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ÖZET 

Depremler, Türkiye’nin göz ardı edilemez bir gerçeğidir. Depremlerde yapıların hasar almasını 

engelleyerek hem can kayıplarının hem de maddi kayıpların önüne geçmek hedeflenmelidir. Binaların 

depremi hasarsız olarak atlatabilmesini sağlayan, kanıtlanmış tek yöntem deprem yalıtımıdır. Binanın 

taşıyıcı elemanlarının altına yerleştirilen deprem yalıtım cihazları ile yapının zeminden tamamen 

ayrılarak depremin yıkıcı etkilerinin deprem yalıtım arayüzü ile karşılanmasını sağlayan bu yöntem, 

artık “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”nde de kendisine yer bulmuştur. Deprem yönetmeliklerinde, 

tasarım depremi altında bina performans hedefi “can güvenliği” olurken, deprem yalıtımlı binalarda bu 

hedef “kesintisiz kullanım” olarak belirlenmekte, bu sayede de deprem yalıtımlı binalarda yapısal ve 

yapısal olmayan hasar oluşmayacağından  binanın kesintisiz kullanımına devam edilebilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Deprem, Deprem Yalıtımı, Kesintisiz Kullanım 

 

ABSTRACT 

Earthquakes are inevitable reality for Turkey. Sustaining the structures during earthquakes should be 

the priority for all related parties in order to prevent life losses and economical losses. Base isolation is 

a technology used in earthquake resistant structural design. The main principle of base isolation is 

introducing a flexible and energy dissipative layer between the structure and soil underneath, in order 

to reduce seismic forces transmitted from soil to structure, thus preventing any structural and 

nonstructural damage. Base isolation has been recently included in the new 2019 “Turkish Earthquake 

Code”. In this new code, performance target for ordinary building structures is set to “Life Safety”; 

whereas, for the base isolated buildings, this target is “Immediate Occupancy”, which prevents any 

structural and nonstructural damage during design earthquake.  
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1. Giriş 

Depremler, tarih boyunca sürekli olarak yaşanmaya devam etmiş, hem geçmişte hem de günümüzde 

insan yaşamı üzerinde son derece etkili doğal afetlerdir. Dünyanın yapısı gereği yerkabuğu içinde 

yaşanan kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimlerin yerkabuğu ve yeryüzü boyunca yarattığı sarsıntı 

deprem olarak tanımlanmaktadır. Doğası gereği depremler bölgesel olarak etkili olmaktadır. Şekil 1’de 

gösterilen Global Sismik Tehlike Haritası (M. Pagani, 2018), dünyada depremlerin en etkili olduğu 

bölgeleri maksimum yer ivmesi cinsinden belirtmektedir. Aynı harita kullanılarak elde edilen  Şekil 2 

ve Şekil 3’de  Avrupa ile Asya’nın deprem tehlikeleri sunulmaktadır. Bu şekiller sayesinde  her iki 

kıta ile Türkiye’nin deprem tehlikeleri kıyaslanabilmektedir. 

 

 

Şekil 1: Global Sismik Tehlike Haritası 

 

 

Şekil 2: Avrupa Sismik Tehlike Haritası 



 

Şekil 3: Asya Sismik Tehlike Haritası 

  

Şekil 1, 2 ve 3’te de görülebileceği gibi,  Türkiye, dünyada ve yakın çevresinde deprem tehlikesinin en 

yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bu nüfus ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeler de dikkate 

alındığında daha da çarpıcı olmaktadır. Türkiye topraklarının yaklaşık %65’i ve nüfusunun yaklaşık 

%75’i yıkıcı ve büyük depremlerin meydana geldiği bölgelerde bulunmaktadır (Bülent Özmen, 1999). 

Türkiye’de 1900 yılından beri 223 adet hasar yapan deprem meydana gelmiş; bu depremler, 

550.000’den fazla binanın yıkılmasına veya ağır hasar almasına, 90.000’den fazla da can kaybına 

sebep olmuştur. Bu sayılar, Türkiye’de her altı ayda bir ölümlere ve yıkıma sebep olan bir deprem 

meydana geldiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de büyük depremler yaşanması 

kaçınılmazdır ve olası depremlerin yıkıcı etkilerine karşı bilimin ve mevcut olan son teknolojilerin 

kullanılarak önlem alınması elzemdir. 

Bu çalışma, depremin yıkıcı etkilerinden yapıların korunması ve yapıların depremi hasarsız olarak 

atlatabilmesini sağlayan, bu konuda dünyada kabul görmüş tek yöntem olan deprem yalıtımı (taban 

yalıtımı ya da sismik izolasyon da denir) yönteminin temel prensiplerini anlatmak, performans esaslı 

deprem mühendisliği ile ilişkisini kurmak ve Türkiye’de 2019 yılında yürürlüğe giren “Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği” içinde deprem yalıtımının yerini ve etkisini belirtmek için yapılmıştır. 

 

2. Deprem Yalıtımı  

2.1. Temel Çalışma Prensipleri 

Deprem yalıtımı, yapının kendisi ile temeli arasına yerleştirilen özel cihazlar (deprem yalıtım 

cihazları) sayesinde yapı ile zemin arasında bir katman oluşturarak (deprem yalıtımı arayüzü), yapının 

ve yapının içindeki tüm bileşenlerin depremin yıkıcı etkilerinden korunmasını sağlayan bir yöntemdir. 

Deprem yalıtım cihazları, düşey yönde yapının ağırlığını taşıyacak kapasite ve rijitliğe sahipken, yatay 



yönde oldukça esnektir. Bu, deprem yalıtımlı bir yapının doğal titreşim periyodunun ankastre bir 

yapıya kıyasla daha büyük olmasını sağlamaktadır. Yapının periyodunun artması ile deprem anında 

beklenen deplasmanlar büyümekte ve yapının hissedeceği ivmeler azalmaktadır. Deprem yalıtımlı bir 

yapıda, depremden kaynaklı yanal deplasmanlar, deprem yalıtım cihazları ile karşılanmaktadır ve üst 

yapı rijit gövde (rigid body) olarak davranabilmektedir. Sonuç olarak, deprem yalıtımlı bir yapının 

büyük bir deprem anında, hem hissedeceği ivme hem de oluşacak kat ötelenmeleri minimum 

seviyelerde kontrol altında tutulabilmektedir. Bu iki parametreyi aynı anda kontrol edebilen, 

kanıtlanmış tek yöntem deprem yalıtımıdır. Şekil 4’te bu davranış gösterilmekte ve sabit mesnetli 

(ankastre) bir yapı ile deprem yalıtımlı bir yapının kıyaslaması görsel olarak yapılmaktadır (TİS 

Teknolojik İzolatör Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., 2017). Ek olarak, elastik bir yapıda %2, elastik ötesi 

davranış göstermesi beklenen (plastik mafsal oluşması kabulü ile tasarlanan) yapılarda ise %5 olarak 

kabul edilen sönüm oranı, deprem yalıtım cihazlarının histeretik sönüm özellikleri sayesinde deprem 

yalıtımlı yapılarda %20-%30 arasında olabilmektedir. Bu da hem yanal deplasman hem de yapının 

hissedeceği ivme değerlerinin daha da düşmesini sağlamaktadır. Şekil 5’te bu özellik gösterilmektedir 

(TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., 2017). Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, 

doğru tasarlanmış ve uygulanmış deprem yalıtımlı bir yapıda, ne yapının kendisinde ne de 

muhteviyatında, o bölgede olması beklenen olası en büyük depremde hiçbir hasar beklenmez. 

Deprem yalıtımının etkin olarak uygulanabilmesi için, uygulama yapılacak yapının 15 kat ve altında 

olması ve söz konusu yapının oturduğu zeminde bir sıvılaşma riskinin bulunmaması gerekmektedir. 

Aksi takdirde, deprem yalıtımının yanında bazı ek önlemler alınarak uygulama yapılması zorunludur. 

 

 

Şekil 4: Sabit mesnetli klasik bir yapı ile deprem yalıtımlı bir yapının deprem anındaki davranışlarının şematik 

gösterimi 

 



  

Şekil 5: Sabit mesnetli klasik bir yapı ile deprem yalıtımlı bir yapının periyot ve sönüm özellikleri bakımından 

ivme ve deplasman spektrumları üzerinde şematik gösterimi 

 

2.2. Deprem Yalıtım Cihazları 

Dünyada kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan üç tip deprem yalıtım cihazı vardır. Bunlardan 

yüksek sönümlü kauçuk (high damping rubber bearing - HDRB) daha düşük depremsellik olan 

bölgelerde, görece düşük deplasman ve sönüm oranları ile tasarlanır. Sönüm oranı ve davranış kauçuk 

malzemenin özellikleri ile belirlenir. Tipik bir kesit ve davranış eğrisi Şekil 6’da gösterilmektedir. 

Sıklıkla kullanılan bir diğer deprem yalıtım cihazı kurşun çekirdekli kauçuktur (lead rubber bearing – 

LRB). Tipik kesit ve davranış eğrisi Şekil 7’de gösterilen LRB cihaz, ortasına yerleştirilen kurşun 

çekirdek sayesinde daha yüksek sönüm oranlarına erişebilmektedir ve kullanımı HDRB cihaza göre 

daha yaygındır (Akyüz, 2015). Yaygın olarak kullanılan üçüncü tip deprem yalıtım cihazı ise 

sürtünmeli sarkaç tipi (Friction Pendulum
®
 - FP) deprem yalıtım cihazlarıdır. Sürtünmeli sarkaç tipi 

deprem yalıtım cihazları, bu alandaki en yeni teknolojidir. Bu cihazların tipik kesit görünüşü ve 

davranış eğrisi Şekil 8’de gösterilmektedir (TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., 

2020). 

 

 

Şekil 7: HDRB deprem yalıtım cihazının tipik kesit görünüşü ve davranış eğrisi 

 



 

Şekil 8: LRB deprem yalıtım cihazının tipik kesit görünüşü ve davranış eğrisi 

 

 

Şekil 9: FP deprem yalıtım cihazının tipik kesit görünüşü ve davranış eğrisi 

 

2.3. Yapılarda Performans Hedefleri ve Deprem Yalıtımı 

Tüm yapılar, kendisine özel olarak belirlenen bir performans hedefine uygun olarak tasarlanır. 

Depreme dayanıklı yapı tasarımı sırasında, yapıda hedeflenen performans hedefi, yapılan analizler ve 

seçilen uygulama yöntemi ile sağlanır.  

Ulusal ve uluslararası tüm deprem yönetmelikleri, sabit mesnetli olarak tasarlanan herhangi bir 

binanın süneklik düzeyine bağlı olarak belli bir seviyede hasar alması kabulü ile hazırlanır. Yani tüm 

binalar, tasarlandıkları depremi yaşamaları durumunda belli bir miktar hasar alacaktır. 

Yönetmeliklerin amacı hasarsızlık sağlamak değil, binaların göçmesini önleyerek can güvenliğini 

sağlamaktır. Binalar özel bir takım yöntemler kullanılarak daha az hasar alma hedefi ile 

tasarlanabilmektedir. Ancak yapılarda herhangi bir depremde hasarsızlık, yalnızca deprem yalıtımı 

uygulaması ile sağlanabilir. Yönetmeliklere uygun yapılar inşa edildiğinde can kayıpları minimuma 

indirilebilecek olsa dahi, büyük bir deprem sonrası oluşacak olan maddi kayıpların önüne geçebilecek 

tek yöntem deprem yalıtımıdır. Bununla birlikte, yapısal olmayan elemanların (duvar, tavan, mekanik-

elektrik aksam, dolap vb eşyalar) da büyük bir depremi hasarsız olarak atlatmasını sağlayacağı için 

deprem yalıtımının ekonomik yararlarının yanı sıra,  insan sağlığı üzerinde  çok büyük bir psikolojik 

faydası da olmaktadır. Ayrıca deprem yalıtımının yaygınlaşması ile deprem sonrası hasar gören 



yapıların tamirat ve yıkım çalışmaları sırasında çevreye verilen zarar da önlenmektedir. 

Yönetmeliklerin belirlediği minimum kriterlere ek olarak yapılan işlemler ve uygulanan özel 

yöntemler ilk yatırım ve inşaat maliyetlerini arttırıyor olsa dahi, binanın deprem anında ve sonrasında 

kesintisiz kullanımına devam edebilmesi sağlanabilmektedir. Yukarıda sözü edilen olgular, Şekil 

10’da gösterilmektedir (FEMA - Federal Emergency Management Agency, 2018). 

 

 

Şekil 10: Binalarda depreme dayanıklı tasarım seçenekleri ve deprem sonrası sonuçları 

 

2.4. Binalarda Klasik ve Deprem Yalıtımlı Tasarım Karşılaştırması 

Dünya’da güncel olarak kullanılan, uluslararası olarak kabul edilen ve modern denebilecek tüm 

deprem yönetmeliklerinde sabit mesnetli ankastre (klasik yapı) ve deprem yalıtımlı yapı tasarımı ile 

ilgili esaslar ayrı ayrı bulunmaktadır. Bu yönetmelikler arasında Eurocode (Avrupa şartnamesi), ASCE 

(Amerikan şartnamesi) ve 2019 yılında yürürlüğe girmiş olan “Deprem Etkisi Altında Binaların 

Tasarımı için Esaslar” (ya da kısaca Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği – TBDY2019) da 

bulunmaktadır. 

Deprem yönetmelikleri, yapılan çalışmalar, yaşanan depremler ile birlikte global olarak gelişen bilgi 

birikimi, güncel teknolojiler ve yaklaşımlar ile birlikte sürekli olarak güncellenmektedir. Örneğin, 

Türkiye Deprem Yönetmelikleri, 1998, 2007 ve son olarak 2019 yıllarında güncellenmiştir. Benzer 

şekilde ASCE de 2005, 2010 ve 2016 yıllarında güncel bilgi ve teknolojilere göre modernleştirilmiştir.  



Diğer uluslararası yönetmelik ve şartnamelerde daha önceki yıllarda da kendine yer buluyor olmasına 

rağmen, deprem yalıtımı ile ilgili esaslar Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne 2019 yılında ilk kez dahil 

edilmiştir. Böylece deprem yalıtımlı yapı tasarımının temel gereklilikleri ülkemiz koşulları için  

belirlenmiştir. Birkaç küçük farklılık olsa da genel yaklaşım gereği hem deprem yalıtımlı hem de 

ankastre binaların (klasik yapı) tasarım esasları tüm bu deprem yönetmeliklerinde birbirlerine oldukça 

benzerdir.  

 

2.4.1. Deprem Etkileri Altında Klasik Bir Yapının Yönetmeliğe Uygun Tasarımı 

Tüm yönetmelik ve şartnamelerde klasik bir yapının tasarım depremi altında (2019 Türkiye Deprem 

Yönetmeliği’nde DD-2 olarak belirtilen seviye) hasar alacağı kabulü yapılır ve bu hasarın kontrollü bir 

şekilde oluşabilmesi için “kapasite tasarımı” denilen yöntem uygulanır. Kapasite tasarımı ile “kuvvetli 

kolon-zayıf kiriş” konsepti devreye girer ve yüksek sünekliğe sahip (ductile) yapılar elde edebilmek 

amacıyla özellikle kolon kiriş bağlantı noktalarındaki donatı yerleşimleri bu tasarıma uygun olarak 

ayarlanır. Bu sayede, tasarım depremi altında yapının hangi elemanlarında plastik mafsal (bir başka 

değişle hasar) oluşacağı belirlenmiş olur. Bunun sonucunda da tasarım depremi altında hasar görecek, 

ama insanların can güvenliğini sağlayacak (yıkılmayacak) yapılar tasarlanabilmektedir.  

Deprem yönetmeliklerinde bulunan kuvvet azaltma katsayıları (R) tam da bu amaç için 

kullanılmaktadır. Yapının, deprem etkileri altında gerçekte hissedeceği kuvvetler belli bir oranda 

(seçilen R katsayısına göre) azaltılarak tasarım buna göre yapılır. Bu yaklaşımın temeli, yapısal 

elemanların “plastik” olarak davranacağı kısma geçeceği kabulüne dayanır. Yani, yapısal elemanlar 

deprem anında elastik davranmayacaklar ve hasar göreceklerdir. Bu hasar, kapasite tasarımı ile kontrol 

edilmekte ve binanın göçmemesi sağlanmaktadır. Tüm deprem yönetmelikleri, klasik yapılar için bu 

yaklaşımı benimsemektedir. 

2019 Türkiye Deprem Yönetmeliği’nde dört adet tasarım depremi seviyesi belirlenmiştir. Deprem 

seviyelerinin açıklamaları Şekil 11’de gösterilmiştir. Binaların, deprem etkileri altında sağlayabileceği 

hedef performans seviyeleri Şekil 12’de, klasik bina tipine bağlı olarak binanın sağlaması gereken 

performans hedefleri ise Şekil 13’te sunulmuştur. Bu şekillerin tamamı 2019 yılında yürürlüğe girmiş 

olan “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı için Esaslar” dokümanından alınmıştır (T.C. İçişleri 

Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD, 2019). 

 



 
Şekil 11: 2019 Türkiye deprem yönetmeliğinde bulunan deprem yer hareketi düzeyleri 

 

 
Şekil 12: 2019 Türkiye deprem yönetmeliğinde tanımlanan bina performans düzeyleri 

 



 
Şekil 13: Klasik binalar için 2019 Türkiye deprem yönetmeliğinde belirlenmiş olan bina performans hedeflerinin 

deprem düzeyi ve taşıyıcı sisteme göre detaylandırılması 

 

Şekil 11’de yer alan maddelerden anlaşılacağı gibi, klasik bir yapının tasarım deprem düzeyi minimum 

DD-2 olarak belirlenir. Şekil 12’deki açıklamalara ve Şekil 13’te yer alan tabloya bakıldığında, 

tablonun (a) maddesinde yer alan “yeni yapılacak yerinde dökme betonarme” bir yapı için, yapının 

“ileri” performans hedefine göre tasarlanması halinde binanın performans hedefi hem DD-1 hem de 

DD-2 seviyelerindeki depremler için KH, yani Kontrollü Hasar, bir başka değişle “Can Güvenliği” 

olmaktadır. Bu, yönetmeliğin izin verdiği minimum hedeftir ve yapı sahibinin talebi üzerine daha ileri 

bir performans hedefi seçilebilecektir. Ancak, standart olarak yapılan tüm uygulamalar “Kontrollü 

Hasar” performans hedefi ile yapılmaktadır. 

Yani, en güncel deprem yönetmeliğine tamamen uygun olarak tasarlanmış ve yine aynı yönetmelikteki 

tüm uygulama şartlarını da sağlayan klasik bir yapıda hem yapısal hem de yapısal olmayan elemanlar, 

kendi tasarlandığı depremi (DD-2) yaşadığı zaman hasar alacaktır (KH). Bu hasar düzeyi hafif, orta ya 

da ağır hasar olabilecektir ancak yapı yıkılmayacak ve içinde bulunan insanlar güvenle tahliye 



edilebilecektir. Yapı, deprem sonrası kullanılabilir durumda olmayacaktır. Hasar düzeyine bağlı olarak 

tamirat yapılması ya da tamamen yıkılması gerekebilecektir.  

 

2.4.2. Deprem Etkileri Altında Deprem Yalıtımlı Bir Yapının Yönetmeliğe Uygun Tasarımı: 

Klasik yapının aksine, deprem yalıtımlı bir yapıda, yapının tüm elemanlarının elastik kalması istendiği 

için R katsayıları çok düşük olarak alınır (1.2, 1.5 gibi). Bu sayede, yapısal elemanların tasarım 

depremini sıfır hasar ile atlatması sağlanır. Benzer şekilde, deprem yalıtım cihazları ve yalıtım 

cihazlarının altında kalan yapısal elemanlar (örneğin temel ve temel üstü kolonları) da maksimum 

deprem altında (2019 Türkiye Deprem Yönetmeliği’nde DD-1 olarak belirtilen seviye) tamamen 

elastik kalacak şekilde (R=1) tasarlanır. Böylece, yapının tamamında yapısal elemanlar (kolon, kiriş, 

temel, perde, döşeme) herhangi bir depremi sıfır hasar ile atlatırlar. Şekil 14’te, 2019 Türkiye Deprem 

Yönetmeliği’nde bulunan, deprem yalıtımlı binalar ile ilgili performans hedefleri yer almaktadır (T.C. 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD, 2019). 

 

 
Şekil 14: Deprem yalıtımlı binalar için 2019 Türkiye deprem yönetmeliğinde belirlenmiş olan bina performans 

hedeflerinin deprem düzeyi ve taşıyıcı sisteme göre detaylandırılması 

 

Şekil 14’te yer alan tablodan da görüldüğü gibi, deprem yalıtımlı yapılar, tasarım depremi olan DD-2 

seviyesinde, yine “ileri” performans hedefi için KK (Kesintisiz Kullanım), yani sıfır hasar prensibi ile 

tasarlanır. Deprem yalıtım cihazları ve alt yapı ise daha da üstün olacak şekilde, o bölgede olması 

beklenen maksimum deprem altında dahi “Kesintisiz Kullanım” hedefi ile tasarlanırlar. Böylece, 



altyapı elemanları, yalıtım cihazları ve üst yapının kendisi, o bölgede beklenen maksimum depremi 

hasarsız olarak atlatır ve bina kullanımına devam eder. 

Yani, yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış ve uygulanmış deprem yalıtımlı bir yapı, o bölgede 

beklenen tasarım depremini tamamen hasarsız olarak atlatacaktır. Yapıda herhangi bir tamirat ihtiyacı 

olmamasının yanı sıra yapı kesintisiz olarak kullanıma devam edebilecektir.  

 

3. Sonuç 

Depremler, yıkıcı doğaları gereği dünyada ve Türkiye’de çok ciddi sonuçlar yaratmaktadır. Nüfusunun 

ve ekonomik faaliyetlerinin yaklaşık %75’i yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgelerde yer alan Türkiye, 

bu konuda dünyada en büyük deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerden birisi konumundadır. 

Depremlerin yıkıcı etkisini azaltmak, hatta yok etmek ve yapıların deprem güvenliğini sağlayabilmek 

için kabul görmüş en ideal yöntem deprem yalıtımıdır.  

Ulusal ve uluslararası kabul görmüş tüm deprem yönetmelikleri performans esaslı bir yaklaşım 

benimseme eğilimindedir. Bu kapsamda, deprem yalıtımlı ve deprem yalıtımlı olmayan yapıların 

performans hedefleri de birbirinden farklılık göstermektedir. 2019 Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne 

göre BKS = 3 sınıfına giren konut yapıları, tasarım depremi altında (DD-2) “kontrollü hasar” 

performans hedefini sağlamalıdır. Eski adı ile “can güvenliği” olan bu performans seviyesi, binanın 

olası bir deprem sonrası sadece insanların tahliyesini hedeflemektedir. Bu durum da binanın yüksek 

ihtimalle deprem sonrasında kullanılamaz, hatta güçlendirilemez hale gelmesi anlamına gelmektedir. 

Deprem yalıtımlı binalarda ise beklenen performans hedefi tasarım depreminde (DD-2) “kesintisiz 

kullanım”, en büyük depremde (DD-1) ise “kontrollü hasar”’dır. Bu sebeple yalıtımlı binalar, 

depremden sonra hemen kullanılabileceği gibi yapısal ve yapısal olmayan hasar neredeyse 

oluşmayacaktır. Yine bu sebeple yalıtımlı binalarda, bina içi muhteviyatı da hasar görmeyecektir. 
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