın Alper İlke’yi oturumu yönetmek üzere kürsüye davet 
ediyorum.  Prof. İlke İTÜ yapı mühendisliği bölümünde profesör ünvanıyla görev yapmaktadır. 
Prof ilke yapıi tarihi yapılar ve deprem mühendisliği alanında birçok ulusal ve uluslararası 
projede araştırma, araştırma görevlisi, koordinatör ve danışman olarak görev yapmış ve bu 
çalışmalardan dolayı alanında uluslararası ödüllere layık görülmüştür.  Prof. İlke İTÜ yapı ve 
deprem mühendisliği laboratuvarı eş sorumlusudur.   

Alper İlki 
Teşekkür derim İpek hanım, değerli katılımcılar hoş geldiniz öğleden sonrası oturumuna, 4 tane 
değerli konuşmacının 4 tane ilginç konuşması var bu oturumumuzda, İlk konuşma sayın Farzad 
Naeim tarafından yapılacak. Konuşmanın başlığı ABD’deki bağımsız kontrol sistemi. Öncelikle 
kısa bir tanıtımını yapmak istiyorum. Önceki oturumda da yapıldı ama yeni gelen katılımcılar 
olabilir. Bu açıdan tekrarlıyorum.  Naeim, Kaliforniya Irvine’da faaliyet gösteren Farzad Naeim 
Şirketinin kurucusu ve başkanıdır. Şirketini kurmadan önce, John A. Martin & Associates (JAMA) 
firmasında Teknik Müdür olarak görev almıştır. Naeim, araştırma ve geliştirme projelerinde, 
deprem mühendisliği çalışmalarında ve özel bilgisayar uygulamalarının tasarımında çalışan 
uzman ekiplerine yönlendirici ve yönetici katkıda bulunmuştur. Farzad, 1984’te JAMA’nın 
Araştırma ve Geliştirme bölümünü kurmuştur. Bu ekiple, bugünkü yapısal tasarım 
gereksinimlerinin mevcut bilgisayar yazılım paketlerinin sağladığı olanakların ötesinde olduğunu 
görmüş ve hazırladıkları hesaplama araçları ile yapısal analiz ve depreme dayanıklı yapı tasarımı 
amaçlı olarak daha da geliştirmiştir. Naeim, geliştirdiği ileri mühendislik ve bilgisayar çözümleri 
ve teknolojileri sayesinde önemli bir uluslararası üne kavuşmuştur. Kendisi deprem zararlarının 



karakteristikleri ile bunların sismik tasarım uygulamalarına etkileri üzerine yapmış olduğu çeşitli 
çalışmalarından ötürü “Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (EERI)”, “Federal Acil Yönetim 
Ajansı (FEMA)”, “Kaliforniya Kuvvetli Yer Hareketi Enstrümantasyon Programı”, “Applied 
Technology Council (ATC)”, “United States Geological Survey (USGS)” gibi çok çeşitli 
kuruluşlardan ve programlardan hibeler almıştı. Buyurun Sayın Naeim. 

Farzad Naeim: 

Teşekkürler sayın oturum başkanı, Oturum başkanının ne dediği hakkında hiçbir fikrim çünkü 
dinlemiyordum Türkçe çeviriyi, ama kesinlikle katılıyorum kendisine. Bu konu benim tamamen 
kalbime dokunuyor çünkü ben çok fazla bağımsız değerlendirme yapıyorum. Benimle ilgili bir 
konu aslında, bazı örnekler göstereceğim size, bazıları saçma gelebilir ama hepsi gerçek olacak 
bizzat yaşadığım örnekler, insanlara hakem değerlendirmesine maruz kalacakları 
söylendiklerinde ABD’de çoğu insan zannediyorki bir tür yüksek mahkemeye çıkacak askeri 
mahkemeye çıkacak ve orada yargılanacaklar, böyle bir imaj doğuyor akıllarında, fakat genellikle 
durum böyle olmaz, genellikle teknik adam heyetleri çok işbirlikçi bir çalışma yürütürler ve 
karşıdakiyle işbirliği yapmaya çalışırlar. Benden de teknik değerlendirme yapmam istendi ABD’de 
çok yıllardır aslında ve hatalar varsa yada problemler varsa saptanabilecek binayla ilgili ya da 
projeyle ilgili, proje devam etsin diye, bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. çünkü aslında bizim 
yaptığımız projelere destek olmak, onlara yardım etmek. Hataları en başından tespit etmek çok 
daha faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yüksek binalarda teknik kontrol yapmanın amacı 
nedir? Dediğim gibi ben ABD’deki kendi deneyimlerimi anlatacağım. Fakat bunların genel amacı 
belirlidir ve her yerde de aynıdır. Batı ABD’de Kaliforniya’da ben bunları yapıyorum.  Washington 
ve benzeri  eyaletlerde ben bunları yapıyorum ve hedefi hep aynı aslında. Bağımsız, nesnel ve 
teknik bir görüş sunmak herhangi bir binanın sismik performansı ile ilgili olarak. Yer şekilli 
sistemlerine bakıyoruz, fakat genel olarak bu sistemler tek başlarına bakıldığında plan kontrolü 
yapmak gibi bir şey oluyor, biz yerçekimi sistemlerine bakıyoruz fakat, sismik tepkiye olan etkileri 
açısından bakıyoruz. Bizim temel odaklandığımız nokta sismik performans ve etki oluyor bu 
kontrollerde. Aslında biz tasarımcı mühendise ne yapması gerektiğini söylemiyoruz. Yapı 
mühendisliğinde kayıt mühendisleri diyoruz biz onlara, bu kayıt mühendisleri aslında yapının 
kriterlerini belirleyecek olanların ta kendileri. Biz onları yönlendiremiyoruz aslında, bu kriterleri 
yerine getirecek olanlar da kendileri. Peki tek tek hakem ya da bağımsız teknik kontrol 
değerlendirmelerinde ne yapıyoruz. Bazen onlar bizden daha fazla dokümantasyon istiyorlar, 
açıklama istiyorlar, dediklerimizi anlamayabiliyorlar. Biz bu sayede performansa dayalı tasarımda 
performans kriterlerini sağlamalarını sağlıyoruz  aslında binaların. Bildiğiniz gibi ABD’de 
uygulamayla yargılanıyorsunuz, yaptığınızla, o yüzden yetkin bir mühendis  sizin pozisyonunuzda 
bunu yapacak olan kimsedir. Eğer, onlara karşı dava aşılırsa ve mahkemeye giderseniz, onlara ne 
yaptığınızı göstereceksiniz, yani uygulamanızı gösteriyorsunuz, eğer, kriterlere uymuşsanız 
uygulama kriterleriyle uygunsa tamam sıkıntı yok aksi taktirde sıkıntı içindesiniz demektir.  Aynı 
zamanda iyi bir değerlendirme yaptığımız zaman, dostane bir ortamda sorunların çözülmesi için 
bir girdi bilgisi sunuyoruz aslında onlara. Bir şekilde onları zorlamaya çalışmıyoruz binayı şu 
şekilde tasarlayın ya da benzeri şekilde. Bizim yaptığımız bu değil, daha ziyade yorumlar 
yapıyoruz. Bu teknik hakem değerlendirmeleri ya da bağımsız kontroller uzun vadede ortadan 
kalkacak çünkü yargı sistemleri bunları istemiyor. Yapı mühendisleri bunları istemiyor aslında. 
Bunlarda benim deneyimim şu şekilde, her bir bağımsız kontrolde bir kimsenin yaptığı iş tam 
olarak, değerlendirmeye tabi tutulabilir. Ve ben bunlardan gördüm ki tüm çatışmalar bizim 



bağımsız değerlendirmelerimizde dostane bir şekilde çözülüyor.  Böyle olması gerekiyor ve bu 
kontrollerde yapmaya çalıştığımız aslında yapının performans hedeflerine uyup uymadığını 
ortaya koymak. Baktığımız zaman fakat hakikaten bu bizim sorumluluğumuzda mı? Hayır bu 
mühendisin sorumluluğu yapının tasarım kriterlerin uyup uymadığını göstermek daha ziyade 
mühendisin sorumluluğudur. Biz bunu mühendislerle birlikte işbirliği içinde yapıyoruz. Ve hiçbir 
şekilde tasarım açısından mühendisin sorumluluklarını üstümüze almıyoruz. Aynı zamanda planlı 
kontrollü detaylar yapıyoruz her kirişin kolonun bunların kontrolünü de yapmaya çalışıyoruz 
aslında bu kadar detaya giremeyiz, yani tüm sorumluluk bizde olmamalı burada, aslında binanın 
resmi sorumluları tüm detaylara girmesi gereken kimsedir. Bizim temel hedefimiz detaylara 
bakmak değil o yüzden teknik hakem heyeti panelinin nasıl oluştuğuna bakalım ki ben de bir 
üyesiyim, daha öncede söylediğim gibi, öncelikle bu panelini delegasyon da diyebiliriz bunun 
onay alması gerekiyor kurulumdan evvel, gördüğünüz gibi hakemin ya da panelin genellikle üç 
tane  takım üyesi vardır. Öncelikle yapı mühendisi olabilir, şu uzun adam oradaki, yapı mühendisi 
diyelim, daha sonra jeoteknik, sismik, tehlike uzmanı vardır, bu da panelin bir üyesidir. Aynı 
zamanda bir akademisyen, bir üniversite profesörü olabilir. Özel bir uzmanlığı vardır bu adamın, 
dediğim gibi üç kişi bunlar bir yapı mühendisi, sismik tehlike uzamanı ve akademik bir kişi. 
Mesela uzun binalarda özel bir yeri değerlendirmeye tabi tutuyorsanız o konuda uzmanlaşmış bir 
üniversite profesörünü takımınıza dahil edersiniz. Genellikle üç kişilik bir takımdan oluşur 
dediğim gibi, ve seçim şu şekilde yapılır; genellikle eyalet ve de bu üç kişinin kim olacağı 
belirlenir. Bazen mühendislerden bilgi isterler bu panel ya da delegasyon oluşturulmadan evvel. 
Daha sonra tesisin sahibiyle istişareler yapılır kayıt mühendisiyle aynı zamanda binanın resmi 
görevlisiyle,   Derler ki hayır biz bunu takım lideri olarak seçmek istemiyoruz, beni sevmezler 
mesela, başkasını seçmek isterler ve bu şekilde takım oluşturulmuş olur. Genellikle teknik hakem 
değerlendirmesi tesisin sahibi tarafından ödenen bir maliyettir. Bunun aslında zorlu bir kavram 
konsept olduğunu söyleyebilirim. Burada onlara sizin için çalışmıyorum, paramı siz ödüyorsunuz 
fakat ben şehir için çalışıyorum diyebilirsiniz. Bazen bu çok zordur. Bazı durumlarda denedik 
bunu, şehir ile direkt kontrat yapmayı. Bunu san Diego şehrinde yaptım.  Ve Seattle ile. Ancak, 
işin sahibi tarafından paranın ödenmesi daha kolay. Santiago şehriyle kontrat yapmaya çalıştığım 
zaman ya da herhangi bir şehir, onların resmi kurumlarıyla görüşüyorsunuz, iş sahibiyle kontratı 
yapmak 1 hafta sürüyor, hukuk büroları bunu yapmak 3 ay sürüyor. Faturalar iş sahibi tarafından 
ödeniyor,   şehirden almak 6 ay sürüyor. Durum her ne kadar iyi görünse de iş sahibiyle 
kontratı yapmak ama bürolarına rapor vermeyi tercih ederim. Bunlar sözleşme yönleri.   Şimdi 
akşam değerlendirmesinde temas kişi dediğimiz bir kişi var bu şekilde bir bağımsız bir kontrol 
yapılıyor. Burada kayıtlara bakıyorlar, toplantı gerçekleşiyor, birkaç toplantı sonrasında iş sahibi 
ilgisini yitiriyor, yapılsın ve iş bitsin istiyor çok fazla görmüyorsunuz. Genellikle toplantılara 
başkanlık ediyor, teknik çalışmaların çoğunu yapıyor, bilgisayar modelleri ve çizimleri ortaya 
çıkarıyor ve eğer herhangi bir durum akademik ya da teknik bir durum gerektiriyorsa onları da 
dahil ediyor.  Sismik tehlike uzamanı bunlarda sismik tehlike durumlarını ortaya koyuyor 
bunlarda temel modellemesinden sorumlu ama dediğim gibi akademik kimselerde oluyor 
bunlarda projenin belli değerlerini tekrar kontrol ediyorlar.  SPRD değerlerine baktığımızda 
projenin temel kriterlerinin gözden geçirilmesi söz konusu, burada tasarım yaklaşımı var, sismik 
riskler var modelleme yaklaşımları var bunun üzerine temelli daha spesifik bir bilginin de 
üretilmesi lazım yani spesifik tasarım kriterlerine göre, bunların içerisinde farklı şeyleri nasıl 
modelleyecekler, tasarım yaklaşımı ne olacak sismik modelleme ne olacak modelleme yaklaşımı 
be olacak kabul kriterleri neler, bunların hepsi projenin spesifik tasarım kriterlerine giriyor. Bunu 



gözden geçirme daha erken tasarım ve konseptler detaylar çerçevesinde başlıyor. Sonra nihai 
tasarım da gözden geçiriliyor.  Bilgisayar girdilerine çıktılarına bakılıyor, bunun içerisinde 
bilgisayar modelleri analiz sonuçları ve tasarım kriterleriyle olan alakası ve kabul kriterleri ve vs 
de veriliyor. Çizimlerin de yine detaylı bir sunumu da var. Sonrasında bir rapor oluşturuluyor 
çünkü bağımsız değerlendirmenin bir rapor yazmasını ister belediye, burada bir onay çıkarmasını 
bekler o yüzden u raporlu sonuç ta oluşturuluyor.   Bağımsız değerlendirme dediğimiz şey 
proje gelişimini kolaylaştırmalı, bir şekilde önüne engel koyar nitelikte olmaması lazım, 
olabildiğince erken başlaması lazım bunun bir takım farklı kademeleri var başlangıç toplantısı 
tasarım kriterlerinin belirlendiği kişi coğrafi raporlar, sismik temsiller kazı ya da temel onayı gibi 
konular. Daha sonra da yapısal gözden geçirme geçildikten sonra artık nihai onay mektubu 
yazılacak kısma kadar geliyor.  Bazen yapı mühendisleri arasındaki en büyük hobilerden bir tanesi 
şu: sürekli bağımsız değerlendirmeye suçu atmak. Çok yaygın bir trenddir, şu şekilde işler, 
mühendis gelir iş sahibi ile konuşur, iş sahibinin de gerçek dışı bir beklentisi vardır. 3 ayda her 
şey bitsin ister, kimsenin bunu yapamayacağını herkes bilir, Ama mühendis der ki 3 ayda mı 
istiyorsun, yapacağım 3 ayda der. Sonra bağımsız değerlendirmeye girerler 3 hafta sonra derler 
ki, bağımsız değerlendirme diyor ki bunu yapmanız gerekiyordu biz bunu bilmiyorduk, 3 ay 
birden 18 aya döner. Suçlanacak kimse de kim olur bu bağımsız değerlendirmeyi yapan ekip 
haline gelir. Aslında 18 ayda yapılmasının sebebi onlar olmuştur, yoksa mühendis istese 3 ayda 
biterdi, ama herkes bilir ki 3 ayda kesinlikle bitmez.  Bu mesela isimleri burada kapattım. Birkaç 
ay evvelki bir örnek bu. Burada bir takvim verilmiş, tasarım temeli bağımsız değerlendirme 
paneline verilmiş, 15 Eylül 2014 ile 30 Eylül 2014 arası iki haftalık bir periyod söz konusu, tasarım 
temellerinin onaylanması, 16 Eylül yani verildiğinin ertesi günü Ekim 14 e kadar yani verildikten 
10 gün sonra da olabilir. Demiş belik yanıt davranım spektrumlarının verilmesi, yani burada da 7 
Ekim denim onaylanması Eylül 29 demiş 3 gün sonrası 1 hafta sonrasına kadar bu da olabilecek 
bir iş değil. Böyle böyle devam ediyor. Öyle tarihler veriliyor ki hiç birisi gerçekçi değil. Size 
çökme önleme tasarımını 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle vereceğiz diyor, bununla alakalı onayınızı 
bekliyoruz. Yani 2 Ekimle Aralık 1 arasında onayınızı bekliyoruz diyor.  Nasıl gözden geçireceğiz 
bu kadar onların hazırlaması 9 ay süren bir şeyi biz nasıl 3 günde değerlendirip onaylayabiliriz ki 
3 gün ila 3 hafta arasında. Yani bu tarz gerçekçi olmayan takvimler hiçbir şekilde bağımsız 
değerlendirme sürecine faydası olan bir şey değil. Tasarım temellerine baktığımızda veya spesifik 
tasarım karakterlerine baktığımızda bunların detaylı ve açıklayıcı olması lazım, modellemenin 
detaylandırılması lazım bunların kriterlerinden size bahsettim. Öğrencilerime de çok söylerim, iyi 
bir not almak istiyorsanız siz bana yardımcı olun ben de size yardımcı olayım net ve 
anlayabileceğim bir şekilde yazın ki hak ettiğiniz notu vereyim bir kısmını buraya bir kısmını 
oraya yaparsanız, oku çıkarıp üçüncü sayfaya referans verirseniz siz bundan herhangi bir ilave 
not almayacaksınız derim. Aynı şey aslında tasarım ekibi ve bağımsız değerlendirme ekibi 
arasında da geçerli. Yani ne kadar kolay bir şekilde uzlaşılırsa iş te aynı şekilde çabuk bir şekilde 
biter, o yüzden buradaki mühendis arkadaşlarıma tavsiyem şu: olabildiğince bana kolay hale 
getirin ki sizinle çalışmam benim için daha elverişli olsun. Tabi ki performans doğrulamasına da 
bakıyoruz, burada bir örnek görüyorsunuz çok fazla detaya giremeyeceğim. İçindekiler kısmı 
bunlar 40 ile 60 sayfa arasında belgeler belli kılavuzları içeriyorlar, yüksek binalar kılavuzundaki 
her şeyi tekrarlamıyor sadece oraya referans ta bulunuyor. Açık bir şekilde modelleme detayları 
da veriliyor. Nasıl yapacağız, kapalı alanlarda kullanacağımız beton ile alakalı nasıl bir malzeme 
kullanacağız. Hangi malzeme özellikleri lazım, güçlendirilmiş çelikle alakalı, modelleme için 
nerelere cihaz yerleştireceğiz, bütün bunlar aslında bir örnekten alınmış kısımlar. Hangi 



formüllerin kullanılacağız nasıl yapacağız ile alakalı bunların hepsi veriliyor. Bu şekilde yapıldığı 
vakit, bağımsız kontrol dediğimi şey çok daha kolay bir hale geliyor. Çünkü bunların her biri için 
tekrardan geri gidip onlara bir şey sormamıza gerek yok. O yüzden zamanda almayacak bir süreç 
olacaktır. Yeni mühendisler genellikle sonuçlarını şöyle bir özetlerler. Yani aslında tam olarak ne 
kontrol ettiğini bize şöyle bir özet biçimde sunarlar. Mesela burada yer değiştirme limitlerinden 
bahsediyor. Kabul kriterleri açısından baktığımızda L.A. yüksek bina standardı diyor ki maksimum 
yer değiştirme %3’ü geçmemeli, bu çökmem önlemeyle alakalı, kayıtların herhangi birinde 
herhangi bir şekilde 4ç5 i de geçmemesi lazım, driftin, burada kat driftini görüyorsunuz 54 katlı 
bir bina, burada %3 ün nerede olduğunu gösteriyorlar, burada %3ün biraz daha altında, burada 
oturum fazla, %20 oranında azaltılmış, diyorlar ki bu limit arasında kaldığını gösteriyorlar ve 
herhangi bir katta da buna yaklaşmadıklarını gösteriyorlar.  Ne kadar . Burada kesme dağılımının 
yayılımını görüyorsunuz, yani son olarak size bir özetliyor, bu şekilde size bağımsız o-kontrolü 
yapan ekip, tam olarak binanın performans statüsü nedir bunu rahat bir şekilde görüp 
onaylayabiliyor. Sonra bir açıklamalar kısmı var, yorumlarda bulunabiliyor, buraya rakamlar 
veriliyor, Diyelim ki, 200 ile 300 arasında bir yorum gelebiliyor genellikle standartlar arasında, 
diyorsun ki şu sayfadaki şu hesapla alakalı bir yorumum var diyorsunuz,   buna verilen 
yanıt nasıl çözülmüş, şeklinde öyle bir tablo var. Ya çözülmüştür ya da ondan sonra devam ederiz 
gibi bir bilgi de veriliyor. Bu bağımsız kontrolün kayıtlarından  bir tanesidir.  Farklı görüş ayrılıkları 
da söz konusu olabilir, anlaşmazlıklar nadirdir ama, bir böylesi bir anlaşmazlık olduğunda resmi 
yetkili bağımsız bir kişi olacaktır.  O da hem bağımsız kontrol ekibinin hem de tasarım ekibinin 
yaptıklarına bakarak nihai tahkimde bulunur ama çok nadir olan bir durumdur. Şimdi sizlerle 
birkaç örnek paylaşmak istiyorum. Bağımsız kontrolün çok pahalı olduğu uzun sürdüğü ve 
belirsizlik içerdiğine yönelik bir takım eleştiriler var. Genellikle bir de herkes işi bağımsız 
kontrolün üstüne atmaya çalışıyorlar. Birinci örnekte olmayan bir doğal sistem vardı. 40-45 katlı 
bir bina söz konusu idi, öncelikle kor duvar sistemi ile devam ettiler.  bu da tabi ki bağımsız 
kontrol gerektiren bir sistemdi. Geldiler bağımsız kontrole, tabi ki bir maliyeti var bunun. Doğu 
yakasından bir mühendislik firması ile anlaştılar.  Orası doğal olarak sismik bir bölge değil. Doğu 
yakasındakilerin çoğuna baktığınızda sismik değerler pek te bilinmez. Çünkü batı yakası iyidir. 
Doğu yakası diyor ki tamam evet ben size duvar sistemi vereceğim diyor, bunun da bir backup 
var. Gerek yok bağımsız kontrol yapmanıza diyorlar, 1 hafta sonra iş sahibi diyor ki bağımsız 
kontrole ihtiyacımız yok. Aradan bir hafta geçiyor belediye beni arıyor ve diyor ki, onların tavsiye 
ettikleri duvar sistemi oldukça tuhaf, komik çünkü moment çerçeveleri aslında çekirdek duvarın 
içine gömülmüş bir duvar sistem değil, benim bildiğim kadarıyla değil mi tek sistemdir. Eğer 
duvarda bir hasar olacaksa moment çerçevelerine de zarar verecektir, çünkü duvarın içine 
gömülü, dual olmayan bir duvar sistemi,  dual sistem başarılı olmadı, iş sahibi tekrardan geri 
adım atmak zorunda kaldı geldi, nihayet bağımsız kontrol gerektiren sistem üzerinden gidildi.   
İkinci örnekte ise dual sistem bir hale geldi, bu San Francisco da gerçekleşti, iş sahibi geldi, 
bağımsız kontrol sürecine baktı hem zaman alacak ve hem pahalı ben dual sistem yapacağım 
dedi bağımsız kontrol gerekmez dedi. San Francisco belediyesi dedi ki tamam dual sistem 
yapmak istiyorsun, tamam uyar kanunlarımıza ama yine de ban bağımsız kontrol istiyorum 
kanunlarımız böyle diyor ve sonunda bağımsız kontrol yapmak zorunda kaldı. Bağımsız kontrol 
esnasında çizimler bitti ve komiteye gönderildi, ve fark ettiler ki aslında test edilmemiş, 
yönetmeliğin parçası değil, direk burada uyarı verdiler, iş sahibi da para tasarrufu etmek istiyor, 
bağımsız kontrol istemiyor ve o bileşeni Berkley de test etti. Bir sürü paraya ve zaman mal oldu 
son dakika iznini aldılar ve projeyi ancak kurtarabildiler.  Üçüncü örnek ise, ben burada bağımsız 



kontrol ekibi içerisindeydim.  Stres limitleri üzerinde silahlı çatışma, ACL yönetmeliğini 
biliyorsunuz orada bir takım stres limitleri vardır özellikle yırtılma limitleriyle alakalı, Amerika 
birimlerinde 8 ile 10 arasındadır. Burada dedik ki bak burada bunu gerektiriyor, ACL malzeme 
kodu bunu gerektiriyor. Ve bunları performans temelli yapıyorsunuz diye bunlardan 
vazgeçmeyeceğiz dedik. Şaka yaptığımız düşündüler, bizle tartışmaya başladılar, işte performans 
temelli tasarım yapıyoruz 16 ya kadar izin olması lazım dediler, biz de dedik ki yok eğer biz 
bağımsız kontrol yapıyorsak olmayacak. 3 ay geçti.  Baktık dertleri ne, ilk gördüğüm şeyde stres 
limitleri neydi, 15 görünüyor, herhangi bir şeye bile bakmama gerek kalmadı, bütün hesaplama 
paketlerini geri gönderdim, dedim ki ne zaman ki istediğimiz limitlerin altına düşersiniz, o zaman 
gönderin hesapları. Birkaç ay sürdü ama yaptılar. Asıl animasyon.  Santiago da bir projemiz vardı, 
çok hızlı bir şekilde hareket etmek istiyorlar, bizi işin içine dahil ettiler, hiç tatil yapmayacağım 15 
ay boyunca dedim, çalışmaya başladılar biz de gözden geçirmeye başladık. Sonra birden bire 
ortadan kayboldular. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Bu şekilde 9 ay boyunca gelmediler, 9 ay sonra 
geldiler dediler ki, bunu iki ay içerisinde yapmaya anlaşmıştık dediler, ben de dedim ki evet 
anlaşmıştık ama bu geçen yıldı. Bu 9 ay sonra, benim artık başka projelerim var.  Gelip te 9 ay 
boyunca sizi bekleyemem ki dedim, hani projeniz gelir de beni bulur diye. Şimdi tekrardan 
sıranın en sonuna gitmeniz gerekiyor dedim.  Diğer bir konu da onaya bağlı ödeme. Birkaç defa 
başıma geldi aslında, Kanadalı ve Çinli bir iş sahibi vardı. Dediler ki tamam bağımsız kontrol 
yapıyorsun, bazen bu uzun sürüyor, bütçe limitine ulaşmış olabilirsin, biraz daha paraya ihtiyaç 
duyabiliyorum, iş sahibi diyor ki tamam problem yok x tarihine kadar onay vereceksen kesin 
ödemeyi yapacağız dediler, ben de dedim ki, evet bunun eski bir meslek olduğunu biliyorum ama 
dünyanın en eski mesleği de değil yani, ödemeye bağlı olarak beni bir şeye zorlayamazsınız 
dedim.  Altıncı örnekte spektrum bir tarafta da ölçeklenmiş hareket bir temel izolasyonu söz 
konusu. Bir bağımsız kontrol firmasıyla çalışmam gerekti.  Heyetin üyelerinden bir tanesi çok 
tanınan kötü bir üne sahip olmuş çok inatçı herkesin bildiği birisi, orada ben de arkadaşımla 
sohbet ediyordum, o değil bahsettiğim inatçı olan kişi o değil, Dedi ki spektrum karşılaştırması 
istiyorum dedi. Sonuçlarıma baktım, bir anlam ifade etmedi çünkü aldığım deplasmanlar dört ila 
beş kat fazla. Eğer orijinal time history atlatırsam 4-6 katı fazla olacak. Yani bir şeyler sıkıntılı 
burada dedim sonra şunu fark ettim. Çünkü son tarih gelmişti, temel izolasyonu oluşması 
lazımdı. İti dokümante edilmiş bir belge ortaya koydum. Bir daha da o bağımsız kontrolün 
isteğine göre tasarlandı. Yedinci örnekte koşulu ortalama spektra. 7 a örneği birkaç yıl önce oldu. 
Koşullu Ortalama Spektrum kavramı daha pek bilinmiyordu. Çok hevesli bir teknik mühendis 
vardı. Tasarım ekibinin bir üyesiydi.  Dedi ki burada koşullu ortalama spektrum kullanılsın dedi. 
Bizim de biraz problemimiz vardı. Kullanmaya başladılar, Aslında kullandıkları şey. 5 saniyelik 
şeyle karşılaştırdılar, kontrol ettik dedik ki sizin saniye periyodunuz 1.5 saniye ve ele aldığınızda 
çok farklı bir sete ihtiyacınız var dedik. Teknik mühendisle olan ilişkinizi onun kaydı, Mühendis 
çünkü kızmıştı yeniden zaman serisi yapması gerekiyordu.  Bir sonraki örnek te 7b örneği. Bu da 
San Francisco daki bir proje.  Mühendisler çok hazırlıklı geldiler, koşullu ortalama spektrum için. 
Onlara denmiş ki birden fazla periyod isteyebileceğimiz söylenmiş. Bunu da  yapmışlar. Proje 
herhangi bir problem çıkmadan bitirildi.  … bunu çok görürsünüz, özellikle yakın zaman  
mühendisleriyle karşılaştığınızda. Ne demek yani 2.5 sönümleme kullanamam.  Kırk yıldır 
kullanıyorum %2.5 sönümleme.  Hiçbir şey de başıma gelmedi. Ama performans temelli tasarım 
yapmıyorsunuz kırk yıldır. Aynı zamanda binalarınızın kaçı zaten deprem gördü ki, şu an ayakta 
duruyor olmaları bir depremden sonra da ayakta duracakları anlamına gelmiyor. % 2.5’in 
hikayesi bu. Bir de … sönümlemesi denen şey var bu da ne zaman oluyor, doğrusal olmayan 



analiz yaptığınızda … yapıyorsunuz, diyoruz ki %2.5 te kalmaları gerekiyor.  Mod 1 ve Mod 3 
arasında kalmaları gerekiyor. Çok sık şu oluyor, yapısal mühendis, mod 1 ve mod 3 arasında 
olduğunda mod 1 x yönünde mod 2 v yönüne diyor mod 3 te bu yöne ise tamam diyor ama, 3 
mod dediğimi şey bu değil. Bizim  bahsettiğimiz aslında bir yöne doğru olan 3 modlar.  Yani % 15 
sönümlemeyi  3. Mod translasyonel modelde oluşturmamanız lazım. Model sönümlemelerinde 
çoğu kişi artık çok sık programı kullanıyorlar, model sönümleme kullanıyorlar, model sönümleme 
kullandıklarında şuna dikkat etmeleri lazım, en azından küçük bir miktarda … sönümlemesini 
ortaya koymaları lazım ki stabil   olsun aksi taktirde program çılgınca sonuçlar verebiliyor. Karşı 
karşıya kaldığımız bir diğer konu da, bugün de bahsedildi. Acaba ne kadar doğru bir şekilde bu 
sönümleri hesaplayabilirsiniz? Diyorlar ki kapalı olmayan betonda % 0.003tür diyorlar, o yüzden 
benim dönmem % 0.003 ün altındaysa herhangi bir şekilde kısıtlamaya ihtiyacım yok diyorlar. 
 Onlara verdiğim cevap şu oluyor, gidin basit bir modeli kontrol edin , bir lise öğrencisi 
bile yapar, daha sonra buradaki gerilime bakın, daha sonra testlerde elde ettiklerinizle 
karşılaştırın. Gördüğünüz gibi pek çok varyasyon ortaya çıkıyor. Sizin aldığınız gerilimle arasında 
çok fark var. O yüzden % 0.003 dediğimiz şey aslında 0.003 te çekilmiş bir Çin seddi değil, ne 
olacağını biliyorsunuz buraya yakınlaştığınızda,  kesinlikle kısıtlama ihtiyacınız var zaten. Bu en 
çok sevdiğim.  Loop dediğimiz şeyi kim biliyor, döngü dediğimiz şey, genellikle çok karşımız 
geliyor Kaliforniya’da bunlar aslında bağlar değil. Bunların hepsi tek bir bağ.  Buradan başlıyor…  
Buraya kadar, tek bir bağ var burada, Loop the loop diyoruz ya da. Belki kıstırma için iyi ama 
şöyle yan yana konulduğu zaman kesme duvarlar içerisinde, ne oluyor buradaki kesme 
duvarların içerisinde, burada güçlendirme istiyoruz. Ne yapıyoruz, duvara üniversallik versin 
istiyoruz. Eğer bir uni-loop varsa her şeyin etrafından dönen, o zaman perde rezistansı ne işe 
yarayacak ne sağlayacak. Diğer bir sayımız da şu, çapraz olarak güçlendirilmiş kaplaj kirişleri, 
burada bütün perde çaprazlar tarafından taşındığı için kıstırmaya ihtiyaç kalmıyor, bunların 
dışında. Çok güzel tamam, Bir de test sonuçları eğer herhangi bir sargılamaya gerek kalmadan 
ortaya çıkardığını söylüyorsa ve kuplar işe yarıyorsa tamam.  Bir diğer örnek te, yapı detayları 
çoğunlukla özellikle yüksek .. verimli duvarlar kullanılıyor ama düşük şeyli olanları da gerilimli 
olanları da başka yerler için kullanıyorsunuz. Acaba, şimdi 10 PSİ bir duvar söz konusu ise ve 4 KSİ 
lik bir slab yerleştirilmiş ise,  bu şekilde olsun istemezsiniz.  Çünkü bu hem standardın ihlali haline 
gelir, artık bu duvar 10 KSİ lik bir duvar olmamıştır. Ne yapıyorsunuz buraya kadar gelip burada 
birazcık betonu atar mısınız? Bu şekilde duvarın oranı 10 KSİ ye yakın mı kalsın, Yoksa böyle mi 
yapmak lazım? Bunların hepsi, deneyimli kişilerin üstüne gitmesi gereken şeyler. Son örnek te şu. 
Bazı uzun binaların kimileri çok derin temel matlarına sahip, 10 foot derinlikte. Çok derin ve 
yaygın bunlar. Mesela 22 footluk bir temel matı kullanıyor. Oldukça fazla beton anlamına geliyor. 
Burada kalınlıkla beraber, itme kuvveti azalıyor. O yüzden, ne kadar kullanacaksınız, burada 
kesme güçlendirmesi kullanmanız gerekiyor mu? Evet, bazen yapabilirsiniz bazen yok olmuyor. 
Ne demiştik genel olarak bağımsız kontrolde istediğimiz şey eğer kesme güçlendirmesi 
kullanmıyorsanız sizin matınızdaki maksimum kesme  1 i geçmemesi lazım. Bunu genellikle 
mühendislerimize anlatıyoruz ve üzerinde de uzlaşıyoruz. Eğer 1 ise bunlar ortalama limitler, 
zannediyorum söylemek istediğim her şeyi de söyledim Teşekkürler.    

Alper İlke 

Teşekkür ederiz Dr. Naeim. Aslında soru sormak için biraz vaktimiz var. Olmadığını anlıyorum 
Tekrar teşekkür ediyoruz. Dr. Naeimin Atölye 1 odasında deneyim paylaşımları oturumunda yeni 
başlayacak bir sunumu var o konuya ilgi gösterenler Atölye 1 e geçebilir. Biz şimdi konuşmayı  



Prof. Mustafa Erdik Yapacak. Kendisi ODTU Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
UNESCO Alp Himalaya Bölgesi Depremselliği Projesi Yöneticiliği US Geological Survey kurumunda 
misafir araştırmacılık Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği Direktörlüğü BM Uluslararası Afet 
Zararlarının Azaltılması 10 yılı yönetim kurulu üyeliği ABD Princeton üniversitesinde Misafir 
Öğretim Üyeliği Görevlerini Üstlenmiştir. Prof. Erdik Halen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi  ve Deprem Araştırma Merkezinde Müdür olarak görev yapmaktadır ve bizlere 
bugün yapacağı sunumun başlığı Türk Deprem Yalıtım Yönetmeliği’nin ABD, Avrupa ve Japonya 
Yönetmelikleriyle Mukayesesi olacak. 

Mustafa Erdik 
Teşekkür ederim sayın başkan. Çok Değerli meslektaşlarım, değerli misafirler sayın dinleyiciler, 
her şeyden önce Prota’ya beni böyle kıymetli bir günde davet ettikleri için çok teşekkür ederim. 
Kendilerinin başarılarıyla devamlı iftihar ediyoruz. Diğer taraftan Farad beyin arkasından 
konuşmak iyi bir seçim olmadı. Benim konuşmam biraz daha sıkıcı olacak ister istemez. Tabi 
Farzad Bey’i de dinledikten sonra biz bu bağımsız hakem heyeti konusunu bir daha düşünelim mi 
diye Nuray hocam ile Haluk ile beraber konuştuk. Benim maalesef ekranda göreceğiniz her şey 
İngilizce olmayacak, yarıya kalanı Türkçe ondan sonrası tekrar İngilizce olacak. Çünkü Türkçe 
yazılmış bir şartnamenin İngilizcesini buraya koyarak tekrar Türkçeye çevirmenin bir yararı 
olduğunu sanmıyorum.  Ama genel olarak bana sayın başkan tarafından tanınan 40 dakika 
içerisinde Türk şartnamesinden bahsedeceğim, sonrasında Avrupa şartnamesinden 
bahsedeceğim,  onun eşdeğeri olan özellikle yalıtım birimleriyle ilgili bir şartnameden 
bahsedeceğim, daha sonra Japon şartnamesinden bahsedeceğim.  AND iki tane şartnamesi var 
bir tanesi ASCE 7.10 dediğimiz şartname o yakında bir değişikliğe tabi tutulacak 7.16 versiyonu 
çıktı, ondan da bahsedeceğim. Ama bahsettiklerim içinde bazı konulara özel olarak değineceğim.  
Bunların hemen hepsine yer vereceğim. Bunlar performans objektifleri olacak, tasarım bazlı yer 
hareketi nasıl belirleniyor, sınırlama analizi dediğimiz ve yalıtım birimlerinin özelliklerinin üst ve 
alt sınırlarını kullanarak yaptığımız analiz önemli bir konu, yalıtım birimlerinin tabi bir deprem 
etkisinden sonra merkezlenmesi lazım bu önemli, bir konu. … önemli bir konu ve bağımsız hakem 
heyeti dediğimiz Pier Review Netice de bunların vakit kaldığı taktirde umarım kalır, hepsinin de 
kısa bir özetini vereceğim. Hepsi bir arada neredeyiz ne yapıyoruz görelim diye. Türkiye’deki 
şartname aslında uzun yıllardan beri  uğraşılan bir şey. Ama ciddiyeti yeni şartname 
hazırlıklarıyla başladı ve çok kıymetli üyelerden oluşan bir ekip kurduk ve hep beraber üzerinden 
gittik ve şu anda herhalde nihai değil ama nihai den bir öncesidir. Maddeleri teker teker 
koymakta bir sakınca görmedim ama neticede hala bunun kabul edilmiş şartname olmadığını göz 
önünde bulundurmak gerekiyor. İçine bakarsak kabaca, kapsam , tamamlamalar simgeler var, 
yalıtım birimlerinin mekanik birimlerini gerek elastomerler cinsinden gerekse düz ve eğri yüzeyli 
sürtünme ve yalıtım birimleri cinsinden girmek zorunda kaldık.  Bunlar normalde şartnamede yer 
alan hususlar değil, ama Türkiye’de deprem ile ilgili bir şartname yazdığınız zaman yurt dışında 
ya da gelişmiş ülkelerdeki şartnamelere nazaran daha uzun yapmaya mecbur oluyorsunuz bazı … 
yerinde vermek için. Temel tasarım ilkelerine geliyoruz burada özellikler var,  yer hareketi 
özellikleri yatay merkezleme kuvveti nasıl bulunuyor. Ve deprem yalıtımlı binalar analiz için nasıl 
modelleniyor. Gene deprem yer hareketiyle ilgili buradaki büyük çoğunluk her ne kadar burada 
madde olarak varsa da bunların büyük bir çoğunluğu şartnamenin  deprem yer hareketiyle ilgili 
kısmına havale ediliyor.  O bakımdan oradan örnekler vereceğim. Hesap yöntemleri, bunlarla 
ilgili değişik hesap yöntemleri var hem de uygulama sınırları var, neticede bağımsız kontrol 



heyeti, yalıtım birimleri eğrileriyle devam edeceğim. Burada her ne kadar maddeleri yazdıysam 
da maddelerin üzerinden tek tek okumayacağım ama bunların önemli olanlarını sizlere 
söyleyeceğim. Buradaki önemlilerden bir tanesi iki türlü yalıtım birimine yer veriliyor, bunlardan 
bir tanesi elastomer, öbürü de eğri yüzeyli sürtünmeli yalıtım birimleri oluyor. Bunun dışında 
olanlar da kullanılabilir ama bunların dışında olanlar ve hibrit sistemler için bağımsız hakem 
heyetinin izin ve kurallarını istiyoruz. Gene bu kapsamda yapılacak tüm yalıtım tasarımları 
bağımsız heyet tarafından denetlenmesini istiyoruz. Performans kriterlerini açıkça yazdık, 
bunlardan en önemlisi tasarım depremi etkisi altında gerek yapısal ve gerek se yapısal olmayan 
sistem  elemanlarında hemen kullanım performansını sağlamak istiyoruz. Bunu  daha fazla 
quantifiye etmek zor, her ne kadar şu anda sağlık bakanlığının hazırladığı şartnamede ivme 
seviyesi şunu geçmeyecek diyorsa da bunu her zaman sağlanabilecek şeyler değil ama neticede 
diyelim kritik bir bina yapıyorsanız, bir hastane yapıyorsanız, tüm ekipmanların ve tüm mimari 
olan unsurların tasarım depreminde fonksiyonel olması gerekiyor. Bunu mühendisin sağlaması 
lazım. Ama en büyük deprem etkisi altında istediğimiz sadece yapısal sistemin kullanılır durumda 
olmasıdır. Ama uygun bir tasarım yapılırsa, en büyük deprem altındaki performans objektifleri de 
bizim tasarım altındaki performans objektiflerine yakın olacaktır. Diğer bir önemli husus; 
herhangi bir şekilde yalıtım sistemlerinin tasarım birimlerinde çekme kuvveti istenmiyor. Çekme 
kuvveti isteyen şartnameler var istemeyen şartnameler var. Biz istemiyoruz ama gerekli 
durumlarda gene bağımsız kontrol heyetinin izni ve kontrolüyle bu tip uygulamaları yapmamız 
mümkün. Bu önem kazanan bir konu. Neden önem kazanıyor kısmına geleceğim, Türkiye’de artık 
özellikle, yalıtımlı binalara bakarsanız, eskiden beş altı katlıydı, şimdi 11-12 katlı yalıtımlı binalar 
var. Ve şu anda İstanbul’da benim en azından bildiğim iki tane yüksek bina var, yalıtımlı 
yapılacak. Japonya tipinde, oralarda tabi çekme kuvvetleri çok büyük önem kazanıyor.   Mekanik 
özelliklere gelirsek, burada şartnamenin bu kısmını doğrudan doğruya Avrupa standardına 
bağlıyoruz. Buradaki yapısal yastıklarla ve elastomerler ile ve diğer anti-sismik birimlerle ilgili 
şartnameler bunlara bağlıyoruz. Bunlara bağlamamız, eğer bu şartnamede bulunan hususların 
dışında içinde kalmadığı müddetçe. Çünkü burada yazılmış olan hususlar bunların üstünde 
oluyor. Ve burada diğer şartnamelerde yok ama mecburen veriyoruz, ister istemez yalıtım 
birimleri için alt ve üst sınırları veriyoruz, tabi burada verilmiş alt ve üst sınırlar birim içindir. Ama 
ön tasarım için kullanacağınız alt ve üst sınırlar bunlardan daha düşüktür çünkü bunların 
ortalamasını alıyorsunuz, bu sınırlama analizleri çok önemli oluyor. Daha sonra göstereceğim, 
Avrupa Şartnamesinde bazı şartlarda sınırlama analizi yapmazsanız oradan nominal değerleri 
kullanabilirsiniz ama sadece ve sadece önemsiz binalar içindir fakat maalesef ben Türkiye’de 
bunların Hastane binaları için de kullanıldığına şahit oldum. Burada gerilme seviyelerini, spesifik 
olarak yazıyoruz bunların büyük bir çoğunluğu Avrupa şartnamesinden alınmıştır, yalnız Avrupa 
Şartnamesi dediğimiz zaman daha çok bağlı olduğumuz Avrupa Şartnamesinin İtalyan versiyonu 
oldu. Çünkü Avrupa Şartnamesi bildiğiniz gibi jenerik bir şartnamedir. Onun içinde bir takım milli 
olarak belirlenen parametreler bulundurulması gerekir. Bu açıdan bize en uygun parametrelerin 
İtalya’da olduğunu düşündük, Buradaki burkulma yüküyle ilgili hususlarda doğrudan doğruya 
İtalyan şartnamesinden aldık. En önemli konulardan bir tanesi yatay merkezleme kuvveti, yatay 
merkezleme kuvveti özellikle düşük yani sürtünmeli sistemlerde göze gelen bir konu. Özellikle 
düşük sürtünme oranlarında maalesef çok sık karşılaştığımız bir konu. Şurada yazmış olduğumuz 
ifade netice olarak gerek tasarım depremi seviyesinde gerekse en büyük deprem seviyesindeki 
deplasmanın yarısındaki deplasmanlarda sizin kuvvet deplasman ilişkisinden elde edeceğiniz 
kuvvetlerin bu deplasmanlardaki değerlerin 1/40 ından daha az olmamasını gerektiriyor. Bu 



hemen hemen tüm şartnamelerde mevcut olan bir konudur. Yani AND şartnamesinde vardır 
aynısı, Avrupa şartnamesinde vardır, yalnız şu andaki yeni çalışmalar bunun artık çok uygun 
olmadığını gösteriyor. Bunu yapmak yerine daha çok kalıcı deplasmanların ne olduğu 
hesaplanması cihetine gidiliyor. Nitekim ASCE 7.16 şartname değişikliğinde bu bahis ediliyor. 
Bunu doğrudan doğruya sağlamak özellikle düşük sönümlü sürtünmeli sistemlerde kolay bir 
husus değil.  Üst yapı deprem yalıtımlı binaların modellenmesinde biz diğer şartnamelerdeki gibi 
doğrudan doğruya istediğimiz doğrusal olmayan oluşumların tamamen izolasyon seviyesinde ve 
yalıtımlarda olmasını istiyoruz. O bakımdan yalıtıcı birimlerin doğrusal olmayan biçimde 
tanımlanması, tariflenmesi, modellenmesi doğru. Onun dışındaki yapı özellikle temelin doğrudan 
doğruya doğrusal elastik olarak modellenmesi gerekiyor. Tabi burada gerekli yükleri hesaplarken 
sınırlanma analizi önemli geliyor, tabi bu da rijitik sönüm ve sürtünme katsayısının en düşük 
değerlerinin kabulüyle en büyük yalıtım ara yüzü değiştirmeleri, öbür taraftan da rijitik sönüm ve 
sınırının üst sınırı ve en büyük deprem kabulü ile en büyük yapı ivmeleri .. kuvvetleri ve diğer 
yapısal etkenlere değinilmesi gerekiyor. Bu özellikle yüksek yapılarda yüksek dediğimiz yani 10 
11 kata varan yapılarda çok  büyük önem arz ediyor. Gerek kuvvetler arasından gerek se yalıtım 
arasındaki deplasmanlar arasından bu konunun da üzerinde şartnamede çok duruyoruz.  
Deprem yer hareketleri açısından iki türlü deprem yer hareketi öngördük. Bunlardan bir tanesi 
tasarım depremi, bu 50 yılda %10 aşılma olasılığına sahip deprem hareketi oluyor.  İkincisi de en 
büyük deprem dediğimiz 50 yılda %2 aşılma olasılığına sahip olan deprem hareketi oluyor. Bu 
açıdan ABD şartnamesiyle paralel olarak gidiyoruz. Düşey deprem etkisi için daha çok Avrupa 
şartnamesinden etkilendik, Düşey deprem etkisi ABD şartnamelerinde göze alınıyor fakat çok 
açıkça yazılmamış, bunun sebebi belki bağımsız hakem heyetinin etkisine güveniliyor. Biz bunu 
çok daha açık olarak yazdık. Ve belirli durumlarda ve mutlaka ve mutlaka deprem yer hareketinin 
üç boyutlu olarak alınmasını öneriyoruz. Özellikle bu yüksek yapılarda ve elastomer yastıklar 
kullanıldığı zaman çok önemli oluyor çünkü onlarında düşey periyodları olmaya başlıyor. Yapının 
yani sırf elastomer yastıklardan kaynaklanan düşey periyotları oluyor. O düşey periyotlar da 
bazen düşey deprem hareketlerinin periyotlarına yakın olabiliyor. O yüzden çok büyük 
büyütmeler gelme söz konusu. Ve düşey deprem hareketini almakla zaten yalıtıcı yüklere gelen 
düşey yükleri de çok daha doğru buluyorsunuz. O bakımdan düşey deprem hareketini ihmal 
ederek hiçbir yere gidilmez. Türkiye’de gördüğüm uygulamalarda maalesef düşey deprem 
hareketi büyük bir şekilde ihmal ediliyor. Bu tabi .. neticede bütün yumurtaları aynı sepete 
koyuyorsunuz.  Bir yapıyı doğrudan doğruya izolatörlerle yalıtım ettiğini zaman, o zaman bunlar 
için çok daha büyük önem göstermemiz gerekiyor. Şartnamede düşey er hareketini spesifik 
olarak yer veriliyor.  Hatta ve hatta doğrusal olmayan üç boyutlu analizlerde yapının düşey 
serbestlik dereceleriyle modellenmesi bile isteniyor. Spektrum şekli olarak bunu ben deprem yer 
hareketi alt komisyonundan aldım. Doğrudan doğruya hemen hemen ABD 7.10 şartnamesiyle 
paralel gidiyor. Yine deprem yer hareketi alt komisyonunun hazırladığı artık şartnamemize 
deprem yer hareketi diye başlı başına bir bölüm olarak girecek. Ve çok daha ayrıntılı olarak 
yazacak. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi size dün Sinan Bey takdim etmişti zaten. Burada bir önemli 
konu daha var. Bu da ivme kayıtlarının ölçeklenmesi.  Gene normal yerlerde olduğu gibi zaman 
tanımlamalarında en az 7 yer hareketi kullanılıyor. Buradaki ölçeklenme hareketi yine ASCE 7.10 
dan alınmış. Dikkat ederseniz, burada diyor ki, yapı hareketlerinin her biriminin kaydına ait % 5 
sönüm oranı hesaplanacak, spektral ivme değerlerinin ortalaması göz önüne alınan deprem 
doğrultusundaki şu u periyotlar için yatay olarak elastik spektral ivme ordinatlarından daha az 
olmayacaktır diyor. Bunu böyle dediğiniz zaman, doğrudan doğruya zımnen spektrumun artık en 



büyük spektral genlik olduğunu kabul ediyorsunuz. Eğer sizin spektrumunuz en büyük spektral 
genlik değil de ortalama .. spektral olsaydı, o zaman diyecektiniz ki, benim bulduğum iki tane 
deprem hareketinin ortalama spektrumu hedef spektrumun en az % 30 üzerinde olması lazım. 
Onu demediğiniz için zımnen kabul ediyorsunuz en büyük spektral ivme olduğunu. En büyük 
spektral genlik olduğu zaman ne olur ona daha sonra geleceğim ama artık bunlara özellikle bu tip 
yapılarda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hem yüksek periyotlu yapılar ve hem de 
davranışları daha çok bir periyotun etkisinde kalıyor. O bakımdan o periyottaki genlikleri çok iyi 
hesaplamamız gerekiyor. Bizim şartnamemize fay uzaklığının 20 km den az olduğu durumlarda 
doğrultu etkilerinin belirlenmesi gerekiyor. Yönlendirme etkilerinden bahsetmedim ama onlar da 
burada önemli bir yer kapsıyor. Diğer şartnamelerde buna benzer hükümler var. Bunlarla ilgili 
Sinan hocanın değişik çalışmaları var, bunların da bir türlü şartnameye yansıtılması lazım. 
Bunların yoksa normal olarak bir mühendis tarafından yapılması çok zor bir iş. Ve arkasından da 
bunların en azından Türkiye’de alışılmış şekliyle denetlenmesi çok zor bir iş. Hepimiz gayet iyi 
biliyoruz bu tip binalardaki belediye tarafından ya da idari makam tarafından denetiminde  “bir 
üniversite onayı” isteniyor. O nasıl alınıyor, ne alınıyor hiç belli olmayan bir husus tabi. Hesap 
yöntemi olarak diğer şartnamelerde kullanılanların aynısını kullanıyoruz. Eşdeğer yatay yük 
doğrusal hesap, Modwill eşdeğer yük doğrusal hesap ve zaman tanımlamalı doğrusal olmayan 
hesap, bunların içinde en önemli olan her zaman olması gerekeni eşdeğer yatay yük yöntemiyle 
doğrusal hesap oluyor, çünkü siz en sofistike metotları bile kullansanız, orada elde etmiş 
olduğunuz değerler, gerek yalıtım birimlerindeki deplasmanlar gerekse taban kesme kuvvetleri 
neticede yatay yük yöntemiyle elde ettiğinizin belli bir oranıyla kıyaslanıyor. O bakımdan eşdeğer 
yatay yük oranı çok önemli. Bu çok önemli olduğu için önemli olanlardan bir tanesi de gene 
burada kullanmış olduğumuz hedef spektrum, bu çok önemli. Hedef spektruma siz arkasından 
istediğiniz metotla istediğiniz şekilde istediğini sayıda deprem yer hareketi uydurun ve üretin en 
sofistike zaman tanım alanını yapın,  gene de bulmuş olduğunuz değerlerin birinci yöntemden 
eşdeğer yatay yük yöntemiyle kıyaslanması gerekiyor. Değişik limitleri var bunların, burada almış 
olduğum uz limitler hemen hemen Avrupa limitleriyle çakışıyor. Hesap sınırları hesaplama 
yöntemleri. Eşdeğer … yöntemi için değişik periyot sınırlarımız var, üst yapının toplam 
yüksekliğinin 20 metreyi geçmemesi gerekiyor. Yalıtımlı yapının yalıtım etkin periyodunun 3 
saniyenin altında olması gerekiyor. Ve neticede düşey doğrultudaki temel titreşim periyodunun 
da 10 Hz nin altında olması gerekiyor. Üst yapı için bir miktar indirim yapabiliyoruz. R katsayısı 
yaklaşık 1.5 ve 2 arasında değişiyor. Ama doğrudan doğruya izolatörün altı temel sayıldığı için 
oraları doğrudan doğruya elastik olarak yapıyoruz.  Önemli noktalardan bir tanesi de gene 
eşdeğer doğrusal yük yönteminde katlara etkiyen deprem kuvvetleri … biz burada ASCE den 
aldık, üçgen olarak etkiledik katlara, ama bugün Avrupa birliği şartnamesinde dikdörtgendir. 
Aslında ikisinin arasında olması lazımdır ama daha konservatif olduğu için onu tercih ettik. 
Dediğim gibi zaman tanımalı doğrusal olmayan hesap yönteminde bunun en altını okursanız 
yalıtım birimleri için en büyük deprem etkisi altında hesaplanacak en büyük toplam yer 
değiştirmeler, eşdeğer yatay yük yöntemiyle belirlenmiş en büyük toplam yer değiştirmelerin % 
80’inden daha az olamaz diyor. Diğer önemli bir konu yalıtım birimleri deneyleri, kısaca geldiğimi 
zaman değineceğim, önemli bir konu, nasıl yaklaştığınız önemli bir konu. Biz burada ister istemez 
yaklaşımımızı ABD şartnamesindeki yaklaşım olarak belirledik. Ama deney işlemlerini Avrupa 
birliğinden aldık. O bakımdan, burada biraz hibrit oldu. Ab deki sistem tip deneyleri hemen 
hemen aynı. Ama üretim deneyleri bir nevi, kabul deneyleridir, bir kısmı alırsınız, %5 % 10 
denersiniz, kabul edersiniz, etmezsiniz, ondan sonrakiler biz o sisteme girmedik, gerçi süreç 



olarak AB sürecini uyguluyoruz deneylerde ama, tip deneyleri ve üretim deneyleri olarak ikiye 
ayırdık ve  üretim deneylerini %100 istedik. Burada örneklerini veriyorum size, bunlar detaylı 
olarak şartnamede yer alacak, bu sadece elastomer yalıtım birimleri tiplemeleri için. Bir de 
kauçuk yer değiştirmesiyle değişimler var, dikkat ederseniz buradaki kayma birimi yer değiştirme 
%5 %10 %100 e kadar giden birim yer değiştirme sınırlar içerisinde tamamlanıyor, yalnız burada 
görmüş olduğunuz periyotlar çok önemli, buradaki periyotlar Td yani doğrudan doğruya birinci 
depremdeki etkin periyodu ile sınıyoruz ya da reel zamanda sınıyoruz. Reel zamanda sınamak AB 
şartnamesinde ihtiyarı olarak vardır. Reel zamanda sınamamız zorunlu değil, biz burada reel 
zamanda sınanmasını istiyoruz bunların. Düz ve eğri sürtünmeli yalıtım birimleri için tip 
deneyleri, bunlar teorik olarak elastik tip denetlere çok benzeyen tip deneyleri. Değişik çevrim 
sayıları var. Çoğunlukla üç adet basınç kuvvetleri bir miktar yüklerin birleştirilmesi açısından ABD 
açısından değişiyor, ama öte taraftan da dikkat ederseniz en sağ kolondaki hiz ve periyotlar 
dediğimiz zaman Td ve Tm ler giriyor. Tm ler de en büyük depremdeki en büyük depreme 
tekabül eden etkin periyot.  Demektir ki, yani siz reel zamanda deney yapacaksınız ve o 
periyotları da reel zamanda sağlayacaksınız anlamında. Bağımsız kontrol heyetinden çok 
bahsedildi, burada tekrar değinmek istemiyorum. Niteliklerini yazıyoruz, niceliklerini yazıyoruz, 
tabi  her bir deprem projesi oluşturacak bağımsız kontrol heyeti üyeleri … vasıtasıyla 
belirlenecek ve … tarafından atanacaktır diyoruz. Ve bunlar idari hususlar, bunlara giremiyoruz. 
Ama bizim için ne yapacağından öte nasıl seçildikleri çok önemli bir husus.  Çok kısa olarak AB 
şartnamesinden bahsetmek istiyorum. İngilizce olarak göreceğiz bunları, tabi ilk başta bunların 
performans kriteri olarak iki tane var, Bir tanesi taşıma gücü performans sınıfı, bu teorik olarak 
475 yıl için söyleniyor, ama arkasından önem faktörü geliyor.   Özellikle hastaneler için, bunu ¼ 
ile çarpıyorsunuz elde edilen değerleri, arkasından bir de güvenirlik faktörü geliyor, onu da ½ ile 
çarpıyorsunuz, bu hesapların her birini yaparsanız bu da yaklaşık 2000 yıl dolaylarına geliyor. 
Öbür türde serviste kalma performans sınıfı var. Burada teorik olarak açıkça zikredilmese de 50 
yıl için konuşuluyor.   Ama yine önemli binalar için 1.4 faktörünü koyduğunuz zaman bunun da 
1000 yıla çıktığını görebiliyorsunuz.  Yani, AB ile bizim şartname arasındaki en büyük fark, biz 
açıkça kaç yıl için olacağını yazıyoruz, her hangi bir şekilde önem faktörü güvenirlik faktörü gibi 
faktörlere girmiyoruz, o da daha çok performans bazlı tasarım modeli niteliklerine uygun.  AB 
şartnamesine gelince orada faktörlerle bunları zımnen büyütüyorsunuz. Açıkça 
büyütmüyorsunuz, 2000 yıl demiyorsunuz ama bu faktörleri kullanınca ister istemez,  göz önüne 
almış olduğunuz deprem hareketini büyütmüş oluyorsunuz. Şartnameye gelince en çok bakılan 
AB’nin kendi şartnameleri işte, 1. Tip deprem için 2. Tip deprem için deprem spektrumları vardır. 
Detaylarına girmeyeceğim. Bunlar doğrudan doğruya en büyük yer ivmesine bağlı spektrumlar. 
Hemen hemen bulunuşu bizim mevcut şartnameden çok daha farklı değil, büyütme oranları 
zemine göre biraz farklı o kadar. Ama buna uymak şart değil, bugün İtalya’nın kullandığı NTC 
2008 normunda çok uygun ve çok iyi bir model spektral harita üzerinde bulunuyor. Bu sağdaki 
spektrumda göstermiş olduğum dört tane nokta belirleniyor ve spektrumlar oradan bulunuyor, 
yani Avrupa şartnamesini kullanmak demek mutlaka 1. ve 2. Tip spektrumları kullanmayı 
gerektirmiyor. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi, eşdeğer doğrusal analizin kullanılması 
için kurallar hemen hemen bizim kullandıklarımıza çok bağlı. Dikkat ederseniz burada da 
görüyoruz en sonundaki düşey periyotların sıfır .. saniyeden daha uzun olmaması gerekiyor. 
Gene uygulama koşulları arasında eşdeğer sönüm değerinin %30’un altında olması gerekiyor.  
Zemin tipine dair kısıtlamalar var, her şartnamede olduğu gibi çok zayıf zeminlerde 
yapamıyorsunuz, biz onun zayıf zeminlerde yapılmasını birazcık bağımsız hakem heyetinin 



kararına bıraktık. Aynı şekilde bu 3. Maddede görmüş olduğunuz etkin reşitliklerle ilgili olan 
oranlar önemli. Ve en son madde de  izolasyon sistemindeki deplasmanlar 0.5 doğru deplasman 
arasında değiştiği zaman arasındaki fark %2.5 i geçmemesi isteniyor. Tabi burada bu işler sadece 
tasarım depremi için verilmiş, tek deprem olduğu için. Bizim şartnamemizde iki deprem olduğu 
için iki deprem için de veriyoruz ayrı ayrı.  Gene burada Avrupa Birliği şartnamesinde eşdeğer yük 
yöntemine çok büyük önem sağlanıyor. Ve bununla ilgili çok değişik maddeler var. Ama en 
önemlileri bunların üst yapıdaki .. yani tam … ile tasarım yapılmıyor. Tasarım için kullanılacak 
olan kesme kuvvetini hesaplarken, neticede 1 x efektif rijitlik x izolatör deplasmanı / R faktörü 
geliyor. Buradaki R faktörünün en büyük değeri  1.5 olabiliyor, azaltma faktörü olarak geliyor. 
Yapılardaki maksimum driftler ya da ötelenme oranları yapıdaki elemanlara bağlanmış ama 
bunlar da 1/100 ile 1/200 arasında değişen değerler. Avrupa da hakem heyeti işi nasıl oluyor 
derseniz, ülkeden ülkeye çok değişiyor ama genellikle belediyeler tarafından hallediliyor. Yani 
ABD’de gördüğünüz gibi sofistike bir denetim sistemi yok. Prototip ve kontrol deneyleri de daha 
önce bahsetmiş olduğum ilave şartnameye bağlı olarak yapılıyor. Yalnız bunlardaki bizim üretim 
deneyleri dediğimiz daha çok kalite kontrol ya da kabul deneyleri oluyor ve sadece bunların %20 
sine yapılması yeterli oluyor. Gene burada yapılan referans metotlar her zaman kullanılabiliyor 
tasarım için ve onun dışında ABD şartnamesinde olduğu gibi iki metottan bir tanesi çok modlu 
spektral analiz öbürü de doğrusal olmayan analiz bunlar hemen hemen üç aşağı bei yukarı 
birbirine çok yakın kurallar olarak uygulanıyor. Avrupa şartnamesinde deprem yer hareketini 
belirlemek için gene aynı sistemler kullanılıyor. Burada önemli olan yalnız dikkat ederseniz 
şurada gösterdiğimiz gibi birimler hesaplanırken %30un üzerinde olacak gibi yapılıyor da bu da 
zımnen şeyi gösterir Avrupa birliği şartnamesindeki spektrumların geo-mean yani iki 
komponentin geometrik ortalaması olduğunu gösterir, büyük olmadığını gösterir. O konuyu da 
tabi açıklığa kavuşturmamız lazım. Bizim şartnamedeki değerleri 7 veya daha fazla hareket 
kullanırsanız ortalamasını alıyorsunuz, 3 ve 6 arasında kullanırsanız da bunların arasında en 
olumsuz olanı seçmek zorunda kalıyorsunuz. Burada izolasyon sistemi için özellikle anlatılan 
şeyler var, FRPN 15-129 da çok detaylı olarak bunlar yazılıyor amam neticede yapılanlar burada 
yapılanların büyük bir çoğunluğu Konstantin’in Amerika’da daha çok ASHTO için yapmış olduğu 
değerlerden alınmış. Ama burada da alt ve üst sınırlar açıkça belirtilmiş. Ama şartnamenin içinde 
değil ona yardımcı olan FRPN 15-129 şartnamesinde. Burada gene sınırlama analizi olarak tabi 
nominal değerlerin deneyle bulunacağı söyleniyor. Ve üst sınırların doğrudan doğruya en büyük 
kuvvetleri bulmak için am alt sınırların en büyük deplasmanları bulmak için kullanılacağını 
söylüyor. Daha önce söylediğim gibi Avrupa Şartnamesinde basit yapılar için dorudan doğruya 
nominal değerlerle çalışmanız da mümkün.  Test aşamasında önemli konulardan bir tanesi neyi 
test ederseniz edin her birindeki bulmuş olduğunuz deplasmanı ayrıca ½ ile çarpıyorsunuz. Bu da 
belirli bir güvenirlik faktörü sağlıyor size. Bunu da örnek olarak veriyorum size, birimler için test 
şeyleri, dikkat ederseniz %5, 10, 120… bunlar bizim şartnamemizde olanlara çok benzeyen 
şeyler, Aynı şekilde e 250 sürtünmeli yalıtım birimleri için de yine benzer birimler kullanıyoruz. 
Düşey yükler bizimkilerden farklıdır yalnız. Japon şartnamesine gelirsek o nakli olmayan bir 
şartname. Japonya’nın özelliği için geliştirilmiş. O bakımdan onu alıp başka bir ülkede 
kullanmamız çok zor bir iş. Şu anda MOLIT adında bir bakanlık tarafından ortaya konulan 2002 
tarihli bir şartname kullanılıyor. Deprem yalıtım tasarımı için 3 yol var. Bunlardan bir tanesi hiçbir 
şey gerektirmiyor, doğrudan doğruya yapısal değerlerle gidiyorsunuz, bu bir iki katlı olan yapılar 
için geçerli ama çok kullanılan bir yöntem değil. İkincisi normal yapılar için deniyor. Normal 
yapıla için burada normal yatay yük kullanıyorsunuz fakat bu da ancak binaların %10u için 



kullanılan bir yöntem.  Ama üç numaralı yöntem ki bu doğrudan doğruya doğrusal olmayan 
zaman tanım analizleri, bu yaklaşık olarak binaların 590ında kullanılıyor. İki türlü gene deprem 
yer hareketi var, bunlardan bir tanesi servisle ilgili hemen hemen 50 yıl diyor ama bunlar tahmin 
etmişler. Spesifik olarak yazmıyor şartnameye, ikinci deprem için de 500 yıl. Bunlardaki 
deplasman ve öteleme oranları değişiyor. 1/500 ve 1/1000 arasında oluyor servis te ama 
emniyete geldiği zaman 1/100 ile 1/500 arasında değişiyor. Tabi burada Japonya’da en çok 
elastomer yalıtıcılar kullanıldığı için de bunların içindeki birim yer değiştirmeler ile ilgili sınırlar da 
verilmiş. Zaman tanımlı analizlerde çok özel yöntemler kullanılıyor. Bir tanesi, en önemlisi üçlü
 altın takım deniyor ve üç tane depremden oluşuyor bunların hepsi.  .. .. ve … depremleri 
bunlar alınıyor ve belli bir şekilde ölçekleniyor ve kullanılıyor. Bunlara ilave depremler de 
kullanılıyor ama çoğunda bu üçünün kullanıldığını görüyorsunuz. Yani bugün Avrupa ve ABD’de 
yapıldığı gibi spesifik olarak deprem hareketi seçeyim bunları uygulama gibi yöntemler spesifik 
olarak yazılmamış. Gene en önemli konulardan bir tanesi şurada vermiş olduğumuz değerlerin 
her biri elastomerik izolatörlerle ilgili. Çünkü elastomerik izolatörler çok daha yaygın kullanılıyor. 
Bunlarla ilgili sınırlar var izolatörlerle ilgili sınırlar var. Üst yapılarla ilgili sınırlar da daha önce 
bahsettim doğrudan doğruya öteleme oranlarıyla ilgili sınırlar var. Buradaki en önemli fark 
prototip ve kontrol denetlerinde oluyor. Prototip denetlerinde her bir kumpanyanın kendisi için 
hükümet tarafından kabul edilmiş izolatörler var. O bakımdan onlar için ayrıca prototip deney 
gerekmiyor. Ama her bir birim üretildikten sonra üretim deneyine tabi oluyor. O bakımdan 
bunlardaki sistem çok daha değişik. Bunlardaki bağımsız hakem heyeti sistemi de değişik. 
Doğrudan doğruya hükümet tarafından bu iş için seçilmiş bir komite var. Ve bu komite deprem 
ile ilgili gelen tüm tasarımları inceliyor ve bunlarla ilgili bir rapor veriyor. Bu raporları açıp 
internetten ulaşabilirsiniz hangi noktalarda neye bakılmış diye. Yani Amerikan sistemi benzeri bir 
pier review değil bunlar.  Kısaca ASCE 7.16 ya gideceğim. Biliyorsunuz bu ASCE 7.10 da 
Türkiye’de kullandığımız deprem yer hareketlerini bunlardan aldık. Spektrum olarak ta ground 
motion tanımlanması olarak ta aldık yalnız bizde tasarım depremi ve en büyük deprem ayrı ayrı 
tanımlanıyor. Amerikan şartnamesinde en büyük depremi tanımlıyorsunuz bunun 2/3 ünü alıp 
ona tasarım depremi diyorsunuz. Aramızdaki fark budur. Burada önemli konulardan bir tanesi en 
büyük  spektral genlik mi yoksa geo-mean mi?  Amerikan şartnamesi en büyük genliği kullanır. 
Eğer biz de en büyük spektral genliği kullanırsak ki özellikle eşdeğer doğrusal tasarım için en 
büyük spektral genliğe dayalı spektrumu kullanmakta büyük yarar var o zaman şu anda elde 
ettiğimiz spektrumları düşük periyot kısmını da yüksek periyot kısmını da %30 artırmamız 
gerekecek. Çünkü şu anda mevcut haritadan elde ettiğimiz değerler bize sadece geometrik 
ortalamayı verir, en büyüğünü vermez. O bakımdan buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu demektir 
ki buradaki değeri %30 artırmak sizin yalıtım birimlerinin deplasman kapasitesini 530 artırmaktır 
aslında. Aynı şekilde Amerikan şartnamesi yakın depremler için çok daha rijit. Biz bu rijitliğe 
girmedik. Bu rijitlik te şuradan kaynaklanıyor. Eğer bir fay hattına yakınsanız, fay hattına normal 
ve paralel iki birim ayırmanız lazım, onları ayrıca binanın asal eksenine göre döndürebilirsiniz 
ama önce o ikisini ayırmanız gerekiyor. Tasarıma öyle devam etmeniz gerekiyor. Bizim 
şartnamede bu şekilde bir şeye yer vermedik. Hemen hemen eşdeğer yük yöntemi aynı, yani 
performans tasarımları da birbirine benziyor. Test olarak prototip ve üretim testleri var. Fikir 
olarak ikisini aynen kabul ettik biz. Yalnız test yöntemleri olarak AB yöntemlerini uyguluyoruz. 
Ama isim olarak prototip ve üretim testleri aynen kalıyor. Tasarım Gözden Geçirme işlemlerine 
gelmek istemiyorum. Bununla ilgili Farzad bey detaylı olarak açıkladı neyin ne olduğunu. 
Örneğin, ASCE 7.10 da prototip için yapılmış deneyler Amerikan şartnamesinde elastomerik ya 



da sürtünmeli eğik yüzeyler için değişmiyor aynı test sistemi kullanılıyor.  7.16 daki en büyük 
değişikliklere bakarsak, çok daha rahatlatılıyor. Eşdeğer yatay yük yöntemi, sınırlar çok daha 
azaltılıyor. Nominal değerlerin nasıl değiştiği ve ortalama değerlerin alt ve üst değerlerinin nasıl 
alınacağı çok daha spesifik olarak yazılmış. Düşey ya da yatay yüklerin yapının katları boyunca 
nasıl dağıtılacağı çok daha rasyonel metotlara bağlanmış ve merkezleme ile ilgili kurallar da çok 
daha iyi verilmiş. Yatay merkezleme sınırları ile ilgili kural değişmiyor anacak kalıcı deplasmandan 
hesaplanma söz konusu hale geliyor. Kalıcı deplasman  da onlar için değişik referanslara bağlı 
olarak iki aşamalı metot oluyor ve eğer kalıcı deplasmanlar bir iki ya da üç santim seviyesinde sizi 
rahatsız etmiyorsa, ondan sonra merkezleme kuvvetlerine tam olarak uymanız gerekmiyor. 
Burada şeyi gösteriyorum ben size, diğer şartnamelerin hiç birinde yok bu açıklıkta, her bir 
yalıtım birimi için, şu yukarda gördüğünüz, hepsinin ortalaması, hemen hemen bizim 
kullandığımız eğim sürtünmeli sistemlerde M ve ya Qv olarak değerlere bakarsak, bir yalıtım 
sistemi için 1.15 ile 0,85 arasında değişiyor. Pardon şey için bunlar tüm yalıtım sistemi için. 
Şuradakiler tek birim için ama tek bir tane bakarsanız 2,1 ile 0,6 arasında değişiyor. Burada 
gördüğünüz rakamlar çok önemli. Çünkü ön tasarımı yaparken sınırlama analizlerinde bunları 
kullanmanız gerekiyor.   Bu konuda hatta sınırlama analizinde kullandığınız değerler doğru mu 
değil mi diye 7.16 da bir husus daha var, onu da ben size göstereyim. O da şey diyor; 7.16 nın 
deneylerinde tüm deneylerden elde edilen, bunlar üretim deneyleri, lambda değerleri ortalama 
lambda değerlerinin sizin ön tasarımda kullandığınız işte o 1.15 – 0,85 değerlerinin  içinde olması 
gerekiyor. O da üretim deneylerinde 5100 nün test edilmesini gerektiren bir husus.  Bu da 
Amerikalıların yeni şartname için önerdiği bir konu. Kısaca karşılaştırmaya gelirsek, Burada 
benim yazmış olduğum doğrudan doğruya Japonya İtalya ve Türkiye’nin taslak şartnamesi dedim 
buraya. 1. Seviyedeki yinelenme periyodu Japonya için 50 yıl tahmin, İtalya için de 50 yıl tahmin 
ama esas kullanılan ikinci seviye yenilenme periyodu, Japonya için yine 500 yıl tahmin oluyor. 
İtalya için 475 yıl Türkiye için 475 yıl. En büyük deprem için dönüş periyodu bu Amerika için 475 
ama buradaki MCE risk bazlı MCE. Ama Türkiye için 2575 yılı kullanıyoruz, risk bazlı değil bizim 
kullandığımız. İtalya için yine tahminen 1000 ya da 975 yıllarında. 1. Oran için ötelenme oranı  
1/100 ve 1/200 hemen hemen aynı. Ve 2. İçin ötelenme oranı Japonya da 1/50 tahmin Türkiye 
de 1/100 olarak görüyoruz. AB de bu yok çünkü sadece tek seviyeli aşarım yapılıyor. Esas 
şartname arasındaki farka bakarsak tasarım metotları olarak hemen hemen hepsi birbirini 
tutuyor ancak, Japonya’da hiç hesap yapmadan da yapmanız mümkün. Çok fazla kullanılmıyorsa. 
Dönüş periyotları 500 ile 500 yıl arasında tahmin ediliyor. Burada da bir sınırımız var, 
deterministic sınırımız. Çok yakınsanız, medyan + 1 sapma alabiliyorsunuz.  Avrupa 
şartnamesinde 14355 bizim şartnamede 4.. 2475  oluyor. Tasarım spektrumu ile ilgili şeyler. 
Burada iki tane tasarım spektrumu kullanıyoruz. Burada bir tasarım spektrumu için diğerinin 2/3 
ünü alıyoruz. Spektrumun ne olduğu Japonya’daki en baskın bileşen oluyor. EC7 de burada en 
büyük bileşene ait olan oluyor. Yine Avrupa’daki baskın deniyor ama tanımı çok iyi verilmiş. 
Türkiye’deki kararlaştırılacak diye bıraktım be olduğu şu anda çok kesin olarak belli değil.  Önem 
faktörleri Japonya’da var. ASCE 7.10 da yok.  Avrupa Birliğinde en büyüğü 1,7 olmak üzere önem 
faktörü var, Türkiye’de de koymadık. Düşey yükler .. de dahil oluyor. Yaşlanmayla ilgili faktörler, 
Japonya doğrudan bölüyor. Diğeri testlerden bulunuyor. Sıradan gidersek buraya ve en sonunda 
şeye bakarsak, öteleme oranlarına bakarsak, 200 ile 50 arasında değişiyor, 50 oluyor 1/200 
oluyor. Türkiye için 1/200 diyoruz ama üç aşağı beş yukarı birbirini tutuyor bu tip 
karşılaştırmalar. Diğer taraftan sınırlamalarına bakarsak şeyin yani eşdeğer yatay yüklerin, 
depremsellikle ilgili Japonya’da hiçbir sınırlama yok. Gerek ASCE gerekse bizde hemen hemen 



aynı sınırlama var. 1 saniyedeki spektral değerin 0,6 nın altında olmasını istiyoruz. Zemin 
sınıflarıyla ilgili değerlendirmeler, 1, 2, A. B. C ve D burada, karar vereceğiz ne olduğunu 
bilmiyoruz. Maksimum  plan boyutu sadece Avrupa şartnamesinde sadece İtalyan Şartnamesi 50 
metre olarak giriyor. Bizde yok. Yükseklikler Japonya da 6o metreye kadar kullanabiliyorsunuz. 
Diğer üç şartnamede 20 metrede sınırlanmış.  Gene bu işi kullanmak için .. belli sınırları 
gerekiyor. Bizde %5 sınır koyduk İtalya’da ve Japonya’da %3.   İzolatörlerdeki çekme alıp 
almaması sadece ASCE 7.10 müsaade ediliyor belli sınırlarda, diğerlerinde genellikle müsaade 
edilmiyor.  Buda en büyük düşey periyod, yani yapının en büyük titreşim periyodu her ikisinde de 
yer almıyor fakat gerek İtalyan gerek se Türk şartnamesinde  0,1 saniye olarak yazdık. Burada 
prosedürün daha açıklıklı değerlerini veriyoruz. Efektif periyodun belirlenmesi hemen hemen 
aynı denklemlerle veriliyor. Çok büyük farklarımız yok burada. Ama neticede işin sonuna gelirsek 
İtalya Japonya ve Türkiye arasındaki, ASCE 7.10 ile tamamen aynı şeyleri kullanıyoruz, en büyük 
farklılaşma, MCE ile bulunan bir farklılaşması var. İzolatörlerdeki doğrusal modelleme şartları 
var. Ondan sonra önem faktörü ve tasarım spektrumunun nasıl bulunacağı en büyük farkı 
yaratıyor.  Bu sonuçlarda da fark yaratıyor. Ama genel olarak hazırlamış olduğumuz şartnameyi 
hemen hemen bana sorarsanız gerek AB şartnamesi gerek İtalyan şartnamesinin iyi hususlarını 
alarak birleştirmeye çalıştık. Oldukça kapsamlı bir şartname hazırladığımızı tahmin ediyorum. 
Çok teşekkür ederim burada, özellikle Prota’ya daha nice otus yıllar dilerim birde hepinizi 
Santiago da yapılacak olan 4ç sismik izolasyon konferansına da ayrıca davet etmek isterim. 9-11-
2015 te Santiago da oluyor. Bütün laboratuvarları ve imkanları da görmeniz mümkün olacak. Çok 
teşekkür eder, saygılar sunarım. 

 Alper İlke 

Soru için birkaç dakikamız var, buyurun. 

 J. Kubin 

Benim bir sorum var, aslında bir çok hastane yaptık bu güne kadar. Bunlar içerisinde sürekli 
karşılaştığımız bir sıkıntı var ve bu mecburi olarak bu yönetmeliğe aykırı olacak bu yönetmelik 
çıkarsa, çekme konusu izolatörlerdeki. Çünkü perdelerin altına genellikle iki ucuna birer izolatör 
konuyor, çok ağır olduğu zaman ortaya da koyuyoruz, mutlaka uçlardan bir tanesi momentten 
dolayı çekmeye geçiyor. Böyle bir dudumda ne yapmamızı önerirsiniz? 

Mustafa Erdik 

Yani bu şartname değil tabi, bağımsız kontrol heyetinin denetimiyle böyle şeyle müsaade ediliyor 
ama düşey olarak modellenmesi aynı zamanda gerekiyor. Ama tamamen bağımsız kontrol 
heyetinin denetimine tabi husus, %100 yasaklamadık ama BKH tarafından denetlenip bakılması 
gerekiyor.  

J. Kubin 

Bir rahatlama yapılması gerekiyor gibi geliyor bana. Gerçi perdenin altında slider kullandığımız 
zaman çekme problemi kalmıyor onlar zaten serbest oluyor. Zıplayıp tekrar yerine gelebiliyor. 

M.E.  



Ama zıplayıp yerine gediği zaman aynı geometride geliyor mu bilmiyoruz. HA pardon sen yatay 
sürtünmeli sistemden, slider da bahsediyorsun, pardon… 

J. Kubin 

Ben yatay slider lardan bahsediyorum, packer olanlardan değil. Teşekkür ederim. 

Ahmet Çıtıpıtıoğlu – TAV İnşaat 

Merhaba iki kısa sorum olacak. Biri bağımsız denetim ile ilgili, sabah Amerika’daki uygulamalara 
kıyasla anlattığınızla Amerika’da sorumluluk tamamen tasarım mühendisinde, BHK sadece 
yapılan işin belirli parametrelere ve şartnamelere uygunluğunu denetlemek üzere kurulmuş bir 
kurgu. Buradan da bahsettiğiniz bazı parametrelerin BDH tarafından belirlenmesi var, bir de az 
önceki soruda da şartnameye aykırı bir sonuç doğuruyor, siz de az önceki cevabınızda BDK bunu 
değerlendirir, bu şartnameye esneklik sağlayacak bir yapı mı düşünülüyor yoksa yada yapı olarak 
biraz farklılık var, bir de sorumluluk alan bir heyet mi olacak, bir noktada siz parametre belirleyici 
bir komite kurmuş oluyorsunuz, bir ikinci kısa soru da, şartnamelerde sadece yol haritası olarak 
merak ediyorum, Burada bir çok şey Amerikan şartnamelerinden alınmış,  fakat 2020 den 
sonra AB şartnamelerinin de alınması konusu var, bunların birleştirilmeleri konusunda ne tür 
çalışmalar var onu merak etmiştim. 

M.E: 

Yani bu sizin söylediğinize cevap vermek başlı başına bir sunum da, birincisi şu ve BKH nasıl 
kurulacak, görevleri ne olacak bilmiyorum, her şey kağıt üzerinde. Ama neticede istenen tabi 
tasarım mühendisine yardım etmesi yol göstermesidir, sorumluluk alması değildir. O Bakımdan, 
herhangi bir parametre belirlenecekse bu parametrenin bu parametrenin tasarım mühendisi 
tarafından belirlenmesi lazım ama bunun BKH ile önemine göre tartışılıp kararlaştırılması gerek 
diye düşünüyorum. Yoksa bunu al şeklinde süperpoze ederek bir şey olacağı yoktur.  İkinci de, şu 
anda AB şartnamelerine geçme konusunda bir çok çalışma var, aslında TSE tarafından bunlar 
tercüme edildi, yerleştirildi, kullanılmasında da hiçbir sakınca yok ama bugün siz milli 
parametreleri belirleyerek çok şey yapmanız mümkün. Bizim milli parametreleri doğru bir şekilde 
belirlemek … örnek olarak size İtalya’yı verdim, Doğrudan doğruya onlar bugün kullanmış 
oldukları tasarım spektrumları en az Amerika’nın kullanmış olduğu tasarım spektrumlar geçerli, 
doğru spektrumlar, ve bunları AB şartnamesi içinde kalarak yapabiliyorlar.  O bakımdan orada 
sıkıntı olduğunu sanmıyorum ama milli parametrelerimizi çok iyi belirlememiz lazım.  

A.Ç. TAV 

Ek olarak sorsam, AB şartnameleri TSE EN olarak geçerli şu an resmi olarak, bu şartnameler 
çıktığında piyasada bir çok kere karşılaşıyoruz, tasarımın bir kısmı belirli bir şartnameden alınıyor 
bu parametreler biraz işine geldiği için biraz da ekonomik şartları da göz önüne alarak tercih 
ediliyor. Bu ayrımı da belki bu şartnamelerde yer verilmiş bir şey var mıdır? Yani düşünür 
müsünüz? Hani belli bir dikteyle bunu kullanacaksınız bu eko sistemi kullanın ya da bunu kullanın 
konusunda bir ayrım söz konusu mu? 

M.E. 



Çok haklısınız maalesef, Türkiye’de oluyor bunlar idari hususlar ben bir şartnameye göre 
yapılıyor başka şartnameye göre yalıtıcı birim seçiliyor, ve başka şartnameye göre deneyleri 
yapılıyor. Bunların hepsine şahit oldum ama neticede bu bizim milli problemimiz, kendimiz 
oturup çözmeliyiz yani.  

- Peki çıkacak şartnamede bir husus eklenecek mi? 

Bunla ilgili şartname olursa ekleriz ama çıkacak şartnamedeki husus neticede bakanlar kurulunun 
kararıyla çıkacak, ama öbür türlü TSE nin bugün tercüme edip yerleştirmiş olduğu şartnameler de 
banaklar kurulu kararıyla yapılmış şeyler, bunların altında çözüm nasıl olur bilmiyorum. Aslında 
Nuray  Hocam benden daha yetkili bu konuda konuşmada.  

İlke  

Son olarak Nuray hocamdan bir iki şey alalım o zaman.  

N. Aydınoğlu 
Efendim bu konuda bir açıklama iyi olur. TSE nin yayınladığı Eurocode lar bir takım 
dokümanlardır. Onlar Türkiye için geçerli şartnameler değil. Türkiye için bir şartnamenin geçerli 
olabilmesi için İlgili kamu kurum, yani bakanlık başbakanlık kimse, tarafından bir genelgeyle 
bunun Türkiye’de geçerli olduğunun söylenmesi lazım. Bütün Türk Standartları örneğin, mecburi 
standart değildir. Örneğin, TS 500 – Betonarme standardı, zorunlu standarttır ama o vakti 
zamanından Bayındırlık bakanlığı tarafından onun zorunlu olduğu genelge ile yayımlanmıştır. 
Dolayısıyla Mustafa Bey’in son söylediğini düzeltmem lazım. Eurocode ları tercüme ettiler onlar 
legal dokümanlar değildir. Ancak zaten bu işin belli bir prensibi var. Mustafa Bey’in de belirttiği 
gibi ekleri hazırladıktan sonra ki, bu bayağı bir iştir, bu işi resmi olarak bakanlıklar; evet bu EC 8 , 
1,2,3 her neyse Türkiye tanımadıkça Türkiye’de resmi geçerliliği yoktur.  

A.İlke 
Evet, çok teşekkür ediyoruz Profesörlerimize ve katkı sağlayan  konuklara. Şu anda ara vereceğiz 
15 dakika. Ama ondan önce bir anons yapmak istiyorum. İzolatörler ve diğer konularla konuşmak 
için panel sırasında fırsatımız olacak. 16.30 daki panelde tüm bu konuları konuşabiliriz. Ayrıca iki 
hatırlatma var organizatörlerden; biri saat 3^te üretici sunumları gerçekleştirilecek, Atölyelerde, 
diğeri de teknik gezi için 3.30 da kayıt bankosu önünde buluşulacak. 15 dakika sonra oturumun 
ikinci bölümünde birlikte olacağız.  

A.İlke 

Değerli katılımcılar; oturuma hoş geldiniz. Bu oturumun 3. Konuşması sayın Calvi tarafından 
yapılacak. Dr. Gian Michele Calvi, ‘‘University Institute for Advanced Studies (IUSS)’’, Pavia’da 
“Centre for Research and Graduate Studies in Earthquake Engineering and Engineering 
Seismology” merkezinin yöneticisi ve yapısal tasarım dalında profesördür. Yüksek lisansını 
University of California, Berkeley’de, doktorasını Politecnico di Milano’da yapmıştır. Cujo 
Üniversitesi’nde (UC), Mendoza, Arjantin’den Onur Doktorasını almıştır. Profesör Calvi, Eucentre 
Foundation’ın ve “School in Understanding and Managing the Extremes”in (bugünkü UME, ROSE 
School olarak başlamıştır) kurucusu ve yöneticisidir. Ayrıca GEM Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi 
ve International Association of ‘‘Earthquake Engineering’in (IAEE)’’ yönetim kurulu üyesidir. G. 
M. Calvi’nin binalar ve köprüler ile ilgili dünya çapında çeşitli mühendislik projelerinde yer 



almıştır.  Kendisinin konuşma başlığı “Sürtünme Esaslı Deprem Yalıtımında Etkin Maliyetli 
Technologies”.   

M. Calvi 

Sanıyorum bazılarınız ayrıldılar. İki yıl kadar önce buraya geldiğimde, 28. Yaş günüydü Kubin 
kardeşlerin ve ben o toplantıda da bir sunum yapmıştım bu konuyla ilgili olarak. İki yıl kadar önce 
yapmış olduğum sunumda güçlendirme Bolu Viyadüğünün güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaları 
anlatmaya çalışmıştım. Burada izolasyon malzemeleri kullanılarak güçlendirmeler 
gerçekleştirilmişti. Mevcut binalarda mevcut binaların güçlendirilmesi için kullanılan cihazlar ve 
aynı zamanda aynı zamanda depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için ya da yer 
hareketlerine karşı daha dayanıklı hale getirmek için kullanılan cihazlardı bunlar. Nihayetinde 
tabi ki ivmeyi azaltamıyorsunuz ancak zararı kontrol edebiliyorsunuz. Her ne kadar ortadan 
kaldıramasanız da. Bugün maliyet etkin teknolojiler nelerdir sürtünme esaslı izolasyonda 
bunlarda bahsetmeye çalışacağım. Bence bu uzun bir dizinin ikinci bölümü gibi algılanabilir, eğer 
yeterince sabırlıysanız bu sunumun sonunda da sonucu göreceksiniz. Evet ben dün size bazı 
görüntüler aktarmıştım. Mesela bu tapınak, bir alıntı yapmak istiyorum. Oldukça ilginç bir 
adamdır Roma filosunun başındaydı o dönemde ve kendisi bir patlama sonucu hayatını kaybetti 
ve bu tapınak ta o dönemde inşa edilmiş bir tapınak ve deprem hassasiyetini azaltmak için 
temelinde bazı iyileştirmeler yapıldı. Bazı insanlar bunun yapılanların ne olduğunu anlayabilmek 
için bayağı çalıştılar. Amaç depremin etkilerini azaltmaktır. Bu köprünün de bazı çalışmalarını 
anlatacağım. Bir sürtünme derecesi var ve baktığımız zaman yaklarla devam etmiyor.  Burada 7 
derecelik bir sürtünme açısı var ancak burada 75 mN bir güç görüyoruz fakat maksimum kesme 
525 MN. Eğer eşdeğer ya da rölatif yüksekliğe bakacak olursak 36 metre, geçeklikten çok ta uzak 
değil. Maksimum eğilme momentumunu görüyoruz ekranda görmüş olduğunuz gibi.  Evet 
burada bir kesme çevirisi var ve bazı temel izolasyonlar da mümkün ve bu tapınak ta o zaman 
Efes’te  yaklaşık 1600 yıl önce yapılan şeyi bugün burada da görüyoruz. Burada temel bir eşitlik 
var çok basit,  ekranda görmüş olduğunuz gibidir, bunu söylemiş olduktan sonra bu türden 
kuvvetler de ne oluyor plaka üzerinde, burada gerçek kuvvetin yanıtını görüyoruz, küresel 
davranım ise bu kadar, kesme kuvveti ise bütün deplasmanlarda kontrol edilemeyebiliyor.  
Çünkü burada bir kayma var ve bunu bilmiyorsunuz, merkezlemede herhangi bir kapasite yok. 
Şimdi ben burada sürtünme pandülümü denklemini yazmak istiyorum, eğik düzlem üzerinde ve 
bu şekilde bunu yazmanın bir çok şeklide var aslında ama bu şekilde oluşturduğunuz bir 
formülde aslında katsayısını görüyoruz çizgini ve deplasman / redüksiyon yani buradaki 
sürtünme ve deplasman kapasiteyi artırıyor ve bu yeniden merkezleme kapasitesini beraberinde 
getiriyor ki bu da bildiğimiz yeni bir konu değil. 1990 yılında viscardini adında bir mühendis, 
bunun gibi bir olayın patentini aldı ve bugün yaptığımıza çok benzer bir şey yapıyordu. Neyse ki, 
belki de maalesef demek lazım, o dönem çok olgun bir teknoloji yoktu fakat İtalyan profesör 
başka bir olayı ortaya attı ve buna göre böyle bir sistem oluşturduğunuzda depremin yapı 
üzerinde çok ta bir etkisi olmuyor. Ancak bunun için geçmişte ahırların da güçlendirilmesi için 
bazı cihazlar kullanılıyordu. Burada sürtünmenin kalitesinin kontrol edilmesi için bunlar gerekli. 
Bunun için kayan materyalin katsayısını bilmeniz lazım. Devam etmek gerekirse, standart 
pandülümün tahmin edilebilir davranışı nedir bugün kullanılan, onun için bu denklemi vermek 
istiyorum. Onun için bu denklem göre eğer böyle bir cihaz kullanmak istiyorsanız pratikte, o 
zaman dikey yük anlamındaki kapasiteyi bilmeniz, hatta sürtünme materyalini de bilmeniz 
gerekiyor. Cihazdaki en zayıf noktada. Peki deplasman kapasitesi nedir, ya da kesme deplasmanı 



nedir, Tabi ki bunlar pek çok  faktöre göre değişmekte ancak bu gücü kuvveti etkiliyor. Burada 
bazı eşdeğer rejilideler var, ki … da bunu tartışmıştı. Hatta bunun eşdeğer sönümünü bilmeniz 
gerekebilir. Yeniden merkezleme kapasite nedir? Bu aslında yeniden merkezleme kapasitesi 
değil, örneğin ön merkezleme konuda bilinmesi gereken konulardan bir tanesi de, sonraki 
deplasmanlarla alakalı kapasite, peki böyle bir durumda ne olabilirdi, farklı parametreler 
arasında mesela dikey yükte değişim, sıcaklıkta değişim hız da değişim vb. Bir adım daha öteye 
taşıyacak olursak bu deplasman kapasitesini anlamanın çok önemli olduiunun altını çizmek 
istiyorum .Çünkü biz bunu deplasman talebiyle karşılaştırmak zorundayız. Bunun için bize pek 
çok konuda doğrular öğreten eğrilere bakıyoruz. Mesela buna, bu deplasman talebi ve görmüş 
olduğunuz gibi bunun karşılaştırması fay hattına olan uzaklıkla yapılmış, görmüş olduğunuz gibi 
pek çok sönümleme ile alakalı. Buradaki fay hattı uzaklığı ana parametre olmakla birlikte başka 
parametreler de deplasman talebini etkilemektedir. Buradaki sönümlemenin çok etkili olduğunu 
söylüyoruz. Prensipte elinizde çok büyük bir cihaz olabilir ve çok büyük bir emilim kapasitesi 
olabilir. Ancak force deplasman da enerji emilimin daha çok olduğunu görüyorsunuz. Ve yeniden 
merkezleme kapasitesi yok çünkü tam olarak buraya gidiyor, bu doğru değil, gördüğünüz gibi, 
buradan buraya gitmesi gerekirken, küçük döngüler halinde burada herhangi bir deplasman 
görmüyoruz sadece alta ve aşağıya hareket ediyor, çok daha büyük kesmelerde başlangıç 
deplasmanının görebilirsiniz, buradaki kuvvet bu yünde hareket ediyor yani siz bir sonraki  
döngünün ne olduğuyla alakalı herhangi bir şey bilmediğiniz için bu taraftan gelebilir belki de bu 
tarafa gidebilir. Burada sorgusu sualsiz bir deplasman olduğunu görüyoruz.  Second rijiditesinin 
de kullanmanız gerekebilir. Herhangi bir sitik varsa cihazınızı hareket ettirmeniz gerekebilir. 
Sitcks lab demiş olduğumuz konu tam olarak bu. Ve kesme talebi üzerinde çok büyük bir etkisi 
var ve parametrelerdeki özellik ğst yapıyı doğrudan etkiliyor. Bir başka noktadan bakacak 
olursak, acaba bugün parametrelere ve izolasyon cihazı özelliklerine güvenebilir miyiz? Daha eski 
bir metin göstermek istiyorum. Yaklaşık 500 cihazın dikkate alındığı ancak kullanılan numune 
sayısı bakımından anlamlıdır. Burada çizgili ve kesik eğrileri görüyoruz. Varyasyon sürtünmesi 
görmekteyiz, sönüm varyasyonunu ve kesme varyasyonunu ve dikey kuvveti görüyoruz yatay 
dizlem üzerinde ve burada da bir fonksiyon olarak hızı görmekteyiz. Yaklaşık 70 ile 130 aralığı 
var. Velosite beş yıl önce bile o zaman bile etkili değildi sürtünme, kesme ve sönümleme 
üzerinde. Ve burada dikey kuvvetin %100 ile %120 arasında değiştiğini görüyoruz. Büyük bir 
aralık. Bu bize neyi göstermekte, bugün biraz daha güvenebiliyoruz kapasiteye, sürtünme 
anlamında güvenilir malzemeler var bu tür ciharlar bugünde kullanılmakta, en yaygın olanı en 
etkili ve en verimli olanı burada iki tane yüzey görmektesiniz ve rölatif avantaj getirmekte. 
Burada bunu söylerken deplasman talebinin özellikle sönümleme üzerinde çok etkili olduğunu 
görüyoruz burada %100 ve %5 sönümleme aralığı var bu %40 a düştüğünde ki %40 deplasman 
talebi aralığındadır,  daha önce söylendiği gibi, normalleştirilmiş maliyette aynı şeyleri nasıl 
yerleştirebilirim. Buradaki tek bir sliderın maliyeti ile karşılaştırıldığında göreceli olarak çok daha 
büyük çok daha geniş bir pad kullanılıyor. Bunun boyutu şurada görmüş olduğunuz gibi burada … 
ve bu sizin taşımanız gereken dikey yüke göre değişmekte. Eğer yük daha büyükse daha büyük 
bir pade ihtiyacınız var çünkü kritik nokta tam olarak burası. Eğer bu plota bakacak olursanız 
bunlar genelleştirilmiş maliyetli bu örnek için, bunlarda bu örnek için genelleştirilmiş  maliyetler, 
daha küçük olan pad lerde benim tahminim, bu tür cihazlar ortadan kayboluyor, neden çünkü 
çok maliyetli, bu tür cihazlarla karşılaştırıldığında, aynı deplasman söz konusu olduğunda ilk 
verdiğim cihaz çok daha maliyetli. İsterseniz bu tür cihazlarla devam edelim. Daha göreceli 
anlamda güvenilir. Ve burada kırmızı kısım sürtünme malzemesini göstermekte, burası ise 



paslanmaz çelik padler burada aynı şekilde sürtünme malzemesini buraya yerleştirseydik ve 
paslanmaz çelik padi buraya yerleştirseydik, burada da aynısını yapsaydık, o zaman elde 
edeceğiniz  sürtünme şöyle olurdu. Bu görmüş olduğunuz gibi güvenilir bir seviyede sönümleme 
veriyor.   Ancak burada daha yüksek bir sönümleme katsayısı görüyoruz, %3, 6 ve 9 
şeklinde. Sönümleme kapasiteleri var buradan buraya kadar. Herhangi bir davranım 
görmüyorsunuz ,sadece şu kısımda daha büyük bir sürtünme  bölgesine ulaşabiliyorsunuz ve 
elde ettiğiniz sonuç tam olarak böyle bir tepki ,çok garip bir tepki yaygın karşılaşılabilen bir 
türden tepki değil herhangi bir yazılımda da bunu görmeniz mümkün. Yukarıya çıkıp burada 
durduğunuzda buraya geliyor.  Ve yönü değiştirdiğinizde tekrar buraya dönüyor sizce bu yeniden 
merkezleme mi yoksa değil mi? Aslında bir öncekine göre daha fazla yeniden merkezleme gibi 
görülebilir bu tarafa ya da bu tarafa. Aslında göstereceğim bir fark daha var, birazdan 
göstereceğim. Doğrusal  yanıt burada yakınlaştırılmış ve muhtemelen gerçek yanıt şöyle; bu 
bakmamız gereken bir şey mi değil mi, aslında bu fikir ve cihazın daha önce patenti alınmış. Ve 
sönümleme çok daha yüksek. Bu standart sürtünme pandülümün yaratmış olduğu sönümleme. 
Onu da birazdan göstereceğim gördüğünüz gibi neredeyse iki katı,i bu şu anlama geliyor, oldukça 
anlamlı bir azaltma var kesme üzerindeki deplasman talebinde. Aynı deplasman yeniden 
merkezleme konusunda çok iyi değil. Bu elle entegre edilmiş ve fark edersiniz ki aynı döngü 
içerisinde deplasman bu yöndeyken daha küçük ama bu yöndeyken çok daha büyük.  O yğzden 
doğal bir eğilimi var aslında yeniden merkezlenmenin. İki tane terimle açıklanabilir eğer bu 
yöndeyse elastik kuvvetler aynı işareti veriyor, ama bu yöne giderse,  ivme aslında itiyor. Rijitide 
de buna yanıt veriyor. Karşılığında peki bakalım ne oluyor. Burada başka bir şey daha yapılabilir. 
Diyelim ki değişken bir sürtünmemiz var daha önce vermiş olduğumuz gibi am bir de eğimli bir 
yüzeyimiz var gibi düşünelim. Bir önceki örnekte değilken sürtünmeyi düz yüzeyde anlatmaya 
çalışmıştım. Tabi bu maliyetten tasarruf etmeniz anlamına da gelebilir ama bu sefer ki örnekte 
eğimli bir yüzeyden bahsedeceğim. Bu haliyle bile çok büyük bir enerji hala mevcut. Öyle veya 
böyle, şuradaki yanıtta yanıt buradan geliyor ve buradan çıkıyor, dolayısıyla görüntü az çık şöyle; 
sürtünmemiz burada,  yukarıya doğru çıkmakta, çünkü şu kısım artmış sönümlemeden dolayı 
böyle ve bu da eğimden kaynaklanan bir sonuç burada iki kat sürtünme görüyoruz eğim burada 
yeniden merkezlenmiş durumda değil,  buraya geldiğinizde simetrik olmayan bir alan yaratmış 
oluyorsunuz, aslında bu düz de olabilir bu yönde de ilerleyebilir. Buradaki eğime göre değişen bir 
varyasyon. Burada size anlatmaya çalıştığım şey şu aslında, Bu türden plotlarınız da olabilir ki bu 
dümdüz, burada standart sürütnme pandülümü diyoruz buna ya da, düz değişken bir plotunuz 
olabilir ya da  değişken sürtünme ya da değişken eğim kombinasyonu şeklinde de olabilir en 
sonda verdiğim gibi,. İlk ikisi standart patenti alınmış ben buna papyon diyorum, şeklinden dolayı 
buna da papyon C diyorum. Çünkü bir eğikliği var o nedenle. Farklı sistemler bunlar eğer, şöyle 
bir şey yaparsanız farklı bile sönümleme değeri elde etmiş oluyorsunuz her biri içini çünkü farklı 
eşdeğer enerji  emiliminiz var, burada ise yaklaşık %16 lık bile eşitlik var burada ise % 60 lık bir 
eşitlik var. Ve her bir vermiş olduğum örnek bu grafikte yerini almış durumda, sönümlemeler 
arasındaki farkı da görebilirsiniz, corner … için de ayrı değerler var. Her biri için farklı farklı ki 
bunlar rijitide için değerler. Ve bu da düz slider üzerindeki eğim, bu da bow tie ve bow c adını 
vermiş olduğumuz Papyon C modeli için verişmiş olan değerler. Yani aynı deplasman talebinde 
farklı farklı değerler elde ediyoruz. Ve deplasman anlamında farklı performans göstermelerine 
rağmen ilk sürtünmede farklı değerleri ve son sürtünmede farklı değerleri görüyorum. Neden bu 
dümdüz burada farklı, başlangıç noktası ve bitiş noktası farklı, burada ise daha fazla enerji 
emilimi var yukarıya doğru çıkıldığında, yine de bu beni mutlu etmiyor. Çünkü ben bunu 



tasarladığımda bunu bir de bunu binanın üst tarafında uyarladığımı düşünürsem burada akma 
deplasmanı için bu değeri, bu deplasman için farklı bir değeri görüyorum. Böyle hareket 
ettiğinizde eşdeğer sönümleme üst yapının esnekliğine ve sistemin esnekliğine göre değişecektir. 
Eğer ne kadar esnekse üst yapınız,  o kadar eşdeğer sönümleme azalımı elde edeceksiniz 
izolasyon sisteminden kaynaklı bir sebeple. O yüzden sistemde olan bu, modelimiz de buna 
benziyor aslında, böyle bir model olmamakla birlikte programlandı. Doğrusal tepkiyi 
görmekteyiz. Bu kısımda ise bir elemanımız var bu şekilde yanıt veriyor, ya da şu şekilde yanıt 
verebilir farklı titreşim periyotları görülmektedir. Şimdi ben akselogramları da çıkartmaya 
çalıştım. Aslında hangi akselogramı kullandığınız çok önemli olmamakla birlikte bu kısımda biz 
deplasman spektrumunu örtüştürmeye çalıştık. Bu kısımda ise zemin ivmesinin farklı olduğunu 
görüyoruz, bu da titreşim aralığını veriyor, şu aralıkta değil, bu kısımda bizim için daha önemli, 
titreşim aralığı.  Burada maksimum deplasman açısından bütün hepsini buraya yerleştirdik 
standart bir deprem koşulu altında tasarlandı. Burada ise %50 50 75 akselogramları görmekteyiz. 
Burada beklentimiz 5100 deplasman ve flat slider söz konusu olduğunda bu daha da artıyor, o 
yüzden flat slider çok güvenilir değil. Ö nedenle biz eşdeğer sönümün çok yüksek olduğunu 
görüyoruz. İşte bunu araştırmam lazım, ama artmış deplasmanı gördüğümüzde flat slider ve bow 
tie modellerinde deplasman maksimum deplasmana kadar çıkabiliyor, ancak diğerlerinde hiçbir 
şey kalmıyor işte bu türden artık deplasmanların maksimum kesme açısından düşündüğümüzde 
eğer aynı deplasmana sahipseniz ve daha fazla bir sönüm söz konusuysa, o zaman standart FBS 
ile başlıyoruz ve flat slider ile karşılaştırıldığında  bunun 4-5 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. 
Bow C ve Bow Tie karşılaştırdığımızda ise yaklaşık 2/3 azaltma olduğunu görüyoruz. Burada 2 
derece serbestlik için izolatör maksimum deplasmanı, bunlar birbirine çok yakın, ve burada da 
kalıntı deplasmanı görmekteyiz. Maksimum izolatör kesmeye baktığımızda benzer şeyi görmekle 
birlikte maksimum bina kesmede ise farklılıklar olduğunu görüyoruz ve bu sabit olarak ve tutarlı 
olarak bir öncekinden çok daha farklı ve bazı tutarlı değerleri kullanmak zorundasınız izolasyon 
cihazından geçen kesmeyi artırabilmek için. Bunu yapmadığınızda binanın vereceği yanıtı göz 
ardı etmiş oluyorsunuz. Aslında binadan gelen bir titreşim var, izolasyon cihazından kaynaklı bir 
titreşim değil bu. Bu modelde oldukça anlamlı bir sünme talebi olduğunu görüyoruz. Burada %50 
amplifikasyon olduğunda son plot ta varyasyon katsayısı izolatör deplasmanını gösteren bir plot.  
Yaklaşık %40 aralığında Bow C de ise bu çok daha düşük yaklaşık %20.  Bu bir kazanç. Çünkü 
tutarlı bir karşılaştırma sağlıyor. Burada bir sonraki ile bunu karşılaştırmayacağım. Çünkü 
birbirlerine çok benziyorlar, çok daha esnek bir yapı, hatta bu çok çok daha esnek bir yapı. Ben 
sadece kavramsal fikirler sunmak açısından bunları size gösteriyorum detaylarına girmeyeceğim. 
Ama şu plot üzerinde şöyle bir yorum yapabilirim, bir örnektir bu. Yaklaşık on saniyelik 
pencereler halinde görülüyor. İzolatör deplasmanı ve akselogram siyah ile gösteriliyor. Bu 
kısımda bir yapı kesme var. İzolatör deplasmanı hareket ediyor, bu noktayı gördüğünüzde 
düzleşmekte. Burada hareket ettiğini görüyoruz fakat sonrasında kalıyor. Shear altında izolasyon 
cihazı altındaki hız altında duruyor Burada akselogramlarda yine kesmeyi görüyoruz. Binada, 
burada korelasyon yakalamak imkansız çünkü binanın büyük bir kısmında aslında binada 
olanların yansıdığını görüyoruz, izolatör cihazından değil. O yüzden yaklaşık %15 lik G de bu 
meydana gelebilir ve bina izolatörle karşılaştırıldığında hareket etmezse bu karşımıza çıkan bir 
sonuç olur. Maksimum bina kesme ve izolatör kesme de yine %50 aralığındasınız fakat bu çok 
daha yüksek bir kesme değerini temsil ediyor. Kesme ne kadar yüksekse düzeltme o kadar düşük 
oluyor. Bunlar diğer örnekler ancak yine de bize bazı fikirler vermekte. Sonuç olarak tabi ki 9 
tane sonuç çıkarabilirim. İlki şu, izolasyon sisteminin deplasman talebi bu plotu hatırlarsınız 



verdiklerimden sadece bir tanesi idi, deplasman tabanlı yaklaşım. Oldukça basit bir tasarım ve 
eşdeğer sönümlemeyi temel alıyor ve öngörüyor. Ve burada kullanılan bir formül var, oldukça 
kolay, o nedenle verilen çıkan sonuç ta çok kötü değil. Muhtemelen eşdeğer sönümleme 
formüllerinin geliştirilmesi lazım. Flat slider için %60lık bir sönümleme çok fazla örneğin, daha da 
düşürülmesi lazım, bunun yanı sıra Bow C de sonuçların dağılımı daha az görünmekte. Şimdi 
ikinci sonuç yeniden merkezleme kapasitesi gerekli mi önemli mi? Yani neden ihtiyacımız var?  
Çünkü 5 cm lik bir yer değiştirmede zaten yapıyı yeniden konumlandıramayacaksınız,  ancak yine 
de kullanılmakta bu, çünkü artçı sarsıntılar da dikkate alınmak durumunda burada çünkü.  Öyle 
veya böyle bizim çok da geç kalmadan yeniden bir merkezleme yapmamız gerekebilir. Yeniden 
merkezleme kapasitesi her bir yöndeki hareketin getirdiği kuvvete göre değişecektir. Burada çok 
etkin bir yeniden merkezleme kapasitesini görüyoruz. Ve nihayetinde şurada ulaştığımız nokta iki 
sistemin üstünlüğünü temsil etmekte, çünkü  simetrik bir yanıt yok, bir tanesi yukarı çıkarken 
diğeri aşağı iniyor. Bu oldukça netti. Binanın kapasitesinin korunması. Bu analize göre binadaki 
kesme izolatör cihazıyla karşılaştırıldığında yaklaşık %50 daha fazla. Bu oldukça net. Muhtemelen 
binada belirli bir seviyede süneklik talebi var. Bu da beraberinde koruma faktörünü getirmekte. 
Tabi ki FBS Bow C de çok daha iyi bir sonuç veriyor. Bakılması gereken parametre binanın 
süneklik talebi. Eğer yapısal olmayan elemanlarda bir hasar varsa, ki bu durum yapıda iletilen 
kesme ile alakalı. Bir sonraki nokta yer hareketi ve doğrusal olmayan analizler, yer hareketi 
parametresi ve maksimum yer hareketi ivmesi herhangi bir izolasyon sisteminde buna 
ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim.  Yani maksimum yer hareketi ivmesine ihtiyacımız yok 
aslında, aynı zamanda köşe periyotlarına ve köşe deplasmanlarına bakma iyi olabilir diye 
düşünüyorum. Yapının titreşim periyoduna bakıyoruz, bu periyodun izole edilmesi daha mantıklı 
olabilir. Ve eminim ki daha iyi yoğunluk parametreleri bulabiliriz bu şekilde. Mesela sadece nerji 
içeriğine bakabiliriz şurada olduğu gibi, yani döngü alanlarında yani sürtünme hareketini azaltan 
yani sürtünme alanın dışında kalana bakabiliriz aslında. Burada aslında sürekli bir sürtünme var, 
ya da şuraya buradaki tüm alana bakalım,  bu izole olmamış bir bina olacak ve yere kıyasla 
hareket etmiyor olacak şurada kalacak şurada hareket edecek vb. bunlar incelenebilir ve bunlar 
için daha iyi bir yoğunluk parametresi bulunabilir, birkaç ivme kaydı seçilebilir bunlar için. Ve 
aynı zamanda varyasyon katsayısını azaltabiliriz bu şekilde sonuçlarımızı başka türlü ölçümler 
kullanabiliriz istediğimiz ivme kayıtlarını bulmak için. Aynı deplasman farklı kesme kuvvetimi aynı 
kesme kuvveti farklı deplasman mı? Bu da başka bir soru tabi ki. Bu ne istediğinize bağlı olarak 
değişecektir. Farklı döngüler kullanıyorsanız ya da farklı deplasman noktaları kullanıyorsanız, ona 
göre değişecektir. Bence aynı deplasman farklı kesme kuvveti kullanılsın derim fakat diyelim ki 
mevcut bir bina içerisinde çalışıyorsun, böyle bir durumda kesme kuvvetiyle başlayın derim 
çünkü binayı korumaya çalışacaksınız böyle bir durumda o zaman aynı kesme kuvveti farklı 
deplasman –la gidin derim. Çünkü izolatörün maliyeti deplasmanın karesi oranında artacaktır. 
Yükseklik bunu çok fazla değiştirmiyor, biliyorsunuz. Maliyet bir anlamda alanla orantılı bildiğim 
kadarıyla, yani deplasmanın karesi oranında maliyet artacaktır. Aynı zamanda düz kayıcı 
mesnetler oldukça önemli. İlginç olabilir bizler için. %30 veya benzeri bir aralıkta kazanım elde 
edebiliriz böylece. Bugün kullandığımız izolasyon cihazlarından belki %40 lık bir maliyet artışı 
meydana gelmiştir.  En nihayetinde bu bizi şuna götürüyor, eğer şu grafiğe bakarsanız daha fazla 
bu grafiklerden bahsetmeyeceğim aslın dediklerimi daha net anlayabileceksiniz. Şimdi, değişken 
izolasyon cihazlarının üretimi mümkün mü, evet, mümkün diyeceğim çünkü ben farklı türde 
sürtünme malzemesi ve cihazını kendim bizzat test ettim. Ve metalik bazı partiküller ekleyerek 
istediğini kadar sürtünme cihazını değiştirebilirsiniz. Sürtünmeyi değiştirebilirsiniz ve çok  



güvenilir sürtünme değerleri elde edebilirsiniz. Bana aynı soruyu on sene önce sormuş olsaydınız 
ben sürtünmeye kesinlikle güvenemeyiz, sürtünmeli cihazlara güvenemeyiz derdim. Bunun 
üstünde çalışan başka bir topluluk daha var dı ve 10 yıl içerisinde işler çok değişti ve fikirlerimiz 
de değişti. Eğer değişken sürtünmeli cihazlarla eğriliği beraber kullansanız, böyle bir durumda 
eğriliklerin çapı daha az olacaktır. Böyle bir kombinasyonda, ve daha fazla sürtünmeli bir 
materyal olacak böyle bir durumda.  Ve daha az paslanmaz çelik olacak. Paslanmaz .eliği şuraya 
koyacaksınız. Bana göre şu tür tek bir parçanın tek bir parça olarak burada olması paslanmaz 
çelik olarak bahsediyorum çok  daha pahalı olabilir ve yerleştirilmesi zor olabilir . Aynı zamanda 
cihazın özelliklerine güvenebilir miyiz? Bu da 7. Çıkarımım olacak benim.  İyi malzeme kullanırsak 
aslında ve aynı zamanda böyle bir durumda hıza çok güvenmememiz lazım. Ve buna dayalı 
cihazlar üretmememiz lazım. Aynı zamanda eksenel kuvvete çok bağımlı olmayan cihazlar elde 
etmemiz lazım güvenilir olması için. Aynı zaman stick slip dediğimiz etkinliğin de azaltılması 
lazım. Böyle bu şekilde kesme kuvveti anlamlı bir şekilde azaltılacağı için de maliyette n ciddi 
anlamda tasarruf etmiş olacağız. Son olarak. Aslında sormam gereken birkaç soru var, Gelecekte 
neyi test etmeliyiz bizler. Öncelikle hangi derecede ölçeklendirilmiş cihazları kullanabiliriz. Ne 
dereceye kadar kullanabiliriz. Aynı zamanda farklı hızları ne derece elde edebiliriz. Cihazları test 
ederken test malzemelerimiz güvenli olacak mı? Aynı zamanda test edelim ki güvenilir değişken 
katsayısı bulalım. Çok eksenli teste ihtiyacımızı var mı? Bunu da sormam gerekecek. Bence çok 
eksenlilere ihtiyaç yok fakat yine de yapabiliriz, göstermeye çalıştım sizlere, bu sayede diziler 
halinde elimizdekileri test edebiliriz. Son olarak numerik modellemeden ne bekliyoruz? Ve 
ihtiyacımız olan nedir bu dahilde, Aslında ne olacak varyasyon bakımında, yani temas kurulan 
baskıdan bahsediyorum ben burada, gördüğünüz gibi bu iki kuvvet aynı hatta gitmiyor. Şurada 
bir moment var, eğer sürtünme katsayısının değiştiğini düşünüyorsanız, baskının bir fonksiyonu 
olarak, işte burada sürtünme katsayısında farklı noktalar elde edeceksiniz anlamına geliyor. Eğer 
… ben hiçbir şeye dokunmadım bu sefer ben yapmadım. Neyse geri gelecektir kendiliğinden, bu 
tür bir modelleme yaparsanız şunun farkına varacaksınız, sizler umarım gelecek… neyse 
bitirecektim zaten laboratuvarda ortaya çıkan thaf etkileri de bulmuş olacaksınız. Çünkü 
gördüğünüz gibi bu rotasyonal hareketlere de bakacaksınız, dönmeli hareketlere ve bu tür 
şeylere baktığınız zaman ayrımsal kuvvetler göreceksiniz aslında, ve bunların tuhaf etkilerini de 
göreceksiniz. Daha iyileştirilmiş modeller üzerinde çalışmamız gerekiyor aynı zamanda lokal bazı 
baskı ve basınç varyasyonlarını görmemiz gerekiyor, hıza bakmamız gerekiyor, bu tür bir tepki 
elde edebiliriz nihayetinde, herhangi bir yazılım .. iki tane daha slaytım vardı bunlardan bir tanesi 
meslektaşım zaten gösterdi. Dostumuz Nigel ın bir fotoğrafıydı, kendisini kaybettik bildiğiniz gibi, 
kendisini anmak her zaman benim niyetlerimden bir tanesiydi benimde.  Burada bir fotoğraf 
koydum. Kimdir bu diye sorabilir siniz. Kendisinin bana verdiği mesajı da koymak istedim. Bu 
mesajı aracılığıyla bizlere güzel bir şekilde veda etti. Sözlerime son verirken prota’nın 30. Yılını 
kutlamak istiyorum. 3o yaştan daha yaşlı gözüküyorsunuz bu arada onu da söylemek isterim. 
Teşekkürler. 

Bir iki soru için belki vaktimiz olacak, belki! Varsa eğer. Demek ki soru yok teşekkür ediyoruz. 

A.ilke 
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döndükten sonra, Kyoto Üniversitesi’ne bağlı ‘‘Afet Önleme Araştırma Enstitüsüne (DPRI)’’ 
geçmeden önce; sırasıyla ‘‘İnşaat Bakanlığı Bina Araştırma Enstitüsünde (BRI)’’ ve Kobe 
Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Kendi mesleğine katkı koymak amacıyla, Nakashima AIJ İkinci 
Başkanı olarak, ‘‘Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsüne (EERI)’’ eşdeğer olan ‘‘Japon 
Deprem Mühendisliği Derneği (JAEE)’’ Yöneticiliği görevini üstlenmiştir. Halen ‘‘Uluslararası 
Deprem Mühendisliği Derneğinin (IAEE)’’ Yönetici Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı 
zamanda, ‘‘International Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics (EESD)’’ 
dergisinin ve IAEE’nin resmi yayınının editörüdür. Konuşmasının başlığı, Japonya’da yeni 
teknoloji uygulamaları tasarım ve yapım arasındaki olumlu işbirliği. 

Prof. Masoyashi Makoshima 

Teşekkür ederim. Merhabalar hanımlar beyler, çok teşekkür ediyorum bu nazik takdiminiz için. 
Genel itibariyle çelik yapıların analizi ile alakalı uzun yıllarımı vermiş bir insanım. Ve hibrit test 
dediğimiz bir tekniğin geliştirilmesiyle uğraşıyorum. Bir defasında Jumbo sarsma tablasının e 
defansını gerçekleştirdim. Genellikle bunlar deneyimlerim. Peki bu e defans nedir? Bir Jumbo 
sarsma masası 20 x 15 planlı, üç boyutlu olarak aktive ediliyor,  … araştırma enstitüsü tarafından 
kullanılan bir cihaz, Jumbo sarsma tablası bu, boyutlarını görüyorsunuz 7 metrik tona kadar 
alıyor ve her üç boyutta da aktive edilebiliyor. Geçtiğimiz on yıl için kırk kadar tam ölçekli testler 
gerçekleştirdik. Temel izolasyonu güçlendirilmiş beton olsun, kum torbalarıyla v.s. gibi birçok 
deney yaptık. Bu en son yaptığımız çelik karkas uzun sürekli yer hareketlerine maruz kalmış ve 
Japon toplumu içerisinde bir kaygı uyandırıyor. Hem çok katlı hem uzun süredir bulunuyor. 18 
katlı bir yapı. Ne yaptık bunun hepsini bir sarsma tablosunun üstüne koyduk, küçük amplitude 
lerden başlayıp yavaş yavaş artırıyoruz, 1,5 iki katı, 2,3 iki katı şeklinde, toplamda 14 tane geçiş 
yaptık, beklenen yer hareketinin 14 katı kadar artırdık. Nihayetinde altlardaki birkaç katın 
çöktüğünü gördük. Bunun bir videosu var. Kurulu olmadığını gösteriyor. Görüyorsunuz, ne yazık 
ki ses yok o kadar etkileyici görünmüyor ama ve son olarak… bu şekilde. .. artırdıkça bir zaman 
sonra tüm yapı çökecektir ama biz, buraya kadar bir hatayı canlandırabildik. Jumbo sarsma 
masası kullanarak, burada kiriş uçlarının kırılmalarını görüyorsunuz. Flanşları görüyorsunuz, 
eskiden … dinamik testlerini de yapardık şimdi hibrit testler daha moda bir isim haline geldi. 
Deneysel bir teknik bu aslında sarsma tablası tekniğini geçebiliyor. Burada deprem modunu 
görüyorsunuz yapının. Rakamsal alanda bunu çözüyoruz. Kolastatik kısmı yapıyoruz ve buradaki 
.. force karakteri yerine itmem ölçümü yapıyoruz ve bunu tekrardan denkleme koyup tekrardan 
işletiyoruz. … Test, bunun yapılmasında ben görev almıştım. 40 metrelik bir Jumbo reaksiyon 
duvarını kullanıyoruz, birkaç katlı kuvvetlendirilmiş beton var, özetlemek gerekiyorsa büyük 
sarsma tablası testlerinde de bulundum hibrit simülasyonlarda da bulundum ama bunlara 
değinmeyeceğim bugün, yeni nesil deprem yönetmelikleri ve yeni teknolojiler, şimdi benim 
hikâyem başlıyor. Öncelikle Prota’ya başarılı 30 yılından ötürü tebriklerimi ileterek başlamak 
isterim. Şunu fark ettim, dünyanın burasından gelen tek konuşmacı benim bu toplantıda. Burası 
dünya haritası, sunumların hepsi şuralardan bir yerden geldi, 30-40 dakika boyunca kısa bir tur 
yaptıracağım size, Japonya’ya götüreceğim. Japonya’daki yapısal mühendislikten bahsedeceğim 
size. Dünyanın geri kalanından nasıl mesleğimizi farklı bir şekilde yapıyoruz, bunu anlatacağım.  
Burası Japonya, Japonlar olarak biz dünyayı bu şekilde görürüz bu arada. Bizim haritamızda 
Japonya dünyanın merkezindedir. Hatta evrenin merkezindedir. O yüzden bize neden uzak doğu 
derler bir türlü anlayamayız. Yine de tura devam edeyim. Ve Japonya yeşildir, ahşap kültürü 



vardır derler, sonra ne derler, Japonlar detayı severler o yüzden Japon mimarisi girer işin içine. 
Japonlar el işini severler o yüzden imalatı da geçerler, dördüncüsü ne denir, Japonlar imalat 
içerisinde pozitif iş birliği yaparlar, 5. Konuda birazcık bu sempozyumla alakalı, Japonlar bağımsız 
kontrol mekanizmasını kullanırlar yeni teknolojilerin uygulanmasında. Beş konu otuz dakika her 
birine 8 dakika falan düşüyor.  Japonya yeşildir ve ahşap kültürünü kullanır; evet. 1D elemanları 
yerine 2D elemanları var. Çelik aslında baktığınızda bir ahşap uzantısı olarak oldukça popüler. 
Görüyorsunuz Japonya’nın %70’i dağlarla kaplıdır, yeşildir. Şehir dışına çıktığımızda kırlarda böyle 
ahşap evler görmeye devam ediyoruz. Burada da yıllık inşaatları görüyorsunuz ve hangi 
materyallerle üretildiklerini görüyorsunuz. Güçlendirilmiş beton çelik ve ahşap, ahşap genelde 
evlerde kullanılıyor ama çelik ve ahşap hep yan yana gidiyor. Güçlendirilmiş beton çok fazla 
popüler, göreceli konuşuyorum tabi ama bu Japonya’nın durumu tabi ki. Hangisi çelik, hangisi 
ahşap, burası ahşap. Burası çelik, çok benzer görünüyorlar, bağlantılara bakın. Ahşap, çelik yine 
birbirine çok benziyor, Todaiji Tapınağı, dünyanın en büyük ahşap yapısı. Nagoya Dome var.  Toji 
Bagoda bu da en uzun ahşap yapı. Yan yana hepsi. Görüyorsunuz. 634 metrelik Tokyo Sky Tree 
kulesi var. Çelikten yapılmıştır. Bu tuhaf kuleler var . Ve kubbelerimiz var. 634 metre, dünyanın 
en uzun yapısıdır. Yapabildiğimizin en iyisi bu. Bir iç porsiyon var bir dış porsiyon var. Ve bu 
şekilde birbirlerine bağlanarak gidiyor. Ve buradan yukarıya giden sütunlarımız var. Sütun ve 
etrafındaki kısım birbirinden ayrı ve yüzlerce yağlı damper ile birbirlerine birleştiriliyor. Bu 
şekilde enerji disapite etmeye çalışıyor bunlar hareket olduğu vakit. Ve çok kendine has bir bina, 
Nogoya ‘daki bina. Enteresan bir yapısı var planı var, her bir kat için %1 lik bir azaltma ve her hat 
için %3 lük bir dönme söz konusu. Böyle bir şekilden üç tane de dış kaplaması var bunla 
kaplıyorlar etrafını, tabi ki sismik bir ülke olduğumuz için bunun tepesinde bir TND kütle 
sönümleyiciler var ve dikey olarak uygulanmış bir hidrolik sönümleyici ve. Şimdi sunumun ilk 
kısmını bitirirken şunu söyleyeyim: Japonya ve Çelik; Japonya kültürel olarak çeliği kullanmaya 
odaklı ve seviyor. Genellik hızlı imalatta kullanılıyor, Kalite kontrolde çok geçiyor ve çok farklı 
kullanım amaçları olabiliyor, küçükten büyüğe,  uzana kadar. İkinci konu da, Japonlar 
detaylandırmayı seviyor, bu da aslında Japon mimarisini karakterize ediyor. Karmaşık çatı 
detayları, güzel sanatsal bir yapı verilmiş. Interlocking ler ahşap yapılarla da yapılabiliyor ama şu 
anki çağdaş yapılarımızda da kullanmaya dikkat ediyoruz. Benim ofisime yakın bir tapınaktır bu. 
Çok güzel bir yerde yaşıyorum.  Ankara gibi. Altındaki kısımları görüyorsunuz geçtiğimiz 15 
yüzyıldan aldık be mimari geleneği. Oldukça birbirine geçme üzerine, herhangi bir şekilde çivisi 
falan yok. Bunlar hep tek türlü oluyor. Her yerde kullanılabiliyor. Atalarımızdan bize gelmiş, 
kullanılmış teknikler bunlar. Burası da modern bir çelik yapı, … Belediye Meclisi, … kapısı da 
meşhurdur, 12. Yy de yapılmıştır, ana bina budur, 1744 te yapılmıştır, evlilik tanrısının 
tapınağıdır, bir eş arıyorsanız, bu tapınağa gidin dua edin yakın zamanda evlenirsiniz. Yüzyıllardır 
bu şekilde ünlü olmuş Buradaki çatıyı bir hatırlayın lütfen, bu bir duvar, bu yeni, bu çelikten 
yapılmış kesme duvar olarak  kullanılmış ama bakın arasındaki benzerliği görün. Ve bu şekilde 
sütunları görüyorsunuz. Nispeten İnce sütunlar, çağdaş yapılarımızda da geçmişten gelen bir 
takım teknikleri kullanıyoruz. Akasaka merkez binası, bu da yeni 2  yıllık bir bina, köşede .. 
Tapınağı var Ya da Kiyoto and Sushi Tapınağı var burasi bahçe da bahçesi, Akasaka merkez 
binasına bakın yine buradaki benzerliği de görebileceksiniz. Konfigürasyon neredeyse buradaki 
içi kısmın aynısı. Biz bu simule etmeyi seviyoruz. Yeni bir şeye dönüştürüyoruz. İkinci konumuzu 
da böylece bitirdik. Üçüncü konumuz Japonlar el yapımı imalatı severler, göreceli olarak 
konuşmak gerekirse, imalatçılar halk arasında nispeten yüksek bir konuma sahiptiler. 
İmalatçıları, bir şeyler imal edenleri severiz. Bu da yeni keşiflerin yapılmasına yardımcı oluyor. 



Çok fazla teknolojiyle yönlendirmesi de propagasyon dediğimiz etkiyi yaratıyor. Bunun 
örneklerine bakalım el işçiliğine duyulan saygı, zırhlar şemsiyeleri kap kacaklar; bunların 
hepsinde aynı şey geçerli. Japonların elleri çok maharetlidir deriz. Örme işleme, bambu işleri 
görüyorsunuz. Kılıç ustalığı, iyi el işi gerektiren işleri de yapmayı seviyoruz. Bizim bu kültüre sahip 
olmamız böyle bir tutuma sahip olmamızda Japonların imalat aracılığıyla inovasyon yapmasına 
yardımcı oluyor. Ben şu ana hep çelik üzerine çalıştım. Mesela ne örnekler verdim, materyal 
kaynaklı geliştirme, yüksek dayanımlı çelik ultra dayanımlı çelik, yangın dayanımlı çelik, yüksek 
süneklik çeliği gibi, bir de cihaz odaklı geliştirme burkulmalı kirişler, beton dolgulular, burkulma 
önleyici çapraz sönümleyiciler, yani bunlar yüksek performanslı çelikler, akma dayanımının 
kontrol edilmesi, nihai dayanımın kontrol edilmesi, bunların anlanması var ve bunların 
Japonya’nın endüstriyel standartlarına kabul edilmesi var… Yangın direnciyle alakalı, sıcaklığa 
karşı daha fazla diren, normal çelikte bunu bekliyoruz. Sıcaklığa göre sıcaklık yükseldikçe 
dayanım azalıyor fakat yine yüksek sıcaklık yangına dayanımlı olan çeliklerde 500e kadar 
çıkabiliyor. Buda anlamlı bir şekilde artırıyor. Düşük akımlı çelikler, yüksek için tamam ama diğer 
taraftan da düşük akımlı çelik böyle daha fazla  yeknesak bir daha fazla şekil değiştirmesi, 
sertleşmesi var. Özellikle döngüsel yüklemelerde ve bu bir sönümleme materyali olarak 
kullanılıyor. Burada sönümleyiciler burkulmasız burkulmalı kompresyonlar var. Burada tabi ki … 
kaçınılmaz, bunu önlemek için ne yapılıyor, burkulması önlenmiş olanlar var. Buradaki fikir nedir, 
1 sönümleyici var burkulmayı önlemek için bu şekilde kaplıyoruz etrafını. Pek çok kaplama şekli 
var. Sadece bu şekilde çelik olabiliyor,  özellik 80 90 yıllarda bunun çok büyük gelişimini gördük.  
Beton dolgulu tüplere baktığımızda Japonlar olarak bizler çelik kasalı güçlendirilmiş beton 
kullanmayı seviyoruz. Bunlar daha basit, bunların içine beton koyuyorsunuz bitiyor, herhangi bir 
şekilde güçlendirici barlara gerek kalmıyor. Güzel. Yapı elemanı için güzel, fakat bunun diğer 
elemanlara eklenmesi gerektiğinde bu defa sıkıntılı olabiliyor. Ve bununla alakalı pek çok keşif te 
var. Güvenlikle alakalı nasıl güvenli bir şekilde bütün bu betonun bu tüpün içine nasıl 
doldurulabileceği konusu da tepeden doldurmak mı, alttan doldurmak mı? Alttan da itebiliyoruz. 
İtmeye devam ediyoruz, ta ki beton tepeden akmaya başlayana kadar. Sonrasında 
işbirliklerinden bir tanesi ultra çelik … 800 mega paskala kadar devam ediyor artık. Ama termo 
mekanik kontrol prosesleri farklı karbondiyoksidi azaltmaya çalışıyorlar. Pek çok alaşım materyali 
koyarak bu alaşım artırılmaya çalışılıyor. Bu şekilde karbondiyoksit oranı düşüyor. Alaşım 
materyali düşüyor ve daha çevre dostu hale geliyor. Kaynak tasarrufu sağlıyor ve yeniden 
kullanılabilir hale geliyor. Ne kadar hoş bir malzeme değil mi? Bunlar örneklerimizden bazılarıi 
bizim Japonya’daki gelişmelerimizden ama acaba bu kadar yüksek dayanıma gerçekten 
ihtiyacımız var mı?  Teknoloji tarafından yönlendirilen bu tutum Galapagisization etkisi yaratıyor 
Japonya’da. Yani dünyanın geri kalanından bağımsız bir şekilde kendi gelişimini yaratan bir ülke 
haline geliyoruz. Teknoloji iyi bir şey ama kullanılmaz hale geliyor. Bu ünlü bir Galapagos 
telefonu ama geri kalan herkes bunu kullanıyor. Japonya bunun üzerine bayağı bir yatırım yaptı. 
Bu tarz bir eski telefonu geliştirmek için bir sürü para harcadı. Evet teknoloji bir harika ama 
satmıyor. Üç tane konumu bitirdim iki tane kaldı. Merak etmeyin. Kim endişeleniyor bilmiyorum 
ama gene de devam edelim. 4. Konumuz ise Japonların tasarım ve yapım arasında bir işbirliği 
yapması. Tasarım ve inşaat arasında eşit bir ortaklık sağlanıyor. Yine göreceli ama Japonya’da 
inşaat topluluğunun sesi çok yüksek duyulur. Disipline edilmiş bir inşaattan bahsederiz biz. Kalite 
güvencesi açısından özellikle. 5 tane büyük yüklenici var, hepsi oldukça büyükler, yıllık satışlarını 
görüyorsunuz. Bütün bunların kendilerine ait kendi kurumları içerisinde Ar-ge departmanları var. 
150 200 tane araştırma mühendisleri var bunlar içerisinde büyük rüzgar tünelleri sarsma 



tablaları içerisinde santrifüj ya da akustik özel odalarda testler deneyler yaparak bu yatırımın 
karşılığını almaya çalışıyorlar. Bir tarafta sarım var, imalat var, Japonya durumunda ar-ge durumu 
da işin içine giriyor, bu tasarımı da imalatla bağlatılıyor. Tabi ki tasarımın için mimarı, yapısal ve 
çevresel tasarım da var. Ve bunların hepsi de imalata dönüyor sonrasında. O yüzden nispeten 
Japonya’da bu sektörler arasında olumlu bir işbirliği olduğundan bahsedebiliriz. Yapısal 
mühendislik anlamında. Dediğim gibi, imalata bir şeye üretene saygımız vardır. Japonya’nın 
eğitim sistemi de biraz farklı. Mesela bizde bina mühendisliği diye bir bölüm var. Ben hocalık 
yapıyorum. Ben inşaat mühendisi değilim mimari ve bina mühendisliği diye bir bölüm var. 
Yapısal mühendislikle hiç alakası yok. Onun bir kombinasyonu. Bu şekilde mimari ve mühendislik 
kısmıyla birlikte çalışıyoruz.  Özellikle Japon kısmı bunlar tanımlıyor. Birkaç slayt daha var 
imalatla alakalı. Yine burada yüzlerce teknisyen farklı alanlarda yönetiliyor. Mesela şantiyede 
sabah ilk talimatları alıyorlar. Yine de bizim her sabah egzersiz yapmamız lazım. Beraber 
çalışıyoruz atmosferi yaratıyor aslında. Kuruluşlarla alakalı talimatlarla ilgili kısım, bir şey 
kurulacaksa. Ve burada iş takvimi işaretleniyor. Ve de sahayı nasıl temiz tutacağız. Sloganlar var, 
güvenlik birlikte çalışma disiplin gibi, her şeyi tertipli düzenli tutmak. Burada kamyon tekerlekleri 
temizlenmesi, kamyon tekerlerini biliyorsunuz, kirli çamurlu, halkın geçtiği yolu kirleteceği için 
her kamyon çıkmadan evvel onun tekerleklerini yıkıyor. Şantiye tamamen düğün bir şekilde 
kapatılıyor, perdelerle ya da içerisi görülemiyor günlük kontroller var emniyet ve iş güvenliğiyle 
alakalı, Her gün yapılan bir şey bu anlamda . Benim eski öğrencilerin çoğu büyük firmalarda saha 
görevlileri olarak çalışıyorlar. Aslında bu resimleri de birkaç eski öğrencim gönderdi burada 
kullanmam için. Tasarım ve imalat arasındaki kısma baktığımızda ar-ge ile birleştirdiğimizde 
tasarım temelleri ortaya koyar, inşaat, burada daha detaylara önem verilir. Tabi ki burada her 
şey daha karışık fakat daha önce bir tarafta temeller bir tarafta detaylar. İnşaat tasarıma göre 
daha fazla iş üzerinde etkiye sahiptir. Detaylar ise temellere göre yapısal mühendisliğin kalbinde 
olan bir şeydir. Özellikle  Japonya’daki inşaat toplumu içerisinde. İki tane örnek vermek gerekirse 
bunlardan bir tanesi Kobe depreminden sonraki hızlı zemin izolasyonunda ortaya çıkan hızlı 
gelişmeler ve yine Notrhtridge ve Kobe den sonra ortaya çıkan hızlı gelişmeler. Mesela bu 
Japonya’daki zemin izolasyonu ile alakalı. Burada yeni rakamları görüyorsunuz. Yıllara göre zemin 
izolasyonu yapana binaların sayılarını görüyorsunuz. İlk zemin izolasyonu 1982 de 1994 ten sonra 
1995 e kadar kaç tane var. 1955 te bir bakıyoruz 80’e çıkmış. 96 da 200 ün üstüne çıkmış, 
saymayı da bırakmışız ama trend bu şekilde devam etmiş. Zemin izolasyonu da böyle. Peki yeni 
teknolojilerin kabulüne giden yol nereden geçiyor. Zemin izolasyonu bunlardan bir tanesi. 
Kolaycı bakış açısından baktığımızda uzun dönemde yeni teknoloji kullanmaya tedirgin ortaya 
çıkarmak nihayetinde maliyeti karşıladığı an ortaya çıkıyor. Pek hoşlarına gidiyor ama maliyet 
yüksekse almıyorlar. Tanıtımın daha da hızlı yapılması lazım. Bunun iyi olduğunu anlatmamız 
lazım. Doğru zamanda doğru yerde olmak ta çok önemli. Ve gerekli koşullar nelerdir diyecek 
olursanız; teknolojiyle alakalı sağlam bir background olması lazım. Hem fiziksel hem maddi 
kaynaklarınızın yeterli olması gerekiyor. Bir şeyler yapmaya adım atmaya hazır olmanız lazım 
ama hazır olmak yeterli olmuyor. Bir kere kabul ediliyor devam ediyor. Tayvan’da mesela .. 
depremi yaşadı 1999’da. Bir çok binaları yıkıldı. Tayvan da çok ileri bir ülke. Bunların da zemin 
izolasyonuyla alakalı çalışmaları var ama Chichi depreminden sonra hemen büyük bir artış oldu 
mu, hayır. Bir kıpırdama oldu ama artmadı. Büyük ihtimalle Japonya ve Tayvan arasındaki fark ta 
buydu. Fiziksel ve insan kaynağının yeterliliği fark yaratıyordu. Bizde zaten çok fazla kişi vardı bu 
alanda çalışmaya hazır. Ama bazı ülkelerde bu kadar insan kaynağı bulunamayabiliyor. Yeni 
teknolojilerin kabulüne giden yol bunlardan geçiyor.  Hasar veren depremler de dahil. Bir inşaat 



endüstrisinin net mevcudiyeti olmadan herhangi bir şey yapılamaz.  94 te Kobe 95 te Northridge 
her iki ülke de çelik yapılar küçük hasar aldılar. Burası koloni burası kiriş, Birleşik Devletlerde bu 
tarz cıvatalar kullanılıyordu. Biz de bu şekil yapı kullanılıyordu. Braketler vardı. Hemen hepsi 
fabrikada imalathanede yapılıyor, orta kısmı böyle bu şekilde bağlanıyor yüksek dayanımlı 
Cıvatalarla. Tensel görünüyordu ama yapımları farklı. Çatlakları görüyorsunuz, Kobe den ve 
Northridge den sonra. Japonya’da biz ne yaptık? Bağlantıları güçlendirmeye karar verdik daha 
küçük delik ya da hiç delik olmayacak şekilde. Çatlağın kaynağı bu olabilir diye ne yaptık, 
boyutunu azalttık, nihayetinde de herhangi bir şekilde çatlak olmasını ortadan kaldırdık. Stres 
konsantrasyonu olmayacaktı.  Daha sert çelik daha sert kaynak ve kalite kontrol yapıldı. Bu 
şekilde bu kısmın performansını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı, bu çatlakların olmasını 
engellemek için. ABD de pek çok opsiyon var. Enteresan opsiyonlardan bir tanesi şuydu. Bu 
kısımları güçlendirmek yerine bu kısmı biraz içe doğru keselim ve talebi azaltalım en kritik 
kısımlara olan talebi azaltalım. Burada RBS dediğimiz şey diyoruz buna. Japonya da baktığımız 
zaman daha iyi performans alınan bağlantılar … ikisi de harika çözüm. Yani mühendislik 
çözümleri bir tane değildir. Problemin üstesinden gelmenin bir çok türü vardır. Hangi çözümlerin 
kabul edileceği de pratikliğiyle ortaya çıkar, o  yüzden inşaatın gücünü burada teknoloji belirliyor. 
Son olarak ta, bağımsız değerlendirmenin kullanılması. Yeni teknolojilerin net bir şekilde ortaya 
konması, bunun yönetmeliklerde geçmesi, yavaş yavaş standardına girmektense hızlı bir şekilde 
bu bağımsız denetimden kontrolden geçmesi söz konusu. Pek çok büyük ve orta boylarda 
kullanılıyor. Orta ve küçüklerde çok daha geleneksel ve statik temeller kullanılıyor. Çoğu zaman 
elastik kullanılıyor. inelastik vs gibi, bunları yapıyoruz ama büyük inşaatlarda, yüksek binalarda 
temelli izolasyon söz konusu olduğunda inelastik analizler yapılıyor. Zorunlu 3 boyutlu analizler 
isteniyor zaman tanımlı hesaplamalar isteniyor, sahaya özgü yer hareketleri analizi isteniyor. 
Zaman tanım alanını da kullanıyoruz ama neredeyse 40 yıldır 70’lerin sonundan beri böyle bir 
uygulama var Japonya’da. Zaman tanım alanında hesaplara baktığımızda favya da plakalar var, 
bir takım standart metotlar var artık kullanılan, sonrada amplifikasyon kısmı yapılıyor ve bu 
şekilde yer hareketleri hesaplanıyor üst yapılarda sistemler var. İnelastik yanıtını alabiliyoruz ve 
bu standart prosedürleri kullanarak 7-8-9 tane yer hareketleriyle altın setleri oluşturuyoruz. Ama 
referanslar için yapacak bir şey yok. Çünkü 1970’lerden beri kullanıyoruz bunları. Alana özel yer 
hareketleri sonra zaman tanım alanında hesaplamalar yapılıyor, daha sonra deplasmanı 
hesaplıyoruz. Konvansiyonel olarak ta %1’in üstüne asla çıkmıyor, peki biz bağımsız 
kontrolümüzü nasıl yapıyoruz. Japonya’da bir tane ajans var bunu yapan ama 2000’den sonra 
artık birden fazla kurum inşaat tasarım metotlarını onaylayabiliyor ve bağımsız kontrolde 2den 3 
e kadar çıkabilecek kişiler akademisyenler ya da sanayiden olabiliyorlar. Bağımsız kontrol 
periyodu nispeten kısa oluyor. 1 ila 3 aya arasında bitiyor.  Teslim ediliyor ve onaylanıyor. Bunun 
olumlu tarafları nelerdir diyecek olursanız, hızlı bir kabul söz konusu olabiliyor, pratik 
uygulamalara yönelik onaylamalar yapılabiliyor. Nispeten yeni buluşlar, uygulaması kolay olan 
şeyler bulunabiliyor. .. burkulması önlenmiş yine, çapraz sönümleyiciler, bunlar hızlı bir şekilde 
kullanılabiliyor.  Olabildiğince en iyi şekilde araştırma ve işbirliğini ortaya koyamaya çalışıyoruz. 
Bu şekilde hem teknolojilerin kabulünü hızlandırmaya çalışıyoruz. Tabi bunun bir takım negatif 
yönleri de var.  Daha net yönetmelikler yazmanın arkasındaki teşviki azaltıyor. İnsanlar nasılsa bu 
var diye daha detaylı yönetmelikler daha az yazılıyor. Bunlar olmadan genelde tasarımı 
genellemek zor oluyor. CFT BRB bunların iyi bir örneği. Birkaç tane firma var kendilerininkini 
yapıyorlar. Bu şekilde detaylarını göstermiyorlar nasıl yapacaklarının. İşte bilim burada hadi 
yapalım diyorlar. Bu şekilde tasarım prosedürlerinin azlığını ortaya koyuyor. Ve yine Japonya 



dışında bu Galapagoslaşma problemini yaşıyoruz. Tabi hoş bir şey teknolojinin kullanılması ama 
bir kere kabul edildikten sonra da diğer ülkelere yaygınlaştırılması lazım belki biraz geç 
öğrendiğimiz bir şey. Japonya yeşil, ahşap kültürü var, detayları sever, Japonya mimarisini ve 
kendisini yansıtır. El işini ve imalatı severiz. Yani inşaat olarak baktığımızda da bunu görebiliriz. 
Bu saygı duyulan bir topluluktur, pozitif bir işbirliği vardır ve bağımsız kontrol vardır. Son olarak 
bu konudaki gelişmelerin Türkiye’de de başarıyla devam etmesini diliyorum. Umuyorum ufak ta 
olsa bir faydası olmuştur hem Türkiye ve Japonya arasındaki bu işbirliği ve uygulama işbirliğine. 
Çok teşekkür ediyorum. Konuşmam burada sona erdi.  

A. İlke 

Çok teşekkür ederiz Prof. Nakashima. Bu oldukça enteresan ve renkli sunumunuz için. Eminim 
Sorular da olacaktır dinleyiciler arasından… Sanırım soru yok. Teşekkür ediyoruz ve bu oturumu 
kapatıyoruz. Aradan sonra devam ediyoruz.  

Mustafa Erdik 

Beni buraya davet ettikleri için anladığım kadarıyla ben buradan idare edeceğim. Oturma şansım 
olmayacak ve Danyal’in de söylediği 1 saat 6 dk var demişti, o da  1 s 4 dk ya indi onu da efektif 
bir şekilde kullanmamız gerekecek. Yer var mı öyle otursam belki daha iyi olacak… Buradaki 
sunumlardan ve daha öncekilerden de gördüğümüz özellikle kritik yapıların ve deprem sonrası 
kullanımda kalması gereken yapıların artık fazla bir düktülite ile yapılmaması gerektiğini 
görüyoruz. Çünkü bunlardaki hasarı gidermemiz zor oluyor ve bunlardaki sünekliği de 
sağlamamız gerekiyor. Bunlar için de iki tane önemli yapı, bunlar hastane olabilir okul olabilir 
veya kritik tesisler olabilir. Bunlar için daha özel teknolojiler kullanmamız gerekiyor. Neticede bir 
yapıyı depremden sonra kullanılır hale getirmek aslında masraflı olabilir ama aslında çok kuvvetli 
yaparsınız ve bu mümkün bir şey ama yapıyı ne kadar kuvvetli yaparsanız içindeki ekipmanı da o 
kadar tehlikeye atmış oluyorsunuz. Neticede yapının kullanılması demek gerek yapının gerekse 
içindeki teçhizatın çalışır durumda olması demek. O da daha özel teknikler gerektiriyor. Diğer 
taraftan da yapılarda hasarı azaltmak için gene özel tekniklere ihtiyacımız var. Bu teknikleri en 
basit olarak şöyle diyebiliriz, bu yapıyı doğrudan doğruya ya yapıda oluşabilecek hasarın  ya da 
doğrusal olmayan hareketin yönlendirilmesi ki bunu biz deprem izolasyonuyla yapmaya 
çalışıyoruz ya da hakikatten yapıda yapının tipine bağlı olarak doğrusal olmayan elemanları link 
elemanları kullanılması, bunlar söndürücüler olabilir gerek histerik gerek elastik bunların hepsi 
mümkün. Burada benim Sayın panel üyelerinden rica edeceğim bunların ne olduğundan nasıl 
kullanılacağından ziyade bu tip teknolojik elemanların yaygınlaştırılması için neler yapılması… 
özellikle sizlerin de bu tartışmalara katılması için konuyu biraz daha Türkiye kontekstine 
getireceğim. Bunlarda elbette şartname eksikliği var. Burada anlatılan bir çok bu tip teknolojik 
sistemlerde nasıl denileceği, deneylerin nasıl yapılacağı ile ilgili eksiklikler var. Yaygın uygulama 
eksiklikleri var, bunların uzun vadede nasıl çözüleceği, dünyada bunların kullanımının nasıl 
yaygınlaştırılacağı gerektiği hakkında görüşler almak istiyorum. Daha çok düşüncem pasif 
elemanlar üzerinde olacak. Yani bugün yapıların davranışını aktif olarak ta kontrol etmemiz 
mümkün. Ama aktif kontrol bugün Japonya dışında çok kullanılan bir şey değil, Japonya’da 
kullanımlar genellikle experimental oluyor. O bakımdan panel üyelerine soracağım sual, 
gelecekte kullanılması yaygınlaşacak olan aktif yapısal denetim elemanları nelerdir ve bunların 
kullanılmasını yaygınlaştırmak için neler yapmak gerekir? Şeklinde olacak ve tabi ki sizden de 



alacağım suallerle bu tartışmayı zenginleştirmeye çalışacağız. Michele ile başlamak istiyorum. 
Çok kibarsınız teşekkür ederim. Öncelikle burada direk aklıma gelen bir şey oldu bu da şuydu; 
muhtemelen kendi ülkemden bahsediyorum dur sizin ülkenizde durum nasıldır bilemem fakat bu 
ileri teknolojinin anlaşılması çok önemli. Onlar çok ileri teknoloji değil aslında bizim 
bahsettiğimiz. Şu andakiyle karşılaştırıldığında, belki biraz karmaşık ve komplike olabilir fakat 
uygulanması daha kolay aslında bunların. O nedenle kullanılması daha yağın olmalı bunlar  bir 
şekilde yaygınlaştırılmalı ve daha fazla araştırma konusu yapılmalı bunlar ve böylece bunların 
mühendislik uygulamaları daha iyi anlaşılmalı diye düşünüyorum. Benim anlayışım şu şekilde; 
yeni ortaya çıkan bir şey genellikle bir reaksiyon doğar bir tepki doğar insanlar arasında. Mesela 
depremden sonra … bir cümlesini göstermiştim sizlere hatırlayacak olursanız, sönümleme olabilir 
bir yapışa temel izolasyon olabilir bunlar bildiğiniz gibi stabilite konseptine karşı olan şeylerdir ve 
insanlar her zaman başlangıçta tepki gösterirler bunlara. Eğer bunlar genel kültürümüzde 
olmayabilir fakat mühendislik uygulamasında çoğu ülkede ortaya çıkmış şeyler bunlar. O nedenle 
burada 5 kişiyiz oturum başkanıyla birlikte, ben geri kalan sözü diğer 4 kişiye bırakmak istiyorum.  

J. Kubin 

Biliyorsunuz Türkiye’de izolasyon sistemlerinin yaygınlaşması son dönemlerde oldukça hızlı 
gidiyor, Özellikle Hastane yapılarında Bakanlığın bu konudaki tebliğleri sonucunda büyük 
hastanelerin hepsinde 1. Ve 2. Derece deprem bölgelerinde izole edilmesi söz konusu. Bundan 
dolayı da son dönemlerde oldukça çok proje yaptık. Aslında bir kaş sıkıntı uygulama yönünden 
de değerlendirmek gerekirse birkaç sıkıntı var. Birincisi mimarlarla uyuşma meselesi. 
Hastanelerin mimarisi o kadar komplike geliyor ki, gerçekten bir izolasyon sistemi oturtmak  
tabiri caizse deveyi hendek atlatmak gibi oluyor. Oldukça bu komplike yapılar içerisinde kat 
burulmalarını azaltmak, engellemek gibi bir çok sıkıntıyla bir çok … yaparak  tasarım süreci 
oldukça uzuyor. Bu birinci sıkıntı belki, ikinci sıkıntı ise; prototip testleri: Genellikle izolatörlerin 
prototip testlerinin yapılması gerekiyor. Bu bir gereklilik aslında; bunun kalkması vs. söz konusu 
değil. Ancak testleri yapabileceğim çok az sayıda laboratuvar var. Birisi İtalya’da Pavia da Birisi 
ABD Santiago’da. Genellikle Türkiye bu iki laboratuvarı kullanıyor ancak, her iki laboratuvarda da 
randevu alınabilmesi oldukça zor. Dolayısıyla, müteahhitle sıkıntı yaratıyor, bir an önce biz 
inşaata girmemiz gerektiği için biz 4 ay laboratuvar sırası beklemeyelim şeklinde bir sıkıntı 
karşımıza geliyor. Bu tabi büyük projelerde de bir sıkıntı haline geliyor ve izolatör sisteminin 
seçilmesi ve tasarlanması çok öne alınması gereken bir iş haline geliyor ve mimarinin oturmadığı 
bir dönemde biz izolatörleri tasarlamaya çalışıyoruz. Bu ikinci problem de uygulama açısından 
sıkıntı yaşadığımız problemler. Mesela bazı durumlarda baskı altında izolatör testlerinin bile 
montajdan sonra yapılmasına izin verecek duruma geliyoruz baskı altında tabi yani bu hiçbir 
zaman istediğimiz bir şey değil. Çünkü parametreleri tutturamazlarsa bizim yaptığımız tasarım 
yanlış oluyor. Bu da Türkiye’de karşılaştığımız önemli uygulama sorunlarından bir tanesi.  Açık 
konuşmaya çalışıyorum Her türlü problemi. Son söyleyebileceğim bir sıkıntı da, izolatör 
testlerinin uzunluğu. Özellikle Prototip testlerinde çok fazla sayıda test var ve bir günde ancak bir 
izolatörün testi tamamlanabiliyor. Biz randevu ancak 3 gün alıp, 6-7 izolatörün testini o 3 günde 
bitirmeye çalışmamız düşünüldüğünde ciddi bir baskı altına giriliyor ve bir türlü o testleri 
tamamlayamıyoruz. İkinci randevu ondan 3 ay sonra alınabiliyor, falan. Yani bu tür sıkıntılar 
aslında bence izolatör sistemlerinin yaygınlaşmasında problem yaratabilecek bir takım engeller 
diye düşünüyorum. Sistemin yaygınlaşması lazım. Konutlara, ofislere de yaygınlaşması lazım. 
Tabi bir maliyet unsurunu da unutmamak lazım. Teşekkür ederim. 



- Prof. Christopoulos: 

Peki teşekkürler, bence iki tane yöntem var burada kullanabileceğimiz. Bunlardan bir tanesi, 
sayın başkanın da açıkladığı gibi kendisi Prof. Aslında kendisi çok eğlenceli bir şekilde açıkladı 
benim söylemek istediğim şeyi. Kendisi ne demişti, taban yalıtım örnekleri verdi Japonya’dan ve 
dedi ki: Bu elimizde ki tek örnek aslında, yani kütle halinde yeni bir teknolojinin uygulandığı tek 
örnek bu. Ve bazı içeriklerle de hatırlayacak olursanız, nasıl bunu yaygın hale getirebiliriz, nasıl 
kitle halinde uygulandığı onu söyledi.  Ve katılıyorum kendilerine. İnşaat firmaları araştırmacılar 
ve mühendisler ortak olarak çalışmalı bu bağlamda, bir ilişki olmalı. Ve her zaman hızlı yolu 
seçmeli ve bu sayede yeni şeylerin geliştirilmesi ve uygulanması kültürü geliştirilmesi onların 
arasındaki ilişki sayesinde. Bir boyuttan daha bahsedeceğim. Ne yapabiliriz, kılavuzlarda 
normalizasyona gidilmeli diye düşünüyorum. Burada eksik olan aslında eğitim. Temel olarak 
aslında ne yapıyoruz. İnsanlar ofislere gidiyorlar. Ve ofislere gittiklerinde özel bir eğitimleri bile 
olmuyor özel teknolojilere yönelik olarak, birden bu insanlardan kılavuzları anlamaları 
bekleniyor. Uygulamaları bekleniyor, test yapmaları bekleniyor, fakat eğitim eksikliği var. 
Uzmanlık eksikliği var. İşte bu şekilde kılavuzlar normalleştirilmeli, normalizasyon süreci olmalı 
bunun için araştırma camiası, uygulayıcılar, uygulama sahasında bulunan mühendisler sürece 
dahil edilmeli. Aynı zamanda inşaat sanayinden de geri bildirim alınmalı. Japon profesörün de 
söylediği gibi; figürler çok önemli, figürlerin çok iyi olması gerekli. Tabi ki bu da bizler için çok 
önemli bir mesele: testler. Tabi ki zaten birkaç örnek verildiği biraz önceki konuşmacı tarafından. 
Büyük bir sıkıntı olabiliyor, testler çok yeni ve bizde uygulanmasının önünde bir sıkıntı olabiliyor. 
Dün çok kapsamlı test şartlarından ve gerekliliklerinden bahsedilmişti aslında. Spesifik olarak 
örneklere girmeyeceğim fakat herkes bir araya gelmeli mesela Türkiye’de talebe baktığımız 
zaman burada bir test merkezine ihtiyacınız var. Çünkü ABD ve İtalya’dakini kullanıyoruz dediniz. 
Calvi belki Pavia da testleri yapmaktan hoşlanıyordur belki fakat burada da bir tane test merkezi 
olmalı diye düşünüyorum. Çünkü talep çok fazla Türkiye’de. Çok fazla projeler yapıyormuşsunuz, 
o zaman burada da bir test merkesi olmalı diye düşünüyorum. Son olarak dile getirmek istediğim 
husus, deneyimlerime bağlı olarak şunu söylemem gerekiyor. Ev sahipleri yükleniciler, yeni 
teknolojilerin kullanımına direnebilirler, evet zaman zaman evet buna saygı da duymamız 
gerekiyor. Biz burada iphone lar için uygulama üretmiyoruz. Bizim yaptığımız bu aslında, 
bildiğiniz gibi bunları zaman zaman geri dönüp düzeltmeleri ve geliştirmeleri gerekiyor aslında. 
Bizim yaptığımız aslında yıllardır, belki de 70 yıl içinde gelen bir çalışma. Evet zaman zaman bir 
direnç olacaktır toplumda bu yeniliklere yönelik olarak. Çünkü yükümlülük getirecek, riskler 
getirecek bu yenilikler. Bunu da saygı duymalıyız diyorum zaman zaman. Ve inanıyorum ki bu 
kesinlikle işbirlikçi bir yaklaşım olmalı bu mantalite değişikliğini saplayabilmek için. Teşekkürler.  

Prof. Nakashima siz bir şeyler söylemek ister misiniz? 

Prof. Nakashima 

Japonya’daki taban yalıtımıyla ilgili birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum öncelikli olarak. 
Öncekilere tamamlayıcı nitelikte olacak. Bizim temel yaklaşımımız daha önce de sunumumda 
gösterildiği gibi, konuşmamda  belirttiğim gibi bunları yaygınlaştırmak aslında. Hastanelere 
uygulama kesinlikle önemli. Evet taban uygulamasını ırada da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz çok 
etkin olacaktır orada. Japonya aynı zamanda taban yalıtımını sıklıkla tıbbi merkezlerde kullanıyor 
ve uygulamaya çalışıyor. E savunmadan bahsetmiştim. Bununla ilgili olarak bir hastane ünitesi 



gerçekleştirildi birkaç yıl önce. Taban yalıtımı yapıldı, tıbbi tesisin donanımları kuruldu falan, işte 
yer hareketleri oluşturuldu ve test yapıldı. Taban yalıtımının çok iyi olduğu ortaya çıktı. Fakat 
birkaç vaka dışında hangi vakalardan bahsediyorum burada. Taban yalıtımı uzun periyotlu yer 
hareketine maruz bırakıldığında sıkıntılar meydana geldi. Tabi ki yapının davranışı bakımından 
sıkıntı olmayacaktır. 20 cm 30 cm ileri geri yada 20-30 kere ileri gitti tamam burada sıkıntı yok.  
Fakat bu tıbbi tesisleri hastaneleri kontrol ettiğimizde ilginç bir şekilde bu merkezlerin 
hastanelerin, projenin hazır olması gerekiyor. Her şeyin hareket ettiğini gördük uzun periyotlarda 
bu malzemelerinde 2-3 metre ileriye gittiklerini gördük. Onlarında sürekli yankılı bir şekilde 
hareket ettiklerini gördük. Gördüğünüz gibi yapının performansıyla ilgili bir sıkıntı olmayabilir 
fakat bilhassa yapısal olmayan elemanlarda da etikler olacaktır. Bunu da unutmayalım. İkinci bir 
mesele de daha önce söylendiği gibi, uzun bir süre beklememiz gerekiyor. Testleri 
yaptırabilmeniz için çok beklemeniz gerekiyor. Testleri yaptırabilmek için İtalya’ya gidiyorsunuz 
ya da ABD ye gidiyoruz demiştiniz. Belki de sizde e defans kullanmalısınız siz de bizim gibi. Çünkü 
ne diyorum 120 ya da 130 cm geniş mesnetlerden bahsediyoruz burada. Bazı özel metaller var 
içerisinde. Bunu test edebiliyoruz. Ve ticari olarak yapmıyoruz şu anda ama lisans alınırsa ve 
sizde ödemeye razı olursanız bize de gelebilirsiniz. Bakarız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. 
Taban yalıtıcılar değil de, sönümleyiciler ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Japonya’da tabi ki bir 
çok tür sönümleyici var bu günlerde. Bilhassa yüksek binalarda kullandığımız. Fakat eskiden 
sönümleyiciler burkulması önlenmiş … sönümleyicilerdi. Elimizde bir tek onlar vardı… neden 
biraz önce bahsettiğimiz sönümleyiciler kabul edildi. İnşaat için. Sadece o sönümleyiciler vardı. 
Onlar inşaatçılar onları tanıyorlardı, Nasıl uygulayacaklarını biliyorlardı. Sadece onları kullanmak 
istiyorlardı. Onları nasıl imal edeceklerini ve uygulayacaklarını biliyorlardı. Konvansiyonel 
sönümleyiciler yerine bunu kullanın dediler. Daha sonra kolay oldu. Daha sonra bir sürü benzeri 
sönümleyici ortaya çıktı. Ve zaman içerisinde aslında bunlar kabul gördü ve diğer sönümleyiciler 
içerisinde yerini buldu. Fakat BRB ler ile başladık önce. Çünkü önce sadece bu mesnetler vardı. 
Ve burada inşaat sektörü bizim için kilit olacaktır diye düşünüyorum. Onlar arasında kabulü de 
sağlamamız gerekiyor. Teşekkürler.  

Joseph’e ben bir şey söylemek istiyorum bugün. Söylediklerinde kesinlikle haklı. İzolatör 
cihazlarını ve sönümleyicileri test etmek için .. aynı zamanda zamanınızın olması gerekiyor. Belki 
iki günde yapabilirsiniz, çok iyi eğitilmişsinizdir. Fakat zamana ihtiyacınız var, dediğiniz gibi. Fakat 
tam ölçekli bir cihaz testi geçekleştirmek için milyonlarca avroya ihtiyacınız var, 5 milyon avro 
deyin. Sadece örnek veriyorum. Diyelim ki yılda 200 tane test edebiliyorsunuz, belki yatırımınızı 
10 yılda geri alabilirsiniz. Tek bir teste yaptığınız yatırıma baktığınız zaman 125 avro aralığında 
bildiğiniz gibi. İçerisinde iş gücü var, bakım var sarf malzemeleri var, tek bir testin maliyeti çok 
yüksek olur düşündüğümüz zaman. Başka bir opsiyonunuz yoksa, mesela kamu finansmanınız 
olabilir bu inşaatı yapabilmeniz için, o zaman bir ülkede kamu finansını böyle bir tesisini 
yerleştirmek, evet mantıklı olabilir. Eğer kamu bunu finanse ediyorsa. Böyle bir teknoloji her 
türlü hasarı azaltacak ve sizi maliyet bakımından etkinlik sağlayacak zaman içerisinde. İkinci bir 
seçenek şu. Japon yöntemine bakalım. E savunmadan bahsetti. O bir istisnadır aslında. Büyük 
inşaat şirketlerinin her biri, çok büyük olmayanlar aslında, şirketlerin kendi tesisleri var orada. 
Eğer 6 derecelik bir serbestlik yeri onlar kendi test cihazlarına sahip oluyorlar orada. 
Sönümleyiciler ve benzerleri onları kullanıyorlar. Onlarla testlerini yapıyorlar ve demek istediğim 
toplumun bunu ödemeye hazır olması gerekiyor. Üçüncü bir de yöntem var. Bana göre üçüncü 
yönteminde kamu yatırımıyla ilgili olduğunu söyleyeceğim. Kamu yatırımına hep ihtiyacımız var. 



Malzeme elemanlarının yeterli bir şekilde test edilmesi gerekiyor çünkü bunları kullanmanız 
gerektiğinde tam ölçekli teste gerek duymamalısınız aslında. Cihazların %5inde test yapmanız 
gerekmemeli, daha az test yapmanız gerekli. Daha hassas ve kontrollü testler yapabilirsek en 
başta. Daha sonraki test ihtiyaçlarını ortadan kaldırabiliriz. Daha fazla kalite kontrol belki inşaat 
alanlarında ve fabrikalarda olmalı ve nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Bu önemli bir 
mesele, özellikle bu ülkede; bugün bu teknolojiler daha da sık kullanılıyormuş, duyduğumuz gibi. 
Teşekkür ediyorum.  

Mustafa Erdik 

Arkadaşlarımdan, sizlerden bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Kendinizi tanıtırsanız önce. 

Fatih Sütçü - .. Teknik Üniversitesinden katılıyorum. Nakashima hocaya bir soru sormak 
istiyorum. Dünyada en fazla teknik izolasyonlu binanın bulunduğu   

Prof. Nakashima 

Sorunuza cevap verebilirim aslında çok rahat bir şekilde. Çeviri olmayacaktır. Çeviri yok galiba, 
ben kendi kendimi mi çevirsem acaba? Peki o zaman Türkçe konuşmaya devam edeyim…  
bulunduğu ülkenin Japonya olduğunu biliyoruz. 4 bine yakın müstakil daire 3 bin tane de orta ve 
yüksek yapıda sismik izolasyon var. Her binadaki izolatör sayısı bizde ki gibi değil. Yani bizdeki 
gibi 1000 izolatörlü binalar yok. Ortalama 50-100 izolatörlü binalar bunlar. Bu kullanılan 
izolatörlerin çoğunluğu kauçuk esaslı. %90 dan fazla olduğunu düşünüyorum. Neden kauçuğu 
tercih ettiklerini merak ediyorum. Yerli teknolojiyi kullanmayı mı tercih ediyorlar acaba. 
Hocamızın belirttiği gibi. Bu arada şu da aklıma geliyor. Teknolojileri de müsait, Pekala sürtünme 
esaslı izolatörler üretebilirler, fakat 80 lerden beri kauçuk esaslıyı tercih ediyorlar, Japon ekolü 
mü? Ona daha çok güvendikleri için mi bunu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum.  

Prof. Nakashima 

Öncelikle bizim endüstrimiz bir çok taban yalıtımı sistemi geliştiriyor aslında, evet kauçuklar var, 
sürtünmeli olanlar var, bir sürü var aslında sadece kauçuklar yok. Ama doğru söylüyorsunuz, 
kauçuklar daha baskın bizim ülkemizde. Pazara dayalı bir şey. Bazıları bu kauçukların pazarlaması 
daha başarılı olmuş o yüzden. Bu kadar.  

Emin ATAK – PUKB Direktör Yardımcısı 

Bizler izolatörlü hastaneler yaptırıyoruz. Burada ilk önce yaşadığımız sıkıntılardan bahsedeceğim. 
Soruyu daha sonra soracağım. İlk önce derdimizi anlatacağız. Biz idareler bir an önce hastane 
tasarımı yapılsın, bir an önce testler gerçekleştirilsin daha sonra da inşaat başlansın ve teslim 
edelim hedefindeyiz. Fakat dediğiniz gibi çok uzun süreçten geçiliyor. Tasarımda önce bir zaman 
kayıpları oluyor. Tasarlanıyor testlere gidiliyor, testlerdeki neticelere göre yeniden son 
durumlara bakılıyor. Gerekirse üst yapı yeniden kontrol ediliyor. Ve son izolatör konusunda 
uygulama testlerinden geçenlerden sonra da son kararlar verilip uygulamaya geçiliyor. Fakat 
testlerde bir başarısızlık  olursa yeniden en başa dönüyorsunuz ve bu tabi ki felaket oluyor. Şimdi 
ben burada bu tür şeyleri biliyorsunuz, sağlık bakanlığımız bir karar aldı. 100 yataklı geçen tüm 
hastanelerimizde artık izolatörlü olması kararı var. Bu bizim yaşadığımız sıkıntıları biz il sağlıkta 
bir iki hastanede yaşarsak onlar çok daha fazla yaşayacaklar. Şimdi bu tür sıkıntıların 



yaşanmaması tümden gelip tüme varmaya çalışıyoruz. Tümden varıp ta tüme varamaz mıyız, 
yani sondan gelip te gidemez miyiz acaba? Yani dünya kadar testler yapılıyor, hangi malzeme 
hangi sönüm değerlerine sahip, bir sürü her firmaya göre de elimizde veriler var. Her bir firmanın 
verilerine göre tasarımcılar onları alıp ta çalıştırsalar ve daha sonra bu birkaç tane ürünün 
testlerine göre hangisini müteahhitler seçecekse ona göre de bu ürünler belli olsa da bu kayıplar 
olmasa. Bu şekilde bir çözümü, her seferinde baştan geliyoruz, tasarımcı oraya kadar getiriyor, 
testlerdeki neticeleri kabul etmezse yeniden başa dönülüyor. Veya kabul ediyorsa, mesela 
sönümleme değeri %20 nin çok çok altında bir değer çıktıysa ve tasarımcı da ben bu testleri 
kabul etmiyorum diyorsa, benim üst yapımı etkiliyor diyorsa ta en başa yeniden tasarımcı yeni 
malzemesini yeniden üretsin, yeniden zaman kayıpları olmasın. Şimdi bütün hastanelerde biz 
bunu yaşıyoruz. Bunun olmaması için ne gibi bir şey önerebilirsiniz, be yapabiliriz bunu tartışmak 
istiyorum.  

Mustafa Erdik 

Joseph Bey’e soralım, birebir kendisi yaşadığı için.  

J. Kubin 

Emin Bey şimdi ne desem. Prosesi tersine çevirmeye çalışıyorsun ama. Pek çalışmıyor, bazı 
durumlarda yapmak durumlarda kaldık açıkçası ama bir çok garantiyi de vs tersine dönerse o 
zarar gerçekten çok ciddi bir zarar, çünkü inşaat yapılmış olacak, uygulama neredeyse bitmiş 
olacak ve sonra testlerde bir sorun yaşadığımızda nasıl çözeceğiz diye kara kara düşünebiliriz. 
Çünkü bu tasarımlarda da dikkat ediyorsunuz, gerçekten çok farklı tasarımlar geliyor. Farklı 
firmalardan. Dolayısıyla çözüm böyle iki x iki = dört gibi değil. İzolatörleri nereye koyduğunuz, 
nasıl koydunuz, hangi levelları oluşturdunuz, her şey bunun bir faktörü. Dolayısıyla dediğiniz gibi 
tasarımı daha uzun bir süreç alıyor. Bazen heterasyonlar yapmak zorunda kalıyoruz. Hele hel 
başta söylediğim gibi, mimar hiç izolasyonu düşünmeden süper güzel görünen bir yapı yaptıysa 
tamamen estetik kaygılarla, bunun altına izolatörleri koymaya başladığımız zaman inanılmaz 
burulmamalarla karşılaşıyoruz ve onu yok etmekle uğraşıyoruz, Ondan sonra ihaleye çıktığımızda 
izolatör firmadan bir sonuç geliyor. Bizim kullandığımız layout yani yerleşimiyle tamamen alakası 
olmayan bir yerleşim geliyor bize, şimdi ne yapacaksınız tekrar başa dönüp bütün hesaplarınızı o 
yerleşime göre tekrar mı yapacaksınız, yoksa izolatör firmasına kardeşim bu.. niye değiştirdin 
bunu, benim verdiğim şekle uy gibi yaklaşım olacak. Bir başka yaklaşım da sürtünmeli 
izolatörlerde biliyorsunuz doğal olarak kat burulması olmuyor. Engellenmiş diyelim. Tabi ki bütün 
izolatörlerde friction coeeficient ı kullanırsanız. Bu durumda bazı yapıları şöyle bir baktığımız 
zaman zaten diyoruz ki, biz burada BRB kullanmayalım isterseniz diyoruz ama bunu söyleme 
şansımız da yok çünkü sağlık bakanlığının yönetmeliği diyor ki jenerik izolatör kullanacaksınız, 
ihaleden sonra olacak, hangisi daha feasible ise, bu durumda NRB seçebiliyorlar, bir kere 
başımıza geldi biliyorsunuz, o zaman NRB ile kat burulmasını yok etmeye uğraşıyoruz ki bu ikinci 
bir ekstra iş ve tasarımcıya inanılmaz iş düşüyor bu tür durumlarda, tabi yapı kutu gibi basit güzel 
bir yapıysa, çok ince uzun değilse, bu problemlerle karşılaşmayabiliriz. NRB belli bir deplasman 
düzeyine kadar daha ucuz, ama deplasman düzeyi belli bir seviyeyi geçtikten sonra firction 
pendulum daha ucuz olmaya başlıyor. Dolayısıyla burada ekonomik bir kaydı da söz konusu. 
Daha ne diyebilirim. 

Mustafa Erdik 



Teşekkür Ederim Joseph. Tabi burada ben de bir şeyler eklemek istersem. İki tane konu var.  
İhalenin devlet ya da özel sektör ihalesi olası çok önemli. Devlet ihalesi yaptığınız zaman 
herhangi bir şekilde bir izolatör şekli söylemeniz çok zor. Halbuki, bu taraftan prototip testi 
yapılmış, bir daha prototip testi gerektirmeyen  çok sayıda izolatör var. Ama bunları 
söyleyemiyorsunuz, o zaman teklifler açık oluyor. Teklifler açık olduğu zaman elinizdeki tek 
kontrol mekanizması deney oluyor.  Ancak özel sektöre, ihaleye şu tip model koydurabiliyoruz. 
Herhangi bir şekilde prototip deneylerinin gecikmesi ya da yanlış olması yüzünden uzadığı 
taktirde, tazminat giriyor. O zaman sadece kendine güvenen firmalar teklif verebiliyor. O 
bakımdan devlet ihaleleriyle özel ihalelerin ayrılması gerekiyor. Sağlık bakanlığının, devletin daha 
bir regülatör rolü oynayıp; bugün Japonya’da olduğu gibi devlet değişik firmalara değişik 
izolatörleri üretmesi için lisans veriyor ve bunlar üretiliyor. Ve Bunlar için bir tip testi gerekmiyor. 
O yüzden Japon katalogları daha detaylı kataloglardır.  Oradan seçip kullanırsınız, belki bakanlığın 
o şekilde bir liste hazırlaması lazım ki bu tip denetlerinden bir miktar kurtulmamız mümkün 
olsun. Öbür türlü de tip deneylerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Çok değişik durumlarda, 
kendine güvene girsin denilmesi lazım ki herhangi bir şekilde tip deneylerinde aksilik olursa 
bunlarla ilgili süre uzatımıyla ilgili şu kadar tazminat ödeyeceksiniz diye, benim bu konudaki 
düşüncem bunlar. Teşekkür ederim. 

M. Calvi 

 Küçük bir yorum yapacağım aslında, gerçekle çok alakası olmayabilir aslında, Türkiye’yi çok fazla 
bilmiyorum. Fakat bizim deneyimimiz tam tersi. Şöyle söyleyeceğim. Depremden sonra izolasyon 
cihazları sayesinde gördük ki, 120 katlı binalarda izolasyon olmaksızın yapamayız. Bunu çok daha 
net bir şekilde gördük. %10luk yerçekimi için tasarım yapıyoruz diyelim, bizim tasarladığımız 
izolasyon sistemlerinde durum böyle. Biz sorumluluğu üstleniyoruz öncelikle, bahsettiğimiz 
depremde izolasyon teknolojiniz yoksa kesinlikle böyle bir depremden sağ çıkmanız ve hasar 
görmemeniz mümkün değil. Aslında demek istediğim sistemleri çok iyi tanımalıyız. Aynı zamanda 
İhalelerden bahsettiniz, ihaleler öyle bir şekilde organize edilmeli ki gecikmeleri ve süre 
uzatımlarını engelleyebilelim. Ve eğer firmalardan uygun performans istiyorsanız müzakereleri 
daha sonra başlatmayacaksınız firmalarla, en baştan tedbirinizi alacaksınız, bunları ihaleler 
aracılığıyla yapabiliriz. Sarkaç olabilir kauçuk olabilir ya da yüksek sönümlü kauçuk olabilir. İyi 
performans istiyoruz, yapmak istediğimiz bu. Ve firma şunu  söyleyebilmeli, ben bunu şu şekilde 
sunuyorum. Teknisyenlerde aynı zamanda bu tür ilerin kontrolünü yapabilmeli. Zamanında 
yapmalı, yani dediğim gibi bu yetkinlik meselesi, ve sürecin en başında bunlara bakılmalı aslında, 
sizler doğru ayakla başlamıyorsanız, tamamen yanlış ayakla devam edeceksiniz demektir. Sonuna 
kadar… 

H. Sucuoğlu 

Ben Emin Bey’in sorusuna bir ekleme yapmak istiyordum. İşveren olarak kullanılan izolatörlerin 
deneyden geçememe riskinden şikayetçi değil mi, ben o riski almak istemiyorum. O zam bu riski 
belirlemek mümkün olabilir mi acaba izolatör tüpüne göre? Mesela deney yapan laboratuvarlar 
bunu daha iyi bilirler. Çünkü bazı tür izolatörlerin testten geçmeme riski bir başka türe göre daha 
fazla olabilir.  

J. Kubin 



Biz bu testten geçmeme durumlarını birkaç kere yaşadık. Yani çok akredite, gerçekten iyi 
firmaların bilinen sağlam dediğimiz firmaların izolatörleri de testte başarısız olabiliyor.  Yani 
standart üretimleri de başarısız olabiliyor. Çünkü üretim tekniğini mesela biz bir tanesinde 
değiştirmiştik. Şöyle değil de böyle yapıştırmıştık gibi bir sorunla karşılaştık, hemen eski siteme 
dönelim tekrar test yapalım. Bunu da yaşadık. Yani firmanın tip izolatörü fail etti. Bunun 
benzerlerini Santiago’dan … dan da dinledik. İşte bu friction pendulumların metallerinin bir kağıt 
gibi yırtıldığını ki yine bunlar bilinen tanınan firmalarda olmuş. Dolayısıyla hikaye çok, hani 
testlerin bypass edilmesi sağlıklı bir şey olmayabilir. Ancak bu sistemler tamamen oturup hani 
piyasadan aldığımız iphonelar gibi standart şeyler haline gelirse belik o zaman teste gerek 
kalmaz, çünkü bir iphone alırken kutuyu alıyoruz atıyoruz cebimize, parasını ödüyoruz gidiyoruz, 
evde açıyoruz. Eskiden kutusunu açıp, pilini takıp, çalıştırıp bilmem ne yapıp iyice çalıştığından 
emin olduktan sonra adamın parasını ödüyorduk. Durum biraz daha farklı hale geldi derim. 
Teşekkür ederim. 

M. Calvi 

Şimdi bu konuşma bana şunu hatırlatıyor. Precast inşaat firmaları başlatıyordu herkes, inşaat 
başlatıyordu, bence burada problem kamu tarafında değil. Bence firmaların o sorumluluğu 
alması gerekiyor. Eğer bir ihaleye çıkıyorsanız belli performanslar istiyorsanız, bu ihale cevap 
vermek, bir şeyler sunmak demek aslında bu testleri geçmek te özel sektörün problemi. 
Kamunun ya da ihaleyi duyuran kurumun problemi değil. Öyle cihazları üretemeyecek olanlar 
zaten piyasadan çıkmalılar. Bu kadar basit. Birisi en son aşamada ortaya çıkıyor. Ben bunu 
veriyorum. Laboratuvara giriyor, geçmiyor, o zaman bir tane daha getireyim diyor, bence bu tarz 
firmaların iflas etmesi ve gitmeleri ve piyasadan silinmeleri lazım ve gerçekten yeterli özenle 
üretenler kalabilmeli. Bence eğer önemli bir binada izolasyon sistemi olacaksa, izolatörü 
üretecek olan firmanın zaten en başından beri ihalede yer alması lazım.  Ta iş orada birine 
verildikten sonra ortaya çıkmaması lazım.  İhaleyi veriyorsunuz firma bu diyorsunuz ondan sonra 
firma bu işin sorumluluğun giriyorsa bu iş böyle olmaz. EN başından beri firmam bu diyeceksiniz. 
Zamandan tasarruf edersiniz. Testlerden geçip geçmeleri de onların problemi maliyetleri de 
onların problemleri. Ancak bu şekilde yapılabilir,  

A. Filiatrault  

Ben de Michele katılacağım diyorum. Bu da bir zamanlama planlama vakti. Kendinizi öyle köşeye 
sıkıştırmamış olursunuz. Elinize teslim edilen neyse onunla çalışmak zorunda kalırsınız, çünkü 
artık değiştirecek vakit kalmamıştır. Yine Japon deneyimine dönecek olursak, firmaların boyutları 
da önemli,, bunlar bayağı büyük firmalar, Japonya’da bu tür cihazları üretiyorlar. Ve ellerinde 
mevcut ne varsa bunları isteyebilirsiniz. Prototip testi isteyebilirsiniz ve sizin tasarımınızla 
amaçladığınızı bunla tutturmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde hem bir test elde etmiş olursunuz, 
belli bir seviyede güven kurmuş olursunuz firmayla gerçek ortaya konacak ürünle alakalı. Bence 
insanlar daha fazla güven elde ediyorlar daha fazla test ediyorlar bir de geriye yönelik bir 
yaklaşım oluyor. İmalatçılarla konuşuluyor. Hangi izolatör test edilmiş buna bakılıyor. Belik buna 
bağlı olarak ta bir projeye uygulayabilirsiniz. Farklı projeler için test edilebilir. Biz de bundan 
tasarımcılar olarak  izolasyonu tekrar tasarlayıp zaten test edilmiş olanı uygulayabiliriz. Prototip 
testi üzerinden para tasarruf edebiliriz. Ve cihazın çalışacağına yönelik te garantimiz olur.  
Michele’in de bahsettiği gibi önceden planlama yapmak çok önemli. Böylece riski minimize 



edersiniz. Prototip sonuçlarını projenin sonunda aldığınızda şaşırmaktansa bunu en önde 
yapmak mantıklı.  

… İsmi Anlaşılmayan Konuk 

Ülkemizde yalıtımın yaygınlaşmaması önünde dört engel olduğunu düşünüyorum ben. Çoğu 
ortak engeller, belki bir ilave yapabilirim buna. Nakashima hocanın dediği sürekli propagandanın 
yapılması lazım. Öncelikle mühendislik camiasına bu propagandanın yapılması lazım ki daha 
sonra işveren kısmı da bir şekilde ikna edilsin. İkinci husus, şu an kamu binalarının ağırlığında 
gidiyor, uygulama alanı. Kamunun teşviki ile gidiyor, bunun özel sektöre aktarılması ya da özel 
binalara aktarılması için özellikle Joseph bey’in söylediği o zorlukların kesinlikle aşılması lazım. 
Yani kamu buna kesinlikle sabır gösterebilir ama siz bir iş verene tamam ben yalıtımını 
yapacağım diye söz vereceğim ama ben bir sene sonra ancak sizin inşaatınıza başlayacağım diye 
söylediğinizde kesinlikle kabul etmez. Sözleşmeden sonra hemen ertesi gün temel projesi isteyen 
bir sektör bunu kesinlikle kabul etmez. Belki şu aşılabilir. Geçici bir şekilde, Nakashima hocanın 
dediği gibi, bizim inşaat sektörü neye hazır, Japonya’da BRB ile başladığını söyledi bu işin. Belki 
de biz yine sönümleyicilerle bu işe başlamaya belki daha yatkınız. Yani bunu şundan dolayı 
söylüyorum, uygun sönümleyiciler seçildiğinde kaba inşaatı bittikten sonra da monte edilebilir. 
Dolayısıyla siz belli bir şekilde tasarım sürecini aştıktan sonra, sönümleyicinin tasarımı ve test 
aşaması için belli bir zaman kazandırmış olursunuz. Eğer iyi bir planlama yapabilirseniz. Belki 
çelik ya da kauçuk sönümleyiciler, onları bir şekilde adapte edilerek bu sorun geçici olarak 
çözülebilir. Taban yalıtımı  için bir şey diyemeyeceğim, uçuk bir fikir olabilir ama sonradan monte 
etmek için yeni bir şey geliştirilebilir, uygulama için siz tabili daha iyi bilirsiniz, yeni bina için de 
böyle bir şey yapılabilir mi?   Öyle bir şey ortaya atılabilir. Bir diğer husus ta maliyet. Sanıyorum 
bizim ülkemizde şöyle bir yanlış algılama var. Deprem yalıtımlı bir bina, öncelikli binalar için 
demiyorum, depolar da öncelikli bina sınıfında sayılabilir. Japonya’da bir çok deponun lojistik 
deponun taban yalıtımlı olarak yapıldığını biliyorum. Biz 15 senedir bir Japon firmasıyla beraber 
çalışıyoruz. Oradan .. çerçevelerle çalışan bir sistem transfer ettik ve bunu uyguluyoruz. Bizim 
Japon partnerimiz orada hastanelere ve hatta lojistik depoları taban yalıtımlı bir şekilde yapıyor. 
Bize aktardığı bilgi bunun maliyetinin yani izolasyonsuz binanın maliyetinin neredeyse eşdeğer 
olduğudur, üstyapıdan kazandığı tasarrufla. Gerek sönümleyici kullanıyorlar, gerek taban yalıtımı 
kullanıyorlar. Türkiye’deki algı ise bunun çok çok daha pahalı olduğu. Tamam siz konfor 
sağlıyorsunuz, deprem sonrası performans sağlıyorsunuz, sigorta risklerinizi azaltıyorsunuz, bir 
çok işverene getirisi var, fakat işveren ilk etapta cebinden çıkan paraya bakıyor. Dolayısıyla ikna 
edebilmek için o ilk yatırımın makul seviyelere çekilmesi gerekiyor. Yarışmacı olması gerekiyor. 
Sizin elinizde bir bilgi var mı onu sormak istiyorum. Joseph Bey’in tasarımsal tecrübesi var, yani 
konvansiyonel bir inşaatla yalıtımlı bir hastanenin kaba inşaat maliyeti için karşılaştırma 
parametresi var mı? 

H. Sucuoğlu 

Aynı Performans için tabi 

Aynı performans için onu sağlamak mümkün değil, ben onu kabul ediyorum. Üstün bir 
performansı var, yani bunu işverene kabul ettirmek için, gerçekten çok daha iyi bir performansı 
olacak ama o çok daha iyi performans için size %40 daha fazla para vermezler şu anki güncel 
koşullarda. Yani ülke koşullarının buna çok müsait olduğunu düşünmüyorum.  Ve elbette 



yaygınlaşacaktır fakat bunun yaygınlaşması için bunun çok daha yarışmacı seviyeye gelmesi 
lazım, %15 veren çok daha makul olacaktır ama %50 vermeyeceklerdir diye düşünüyorum.  

J. Kubin 

Buna çok hızlı bir cevap vereyim. Toplamda %5 ten daha fazla fark ettirdiğini zannetmiyorum. Bu 
biraz da arsa maliyeti ve nereye yaptırdığınıza da bağlı ama deprem izolasyon derneğinin bir kaç 
ay önce bir konferansı vardı, bu konferansta epey bir takam paylaştılar ve aslında bu maliyetlerin 
atla deve olmadığını net rakamlarla gösterdiler. Yine de şunu söyleyeyim, yapıp yapmama kararı 
sadece para değil, belki de müteahhit açısından evet ama performans evet ama performans ve 
getirdiği kazanç ayrı bir düşünce olmalı diye düşünüyorum.  

M. Calvi 

Depremden sonra 1600 izolasyon cihazları yerleştirildi ve bunların maliyetleri binaların 
maliyetlerinin sadece %1.4 ü idi. Ve  bu da şu gerçeği kapsamıyordu, bu binalarda %10-15 
yerçekimine göre tasarlanmışlardı  ki bu da kullanılması gereken kuvvetin onda biriydi, yalıtımı 
yapılmamış binalar için.  Onun için  izolesi yapılmış binalar çok daha fazla tasarruf sağlıyorlar, ve 
daha ucuzlar, sadece mümkün olmayan fakat yaygın olan  şeyin de izolasyon sistemlerinin inşaat 
sonrasında uygulandığının da altını çizmek istiyorum. Birkaç kez, bazen bazı şeyleri hızlı bir 
şekilde monte etmeniz gerektiğinde izolasyon cihazları inşaatın başında hazır olmayabilir. 
İzolasyon cihazıyla aynı yükseklikte destek kullanırsınız ve sonrasında yapıyı izolasyon cihazlarını 
yerleştirmek için 3 mm kaldırmak adına, jack ların kullanılması mümkündür. Bu başka bir 
sebepten dolayı da iyidir. Çünkü en iyi yol budur bir depremden sonra izolasyon cihazlarının 
kullanılmasının kolay olduğu ve başka bir tavsiye şudur. Bazı projelerimizde biz karşılaştık, bazı 
izolasyon cihazları doğru düzgün yerleştirilmemişlerdi, mesela yapı ve izolasyon cihazı arasında 
kabul edilemez bir açı vardı. Ve hâlihazırda onu nasıl değiştireceğinin planını yaptıysanız,  onu 
çok kolaylıkla çıkarabilirdiniz ve düzgün bir biçimde tekrar koyabilirdiniz. Bu çok da büyük bir 
problem değil.  

Bahadır Şadan – Pobese Mühendislik 

Ben sismik izolasyona gönül vermiş bir kişiyim ve bu süreçle ilgileniyorum Bu sürecin önünü 
açmak için bayağı bir kendimce çalışmalar yapıyorum, yabancı şartnameleri yerli şartnameler 
çalışmalarında yer alıyorum. Benim gördüğüm birkaç tane şey var onları paylaşmak istiyorum. 
Bizim en başlarda yaptığımız gibi jenerik tasarım, bundan kesinlikle kaçınmamız gerekli. Çünkü 
yani projenin daha başında tasarımcı ve üretici beraber çalışmaya başladığı anda her şeyin daha 
hızlı ilerleyebileceğini düşünüyorum. İzolatörler belki çok daha, belki proje safhasında izolatörler 
özelliklerine karar verilebilirse, test zamanlarının daha erkene çekilebileceğini düşünüyorum. 
Aynı zamanda tasarım yapan mühendisin, izolatör tasarımına da birebir girmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de Mühendisler genelde bunu üreticiye bırakıyorlar, izolatörün 
tasarımını üretici yapıyor ve bunun aslında çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü 
üretici kafasına göre bunu kendine göre tasarlayabiliyor ama tasarımcının bunun içinde olması 
gerektiğini düşünüyorum.  Bir diğer konuda, özellikle inşaat mühendislerine iyi eğitim 
verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an Türkiye’de maalesef inşaat mühendisleri 4 yıllık 
üniversiteden mezun olduktan sonra her türlü projeye imza atabiliyorlar. Buna sismik izolasyon 
projeleri de dahil. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor, bunu gerçekten bilen insanların 



yapması gerekiyor. Çünkü, özellikle sismik izolasyonlu projelerde binalarda gördüğümüz dağılım 
yok yok. Sismik izolasyon başarısız olduğu anda aslında her şey bitiyor. O yüzden çok iyi 
tasarlanmaları gerekiyor.  Ve belki de üst komitenin projeyi baştan sona kontrol etmesi gerek 
diye düşünüyorum. Son konu da şu,  test konusu. Dediğim gibi, ben farklı şartnameleri … çok 
daha detaylı test prosedürleri var. Her tür izolatör için ABD şartnamelerine göre, EU 15129 ta 
belki bir tane belki açık belki doğru bir şeyi bununla ilgili özellikle fikirleriniz almak istiyorum. 
Özellikle Prof. Calvi bir şeyler söyleyebilir bu konuda. Hemen hemen bütün izolatörler için 
dinamik prototip testlerin yapılması öngörülüyor, fakat yüksek sönümlü kauçuk izolatörler için 
sadece kauçuk elastomer malzeme üzerinde test yapılması ve daha sonra prototip testleri 
yapılırken de dinamik değil fakat statik demeyeceğim, yavaş hızda testlerin yapılmasına izin 
veriyor benim gördüğüm kadarıyla, bu konu hakkında bunu doğru buluyor mu high damping 
rubberlar üzerinde kötü bir sonuç doğurur mu bu konuda da bilgi almak istiyorum. Teşekkür 
ediyorum.  

M. Calvi 

Şu an için dinamik testlerin gerekli olduğunu düşünüyorum. Tartışmaya açık değil. Kauçuklarda, 
çünkü tam bir çökmesine şahit oldum. Buradaki problem farklı. Büyük bir cihazda bunu yapmak 
zor olabilir ve problemlere neden olabilir. O yüzden benim görüşüm şu. Henüz dinamik 
testlerden kaçınacak kadar ilerlemiş değiliz henüz.  Belki önümüzdeki yıllarda yeterli test 
yapılırsa belki bunu manidar olarak azaltabiliriz ama şu an için değil ne yazık ki.   

Evet… Zaten bu aralar yeni bir komite belirleniyor. Bunun da gündeme alınması lazım.  

Bitişe neredeyse 5 dakikamız kaldı, İki sual var onları alayım.  

… KAYA FIF Endüstriyel firmasının Türkiye acentesiyim. Çeşitli alanlardan meslektaşlarım 
konuştular, bir de bu cihazları üreten 60 yıldır dünyada ve 15 yıldır çeşitli projelerde hizmet 
veren bir üretici firmayı temsilen bazı bizleri endişelendiren fikirler hakkında fikirlerimi beyan 
etmek istiyorum. Ülkemizde sismik izolasyon pazarı patlamıştır. Bazılarımızın çok iyi bildiği gibi,  
hem dünyadan bir çok üretici firma ülkemize girmeye çalışıyor, hem de Türkiye’de yerli üreticiler 
yeni yeni çıkmaya başladı ancak, son zamanlarda bizleri en çok endişelendiren şey şu ki bize bir 
talep geldiği zaman, bir proje için bir izolasyon sistemi çalışmamız istendiğinde yeterlilik şartları 
çok sıkı olasına rağmen son noktada biz her zaman fiyat konuşmak durumundayız ve bu Türkiye 
pazarı fiyat odaklı bir Pazar olmaya doğru gidiyor ve kalite arka planda bırakılıyor bu çok önemli. 
Prof. Calvi’ya katılıyorum süre kazanmak açısından en başından yola çıkılan firmaların  
yeterliliklerinin çok iyi kontrol edilmesi lazım, herkese eşit mesafede duralım ve serbest rekabet 
ortamı yaratalım diyerek aşırı toleranslı davranmak herkese bence bu sektöre pek bir fayda 
sağlamaz. Naçizane görüşlerim.  

Mustafa Erdik 

İkinci bir sual vardı onu alayım. Ondan sonra kapatacağız.  

 .. Bamadi 

İngiltere araştırma merkezinden geliyorum.  Sadece birkaç yorum eklemek istiyorum.  
Elastomerik mesnetlerle alakalı. Bunlar 50’lerden beri mevcut. Titreşim izolasyonu var, 70ler 



80lerden beri de sismik izolatör olarak kullanılmış bunlar. Biz bir araştırma enstitüsüyüz. 
Araştırmaya oldukça fazla zaman ayırıyoruz. Pek çok materyal kullanıyoruz. Kurşun mesnet de 
bunlardan bir tanesi, bence şunu söylemek adil olur. İmalat bilimi ve polimer fizik şu an bayağı 
ilerlemiş durumda. Artık çok iyi bilinen teknikler var. Bunları öngörmek mümkün, izolatörlerin 
düzgün bir şekilde üretildiğinden emin olabiliyoruz. Bunu da öyle söylemişken, bu toplantı da 
bulunmaktan çok mutluluk duydum bu arada, çok duygusal olmak istemem ama gerçekten içim 
ısındı. Yeni yönetmeliğin özelliklerinden bir tanesi de belki de Avrupa Komitesin e de … Bir takım 
kılavuzlar oluşturulması lazım hem çalışan mühendisler için, bir izolasyon sistemini nasıl 
tasarlayacaklarını bilsinler ve yeni standartlarda bunu yapıyorlar,  eksik olan şey kalite kontrol 
kısmı, Calvi de bundan bahsetti Calvi ye tamamen katılıyorum ben. Test şu an için gerekli çünkü 
izolatörün iyi üretildiğinden ve iyi imalatçıların da kötü imalatçıların da ayrılabilmesi için test hala 
gerekli. Bu gerçekten önemli bir husus, özellikle yeni teknolojiler alanında. Ve standartlar, 
bunların çoğu teste odaklanıyor ama akademisyenler olarak akademik dünyada da yapılan pek 
çok çalışma var. Bu ilerin nasıl düzgün yapıldığını ortaya koyan pek çok kılavuz var, o yüzden yeni 
yönetmelikte bu kılavuzlar geçer mi diye düşünüyorum. Teşekkürler.    

Teşekkürler yeterince tartışma yaptık. Panel seansımızın sonuna geldik. Son sözü Danyal’a 
veriyorum hem toplantımızı hem de her şeyi sonlandırması için. 

D. Kubin 

Evet, iki günün sonuna geldik. Birkaç tabi ki teşekkürümüz olacak. Ama her şeyden önce şunu 
vurgulayarak belirtmek istiyorum ki, 153 kişi vardı salonda, hocalarımız hariç. Yani 160’a yakın 
meslektaştık burada. Bu bence çok çok iyi bir sayı. Gerçekten son ana kadar kalan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Tabi ki bizleri kırmayıp, hiçbir beklentileri olmadan bu iki günü bizlerle 
paylaşan yurtiçinden ve yurtdışından gelen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ve 
salondakilerden onları kuvvetle bir alkışlamalarını istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 
Sanırım mühendislik böyle bir şey, fazlaca gönüllüyüz hepimiz.  Ve bu gönüllülük hiçbir zaman 
yakamızı bırakmıyor. Doğru bazı arkadaşlar maliyetlerden bahsetti. Maliyetler zaman zaman 
bizlerin önüne geçiyor, kaliteli mühendisliğin buralarda zaman harcayan mühendislerin önüne 
geçiyor. Ama biz bununla mücadele edeceğiz, mücadeleyi de bırakmamamız lazım geldiğini 
düşünüyorum. Zaman bizi haklı çıkaracaktır. Zaman içerisinde  mesleğine saygılı, önem veren,  
kaliteye önem veren, iyi mühendisliğe önem veren ve iyi mühendisliğin gerçekten uygarlık 
olduğuna önem veren insanların, meslektaşlarımızın her zaman ileride olacaklarını gösterecektir 
ve haklı olduklarını gösterecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu inançtan dolayı böyle bir  
sempozyumla, böyle bir bilimsel etkinlikle 30. yılımızı kutlamak istedik. Katıldığınız için ilk günden 
bu yana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Organizasyonda görev alan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Bizimle birlikte burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum ve hepinizi sağlıcakla 
evinize yolcu etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Sağ Olun.  
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