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ÖNSÖZ 
 

7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğince 

düzenlenen Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu’na toplam 294 bildiri özeti gönderilmiş, bu 

özetlerin her biri değerlendirilmek üzere Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu’nda yer alan hakemlerin 

görüşüne sunulmuştur.  

 

Sempozyum hazırlık sürecinde, sempozyum takvimi ile sempozyum danışma kurulunun görüş ve önerilerine 

titizlikle uyulmuştur. 3 adet davetli bildiriye ek olarak toplam 14 farklı konu başlığı altında 49 sözlü, 22 poster 

bildiri sempozyum programında ve bildiriler kitabında yer almıştır.  

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı-Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre 

Sempozyumu yayınlarında varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Üniversite ve AFAD, 

bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı 

konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır; bu sebeple, herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar ve 

yayınlanan bildiriler için telif hakkı ödenmez. 

 

Sempozyumumuzun temel felsefesi, deprem ve çevre ilişkili tüm bilim alanlarını (jeofizik, jeoloji, jeodezi, 

inşaat, deprem, endüstri, elektronik, çevre mühendisliği, mimarlık, peyzaj mimarlığı, tıp, psikoloji, hukuk, 

ekonomi, iletişim, felsefe, sosyoloji ve diğer toplum bilimleri) kapsayan bir ortam oluşturmak ve konuyla ilgili 

bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi alış verişini sağlamaktır. Ayrıca, merkezi ve yerel yönetimler,  sivil 

savunma, itfaiye, arama-kurtarma birlikleri, medya kuruluşları temsilcileri, sivil toplum örgütleriyle 

akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Tüm bu bilimsel çalışmalara ek 

olarak, sempozyum içerisinde düzenlenen etkinliklerle deprem ve çevre sorunsalı üzerine farklı değerlendirme 

ve çıkarımlarda bulunulmuştur. 

 

Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu’na bildirileri ile katılan değerli katılımcılara, sempozyuma 

gönderilen bildirilerin değerlendirmesinde ve sempozyumun daha da nitelikli hâle gelmesindeki özverili ve 

özenli çalışmalarından ve katkılarından dolayı Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri’ne, ayrıca; 

sempozyumun 2015 yılında fakültemizde gerçekleştirilmesine imkân sağlayan başta Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mustafa SAATCI olmak üzere, sempozyumu destekleyen ve katkılarını 

esirgemeyen başta ana sponsorumuz Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) ve diğer kurum ve kuruluşlara 

teşekkür ederim. 

 

Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu’nun düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesinde, sempozyum 

başkanı olarak şahsımla birlikte yaptıkları her türlü özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı, başta Sempozyum 

Düzenleme Kurulu Başkanlıklarını yapan Sayın Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA ile Burdur AFAD İl Müdürü 

Sayın Mehmet ORAL olmak üzere, Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeleri’ne katkılarından dolayı 

teşekkürü borç bilirim. 

 

Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu’nun, bilim ve sanat hayatına katkı sağlaması ve 

katılımcıların memnun olarak Burdur’dan ayrılmaları en öncelikli arzumuzdur. 

 

Sempozyum hazırlıklarında, sempozyum süresince ve sonrasında olan ya da oluşabilecek aksaklılardan dolayı 

bağışlanmamız dileğiyle… 

 

Prof. Dr. Serdar SALMAN 

Sempozyum Başkanı 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı 
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ÖZET 

Alp-Himalaya Deprem Kuşağı içinde yer alan Türkiye tarihsel dönem içinde ve günümüzde birçok yıkıcı 

depremden etkilenmiştir. Depremlerin ana kaynağını, Arabistan levhasının Avrasya levhasına çarpması ve 

çarpışma sonrasında kuzeye doğru hareketine devam etmesine bağlı olarak gelişen Kuzey Anadolu ve Doğu 

Anadolu fay zonları oluşturmaktadır. Bu ana yapıların yanı sıra Ege ve Kıbrıs yayları, Bitlis-Zagros kenet kuşağı 

ve Ölü Deniz Fayının kuzey bölümü Türkiye için deprem açısından risk oluşturmaktadır. Bu fay zonları boyunca 

tarihsel dönemde olduğu gibi aletsel dönemde de orta ve büyük magnitüdlü çok sayıda yıkıcı ve can kaybına yol 

açan depremler oluşmuştur. Burdur kenti, tektonik konum açısından Batı Anadolu graben sisteminin güneydoğu 

sınırını oluşturan, sol yönlü doğrultu atım bileşenli Fethiye-Burdur Fay Zonu içinde yer alır.  Burdur ve 

çevresinde Likya napları, Mesozoyik yaşlı otokton Beydağları kireçtaşları,  Eosen-Oligomiyosen molas tortuları, 

Erken Miyosen yaşlı denizel kayaçlar, Miyosen-Kuvaterner karasal kayaçlar ve Güncel alüvyonlar olmak üzere 

6 ana kayaç topluluğu yüzeylemektedir. Burdur il merkezi geniş ölçüde Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı gölsel 

çökeller ile Güncel alüvyonlar üzerine yerleşmiştir. Burdur ilini boydan boya kesen Fethiye-Burdur Fay Zonu, 

Burdur fayı, Karakent fayı, Kocapınar fayı ve Altınyayla fayı şeklinde 4 ana bölümden oluşur. İl merkezinin de 

içinde yer aldığı Burdur Grabeni, KD-GB gidişli Burdur ve Karakent faylarına bağlı olarak gelişen bir çek-ayır 

havzadır. Deprem riski açısından Burdur ilinin büyük bir bölümü 1. derece deprem tehlikesi altındadır. Aletsel 

dönem içinde Fethiye-Burdur Fay zonunun hareketlerine bağlı olarak yörede farklı büyüklüklerde birçok deprem 

oluşmuştur. 36.65 -38.60 K enlemleri ve 29.00 D – 30.90 D boylamları içindeki Burdur ve yakın çevresinde 

aletsel dönem içinde (1900-2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma 

Enstitüsü tarafından), 2≥ M <3 arası 4222, 3≥ M <4 arası 4016, 4≥ M <5 arası 305, 5≥ M <6 arası 63 ve 6≥ M 

<7 arası 4 adet deprem kaydedilmiştir. 115 yıllık aletsel dönem sürecinde Burdur il sınırları içinde sırasıyla 

Ms:6.9 (1914 Burdur), Ms:5.7 (1964 Tefenni) ve Ms:5.9 (1971 Burdur)  olmak üzere can kaybına ve hasara yol 

açan üç adet deprem oluşmuştur. Aletsel dönem göz önüne alındığında, Burdur il sınırları içinde 35-40 yıl da 

M:5.5-M:7 arası bir deprem, 5 yılda M:5 - M: 5.5 arasında bir deprem oluşmaktadır. Burdur yakın çevresinde 

son 45 yıl içinde sismik açıdan derin bir suskunluk gözlenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Burdur, Burdur-Fethiye Fay Zonu, Deprem, Batı Anadolu, Graben 

 

TURKEY’S EARTHQUAKE REALITY BASED ON PAST SEISMOGRAMS AND 

SEISMICITY OF BURDUR 

 

ABSTRACT  

Turkey is located on a highly active the Alpine-Himalayan Belt and exposed too many devastating earthquakes 

in historical and recent times. Major earthquakes in Turkey result mainly from slip along the North Anatolian 

Fault and the East Anatolian Fault developed in response to the north-south convergence of the Eurasian and 

Arabian plates. Besides these faults, the Aegean-Cyprean Arc, the Bitlis-Zagros Suture Zone and the northern 

part of the Dead Sea Fault generate seismic risk for Turkey. Along these fault zones, many moderate to major 

earthquakes have occurred in instrumental period as well as in historical period and caused considerable loss of 

life and properties. Burdur is located in the NE-SW trending the Fethiye-Burdur Fault Zone having sinistral 
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strike-slip component and forming the easternmost boundary of the west Anatolian graben system. Rock units 

found in and adjacent to Burdur include Lycian Nappes of Jurassic-Cretaceous age, the Mesozoic autochthonous 

Beydağları Limestone, the Eocene-Oligocene molasse sediments, the lower Miocene marine rocks, the Plio-

Quaternary continental rock units, and  Holocene alluvium. The city center lies widely in a plain covered by the 

upper Miocene-lower Pliocene lacustrine sediments and Holocene alluvium. Burdur is located on the Fethiye-

Burdur Fault Zone being tectonically very active province in the southwestern Anatolia. The fault zone was 

divided into four strands as Burdur fault, Karakent fault, Kocapınar fault and Altınyayla fault. The Burdur 

graben, developed as a pull-apart basin, is bounded on both sides by a step like northeast-southwest trending 

oblique-slip normal faults, the Burdur fault on the east and the Karakent fault on the west. The most part of the 

Burdur region takes place in the first degree earthquake zone based on earthquake risk. Many earthquakes have 

occurred in the area along the Burdur-Fethiye fault zone during the instrumental period. In the vicinity of 

Burdur, between the latitudes 36.35-38.60 N and the longitudes 29.00-30.87 E, 4222 earthquakes 2 ≥ M ˂3, 

4016 earthquakes 3 ≥ M ˂4, 305 earthquakes 4 ≥ M ˂5, 63 earthquakes 5 ≥ M ˂6, 4 earthquakes    6 ≥ M ˂7 had 

been recorded by the Boğaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute. The largest 

recorded earthquake in Burdur was the 1914 Burdur earthquake, with estimated magnitude of 6.9. The 1964 

Tefenni earthquake registered Ms=5.7 and the 1971 Burdur Earthquake registered Ms=5.9 caused damages and 

deaths in the region. Considering the instrumental period, the city of Burdur is located on a section of the 

Burdur-Fethiye Fault Zone that produces one earthquake of 5.5 ≥ M ˂ 7.0 every 35-40 years and         5 ≥ M ˂ 

5.5 every 5 years on average. In the vicinity of Burdur, there has been a seismic quiescence since 1971. 

 
Keywords: Burdur, Burdur-Fethiye Fault Zone, Earthquake, West Anatolia, Graben 
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ABSTRACT 

The disasters that occurred recently, have increasingly awakened the interest of worldwide community. So, 

international policies concerning disasters have been radically changed over the last decade. New disaster 

policies oriented towards disaster risk reduction require substantial change in the whole society. This brings 

along the need for changing governance and accountability structures. 

The current accountability framework covers the accountability of the government, bureaucracy and politicians 

to the public and parliament. On the other hand, private sector, citizens, and even international community are 

directly interested in disaster risk reduction’s (DRR) concerns. It is obvious that the existing accountability 

framework in this field does not cover all parties.  

It is well known that the supreme audit institutions (SAIs) play a critical role in promoting accountability and 

transparency within government. Certainly, this function of SAIs will continue; however their capacity has to be 

strengthened, in a manner that will improve accountability in the field of DRR.  

In this framework, the main goal of this input paper is to provide a feedback about the existing governance and 

accountability and to point out the importance of strengthening the public performance accountability in the field 

of disaster risk reduction (DRR).To do this; we will handle the issues below: 

• Firstly, we will examine the legal framework and main activities concerning DRR the results of the 

international parallel/coordinated audit.  

• Secondly, we will assess the existing accountability frame for disaster risk reduction and the contrubition 

of auditing to enhance accountability.  

• Lastly, we will handle the contrubition of auditing to enhance accountability and draw attention to the 

role of SAIs in Disaster Risk Reduction.  

In this paper, the sufficiency of existing accountability framework for and the contribution of the SAIs to disaster 

risk reduction will be assessed under the light of literature and the experiences of SAIs.  

Keywords: Accountability, governance, auditing. 

 

1. INTRODUCTION 

Disasters have occurred for centuries across the world. However, owing to social, demographic, political, 

environmental and climatic factors, the global impact of disasters has dramatically increased over the last few 

decades. The growing impact of major disasters on economic and social life has led to demand and created need 

for reducing the large-scale damaging effects of disasters and building resilient community. For this purpose, 

new disaster policies oriented towards disaster risk reduction have been developed and popularised by the UN 

resolutions (UN, 2010:3). 

                                                           
*
 This paper is a summary version of the input paper, “The Expansion of Accountability Framework and the Contribution of Supreme 

Audit Institutions” written by Arife Coşkun, which was prepared for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015 and 

published on the UN prevention website.http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/bgdocs/Coskun,%202013.pdf 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/bgdocs/Coskun,%202013.pdf
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Undoubtedly, national parliaments and governments are main actors in the realisation of new disaster policies 

and objectives. Governments have an important role for specifying policies concerning DRR, taking measures, 

leading to stakeholders and ensuring coordination among them. For that reason, building community resilience 

to disasters and/or the sustained ability of a community to withstand and recover from disasters depend on 

ensuring good governance and strengthening accountability according to new disaster management approach at 

national, local and international levels. 

In the governance structure and accountability framework, Supreme Audit Institutions (SAIs) have a critical role 

as the lead public sector audit organisations focusing on accountability and transparency of public funds. They 

examine whether public funds are spent economically, efficiently and effectively in compliance with existing 

rules and regulations and in line with national priorities and provide reassurance to parliaments, citizens, 

development partners and etc. Well-functioning SAIs are uniquely placed to contribute to building and 

sustaining stronger and more effective accountability mechanisms between governments and their citizens. 

(OECD, good...) 

The major disasters that occurred recently have also awakened the interest of external government audit 

community. Indeed, the SAIs have always been interested in the use of disaster-related funds as in the case of all 

public funds. However, within the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), which 

operates as an umbrella organisation for the external government audit community, this interest turned into 

action following the experience of SAIs after the disaster occurred in South East Asia in 2004. The INTOSAI 

first of all responded by creating a Task Force (2005) and then the Working Group on Accountability for and the 

Audit of Disaster–related Aid (2007) (INTOSAI-AADA, 2013). 

INTOSAI Accountability for and Audit of Disaster-related Aid (AADA) Working Group has handled overall 

issues concerning disaster including risk reduction so as to contribute to enhancing the good governance and 

accountability and promoting transparency and the efforts related to anti-corruption through its collective 

experience in the field of disaster. In this context, ISSAI 5510 audit of disaster risk reduction was prepared and 

endorsed so as to provide guidance for the SAIs on and improve their auditing of disaster. Besides preparing the 

standard for auditing of disaster risk reduction, the international parallel/coordinated audit on DRR (INTOSAI 

WG-AADA, 2014) was carried out with the participation of  SAIs of Azerbaijan, Chile, India, Indonesia, 

Netherland, Pakistan, Philippines, Romania, Ukraine and Turkey which countries have faced several devastating 

disasters including earthquakes, tsunamis, floods, storm and etc in recent years.
†
 

 

Conceptual Framework: Good Governance, Accountability and Auditing 

Good governance, transparency, accountability and auditing are being recognized as critical aspects of the 

implementation of DRR. These involve a set of relationships among different level of government and also 

stakeholders. Governance, as defined by UNDP, is  

“The exercise of political, economic and administrative authority in the management of a country's affairs 

at all levels.” (UNDP, 2010)  

In the European governance white paper, governance means  

“Rules, processes and behaviour that affect the way in which powers are exercised at any level, 

particularly as regards openness, participation, accountability, effectiveness and coherence.” (COM, 

2001)  

 

Based on these definitions, it can be said that governance in the field of DRR; 

 comprises formal and informal mechanisms and processes; 

 encompasses, principally government and all related parties that may include the private sector, NGOs, 

research institutes and so forth, at all levels from individuals and local community through the 

                                                           
†For more information, see http://www.preventionweb.net/english/countries/statistics/?cid=79, November 2013. 

http://www.preventionweb.net/english/countries/statistics/?cid=79
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international level including transcends governments, international donors and finance institutions. All 

these may play a role in decision-making or in influencing the decision-making process. 

As for the accountability, the most well-known and concise description of accountability is: “the obligation to 

explain and justify conduct”. This implies a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an 

obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgement, and the 

actor may face consequences (Bovens, 2007: 449-450). The current and well-known accountability framework 

covers the accountability of the government, bureaucracy and politicians to the public and to parliaments. This is 

generally named as public accountability included in political and administrative accountabilities as 

subcomponents.  

Political accountability, which is the accountability of the government, civil servants and politicians to the public 

and legislative bodies such as a congress/parliament, covers all public resources and affairs and all actors from 

citizen extent to bureaucracy. As for administrative accountability that is internal rules and norms as well as 

some independent commission are mechanisms to hold civil servants within the administration of government 

accountable. The existing accountability framework which cover both political and administrative 

accountabilities is valid in the field of DRR. Additionally, there are independent “watchdog” units to scrutinize 

and hold institutions accountable. As the UN Secretary-General Ban Ki-moon states, Supreme Audit Institutions 

are the “watchdogs” that help to foster the efficient and effective use of public resources. They will play a 

critical role in supporting the implementation of this new sustainable development agenda (UN, 2013). 

In the compendium prepared collaboratively by the International Association of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI) and the United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) (UNDESA/ INTOSAI,  

2013:16), the accountability process is explained by starting from the delegation of authority from citizen to 

parliament. In a democracy, the citizen entrust the management of the nation’s resources to their elected 

representatives. The parliaments or national assemblies provide for various institutional mechanisms to take 

minority points of view into account and hear the views of experts, citizens and civil society organisations in the 

process of legislation. These representatives, in turn, entrust the management function of the executive arm of 

the government. One of the tasks, in the road to the development of democracy and rule of law is to enhance 

good governance and reinforce the government’s executive ability and public trust. 

Annually, a parliament or a national assembly approves a budget for the executive to raise taxes and defray 

expenses for the administration of the state business. The executive is also vested with powers of borrowing, 

within limits set by parliament. At the end of the fiscal year, the executive is required to render an account of its 

stewardship to parliament or to the national assembly. Since parliament or the national assembly cannot verify 

the accounts submitted by the executive, the SAI is mandated by the constitution of the country to audit these 

accounts and report its independent findings to the above state organs. 

The SAIs also undertake performance audits to inform the stakeholders – government, parliament and the 

citizen- about the economy, efficiency and effectiveness of which projects have been executed. Such audit 

affords government the opportunity to improve on its performance. 

As an important part of the administrative oversight systems, SAIs play an important role in pushing forward 

law-based administration and building governments ruled by law.  

 

Good Governance in the Field of DRR
‡
 

In the field of DRR, restructuring of governance is vital for building resilience because of embracing a whole 

range of public and private, formal and informal organizations, policies, and processes, operating at local, 

national and international levels, which impact on different aspects of livelihoods, disaster preparedness or 

capacity to adapt to future uncertainty. On the other hand, the existing governance structure involved in mostly 

governmental institutions at national scale has remained almost the same as the previous one. Especially, all 

relevant actors/stakeholders out of public institutions have not been sufficiently involved in this process and 

structure. 

                                                           
‡ See for more information, http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp, 27.08.2010; 25.7.2001 

COM(2001) 428 final; OECD Principles of Corporate Governance 2004, www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Politicians
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament
http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp
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As a result of the parallel/coordinated audit done within the scope of INTOSAI working group disaster related 

aid (AADA), it is reached a conclusion which can be summarisided as changing the international disaster 

policies does not reflect well on the governance structure and in parallel the accountability framework. It is clear 

that the transition towards more resilient community will not be easy as in the case of all fundamental changes. 

Therefore, an analysis of governance for building disaster resilience should be based on the major characteristics 

of good governance: participation, accountability, effectiveness, and openness/ transparency and should focus on 

the formal and informal participants in decision-making and implementing the decisions made and the formal 

and informal structures that have been put into place to reach and implement the decision.  

 

Reflection of DRR Policies upon Legal Arrangements 

Disaster management law undoubtedly provides a basement for reorganising disaster management, setting of 

relationships among different level of government, participating of all relevant parties and ensuring 

accountability and transparancy. In most of the countries participated the parallel/coordinated audit on DRR, a 

framework law related to disaster management which involve in issues concerning disaster risk reduction entered 

into force in 2000’s. For instance, the National Disaster Management Act was promulgated in India, 2005; in 

Indonesia, 2007; in Pakistan and Philippens, 2010, in Turkey, 2009. The new disaster management acts generally 

mandate creation of new institutions. And they are mainly to arrange the matters concerning role and function of 

disaster management authority rather than ensuring the coordination and participation of all stakeholders and 

actors.  

These audit results show that the existing legal framework is mostly inadequate in regards to managing and 

coordinating DRR. According to the disaster management acts, the bodies such as national advisory and 

executive boards/committees which specify the DRR policies with the high level of participation of all parties, 

have not been held; in addition to this, a national comprehensive disaster/prevention/contingency etc. plans, 

which is an important tools for ensuring coordination and specifying the role and responsibilities of all relevant 

parties, have not been prepared since the enactment of the Act in most of these countries.  

 

Sufficiency of organisation structure for DRR 

The above mentioned new institutional structure which is responsible for managing disaster, has been re-

organised parallel to the promulgation of new disaster management acts in these countries. The responsibilities 

of primary entities are mainly summarised as: 

 Setting up substructure for specifying and conducting general policies in the field of disaster management 

in the pre-disaster phase; 

 taking necessary precautions for community empowerment and effective provision of services related to 

disaster and emergency as well as civil defence;  

 ensuring coordination among institutions and organizations that perform pre-disaster preparedness and 

risk reduction, response to disaster and post-disaster recovery activities. 

This new framework is expected to lead to a paradigm shift in disaster management. The governments moved to 

from a relief-centric approach to a more proactive regime laying greater emphasis on preparedness, prevention 

and mitigation. This is undoubtedly evidence to raise awereness related to new disaster policies. Despite these 

positive progress concerning main responsible  organisation for disaster management, the audit results point out 

that an institutional structure which completly fulfil all duties and functions has not been properly set up so far.  

Despite the organisation restructured in accordance with the new disaster policies, the Disaster Management 

Authorities (DMA) coexist with the earlier one and/or the previous sense of work are still going on.There is 

overlapping and ambiguity in demarcation of roles and responsibilities between various stakeholders in disaster 

management. As for the institutional capacity, it still remains inadequate for fulfilling their responsibilities; 

particularly, concerning planning, coordinating and monitoring in the area which is a cross-cutting issue and 

multi-sector and interdisciplinary in nature. In fact, the main function of disaster management authority in terms 

of DRR should prepare overall strategy and plan and to coordinate stakeholders and to monitor the 

implementation for leading and ensuring the engagement of all relevant parties; and besides disaster 
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management authority should follow the activities concerning DRR and publish reports on the progress in 

milestones of strategic plan for informing all stakeholders including citizens. This means that governance 

structure, designed in the scope of new disaster policies, doesn’t work well in terms of the major charecteristics 

of good governance.  

 

Strategic plans as a leading document 

National disaster plan or substitute tools are one of the most important tools in leading and evaluating of the 

activities related to DRR as a whole. National disaster plans define the primary functions of disaster management 

and the organizations that are responsible to perform these functions, and besides guide the central government 

response to disasters. In this plan, the processes and mechanisms to facilitate an integrated government response 

to a disaster are outlined.  

According to new legal arrangements in the field of DRR, one of the main duties of DMAs, as an organization 

established to have disaster management coordinated by a single hand, is to plan the actions to be included in 

each integrated disaster management phase, and to ensure the implementation of these plans. In this context, 

clarifying the business process, defining vertical and horizontal relations, correcting the noticiable deficiencies, 

and developing a national disaster management strategy and action plan and other plans related to the phases of 

disaster management so as to improve implementation at the national and local levels are priority objectives for 

ensuring effective disaster management. 

The results of parallel/coordinated audit displayed that national disaster strategy and relevant strategies and 

action plans are not prepared and/or finalised in a manner being a part of the overall DRR strategy through the 

long time passed since the enactment of the Disaster Management Acts. Moreover, the preparation activities for 

strategic plan are insufficient for making a sound plan. The draft strategic plans are not based on sound risk 

assessment. Strategies, programmes and plans are not integrated into the other strategies such as climate change 

and the plans such as development plans at the central and local levels, annual and medium term programmes, 

specific plans and local government plans. In this way, each one of risk reduction programmes and plans stand 

by themselves and are not mainstreamed into regular development programs. Besides, there is generally no links 

between planning at different levels, especially between upper scale plans and the others. In these plans, the roles 

and responsibilities of the various agencies involved in DRR are not clearly defined. Also, guiding of plans for 

the private sector, civil society, and etc. are limited and the participation of disaster-related NGOs is not being 

considered. More importantly, a monitoring mechanism has not been installed to identify actions which have 

already taken by other entities. 

 

Disaster management tools and early warning systems 

Geographic Information System (GIS) is a significant tool that can be used in all types of disaster to collect and 

analyse various types of data. With the help of a GIS, making the risk analysis and realising the planning efforts 

and decision making process can be assisted much better. Additionally, the GIS will increase communication and 

improve cooperation among the users of the information and make it easier for civil society to access to 

information. Therefore, the use of geo-science techonologies and management information system in a good 

manner will help to manage the activities related to DRR and contribute to enhance public accountability by 

making information transparent. 

In the countries participated in the parallel/coordinated audit, there have been some efforts that benefit from 

Geo-science techonologies; and collect data and establish a data repository for developing GIS and meeting the 

needs of disaster management in decision-making process. Early Warnings Systems have also been set up in 

many countries. The results of parallel/coordinated audit showed that the GIS application and early warning 

systems have not been implemented and used efficiently in many countries because of the shortage of technical 

expertise, insufficient financial resources for set-up and operational cost, and etc. In most countries, the 

establishment and use of Geo-science techonologies has not been taken as part of overall strategies so far. The 

integration and sharing of information systems among entities is very limited.  
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A troubled area for ensuring accountability: Public awareness/Training 

 

Creating public awareness for disaster resilient society occupy an important place within the efforts concerning 

DRR. In most countries participated in the parallel/coordinated audit, National Disaster Management Authority 

is the main responsible agency for both vocational and awareness raising trainings, especially after the new legal 

arrangement. It is also charged with the preperation of trainning plans and documentations. In all these countries, 

there are some limited efforts to spread the new concept concerning DRR out education system and to raise 

public awareness in emergency preparedness and response, to principally the highest potential disaster. 

Commonly, the activities related to training and public awareness campaign were performed by favour of mostly 

NGOs.  

When the activities related to training and public awareness are examined, it seems that a sound monitoring and 

evaluation system is not established and accountability in this area remains limited. Public awareness raising and 

training activities are generally planned and conducted as single projects rather than apart of overall strategy. 

Due to this approach, each action is launched single-handedly depending on finding financial resources; and 

besides, conducted individually by different stakeholders. Therefore, the possibility of duplication in these 

subjects is particularly high. Also, it makes difficult to assess whether or not the organizations and individuals 

have, through training, gained the necessary knowledge and skills to effectively respond to and quickly recover 

from various types of disaster. It is clear that there is a need to strengthen the capacity of planning and 

monitoring and promoting public accountability in this area.  

 

Adequacy of making urban areas more resilient and reducing urban risk 

At the present time, more and more people are settling in cities or urban centres. Constructions which are able to 

withstand the force of disaster and sound urban planning for well-built cities are primary concerns for disaster 

prone areas. In fact, 'My City is getting ready!' campaign was launched by the UNISDR, in 2010 for making 

cities resilient (UNISDR, 2012).  

In the international parallel/coordinated audit, it is specified that construction plans are not designed and revised 

taking into account of risks of disaster sufficiently in the participating countries although there is a legal 

obligation. The studies related to hazard map and microzoning, have still being conducted in almost all countries 

since the beginning of 2000’s, however they have not finalized yet. The activities concerning retrofitting, 

reconstruction and urban transformation have been conducted as individual projects, not part of an overall urban 

transformation strategy that took key risk considerations into account and integrated all efforts related to urban 

development. In nearly all participating countries, the studies such as vulnerability atlas, hazard map, ground 

studies and microzonation and specification the existing building stock and the number of buildings in need of 

retrofitting that created the infrastructure of urban transformation have not been completed for the last decade.  

It will not be wrong to come to conclusion that the activities related to making cities resilient have not been 

prioritised and built on a sound basis. Moreover, for these activities, no sufficient appropriation is allocated 

within the budget. Such works have been rather financed through external resources. These kinds of 

comprehensive projects are necessary to ensure participation of national and international communities. It is 

obvious that implementing the long-term programs and projects that require large amount and financed by multi-

stakeholders, namely national governments, international institutions, municipalities, and individual in a 

transparent manner and giving assurance to all stakeholders necessitate accountability in broader sense. 

 

Tracing of financial resources 

In the field of DRR, there are multiple funders and a vast number of recipients/users. Resources for DRR 

activities are provided from the state budget, credits and grants received from foreign countries and international 

organizations. A wide range of entities as well as non-governmental organizations utilize these resources.  

There is no overall picture of the disaster risk reduction activities, and also funding. It is extremely difficult to 

detect the resources used in such activities that are not planned and coordinated and where a number of 
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institutions and organizations share roles and responsibilities. In some cases, this may have led to inefficient or 

duplicative activities, and waste, fraud, and corruption. Accountability for the DRR is important for both funders 

and recipients/users. The lack of accountability and transparency increases the risk that the resources will be 

mismanaged or distributed inefficiently. At each level, financial and operational information needs to be 

provided to ensure transparency.  

More importantly, disaster management authorities do not have information about financing of DRR activities 

because of the insufficient follow-up mechanism on funds concerning DRR and/or the poor relation between 

plan/programme and budget and/or the absence of national plan.  

Consequently, to trace, audit and ensure the accountability for these funds/accounts dedicated to DRR are 

difficult, even impossible. Virtually, within the scope of parallel/coordinated audit, SAIs examined only some 

projects or programme expenditure or some of them audited the annual transaction of DMA as a part of annual 

financial audit. This fact points out that the accountability, for even public funds is quite poor and needs to be 

enhanced. Undoubtedly, the main question in this matter will be how to ensure and enhance accountability in the 

environment that requires the participation of almost all public institutions, extraordinary multi-sector 

partnerships, multi-lateral collaboration, and voluntary organisations. 

As to the key results of parallel/coordinated audit, as mentioned above in detail, they can be summarized in a 

way that; 

 inadequate legal framework in terms of managing and coordinating DRR, 

 no multi-hazard and multi-staged approach, and sound risk assessment, 

 inadequate  framework for the responsibilities and roles of the institutions and the arrangements for 

coordination, 

 not comprising all aspects of disaster risk reduction, mostly focused on emergency phase, 

 ill-defined relationship between national and local authorities, 

 not finalised national disaster strategy and relevant strategies and action plans for a long time and in a 

manner being a part of an overall DRR strategy and linked to eachother, 

 insufficient arrangements, not setting a facilitating framework for international and national assistance 

and participation of civil society, 

 inadequate disaster management information system to plan and coordinate DRR, 

 not tracing the resource use and flow and no system that ensures the monitoring of the activities on the 

basis of time/cost/stakeholders. 

In addition to these, more examples such as the retrofitting, reconstruction and urban transformation activities 

have not being conducted as a part of overall urban transformation strategy, can be given. Indeed, these are the 

identifiable and explicit causes. When we trace back the underlying reasons for these problems, we will very 

likely to find the narrow scope of accountability and insufficient content for public awareness.  

 

Current accountability framework in narrow sense 

If the definition of public accountability is accepted as “the obligations of persons/authorities entrusted with 

public resources to report on the management of such resources and be answerable for the fiscal, managerial 

and programme responsibilities that are conferred” (ASOSAI, 1986) it would not be wrong to say that political 

and administrative accountability run to some extend at institutional base and national level. However, it should 

not be forgotten that the institutional base and national level is insufficient to meet the requirements of DRR, 

principally in terms of performance accountability. Each public institution has the duties and roles in the DRR 

are respectively accountable to the government for the use and management of resources allocated to them. It 

covers all resources and activities of public institutions; and does not specifically focus on their activities 

concerning DRR. Likewise, the government is accountable to parliament for the results which achieve with 

resources given budget.  

The administrative accountability and relatively runs well, principally a part of financial accountability. It means 

focusing on annual accounts and balance sheets to determine whether there has been proper financial 

management and/or whether financial reports represent a true and fair view, and/or whether the authority is 
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managing its resources in an efficient way by forum, namely supervisors, auditors, government and parliament. 

(Quintyn et al., 2007) In the existing framework, the weakest one is the political accountability between 

parliament and citizens. Because, in this relationship which citizens is a forum and parliament is an actor, the 

realization of accountability depends on providing sound information about the conduct of public affairs, 

especially policies, strategies, targets and implementions of public institutions, to the citizens. 

In existing situation, each institution displays their performance as a whole through publishing their strategic 

plan and action plans and annual reports. The role of SAIs as an external and independent body is to give 

assurance to the financial statements, contribute to being improved of the performance of public institutions, 

provide unbiased and reliable information on it to parliaments and the public, and contribute in enhancing 

accountability. In the area being a lot of institutions/actors and cross-cutting issue, annual reports focused on all 

affairs of institutions will be insufficient to ensure accountability.The SAIs are only one external audit institution 

to provide information about all institutions and their activities through performance audit reports. Nevertheless, 

these reports will remain limited for being difficult to specify and trace all actions regarding DRR under the 

present conditions. 

It is clear that this existing accountability framework is quite poor to make all actors accountable in the DRR 

area which involved in a lot of informal and formal stakeholders, and besides in the cross-cutting issues. The 

parallel/coordinated audit results show that disaster management authorities have great difficulties to ensure 

coordination. Because many different institution and even individuals in such a large area contribute in many 

ways to the decisions and policies, it is difficult even in principle to identify who should be accountable for the 

results. The many hands issues create a dilemma for accountability. Each stakeholder and actor naturally focuses 

on their own priorities and main functions; and do not act as a part of overall strategy. Accordingly, their 

responsibilities concerning DRR take a backseat because they are mostly invisible activities for politicians and 

citizens. Additionally, disaster executive/supreme boards, responsible for approving the plans, programmes and 

reports and specifying priorities and taking reformatory measures have not been held regularly so far. Disaster 

executive/supreme board has two functions; as an actor, is the first and last instance which can solve problems 

related to coordination in DRR area; and besides which provide administrative accountability as a forum. 

International institutions, foreign governments and NGOs, and etc do not involve in this accountability 

framework. In fact, the expenditure related to DRR is to a large extent met by these bodies. Financial 

accountability has been ensured on project and institutional basis, but the evaluation of whether the targets which 

aim to create the resilient community are reached is inadequete. Financial transaction and statement for each 

project financed by different international and national institution/organization can separately be true and fair in 

itself; however it doesn’t demonstrate that right works are performed. For example, different institutions and 

NGOs can support the same training and awareness-raising activities. In the environment involved in many 

donors/creditors and users/recipients, it is quite difficult to specify and display whether the same activities are 

financed by different funders. Therefore, it is needed to ensure and foster the performance accountability to 

prevent the fraud&corruption and to provide the efficiency of using resources. However, as mentioned before, to 

ensure performance accountability on institutional basis is also insufficient. Taking into consideration of the 

structure of DRR management included in many partners, the performance accountability framework should be 

redrawn. 

As well-known, disaster management activities, including those which involve disaster risk reduction, are carried 

out at many different levels and by many different national and international organizations and individuals, and 

besides these are long-term efforts. Therefore, all actors involved in this process, need to give assurance about 

whether the activities fulfilled make any contribution to reducing disaster risks and whether the financial 

resources allocated are used in an effective and efficient manner. It is obvious that enhanced accountability and 

transparency in this field will faciliatate fulfilling the policies on DRR and increasing public participation. 

Undoubtedly, the main responsible authority for DRR is government. The government, international 

organisations and NGOs, foregein government can provide resources for DRR activities and the similar entities 

can use it. In the relationship between the provider resources and recipents, the operating procedures and control, 

and audit systems are specified by both sides and/or used standard procedures; and besides the sufficiency of 

financial accountability framework depend on their opinions and approaches and it is their own concern. 

Contrary to financial accountability, performance accountability between one forum/funder and one 

actor/receipent is the concern of all informal and formal participiants involved in the efforts related to DRR 
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because the action fulfilled can affect the decions, priorites and actions of the other partners, and even life of 

individuals. In this context, there is a need of developing the guidance, tools and good practices in performance 

accountability for stakeholders such as multilateral and nongovernmental aid organizations, governments, private 

sector and external audit institutions. 

The audit results of parallel/coordinated audit show that voluntary participation is insufficient to ensure fulfilling 

the related institutions and parties’ responsibilities and to ensure good coordination among them. Therefore, in 

the global matters such as DRR and climate change, accountability, principally performance accountability, has 

to be expanded beyond the basic frame.  

 

Auditing for enhancing accountability 

It is unquestionable that accountability are mainly ensured between the implementing bodies such as public, 

private and voluntary sector organisations and the funders, namely national and foreign governments, 

international organisations, NGOs, and etc. In the accountability framework, the fuction of audit institutions is to 

enhance transparency of public administration, to strengthen accountability and to safeguard the sustainable 

development of public finances by providing unbiased and independent audit opinion on financial statements in 

the financial audit and on use and management of resources within the scope of performance audit.  

In the field of DRR, there are lots of financial providers, namely national and international governments, 

international institutions, NGOs and so on; and also a large number of users/implementing bodies such as 

government institutions, local governments, municipalities, universities, NGOs, and etc. Currently, different 

implementing bodies have different reporting requirements and different reporting arrangements; and besides 

they are audited by different audit institutions. Implementing bodies are mostly the subject of financial audit. 

Financial audit coverage of disaster risk reduction expenditure tends to take place as part of annual financial 

audits of implementing bodies such as government departments/institutions, municipalities, NGOs,and etc. On 

the other hand, to address specific aspects of the multi-annual activities of DRR management in a best way that 

meets the needs of stakeholders, performance audits are more suitable. With performance audits, especially SAIs 

can get a good overview of DRR, including the activities and organizations that may normally lie outside an 

SAI’s mandate.  

No single audit institution/body audits all implementing bodies and activities in this area. Only SAIs have large 

authority which their audit mandate covers all government institutions and their activities. Due to their 

independency, SAIs are uniquely positioned to serve the public by promoting effective public governance, 

increasing the efficiency of public administration, improving development outcomes. By preparing unbiased, 

objective and reliable reports and making them public, SAIs make government actions transparent for the 

citizens; and besides, by being responsive to the legitimate concerns of citizens, civil society and the private 

sector, they help to build public confidence. Among audit institutions, only SAIs can see the whole picture and 

attract the attention of governments and the public including international community in accountability frame 

concerning DRR in general to the issue of policy gabs. When analysed the activities related to DRR, government 

and public institutions audited by SAIs come in view in terms of their functions and roles in this process.  

 

The role of SAIs in the new accountability framework 

The Supreme Audit Institutions (SAIs) play a critical role in promoting accountability and transparency within 

government. Undoubtedly, this function of SAIs will continue; but their capacity will have to be strengthened in 

accordance with the widened accountability frame. Moreover, their function should be re-interpreted in a manner 

that will throughly improve accountability in the field of DRR. When SAIs perform their audit functions they act 

not only as the institutional partners of their national parliaments, but also above all as the partners and agents of 

the citizens and international community. To enhance public accountability, it is become a necessity to establish 

a mutual relation between SAIs and citizens. The 21
st
 UN/INTOSAI Symposium also supported this notion.  

In accordance with the resolution of 21
st 

UN/INTOSAI Symposium, to be effective in their role as partners and 

agents of the citizens in the field of DRR, SAIs need to (UN/INTOSAI, 2011:3): 

• heed citizens' concerns in their work and communicate this accordingly, 
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• communicate audits and audit findings to the public and 

• empower citizens to demand the implementation of audit recommendations.  

 

Certainly, international community’s concerns should be added to this frame. This will help to promote public 

awareness as well as to enhance the accountability. Moreover, it will help to move public awareness beyond 

importance of the first 72 hours, in this way, public awareness will have been promoted in a way that cover all 

important issues concerning DRR. 

 

2. CONCLUSIONS 

There is a multipartite accountability framework in DRR area. Because of this multipartite structure, each 

stakeholder is accountable to only its funder. In this structure, the existing financial accountability framework 

can be sufficient because it meets the expectations of both sides, namely provider and the user of resources. In 

fact, while building resilience community, each step and action is particular concern of all parties. For that 

reason, within the existing governance and accountability framework, performance accountability should be 

enhanced. Thus, all affairs related to DRR should be visible and information about actions should be planned and 

fulfilled for building resilience and it should be available for all relevant parties. Making information available 

will help to achieve transparency and promote participation. It is clear that simply making information available 

is not sufficient to achieve transparency. Large amounts of raw information about the DRR may breed opacity 

rather than transparency. Therefore, information should be reported in a user-friendly and citizen-oriented 

manner and audited to ensure confidence to all national and international actors involved in this process, whether 

the activities fulfilled make any contribution to reducing disaster risks and whether the financial resources 

allocated by them used in an effective and efficient manner.  

For a sound accountability framework involved in all parties in the DRR area, the performance accountability 

framework should be broadened and re-drawn at local, national and international level considering the fact that 

DRR is a global issue.  
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ÖZET  

Bu çalışma Isparta merkezinde yapılması planlanan Isparta Bölge Hastanesinin, depremlere maruz kalması 

sonucu oluşacak sismik tehlikenin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bir bölgede oluşması muhtemel herhangi 

bir büyüklükte depremin herhangi bir yapıda meydana getireceği hasar ve can kaybı Deprem Tehlikesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu etkileri hesaplayabilmek için jeolojik, sismolojik ve kuvvetli yer hareketi gibi girdilerin 

bilinmesi gerekmektedir fakat bu bilgiler çok fazla bilinmezlik içerdiğinden dolayı belli teorik yaklaşımlarla 

sismik tehlike analizi yapılabilmektedir. Bölgenin jeolojisi ve tektonik özellikleri irdelenerek çalışma alanı 

çevresindeki faylar ve bu fayların oluşturacağı maksimum magnitüdlerin belirlenmesi çalışma açısından önem 

arz etmektedir. Deprem tehlikesinin belirlenmesi amacıyla; deterministik ve olasılıksal (probabilistik) 

yöntemlerle yapıya etkiyen maksimum yatay yer ivmesi (PGA) ve psodö spektral ivme (PSA) değerleri 

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda yapılan hesaplar ve değerlendirmelerin ışığı altında; statik hesaplarda 

kullanılan sismik parametreler  (PGA, MDE, OBE) elde edilerek yapının tasarımına katkı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Olasılıksal, Deterministik, Fay, Deprem Tehlikesi 

 

SEISMIC HAZARD ANALYSIS OF THE STUDY AREA OF ISPARTA REGIONAL 

HOSPITAL 

 

ABSTRACT 

This study aimed to determine seismic hazard in the near future for Isparta Regional Hospital where is Central of 

Isparta District. Earthquake hazard is defined as possible structure damage for within a certain distance. In order 

to calculate this effect, we must know geological, seismological and strong ground motion inputs, however this 

information contains too much uncertainty. For this reason seismic hazard analysis can be performed with 

certain theoretical approaches. The region's geology and tectonic features is important in terms of the study area 

which is determined maximum magnitude of faults and fault identification of this study. In order to determine 

the seismic hazard; the maximum horizontal ground acceleration (PGA) and pseudo-spectral acceleration (PSA) 

value is calculated for deterministic and probabilistic seismic activity in the region. In the light of calculations 

and assessments; seismic parameters (PGA, MDA, OBE) which is used in static calculations were calculated and 

this parameters contribute to the design of the structure. 

Keywords: Probabilistic, Deterministic, Fault, Earthquake Hazard 

 

1. GİRİŞ 

Bölgedeki oluşabilecek en büyük depremin getireceği hasar ve can kaybı Deprem Tehlikesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çalışma inşa bölgede inşa edilen hastanesinin depremlere maruz kalması sonucu oluşacak 

sismik tehlikenin ortaya konmasına yöneliktir. 

Çalışmada temel olarak aşağıdaki adımlar sırasıyla takip edilmiştir. 
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 Bölge için sismik tehlikeyi oluşturan alan kapsamındaki sismotektonik verilerin derlenmesi, 

 Derlenen sismotektonik verilerin ışığında sismik kaynak bölgelendirmesi ve bölgedeki mevcut fayların 

üretebileceği maksimum magnitüdlerin belirlenmesi, 

 Sismik kaynak bölgesini doğru temsil edecek azalım ilişkilerini seçebilmek için, bölge içerisinde olmuş 

deprem kayıtlarıyla korelasyonu, 

 Seçilen azalım ilişkisi formülleriyle deterministik hesapla kontrol eden en büyük yer hareketi ya da 

oluşabilecek en büyük depremin ivmesinin hesaplanması, 

 Olasılık yöntemi uygulamasında Ez-Frisk® yazılımı kullanılarak, ilgilenilen tüm parametrelerin 

belirsizliklerini göz önünde bulundurarak Proje lokasyonu için maksimum yatay yer ivmesi, aşılma 

olasılığı dağılımlarının elde edilmesi, 

 Deterministik ve olasılıksal hesaplamalar sonucu yapının çeşitli sürelere karşılık gelen tepki 

spektrumlarının oluşturulması, 

 

Çalışma alanı olarak seçilen bölgede belirlenen kaynaklarda, aletsel dönemlerde kaydedilen moment magnitüd 

Mw≥4 olan veriler kullanılmıştır. Gerek olasılık yöntemle gerek deterministik yöntemle yapılan hesaplama 

sonuçları, proje mühendisinin uygulayacağı parametrelerdir.  

 

2.ÇALIŞMA ALANI VE ÖZELLİKLERİ 

Bu tezde çalışma alanı olarak bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden birisi olacak Isparta Bölge Hastanesi, 

Isparta İli ve bölge illeri açısından kritik yapı olarak öngörülerek yapının depremlere maruz kalması durumunda 

oluşacak sismik tehlikenin belirlenmesi ve tasarıma esas sismik parametrelerin belirlenmesi için seçilmiştir. 

Çalışma alanının içinde bulunduğu bölge depremsellik yönüyle sürekli aktif bir yapıya sahiptir. Bu çalışmaya 

konu olan bölge Harita Genel Komutanlığı 1/25 000 ölçekli Isparta M25-a4 ve 1/25 000 ölçekli topoğrafik 

haritası ile temsil edilmekte olup koordinatları (Tablo 1) aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 1. İnceleme Alanı Koordinatları 

Çalışma Alanı Enlem Boylam 

Isparta Bölge Hastanesi 37.78 30.56 

 

2.1. Jeolojik ve Tektonik Veriler 

Isparta Bölge Hastanesi çalışma alanının sismik tehlike analizi proje sahası Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına 

göre 1.Derece Deprem Bölgesi üzerinde kalmaktadır (Şekil 1). Isparta ili deprem bölgeleri haritası Şekil 2’de yer 

almaktadır. 
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Şekil 1. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (www.deprem.gov.tr) 

 

 

Şekil 2. Isparta İli Deprem Bölgeleri Haritası (depremturk.blogspot.com.tr) 

 

Türkiye sismolojik olarak aktif bir kuşak olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. McKenzie, Dewey 

ve Şengör tarafından önerilen plaka tektoniği modellerine göre Anadolu yarımadası üç mikro plakadan 

oluşmaktadır. Anadolu, Karadeniz ve Ege plakaları olarak tanımlanan bu mikro plakalar üç makro plaka 

tarafından (Avrasya, Afrika ve Arap plakaları) çevrelenmektedir. 

Proje Yeri 

İli: Isparta 

İlçesi: Merkez 
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K-G yönde yaklaşık 180 km D-B yönde 100 km genişliğinde üçgen şekilli olan Isparta Büklümü, KD yönlü 

Burdur fayı ve KB yönlü Akşehir-Simav fayı arasında yer alır ve üç kırıkla karakterize edilir Bunlar, Batıda 

Burdur fayı ve doğuda bulunan Antalya fayı ile sınırlanan Teke Kırığı, K-G yönlü Antalya ve Kırkkavak 

faylarıyla sınırlanan ve Kovada grabenini de içine alan Antalya Kırığı ve Kırkkavak ve Aksehir fayları arasında 

kalan Akseki Kırığı’dır (Yağmurlu vd., 1997; 2000).  

Bölgede, KD ve KB yönlü çekimli fay sistemleri, Eğirdir Gölü kuzeyinde kesişir. Tektonik olarak kuzey yönlü 

Eğirdir-Kovada grabeni, Isparta Büklümü’nü ikiye ayırır. Bu eksenin batısındaki tektonik çizgiler KD gidişli, 

doğusundaki tektonik çizgiler ise KB gidişlidir (Yağmurlu vd., 1997; 2000).  

Isparta İli, 13 ilçesi ile birlikte, Akdeniz – Göller Bölgesi ve Batı Toroslar dağ kuşağında, Afyon, Konya, 

Antalya ve Burdur illeri arasında yer almaktadır. Jeolojik bakımdan ise Batı Toridler orojenik kuşağında, 

tektonik bakımdan ise Türkiye’de ve dünyada bilimsel olarak büyük bir öneme sahip “Isparta Büklümü (Isparta 

Açısı)” üzerinde bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde Paleozoyik (I. Zaman)’den günümüze kadar oluşan ve 

farklı kökenli kayaç istifleri ile zengin bir jeoloji müzesi halindedir. Jeoloji eğitiminde bir laboratuar olması 

yanında Isparta, zengin ve doğal jeolojik yapıları ile görsel ve bilimsel turizme çok uygun bir potansiyele sahiptir 

(IÇDR 2009). 

 

Tablo 2. Proje yerinin civardaki faylara uzaklığı 

FAY ÇALIŞMA ALANINA 

OLAN YAKLAŞIK 

UZAKLIK 

Davraz Fay Zonu 9 km 

Burdur Fayı 15 km 

Karakent Fayı 38 km 

Dinar Fayı 31 km 

Barla Fayı 26 km 

Mahmatlar Fayı 36 km 

Sarıidris Fayı 44 km 

Gelendost Fayı 46 km 

Uluborlu Fayı 33 km 

Tatarlı Fayı 43 km 

Arızlı Fayı 56 km 

Kumdanlı Fayı 54 km 

 

3. SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ  

3.1. Deterministik Tehlike Analizi 

Bu yaklaşımda, proje yerine yakın fayların üretebileceği en büyük deprem tayin edilir; bu depremin proje 

üzerinde meydana getireceği en yüksek yatay yer ivmesi hesaplanır (Reiter,1990; Kramer, 1996). 

Deterministik yaklaşım ile yapılan Sismik Tehlike değerlendirmelerinde, Davraz Fayı, Burdur Fayı ve Barla Fayı 

aktif faylar olarak kabul edilmiştir. 
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Deterministik Analizin doğru bir şekilde yapılabilmesi için bu fayların üretebilecekleri maksimum magnitüd ve 

proje alanına en yakın mesafeleri ile ilgili ciddi araştırmaların yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Hazırlanan 

tez çalışmasında Davraz Fayı, Burdur Fayı ve Barla Fayı aktif faylar olarak kabul edilerek Deterministik Analiz 

yapılmıştır. Buna göre, proje alanı için en kritik sismik kaynak, başka bir ifade ile kontrol eden oluşabilecek en 

büyük deprem (Controlling Maximum Credible Earthquake) 9 km minimum mesafede bulunan Davraz Fayında 

meydana gelecek Mmax=6.5 büyüklüğünde bir deprem olarak öngörülmüştür. Davraz Fayı, Burdur Fayı ve 

Barla Fayı için Kesme Dalgası Hızı Vs30=317 m/s alınmıştır.  

 

Mmax =5.0 + 1.22 Log(R) (reverse)      R=fay uzunluğu    

Mmax=5.16+1.12 Log(R) (strike) 

Mmax=4.86+1.32 Log(R) (normal)  ( Wells ve Coppersmith, 1994) 

 

Bu deprem büyüklüğü ve mesafe dikkate alınarak Gülkan ve Kalkan (2004), Abrahamson-Silva (2008), Boore-

Atkinson (2008), Chiou&Youngs (2008) ve Campell-Bozorgnia (2008) ivme azalım ilişkileri ile elde edilen 

sonuçlar aşağıda verilen tabloda (Tablo 3.), ivme azalım grafiği Şekil 3’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Deterministik analiz ivme azalım ilişkileri (PGA) tablosu 

 

 

FAY ADI 

 

 

MMAX 

 

 

R 

MAKSİMUM YATAY YER İVMESİ DEĞERLERİ (g) 

Kalkan&

Gülkan 

(2004) 

Abrahamson 

Silva (2008) 

Boore 

Atkinson 

(2008) 

Campell 

Bozorgnia 

(2008) 

Chiou&

Youngs 

(2008) 

Ortalama 

(PGA) 

Davraz Fayı 6.5 9 km. 0,28 0,242 0,251 0,271 0,279 0,265 

Burdur Fayı 6.7 15 km. 0.119 0,141 0,173 0,173 0,172 0,156 

Barla Fayı 6,7 26 km. 0,14 0,116 0,163 0,129 0,125 0,135 

 

Mmax : Beklenen Maksimum Magnitüd Değeri 

R : Çalışma Alanının Faya Olan Uzaklığı (km) 
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Şekil 3. Deterministik Analiz İvme Azalım Grafiği 

 

3.2. Olasılıksal Tehlike Analizi 

(i) Etkilenme alanının saptanması ve bu alanda geçmişte meydana gelmiş depremlerle ilgili bilgileri içeren 

deprem kataloglarından yararlanarak bir sismik veri tabanının hazırlanması ve gerekli değişiklikleri ve 

ayarlamaları yaparak bu veri tabanının yeknesak ve yansız olmasının sağlanması. 

(ii) İncelenen bölgede alansal ve çizgisel sismik kaynakların tanımlanması. Diri fay haritasının hazırlanması ve 

tanımlanan fayların özelliklerini ifade eden parametrelerin değerlerinin belirlenmesi. 

(iii) Deprem merkez-üstlerinin konumlarını ve bunların belirlenen diri faylar ile ilişkilerini incelemek üzere bir 

sismotektonik haritanın çizilmesi. Sismik veri tabanında yer alan depremlerin dışmerkez konumlarına göre 

sismik kaynaklara dağıtılması ve buna bağlı olarak da her sismik kaynak için elde edilecek magnitüd-tekerrür 

ilişkisine göre magnitüd için bir olasılık dağılımının çıkartılması ve diğer sismisite parametrelerinin değerlerinin 

saptanması. Belirlenen sismik kaynakların hiçbiri ile ilişkilendirilemeyen depremlerin katkısını da dikkate almak 

üzere alansal geri plan sismik kaynakların tanımlanması. 

(iv) Depremlerin zaman içinde oluşumları için uygun bir stokastik yöntemin seçilmesi. 

(v) Yerel verilere dayanan bir yer hareketi tahmin (azalım) ilişkisinin çıkartılması ya da mevcutlar arasından 

uygun birinin seçilmesi. 

(vi) Göz önünde tutulan tüm sismik kaynakların inşaat sahasındaki sismik tehlikeye katkılarını birleştirecek bir 

hesaplama algoritmasına göre seçilen deprem şiddeti ölçüsü ya da zemin hareketi parametresi için olasılık 

dağılımının elde edilmesi. Sayısal hesaplamalar, bu amaçla hazırlanmış olan bilgisayar yazılımları kullanılarak 

yapılacağından uygun bir yazılım paketinin seçilmesi. 

(vii) Belirli aşılma olasılıklarına (ya da yinelenme sürelerine) karşı gelen deprem yer hareketi değerlerinin elde 

edilmesi ve bu değerlere göre deprem tehlikesi haritalarının çizilmesi (Koçyiğit vd., 2010). 
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Şekil 4. Deprem Odakları ve Analizde Kullanılan Sismik Kaynakların Yerleşimi (ArcGis Ekran Alıntısı) 

 

Isparta Bölge Hastanesi Projesi tasarımına esas deprem parametrelerinin belirlenmesi için yapılan Olasılıksal 

Sismik Tehlike Analizinde Poisson olasılık dağılımı kullanılmış ve raporda belirtilen deprem kaynakları, deprem 

parametreleri ve azalım ilişkileri kullanılmıştır. Buna göre, değişik yapı ömürleri ve aşılma olasılıklarına karşılık 

gelen maksimum yatay yer ivmesi (Peak Ground Acceleration, PGA) değerleri aşağıdaki tabloda (Tablo 4) 

verilmiştir. 

 

Tablo 4. Hesaplanan İvme değerleri (Probabilistik Hesap) 

Geri 

Dönüş 

Periyodu 

(Yıl) 

 

Aşılma 

Olasılığı 

Abrahamson-

Silva (2008) 

PGA (g) 

Boore-

Atkinson 

(2008) 

Campell 

Bozorgnia(2008) 

Chiou-

Youngs 

(2008) 

Ortalama 

PGA (g) 

144 

100 

yılda 

%50 

0.17 0.15 0.18 0.19 0.17 

475 
50 yılda 

%10 
0.28 0.23 0.27 0.32 0.28 

2475 
50 yılda 

%2 
0.48 0.39 0.44 0.57 0.48 
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Tablo 5. Sismik Tehlike Analizi Sonucu Hesaplanan Olasılıksal ve Deterministik Spektral İvme Değerleri 

 Tr:2475 yıl Tr:975 yıl Tr:475 yıl Tr:144 yıl Deterministik 

Periyot(s) PSA(g) PSA(g) PSA(g) PSA(g) PSA(g) 

0.00(PGA) 0.48 0.36 0.28 0.17 0,265 

0.02 0.66 0.49 0.38 0.24 0,27 

0.1 1.0 0.75 0.59 0.37 0,458 

0.2 1.04 0.79 0.62 0.40 0,58 

0.3 0.86 0.65 0.51 0.32 0,55 

0.4 0.71 0.53 0.41 0.25 0,51 

0.5 0.59 0.43 0.33 0.20 0,454 

0.75 0.40 0.28 0.21 0.13 0,334 

1.00 0.30 0.20 0.15 0.09 0,258 

2.00 0.12 0.08 0.06 0.034 0,117 

 

 

Sismik Tehlike Analizleri sonucunda azalım ilişkileri ile hesaplanan tasarım spekturumlarını oluşturan eksen 

değerleri Tablo 5‘de listelenmiştir. Şekil 5’de 4 adet aşılma olasılığı için oluşturulan % 5 sönüm oranına sahip 

tasarıma esas spektral ivme spekturumları birlikte gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5. % 5 Sönümlenme oranında spektral ivme azalım grafiği 
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4. SONUÇLAR 

Isparta il sınırları içerisinde projelendirilecek Isparta Bölge Hastanesi proje yerinin Sismik Tehlike Analizi, 

Olasılıksal ve Deterministik yöntemler ile belirlenmiş ve tasarıma esas sismik parametreler elde edilmiştir. 

Proje sahası Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 1. Derece Deprem Bölgesi üzerinde kalmaktadır. 

Olasılıksal Sismik Tehlike Analizinde, bölgenin sismotektonik özellikleri göz önüne alınarak sismik kaynak 

karekterizasyonu yapılmış ve bir adet arka plan kaynak alan (yarıçapı 100 km olan bir daire) ile 4 adet alan 

kaynak tanımlanmıştır. Hesaplamalarda bu kaynaklar içerisinde kalan 4’den büyük moment magnitüd (MW≥4) 

değerleri kullanılmıştır. 

Sonuç olarak, yapılan hesaplamalar ve değerlendirmelerin ışığı altında;  

 Isparta Bölge Hastanesi için yapılan çalışmalarda; Deterministik hesaplar sonucunda bulunan maksimum 

yatay yer ivmesi (PGA)=0.265g olarak hesaplanmıştır.  

 Olasılıksal hesapla bulunan 100 yıllık ekonomik ömür içerisinde %50 aşılma olasılığı ile beklenen 

maksimum yatay yer hareketi ivmesi (144 yıllık geri dönüş periyodu) için OBE=0.17g olarak 

hesaplanmıştır. 

 Yapının 50 yıllık ömrü içerisinde  % 10 aşılma olasılığı ile beklenen maksimum yatay yer ivmesinin (475 

yıllık geri dönüş periyodu)için MDE=MCE=0.28g olarak alınması önerilmektedir.  
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ÖZET 

 
Kentsel gelişim ve yerleşim planlamalarında yapılaşmaya ait temel mühendislik çalışmalarından biri de zemin 

etüdü çalışmalarıdır. Bu tür çalışmalar, yapısal tasarıma ait zemin ile ilgili temel mühendislik parametrelerini 

içermesi bakımından yapılması zorunlu ve detaylı incelemelerdir. Bir zemin etüdü çalışması arazi incelemeleri 

ve arazi deneyleri, laboratuar deneyleri ve büro çalışmalarından oluşur. Çalışmaların düşük maliyetlerle 

yapılması amacıyla düşünülen her türlü girişim, gerçekte kaliteden ödün verme anlamı taşımakta ve 

mühendisliğin temel ilkesine ters düşmektedir. Her mühendislik projesi ve uygulamasında olduğu gibi 

yapılaşmanın temel adımı olan zemin etüdü çalışmaları da özenle irdelenmesi gereken temel mühendislik 

projeleridir. 1999 Marmara depremi sonrası yasal olarak da yapılması zorunlu hale gelen zemin etüdü çalışmaları 

beraberinde çeşitli problemlerin de yaşanmasına neden olmuştur. Bilimsel yetersizlikler, hatalı deney verileri 

üzerine kurulmuş hesaplamalar, olması gereken ancak yapılmayan çalışmalar, fiyat politikalarındaki yanlışlıklar, 

hazırlanan jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarının ilgili diğer meslek grupları tarafından da tartışılır hale gelmesine 

neden olmuştur. Mevcut durum, zemin etütlerindeki kalite problemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, konu 

ile ilgili çalışan başta Jeoloji Mühendisleri olmak üzere ilgili diğer meslek adamlarına gerekli hassasiyetin 

benimsetilmesi ve konunun öneminin anlatılması amaçlanmıştır. Çalışmada, kalite problemini oluşturan nedenler 

ele alınarak sebep-sonuç ilişkileri örnekler sunularak incelenmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Zemin etüdü, jeoteknik araştırmalar, zemin çalışmaları 

 

QUALITY PROBLEM IN SOIL INVESTIGATIONS AND EXAMPLES OF 

CURRENT PRACTICE 

 

ABSTRACT  
 

One of the main engineering studies in urban development and residental construction activities is soil 

investigations. These kind of detailed studies which are consist of structural design parameters are mandatory. A 

soil investigation study consists of field studies and field tests, laboratory experiments and office work. Studies 

in order to be considered and any attempt to lower costs, it stands to compromise on quality and engineering is in 

fact runs counter to the basic engineering principle. Beside every engineering project and applications, soil 

investigations are the basic step of the construction and also basic engineering projects and should be examined 

carefully. After the 1999 Marmara earthquake, legally be made compulsory, soil investigation studies had led to 

a variety of problems with it. Geological and geotechnical investigation studies with scientific inadequacies, 

calculations based on incorrect experimental data, necessary but unperformed studies, inappropriate price 

policies, have led to become discussed by the other professional engineering disciplines. All these situations are 

revealed the quality problems in soil investigations. In this study, it is aimed that realizing and explaining the 

importance of the issue was to be enforced particularly for geological engineers and the people from related 

disciplines. In the study, the reasons of the quality problems were investigated by examples including cause-

effect relationships. 

 

Keywords: Soil investigation, geotechnical investigations, soil survey 
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1. GİRİŞ 
 

Bu çalışma, 1999 Marmara depremi sonrasında ülkemizde yasal düzenlemelerle kısmen zorunlu hale gelmiş olan 

zemin etüdü çalışmalarına ait teknik değerlendirmelerin yapılması, çalışmalarla ilgili yapılan hataların ve bu 

anlamda ortaya çıkan kalite probleminin gerekçeleriyle birlikte ortaya konulması ve tartışılması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışmanın gerçekleşmesi aşamasında Türkiye’nin çeşitli illlerinde geçmiş tarihlerde yapılmış olan 168 adet 

zemin etüdü çalışması raporu incelenmiştir. Çalışmalarla ortaya konulmuş olan raporlarda statik bir projeye esas 

teşkil edecek parametrelerin varlığı, hesaplama yöntemlerinin doğruluğu, laboratuvar sonuçları ile uyumları ele 

alınarak topluca bir değerlendirmede bulunulmuştur. Bu değerlendirmelerle birlikte uygulamalarda görülen ve 

sıklıkla yapılan hatalar ve buna bağlı olarak meydana gelen olumsuzluklar da tartışılmıştır. 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Bu çalışma ile ülkemizde yapılan zemin etüdü çalışmalarında kullanılan ve uygulanan deney, hesaplama ve 

değerlendirme yöntemleri mevcut standart ve teoriler ışığında değelendirilmiş ve kalitenin artırılması için 

yapılması gerekenler ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında ülkenmizin çeşitli illlerinde yapılmış zemin etüdü 

çalışmaları (168 adet) incelenmiş, yapılan hesaplamalar ve analizlerdeki hatalar belirlenmiş ve elde edilmiş 

verilerle birlikte değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

 

Ülkemizde zemin etüdü çalışmalarının kalite ve teknik yeterliliklerini detaylı olarak inceleyen ve denetleyen bir 

resmi kurum bulunmamaktadır. Bu konu, 4708 sayılı “Yapı Denetim Kanunu” tarafından da ilgili yapı denetim 

firmalarına doğrudan bir görev olarak verilmemektedir. Bu anlamda yapılan çalışmaların teknik yeterlilikleri ve 

geçerlilikleri ancak etüt raporu ile doğrudan muhatap olacak inşaat ve proje firmaları tarafından 

sorgulanabilmektedir. Bu da ancak konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip uzman bir mühendisin firma bünyesinde 

çalışıyor olması koşulunda gerçekleşebilecektir.  

 

 

3. ZEMİN ETÜTLERİNİN AMACI VE KAPSAMI 
 

Zemin etüdü, bir mühendislik yapısının teşkil edileceği sahada mevcut jeolojik koşulların belirlenmesi ve 

tasarıma esas mühendislik parametrelerin sunulması amacıyla yapılan, arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları 

şeklinde yürütülen hassas, zaman alıcı ve titiz yer bilimsel çalışmalardır. Ülkemizde “Zemin Etüdü” şeklinde 

isimlendirilen çalışmalar Avrupa ülkeleri ve Amerika’da “Soil (Geotechnical) Investigation” adıyla 

tanımlanmaktadırlar. Bu çalışmalar ile mühendislik projesinin uygulanacağı yere ait zemin veya kayanın jeolojik 

özelliklerinin jeoteknik parametrelerle birlikte ortaya konulması amaçlanmaktadır. Wikipedia (2015) sözlüğü 

“Geotechnical Investigation” kavramını, “jeoteknik mühendisleri veya mühendislik jeoloğu tarafından yapılan, 

toprak yapıları ve temellerin tasarımı için gerekli zemin ve kayaların fiziksel ve mekanik özellikleri hakkında 

bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar” olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmalar ile zemine ait 

kalınlık, fiziksel özellikler, yeraltı suyu durumu, mekanik özellikler ve sismik parametreler belirlenir. Olası 

zemin problemleri önceden tespit edilerek proje öncesi gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. 

 

08.02.2000 gün ve 10490 sayılı genelgede, yapılacak statik projelerin bütün kabul ve hesaplamalarında 

hazırlanmış olan “Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu” verilerinin esas alınacağı bildirilmiştir. Bu açıdan yapılan 

çalışmaların mühendislik açısından önemi yasal olarak da ifade edilmektedir. Bu durum, mevcut etüt 

çalışmalarının belirli bir kalite standardında, teori ve satandartlara da uygun olarak yerine getirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Uygulamalarda yapılan çok sayıda ve çeşitli hatalar çoğu kez dile getirilemese de çeşitli makaleler 

için de konu olacak hale gelmiştir. Akdeniz vd. (2012), Eskişehir ili örneğinde 885 adet zemin etüt raporlarının 

esaslara uygunluğunu incelemişler ve oldukça çarpıcı sonuçlara ulaşmışlardır. Dikmen ve Özek (2011), zemin 

sınıfının deprem bölgelerinde yapılacak sanayi yapılarının maliyetleri üzerine etkilerini ortaya koyarak zemin 

sınıfının doğru olarak ortaya konulmasının önemini vurgulamışlardır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre Z2, 

Z3 ve Z4 sınıfı zeminler üzerine inşa edilecek yapıların taşıyıcı sistem maliyetleri Z1 sınıfı zeminlerdekine 
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nazaran sırasıyla ortalama 14%, 20% ve 49% fazla olduğu tespit edilmiştir. Çobanoğlu ve Çelik (2008), standart 

penetrasyon testinde (SPT) yapılan uygulama kaynaklı hataların tasarım sonuçlarına etkilerini ortaya koymuş ve 

gereken vuruş düzeltmelerinin yapılmaması durumunda oldukça hatalı ve farklı sonuçların elde edildiğini 

belirtmişlerdir. 

 

4. ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİNİ MEYDANA GETİREN 

NEDENLER 
 

Zemin etüdü çalışmalarında kalite problemlerinin meydana gelmesini sağlayan nedenler oldukça farklılık 

göstermektedir. Ancak nedenlerin geneli sorgulandığında, bir kısmının teknik bilgi eksikliklerine bağlı, bir 

kısmının ise mesleki etik ve çalışma ahlakına bağlı olarak oluştuğu görülmektedir. Kalite problemini meydana 

getiren nedenler şu şekilde sınıflanmış ve alt başlıklar halinde tanımlanmıştır; 

1- Yapılan arazi çalışmalarının yetersizliği (yetersiz veya gereksiz araştırma derinliklerinin araştırılması). 

2- Teknik bilgi eksiklikleri. 

3- Teorik ilişkilerin uygun olmayan yer ve koşullar için kullanılması. 

4- Standart dışı deney ekipmanlarının kullanılması. 

5- Yapılan hesaplama yanlışlıkları. 

6- İşin düşük fiyatla alınmasına bağlı teknik yetersizlikler. 

7- Arazi uygulamalarındaki yanlış örneklemeler ve laboratuvar çalışmaları ile yapılan hatalar. 

8- Zemin etüt raporlarının gereksiz konu başlıkları ve bilgiler ile şişirilmiş hale getirilmeleri. 

 

4.1. Yapılan Arazi Çalışmalarının Yetersizliği 

Zemin araştırmalarında yapılacak çalışmanın şekli ve kapsamı jeoteknik mühendisliğinin uzmanlık alanına giren 

önemli bir konudur. Yapılan Zemin etüdü çalışmalarıyla ilgili araştırma derinlikleri genellikle çeşitli öngörü, 

tablo veya şartnamelerden alınarak önceden belirlenmektedir. Oysa bir etüt çalışmasında inceleme derinliği 

yapılacak mühendislik projesine ait yapı yükü ile doğrudan ilişkilidir. Uygulamalarda bazen çok yetersiz ve 

bazen de oldukça gereksiz fazla derinlikler için zemin araştırmalarının yapıldığı görülmektedir. Çeşitli 

literatürlerde zemin araştırmasının yapılacağı inceleme derinlikleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır (Tomlinson, 

1998; Schroeder and Dickenson, 1996, Ulusay, 2001). Şekil 1, Tomlinson (1998) tarafından önerilmiş olan ve 

hem tekil ve hem de radye şekilli temel koşullarında önerilmiş araştırma derinliklerini tanımlamaktadır. 

 

  
Şekil 1. Farklı temel tipleri için öngörülmüş sondajlı araştırma derinlikleri (Tomlinson, 1998’den değiştirilerek). 

 
De Beer (Hvorslev, 1949’dan), araştırma derinliklerinin, yapıdan kaynaklanan gerilmelerin zemin sürşarj 

yükünün % 10’u mertebesine düştüğü derinliğe kadar uzatılması gerektiğini belirtmiştir. Bu kuralın uygulamada 

oldukça derin araştırma derinlikleri gerektirdiği yazar tarafından da görülmüş ve % 10 değeri % 20 olarak 

alınarak “Anlanmlı Derinlik” kavramı içinde tanımlanmıştır (Uzuner, 2007). 
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4.2. Teknik Bilgi Eksiklikleri 

Zemin araştırma çalışmalarındaki olumsuzlukların büyük çoğunluğu teknik bilgi eksikliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Bilgiye erişimin oldukça kolay ve hızlı olduğu günümüz koşulları aslında bu tür hataların 

yapılmasını zorlaştırmakta ancak uygulamalarda bu tür problemlerle sıkça karşılaşıldığı görülmektedir. Teknik 

bilgi eksikliklerinin başında lisans eğitimleri sırasında verilen mesleki teknik bilginin yetersizliği ve sadece 

teoriden ibaret halde tutulması gelmektedir. Karışık ve heterojen zemin koşullarının bir arada olması ayrıca farklı 

teorik ve ampirik ilişkilerle tanımlanmış çok sayıda hesaplama yönteminin bulunması işin yeterli bilgiye sahip 

olmayan kişilerce kolay bir şekilde yanlış yapılmasına neden olmaktadır. 

 

Bu çalışma kapsamında incelenmiş olan zemin etüdü çalışmalarında, taşıma gücü ve oturma hesaplamalarında 

yapılan hatalar belirgin bir şekilde öne çıkmıştır. Zemine ait taşıma gücü hesaplamaları arazide veya 

laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar ile belirlenebilmektedir. Terzaghi (1943), Skempton (1951), Hansen 

(1961) ile Meyerhof (1965) taşıma gücü eşitlikleri homojen, izotrop ve yarım sonsuz bir zemin koşulunda teşkil 

edilecek yapı temeline ait zeminin sınır taşıma gücü değerlerini tanımlamaktadır;   

 

2211 .  BNKNDcNKq qfCu   Terzaghi (1943) (1) 




















L

B

B

Df
cqnet 2.01**2.01.5  (Df /B < 2.5 için) 

 

Skempton (1951) 

 

(2) 

 gbidsNBgbidsNDgbidscNq qqqqqqfcccccu ....
2

1
.... 21   

 

Hansen (1961) 

 

(3) 

 dsNBdsNDdscNq qqqfcccu ...
2

1
.... 21   

Meyerhof (1965) (4) 

 

Bu bağıntılarda; 

qu: maksimum taşıma gücü değeri 

c: kohezyon 

1: temel seviyesi üzerindeki zeminin doğal birim hacim ağırlığı 

2: temel seviyesi altındaki zeminin doğal birim hacim ağırlığı 

Df: temel kazı derinliği 

K1 ve K2: temel şekil faktörleri 

B: temel kısa kenar uzunluğu 

L: temel uzun kenar uzunluğu 

sc sq ve s :   temel şekil faktörleri (şerit şekilli temel için 1 alınır) 

dc dq ve d : derinlik faktörleri 

ic iq ve i :    yük eğim faktörleri (yük düşey ise 1 alınır) 

bc bq ve b : temel eğim faktörleri (taban düz ise 1 alınır) 

gc gq ve g : zemin yüzü eğim faktörleri (zemin yüzü düz ise 1 alınır) 

Nc, Nq ve Ng : taşıma gücü katsayılarıdır  

 

Literatürde oldukça fazla karşılaşılan ve uygulamalarda da sıklıkla kullanılan bu eşitliklerden Skempton (1951) 

eşitliği kil zeminler için geliştirilmiş olup diğerlerinden farklı olarak taşıma gücü katsayılarının (Nc, Nq ve Ng) 

kullanılmadığı yegâne bağıntıdır. Etüt yapılan sahanın kil bünye özelliğinde olduğu bilindiğinde taşıma gücünün 

Skempton (1951) yaklaşımı ile ortaya konulması mümkündür. Burada dikkate edilmesi gereken husus, eşitliğin 

net taşıma gücü cinsinden tanımlanmış olmasıdır. Bu yüzden bağıntının, 

qnet = qu - .Df                   (5) 

şeklinde tanımlanarak güvenlik katsayısı değerine bölünmesi gerekmektedir; 

Gs

Dq

Gs

q
q

fnetu
e

.
                       (6) 
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Bu çalışma kapsamında yapılan etüt raporlarının incelenmesi, zemin emniyet gerilmesi (qe) değerinin 

belirlenmesi aşamasında kullanılan güvenlik katsayısı (Gs) değerlerinin oldukça keyfi bir şekilde alınlığını 

ortaya koymuştur. Craig (1994) zeminler için güvenlik katsayısının 2,5 veya 3,0 alınmasının uygun ve yeterli 

olacağını ifade etmiştir. Bu yüzden istenen bir taşıma gücü değeri elde etmek amacıyla keyfi olarak güvenlik 

katsayısının büyütülmesi veya küçültülmesi doğru bir uygulama olmamaktadır. 

 

4.3. Teorik İlişkilerin Uygun Olmayan Yer ve Koşullar İçin Kullanılması 

Hem bu çalışma kapsamında incelenen zemin etür raporlarında ve hem de uygulamaların büyük çoğunluğunda 

arazide yapılan standart penetrasyon testi (SPT) ile elde edilen deney verilerine ait yanlış uygulamaların olduğu 

görülmüştür. Bilindiği gibi SPT özellikle kumlu zeminlerde sıkılık ve taşıma gücü değerlerinin belirlenmesi 

amavıyla geliştirilmiş ancak sonraları kil içeren zeminlerde de uygulanır olmuştur. İlgili deney ASTM D1586 

(1999) standardı tarafından ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Arazide standard uygun olarak yapılmış SPT 

uygulaması sonrası, mühendislik hesaplamalarının da literatürde var olan hesaplama yöntemleri ile doğru olarak 

yapılması gerekmektedir.  

 

Standart penetrasyon deneyi ile ilgili taşıma gücü hesaplamalarında yaygın olarak kulanılan yöntemlere ait 

eşitlikler Meyerhof (1956), Terzaghi ve Peck (1967) ile Bowles (1988) tarafından sunulmuştur (Tablo 1). 

Önerilmiş olan bağıntıların bütününde SPT-N değerlerinin enerji oranı ve örtü yükü değerlerine göre düzeltilmiş 

olmaları gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında incelenen zemin etüdü çalışmalarının büyük çoğunluğunda SPT 

düzeltmelerinin göz ardı edildiği ve ham arazi verileri kullanılarak zemin taşıma gücü değerlerinin belirlendiği 

görülmüştür. 

 

Örtü yükü düzeltmeleri ile ilgili literature yeni bilgiler kazandırmış olan Sivrikaya ve Toğrol (2009), 

çalışmalarında <100 kPa örtü yükü değerleri için düzeltme yapılmamasını, diğer koşullarda ise örtü yükü 

düzeltmelerinin yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu anlamda örtü yükü düzeltmelerinin gerekli koşullar 

için mutlaka yapılması önem taşımaktadır. Örtü yükü düzeltmeleri için önerilmiş çok sayıda eşitlik 

bulunmaktadır. Bu eşitliklerin büyük çoğunluğu kum tane boyuna sahip zeminler için geliştirilmiştir. Eşitliklerin 

geneline bakıldığında Teng (1962; Çobanoğlu ve Çelik, 2008’den) tarafından önerilmiş olan dışındaki bütün 

eşitliklerin birbirlerine oldukça yakın değerler verdikleri görülmektedir (Çobanoğlu ve Çelik, 2008). Şekil 2, 

farklı efektif gerilme koşulları için önerilmiş örtü yükü düzeltme faktörlerinin değişimlerini ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 1. Farklı araştırmacıların SPT’ye bağlı taşıma gücü hesaplamaları için önermiş oldukları eşitlikler. 

Meyerhof (1956)   

da kNq *12  B ≤ 1.22 m ise (kN/m
2
)                                                         (7) 

da k
B

B
Nq *

305.0
*8

2








 
  

 

B > 1.22 m ise 

 

(kN/m
2
)                                                         (8) 

Bowles (1988)   

da kNq *20  B ≤ 1.22 m ise (kN/m
2
)                                                         (9) 

da k
B

B
Nq *

305.0
*5.12

2








 
  

 

B > 1.22 m ise 

 

(kN/m
2
)                                                       (10) 

Terzaghi ve Peck (1967)   

05.0/Nqa   B ≤ 1.22 m ise (kN/m
2
)                                                       (11) 

da k
B

BN
q *

3.0
*

08.0

2








 
  

 

B > 1.22 m ise 

 

(kN/m
2
)                                                       (12) 
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Şekil 2. Farklı araştırmacılar tarafından önerilmiş olan örtü yükü düzeltme faktörlerinin örtü yüküne göre 

değişimi (Çobanoğlu ve Çelik, 2008). 

 
Farklı araştırmacılar tarafından önerilmiş olan bu eşitliklerin, kumlu zeminlerde yer alan temeller ve oturmanın 

25 mm olduğu koşul için geliştirilmiş olduğu unutulmamalıdır. İzin verilebilir ani oturma değerinin 25 mm’den 

büyük olması durumunda hesaplanan taşıma gücü değerinin de değiştirilmesi gerekmektedir. 

 

Bu çalışma kapsamında incelenen zemin etüdü raporlarında Terzaghi ve Peck (1967) tarafından önerilmiş olan 

ve Şekil 3’deki haliyle literature de girmiş olan izin verilebilir taşıma gücü değer grafiklerinin de oldukça yanlış 

bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Günümüzde bu grafiğin kullanımı oldukça kısıtlı kalmaktadır. Zira temel 

boyutu genişliği parametresi sadece 6 m ile sınırlı kalmaktadır. Oysa radye temel koşulunda oldukça yüksek 

temel genişliği değerleri ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca, bu grafik için kullanılmış olan SPT-N değerleri safety tip 

şahmerdan için oluşturulmuş olup ülkemizde kullanılmakta olan donut tipi şahmerdanlar için ancak enerji 

düzeltmeleri yapıldıktan sonar kullanıma uygun hale gelebilmektedir. Bu durum incelenen etüt raporlarının 

büyük çoğunluğunda dikkati çekmiştir. 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

16 

 
 

Şekil 3. SPT darbe sayısı ile izin verilebilir taşıma gücü değerleri arasındaki ilişki (Terzaghi ve Peck, 1967). 

 

4.4. Standart Dışı Deney Ekipmanlarının Kullanılması 

Arazi incelemelerinde en fazla kullanılmakta olan deney türü standart penetrasyon deneyidir. Bu deneyde 

kullanılan bütün deney ekipmanlarına ait özellikler ve boyutlar ilgili deney standardı olan ASTM D1586 (1999) 

tarafından tanımlanmıştır. Ancak piyasa uygulamalarında oldukça standart dışı deney ekipmalarının 

kullanılmakta olduğu görülmektedir. Özellikle SPT tüpü adı verilen parçanın sanayide ve boyutsal tasarımdan 

uzak bir şekilde sipariş usulüyle yapılmakta olması, deneyin standart dışı kalmasına neden olmaktadır. Deneyde 

kullanılan ve şahmerdan adı verilen 63,5 kg ağırlığındaki metal tokmağın da benzer nedenlerle çok farklı 

ağırlıklarda yapılarak piyasada kullanılmakta olduğu görülmektedir. Zira belirtilen deney ekipmanları ve 

düzeneklerini kontrol eden bir denetim organı ülkemizde bulunmamaktadır. 

 

4.5. Yapılan Hesaplama Yanlışlıkları 

Bu konu ile ilgili bazı bilgiler daha önce 3. başlık altında verilmiştir. Ancak incelenen zemin etüdü 

çalışmalarında oldukça farklı hesaplama hataları görüldüğünden bunların ayrıca açıklanmasına yer verilme 

gereği duyulmuştur. Zemin taşıma gücü hesaplamalarında kullanılan bağıtıların bütünü (Terzaghi 1943; 

Skempton, 1951; Hansen, 1961;  Meyerhof, 1965) teorik olup doğrudan maksimum taşıma gücü değerinin elde 

edilmesini sağlamaktadırlar. Zemin emniyet gerilmesi adı verilen değer ise bu taşıma gücü değerinin bir 

güvenlik katsayısına (genellikle 3) bölünmesi ile elde edilmektedir. SPT ile yapılan taşıma gücü hesaplamaları 

ise ampirik bağıntılardan oluşmakta ve doğrudan zemin emniyet gerilmesi (izin verilebilir taşıma gücü) değerini 

vermektedir. Bu anlamda SPT ile hesaplanan taşıma gücü değerlerinin bir güvenlik katsayısına bölünerek zemin 

emniyet gerilmesinin elde edilmesi şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Oysa incelenen etüt çalışmalarının 

bir kısmında, elde edilen taşıma gücü değerlerinin azaltılmak amacıyla bir güvenlik katsayısına bölündüğü 
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görülmüştür. Ayrıca yapılan hesaplamaların büyük çoğunda, arazi SPT-N değerlerinin kesinlikle düzeltilmeden 

kullanılmış oldukları belirlenmiştir. 

 

Benzer hesaplama hataları oturma (konsolidasyon) konusunda da yapılmaktadır. Bilindiği üzere, laboratuvarda 

yapılan konsolidasyon deneyi ile belirlenmiş olan konsolidasyon parametreleri ancak bir boyutlu konsolidasyon 

teorisi içinde yer bulabilmektedir. Ancak incelenen ilgili etüt raporlarının tamamına yakınında SPT verileri ile 

hesaplanmakta olan oturmanın konsolidasyon oturması şeklinde ele alındığı görülmüştür. Bu, bütünüyle yanlış 

bir yaklaşım ve hesaplamadır. Zira burada önemli bir bilgi eksiği vardır ki SPT ile belirlenmeye çalışılan oturma 

değeri “settlement (S)” şeklinde tanımlanmış olan “ani oturma” değeridir. Bu tür oturmalar, sadece kum ve 

kumlu çakıl gibi iri taneli zeminlerde meydana gelen ve yükleme ile zeminin su içeriğinde bir değişikliğe neden 

olmayan oturmalar olup konsolidasyon oturması olarak adlandırılan primer oturmalardan oldukça farklı bir 

özellik sunarlar. Farklı araştırmacılar tarafından önerilmiş ani oturma bağıntıları şu şekilde tanımlanmaktadır;  

60

*
*300

N

Bq
S    (Parry, 1977)            (13) 

4.1

60

7.0 7.1
*'*

N
BqS   (Burland ve Burbidge, 1985)          (14) 

Bu bağıntılarda; 

S = temelin ani oturma miktarı (mm) 

q = net temel taban basıncı (MPa) 

B = temel genişliği (m) 

N60= temel altından 0.75B derinlik boyunca ortalama düzeltilmiş SPT-N değeridir. 

Bu bilgiler ışığında, yapılacak zemin etüdü çalışmalarında, kil bünye özelliğinde konsolide olabilecek bir birim 

varsa bu birime ait oturmanın konsolidasyon oturması şeklinde ve mutlaka laboratuvarda yapılacak 

konsolidasyon verileri ile hesaplanması gerekmektedir. Kohezyonsuz birimlere ait bütün oturma değerlerinin ani 

oturma şeklinde tanımlanacağı unutulmamalıdır.  

 

4.6. İşin Düşük Fiyatla Alınmasına Bağlı Teknik Yetersizlikler 

Birçok mühendislik tasarımında olduğu gibi zemin etüt çalışmaları da belli bir maliyetle yapılmakta olan arazi, 

laboratuvar ve büro çalışmalarını kapsamaktadır. Bu çalışmaların bütünü, büyük emek ve zaman harcanmasını 

gerektirmektedir. Bu durum işin belirli bir maliyetinin de olmasını sağlamaktadır. Ancak bu maliyet söz konusu 

yapının proje bütçesi ile kıyaslandığından oldukça küçüktür. Buna rağmen piyasa koşullarında yapılmakta olan 

ve işveren mühendislik veya proje firmalarınca da desteklenen kırım politikaları, yapılması gereken işin bir 

rutinden öteye geçememesine neden olmaktadır. Bu durum, bir etüt çalışmasının bütününde olması gerekenlerin 

ciddi olarak sorgulanmasını gerektirmektedir. Zira iş almak pahasına düşük fiyatlarla işe talip olunması, 

beraberinde işin ciddiye alınmadan, özenilmeden ve kimi zamanda gerçek anlamda yapılmadan tamamlanmasını 

sağlamaktadır. Bu konuda işveren pozisyonundaki inşaat mühendisliği firmaları, mimarlık ve proje ofislerine 

büyük görevler düşmektedir. İşin en düşük fiyat teklifini verene verilmesi, beraberinde sorumluluğunun 

alınmayacağı, verilerinin tartışılır olacağı ve proje tasarımını yapan kişinin de tatmin olamayacağı bir zemin etüt 

çalışmasının ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu konuda, işi yapan yerbilim mühendisinin yanında iş veren 

pozisyonundaki inşaat mühendisi veya mimarın da sorumluluk ve vebali bulunmaktadır.  

 

4.7. Arazi Uygulamalarındaki Yanlış Örneklemeler ve Laboratuvar Çalışmaları İle Yapılan Hatalar 

Bilindiği gibi sondajlı zemin araştırmaları sırasında, kohezyonsuz zeminlerden alınan örnekler örselenmemiş 

olarak nitelendirilemeyecek şekilde farklılığa uğrarlar. Bu tür durumlarda, yerinde arazi deneylerinin (SPT, CPT 

presiyometre, plaka yükleme vb) laboratuar deneylerine tercih edilmesi doğaldır (Şekil 4). Zemin etüdü 

çalışmalarında yapılan sondajlar ile alınan örselenmiş numunelerin bütünü, zeminin tanımlanmasını (tane boyu, 

renk, su içeriği kıvam parametreleri vb) sağlayacak laboratuvar deneylerinin yapılmasını sağlar. Ancak 

mühendislik projelerine esas teşkil edecek parametrelerin belirlenmesi için mutlaka örselenmemiş örneklerin 

alınması gereklidir. Bu örneklemelerle zeminin birim hacim ağırlığı, kohezyonu, içsel sürtünme açısı, serbest 

basınç dayanımı ile konsolidasyon ve şişme parametreleri belirlenir. Örselenmemiş örnek alımının hassas bir iş 

olması ve özen istemesi piyasa uygulamalarında çoğu kez önemsenmemesine neden olmaktadır. Bu yüzden 

araştırma sondajlarından alınan örnekler sera toprağı analizi yapılır gibi sadece bir poşet içine konularak ilgili 

laboratuvarlara teslim edilmektedir. Laboratuvarlardan çıkan fiziksel ve mekanik bütün deney sonuçlarının bu 
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örselenmiş numuneler üzerinde gerçekleştirildikleri görülmektedir. Oysa birim hacim ağırlığı parametresi de 

dahil olmak üzere mekanik parametrelerinin tamamının örselenmemiş örnekler üzerinde yapılan deneysel 

çalışmalar ile belirlenmesi ve hesaplamalarda doğrudan bu deney verilerinin kullanılması gerekmektedir (Şekil 

5). 

 

  
Şekil 4. Sondajlı zemin araştırması ile bilgi alınamayacak bir yamaç molozu istifi ve aynı birim içinde temel 

seviyesinde yapılan plaka yükleme deneyinden görünüm. 

 

   
Şekil 5. Araziden sadece poşetlenerek laboratuara getirilmiş örselenmiş örnekler (solda) ve UD tüpü ile alınarak 

sarılıp laboratuara getirilmiş örselenmemiş örnekler (ortada) ve bu örnekler kullanılarak yapılan drenajsız kayma 

direnci testi (sağda). 

 

Zemin etütleri ile ilgili kalite probleminin bir diğer nedeni laboratuvar sonuçlarının hatalı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisindeki zemin ve kaya mekaniği deney laboratuarları, 

eksik eleman gücü, fazla iş yükü ve düşük fiyat politikası nedeniyle iş yapmaktan öte sadece hayali deney 

raporları hazırlar hale getirilmişlerdir. Bahsedilen durum, yazar tarafından bizzat yapılan deneysel çalışma 

sonuçları ile de doğrulanmış ve gerçek koşullarda yapılan test sonuçları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı 

laboratuvarda yaptırılan deney sonuçları arasında büyük sayısal değer farklılıklarının olduğu belirlenmiştir. 

Laboratuvar çalışmaları ile ilgili konunun detayı bu çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 

4.8. Zemin Etüt Raporlarının Gereksiz Konu Başlıkları ve Bilgiler İle Şişirilmiş Hale Getirilmeleri. 

Ülkemizde yapılan bütün jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları ilgili bakanlık ve meslek odaları tarafından 

standartlaştırılmış rapor formatları şeklinde bir üst kullanıcıya sunulmaktadır. Ancak, daha önce de 

tanımladığımız haliyle bir zemin etüt çalışması projeciye yapı tasarımı için ihtiyaç duyacağı zemin 

parametrelerinin sağlanması ve yerel zemin koşullarının tanımlanması amacını taşımaktadır. Bu açıdan ele 

alındığında projecinin etüt rapor formatında belirtilen başlık numaraları ile verilmiş konu başlıkları ile çoğu kez 

hiç ilgilenmediği görülmektedir. Bunlar; 

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler 

1.2.3. İmar Planı Durumu 

1.2.4. Önceki Zemin Çalışmaları 
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1.3 JEOLOJİ 

1.3.1.Genel Jeoloji 

4.2.10. Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi 

konu başlıkları halinde sunulan bilgilerden oluşmakta ve raporun yaklaşık 1/3’ünü kapsamaktadır. Bunun 

yanında her raporda mutlaka olması gereken; 

4.2.3. Zemin Profilinin Yorumlanması 

4.2.4. Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değerlendirilmesi 

4.2.5. Oturma-Şişme ve Göçme Potansiyelinin Değerlendirilmesi 

4.2.7. Temel Zemini Olarak Seçilen Birimlerin Değerlendirilmesi 

4.2.8. Şev Duraylılığı Analizi ve Değerlendirmesi 

4.2.9. Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli Olarak Değerlendirilmesi 

başlıklı bölümlerin ise yüzeysel bilgilerden, kaynaksız tablo ve grafikler ile birkaç paragraflık cümlelerden 

oluştuğu görülmektedir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma 1999 depremi sonrası özellikle 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde yapılması zorunlu hale gelmiş 

olan zemin etüt çalışmalarının mühendisler ve mühendislik adına geldiği son noktanın kısmen de olsa ve veriye 

dayalı olarak ortaya konulmasını amaçlamıştır. Yerbilim çalışmalarının bütünü belirli bir emek, zaman ve para 

harcanarak gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri veya birkaçının yetersiz olması yapılan çalışmaların kalite 

açısından sorgulanır hale gelmesini sağlamaktadır. 1999 depremi, ülkemizde geçmişte yapılan yapı 

tasarımlarının ve tasarımların uygunluğunun sağlamasının yapıldığı acı bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. 

Benzer sağlamaların ne zaman ve nerede yeniden yapılacağı bilinmemektedir. Ancak bilinen odur ki, işi yapan 

mühendis her koşulda yaptığından sorumlu olacak teknik güce ve güvenilirliğe sahip olmalıdır. 

 

Arazi uygulamalarında sıkça yapılan standart penetrasyon testi ile ilgili enerji ve örtü yükü düzeltmelerinin 

yapılması ve taşıma gücü hesaplamalarının düzeltilmiş olan değerlere göre yapılması gerekmektedir. Teorik 

taşıma gücü hesaplamalrında kullanılan güvenlik katsayısı değeri 2,5 – 3,0 gibi dar bir aralık için 

tanımlanmalıdır. Laboratuvar deneylerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi ancak doğru yerde ve uygun 

örneklemelerin yapılması ile mümkün olabilmektedir. Bu yüzden UD ile örselenmemiş örnek alımı konusunda 

ciddi çaba sarfedilmelidir. 

 

Yapılan zemin etüt çalışmalarının bütünü için arazi deney ekipmanlarının standartlara uygunluğu 

denetlenmemektedir. Bu durum, yapılan çalışmaların kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Etüt çalışması 

maliyetlerinin hiçe sayılarak yapılan kırım politikaları ancak iş kalitesinden ödün verilmesini sağlamaktadır. Bu 

yüzden çalışmanın amaca uygun bir şekilde yapılması doğru fiyat politikalarının da oluşturulması açısından 

önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Batı Anadolu bölgesindeki farklı sismik kaynak bölgeleri için Mmax, β ve λ deprem tehlike 

parametrelerinin hesaplanması, gelecek 5, 10, 20, 50 ve 100 yıllık zaman aralıklarında görünür ve gerçek 

magnitüdlerin dağılımının fonksiyonunun ‘olasılıkları’, %50, 70 ve 90 olasılık seviyelerinde hesap edilmesidir. 

Bu çalışmada ilk olarak Batı Anadolu Bölgesi depremselliğe, fay türlerine ve odak mekanizması çözümlerine 

göre 15 farklı sismik kaynak bölgeye bölünmüştür. Her bir sismik kaynak bölge için deprem tehlike 

parametreleri Mmax, β ve λ değerleri Bayes yaklaşımı yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu amaçla; aletsel 

dönemi içeren (1900-2013), 𝑀𝑠 ≥ 4 olan homojen bir katalog kullanılmıştır. Deprem tehlike parametrelerine 

göre en tehlikeli bölge Ege Adaları bölgesidir ve bu bölgenin Mmax değeri 8.06 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra 

gelecek 5, 10, 20, 50 ve 100 yıllık zaman aralıklarında görünür ve gerçek magnitüd değerlerin dağılımlarının 

fonksiyonunun ‘olasılıkları’ % 50, 70 ve 90 olasılık seviyelerinde hesaplanmıştır. Hesaplanan bütün parametreler 

dikkate alındığında, Batı Anadolu sismik kaynak bölgeleri kıyaslandığında en yüksek magnitüd değeri Ege 

Adaları bölgesinde %90 olasılıkla gelecek 100- yıl içerisinde 7.65 büyüklüğünde hesap edilmiş olup, bu 

bölgenin diğer bölgelerden daha tehlikeli olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bayes yaklaşımı yöntemi, Deprem tehlike parametreleri  

 

DETERMINATON OF EARTHQUAKE HAZARDS PARAMETERS FOR 

DIFFERENT SEISMIC SOURCE ZONES OF WESTERN ANATOLIA USING 

BAYESIAN METHOD 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to compute Mmax, β and λ earthquake hazard parameters for different seismic source 

zones in Western Anatolia region. Apparent and true magnitudes in % 50, 70 and 90 probability levels are 

computed for the next 5, 10, 20, 50 and 100-year time intervals levels. Western Anatolia Region is divided into 

15 different source region considering seismicity, tectonics focal mechanism solutions. Earthquake hazard 

parameters, Mmax, β and λ values, are calculated using Bayesian approach for each seismic source region. A 

homogeneous catalog containing the instrumental period (1900-2013) and 𝑀𝑠 ≥ 4  is used. According to the 

computed earthquake hazard parameters, the most dangerous region is the Aegean Islands where Mmax value is 

calculated as 8.06. Then the next 5, 10, 20, 50 and 100-year time intervals 'possibilities' of the function of the 

distributions of the appear and true magnitude values, % 50, 70 and 90 are calculated probability at levels. All 

the parameters calculated taking into account and when Western Anatolia seismic source zones compared, the 

highest magnitude value the Aegean Islands zone has been calculated 7.65 size of with %90 probability in the 

next 100-year, this region was found more dangerous than other regions. 

Keywords: Bayes approach method, Earthquake hazard parameters 
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1. ÇALIŞMADA KULLANILAN VERİ VE YÖNTEM 

Batı Anadolu’da çalışılan bölge, 26-33
0
D boylamları ve 33-40

0
K enlemleri arasında kalan bölgedir. Çalışmada; 

Bayrak vd. (2009) tarafından hazırlanmış aletsel deprem kataloğu kullanılmıştır. Bu katalog; Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜRKDAE), Ulusal Deprem İzleme Merkezi 

(UDİM), TÜBİTAK, TURKNET, International Seismological Centre (ISC);(2006), Incorporated Research 

Instutions for Seismology (IRIS) gibi farklı kataloglar kullanılarak oluşturulmuştur. 2005-2013 yılları arası 

deprem verisi ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜRKDAE)’den 

alınarak güncellenmiştir. Aletsel katalog, depremlerin tarihlerini, oluş zamanlarını, farklı magnitüd değerlerini 

(Ms: yüzey dalgası magnitüdü, Mb: cisim dalgası magnitüdü, MD: süreye bağlı magnitüd, ML: yerel magnitüd, 

Mw: moment magnitüdü), coğrafik koordinatlarını ve derinlik bilgilerini içermektedir. Katalogda toplam 84926 

adet deprem verisi bulunmaktadır. Çalışmada 1900 yılından 2013 Eylül ayının sonuna kadar olan bütün 

depremler kullanılmıştır.  

Bayrak&Bayrak (2012) tarafından yapılan çalışmalar ve bölgelendirmeler de göz önüne alınarak, aletsel 

dönemde meydana gelmiş MS≥4 olan depremlerin episantr dağılımları, odak mekanizması çözümleri ve mevcut 

tektonik yapı dikkate alınarak yapılan bölgelendirme ile Batı Anadolu Bölgesi 15 farklı sismik kaynak bölgeye 

ayrılmıştır (Şekil 1). Bayes yaklaşımı yöntemi ile hesap edilen deprem tehlike parametreleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Batı Anadolu’da MS≥4 aletsel dönemde oluşmuş depremlerin episantr dağılımları, odak mekanizması 

çözümleri ve mevcut tektonik yapı dikkate alınarak yapılan bölgelendirme 
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Bayes Yaklaşımı Yöntemi  

İlk olarak yöntem Pisarenko (1996) tarafından tanımlanmıştır ve sonrasında dünyada deprem tehlike 

değerlendirmeleri için bazı araştırmacılar tarafından uygulanmıştır (Pisarenko, 1996; Tsapanos, 2001, 2002; 

Lyubushin, 2002; Tsapanos ve Christova 2003; Tsapanos 2003, Lyubushin ve Parvez 2010; Yadav, 2012). 
Bayes yaklaşımı yöntemi ile deprem tehlike parametreleri ve onların belirsizlikleri belirlenir. Bu yöntem; diğer 

yöntemlere kıyasla daha kararlı ve daha güvenilirdir. R, (M) magnitüdlerin değerleridir ve depremlerin 

boyutunun bir ölçümü geçmiş zaman aralığında (-τ,o) bir dizi olarak aşağıdaki formüllerle tahmin edilir.  

�⃗� (𝑛) = (𝑅1, ……… . , 𝑅𝑛), 𝑅𝑖 ≥ 𝑅0                                                                                                                          (1) 

𝑅𝑡 = max (𝑅1, ……… . , 𝑅𝑛), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

�⃗� (𝑛) i=1,2,……,n ‘ye kadar olan (M) magnitüd değerleridir ve R0: (M) magnitüdlerin minimum kesme değeridir. 

Bayes yaklaşımı yöntemi aşağıdaki formül ile hesap edilmektedir (Rao, 1965).    

𝐹(𝜃/�⃗� (𝑛) , 𝛿) =
𝑓(𝜃/�⃗� (𝑛) ,𝛿)

( )

( / , )
n

f R V dV







                                                                                                                  (2) 

β regresyon katsayısının sınır değerleri aşağıdaki formül ile tanımlanır.  

𝛽𝑚𝑖𝑛 = (𝛽0. (1 − 𝛾)), 𝛽𝑚𝑎𝑥                                                                                                                                     (3)                                                                  

=𝛽0. (1 + 𝛾); 0 < 𝛾 < 1                         

β0 merkez değerdir ve   değeri yöntemin bir parametresidir. Yoğunluk veya aktivite oranı (  ) için sınır 

değerleri aşağıdaki formül ile belirlenir. 

𝜆𝑚𝑖𝑛 = 𝜆𝑜 (1 −
3

√𝜆𝑜𝜏
) , 𝜆𝑚𝑎𝑥=𝜆0(1 +

3

√𝜆0𝜏
)                                                            

                                                                                                                                                                                (4) 

𝜆0 =
𝜆0

𝑐𝑓(𝛽0,𝛿)
, 𝜆̅0 =

𝑛

𝜏
  

 

 

2. SONUÇLAR 

Batı Anadolu 15 farklı kaynak bölge için Bayes yaklaşımı yöntemi ile hesap edilen deprem tehlike parametreleri 

(Mmax, β ve λ) ile gelecek 5, 10, 20, 50 ve 100 yıllık zaman aralıklarında deprem olma olasılıkları araştırılmıştır.  

Tablo 1. Batı Anadolu Bölgesi 15 farklı sismik kaynak bölge için tektonik yapılar ve Bayes yaklaşımı yöntemi 

ile hesaplanan deprem tehlike parametreleri (Mmax, β, λ ) ve onların belirsizlikleri, deprem sayısı (N) ve 𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑜𝑏𝑠  

değerlerinin tahminlerinin listesi 

Bölge Bölge Adı N 
 

 

 

 

1 Aliağa Fayı 129 7.29±0.58 6.6 1.84±0.17 0.31±0.27 

2 Akhisar Fayı 51 7.46±0.57 6.6 2.16±0.30 0.12±0.17 

3 
Eskişehir, İnönü Dodurga 

Fay Zonları 
48 7.15±0.64 6.4 1.70±0.27 0.11±0.16 

4 Gediz Graben 38 7.04±0.79 5.9 2.35±0.38 0.11±0.18 

5 
Simav, Gediz-Dumlupınar 

Fayları 
331 7.01±0.72 6.2 2.66±0.15 0.12±0.66 
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Şekil 2. Batı Anadolu’nun 15 farklı kaynak bölgesi için Bayes yaklaşımı yöntemi ile hesaplanan Mmax 

değerlerinin dağılımı 

 

Batı Anadolu 15 farklı bölgesi için Mmax değerleri 6.00-8.06 arasında değişmektedir. En büyük depremin 

10.bölgede meydana geldiği, 8, 11, 12, 13, 14 ve 15 bölgelerde de yüksek magnitüdlü depremler meydana 

6 Kütahya Fay Zonu 29 6.00±0.88 5.3 1.81±0.37 0.85±0.15 

7 
Karova-Milas, Muğla-

Yatağan Fayları 
172 7.33±0.61 6.5 2.13±0.16 0.42±0.31 

8 Büyük Menderes Graben 95 7.53±0.52 6.8 2.01±0.21 0.22±0.22 

9 
Dozkırı-Çardak, Sandıklı 

Fayları 
52 7.17±0.67 6.3 1.74±0.26 0.15±0.20 

10 Ege Adaları 292 8.06±0.25 7.7 1.99±0.11 0.82±0.47 

11 Ege Yayı 530 7.69±0.43 7.1 2.11±0.93 0.13±0.58 

12 
Ege Yayı, Marmaris, 

Köyceğiz, Fethiye Fayları 
413 7.68±0.43 7.1 2.02±0.10 0.11±0.55 

13 

Gölhisar-Çameli, Acıgöl, 

Tatarlı Kumdanlı Fayları, 

Dinar Graben 

123 7.66±0.48 6.9 3.08±0.27 0.32±0.28 

14 Sultandağı Fayı 46 7.71±0.45 7.0 2.25±0.33 0.11±0.16 

15 
Kaş ve Beyşehirgölü 

Fayları 
187 7.50±0.52 6.8 1.95±0.14 0.49±0.35 
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geldiği gözlenmiştir. En düşük 𝑀𝑚𝑎𝑥
𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠

=6.00 değeri Kütahya Fay Zonu bölgesinde tahmin edilmiştir. 6.5-7.5 

aralığındaki Mmax değerleri Batı Anadolu’nun kuzeyinde 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 bölgelerde hesaplanmıştır. 7.5-8.0 

aralığındaki Mmax değerleri Batı Anadolu’nun güneyinde 8, 11, 12, 13, 14 ve 15 bölgelerde hesaplanmıştır. En 

yüksek 𝑀𝑚𝑎𝑥
𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠

=8.06 değeri 10. Bölgede (Ege Adaları) hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 15 farklı bölge için gelecek T=5, 10, 20, 50 ve 100 yıllık zaman aralıklarında deprem tehlike 

parametrelerinin istatistiksel karakteristiklerinin ‘görünür ve gerçek magnitüd’ değerleri (Mmax(T))’nin olasılık 

yoğunluk grafikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 15 farklı bölge için gelecek T=5, 10, 20, 50 ve 100 yıllık zaman aralıklarında deprem tehlike 

parametrelerinin istatistiksel karakteristiklerinin ‘görünür ve gerçek magnitüd’ değerleri ile (Mmax(T))’nin 

olasılık fonksiyon grafikleri 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 15-farklı bölge için gelecek T=5, 10, 20, 50 ve 100 yıllık zaman aralıklarında deprem tehlike 

parametrelerinin istatistiksel karakteristiklerinin ‘görünür ve gerçek magnitüd’ değerleri (1-

ф(M)=Prob(Mmax(T)≥M))’nin ‘kuyruk’ olasılık grafikleri 
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Deprem tehlike hesaplamalarında en yüksek β=3.08 değeri 13. bölgede (Gölhisar-Çameli, Acıgöl, Tatarlı 

Kumdanlı Fayları, Dinar Graben) olduğu, en düşük β=1.70 değeri 3. bölgede (Eskişehir, İnönü Dodurga Fay 

Zonları) olduğu sonucuna varılmıştır. 

Batı Anadolu 15 farklı bölgesinin görünür ve gerçek magnitüd değerleri için ‘olasılık’ grafikleri incelendiğinde 

yapılan hesaplamalar ve kıyaslamalar sonucunda Batı Anadolu 15 farklı bölge için %50, 70 ve 90 olasılık 

seviyeleri için en yüksek magnitüd değeri 10.bölgede (Ege Adaları) %90 olasılıkla gelecek 100-yıl içerisinde 

7.65 büyüklüğünde hesap edilmiştir. 
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Şekil 6. T yıllık peryotlarda, 15 farklı bölge için Mmax dağılımının fonksiyonları (%50,70 ve 90) için ‘görünür 

magnitüd’ değerlerin ‘olasılık’ grafikleri 
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Şekil 7. T yıllık peryotlarda, 15 farklı bölge için Mmax dağılımının fonksiyonları (%50,70 ve 90) için ‘gerçek 

magnitüd’ değerlerin ‘olasılık’ grafikleri 
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Tablo 2.  Batı Anadolu’nun 15 farklı bölgesinde α=0.50, α=0.70, α=0.90 olasılık seviyeleri için T=5, 10, 20, 50 

ve 100 yıllar içerisinde ‘görünür magnitüdler’ için (Mmax(T))’nin tahmin edilen ‘olasılık’ değerleri 

Bölge 
Gelecek Yıllar 

5 10 20 50 100 

0.50 olasılık seviyesinin değerleri 

1 5.25±0.10 5.61±0.13 5.95±0.14 6.35±0.18 6.61±0.22 

2 4.93±0.09 5.19±0.13 5.50±0.17 5.91±0.21 6.20±0.23 

3 5.05±0.11 5.35±0.15 5.70±0.18 6.12±0.21 6.40±0.25 

4 4.67±0.10 4.90±0.13 5.18±0.17 5.54±0.21 5.79±0.24 

5 5.50±0.07 5.74±0.08 5.96±0.10 6.23±0.15 6.41±0.21 

6 4.74±0.07 4.92±0.10 5.15±0.13 5.42±0.22 5.58±0.30 

7 5.13±0.09 5.45±0.11 5.76±0.12 6.14±0.15 6.40±0.18 

8 5.20±0.10 5.53±0.13 5.86±0.15 6.28±0.18 6.56±0.20 

9 4.85±0.13 5.19±0.17 5.55±0.20 5.99±0.23 6.28±0.26 

10 5.55±0.09 5.89±0.11 6.24±0.12 6.67±0.14 6.99±0.15 

11 5.70±0.07 6.02±0.08 6.33±0.09 6.71±0.11 6.97±0.13 

12 5.68±0.08 6.02±0.09 6.33±0.10 6.73±0.12 6.99±0.15 

13 5.21±0.07 5.44±0.08 5.67±0.10 5.96±0.13 6.18±0.14 

14 4.88±0.09 5.12±0.13 5.42±0.17 5.83±0.22 6.13±0.25 

15 5.31±0.10 5.66±0.12 5.99±0.13 6.40±0.16 6.68±0.18 

0.70 olasılık seviyesinin değerleri 

1 5.1±0.13 5.93±0.14 6.24±0.16 6.2±0.21 6.81±0.27 

2 5.23±0.13 5.50±0.17 5.80±0.20 6.19±0.23 6.45±0.25 

3 5.40±0.15 5.70±0.18 6.02±0.20 6.39±0.25 6.61±0.30 

4 4.94±0.13 5.17±0.17 5.44±0.20 5.78±0.24 6.02±0.27 

5 5.73±0.08 5.96±0.10 6.16±0.13 6.40±0.21 6.56±0.27 

6 4.99±0.10 5.16±0.13 5.35±0.19 5.57±0.30 5.71±0.38 

7 5.44±0.11 5.74±0.12 6.04±0.14 6.39±0.17 6.63±0.22 

8 5.53±0.13 5.85±0.15 6.17±0.17 6.55±0.20 6.80±0.22 

9 5.21±0.16 5.54±0.20 5.88±0.22 6.27±0.26 6.52±0.31 

10 5.88±0.11 6.22±0.12 6.55±0.14 6.97±0.15 7.26±0.15 

11 6.01±0.08 6.32±0.09 6.61±0.10 6.96±0.13 7.18±0.17 

12 6.00±0.09 6.32±0.10 6.62±0.12 6.98±0.15 7.20±0.19 

13 5.43±0.08 5.66±0.10 5.88±0.12 6.17±0.14 6.39±0.16 

14 5.17±0.13 5.42±0.17 5.72±0.21 6.12±0.25 6.40±0.27 

15 5.65±0.12 5.98±0.13 6.30±0.15 6.67±0.18 6.91±0.22 

0.90 olasılık seviyesinin değerleri 

1 6.17±0.16 6.46±0.19 6.70±0.24 6.95±0.32 7.09±0.38 

2 5.77±0.19 6.03±0.22 6.31±0.24 6.64±0.27 6.85±0.30 

3 6.00±0.20 6.24±0.22 6.49±0.27 6.75±0.34 6.91±0.40 

4 5.43±0.19 5.65±0.22 5.89±0.25 6.18±0.30 6.38±0.35 

5 6.11±0.12 6.31±0.17 6.47±0.23 6.66±0.32 6.78±0.39 

6 5.37±0.20 5.50±0.25 5.64±0.33 5.80±0.45 5.89±0.53 

7 5.97±0.14 6.25±0.16 6.50±0.19 6.78±0.26 6.96±0.32 

8 6.10±0.17 6.39±0.19 6.67±0.21 6.97±0.25 7.16±0.29 

9 5.83±0.21 6.11±0.24 6.38±0.28 6.68±0.35 6.85±0.41 

10 6.48±0.13 6.80±0.14 7.10±0.15 7.45±0.15 7.65±0.16 

11 6.54±0.10 6.82±0.12 7.06±0.15 7.32±0.21 7.47±0.26 

12 6.55±0.11 6.83±0.13 7.08±0.16 7.33±0.23 7.48±0.27 

13 5.83±0.12 6.05±0.13 6.27±0.15 6.55±0.17 6.75±0.18 

14 5.71±0.20 5.96±0.23 6.24±0.26 6.61±0.28 6.86±0.29 

15 6.22±0.14 6.52±0.16 6.78±0.19 7.06±0.26 7.23±0.31 
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Tablo 3.  Batı Anadolu’nun 15 farklı bölgesinde α=0.50, α=0.70, α=0.90 olasılık seviyeleri için T=5, 10, 20, 50 

ve 100 yıllar içerisinde ‘gerçek magnitüdler’ için (Mmax(T))’nin tahmin edilen ‘olasılık’ değerleri 

Bölge 
Gelecek Yıllar 

5 10 20 50 100 

0.50 olasılık seviyesinin değerleri 

1 5.24±0.11 5.61±0.13 5.93±0.15 6.34±0.18 6.61±0.22 

2 4.92±0.10 5.18±0.13 5.49±0.17 5.89±0.21 6.18±0.23 

3 5.05±0.11 5.34±0.15 5.69±0.18 6.11±0.21 6.38±0.25 

4 4.66±0.10 4.88±0.14 5.16±0.17 5.52±0.21 5.78±0.24 

5 5.48±0.07 5.72±0.08 5.95±0.10 6.21±0.15 6.39±0.21 

6 4.73±0.07 4.91±0.10 5.14±0.14 5.40±0.22 5.55±0.31 

7 5.12±0.09 5.43±0.11 5.74±0.13 6.13±0.15 6.39±0.18 

8 5.19±0.10 5.52±0.13 5.85±0.15 6.26±0.18 6.55±0.20 

9 4.84±0.13 5.18±0.17 5.54±0.20 5.98±0.23 6.27±0.26 

10 5.54±0.09 5.88±0.11 6.22±0.12 6.66±0.14 6.97±0.15 

11 5.69±0.07 6.01±0.08 6.31±0.09 6.70±0.11 6.95±0.14 

12 5.67±0.08 6.00±0.09 6.32±0.10 6.71±0.12 6.97±0.15 

13 5.19±0.07 5.42±0.09 5.65±0.11 5.94±0.13 6.16±0.15 

14 4.87±0.09 5.11±0.13 5.41±0.17 5.81±0.22 6.11±0.25 

15 5.30±0.10 5.65±0.12 5.98±0.13 6.39±0.16 6.67±0.18 

0.70 olasılık seviyesinin değerleri 

1 5.58±0.13 5.92±0.15 6.23±0.17 6.58±0.21 6.80±0.27 

2 5.22±0.13 5.48±0.17 5.79±0.20 6.17±0.23 6.44±0.25 

3 5.40±0.15 5.68±0.18 6.00±0.20 6.37±0.25 6.2±0.30 

4 4.93±0.13 5.16±0.17 5.43±0.20 5.77±0.24 6.00±0.28 

5 5.71±0.08 5.94±0.10 6.14±0.14 6.38±0.21 6.53±0.28 

6 4.98±0.10 5.15±0.13 5.34±0.19 5.55±0.31 5.67±0.40 

7 5.42±0.11 5.73±0.12 6.03±0.14 6.38±0.18 6.61±0.22 

8 5.52±0.13 5.84±0.15 6.15±0.17 6.54±0.20 6.79±0.22 

9 5.20±0.16 5.53±0.20 5.86±0.22 6.26±0.26 6.51±0.31 

10 5.87±0.11 6.21±0.12 6.54±0.14 6.96±0.15 7.25±0.15 

11 5.99±0.08 6.30±0.09 6.2±0.10 6.94±0.13 7.16±0.18 

12 5.99±0.09 6.31±0.10 6.61±0.12 6.96±0.15 7.18±0.19 

13 5.41±0.09 5.64±0.10 5.86±0.12 6.15±0.15 6.37±0.16 

14 5.16±0.13 5.41±0.17 5.70±0.21 6.10±0.25 6.39±0.27 

15 5.63±0.12 5.97±0.13 6.28±0.15 6.66±0.18 6.90±0.22 

0.90 olasılık seviyesinin değerleri 

1 6.16±0.16 6.44±0.19 6.68±0.24 6.93±0.32 7.06±0.39 

2 5.76±0.19 6.02±0.22 6.29±0.24 6.62±0.27 6.84±0.30 

3 5.99±0.20 6.23±0.23 6.48±0.27 6.73±0.35 6.87±0.42 

4 5.41±0.19 5.63±0.22 5.87±0.25 6.16±0.31 6.35±0.36 

5 6.10±0.12 6.29±0.18 6.45±0.24 6.63±0.34 6.73±0.42 

6 5.36±0.20 5.48±0.26 5.2±0.35 5.74±0.48 5.81±0.57 

7 5.96±0.14 6.23±0.16 6.49±0.19 6.77±0.26 6.93±0.33 

8 6.09±0.17 6.38±0.19 6.65±0.21 6.96±0.25 7.14±0.30 

9 5.82±0.22 6.10±0.24 6.37±0.28 6.66±0.36 6.83±0.42 

10 6.46±0.13 6.79±0.14 7.09±0.15 7.44±0.15 7.64±.016 

11 6.53±0.10 6.80±0.12 7.05±0.15 7.30±0.22 7.44±0.27 

12 6.54±0.11 6.82±0.13 7.06±0.16 7.32±0.23 7.45±0.29 

13 5.81±0.12 6.03±0.14 6.25±0.15 6.53±0.17 6.73±0.18 

14 5.70±0.20 5.94±0.23 6.23±0.26 6.1±0.29 6.84±0.29 

15 6.21±0.15 6.51±0.16 6.77±0.20 7.05±0.26 7.21±0.32 
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ÖZET 

Bu çalışma da Burdur için deprem risk çalışması ve hasar tahmini yapılmıştır. Deprem risk çalışmalarında, 

deprem geçmişinin ve şiddetli deprem ivme kayıtlarının elde edilmesi,  mevcut ve potansiyel fay oluşumlarının 

belirlenmesi, zemin büyütmelerinin mikro ölçekte ne olacağının tespiti, yapı stoğunun çıkarılarak, yapı tipi ve 

kat sayısına bağlı risk sınıflandırmasının yapılması, yaşayan nüfus yoğunluğu ve bunlara bağlı potansiyel hasar 

ve kayıpların tahmini gereklidir.  Buna yönelik olarak, Burdur ili açısından deprem riski, Burdur ili aktif 

faylarının konumu, deprem büyüklükleri ve ana kaya ivme şiddetleri açısından değerlendirilmiş ve sonra zemin 

şartları (jeoloji ve zemin genel karakteristikleri), yerleşim yerlerinin fay kırıklarına olan uzaklığı, mikro zemin 

büyütmeleri, zemin sıvılaşma potansiyeli ve yapı envanteri açısından hasar riski üzerine genel düşüncüler 

sunulmuştur. Yerel jeoloji ve zemin koşulları depremin büyüklüğü, frekans içeriği ve süresini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışmada farklı zemin koşullarının zemin hareketine ve deprem ivmeleri üzerine 

olan azaltma ve/veya artırma etkisi ve ilişkili olarak Burdur ili mikro bölge zemin sınıflandırmasının 

yapılmasının önemine değinilmiştir.  İlave olarak, Burdur için, deprem büyüklüğü, aletsel şiddeti ve ana kaya 

ivme değerlerine bağlı olarak titreşimin hissedilme derecesi ve olası hasar büyüklüğü üzerine genel bir 

sınıflandırma çalışması yapılmıştır. Ayrıca, spektral ivme, periyot ve zemin ilişkisi sunulmuştur. Bununla 

birlikte ayrıca sismik hasar modelleri özet olarak verilmiş, hasar ve kayıp olasılık hesapları anlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Deprem, sismik risk, hasar tahmini, kayıp tahmini 

 

BURDUR EARTHQUAKE RISK AND DAMAGE ASSESSMENT 

 

ABSTRACT 

In this study, earthquake risk and damage risk estimation is performed. In the seismic risk studies, earthquake 

history and strong ground motion records, existing and potential fault locations, soil amplifications for micro 

scale, structure stock and type of building classifications as well as intensity areas of population have to be 

determined to make hazard and damage estimation as well as potential losses. Therefore, seismic risk of Burdur 

is evaluated depending on faults, historical earthquakes and bedrock accelerations. Then, considerations on the 

potential damage and loss are presented depending on the geological and soil characteristics on the micro scale, 

soil amplifications, distances to the active faults and structure types and intensity. Local soil conditions 

significantly affect the amplitude of the earthquake acceleration, frequency and duration. Therefore, in this 

study, the effects of the different soil conditions as well as the importance of micro scale soil classification for 

the city of Burdur on the acceleration amplification are also emphasized. In addition, a general hazard 

classification for Burdur is done depending on the bedrock accelerations, magnitudes, feeling degree of shaking. 

Moreover, a general relationship among spectral acceleration, period and soil types is provided. Finally, general 

damage and loss estimation methods are summarized. 

Keywords: Earthquake, seismic risk, hazard estimation, loss estimation 
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1. GİRİŞ  

Aktif faylar tarihsel geçmişlerinde yer değiştirme yapmış olan faylardır. Aktif olmayan faylar da ise hareket 

gözlenmemiştir. Fakat aktif olmayan faylarında aktif olma potansiyeli her zaman için vardır.  Gelecekte herhangi 

bir anda hareket edebilirler. Depremler birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve bu titreşimler artçı 

depremlerle birkaç güne kadar farklı frekans ve genliklerde devam edebilir. Bir depremde doğrudan faydaki 

yırtılmadan ve zeminin yer değiştirmesinden kaynaklanan hasar veya ölüm olayları oldukça sınırlı ve azdır. 

Deprem sonucunda oluşan hasarların, yaralanmaların veya ölümlerin çoğu, deprem dalgalarının yapılarda 

meydana getirdiği titreşimlerin neticesinde oluşan yapı elemanlarındaki kesit zorlarının artmasından ve yapı 

taşıyıcı elemanlarının göçmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, deprem titreşimleri sebebiyle zemin 

sıvılaşmasına bağlı yapı göçmeleri, yangınlar, heyelanlar, eşya düşmeleri de kayıp ve ölümlere deprem 

neticesinde neden olabilmektedir. Kayıpların, hasarların veya ölümlerin büyüklüğünün aşağıdaki nedenlere bağlı 

olarak artma riski yüksektir. 

 Yoğun kentleşme  

 Kaçak yapılaşma  

 Arazinin hatalı kullanımı (heyelan ve zemin sıvılaşması riski olan bölgelere yapı yapılması) 

 Proje ve inşaat hataları 

 Denetimsizlik veya denetim eksikliği 

 

Depremler neticesinde, iletişim, enerji, içme suyu hatları ile ulaşım yolları ve barajlar hasar görebilirler. Bunlar 

bir yerleşim yerinin yaşam damarları olup, deprem sonrasında acil yardım planlarının uygulanmasında 

gecikmelere, aksamalara ve diğer güçlüklere sebep verebilirler. Bu açıdan bütün bu yaşam tesislerinin, insan 

yoğunluğu fazla olan ve bir deprem sonrasında acilen servisine ihtiyaç olan hastanelerin ve yıkılması durumunda 

büyük tahribatlara sebep olan barajların depreme karşı çok iyi planlanması, projelendirilmesi ve depreme 

dayanaklı inşa edilmesi önem arz etmektedir (Burrows, 2005).  

Aktif fayların uzunluğu, kırılma boyu, kırılma yerinin yerleşim yerine olan uzaklığı ve derinliği deprem 

titreşimlerinin vereceği hasarın boyutu ile doğrudan ilişkilidir (Şekil 1). Bazen aktif ana fay yerleşim yerine 

bölgesel bir faydan çok daha uzak ise, deprem ivmelerinin uzaklığa bağlı olarak azalması nedeniyle daha az 

zarar verirler. Yüzeye yakın depremler ise derin depremlere göre zarar verme olasılıkları daha fazladır. 

Depremlerin büyüklükleri fayda açığa çıkan veya fay uzunluğuna bağlı olarak açığa çıkması muhtemel olan 

enerjinin büyüklüğüne bağlı olarak moment (magnitüd) büyüklüğüne bağlı olarak Richter ölçeğine göre veya 

depremin canlı veya yapılar üzerindeki etki şiddetine (Mercalli şiddetine) bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. 

Richter sınıflandırmasına göre depremlerin sınıflandırılması Tablo 1’de verilmiştir. Deprem büyüklüğü (M) ile 

Mercalli şiddeti arasındaki ilişki ise Tablo 2’de özetlenmiştir (Burrows, 2005). 

 

 

 

 

Şekil 1. Deprem kaynağından yerleşim yerine dalgaların yayılması (şematik görünüş) 
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Tablo 1. Richter sınıflandırmasına göre depremlerin sınıflandırılması (Celep ve Kumbasar, 2004) 

Deprem sınıfı Magnitüd, M 

Çok büyük M  8 

Oldukça büyük 7  M  8 

Büyük 6  M  7 

Orta 5  M  6 

Küçük 4  M  5 

Çok küçük 3  M  4 

Mikro M  3 

 

 

Tablo 2. Deprem büyüklüğü (M) ile Mercalli şiddeti arasındaki ilişki (Celep ve Kumbasar, 2004) 

Magnitüd (Richter) Şiddet (Mercalli) Tanım 

1.0-2.8 I-III Hissedilmez veya çok hassas aletlerle ölçülür veya yüksek 

katlarda oturan bazı kişilerce hissedilebilir. Titreşim en fazla 

bir kamyonun geçmesi esnasındaki titreşim kadardır. 

2.8-4.6 IV-VI Dışarıda veya yapı içerisinde olan pek çok insan tarafından 

hissedilir, mutfak eşyaları tabak vs düşer, bazı pencereler 

veya kapılar hasar görebilir, bir kısım insanlar korku ile 

dışarı koşabilir. 

4.6-5.9 VII-VIII Herkes dışarı koşar, yapı tipine bağlı olarak yapısal bazı iç 

hasarlar ve duvarlarda çatlaklar oluşur, araç sürücüleri de 

titreşimi hisseder 

5.9-7.1 IX- X Bina temelleri yer değiştirir, bina taşıyıcı elemanlarında 

çatlaklar kırılmalar oluşur, yer altı boru sistemleri kırılır, 

çoğu yığma yapılar yıkılır, heyelanlar ve zeminde çatlaklar 

olur, sıvılaşma oluşabilir, demiryolları eğilir 

7.1-8.3 XI-XII Çok az sayıda yapı ayakta kalır, köprüler yıkılır, heyelanlar 

olur, zemin yarılır, sıvılaşma oluşabilir, pek çok eşya havaya 

fırlar, deprem dalgalarının hareketi zemin yüzünde görünür.  

 

2. DEPREM RİSK TAHMİNLERİ 

Belirli bir saha veya bölgedeki sismik tehlikeleri değerlendirmek için, sismik aktivitenin muhtemel tüm 

kaynakları teşhis edilmeli ve bunların gelecekte deprem oluşturma potansiyeli olasılığa olarak 
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değerlendirilmelidir. Sismik kaynakların tespit edilmesi ayrıntılı bir incelemeyi gerektirir. Bazıları gayet belirgin 

ve bazıları da gizlenmiş ya da engellenmiş olan doğal ipuçlarının gözlenmesi ve yorumlanması gerekir. Modern 

sismograflar ve bunların oluşturduğu ağlar günümüzdeki depremlerin gözlenmesi ve yorumlanmasını oldukça 

kolaylaştırmıştır. Belirli bir alanda herhangi bir kuvvetli hareketin aletsel olarak kaydedilmemiş olması gerçeği, 

burada geçmişte deprem olmadığı anlamına gelmemelidir ve gelecekte olmayacağı da garanti edilemez. Aletsel 

sismik kayıtların bulunmadığı yerlerde, deprem aktivitesinin diğer ipuçları ortaya çıkarılmalıdır. Bunlar, jeolojik 

ve tektonik kanıtlar veya tarihsel (aletsel dönem öncesi) depremsellik olabilir (Kutanis, 2005). 

Risk değerlendirme metodolojisi ayrıca Şekil 2 de verilmiştir.  Deprem risk tahminleri başlıca beş adımda 

yapılır. Bunlar başlıca, deprem sismik tehlike analizi, yerleşim yeri arazi jeolojik ve geoteknik şartlarının 

belirlenmesi, yerleşim alt ve üst yapı özelliklerinin belirlenmesi, yapı envanterinin çıkarılması, hasar tahmin 

modellerinin oluşturulması ve hasar tahminlerinin yapılmasıdır (Tablo 3). 

Deprem tehlike risk çalışmalarında başlıca iki metot kullanılır. Bunlar i) Deterministik ve ii) Probabilistik 

yöntemlerdir. Deterministik yöntemlerde aktif bir fayın üretebileceği birkaç kuvvetli yer hareketi büyüklüğü 

belirlenerek bunlara karşılık gelen ivme genliklerinin ve bunların deprem kaynağından olan uzaklığa bağlı 

azalım ilişkilerinin hesaplanması daha sonra yerleşim alanındaki yüzey ivme değerlerinin ve zamana bağlı 

genliklerinin zemin büyütmeleri dikkate alınarak analiz edilmesidir. Son aşamada ise yüzey ivme genliklerine ve 

periyotlarına bağlı olarak yapıların davranışı modellenerek hasar ve kayıp tahminleri yapılır. Probalistik deprem 

tehlikesi hasar yapıcı yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman periyodu içerisinde meydana gelme 

ihtimali olarak tanımlanır. Bundan sonraki adımlar ise deterministik yöntemdeki gibi yapılır.  

 

 

Şekil 2. Risk tahmin metodu (Algermissen, 1989) 
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Tablo 3. Deprem risk tahmini için yapılması gereken çalışmalar (Burrows, 2005) 

 

 

Deprem tehlike analizi (sismik 

risk) 

1. Deprem kaynaklarının belirlenmesi: Mevcut fayların konumu, 

yapısı, uzunluğu, aktifliği, kayıt altındaki tarihi deprem geçmişi, 

moment büyüklükleri, episantr ve hiposantr merkezleri. 

2. Deprem kaynağının risk analizi: M > 5 den üretebileceği 

maksimum moment büyüklüğüne kadar kuvvetli yer hareketlerinin 

analizi, bunların belli yıllar içinde gelme olasılıkları, ana kaya 

maksimum yer ivmesinin analizi, deprem kaynağı ile çalışılan 

yerleşim bölgesi arasındaki deprem dalgalarının azalım ilişkisinin ve 

yerleşim yerindeki ana kayada oluşan ivme-zaman genliklerinin 

belirlenmesi. 

 

Yerleşim bölgesinin jeolojik ve 

geoteknik karakteristikleri 

Deprem dalgalarına yerleşim bölgesinin arazi etkilerinin analizi: 

Zemin büyütmesi analizi, sıvılaşma ve heyelan risk analizleri, yüzey 

fay kırıklarının tespiti 

 

Yerleşimin alt ve üst yapı 

özellikleri 

1. Deprem den dolayı hasara uğrayabilecek bütün yapıların, yaşam 

hatlarının (ulaşım, enerji, iletişim, içme suyu vs.), hastane, baraj, 

zehirli atık depoları vs. belirlenmesi 

2. Bütün bu yapıların hasara uğrama risklerine göre sınıflandırılması 

3. Mesken ve işyerlerindeki nüfus yoğunluklarının belirlenmesi  

 

 

Hasar Modelleri 

1. Risk sınıflandırması yapılmış bütün alt ve üst yapıların deprem 

şiddeti ve bölgesel zemin koşullarına bağlı olarak titreşim 

özeliklerine göre yapıların davranışlarının ve göçme durumlarının 

analizi 

2. Söz konusu edilen deprem şiddetlerine bağlı olan yapıların hasar 

oranlarının ve hasar fonksiyonlarının belirlenmesi 

3. Olası yapı hasarlarının analizi 

4.  Yangın, heyelan ve diğer hasarların analizi  

 

Kayıp tahminleri 

1.  Canlı ölüm oranlarının tahmini 

2. Toplam göçen yapı ve tesis bedellerinin tahmini 

3. Hasar tamir masraflarının tahmini 

4. Yeni tesis etme bedellerinin tahmini  

 

3. BURDUR İLİ DEMOGRAFİK YAPISI VE İMAR DURUMU  

Burdur nüfusu 2014 yılına göre  256.898 olup nüfusun % 49,5’u erkek, %50,5’i bayandır. Burdur nüfusunun % 

65,29 kısmı il ve ilçe merkezlerinde, % 34,71 kısmı ise köy ve beldelerde yaşamaktadır. Yüz ölçümü ise 7.174 

km
2
  ve nüfus yoğunluğu 36/km

2
’dir (Anonim, 2015). 

Burdur Merkez Belediyesinin ilk imar çalışması 1948 tarihinde yapılmış olup bu imar planı 1972 yılında ilaveler 

ile tadil edilmiştir. Bundan sonra 1978 yılında Burdur kenti revizyon ve ilave imar planı, 1/5000 ölçekli ve 

1/1000 ölçekli olarak hazırlanmış ve bu da 1987 yılına kadar belli aralıklar ile genel tadilatlar geçirmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan 20.02.2002 tarihinde 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ne onaylatılmış. “Burdur Belediyesi Kent Merkezi 
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ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi” adlı rapor gereğince imar 

planına yönelik öneriler sunulmuştur.  

Bu raporda “inceleme alanında yaklaşık 5 km uzunlukta 3 olası fay haritalanmış ve bu basamaklı fay 

düzlemlerinden herhangi birinde olacak aktivite yerleşim alanının tamamı için bir risk oluşturacağı ifade 

edilmiştir. Raporda, en güneyde olan fay, aktif fay olarak tanımlanmış ve 1971 ve 1914 depremlerinin bu fay 

boyunca yüzey faylanması oluşturduğu belirtilerek 40 metrelik tampon bölge oluşturulmuştur. Aynı raporda, 

%10-40 arası eğimli alanlar ile Burdur Gölü kıyı kenar çizgisi (860 m kotu) ile göl arasında kalan bölge Uygun 

Olmayan Alan olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Burdur yerleşim alanında, gölsel çökeller ve birikinti 

konilerinin bulunduğu alanlarda, zemin sıvılaşma riskinin olduğu alanlar, “Önlemli Uygun Alanlar-1” ve 

sıvılaşma riski taşımayan alanlar ise “Önlemli Uygun Alanlar-2” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu raporda 

yerleşime uygunluk kriteri değerlendirilmesinde, Uygun Alanlar için (UA) 4 kat, Önlemli Alanlar-1 (ÖA-1) için 

bodrum + 2 kat ve Önlemli Alanlar-2 için ise bodrum + 3 kat sınırlaması getirilmiştir (Şekil 3) (Demirtaş vd., 

2008). 

 

 

Şekil 3. Burdur merkez yerleşime uygunluk haritası (Demirtaş vd., 2008). 

 

4. TEKTONİK YAPI VE DEPREM DURUMU 

Burdur gölü ve çevresinde, Burdur havzasını doğu ve batıdan sınırlayan kuzeydoğu-güneybatı gidişli faylar, 

Burdur fayı olarak adlandırılmıştır. Bölgenin en önemli aktif fayı, KD yönünde uzanan Fethiye-Burdur fayı olup 

bu fayın uzunluğu yaklaşık olarak 300 km dir. fay zonunun genişliği 3-10 km arasında değişmekte olup 

basamaklı yapıdadır. Burdur fay zonu tek bir çizgi halinde olmayıp, birbirine paralel gelişmiş sol oblik atımlı 

faylardan oluşmaktadır (Yağmurlu vd., 2009). Burdur fay zonu kuzeydoğudan güneybatıya doğru, (l) Gölbaşı-

Gökçebağ segmenti, (2) Burdur segmenti, ve (3) Çendik-Yassıgüme segmenti olmak üzere, farklı uzunlukta 3 

fay segmentinden oluşmaktadır. Gölbaşı-Gökçebağ Segmenti Burdur'un doğusunda yer alan 12 km uzunlukta 

ve kuzeydoğu-güneybatı gidişli faydır. Burdur Segmenti, Burdur gölü güneyinde, Hacılar köyü doğusunda, 

yaklaşık 17 km uzunluktadır. Fay, Üst Miyosen-Pliyosen Burdur Formasyonu ile Kuvaterner yaşlı gölsel-akarsu 

çökellerini kesmektedir. Çendik-Yassıgüme Segmenti, Burdur Gölü güneybatısında yaklaşık 15 km 

uzunluktadır. Fay, Pliyosen yaşlı birimler ile Jura yaşlı birimleri ayırır. Güneyde eski seki dolgularında izlenir ve 

genç alüvyonları etkiler (Şekil 4). 1914, 1963 ve 1971 depremleri bu alandaki fayların diriliğini gösteren önemli 

depremlerdir. 1914 depreminde 40 km uzunluğunda bir yüzey faylanması meydana gelmiştir (Demirtaş vd., 

2008). 

Burdur’u kapsayan bölgede yaygın olarak görünen formasyonlar Mesozoyik ve Tersiyer dönemlerine aittir. 

Kuvaterner çökelleri ise bölgenin çöküntü alanlarında yer alır (Ertunç vd., 2001). Neotektonik deprem 

faaliyetleri neticesinde, ova ve göl kesimlerinde çökmeler dağlarda ise yükselmeler olmuştur. Erozyon ve diğer 
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aşınma etkileri ile de bugünkü topoğrafya meydana gelmiştir (Görmüş vd., 2005). Burdur gölü bir çöküntü 

(graben) gölüdür.  

Fethiye ile Burdur arasında uzanım gösteren, Burdur fayı yakın zamanda birçok deprem oluşturmuş, önemli kırık 

hatlarından biridir. Tablo 4’ de Burdur ilini etkileyen tarihsel depremler verilmiştir (Ertunç vd., 2001). 

 

 

Şekil 4. Fethiye körfezi ve Burdur gölü arasındaki bölgede Burdur fayı segmentleri ve diğer fay sistemleri 

(Yağmurlu ve Şentürk, 2005). 

 

Tablo 4.  Burdur İlini Etkileyen Tarihsel Depremler (Ertunç vd., 2001). 

TARİH DERİNLİK (km) BÜYÜKLÜK TARİH DERİNLİK (km) BÜYÜKLÜK 

03.10.1914 14 7.1 26.03.1965 11 5.0 

04.10.1914 15 5.0 13.06.1965 33 5.7 

04.10.1914 15 5.1 29.03.1956 0 5.0 

11.10.1914 15 5.2 25.09.1966 44 5.1 

16.01.1918 10 5.7 22.02.1971 47 5.0 

07.08.1925 20 5.9 12.05.1971 30 5.5 

16.08.1925 15 5.1 12.05.1971 29 6.2 

18.12.1925 15 5.1 12.05.1971 33 5.3 

01.03.1926 10 6.4 09.09.1971 49 5.2 

03.03.1926 0 5.0 24.02.1989 10 5.0 

07.02.1927 10 5.0 18.07.1990 26 5.1 

19.07.1933 40 6.0 21.11.1990 20 5.0 

12.08.1936 30 5.0 15.01.1991 1 5.3 

02.02.1951 20 5.4 11.03.1991 113 5.2 
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ZETEM Mühendislik raporuna göre,  Burdur Yerleşim yerlerinde açılan sondaj kuyularından yer altı suyuna 

rastlanılanlar Tablo 5’de verilmiştir (Demirtaş vd., 2008). Yerleşim yerinin büyük kesimi gölsel çökeller 

üzerinde olduğundan bu bölgelerdeki zemin gurubu Tablo 6’da sunulmaktadır. 

 

Tablo 5. Yeraltı suyunun gözlendiği sondaj kuyuları ve derinlikleri (Demirtaş vd., 2008). 

Kuyu No Derinlik (m) Birim YASS (m) 

SK-2 15.50 Tb 10.00 

SK-23 17.00 Qg 8.00 

SK-26 17.00 al 8.00 

SK-30 12.50 Tb 8.00 

SK-32 12.50 Tb 10.00 

SK-34 20.00 Tb 12.00 

SK-38 14.00 al 2.00 

SK-60 14.00 Qg 10.00 

SK-62 12.50 Qg 10.00 

SK-73 12.50 Tb 6.00 

SK-75 15.50 al 2.60 

Not: Tb :Burdur Formasyonu, Qg :Gölsel Çökel, al :Güncel Alüvyon 

 

Tablo 6.  Çalışma alanındaki gölsel çökellerin zemin grubu dağılımları (Demirtaş vd., 2008) 

BİRİM 

ZEMİN GRUBU 

SC (%) SM (%) ML (%) CH (%) CL (%) 

GÖLSEL 

ÇÖKELLER 
8 29 2 6 55 

 

26.01.1959 70 5.4 01.10.1995 5 6.0 

11.03.1963 40 5.5 21.04.2000 15 5.2 

30.01.1964 59 5.5 16.11.2007 5 5.0 

24.08.2014 7.6 4.8 (5.1) 
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5. BURDUR İLİ DETERMİNİSTİK DEPREM RİSKİ  

Burdur deprem geçmişine baktığımızda M ≥ 5 depremleri içerisinde, M = 5, 5,5, 6,0, 6,2, 6,4 ve 7,1’e kadar 

deprem büyüklükleri yaşanmıştır. Buna göre deterministik deprem analizinde sırasıyla, M=5.5, 6.5 ve 7.5 

büyüklüklerine karşılık gelen ana kaya ivme değerleri Şekil 5a’da ki korelasyon kullanılarak elde edilmiştir. 

Daha sonra yerleşim yerindeki zemin katmanlarının büyütmesi pratik olarak Şekil 5b’de ki korelasyon 

vasıtasıyla Tablo 7’de verildiği üzere bulunmuştur. Analizde deprem kaynağının sırasıyla, 3 km, 20 km ve 40 

km olması durumları dikkate alınarak her duruma ve her farklı deprem büyüklüğüne bağlı olarak zemin 

büyütmesi neticesinde olması beklenen farklı yüzey ivmeleri elde edilmiştir. Deprem kaynağı yerleşim yerine 

yaklaştıkça gerek ana kayadaki gerekse yüzeydeki ivme değerleri büyümektedir. Kaynaktan uzaklaştıkça ivmeler 

azalmaktadır.  

 

 

 

Şekil 5. a) Kayada pik ivme –fay uzaklığı korelasyonu (Polat ve Kalkan, 2002), b) Pik kaya ivmesi-yumuşak 

zemin ivmesi korelasyonu (Idriss, 1990). 

 

Tablo 7. Burdur yerleşim yeri ana kaya ve zemin yüzeyi ivmeleri 
 

 

Magnitüd 

(M) 

 

Faya olan uzaklık 

 

D = √(Episentır2 + hiposentır2) 

Burdur yerleşimi 

ana kaya ivmesi 

Zemin büyütmesine 

bağlı yüzey ivmesi 

3 km 20 km 40 km 3 km 20 km 40 km 

5.5 3 km 20 km 40 km 0.23g 0.10g 0.07g 0.32g 0.21g 0.18g 

6.5 3 km 20 km 40 km 0.30g 0.14g 0.09g 0.37g 0.26g 0.20g 

7.5 3 km 20 km 40 km 0.40g 0.19g 0.12g 0.40g 0.29g 0.24g 

 

 

6. SONUÇLAR 

 Bu çalışmada deprem risk metotları ve deprem riski için yapılması gereken işlemler özetlenmiş daha 

sonra Burdur fayından yerleşim yerlerinde olabilecek en büyük yüzey ivme değerleri korelasyonlardan 

elde edilmiştir.  
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 Buna göre en büyük deprem büyüklüğü için (M=7.5), yerleşim yeri zemin yüzeyinde Burdur fayı 

dolayısıyla yaklaşık 0.40g kadar bir ivme genliği olacağı söylenebilir. Ancak deprem dalgalarının zemin 

içerisinde kayadan yüzeye doğru yayılmasını modelleyen bir veya iki boyutlu (SHAKE) gibi ileri 

metotlar kullanılırsa daha gerçekçi netice elde etmek mümkündür. Bu tür simülasyonlar için ise, ana kaya 

ile Burdur arasındaki zemin katmanlarının kalınlıklarının, cinslerinin, birim hacim ağırlıkları ve kayma 

hızları ile modüllerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır.   

 

  Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından 

İncelenmesi işi kapsamında hazırlanan rapor neticesinde, Burdur yerleşim alanında, gölsel çökeller ve 

birikinti konilerinin bulunduğu alanlarda, zemin sıvılaşma riskinin olduğu alanlar, “Önlemli Uygun 

Alanlar-1” ve sıvılaşma riski taşımayan alanlar ise “Önlemli Uygun Alanlar-2” olarak tanımlanmıştır. Bu 

alanların Tablo 7 de verilen ivme değerleri, Burdur kuyu loglarından elde edilen SPT, N sonuçları ve 

zemin kayma dalgası hızları ile birlikte zemin katmanlarının ve yer altı suyu derinliklerine bağlı olarak 

tekrar değerlendirilmesinde fayda vardır. Tablo 5 ve 6 değerleri dikkate alındığında, YAS seviyeleri 

8m’nin altında gözükmektedir. Sıvılaşma riski 6 m den derin yer altı suyu için az veya orta derecede 

olmaktadır. Bunun yanı sıra Tablo 6’dan görüldüğü üzere ince dane yüzdesi 5 ‘in altında olabilecek 

gevşek kumlu zemin gurubu az gözükmektedir. İnce dane oranı % 5 in altındaki temiz kum veya kumlu 

siltli zeminlerde yüksek olmakta %5-30 arasında orta derecede olmakta %30 un üzerinde ise sıvılaşma 

riski çok azalmaktadır. Sıvılaşmaya etki eden pek çok faktör olduğundan bütün bu faktörlerinde Burdur 

sıvılaşma riskinde dikkate alınması tavsiye edilir.  
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ÖZET 

Deprem tahmin edilmesi en zor olan doğal afetlerden biridir. Bu yüzden deprem tahmini alanında yapılan 

çalışmalar olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada 

Polonya maden ocaklarından elde edilen sismik darbe verileri KNN (K-nearest Neighbors: K En Yakın 

Komşular) , SVM ( Support Vector Machine: Destek Vektör Makinesi),  YSA (Yapay Sinir Ağları) algoritmaları 

kullanılarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma hızının ve doğruluğunun artırılması için PCA (Principal 

Component Analysis: Temel Bileşen Analizi) gibi öznitelik seçme algoritmalarından yararlanılarak verinin 

boyutu azaltılmıştır. Sınıflandırma sonucunda, deprem tehlikesi %94,12’ye kadar çıkan bir başarı oranı ile doğru 

tahmin edilmiştir ve bulgular paylaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Deprem tahmini, KNN, YSA, SVM, PCA 

 

 

SEISMIC HAZARD PREDICTION WITH CLASSIFICATION OF SEISMIC PULSES 

 
ABSTRACT 

Earthquake is one of the most difficult disasters to predict. Therefore, studies in this area are very important to 

prevent possibility of loss of life and property. In this study, seismic pulse data taken from coal mines of Poland 

are classified with using KNN (K-nearest Neighbors), SVM (Support Vector Machine) and ANN (Artificial 

Neural Networks) algorithms. Dimension of data is reduced to increase the speed and accuracy of classification 

with help of feature selection algorithms such as PCA (Principal Component Analysis. According to the 

classification results, seismic hazard is predicted correctly with up to 94.12% successful rates and results are 

shared. 

 

Keywords: Earthquake prediction, KNN, ANN, SVM, PCA 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Deprem yer derinliklerinde biriken enerjinin bir anda boşalması sonucu oluşan elastik dalgaların, zemin 

yüzeyinde meydana getirdiği titreşim hareketleridir (Ketin, 2005). Bir başka tanımla depremler karmaşık olaylar 

sonucu gelişen doğal afetlerdir (Karaman, 2006). Bu karmaşıklık depremin zamanı, yeri ve şiddeti gibi birçok 

parametrenin tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Birinci derecede deprem bölgesinde olan ülkemizde meydana 

gelmesi olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için bu tahminler hayati önem taşımaktadır.  

Olası bir depremin önceden tahmin edilebilmesi için birçok öğeden yararlanılmaktadır. Bunlar kabuktaki 

yamulmalar, sismik darbeler kayaçlardaki jeokimyasal değişmeler, yer altı sularındaki değişmeler, su 

kaynaklarının azalması veya önce artıp daha sonra azalması, manyetizma, elektrik, bozulma değişimleri, 

bölgedeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarda meydana gelen değişimler, canlılarda meydana gelen 

davranış değişiklikleridir (Göker, 2010). Sismik darbeler kullanarak deprem tehlikesinin tahmin edilmesi üzerine 

literatürde birçok çalışma yapılmıştır  (Kabiesz et al., 2013; Zhou ve Zhu, 2014; Çelik vd., 2014) Bu çalışmada 
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ise sismik darbeler kullanılarak KNN, SVM ve YSA gibi öğrenebilir algoritmaların sayesinde literatürdeki 

çalışmalardan daha iyi bir deprem tehlikesi tahmini elde edilmeye çalışılmıştır. 

 

Bu çalışma 4 başlık şeklinde hazırlanmıştır. İlk başlıkta deprem tahmininin önemi ve zorluğundan bahsedilerek 

sismik darbeler ile yapılan çalışmalar verilmiştir. İkinci kısımda bu çalışmada kullanılan veriler ve 

algoritmalardan bahsedilmiştir. Üçüncü kısımda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular 

değerlendirilerek tartışılmıştır. Son olarak sonuçlar verilerek gelecekte yapılması düşünülen çalışmalardan 

bahsedilmiştir. 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Hazırlanan çalışmada seismic-bumps adı verilen 10
4
 J’den daha büyük sismik darbelerin tahmin edilmesi için 

kullanılan veri kümesi tercih edilmiştir (Sikora ve Wrobel, 2010). Polonya madenlerinden 8 saatlik vardiya 

aralıkları ile paralel alınan bu verilerde 2584 adet örnek 1’i sınıf parametresi olmak üzere 19 tanede öznitelik 

bulunmaktadır. Veri kümesi içerisinde 0 ve 1 olmak üzere iki farklı sınıf bulunmaktadır. 0 bir sonraki zaman 

aralığında deprem tehlikesinin olmadığı, 1 ise deprem tehlikesinin varlığı anlamına gelmektedir. Veri 

kümesindeki öznitelikler vardiya sonundaki sismik durum, sismo akustik durum, vardiya türü, jeofonlar 

üzerinden kaydedilen sismik enerji, önceki vardiyadan jeofonlar üzerinden kaydedilen darbe sayısı, sekiz önceki 

vardiyada kaydedilen ortalama enerji, sekiz önceki vardiyada kaydedilen ortalama darbe, sismo akustik yöntem 

ile vardiya sonucu, önceki vardiya için kaydedilen darbe sayısı, önceki vardiya içinde kayıtlı sismik darbe sayısı 

enerji aralıkları, önceki vardiyadaki toplam sismik enerji, önceki vardiyadaki sismik darbe maksimum enerjisidir 

(Çelik vd., 2014). 

 

Veri kümesi içerisindeki sınıf parametrelerini tahmin etmek deprem tahmini ile aynı anlama gelmektedir. Bu 

sınıflandırma işlemi için KNN, SVM, YSA algoritmaları tercih edilmiştir ancak veri boyutunun çok yüksek 

olması karmaşıklığı ve işlem için harcanan süreyi olumsuz yönde artırmaktadır. Veri boyutunu azaltmak için 

örnekler arasında seçim yapılmış her sınıftan 170’er adet örnek alınmıştır. Her bir örnekte fazla sayıda bulunan 

öznitelik sayısını azaltmak için ise PCA kullanılmıştır. 

 

2.1 Temel Bileşen Analizi 

 

Temel bileşen analizi (PCA) örnekler içerisindeki bir biri ile bağıntılı özniteliklerin değişimlerini korumaya 

çalışarak, öznitelikleri farklı bir boyuta taşıyarak öznitelik sayısını azaltmaya yarayan bir dönüşüm tekniğidir. 

(Çilli, 2007). Yapılan analiz sonucunda yeni bir değişken uzayı elde edilmektedir. Ve bu uzayı ilk değişkenlerin 

temel bileşenleri adı verilir. Bu bileşenler varyans değeri yüksek olandan düşük olana kadar sıralanarak en 

yüksek değerler seçilir. 

 

Seismic-bump veri kümesi içerisindeki örneklerin 18 adet öznitelik barındırması hazırlanan çalışmada kullanılan 

algoritmaların hesaplamalarını çok uzun sürelerde tamamlamasına ve karmaşıklığa yol açmaktadır. Veri 

kümesinin öznitelikleri bulunarak 2 boyuta kadar indirilmiştir. Sonuç olarak daha basit bir veri kümesi, daha 

hızlı ve doğruluğu yüksek sınıflandırma sonucu elde edilmiştir. Çünkü önemsiz olan öznitelikler temel bileşen 

analizi sonrası etkisini yitirerek sınıflandırma sonucuna olan etkileri azaltılmıştır. 

 

2.2 KNN Algoritması 

 

K en yakın komşular algoritması sorgulanan örneğin daha önceki örnekler içerisindeki en yakın K adet vektörün 

hangi sınıfa ait olduğuna bakarak sınıflandırma yapmaktadır (Kutlu, 2001). KNN kullanımı basit olmasına 

rağmen bir o kadar da etkili bir algoritmadır. KNN her ne kadar bir eğiticili öğrenme kullanan sınıflandırma 

algoritması olsa da karmaşık ve zaman alan bir öğrenme algoritması kullanmaya gerek kalmadan anlık verilere 

bakarak sınıflandırma yapabilmektedir. Sınıflandırılacak örneğin sahip olduğu özniteliklerin daha önceki sınıf 

parametresi bilinen örneklerdeki öznitelikler arasındaki uzaklık farkı en az olan örneklere bakılır. Bu uzaklık 

farkı hesaplanırken Manhattan, Minkowski, Öklid, Cityblock, Korelasyon, Cosine, Hamming, Jaccard, 

Mahalanobis, Spearman, Seuclidean uzaklık fonksiyonlarından biri tercih edilebilmektedir. Çalışmada bu 

uzaklık hesaplamalar içerisinde veri kümesine uygun ve en sık kullanılan Öklid (Eucludian Distance Metric: 
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Öklid Uzaklık Ölçümü) fonksiyonu seçilmiştir. Öklid uzaklık hesaplama fonksiyonu Eşitlik 1.’de gösterilmiştir 

(Karimifard et al., 2006). 

 

𝑑𝑠𝑡 = √∑ (𝑥𝑠𝑗 − 𝑦𝑡𝑗)
2𝑛

𝑗=1                  (1) 

Eşitlik içerisinde kullanılan 𝑑𝑠𝑡 iki örnek arasındaki uzaklığı ifade etmektedir. n toplam öznitelik sayısını j ise 

her bir öznitelik değerinin indis numarasını ifade etmek için kullanılmaktadır. xs sınıflandırılmaya çalışılan 

örneği yt ise sınıfı bilinen bir örneği ifade etmektedir. Sınıflandırılmak istenen örneğin bütün veri kümesine olan 

uzaklıkları bulunduktan sonra uzaklıklar yakından uzağa doğru sıralamaya tabi tutulur. Bu noktadan sonra K 

parametresi büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü K adet en yakın örneğe bakılacak ve en çok hangi sınıf var ise 

sınıflandırılmaya çalışılan örneğin o sınıfa ait olduğuna karar verilecektir. K parametresini belirlemek için bir 

çok çalışma olsa da her veri kümesi için farklı bir optimum K parametresi olabilmektedir. Bu yüzden yapılan 

çalışmada K parametresi deneme yanılma yolu ile en yüksek başarı oranını veren 50 olarak kabul edilmiştir. 

KNN algoritması ile yapılan sınıflandırma işlemi sonucunda eğitim için kullanılan veriler ve sınıflandırma 

işlemine tabi tutulan verilerin grafiksel gösterimi Şekil 2.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.1. KNN algoritması ile yapılan sınıflandırma işlemi sonucu elde edilen çıktılar 

  

2.3. Destek Vektör Makinesi 

 

Destek vektör makineleri sınıflandırma problemlerinde oldukça faydalı sonuçlar veren basit algoritmalardan 

biridir. Sınıflandırma probleminde SVM iki farklı sınıf arasında bir sınır çizgisi çekere iki farklı gruba ayırmaya 

çalışır (Şeker, 2008).  Şekil 2.2.’de seismic-bump veri seti örneklerinin özniteliklerine uygulanmış SVM 

algoritması sonrası çizilen sınırlar gösterilmektedir.  
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Şekil 2.2. Özniteliklerin SVM algoritması ile sınıflandırılması 

2.4. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir hücrelerini basit bir şekilde taklit eden bilgisayar yazılımlarıdır. Bu özellikleri 

sayesinde sınıflandırma, tahmin, optimizasyon, örüntü tanıma, bellek yönetimi ve kontrol gibi birçok problemi 

etkili ve kolay bir şekilde çözebilmektedirler (Blanton, 1997). Yapay sinir ağları, örneklerden yola çıkarak bilgi 

toplamakta ve daha sonra hiç görmediği örnekler ile karşılaşınca öğrendiği bilgileri kullanarak örnekleri 

sınıflandırabilmektedir (Keleşoğlu ve Fırat, 2006). Basit bir yapay sinir ağının modeli Şekil 2.3’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.3. Basit bir YSA modeli 

Giriş katmanı verilerin alınarak bir sonraki katmana teslim edildiği yerdir. Gizli katmandaki her bir sinir hücresi 

kendisinden bir önceki katmandaki sinir hücrelerinden gelen her bir veriyi belirli bir ağırlığa göre işleme tabi 

tutmaktadır. Bir YSA’da öğrenme bu ağırlıkların değişmesi ile meydana gelmektedir. Çünkü bu ağırlıklar her bir 

giriş değerinin ne oranda çıkışa etki edeceğine karar vermektedir. Hazırlanan çalışmada ağın eğitimi için 

kullanılan denklem Eşitlik 2’de, kullanılan ağın modeli ise Şekil 2.4’de verilmiştir. 
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Şekil 2.4 Kullanılan YSA’nın yapısı 

∆𝐴𝑗𝑚
𝐴Ç
(𝑡) = 𝛾𝛿𝑚Ç𝑗

𝐴 + 𝛼𝐴𝑗𝑚
𝐴Ç
(𝑡 − 1)                                            (2) 

∆𝐴𝑗𝑚
𝐴Ç

 her bir j sinirinden m sinirine giden ağırlıkta meydana gelen değişim miktarını ifade ederken 𝐴𝑗𝑚
𝐴Ç
(𝑡 − 1) 

bir önceki adımdaki ağırlığı ifade etmek için kullanılmaktadır. 𝛾 ağın eğitim hızı için kullanılan parametre 𝛼 ise 

devinirlik değeridir. 𝛿𝑚  m ağırlığının yapmış olduğu hata oranını göstermektedir. Ç𝑗
𝐴 ise ara katmandaki j 

sinirinin çıkış değeridir. Eğitim işlemi gerçekleştikten sonra elde edilen ağırlıklar ağın hafızasını 

oluşturmaktadır. Bu ağırlıklar kullanılarak daha önce verilmemiş örnekler ağ üzerinden işleme sokularak 

sınıflandırma sonucu elde edilmiştir. Şekil 2.5’de bu ağın eğitim, doğrulama ve test aşamalarının her bir adımı 

(epok) gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.5 YSA ağının eğitim, doğrulama ve test işlemlerinin grafiksel çıktıları 

 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 

Deprem tahmini yapabilmek için kullanılan seismic-dump veri kümesi sınıflandırma algoritmalarının eğitimi 

için 10 parçaya bölünmüştür. 9 kısım eğitim için 1 kısım ise test için kullanılmıştır. KNN ile yapılan 

sınıflandırma işlemleri sonucunda %94.1176 oranında doğru sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. KNN 

algoritması sonucunda elde edilen performans değerlerini göstermek için yararlanılan karşılıklı değerler matris 

(confusion matrix) Şekil 3.1’de verilmiştir. Yapılan sınıflandırma işlemleri sonucunda SVM algoritması 

%91.1765 başarılı sınıflandırma oranına ulaşabilirken, YSA %82.6 başarılı sınıflandırma oranında kalmıştır. 

SVM ve YSA algoritmaları ile yapılan sınıflandırma işlemleri sonucunda elde edilen performans değerleri için 

karşılıklı değerler matrisi ise Şekil 3.2 ve Şekil 3.3.’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.1. KNN sınıflandırma sonucu karşılıklı değerler 

 

Şekil 3.2. SVM sınıflandırma sonucu karşılıklı değerler 
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Şekil 3.3. YSA sınıflandırma sonucu karşılıklı değerler 

4. SONUÇ 

Depremin oluşumu Polonya kömür madenlerinden alınan sismik veriler kullanılarak tahmin edilmeye 

çalışılmıştır ve %94.1176 oranıyla KNN algoritmasıyla yüksek bir sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. Yapılan 

çalışma KNN algoritmasının deprem tahmininde kullanılmasının başarılı ve hızlı sonuçlar vereceğini 

göstermiştir.   

Gelecek çalışmalarda farklı bölgeler ve madenlerden alınan veriler ile veri kümesi genişletilerek daha sağlıklı 

sonuçlar almak için deneysel çalışmalar yapılacaktır. 
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ÖZET 

Yerkabuğunun aktif deformasyon alanları, birçok doğal afete neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. 
Bunlardan başlıcaları, can ve mal kayıplarıyla insanoğlunun yaşamında derin izler bırakan depremler ve 
heyelanlardır. Bu afet türleri ile ilgili yapılan jeolojik ve çok disiplinli araştırmalar 20. Yüzyılın başından itibaren 
doğal afet zararlarının etkisini en aza indirmeye yönelik çalışmalara ivme kazandırmıştır. Bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, yeni yaklaşımların geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin zenginleşmesine daha fazla katkı 
sağlamaktadır. Buna örnek olarak, İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar (InSAR) Tekniği son yıllarda yüzey 
deformasyonlarının belirlenmesinde etkili bir yöntem haline gelmiştir. Bu teknik, radar görüntü çiftlerini 
kullanarak çeşitli yüzey hareketlerinin deformasyon oranlarının belirlenmesine imkan sağlar. Ülkemizde birçok 
kentsel alan heyelan tehdidi altındadır. Bunlardan biri Denizli’nin Babadağ ilçesidir. İlçe merkezinde ve yakın 
çevresinde çeşitli heyelan olayları gözlemlenmektedir. Gündoğdu Mahallesi heyelandan en çok etkilenen 
yerleşim alandır. Yerleşim yoğunluğu heyelanın incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda söz 
konusu alan için, heyelan hareketinin büyüklüğünün belirlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Önceki 
çalışmalar neticesinde yıllık hareketin yaklaşık 4 - 10 cm olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada, Babadağ Gündoğdu sınırında meydana gelen deformasyonun yönü ve büyüklüğünün 
İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar Yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Babadağ ve çevresindeki 
farklı alanlarda oluşabilecek deformasyonun izlenmesi çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. 
Deformasyon haritalarının (interferogramların) oluşturulması için, Avrupa Uzay Ajansı’na Kategori-1 Projesi 
kapsamında 14218 proje numarasıyla proje başvurusunda bulunulmuş ve temin edilen ALOS PALSAR radar 
görüntü çiftleri çalışma alanındaki deformasyon yüzeyini modellemek için kullanılmıştır. Radar verileri sarproz 
yazılımı ile işlenmiş, yüksek uyuşuma (koheransa) sahip interferogramlar oluşturulmuş ve bu 
interferogramlardan kestirilen deformasyon oranları yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Heyelan, InSAR, Babadağ (Gündoğdu), ALOS PALSAR  

 

MONITORING OF LANDSLIDES IN DENIZLI BABADAG DISTRICT USING 
INTERFEROMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR (InSAR) TECHNIQUE 

 

ABSTRACT 

Active deformation zones on the earth surface continue to threaten the life in the past, present and the future. The 
main two of these disasters are earthquake and landslide that are the reason of most human loss. The geological 
and multi-disciplinary research related to these kinds of disasters that occurred in the early 20th century has 
gained further momentum with events that affect people's lives significantly. Thanks to scientific and 
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technological advances, different kinds of studies have led to new insights to the earth sciences. Among these 
studies especially in the last decades, Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) technique has become 
an effective geodetic method for determining surface deformation. This technique determines deformation rate 
from various surface movements using radar images. From the point of view of examining spatial distribution of 
surface deformations, we search for landslides in our country. Many urban areas in Turkey are affected by 
landslides. For example, in Denizli, Babadag town center and close surroundings, various landslides have been 
observed. We examined landslides which are located in Gundogdu district. Gundogdu landslide is significant for 
our study due to the density of the residential area.  From the previous studies a movement about 4-10 cm per 
year is determined.  

In this study, it is aimed to detect amount and direction of horizontal movement occurred in Babadag Gundogdu 
district based on InSAR technique. This study shows that the deformations are still developing in the different 
parts of Babadag and its surroundings. For mapping deformations through interferograms, ALOS PALSAR radar 
images were delivered from the European Space Agency under Category-1 project (Project ID: 14218) and some 
image pairs were created to examine the surface deformations within the study area. The interferograms which 
were processed with the sarproz software showed high coherence, and the surface deformations were interpreted 
using these interferograms.  

Keywords: Landslide, InSAR, Babadağ (Gündoğdu), ALOS PALSAR  

 

1. GİRİŞ 

Doğa olaylarının bir sonucu olan yüzey değişimlerinin incelenmesinde yıllardır birçok farklı mühendislik 
disiplini açısından çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Değişim oranlarının ve konumlarının belirlenmesi amacıyla 
bu yöntemler çeşitli deformasyonlar için uygulanmıştır. Özellikle son yıllarda yeryuvarının uzaktan algılama 
yöntemleri ile incelenmesi, teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ile daha kolay hale gelmiştir. Günümüzde en 
etkili uzaktan algılama yöntemlerinden biri İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar (Interferometric Synthetic 
Aperture Radar – InSAR) tekniğidir. 

Heyelan, özellikle yapılarda yüksek hasarlarla sonuçlanan önemli doğal afetlerden biridir. Bu denli ciddi 
kayıplara neden olan heyelan afetinin izlenmesi ve etki alanlarının belirlenmesi, afet ön kestirimi ve hasar 
önleme çalışmaları açısından son derece önem arz etmektedir. Türkiye'de depremden sonra %15 ile ikinci sırada 
yer alan heyelan afeti için Denizli’de bu oran % 17’dir (Altaylı vd., 2006). İlimizdeki en önemli heyelan  ise 
Babadağ ilçesi Gündoğdu Mahallesi heyelanıdır (Ulusay vd., 2006).  

Farklı oluşumlarda karşımıza çıkan heyelanlar, birçok çalışmanın konusu olmakta ve farklı disiplinler tarafından 
incelenmektedir. Bu çalışmalardan biri heyelanların InSAR yöntemi kullanılarak izlenmesidir. InSAR, özellikle 
düşey yönlü yüzey deformasyonların belirlenmesi ve izlenmesinde etkin biçimde kullanılan jeodezik bir 
yöntemdir (Canaslan, 2010). Düşey konum değişimlerini cm boyutunda ölçebilen bu yöntemin geliştirilmiş 
versiyonları sayesinde daha da hassas ve güvenilir ölçümler yapılabilmektedir. Bu teknik, farklı zamanda alınan 
SAR görüntüleri arasındaki faz farkının ölçülmesi ile oluşan deformasyonun belirlenmesi esasına 
dayanmaktadır. 

Çalışma kapsamında, Denizli İli Babadağ İlçesi'nde, 100 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve yaklaşık 
olarak 65 yıldan bu yana çeşitli mühendislik yöntemleri ile de gözlemlenen heyelanlar InSAR yöntemi ile 
incelenmiştir. Denizli ilinin Kuzey batısında yer alan Babadağ, 180 km2'lik bir alan üzerinde ve İl Merkezine 
yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. Aktif bir heyelan bölgesi olarak, Mülga Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 19.9.2006 tarihli Jeolojik Etüt Raporuna göre heyelanın önlenemeyeceği belirtilerek, afete 
maruz alan sınırları tespit edilmiş ve afetzede ailelerin nakledilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunun 
üzerine 7269 sayılı Afet Kanunun 1. maddesine göre muhtemel heyelan afeti için Mülga Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünce 24.11.2006 gün ve 52/20407 sayılı olur ile “Genel Hayata Etkilik Oluru” alınmıştır. Böylece Afet 
Kanunu kapsamında afetzedelerin nakledilmeleri kesinleşmiştir. Tüm bu veriler ışığında yapılan değerlendirme 
sonucunda, bu alan üzerindeki konutlar kaldırılmış, yapılaşmaya kapatılmış ve Denizli’nin 10 km KB’sında 
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seçilen bir alanda Babadağ Afet Konutları (406 Konut ve 101 iş yeri) inşa edilmiş ve Gündoğdu Mahallesi halkı 
da yeni yerleşim yerine taşınmıştır. Sonuç olarak afet olmadan halkın yaşamını riske etmemeye yönelik tüm 
çalışmalar tamamlanmıştır. 

Birçok bilimsel çalışmaya konu olan Gündoğdu heyelanı için değişik mühendislik uygulamaları yapılmış, 
bunların hepsi arazi ve gözlemsel çalışmalara dayandırılırmış ve sonuç olarak önemli veriler ortaya konmuştur 
(Kumsar vd., 2012). Özet olarak, kayma miktarı yaklaşık 4-10 cm/yıl olarak tespit edilmiştir (Kumsar vd., 2004). 
Fakat uzun yıllardır aktivitesi bilinen bu heyelan kütlesi hiçbir uzaktan algılama çalışması ile incelenmemiştir. 
Çalışmamızda yararlandığımız InSAR yöntemi sayesinde, düşey yönde meydana gelen yer değiştirmeler cm 
boyutunda hassasiyete sahip bir şekilde analiz edilerek tespit edilebilmiştir.  

Bu amaçla Avrupa Uzay Ajansı'na uydu görüntüsü temini için proje başvurusunda bulunulmuştur. Kategori-1 
projesi kapsamında 14218 proje numarasıyla, Babadağ ve çevresi için gerekli olan uydu görüntüleri kırsal ve 
kentsel alanlarda kullanılmak üzere ve kullanım amacına en uygun olacak şekilde ALOS PALSAR ve ENVISAT 
ASAR olarak belirlenmiştir. Başlangıç çalışması olarak heyelanların tespitinde ALOS PALSAR uydu verilerinin 
temini ve işlenmesi uygun görülmüştür. 

Yapılan başlangıç çalışmaları ışığında, faz gürültüsünü InSAR tekniğine göre daha net bir şekilde ortadan 
kaldırabilmek için tekniğin geliştirilmiş versiyonları olan İleri InSAR tekniklerinden yararlanmak mümkündür 
ve bölgenin özellikle İleri InSAR teknikleri ile de incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Düşey konum 
değişimlerini cm boyutunda ölçebilen InSAR yönteminin geliştirilmiş versiyonları (PSInSAR, StaMPS, SBAS, 
Quasi-PS) sayesinde daha da hassas ve güvenilir ölçümler yapılabilmektedir. Söz konusu teknikler çoklu-
interferogram esasına dayanmaktadır. Yeryüzünde meydana gelen birçok değişimin mm doğruluğunda 
gözlemlenmesinde özellikle bazı durumlarda çok önemli sonuçlar veren bilimsel yöntem olan InSAR verilerinin 
zaman serileri analizleri için bugüne kadar birçok algoritma geliştirilmiştir (Osmanoğlu, 2011). Bunlar, Daimi 
Yansıtıcı İnterferometre (Persistent Scatterer Interferometry (PSI)) (Kampes,2005,2006), Daimi Yansıtıcılar için 
Standford Yöntemi  (Standford Method for Persistent Scatterers (StaMPS)) (Hooper vd., 2004),  Kısa Baz 
Uzunluğu İnterferometre (Short Baselines Interferometry (SBAS)) (Lanari vd., 2007) ve Küçük Zamansal Baz 
Uzunluğu Kümeleri (Small Temporal Baseline Subset (STBAS)) algoritmalarıdır. İleri InSAR teknikleri, 
deformasyonun niteliği ve olası deformasyonların nasıl ortaya çıkarılacağı konularına bağlı olarak 
belirlenmektedir. Bu çalışma kapsamında, bu tekniklerde sabit olduğu düşünülen ve yansıma özelliği iyi olan PS 
(Persistent / Permanent Scatterers) noktaları kullanılacaktır. PS noktaları, görüntülerin farklı edinim tarihleri 
olmasına karşın spektral yansımalarında asla bir değişiklik olmayan yüksek radar yansıtıcı objelerdir. 

 

2. ÇALIŞMA ALANI VE SEÇİLEN GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ 

Çalışma kapsamında InSAR Tekniği, Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Afete Maruz Bölge olarak 
kabul edilmiş bir alan olan Denizli İli Babadağ İlçesi'nde gerçekleşen heyelan afetinin belirlenmesi amacıyla 
kullanılmıştır. Söz konusu çalışma başlangıç çalışması olup, ilk aşamada tespit edilen yer değişim konum ve 
oranları geçmiş çalışmalarla paralel çıkmıştır.  

Uygulamanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla, L bandta işlem gören ALOS PALSAR uydusundan seçilen 4 adet 
görüntü; FBS (Fine Mode Single Polarisation) Modunda (28MHz, 10 metre çözünürlük), 70 X 70 km'lik alanı 
kapsayan, YY (HH) polarizasyona sahip özellikteki görüntülerdir. Seçilen verilerin söz konusu özellikte 
olmaları, InSAR uygulamalarında en uygun çözüm veren Fine Mode/Dual Polarisation 1.1 (Envisat ASAR 
uydularında IMS (SLC (Single Look Complex) verilerine karşılık gelir) seviyesinde olmaları nedeniyledir. L 
bant uydu görüntülerinde dalga boyu 23,6 cm değerindedir.  
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2.1. Çalışma Alanı ve Görüntü Seçimi 

Babadağ, Denizli’nin güney batısında ve Denizli merkeze 30 km mesafede yaklaşık 4500 kişilik nüfusa sahip bir 
ilçedir. Heyelanın aktif olarak görüldüğü Gündoğdu Mahallesi ise Babadağ ilçesinin güneyinde bulunan yaklaşık 
2000 kişilik nüfusa sahip, heyelan neticesinde birçok yapının zarar gördüğü, daha önce heyelan tespiti için 
birçok çalışma gerçekleştirilmiş olan çalışma alanımızdır. Geçmiş çalışmaların neticesinde bölgede çok daha 
geniş alanı kapsayan bir çalışma yapılmadığı ve geniş kapsamlı çevreleyen bir alan ile birlikte daha önce afete 
maruz bölge olarak ilan edilen alanın InSAR ile belirlenmesi ihtiyacı duyulmuştur (Çevik, 2003). InSAR 
uygulamaları kapsamında, çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için seçilen 4 adet ALOS PALSAR uydu 
görüntüsüne ait, çalışma alanını kapsayan iz ve çerçeve (Çerçeve No: 740) görünümleri Şekil 1'de gösterildiği 
gibidir. 

 

 

Şekil 1. ALOS verilerinin çalışma alanı üzerindeki konumu (Çerçeve No:740) 

Seçilen görüntülere ait koordinat bilgileri ve baz uzunluklarına ait özelliklerin yer aldığı Tablo 1'de birincil 
görüntü olarak seçilen veri 2009.12.09 tarihli SAR görüntüsüdür. Bu görüntü baz alınarak diğer görüntülere ait 
zamansal ve paralel baz uzunluğu değerleri hesaplanmıştır.  

Tablo 1. Seçilen görüntülere ait özellikler (Birincil Görüntü: 2009.12.09) 

Görüntü No Görüntü Tarihi 
Paralel Baz 

Uzunluğu (m) 
Zamansal Baz 

Uzunluğu (gün) 

Görüntü 
Merkez 

Koordinatları 
(Enlem/Boylam) 

PSRP166260740 20090308 1231.544091 -276.000948 37.632/28.609 

PSRP206520740 20091209 0.000000 0.000000 37.613/28.628 

PSRP219940740 20100311 -1098.257866 91.999752 37.635/28.638 

PSRP260200740 20101212 -2074.955938 367.997435 37.628/28.652 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

53 

 

Zamansal baz uzunluğu değerlerinin çalışma amacımıza uygun olarak son derece tutarlı değerler olmasına 
karşın, paralel baz uzunluğu değerleri oldukça fazladır. Ancak, heyelanlı ve kırsal bölgelerin InSAR yönetimi ile 
tespitinde oldukça başarılı olan ALOS PALSAR verilerinin ne yazık ki bölge için veri alternatifi çok 
bulunmamaktadır. Bu nedenle hem sınırlı sayıda görüntü temini gerçekleştirilmiş hem de kısa paralel baz 
uzunluğu değerleri için başka alternatifler değerlendirilememiştir. Özet olarak, bölge için seçilebilecek mevcut 
ve optimal ALOS PALSAR görüntüleri seçilmiştir. 

 

2.2. InSAR Veri İşleme Hazırlık Çalışmaları 

ALOS PALSAR verileri için seviye 1 olarak tercih edilen görüntü seçiminde dikkat edilen en önemli nokta, 
verilerin tarihleri (zamansal baz uzunlukları) ve edinim anındaki uyduların birbirlerine göre konumlarıdır. 
Görüntü tarihi olarak heyelanların en aktif olması beklenen, yağışın en yoğun olduğu mart ve aralık ayları 2009 
ve 2010 yılları için seçilmiştir. Ayrıca görüntü tarihleri arasında seçilen örneğin yaklaşık 9 aylık süre farkı, 
çalışma alanındaki değişimin, radarın dalga boyundan daha fazla olacağı düşünülerek seçilmiş, böylelikle 
deformasyon değerinin daha net ortaya konulması mümkün kılınmıştır. 

Şekil 2'de, çalışmamız için seçtiğimiz görüntü tarihleri ve baz uzunluklarının birbirlerine göre olan konumlarının 
yer aldığı grafikler yer almaktadır. 

 

 

Şekil 2. Seçilen uydu görüntülerinin zamansal ve dik baz uzunluklarını gösterir grafikler (Canaslan  vd, 2015'den 
değiştirilerek) 

 

Şekil 2'de verilen genel grafikte, sağ kısımda gösterilen lejant, görüntüler arasındaki uyuşum (coherence) 
değerlerini göstermektedir. İçerik kısımlarında yer alan diğer grafiklerde ise görüntülerin birbirlerine göre 
normal baz uzunluğu, zamansal baz uzunluğu ve mevsimsel özelliklerine göre konumları gösterilmektedir. 
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Görüntülerin edinim anlarındaki mevsimsel durum, sonuç ürün açısından oldukça önemlidir. Örneğin, özellikle 
heyelanlı bölgeler için tetikleyici olan yağışların yoğun olduğu mevsimlerde (kış ayları) edinilen bir görüntü ile 
özellikle diferansiyel InSAR uygulaması için bir sonraki yılda seçilen görüntü de hemen hemen aynı özellikte 
olan bir ayda seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, her görüntü için mevsim değerlerinin de görüntü işleme sürecine 
mutlaka dahil edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla görüntü edinim tarihlerindeki mevsim durumları ile ilgili 
grafiği de içeren grafikler Şekil 2'de bir arada gösterilmektedir. Tüm bu grafiklerden yararlanılarak deformasyon 
ve mevsim değerlerinin birbirlerine göre ne oranda korelasyonlu oldukları da anlaşılabilir. 

 

3. BABADAĞ VE ÇEVRESINDE GERÇEKLEŞEN HEYELANLAR İÇİN INSAR 
UYGULAMASI: BAŞLANGIÇ SONUÇLARI 

3.1. İnterferogram Oluşturmada Matematiksel Yaklaşım 

İki kompleks SAR görüntüsü arasındaki faz farkı (ɸ); r1 ve r2 arasındaki farkın bilinmesiyle ölçülebilir (Ferretti 
vd., 2001, Colesanti, v.d., 2003). Bu işlem; bir görüntünün diğer kompleks eşlenik görüntü ile çarpımı ile 
gerçekleşir ve interferogram oluşturulmuş olur(Şekil 3). İnterferogram fazı; topoğrafyanın izini (görüntüsünü) 
alansal kontur izleri şeklinde gösterir. Sonuç harita (interferogram) üzerinde oluşan her bir renk cetveli radarın 

yarım dalga boyu kadar bir uzunluktur ( 2/ ) ve bu da ALOS uydusu için 11,8 cm'ye denk gelir. Bunun anlamı, 
sonuç interferogramlar üzerinde değerlendirilecek her bir sıralı renk geçişi, 11,8 cm'lik bir deformasyon 
değeridir. İnterferometrik faz oluşumu için en temel mantık Şekil 3 ve formülde (2.1-2.6) gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 3.İnterferometrik faz oluşumu için matematiksel model 
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 R: Bakış açısı doğrultusundaki düşey mesafe 

 ɸ : İnterferometrik faz   

 l : Dalga boyu  

 

İki SAR görüntüsü arasındaki korelasyon katsayısı (kompleks) olarak ifade edilen İnterferometrik uyuşum 
(coherence), yeryüzü üzerindeki objelerin zamansal sabitliği ile ilişkilidir. Uydu görüntüleri ile tekrarlı geçiş 
interferometri yöntemi kullanılarak iki görüntü alımı arasında oluşan zemin hareketi, iki görüntünün faz farkı 
hesaplanarak üretilen interferogram görüntüsü ile elde edilir (Şekil 4).  

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

                                                                                                                                 P1: R1=R2  

           P0: R1<R2  

           P2: R1>R2 

  

           

Şekil 4. Tekrarlı geçiş interferometre (matematiksel gösterim) 

 

Şekil 4. Tekrarlı geçiş interferometre (matematiksel gösterim) 

 

SAR verilerinin işlenmesi temelde, kompleks halindeki birincil (master) verinin oluşturulması ve bunun 
ardından oluşturulan ikincil (slave) veri ile çakıştırılması veya birbirine denk gelen piksellerin çakıştırılması (co-
registration) esasına dayanmaktadır. Bu yolla birbirine karşılık gelen pikseller arasındaki faz farkı değeri, bozucu 
etkenler de ortadan kaldırılarak deformasyon oranını verir.  
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Bu çalışmada görüntü işlemek için, Perrisin tarafından 2009 yılında geliştirilen Sarproz yazılımı kullanılmıştır 
(URL-1, 2015). YY (HH) polarizasyonda olan 4 adet SAR verisi tek tek okunarak, içlerinden baz uzunluğu 
değerlerine göre en optimal olan görüntü (2009.12.09) birincil görüntü olarak seçilmiştir.  

Bu işlemin ardından çakıştırma (coregistration) işlemine tabi olmak üzere diğer ikincil görüntüler 
oluşturulmuştur. 

Görüntülerin düzgün bir şekilde çakışması çalışmamızın diğer aşamaları için (jeoreferanslama ve interferogram 
oluşturma) son derece önem arz etmektedir. Bu işlemin en hassas şekilde gerçekleşmesini sağlayan faktör, 
çalışma alanı için uygun Sayısal Yükseklik Modelinin çalışmaya dahil edilmesidir. Bu çalışma için SRTM verisi 
kullanılmış ve Sayısal Yükseklik Modeli oluşturulmuştur. 

Jeoreferanslama işlemi için yer kontrol noktasının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için orbit 
düzeltmelerinden elde edilen doğrulama verileri ya da harici sayısal yükseklik modelinden yararlanılabilir. Her 
iki yöntemin de hassasiyeti kendi içlerindeki doğruluklarına bağlı olduğu için, daha hassas bir jeoreferanslama 
için yansıma haritası (reflectivitymap) üzerinden seçilebilecek, yansıma özelliği güçlü olan bir noktanın resim ve 
coğrafi koordinatları manuel olarak belirlenebilir ve jeoreferanslamadaki doğruluk arttırılmış olur (URL-2, 
2015).  

Çalışma alanımızı kapsayan çerçevede en iyi yansıma özelliği gösteren nokta Geyre İlçe merkez sınırlarında,  
37.713253° enlem ve  28.710206° boylam coğrafi koordinatları üzerinde ve 4870 range (sample=y), 656 azimut 
(line=x) resim koordinatları üzerinde bulunmaktadır. 

 

3.2. DInSAR (Diferansiyel InSAR) Uygulaması 

Başlangıç çalışmaları ile birlikte, InSAR uygulamasına esas işlem adımları aşağıda belirtildiği gibidir: 

 

 Birincil görüntünün oluşturulması (masterextraction), 
 İkincil görüntünün oluşturulması (slaveextraction), 
 Görüntülerin birbirne karşılık gelen piksellerinin çakıştırılması (co-registration), 
 Harici sayısal yükseklik modelinin entegrasyonu (external dem selection), 
 Yer kontrol noktasına (GCP) göre jeoreferanslama, 
 Yer küreselliğinin düzleştirilmesi (flattening), 
 SYM hatasının giderilmesi, 
 Filtreleme (en uygun filtreleme yöntemi olan goldstein filtreleme seçilmiştir), 
 Faz çözümleme (unwrapping), 

 

Bu işlemlerin ardından Babadağ İlçesi ve çevresi için SRTM verisinden elde edilen Sayısal Yükseklik Modelinin 
de veri işleme adımlarına dahil edilmesiyle birlikte, Diferansiyel InSAR (DInSAR) işlemleri için seçilen 4 
görüntüden 3 adet interferogram oluşturulmuştur. Bu interferogramlardan kendi arasında uyuşumu en yüksek 
olan 2009.03.08_2009.12.09 tarihleri arasındaki sonuç interferogram Şekil 5'de verilmektedir.   
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Şekil 5. 2009.03.08_2009.12.09 tarihleri arasında geçen 276 gün süresince heyelanlı bölgenin konumsal değişim 
oranı (açık mavi kısım) 

 

Filtreleme işlemi sırasında 5'e 5 oranında maskelenmiş olan 2009.03.08 - 2009.12.09 tarihli interferogram için, 
açık mavi ile gösterilen alan daha önce afete maruz bölge olarak ilan edilen alan ile örtüşmektedir (Şekil 6). 
Bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, Babadağ için heyelan oranın özellikle son 10 yılda 
çok daha az gerçekleştiği belirtilmektedir. Ancak DInSAR sonuçlarına göre çok yavaş da olsa yer değiştirmenin 
varlığı, özellikle 2009 yılı için 276 günlük süre içerisinde yaklaşık 1,2 cm civarında olduğu anlaşılmaktadır. 
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verilen interferogram üzerinde iki ayrı yer için (daire içerisinde belirtilen) gösterilmektedir.    

 

 

Şekil 8. 2010.12.12_2009.12.09 tarihleri arasında geçen 367 gün süresince heyelanlı bölgenin konumsal değişim 
oranı (koyu mavi kısımlar) 

 

Son olarak 2010.03.11_2009.12.09 tarihleri arasında elde edilmiş interferogram yorumlanmıştır. Tablo 1'de 
verilen değerlere göre uydu geçişleri arasındaki, baz uzunluk değerleri  (paralel baz uzunluğu : -1098.257866 m, 
Zamansal baz uzunluğu değeri: 91.999752 gün) göz önünde bulundurularak Şekil 9'da verilen sonuç 
interferogram elde edilmiştir. InSAR ölçümleri özellikle topoğrafya, zemin hareketi, atmosferik koşullar ve 
uydular arasındaki zamansal ve mekânsal ayrımlar gibi etkenlere karşı duyarlıdırlar (Agram, 2010). InSAR faz 
sinyalleri tüm bu etkenlerdeki ortalama değişimlerdir ve uygulamaya bağlı olarak bazı etkenler gürültü olarak 
nitelendirilebilir. Son interferogram için genel anlamda atmosferik etki veya interferometrik fazı etkileyen diğer 
bozucu etkenler ortadan kaldırılamadığı için, deformasyon veya yer değiştirme oranları net bir şekilde 
yorumlanamamaktadır. 
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Şekil 9. 2010.03.11-2009.12.09 tarihleri arasında geçen 91 gün süresince heyelanlı bölgeye ait interferogram 
sonucu (bozucu etkenler altında üretilen ve net bir şekilde yorumlanamayan intereferogram örneği) 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada 4 adet ALOS PALSAR verisi, çalışma alanımız olan Babadağ için SarProz yazılımı 
(www.sarproz.com) ile işlenmiş ve heyelanların elde edilen görüntü tarihleri arasındaki durumu incelenmiştir. 
Başlangıç çalışması olarak gerçekleştirilen bu uygulama neticesinde daha önce Afete Maruz Bölge Sınırı olarak 
kabul edilen sınırın tamamı ve çevresinde özellikle 2009 ve 2010 yılları için işlenen veriler sonucunda, yaklaşık 
3-4 cm civarında değişim belirlenmiştir. Bu değişim oranı bölgede daha önce yapılan tüm mühendislik 
çalışmalarını destekler nitelikte olduğu için, InSAR tekniğinin heyelanlı alanlardaki değişimi belirleme kabiliyeti 
farklı yüzey ve deformasyon türleri için yapılan bir diğer çalışmadaki deneyimlerle (Canaslan, 2014, 2015) 
karşılaştırılarak, Babadağ için de çalışmanın geliştirilmesine karar verilmiştir. 

Daha önce farklı gözlemsel yöntemlerle araştırılan heyelan alanı ve çevresi daha önce uygulanmamış bir yöntem 
olan InSAR ile test edilmiş ve ortaya koyduğu sonuçlar daha önceki çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler deformasyon haritaları şeklinde sunulmuş ve tüm düşey yönlü yer 
değiştirmeler olası riskler bakımından incelenerek sunulmuştur.  

Bu kapsamda, 2009 Mart ve Aralık ayları arasında geçen 276 günlük süre zarfında, daha önce afete maruz bölge 
sınırı olarak ilan edilen alanda 1,2 cm'lik radarın bakış doğrultusunda (Line of Sight - LOS) yer değiştirme tespit 
edilmiştir. Ayrıca, bölgede yağışların yoğun olarak gerçekleştiği 2009 ve 2010 Aralık ayları arasında geçen 367 
günlük süre içerisinde yine Afete Maruz Bölge sınırları içinde kalmak üzere iki farklı alan için yaklaşık olarak 2-
3 cm civarında yer değiştirme tespit edilmiştir. Son olarak elde edilen üçüncü interferogramın, bozucu etkenler 
altında kaldığı düşünülerek yorumlanmamış, örnek teşkil etmesi amacıyla çalışma dahilinde sunulmuştur. 

Ayrıca, daha önce ALOS PALSAR ile gözlemlenen alan için, özellikle geçmişe dönük yer değişim durumunun 
tespiti açısından ENVISAT ASAR ve ERS 1-2 verilerinden de yararlanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Buna ek olarak gelecek çalışmalar kapsamında, güncel durumun izlenmesi açısından farklı çözünürlük ve 
polarizasyonda çalıştırılabilen yüksek frekanslı, X-bandsensörü taşıyan TerraSAR-X uydusuna ait veriler ile de 
çalışma alanının mevcut durumu haritalanacaktır. Tüm alan için DInSAR uygulaması, yerleşim alanları için 
PSInSAR uygulaması ve kırsal (ekili) alanlar için SBAS yöntemleri ile elde edilen sonuçlar öncelikle lokalolarak 
değerlendirilecek, yer değişim miktarlarının birbirlerine kıyasla tutarlılığı ortaya konacaktır. Sonuç veriler son 
olarak bir araya getirilerek deformasyon model haritası oluşturulacaktır.  
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ÖZET 

Güneybatı Anadolu’da Isparta Büklümü içinde yer alan aktif faylardan biri olan Kumdanlı Fayı ve çevresindeki 
fayların yapısal özelliğine ilişkin bilgi elde etmek amacıyla Eğirdir Gölü üzerinde yeni yer radarı (GPR) 
çalışması, Gölün çevresinde de arazi gözlemleri yapılmıştır. Bu amaçla göl üzerinde değişik doğrultularda 100 
MHz korumalı (kapalı)  ve 200 MHz korumasız (açık) antenler kullanımıyla 6 profil boyunca veri alınmıştır. 
Profillerin uzunlukları 400 ila 4000 m arasında değişmekte olup 6 m derine kadar inilebilmiştir. 

Göl üzerindeki radar kesitleri, Kumdanlı Fayı’nın göl içerisinde atlama yaparak, segmentli bir yapıya sahip, 
oblik özellikte ve yaklaşık GB-KD uzanımlı olduğunu göstermektedir. Fayın etkilediği deformasyon alanında, 
eğim atımlı sintetik ve antitetik özellik gösteren küçük fay sistemleri de açıkça gözlenmiş ve atımları 
hesaplanmıştır. Tespit edilen yeni faylar da adlandırılmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Kumdanlı Fayı, Yer Radarı (GPR), Egirdir Gölü, Isparta Büklümü, Neotektonik.  

 

INTERPRETATION OF KUMDANLI FAULT BY NEW GROUND PENETRATING 
RADAR (GPR) DATA ON EGIRDIR LAKE 

ABSTRACT 

A new GPR survey was performed on the Egirdir Lake to obtain the structural properties of Kumdanlı and its 
surrounding faults. The Kumdanlı Fault is one of the active faults of the Isparta Belt in Southwest Anatolia. GPR 
data was collected along 6 profiles in various directions by using 100 MHz shielded and 200 MHz unshielded 
GPR antennas. The length of profiles changes from 400m to 4000m.   

The deformation and the geometry obtained from the results show that Kumdanlı fault extends an echelon 
shaped system in SW-NE direction, has segment structure and oblique properties. Radar sections show synthetic 
and antithetic properties on the deformation field on the lake bottom. 

Keywords: Kumdanlı Fault, Ground Penetrating Radar (GPR), Egirdir Lake, Isparta Belt, Neotectonic 

 

1. GİRİŞ 

Kumdanlı Fayı, Güneybatı Anadolu’da Isparta Büklümü (Blumenthal, 1963) olarak bilinen ters "V" biçimli genç 
tektonik yapının kuzey kesiminde yer almakta olup, Eğirdir Gölünü, Eğirdir ve Hoyran gölleri şeklinde ikiye 
bölen, yaklaşık doğu-batı doğrultulu ve günümüzde de sismik aktivite özelliği gösteren önemli faylardan birisidir 
(Şekil 1).  

Yörede gerçekleştirilen önceki çalışmalarda Kumdanlı Fayı ve çevresindeki fayların haritalanması, özellikleri ve 
adlandırılması farklılık göstermektedir.  Karaman (1988,1989) ve Yağmurlu (1991) tarafından Burdur-Hoyran 
Fayı olarak isimlendirilen fay, Şaroğlu (1992) tarafından Türkiye’nin diri fay haritasında Kumdanlı Fayı olarak 
adlandırılmıştır. Diğer taraftan Koçyiğit (1983,) Kumdanlı Fayı ismini Gökçeali Fayı şeklinde belirtmiştir. 
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Şekil 1. (a) Çalışma alanı ile Isparta Büklümü ve çevresinin Güneybatı Anadolu’da topoğrafik harita üzerinde 
gösterildiği yer bulduru haritası. (b) Çalışma alanı ve çevresinin tektonik haritası (Koçyiğit ve Deveci, 2007’den 

değiştirilerek). (c) Googleearth üzerinde çalışma alanı ve yer radarı profilleri. 

 

Koçyiğit (1983) tarafından eğim atımlı normal fay özellikleri benimsenirken, bazı araştırmacılar tarafından ise 
sol yönlü doğrultu atımlı fay özelliği benimsenmiştir (Karaman, 1988, 1989; Yağmurlu, 1991; Şaroğlu, 1992). 
Bu değerlendirmeler, Kumdanlı Fayı ve çevresindeki fayların, yeniden farklı metotlarla incelenmesi ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. 

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ve genellikle gölün dışında arazi çalışmaları ile tespit edilen fay sistemlerinin göl 
içerisinde devamı günümüze kadar araştırılmamıştır. Bununla birlikte, literatürde temel kayalar ile bunları örten 
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genç çökeller arasındaki ilişkiyi ve neotektonik yapıları araştıran jeofizik çalışmalara da rastlanılmamıştır. Oysa 
özellikle uzun süre su ile örtülmüş alanlar, tektonik deformasyonlara ait izlerin korunduğu çok önemli yerler 
olarak bilinir. Tatlı su alanlarında jeoradar tekniği kullanarak bölge tektoniğine, stratigrafisine, su derinliğine 
ilişkin önemli bilgiler elde edilebileceği düşünülerek bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 

 

2. YÖNTEM 

Yer radarı tatlı su göl alanlarında göl tabanı ve sığ çökellerin yapısının ortaya çıkarılmasında etkili sonuçlar 
vermektedir(Aksu vd., 2008; Aksu, 2011 ). Tekniğin teorisi ve teknik detayları birçok çalışmayla ortaya 
konmuştur (Annan ve Davis, 1976, Davis ve Annan, 1989; Fisher vd. 1992; Annan ve Davis, 1992; Jol 1995; 
Conyers ve Goodman 1997, Neal, 2004). Genel hatlarıyla bir yer radarı verici anten, alıcı anten ve kayıtçıdan 
oluşur.  

Kumdanlı Fayı ve çevre yapılara ait bilgi toplamak amacıyla 100-200 MHz antenlerle Ramac GPR yer radarı 
sistemi kullanılmıştır. Bu anten 0.2m çözünürlük ve 8m optimum penetrasyona izin verir ki bu da göl tabanı ve 
üst seviye çökellerin görüntülenmesine imkan verebilir. Elde edilen radar kesitlerinin derinliğe dönüşümü için 
doymuş kuma ait elektromanyetik hız ile suya ait hız göz önüne alınarak ortalama hız (0.07 m/ns) kullanılmıştır. 

Göl üzerinden bir sandal yardımıyla olası yapılara dik doğrultuda atılan toplam altı profil boyunca veri 
toplanmıştır. Profiller boyunca elde edilen radar veri kazanım parametreleri şöyledir; altı profilin boyu 400-
4000m arasında değişmektedir. Veriler yatayda zaman ortamında alınmış ve saniyede 5 iz kaydedilmiştir. 
Düşeyde 0.5 örnekleme aralığı ile 300 ila 600 ns arasında radar verisi kaydedilmiş olup, yaklaşık 6 m’lik kısmı 
değerlendirmeye alınmıştır. 

 

3. BULGULAR:  

Altı profilin beşinde Kumdanlı Fayı’nın Göl içerisindeki deformasyon alanları görüntülenmiştir (Şekil 2a ,3 ve 
4). 5 nolu profilde herhangi bir deformasyon yapısına rastlanmamıştır (Şekil 1c, 2b). Beş adet profilde gözüken 
düşme ve yükselmeler, ana faya paralel sintetik normal eğim bileşenli faylar, aksi yönde olanlar ise antitetik 
normal eğim bileşenli faylar olarak yorumlanmıştır. Profillerin genel bulguları aşağıdaki gibi özetlenmiştir.   

 

 

Şekil 2. Radar profili -1;5 ve yorumu 

Birinci radar profili ve yorumu Şekil 2a’da verilmiştir. 3400 metre uzunluğundaki profil KB-GD uzanımlıdır. 
Profilin ilk 2500 metrelik bölümünde deformasyon yapısı gözlenmezken su derinliği 2,2 ila 2,8 metre arasında 
düzgün bir değişim göstermektedir. Profilin son kısmında (2500–3400 m.) deformasyon alanına girilmekte ve 
taban topografyasında kısa mesafede çöküş ve yükselişler gözlenmektedir. Bu deformasyon alanında su derinliği 
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3,5 metreye kadar çıkarken, profilin sonunda Eğirdir tarafında tekrar 2-2,2 metreye düşmektedir. Son 900 
metrelik alan deformasyon alanı olmakla birlikte deformasyonun en yoğun görüldüğü alan yaklaşık 300 
metredir. Bu bölümde de kendi içinde taban topografyada çöküş ve yükselişler bulunmaktadır. 

5. Radar Profili (Şekil 2b) D-B uzanımlı olup, 4000 m uzunluğundadır. Başlama noktaları 4. profil ile aynıdır. 
Profil boyunca deformasyon yapılara rastlanmamıştır. Bu durum bu alanda güncel çökelleri etkileyen bir fay 
uzanımının olmadığını göstermektedir. Su derinliği 1.5 metre ile 4.5 metre arasında düzgün değişimler 
göstermektedir. Bu profille Kemer Boğazının kuzeyinde Hoyran Gölü D-B yönünde kesilmiştir 

 

 

Şekil 3. Radar profili –2;3 ve yorumu 

 

2. profil (Şekil 3a), KB-GD uzanımlı ve 400 metre uzunluğundadır.  Şekil 1c ’de görüldüğü gibi birinci profilin 
deformasyon yapısına paralel olarak yaklaşık 150 metre kuzeydoğusunda alınmıştır. Deformasyon yapısı içinde 
çökme ve yükselmeler oldukça belirgindir. Profil başında Hoyran tarafında su derinliği 3,2 metre iken, profilin 
deformasyon alanında kısa mesafede değişimlerle 4 metreye kadar çıktığı, Eğirdir tarafında 2,8 metreye düştüğü 
görülmektedir. Profilin tamamı deformasyon alanı içerisinde yer almakla birlikte yaklaşık 250 metrelik alanda 
daha yoğun olduğu görülmektedir.     

3. profil (Şekil 3b), KB-GD uzanımlı ve 600 metre uzunluğundadır. Bu alandaki diğer profillerin (profil 1ve 2) 
deformasyon alanlarına paralel olarak alınmıştır (Şekil 1c). Göl altı topografyasındaki çöme ve yükselmeler bu 
alanda da varlığını korumaktadır. Profil başında Hoyran tarafında yaklaşık 3 metre olan su derinliği deformasyon 
yapısı içinde hızlı bir artışla 5 metreye kadar çıkmakta, profil sonunda, Eğirdir tarafında, 2.5 metreye 
düşmektedir. Tamamı deformasyon alanı içerisinde yer alan profilde en yoğun deformasyon genişliği yaklaşık 
450 metredir.  

 

 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

66 

 

Şekil 4. Radar profili 4 ve yorumu 

 

4. Radar profili Şekil 4a, KB-GD uzanımlı ve 1600 metre uzunluğundadır. Boğazın batı kısmındaki 1., 2. ve 3. 
radar profilleriyle doğu kısmındaki 6. radar profiline paraleldir (Şekil 1c). Profilin başında Hoyran tarafında göl 
tabanındaki ve su derinliğindeki değişim düzgündür. Bu alanda 1,2 metre olan su derinliği profilin sonuna doğru 
( son 300 m.) fayla birlikte topografyadaki düşüşle Eğirdir tarafında 2,2 metreye çıkmıştır. 

6. Radar profili Şekil 4b,  1150 metre uzunluğunda ve KB-GD uzanımlıdır. 4. profile paralel olup aralarındaki 
mesafe yaklaşık 250-300 metredir. Profilin başında Hoyran tarafında 1,3 metre civarında olan su derinliğinin, 
profilin sonlarına doğru topografyadaki düşmeyle birlikte bir metre civarında arttığı ve 2.3 metreye çıktığı 
gözlenmektedir. 4. profilde olduğu gibi bu profilde de Hoyran tarafında deformasyon yapısı bulunmazken, 
Eğirdir tarafında profilin sonlarında deformasyon alanına girilmektedir. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 

1) Şekil 2 (1. profil ), 3, ve 4’te verilen sonuçlar Kumdanlı fayının tek bir faydan değil, GB-KD uzanımlı parçalı 
faylardan oluştuğunu göstermektedir. Çünkü 1, 2 ve  3 profiller aynı doğrultuda deformasyon gösterirken 
Boğazın doğu kısmında elde edilen 4. ve 6. profillerde ortaya çıkan deformasyon öncekilerle kıyaslandığında yer 
değiştirip güneye doğru bir ofset oluşturmaktadır (Şekil 5). Dolayısıyla bu durum fayın segmentli olduğunu 
ortaya koymaktadır. Kumdanlı fayı Kemer boğazının batı kısmında 0,5 km kadar devam ettikten sonra 
sonlanmakta ve kara kısmında tekrar ortaya çıkmaktadır (Şekil 5). 

2) Segmentli yapı arasında bir deformasyon alanı gözlenmektedir. Bu alanın genişliği yaklaşık 250 ila 450 metre 
arasında değişmektedir. 

3) Kumdanlı fay zonunun göl içerisindeki jeoradarla belirlenen parçaları daha ayırt edici olması bakımından 
Kumdanlı fayı, Bölükada fayı ve Kemer Boğazı fayı olarak isimlendirilmiştir (Şekil 5.).   

4) Kumdanlı fayının Hoyran tarafının Eğirdir tarafına göre yaklaşık 1.5m’lik bir düşey atım gösterdiği 
gözlenmektedir.  Diğer taraftan bu fayı kontrol eden tam ters istikametteki Bölükada fayının ise 1.2 m’lik düşey 
atıma sahip olduğu görülmektedir. Bu durum iki fay arasında kalan Boğaz alanının yükseldiğini göstermektedir. 
Kemer Boğazının doğu kısmında elde edilen 4. ve 6. profillerin kuzey kısmında  (Şekil 4,5) Kumdanlı fayına 
ilişkin herhangi bir deformasyon ortaya çıkmazken profillerin güney kısmında yaklaşık 0.5 m düşey atıma sahip 
ve Kumdanlı fayına paralel Kemer Boğazı fayı ortaya çıkmaktadır (Şekil-5).  
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Şekil 5 Çalışma alanının belirlenmiş fay hatları 

       

5) Radar verilerinde genellikle eğim atım bileşeni ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, deformasyon alanının 
genişliği, deformasyon yapıları, Kumdanlı fayının bir doğrultu atımlı fay olabileceğini göstermektedir. Çünkü 
atlamalı (en-echolen) bir yapıya sahip olan doğrultu atımlı faylarda deformasyon alan genişlikleri, bu alan 
içerisinde oluşan normal eğim atımlı faylar ve çöküntü alanları doğrultu atımlı fay olduğunu desteklemektedir. 
Fayın sol yönlü oblik bir fay olabileceği kabullenmesinin doğru olduğu düşünülür. Deformasyon alanlarında 
gözüken düşme ve yükselmeler, eş zamanlı ana faya paralel sintetik normal eğim bileşenli faylar, aksi yönde 
olanlar ise antitetik normal eğim bileşenli faylar olarak yorumlanmıştır.  

6) Derinlik özellikleri tüm kesitlerde çok iyi ortaya çıkarılmıştır.  

7) Killi çökeller radar dalgasının penetrasyonunu engellediği için bu alanlardaki istif kalınlıkları 
belirlenememiştir. Bununla birlikte kumlu ve kumlu-killi alanlardaki genç çökel kalınlığı  0.45-1.5 m arasında 
değişmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışma, göl üzerinde elde edilen jeoradar verilerinin, fay sistemlerinin özelliklerini, göl taban 
topografyasını, göl derinliğini, güncel sediman ve ana kaya ilişkisini ortaya koymada yararlı sonuçlar verdiğini 
göstermektedir. 
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ÖZET 

Nüfus oranındaki hızlı artışla birlikte yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum bazı yerleşim 
alanlarının rastgele tepelere veya yamaçlara doğru gelişmesine neden olmaktadır. Çalışma alanı, Isparta’nın 
Senirkent ilçesi, Beşparmak dağlarının yamacında bir yerleşim alanıdır. Bu alan yamaç molozu üzerinde 
büyümesine devam eden ve birinci dereceden deprem ve heyelan riskine sahiptir. Senirkent yerleşim merkezi 
için Vs30 bilgisi, üst yapı planlamasında mühendislik çalışmaları için önemli bir bilgidir. Şehir trafiğinin yoğun 
olduğu yerlerdeki Vs30 çalışmalarında yaygın bir şekilde uygulanan ReMi (Kırılma-Mikrotitreşim) yöntemi 
gerek zemin sınıflaması gerekse yapısal araştırmalar için kullanılan hızlı ve ekonomik yöntemlerden biridir. Bu 
çalışmada kuzey-güney, doğu-batı doğrultusunda birbirini kesen profiller boyunca toplam 18 noktada ReMi 
verisi elde edilmiştir. Bu veriler, derinliğe ve makaslama dalgası hızına dönüştürülerek tabakalaşma 
belirlenmiştir. NEHRP (National Earthquake Hazard Reduction Programme) zemin sınıflama kriterine göre 
değerlendirilen veriler, çalışma alanında B ve C olmak üzere iki ayrı zemin sınıfının mevcut olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca kayma dalgası-derinlik profillerinden heyelan topuğu ve yamaç molozu birikimi alanları 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Senirkent, Vs30 (30 m derinlikte ortalama kesme dalgası hızı), Rayleigh dalgası 
dispersiyonu, ReMi (kırılma-mikrotitreşim), Zemin sınıflaması 

 
INVESTIGATION OF THE SOIL PROPERTIES IN THE SETTLEMENT PLACE OF 

SENIRKENT WITH ReMi TECHNIQUE 
 
ABSTRACT 

Increasing population requires new residential areas. This situation leads to random hills or slopes toward the 
development of some residential areas. The study area, Isparta Senirkent district is a residential area, which is 
located on the slopes of the mountain Beşparmak. This area continues to grow on the talus and has a first degree 
earthquake and landslide risks. Vs30 information for Senirkent settlement is important information for 
engineering work on the constructing planning. ReMi technique (Refracted-Mocrotremor Technique) is widely 
used for obtaining Vs30 information. It is one of the fastest and most economical method used for soil 
classification and structural studies and applied also in in crowded city traffic. In this study, the total of 18 points 
data were obtained along north-south, east-west direction profiles. These data were converted to depth and shear 
wave velocities. The data was interprated according to NEHRP (National Earthquake Hazard Reduction 
Program) ground classification criteria and determined the two classes, B and C. Also landslide heel-depth 
profile of shear wave and talus accumulation areas are identified. 

Keywords: Senirkent, Vs30 (30m depth average shear wave velocity), Rayleigh wave dispersion,. Remi 
(Refraction-Microtremor), Soil Clasification 
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1. GİRİŞ  

13 Temmuz 1995’de Isparta’nın Senirkent ilçesinde meydana gelen heyelan 74 kişinin ölümüne sebebiyet 
vermiştir. Birikinti konisi özelliği gösteren ilçe yerleşim merkezinin yarısından fazlası yamaç molozu akıntısı 
altında kalmıştır (Ertek, 1995; Karagüzel vd. 1996). Felaketin ardından heyelan risk alanlarının tespiti ve tedbiri 
üzerine birçok çalışma yapılmıştır(Yalçınkaya, 1995; Ertek, 1995; Karagüzel vd. 1996; Kılıç, 2006; Arcak vd., 
2006; Ulusay, 2007). Tüm bunların yanında çalışma bölgesini ilginç kılan detay Senirkent birinci derece deprem 
bölgesi olmasında karşın deprem etkilerini belirlemede en önemli parametrelerden biri olan yerel zemin 
koşullarının belirlenmesi üzerine herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımında 
statik ve dinamik yüklemeler altında zemin davranışının önceden kestirebilmesi son derece önemlidir. Gerek 
ulusal gerekse uluslararası zemin sınıfı yönetmeliklerince, deprem dalgalarına yerin tepkisini karakterize eden en 
önemli parametre Vs30 (30 m derinliğin ortalama kesme dalgası hızı) bilgisidir. Son yıllarda bu bilgiyi hızlı ve 
ekonomik olarak elde etmede SASW (Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi), MASW (Yüzey Dalgalarının Çok 
Kanallı Analizi), ve ReMi (Sismik Kırılma-Mikrotitreşim) gibi birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu tekniklerden 
ReMi Vs30 ve yeterli açılım ile 100 m derinliğe kadar tabaka kalınlıklarını belirlemede yaygın şekilde 
kullanılmaktadır (Louie, 2001; Kanbur vd. 2008, Gamal ve Pullammanappallil, 2011; Silahtar ve Kanbur, 2013). 
Yöntemin çevresel gürültüleri sismik kaynak olarak kullanılması, şehir merkezi gibi gürültünün yoğun olduğu 
alanlarda bu gibi çalışmaların yapılabilmesine imkan sağlamaktadır.  

Bu çalışmada ReMi yöntemi kullanılarak Senirkent yerleşim alanını temsil eder nitelikte profiller boyunca Tablo 
1’de verilen NEHRP kriterlerine göre zemin sınıflaması yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
alınması planlanan beş profilden ikisinin ölçümleri tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçların bölgedeki 
yapılaşmada zemin-yapı etkileşimine katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

 

Tablo 1. NEHRP zemin sınıflaması kriterleri (Zor vd., 2007’den düzenlemiştir) 
Zemin Cinsi Zemin Özelliği S-dalgası Vs30 m/s 

A Kaya >760 
B Sıkı zemin ya da zayıf kaya 360-760 
C Sıkı zemin 180-360 
D Gevşek zemin <180 

 

Çalışma Alanın Tanıtılması ve Jeolojisi 

Senirkent, Isparta şehir merkezinin kuzey doğusunda Beşparmak dağlarının kuzey yamacının alt kısmında 
yaklaşık 970 m kotunda kurulmuş bir ilçedir (Şekil 1). Çalışma alanı; kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan 
alüvyonla dolmuş Uluborlu-Senirkent Ovası ile güneyinde kalan Atabey-Isparta Ovası arasında, tipik bir horst 
graben sisteminin içeresinde yer almaktadır. Buna dayanarak ova kuzeyden ve güneyden KD-GB yönlü faylar ile 
sınırlı olmasından ötürü tektonik yönden de aktif bir alandır (Ertek, 1995). 

Çalışma sahasını oluşturan ana jeolojik formasyonlar genel olarak Mesozoik ve Senozoik yaşlı masif ve killi 
kalkerlerden oluşmaktadır (Arcak, 2007). Yerleşim alanının üzerinde gelişmeye devam ettiği Kuvaterner yaşlı 
alüvyonal çökeller bölgenin en genç kayaç istifini oluşturmaktadır. Bununla birlikte ovanın güneyindeki dağlık 
alan(Beşparmak dağları) jura ve kreatase yaşlı filişli serileri ve konglomeratik birimlerle karekterize edilmiş 
kireçtaşlarından oluşmuştur (Biricik, 1996). 
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2. YÖNTEM 

Bu çalışmada yerel zemin özelliklerini ortaya koyabilmek için ReMi tekniği kullanılmıştır. Yöntem Senirkent 
yerleşim alanını temsil eder nitelikte belirlenen profiller üzerinde uygulanmıştır (Şekil 2). Literatürde yöntemin 
kuramsal detayları ve uygulamaları geniş bir şekilde yer almaktadır (Louie, 2001; Başokur, 2005; Kanbur vd, 
2008; Gamal ve Pullammanappallil, 2011). Yöntemin uygulaması ana hatlarıyla üç aşamadan oluşmaktadır. 
Bunlar; araziden çevresel gürültülerin çizgisel olarak kaydedilmesi, veri kaydından yavaşlama(hızın tersi)-
frekans dönüşümü yapılması ve ters çözüm işlemi olarak sıralanabilir (Şekil 3). 

 

 

Şekil 1. Çalışma alanın yer bulduru haritası 

 

Vs30 bilgisi hedef alındığı için; 24 kanallı sismograf kullanılarak jeofon aralığı 5 m, örnekleme aralığı 1 ms 
kayıt boyu 8 sn’lik sismik kayıtlar elde edilmiştir (Şekil 3). ReMi spekral oranın yükseltilmesi amaçlanarak 
ölçüm noktalarında 8-12 arasında tekrarlamalı ölçümler yapılmıştır.  
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Şekil 2. Çalışma alanında belirlenen ölçüm noktaları 

 

Her bir ölçüm noktasından elde edilen zaman-uzaklık ortamındaki tekrarlı verilere SeisOpt ReMi programı 
kullanılarak τ-ρ dönüşümü uygulanmış ve birleştirilmiş güç spektrumları elde edilmiştir. Güç spektrumları 
üzerinde uyumlu faza karşılık gelen frekans-yavaşlama çiftleri belirlenerek dispersiyon eğrisi elde 
edilmiştir(Şekil 3b). Frekans bağımlı faz hızı eğrisinin oluşturulmasının ardından kurumsal veri ile frekans 
bağımlı yavaşlık eğrisinin ters çözümü ile 1 boyutlu derinlik-Vs hız bilgisi ortaya çıkarılmıştır (Şekil 3). Tek 
boyutta elde edilen hız bilgileri profiller boyunca birleştirilerek 2 boyutlu derinlik-Vs kesitleri oluşturulmuştur 
(Şekil 4 ve 5). 

 

 

Şekil 3. ReMi veri işlem aşamaları 
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3. BULGULAR VE SONUÇLAR 

Senirkent yerleşim alanını kapsayan profiller boyunca ReMi tekniği ile iki boyutlu derinlik-kayma dalgası hız 
kesitleri ortaya çıkarılamaya çalışılmıştır. Elde edilen kesitlerden zemin sınıflaması ile birlikte aynı zamanda 
heyelan kesiti ve yamaç molozu birikinti alanları da belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

Şekil 4. 1. Profilden elde edilen iki boyutlu derinlik-Vs kesiti 

 

 

Şekil 5. 2. Profilden elde edilen iki boyutlu derinlik-Vs kesiti 

 

Çalışma alanında birbirine dik 1 km’lik iki profil boyunca toplam 18 noktada elde edilen veriler yöntemin 
kuramına uygun olarak tek tek bir boyutlu analiz edilmiş daha sonra bunlar birleştirilerek Şekil 4 ve 5’de 
gösterilen iki boyutlu derinlik-Vs kesitleri elde edilmiştir. Vs30 tespiti yapılması amaçlandığından profil 
boylarının kısa tutulmasından (115 m) kesitler yatayda 40 m’yi göstermektedir. Söz konusu kesitler incelendiği 
zaman sığ kısımda düşük hızlı örtü tabakanın, alt katmalarda ise nispeten biraz daha yüksek hızlı yamaç molozu 
birikinti seviyesinin varlığı göze çarpmaktadır. Elde edilen hızlar Navarro vd. (2010)’ da verilen aşağıdaki 
eşitlikte yerine konulduğu zaman Tablo 1’de verilen zemin sınıflaması ölçütlerine göre çalışma alanı B ve C 
zemin sınıfı olarak tanımlanmıştır.  
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                                                                              (1) 

 

Burda hi ve Vi derinlik ve derinliğe karşılık gelen makaslama dalgası hızı. 

 

 

Şekil 6. Birleştirilmiş 2.5 boyutlu derinlik-Vs kesiti 

 

Derinlik-hız kesitlerinden şekil 4 üzerinde kesikli çizgiler ile belirtilen 480-840 m/s hız değişimine sahip 
kısımlar; Ulusay (2007)’de ifade edilen yamaç molozu birikinti alanlarına karşılık geldiği düşünülmektedir. 
Bununla birlikte şekil 5 üzerinde kesik çizgiler ile ifade edilen alan ise tipik bir heyelan kesitini ifade etmektedir. 
Şekil üzerinde a ile belirtilen bölümün Kayma yüzeyi topuğu, b ile belirtilen kısmın ise heyelan topuğu olarak 
düşünülmüştür. 

Her iki profilden elde edilen 2 boyutlu kesitler şekil 2’de belirlenen ölçüm noktalarına göre ölçekli olarak şekil 
6’da bir araya getirilerek 2.5 boyutlu derinlik-Vs kesiti oluşturulmuştur. Böylece Senirkent yerleşim alanın 
tabakalaşma yapısına dair genel bir bakış ortaya çıkarılmıştır. Çalışma kapsamında alınması planlanan diğer 
ölçümler ile daha detaylı sonuçların ortaya çıkacağı öngörülmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışmada Senirkent yerleşim alanının sığ kısmına ait Vs ve zemin özellikleri ReMi yöntemi 
kullanılarak ortaya konmuştur. Aynı zamanda heyelan açısından risk barındıran çalışma alanın bu yönü,          
elde edilen kesitler ile irdelenmiştir.  
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ÖZET 

Görselliğin bir amaç doğrultusunda sanat ve teknikle birleştiği mekana bağlı ürünlere tematik harita 
denmektedir. Tematik harita görsel açıdan diğer haritalara göre daha fazla ayrıntı ifade ettiğinden kullanıcısına 
bilgi edinme ve analiz sonucuna yorum getirme imkanını sunar. Tematik haritalar kent ve altyapı bilgi sistemi 
uygulamalarında, arazi kullanımı bilgi sistemi uygulamalarında, çevresel uygulamalarda, güvenlik amaçlı 
uygulamalarda kullanılarak doğru, güvenilir ve hızlı çözümler getirir. Bu çözümler, mevcut kentsel alanlardaki 
çökme, bozulma ya da sürekli değişim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kent parçalarının yeniden 
geliştirilmesi amacını taşıyan kentsel dönüşüm uygulamalarında da izlenecek stratejilerin ve müdahale 
biçimlerinin belirlenmesinde yerleşmeye özgü karakteristik ve dinamikleri doğru tanımlamayı sağlar. Bu 
çalışmada, Burdur İli, Karasenir ve Sinan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı örneğinde sosyo-ekonomik ve 
fiziksel yapı analizi ile yöre halkının kentsel dönüşüme bakış açılarının tespiti amacıyla yapılan anket 
çalışmalarının, konumsal verilerle eşleştirilmesi sonucu oluşturulan tematik haritalar aracılığında Kentsel 
Dönüşüm Projesinin planlama ve karar alma süreçlerinin halkın talep ve eğilimleri doğrultusunda gelişmesi 
sağlanarak, dönüşüm projesinin tüm paydaşlarının desteğinin alınabileceği ve böylece daha hızlı bir şekilde 
uygulama sürecine geçileceği vurgulanacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Tematik harita, kentsel dönüşüm, planlama, Burdur 

 

USE OF THE THEMATIC MAPS IN URBAN TRANSFORMATION 
APPLICATIONS: THE CASE OF BURDUR CITY 

 

ABSTRACT 

Visualisation according a purpose that is coupled art and technique with a location based products is called 
thematic maps. Because of thematic maps visually express more details than other maps ıt offers the opportunity 
of information and to comment on the analysis result. Thematic maps using for urban and infrastructure 
information system applications, applications of information systems in land use, environmental applications, 
applications for security purposes, brings the accurate, reliable and fast solutions. These solutions provide to 
accurate identification of specific characteristics and dynamics of settlement and the determination of the forms 
of intervention strategies to be followed in the implementation of urban renewal that with the aim of re-
development of the city parts to respond to the collapse, degradation or to the constantly changing needs in 
existing urban areas. İn this study, in the example of Burdur Province, district of Karasenir and Sinan urban 
renewal area, through thematic maps generated that socio-economic and physical structure analysis with local 
people in order to determine the point of view of the urban transformation of the survey, the result of matching 
of spatial data with ensuring development of Urban Renewal Project of the planning and decision-making 
processes in line with residents demand and trends can be taken of the support of all stakeholders will be 
highlighted so that the transformation project and will move more quickly on the application process. 

Keywords: Thematic map, urban renewal, planning, Burdur 
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1.GİRİŞ 

Özbek’e (2005) göre kentsel sorunların çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, 
fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlayan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak 
tanımlanan kentsel dönüşüm sürecinin doğru, hızlı ve uygulanabilir olması için katılımcı bir planlama 
anlayışının benimsenmesi ön koşuldur. Görselliğin bir amaç doğrultusunda sanat ve teknikle birleştiği mekana 
bağlı ürün olan tematik haritalar, yapım amacına uygun olarak konuyu en iyi şekilde yansıtma, bilgi edinme ve 
analiz sonucuna yorum getirme imkanı sunduğundan kentsel dönüşüm sürecinde tüm aktörlerin katılımının 
sağlanması için kullanılması gereken en önemli araçtır. 

Çok yönlü bir varlık olan insan görsel, işitsel, duyusal ve bunların kapsadığı birçok algılama yöntemine sahiptir. 
Ancak görsellik diğerlerinden farklı olarak 3 boyut oluşturduğundan veriler arasındaki ilişkiyi korur ve veri 
kaybını minimum düzeye indirir.  

Veri görselleştirilirken iki amaç doğrultusunda hareket edilir. Birincisi kural ve kavramları anlamaktır. Bunların 
her biri sözel bir bilgi olduğu için bu bir “bilgi görselleştirmesi” dir (Faloutsos, 1996). 

İkincisi ise grafik ve resimleri anlamak, bilgiler arası ilişki kurmak, doğruluğunu sınamak, keşfetmek, 
düzenlemektir. Görsel algılamayla insanlar problemler karşısında mantıksal çözümler oluşturur (Inselberg ve 
Dimsdale, 1990). 

Ancak günümüzde dönüşüm/yenileme uygulamalarında tematik haritaların etkin bir şekilde kullanılmaması 
sürecin tüm aktörlerinin katılımının sağlanamamasına bu da hazırlanan planların benimsenmemesine, kamu, halk 
ve sektör arasında güvensizliğe, yerel halkın aidiyet, kimlik duygusu, çevre duyarlılığı ve bilincinin 
geliştirilememesine, uygulamada güçlüklere neden olmaktadır. 

 

2.KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNDE KATILIM 

Günümüzde 7,046 milyar olarak belirlenen Dünya nüfusunun 3 milyar 454,3 milyonu şehirlerde yaşamaktadır. 
Bu şehirleşme oranının %50 ye yakın bir oranda olduğunu göstermektedir. Çok gelişmiş bölgelerde nüfusun 
%75’i, az gelişmiş bölgelerde ise %45’i şehirlerde bulunmaktadır. Şehirleşme oranı, ülkelerin gelişmişlik 
düzeyleriyle paralellik gösterirken, 75,7 milyon nüfusa sahip Türkiye’de ise şehirleşme oranı %70 düzeyinde 
bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkiye’de nüfusun 52,9 milyonu şehirlerde yaşamaktadır. O halde bu kadar 
çok nüfus barındıran şehirlerimiz sürekli yenileme, iyileştirme, sağlıklaştırma, yeniden canlandırma 
kavramlarıyla değişmeli, değişirken de mekana bağlı olarak dönüşmelidir.  

 

Ersoy’a (2012) göre kentsel dönüşüm planlama disiplini içinde vurgulandıkları vizyon, amaç, strateji ve 
yöntemlerine göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, çökme ve bozulma olan veya savaş, 
doğal afetler gibi tahripler sonucu tekrar geliştirilme ihtiyacında olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, 
fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik uygulanan strateji 
ve eylemler bütünü olarak ifade edilmektedir. Robert ve Sykes’a (2000) göre kentsel dönüşüm kavramı, kentsel 
alanlardaki belirli bir zaman aralığında ekonomik, sosyal ve fiziksel çökme/bozulmaya karşı verilen bir tepkidir. 

Son dönemde ise kentsel dönüşüm içerikli yasal süreçte 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 
Kanununda düzenlemeler yer almakta, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun ile Türkiye’ de kentsel dönüşüm hareketleri hız kazanmaktadır. 

Dünyada hızla artan kentleşme sorunlarına çözüm arayışları çerçevesinde gündeme gelen ve sürdürülebilir 
toplumsal, ekonomik kalkınmayı hedefleyen yeni bir yönetim anlayışının da geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. 
Bu süreçte toplumun nasıl daha iyi yönetilebileceği konusuna ilgi artarak yönetişim kavramı yani yönetime ya da 
daha geniş bir ifade ile karar verme süreçlerine kamu dışındaki aktörlerinde katılımının gerekliliği üzerinde 
durulmaya başlanmıştır. Katılım kavramı demokrasiyle ilintili ve çok geniş kapsamlıdır. Bu çalışmada ise 
kentsel planlama ve dönüşüm süreçlerine katılım anlamında kullanılmıştır. Kentsel dönüşüm alanda yaşayan 
insanların yaşamlarını doğrudan etkileyen kararlardan oluşur. Sürecin başarılı olması için katılım ön koşuldur. 
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Planlamanın kent halkı, sivil toplum örgütleri, akademi ve iş çevreleri ile birlikte yapılması toplumun çevre 
bilincini ve sorumluluğunu artırır. Planlama ve yönetimde sadece kamu kurum ve yerel yönetimin yetkili olarak 
görülmemesi gerekir. Şeffaf, katılımcı bir anlayışla ortak karar alma yaklaşımının benimsenmesi kalkınmanın 
sürdürülebilirliği açısından da gereklidir.  

Ancak mevcut yasal sistemimizde katılımı zorunlu kılan herhangi bir süreç bulunmamakla birlikte yeni bir 
sosyal sorun yaratmadan, yaşayanların yerinde kalmalarını sağlayarak, özel mülkiyet hakkı, konut hakkı ve 
kentli hakları bir arada düzenlenerek, kentsel dönüşüm sürecinin yaşanabilirlik ilkeleri çerçevesinde 
benimsenmesi başarılı bir dönüşüm/yenileme uygulaması için tüm aktörlerin katılımının sağlanması gereklidir. 
Buna yönelik olarak; yapılan verimli ve anlamlı iletişim yöntemleri, katılımın sağlanabilmesi için katılımı 
istenen kişi ve kurumlara değerlendirebilecekleri seçeneklerin nasıl sunulduğu, halkın çevre duyarlılığı ve 
bilincini artırma, aidiyet ve kimlik duygusunu geliştirme, sorumluluk duygusu ve katılım sürecinde aktörlere 
örgütlenme becerisi kazandırma yöntemlerinin öğrenilmesiyle dönüşüm/yenileme alanları için tematik haritaların 
rol oynadığı bir katılım modeli geliştirilecektir. 

 

2.1.Kentsel Dönüşüm, Katılım ve Tematik Haritalar 

Tematik haritalar “Ne, nerede, ne kadar?” sorularına cevap veren özel bir amaç doğrultusunda üretilen 
haritalardır. Yapım amacına uygun olarak konunun en iyi şekilde yansıtılmasını, bilgi edinmeyi, analiz etmeyi, 
sonuca yorum getirme imkanını sağlar. Tematik haritalar günümüzde kent ve altyapı bilgi sistemi 
uygulamalarında, arazi kullanım ve planlamaya yönelik uygulamalarda, çevresel uygulamalarda, ticari 
uygulamalarda, güvenlik amaçlı uygulamalarda, ormancılık ve tarım uygulamalarında, jeolojik uygulamalarda, 
hemen hemen her alanda kullanılmaktadır.  

 

Katılım modelinde en önemli şey anlatmak istediğimizi en kısa yoldan net bir şekilde anlatmak, açık ve anlaşılır 
olmak, gereksiz bilgiye yer vermemektir. Kentsel dönüşüm alanlarında yapılan anket ve analizlerin çapraz 
sorgulamalarıyla üretilen tematik haritalar kentsel dönüşüm projelerinin halkın genel eğilimleri doğrultusunda 
oluşturulmasını sağlar. Tematik haritalar alanın sosyo-ekonomik, demografik yapısını, alanda yaşayanların 
ihtiyaç ve taleplerini gösteren anketlerden çıkarılan istatistiki sonuçların mekana bağlı grafikleştirilmesiyle 
görsel bir sorgu sistemi kurar. Çıktı haritaların katılımcılara sunulması dönüşüm süreciyle ilgili eksiksiz, anlaşılır 
ve doğru bilgilendirmeyi amaçlar. Katılımın sağlanabilmesi için katılımı istenen kişi ve kurumlara 
değerlendirebilecekleri seçenekler tematik haritalar yoluyla sunulur. Böylece katılımcı ne istediğini bilir, halkın 
kazanımları projenin uygulanma olasılığı karşılıklı (kamu-sektör-halk) güven ve memnuniyet artar, gereksiz 
yatırım ve maliyetlerden kaçınılır, katılımcı toplumun gelişmesi, sorumluluk paylaşımı sağlanır.  

 

3.BURDUR İLİ ÖRNEĞİ  

Kentin genel olarak konumuna bakıldığında, Burdur, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesi’nin iç kesiminde 
yer almakta olup, kuzeyde Afyonkarahisar, güneyde Antalya,  doğuda Isparta, batıda Denizli ve güneybatıda 
Muğla illeriyle komşudur. Kentin demografik yapısı incelendiğinde, TUİK verilerine göre 2014 yılı toplam 
nüfusu 284789 olup bunların 140405’i erkek 144384’ü kadın nüfusudur. Kentin topografik yapısına bakılacak 
olursa kent merkezi ve çevresinde genel olarak engebe azdır. Arazi eğimi çoğunlukla kuzeyden güneye doğru 
artmaktadır. Yükseklik 840-1500 m. arasında değişiklik göstermektedir. Kent kuzeydoğu-güneybatı uzanışlı fay 
hattı ile sınırlanmıştır. Bir tarafından fay hattı geçerken diğer taraftan da Ramsar Sözleşmesiyle korunan Burdur 
Gölü kentin fiziksel oluşumunda etkili olmuştur. Kentin dar bir alana sıkışmasına neden olan fay hattı ve göl gibi 
sınırlayıcılardan dolayı da burada yaşayanlar hep bu dar alanda yapılaşmayı uygun bulmuşlardır. Bu da 
Burdur’un yerinde dönüşümünde en önemli neden olmakta ve Burdur’un 1. derece deprem bölgesi olmasından 
dolayı riskli yapıların can ve mal kaybına neden olmadan en kısa sürede dönüştürülmesini kaçınılmaz 
kılmaktadır. 
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Çalışma alanı olarak seçilen alan Karasenir, Tepe ve Sinan Mahallelerinin belli kısımlarından oluşan ve 
etrafındaki Burdur Kenti ölçeğindeki önemli yollarla sınırları tanımlanan Riskli Alan kentin güneyinde kalmakta 
olup, alanın kuzeyinde Karasenir Caddesi, batısı ve güneyinde Antalya-Burdur-Fethiye Yolu (Çevre Yolu) olan 
Mustafa Şeref Bulvarı ve doğusunda Hatip Hoca Caddesi yer almaktadır. Alan şehir merkezinin bir parçası 
olmakla birlikte tarihi kent dokusu, Ulucami, Belediye, Valilik binaları ve Gazi Atatürk Şehir Stadyumu gibi 
kullanımların yer aldığı alanlara 1-2 km. mesafededir. Çalışma Alanı Antalya istikametinden gelenler ile Isparta 
istikametinden gelip Çevre Yolunu kullanarak Fethiye istikametinde gidenleri karşılayan bir konumda yer 
almaktadır (Şekil 1). 

                         
Şekil 1. Kentsel Dönüşüm İlan Edilen Alan 

 

Çalışma Alanı yaklaşık 38 ha’dan oluşmakta olup 25.07.2013 tarih ve 28718 Sayılı resmi gazete ile riskli alan 
ilan edilmiştir.  

Bölgede yaşayanların sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik yapıları ile kentsel dönüşüm ve tematik harita 
algılarının tespiti amacıyla yapılan anketler sonucunda %74’ünün ilk ve ortaöğretim düzeyinde olduğu, ortalama 
aylık gelirin %67’sinin 500-1000 arası olduğu, mülkiyet durumunun %64’ünün mülk sahibi olduğu görülmüştür. 
Alanda bulunan yapıların durumu incelendiğinde %90’ının 1-2 katlı, 30 yıllık, yığma ve konut fonksiyonunda 
olduğu görülmüştür.  

Alanda yaşayanlara kentsel dönüşümü destekleyip desteklemedikleri sorulduğunda %70inin hayır cevabını 
vermesine rağmen kentsel dönüşüm uygulandığı takdirde yaşamak istedikleri konuta ilişkin özellikleri %35 
güvenli (depreme, hırsıza karşı, vb.), %25’i güneş gören, %23’ü geniş, %17’si altyapısı sağlam, alanda yer 
almasını istedikleri fonksiyon olarak da %41 açık yeşil alan, %16 ticaret alanı, %13 sosyo-kültürel alan, çevreye 
yönelik olarak %47’isi ulaşılabilirlik, %30’u iyi komşuluk ilişkisini tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

Anket sonuçlarına göre kentsel dönüşümün %42 oranla alt/üst yapı iyileştirmesi, %38 oranla depremde güvenlik 
sağlamak amacıyla yapıldığı algısı mevcut olmasına rağmen yaşayanların %70’inin kentsel dönüşümü 
desteklememesinin en önemli nedeninin yeterli, doğru, açık ve anlaşılabilir bilgilendirme ve iletişim 
yöntemlerinin kullanılmaması olarak tespit edilmiştir. Çalışma alanında yapılan anketler sonucunda %91 oranla 
görsel unsurların daha hızlı algılandığı, daha akılda kalıcı olduğu tespit edilmiştir. 

Anketlerin ve diğer verilerin değerlendirilmesi sonucunda çalışma alanı ile ilgili SWOT analizi yapılmıştır 
(Tablo 1).
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Tablo 1. Kentsel Dönüşüm Alanının SWOT Analizi 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Fırsatları Tehditleri 

-Dönüşüm alanında yaşayanların mahalle 
bilincinin ve aidiyet duygusunun gelişmiş 
olması 

-İyi komşuluk ilişkilerinin bulunması 

-Yeşiltepe gibi kentsel siluet zenginliği 
kazandıran doğal yapısı 

Konutların bahçelerinde görsel zenginlik 
oluşturan ağaç türlerinin bolluğu 

-Dönüşüm alanı içerisinde 1 adet eğitim, 
3 adet dini tesis alanının bulunması 

 -Doğal ve sade bir yaşam kültürünün 
olması 

 

-Alanda yaşayanların eğitim 
seviyelerinin düşük olması (%74ü 
ortaöğretim ve altı) 

-Gelir düzeylerinin düşük olması 
(%67sinin aylık geliri 500-1000 arası) 

Alanın fay hattı üzerinde bulunması 

-Yapı stoğunun kalitesiz olması 

Yol, alt yapı, donatı gibi hizmetlerin 
yetersiz olması 

-Halkın büyük çoğunluğunun dönüşüm 
talebinin bulunmaması (%70inin kentsel 
dönüşümü desteklememesi) 

-Alanın atıl kalmış olması 

Parselasyon planının olmaması nedeniyle 
düzensiz yapılaşmanın bulunması 

-Can ve mal kaybına karşı güvenlik 
yetersizliği 

 

-Komşu illerin bağlantı noktasında 
bulunması 

-Kent merkezine yakın olması 
(ulaşılabilirlik) 

-Tarihi değere sahip kentsel sit alanı ve 
tescilli yapılarla çevrilmiş olması 

-Kent için önemli bir hareketlilik merkezi 
oluşturan üniversiteye ulaşım için en 
kolay noktada bulunması 

-Ülke genelinde kentsel dönüşümün 
desteklenmesi 

 

-Göç veren bir kent olan Burdur da bir 
alan olması (Burdur nüfus artış hızı -
1,14) 

-Kent merkezine yakınlığı nedeniyle 
alanda ticaretin gelişememesi 

-Kent merkeze yakınlığının kentleşme 
baskısı oluşturma olasılığı 

-Kent genelinin birinci derece deprem 
bölgesinde olması 

-Çevresindeki mahallelerin dönüşüm 
alanı ilan edilmeden yenilenme eğilimi 
içerisinde olmaları 

-Burdur kenti için önemli istihdam 
kaynağı olan sanayi alanlarına 
erişilebilirlik sorunu 
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3.1.Kentsel Dönüşüm Alanında Tematik Harita Kullanımı 

Kentsel dönüşüm alanında anket çalışmaları tamamlanarak alandaki hane halkı ile kullandıkları konutları, kişisel 
bilgileri ve kentsel dönüşüm algıları ile ilgili sonuçlar değerlendirilerek dönüşüm uygulamalarında bu verilerin 
mekanla ilişkilendirilerek dönüşüm sürecine katkı sağlayacak önemli görsel çıktıların oluşturulabileceğini 
göstermek amacıyla tematik harita örnekleri aşağıda sunulmuştur (Şekil 2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Yaşı 30 ve Üzeri Tek Katlı Olan Binaları Gösteren Tematik Harita 

 

 

 

                           
            

                    

YAŞI 30 VE ÜZERİ TEK KATLI OLAN BİNALARI GÖSTEREN  
TEMATİK HARİTA 
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Şekil 3. Tek Katlı Binalarda Yaşayanlardan Kentsel Dönüşümü Desteklemeyenleri Gösteren Tematik Harita 

Böylece dönüşüm öncesi alanda yaşayanlara ilişkin sosyo-ekonomik, demografik veriler, mekânsal veriler ve 
kentsel dönüşüm algı ve taleplerinin çapraz sorgulanmasıyla en uygun projelerin üretilmesi sağlanacaktır. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentlerimizin mekana bağlı olarak dönüşümünü sağlarken yol, su, elektrik, imar, kanalizasyon gibi halkın 
yaşamını sağlayan ana unsurların ve sosyal donatıların kent planına hazır aşamaya gelebilmesi için mekana bağlı 
grafik gösterimlerle altlık oluşturulmalıdır. Tematik gösterim olarak bilinen bu ifade şekli ile objelerin özellikleri 
daha iyi yorumlanabilmektedir.  

Yaşanılan kentleri daha verimli kullanmak, kaliteli yaşam koşulları oluşturmak, şehirlerimizi çağdaş kentler 
düzeyine taşımak için dönüşüm hareketlerinin sistemli olarak yapılması, ihtiyaca cevap vermesi, kolay 
erişilebilir ve anlaşılabilir olması şarttır. Bunlar yapılırken mağduriyet oluşturulmamalı ve en hızlı şekilde doğru 
olan sonuca ulaşılmalıdır. Bu da ancak kentsel dönüşüm projelerinde tüm aktörlerin (siyasetçilerin, 
uygulayıcıların, yerel idarelerin, akademisyenlerin, ilgili meslek disiplinleri ile sivil toplum örgütlerinin ve 

 
 

 

TEK KATLI BİNALARDA YAŞAYANLARDAN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 
DESTEKLEMEYENLERİ GÖSTEREN TEMATİK HARİTA 
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halkın) söz sahibi olması gerekmektedir. Sürece aktif katılım: 

 Daha güçlü bir demokratik toplumun oluşmasını, 
 Uygulamalarda ki memnuniyet oranının artmasını, 
 Sürecin sorumluluğunun paylaşılmasını, 
 Daha adil projelerin üretilmesini, 
 Dönüşüm alanına en uyumlu projenin üretilmesini, 
 Aktörler arasında güvenin sağlanmasını, 
 Mali kayıpların önlenmesini, 
 Üretilen projelerin daha hızlı uygulanmasını sağlar. 

Bu yüzden en verimli aktif katılım sürece görsellik kullanılarak gerçekleştirilebileceğinden tematik haritalar 
kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilirliği, bütünlüğü, devamlılığı için en temel araçtır. Bu nedenle tematik 
haritaların kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılması ile ilgili model aşağıda geliştirilmiştir. 

 Projenin uygulanabilirliği, bütünlüğü, devamlılığı açısından ön hazırlık aşamasında uygulamanın yapılacağı 
alanda halkın katılımını sağlayacak, görüşlerini ifade edebilecekleri, daima ulaşabilecekleri bilgilendirme 
masalarının kurulması, projeye yön verecek kararların burada alınması, bilgilendirmede yapılan sunumların 
kesin sonuç veren, anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sunumlar görsel verilerle desteklenerek akılda kalır 
olması sağlanmalıdır. Renkler, boyutlar, yazılar, şekiller vb. kullanılarak halka net bilgiler ulaştırılmalı bunu 
yapabilmek içinde kentsel dönüşümde rol oynayacak kurumlar özveri ile çalışmalıdır. Kurumlarda tematik 
haritalar oluşturulmalı, bunu yapabilecek harita mühendisi, şehir plancısı, jeoloji mühendisi vb. profesyonel 
meslek disiplinleriyle tematikleştirme birimleri kurulmalıdır. 

Aynı zamanda tematikleştirme birimleri kentin gelişimine yön veren bütün kurumlarda kurulmalı, her kurum 
kendi görev ve yetkisi dahilinde verileri toplayıp işledikten sonra tematikleştirme biriminde veriler mekanla 
ilişkilendirilerek sayısal ortama atılmalı, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak şimdiye kadar kurulan 
paylaşımlardan daha kapsamlı bir web oluşumu aracılığıyla bilgi paylaşımı yapılmalı ve sistem tüm aktörler için 
erişilebilir olmalı, önerilerini sunmalı, eleştirilerini yapmalıdır. Sistem kentle ilgili bütün alanları kapsayacak 
şekilde yapılmalıdır. Kenti ilgilendiren bütün çalışmaların ön hazırlıklarında adım adım, aşama aşama tematik 
harita üretimiyle doğru, güvenilir ve hızlı değerlendirmeler yapılarak yaşam kalitesi yüksek, sosyal, ekonomik, 
çevresel anlamda sürdürülebilir kent gelişimi başarılı bir şekilde sağlanır. 
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Şekil 4. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Tematik Haritalar Yoluyla Katılım Modeli 
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ÖZET 

Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle her yıl birçok insanın can kaybı ile sonuçlanan deprem 

vakaları meydana gelmektedir. Bu kapsamda, afet yönetiminin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 

afet yönetimi ve karar destek mekanizması yazılımının geliştirilmesi yararlı olacaktır. Söz konusu yazılım ile 

komuta merkezi ile yer ekibi arasındaki koordinasyon sağlanacak, deprem bölgesinde bulunan yaralılara en hızlı 

şekilde ulaşılması sağlanacak, yardım ve bakım hizmetleri daha kolay sunulabilecektir. Bu çalışmada, prototip 

yazılımın başta AFAD olmak üzere diğer acil yardım kuruluş ve ekiplerine yararlı olabilecektir. Ayrıca, çalışma 

aynı alandaki diğer yazılımlara örnek olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Karar Destek, Bilişim Teknolojileri, Yazılım 

 

DISASTER MANAGEMENT AND DECISION SUPPORT MECHANISM 

SOFTWARE 

 

ABSTRACT 

Turkey is located in the earthquake zone. Therefore, every year earthquake incidents occurred that result in loss 

of many people life in our country. In this context, the development of disaster management and decision support 

software mechanism will be useful in order to carry out the most efficient way of disaster management. With this 

software, the coordination between ground team and control center is ensured, the fastest way to reach injured 

people in the earthquake region is achieved, and support and maintenance services will be offered easily. In this 

study, the prototype software will be useful for especially for AFAD, other emergency organizations and teams. 

In addition, this study will be an example for other software in the same field. 

 
Keywords: Disaster Management, Decision Support, Information Technology, Software 

 

 

1. GİRİŞ 

Doğal afetler olarak nitelendirilen; deprem, sel baskınları, volkanik patlamalar, fırtınalar, yangın ve heyelan gibi 

olaylar dünyada her an gerçekleşmekte ve birçok insanın can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Geçmişten 

günümüze baktığımızda teknolojik anlamda çok büyük gelişmeler olmuş ve bilişim teknolojileri hayatımızın her 

alanına girerek yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Geçmiş yıllarda doğal afetlerin öncesi ve sonrası ile 

ilgili çalışmalar teknolojik yetersizliklerden dolayı yapılamazken günümüzde teknolojinin gelişmeler ile doğal 

afetler ile ilgili önlem ve tedbir çalışmaları hız kazanmış durumdadır (Efe, 2001). 

Yapılan çalışmalar ile doğal afetler içerisinden deprem ile ilgili fay hatların tespitinden, sismik olarak dinlenmesi 

ve fay hattının yorulma durumuna göre olası deprem senaryolarının oluşturulabilmesi gibi birçok alanda 

teknolojik imkânlar kullanılmaktadır. Böylece bir ay gibi sürelerle olası deprem durumları değerlendirilerek can 

kaybının en aza indirilmesi için çalışmalar yapılabilmektedir. 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

87 

Gelişmiş yöntemler ile elde edilen verilerin çağımızın en önemli veri işleme araçlarından biri olan coğrafi bilgi 

sistemleriyle birleşmesi ve işlenmesi sonucu günümüz teknolojileri sayesinde deprem alanında afet yönetimi 

çalışmaları hız kazanmış ve depremden önce, deprem anında ve depremden sonra olmak üzere 3 farklı durum 

için en iyi çözümler geliştirilmiştir.  Bu çalışmada, ülkemizde afet yönetiminin bilişim teknolojileri ile 

kullanımına değinilerek afet yönetimi ve karar destek mekanizması yazılımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

ülkemizde afet yönetimi ve coğrafi bilgi sistemi yazılımı ile ilgili konulara da yer verilerek bu alanda yapılmış 

olan çalışmalar incelenmiştir. 

 

2.AFET VE YÖNETİMİ 

Afet, birden fazla kurum ve kuruluşun işbirliği içerisinde görev alarak insan haklarının ekonomik, sosyal ve 

fiziksel kayıplarına neden olan, insan aktivitelerini ve normal yaşantıyı engelleyerek insan ve toplumları 

etkileyen olaylara denilmektedir. Bu olaylar içerisinde depremler, volkan püskürmeleri, sel-taşkın, heyelan ve 

fırtına gibi doğanın normal işlevi olarak gerçekleşenler doğal tehlike olarak nitelendirilmektedir (Erkal vd., 

2009). 

Acil müdahale; kaynakları toplama ve hemen sorunlar üzerine hareket etme sürecidir. Günümüz teknolojileri 

arasında oluşabilecek bazı doğal afetler acil müdahale sürecini tekrar gözden geçirmemizde fayda olacağını 

göstermektedir. Çünkü teknolojik gelişmeler sonucunda bazı olumsuz durumlarda ortaya çıkabilmektedir ve 

sadece birey olarak değil tüm toplumu kapsayabilecek derecede büyük ve önem arz etmektedir. Bu durumlar; 

kişisel bilgilere karşı yapılan siber saldırılar ve veri sistemleridir (Shen et al., 2004). 

Afet öncesi, sırası ve sonrasında en önemli çalışmalardan biri olan afet yönetimi; afetzedeleri kurtarma, tıbbi 

tedavi ve ilk yardım, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi, ısıtma, aydınlanma ve diğer temel ihtiyaç 

maddelerinin karşılanması ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli olan çalışmaların koordineli bir şekilde 

yapılmasını sağlamaktadır. 

Afetlerin verdiği zararların en aza indirilebilmesi için yönetim ihtiyacı bulunmaktadır. Afet yönetiminin amacı; 

afet hazırlıklarına karşı sorumlu olan ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun 

sağlanmasında ve yürütülen hizmetlerin kontrol ve takibini sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı en kısa sürede 

aksaklıkların giderilmesi, kurtarma ve tahliye işlemlerinin yapılması, ihtiyaç sahiplerinin acil ihtiyaçlarının 

karşılanması, alternatif iletişim olanaklarının sağlanmasını kapsamaktadır.  

 

3.COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN AFET YÖNETİMİNDE KULLANILMASI 

Coğrafi bilgi sistemleri yeryüzünde var olan her türlü veriyi toplamayı, depolamayı ve analiz yapmayı sağlayan 

bilgisayar tabanlı bir sistemdir. CBS dünya üzerinde var olan karışık sosyal, çevresel ve ekonomik problemlerin 

çözülmesine yönelik konum tabanlı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere büyük verilerin; 

depolanması, toplanması, mekânsal analizi, işlenmesi, yönetimi, sunulması ve sorgulanması özelliklerini yerine 

getiren yazılım, donanım, yöntem, coğrafi veri ve personel bütünüdür. 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin avantajları: 

 Hata payının en aza indirilmesi 

 Analiz yöntemlerinin uygulanabilirliği 

 Sistem içerisinde herhangi bir görüntüye ait verilere ulaşma kolaylığı 

 Veri toplama yöntemlerinin güvenirliliği ve çeşitliliği 

 Toplanan verilerin değerlendirme ve sonrasında güncelleştirme işlemlerinin kolay yapılabilmesi 

 Zamandan ve emekten tasarruf sağlanması 

Bu gibi avantajlar göz önüne alınarak afet yönetim merkezi olası bir afet öncesi, anı ve sonrasında yöneticilerin 

afet yönetimi çalışmalarında doğru ve etkin kararlar verebilmesi adına coğrafi bilgi sisteminden 

yararlanmışlardır (Türkyılmaz, 2001). 
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4.AFET YÖNETİMİ VE KARAR DESTEK MEKANİZMASI YAZILIMI 

Ülkemiz deprem kuşağında yer alan bir ülke olması sebebi ile her an doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması 

gerekmektedir. Örneğin, 1999 yılında Kocaeli depremi ise 7,4 büyüklüğünde meydana gelmiş ve 18.000 can 

kaybı ile 75.000 konut ve 12.500 iş yeri yıkılmıştır (Kanlı vd., 2004). Maddi hasarın yanı sıra can kayıplarının en 

aza indirilmesi için gerekli çalışmaların ve eğitimlerin arttırılması ile daha bilinçli bir toplum haline gelinmesi bu 

gibi doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek can kayıplarını ve maddi hasarları en aza indirecektir. Yapılan 

literatür taramaları sonucunda, ülkemizde afet yönetim yazılımı olarak sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığınca AFAD bünyesinde Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi (AYDES) olduğu 

bulunmuştur. 

Afet Yönetimi ve Karar Destek Mekanizması yazılımı afet öncesi, afet anı ve afet sonrasındaki aşamalarda 

sadece kurumlara yönelik olarak değil, ailelerin, küçük şirketlerin, yardım kuruluşların ve sivil toplum 

kuruluşların kolaylıkla faydalanabileceği ve kendi bünyesinde geliştirebileceği bir yazılımın temelini 

oluşturmaktadır. 

Günümüzde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri ile konumsal analiz ve grafik görüntüleme, 

konumsal veri yönetimi gibi alanlardan sağlanan verilerin uyumu sonucu oluşturulacak haritaların 

hazırlanmasında yeni bir araç olmuştur.  Yazılım sırasında temel coğrafi bilgi sistemleri kullanılmıştır.  

Afet Yönetimi ve Karar Destek Mekanizması yazılımı Microsoft Visual Studio ortamında ve C# programlama 

dili kullanılarak masaüstü uygulaması olarak hazırlanmıştır. Uygulama olarak ArcGIS ESRI Silverlight Glass 

harita uygulaması proje içerisinde kullanılarak afet yönetiminin olmazsa olmazı coğrafi bilgi sistemlerinin 

görüntülerini yazılım içerisinden almak mümkün hale getirilmiştir. Uygulamanın sağlıklı bir şekilde 

çalıştırılabilmesi için Silverlight5’i (http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=229324) adresinden indirip 

bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. Ayrıca ArcGIS’e ait verileri kullanabilmek için 

(https://developers.arcgis.com) adresinden hesap açarak bilgisayarınızın işletim sistemine uygun ArcGIS.exe 

uzantılı dosyayı indirip bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir.  Proje dosyası Windows işletim sistemlerinde 

çalışabilmektedir. C# programlama dili ile yazılan bu projenin daha da geliştirilebilmesi mümkündür ve bu 

nedenle kodları açık kaynak kod formatında siteden dağıtımı yapılacaktır. Bu sayede çok daha fazla kullanıcı ve 

geliştirici bu gibi projelere yoğunlaşarak ülkemiz adına Türkçe kaynak sıkıntısı çekmeden uygulama ve örnekleri 

bulabilme olanağına sahip olunacaktır. 

Uygulama üç katmanlı yazılım mimarisine uygun olarak hazırlanmıştır (Şekil 1): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Katmanlı Mimari Genel Şema 
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Sunum Katmanı: ArcGIS apilerini kullanarak masaüstü coğrafi bilgi sistemi yazılımı formatında hızlı ve 

kontrol edilebilir kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Kullanıcıların zorluk çekmeden ve kolaylıkla kullanabilmesi 

düşüncesi temel alınarak form tasarımları yapılmıştır. 

 

İş Katmanı: Proje Microsoft Visual Studio 2013 platformunda hazırlanmıştır. Program içerisinde personel 

bilgilerinin tutulduğu, stok işlemleri ve birim işlemlerinin yapıldığı sınıflar mevcuttur. Veri tabanı ile ilgili 

işlemler içinse LinqToSql data sınıfı kullanılmıştır. 

Veri Katmanı: Veritabanı Microsoft SQL Server 2012 kullanılarak hazırlanmıştır. Projede kullanılan ADO.Net 

(ActiveX Data Objects.Net) mimarisi LinqToSQL sınıfı ile veritabanı ile uygulama arasında bir köprü vazifesi 

görerek uygulama içerisindeki işlemleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilme olanağı sunmaktadır. 

Uygulama içerisindeki tüm veriler oluşturulan aşamalar ile bu sınıf üzerinden işlemler gerçekleştirilmiştir. 

 

4.1. Afet Yönetimi ve Karar Destek Mekanizması Yazılımı Ekran Görüntüleri 

 

Ülkemizde afet yönetimi yazılımı konusunda incelendiğinde herhangi bir yazılım şuan için bulunmamaktadır. 

Fakat yeni proje olarak bakanlık afet yönetim yazılımı projesi geliştirmektedir. Bu proje sayesinde çok daha 

gelişmiş yazılımlar ile afet yönetimi sağlanabilecektir. Bu çalışma kurum ya da kuruluşların dışında bireylere de 

ait olabilecek bir yazılım olması adına açık kaynak kodlu yazılım olarak hazırlanmış ve paylaşılmıştır (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 2.Afet Yönetimi 

 

Afet yönetimi panelinde amaçlanan kullanıcıların afet sonrasında afet bölgesinde harita üzerinden hangi bölgeler 

üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini belirlemek amacı düşünülmüştür. Burada kullanıcılar uygulama içerisinde 

bulunan coğrafi bilgi sistemi panelinden istedikleri her konuma ait harita görüntülerini yol veya topoğrafya 

bilgilerini alarak uygulama içerisine aktarabilmektedirler. Sonrasında afet bölgesinin tespiti ile afet sonrası 

çalışmaların hızlı ve aksaksız bir şekilde sağlanabilmesi için ilgili ekiplerin belirlenmesi ile yönlendirmelere 

geçilmektedir. Bu panel üzerinde bazı araçlar bulunmaktadır. Bunlar sayesinde yönlendirme ve 

konumlandırmalar daha rahat yapılabilmektedir. Ekip görevlendirme yapılabilmesi afet durumuna göre öncelik 

sırası değişebilmektedir. Bu nedenle farklı ikaz durumlarına göre kullanıcılar seçim yaparak gerekli 

yönlendirmeleri afet bölgesine öncelik sırasına göre yapabilmektedirler (Şekil 3). 
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Şekil 3.Karar Destek 

 
Karar destek mekanizması öncelikli olarak deprem senaryosu üzerinden hazırlanmıştır. Meydana gelebilecek 

depremin büyüklüğüne göre yapılması gerekenleri içeren bu karar destek paneli geliştirmeye açıktır. 

 

Tablo 1.Deprem Büyüklükleri Çizelgesi 

Tanım Büyüklük Yıllık Ortalama 

Çok Çok Şiddetli 8 >= 1 

Çok Şiddetli 7 – 7.9 18 

Şiddetli 6 – 6.9 120 

Orta Şiddetli 5 – 5.9 800 

Hafif 4 – 4.9 6,200 (Tahmini) 

Çok Hafif 3 – 3.9 49,000 (Tahmini) 

Çok Çok Hafif < 3.0 2-3:Günde yaklaşık 1,000 

1-2:Günde yaklaşık 8,000 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi günlük küçük çapta birçok deprem meydana gelmektedir. Bunun dışında etkili 

olabilecek ve can kaybı ya da maddi hasar ile sonuçlanabilecek depremler yıl içerisinde sıklıkla meydana 

gelebilmektedir.  

Panel içerisinde deprem büyüklüklerine göre yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

1.Aşama: İlk Olarak İlçe Acil Yardım Teşkilatı Müdahale Eder. 

2. Aşama: Eğer İlçe Müdahalede Yetersiz İse İlden (Valilikten) Yardım İstenir. 

3. Aşama: Eğer İlçe ve İl Yardım Teşkilatı Müdahalede Yetersiz Kalırsa Vali Hükümetten Yardım İster. 

4. Aşama: AFAD Bölge Müdürlüğü Vali’nin Yardım Talebini Değerlendirerek İncelenmesi İçin Merkezine 

Gönderir. 

5. Aşama: AFAD Genel Müdürlüğü görüşünü Türkiye Başkanına bildirir. 

6. Aşama: Başkanın Afet Bölgesi İlanından Sonra Devlet Yardımı Afet Bölgesine AFAD’ın Eşgüdümünde 

Ulaştırılır 
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Öncelik sırasına göre yapılması gerekenler daha da geliştirilerek diğer afet durumlarına göre yapılandırılabilir. 

Bu sayede yer ekibinde bulunan personel arasında uygun hiyerarşi ile düzenli olarak problemsiz müdahale 

işlemleri yapılabilir. 

 

 
Şekil 4.Coğrafi Bilgi Sistemi 

 
Coğrafi bilgi sistemlerinin afet yönetiminde yeri çok önemlidir. Belirli aralıklar ile alınan veriler ile ArcGıs 

apilerini kullanarak uygulama içerisinde istenilen bölgenin harita verilerini elde edebilmekteyiz. Bu sayede afet 

öncesi ve sonrasında yapılabilecek planlamalar çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 
Şekil 5.Coğrafi Bilgi Sistemi Aşamaları 
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Yazılım ArcGIS’in apilerini kullanarak dünya haritası üzerinden tüm konumlara erişim sağlayabilmektedir. 

Fakat bazı haritaların verileri olmadığı için zaman zaman görüntü alınamamaktadır. Düzenleme, coğrafi kodlama 

işlemleri, yönlendirme, haritalama ve veri görselleştirme işlemlerini çevrimiçi veya çevrimdışı konumlarında da 

uygulama çalışmaktadır. Kullanıcı ekran görüntüsü erişimi sayesinde bölgesel olarak farklı grafiksel arayüzleri 

sayesinde yol durumu veya arazi koşulları gibi özellikleri çok rahat değerlendirilebilmektedir. 

Uygulama içerisinde harita görüntüleme ile ilgili olarak bazı farklı modlarda bulunmaktadır. 

Bunlar: 

 Otoyollar ve Karayolları 

 Uydu görüntüleri 

 Gölgeli kabartma 

 Topoğrafik 

 Doğal Coğrafi 

 Arazi 

Coğrafi bilgi sisteminin haritalama özelliklerinin yanı sıra uygulama içerisinde karar destek mekanizması 

kapsamında yer alan envanter, stok, karar destek ve afet yönetimi panelleri bulunmaktadır. Bu paneller aracılığı 

ile stok ile ilgili olarak çok geniş yelpazede verilerinizi kayıt altında tutabilir ve takibi yapılabilir.  

Envanter panelinde ihtiyaç duyulan donanımların kayıtlı listeleri yer almaktadır. Karar destek mekanizması ve 

afet yönetiminin çalışma prensibi olası afet durumunda en iyi kararı vererek en az can ve mal kaybını sağlamaya 

çalışmaktır. Mekânsal bilgi sisteminin kullanımı ile olaylar arasında ilişkiler ve koordinasyon daha hızlı 

sağlanarak afetzedelere en hızlı, doğru erişimin ve yardımın sağlanması amaçlanmıştır. Coğrafi bilgi 

sistemlerinin uzaktan algı yöntemi ile kullanılması bu yönde yapılacak olan çalışmalar için büyük önem arz 

etmektedir. 

Coğrafi Bilgi Sistemi: Doğada var olan verilerin sınıflandırılarak kayıt altına alınması ve bu bilgiler üzerinden 

analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte fayda sağlamak afet yönetimi konusunda çok büyük bir öneme 

sahiptir. Şekil 5’ de coğrafi bilgi sistemlerinin aşamaları gösterilmiştir. Yeryüzü bilgileri insan veya zaman 

odaklı alınarak veritabanlarında belirli analizler sonucu insanoğlunun faydalanması için kullanılmaktadır. 

 

 
Şekil 6.Personel Bilgileri 

  

Afet yönetimi sırasında çok önemli olan bir diğer unsur personel eksikliği ya da yetersizliğidir. Personel bilgileri 

panelinde kurum/kuruluş’ ta bulunan personellere ait bilgiler sisteme girilerek kayıt altına alınmaktadır. 
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Buradaki amaç olası afet durumunda ve sonrasında iş bölümünü önceden sağlayarak kargaşaya neden olmadan 

tüm birimlerin iş birliği içerisinde afet bölgesinde çalışmalarını sağlamaktır. 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Ülkemizde afet yönetimi konusunda daha fazla eğitimlerin düzenlenmesi ve bu alanda Türkçe olmak üzere 

yazılım desteğinin sağlanması gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinin önemi her geçen gün artarken ülke 

olarak dış kaynaklara bağlı kalmadan projeler üreterek ve destekler ile ülkeler yararına kullanım için yazılımlar 

sunulmalıdır. Yapılan literatür taramaları sonucu ülkemizde afet yönetim yazılımı ve karar destek ile ilgili 

yazılım çalışmalarının olmadığı görülmüştür. Sadece bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen AYDES yazılım 

projesi ile kısıtlı kalmıştır. Ayrıca ülkemiz deprem kuşağında yer alması sebebiyle üniversitelerde afet yönetimi 

konusunda eğitimlerin düzenlenmesi ve bu konu ile ilgili daha fazla çalışmaların yapılması gerektiği 

görülmektedir. Afet Yönetimi ve Karar Destek Mekanizması yazılım projesi açık kaynak kod olarak kaynak kod 

sitesi github (https://github.com/ibrahimmkaratas/AfetYonetimKararDestekYazilimi) adresine yüklenmiştir. 

Geliştirmek ve kullanmak isteyen tüm kullanıcılar bu adresten uygulamayı indirerek kurulum gerektirmeden 

deneyebilirler. 
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ÖZET 
 

Yer kabuğunda meydana gelen titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü 

sarsmasıyla depremler meydana gelmektedir. Depremin merkez üssü (epicenter) ilk kırılmanın yaşandığı yerin 

üstü olarak tanımlanmaktadır. Depremler oluşurken yer tabakaları arasındaki kırılmalardan dolayı sismik 

dalgalar meydana gelir. Bu dalgalar cisim dalgaları ve yüzey dalgaları olmak üzere ikiye ayrılırlar ve cisim 

dalgaları yüzey dalgalarından daha önce etki ederler. Cisim dalgaları da kendi arasında P (primary wave) dalgası 

ve S dalgası (secondary wave) olmak üzere ikiye ayrılır. P dalgasının her ortamda yayılabilme, S dalgasına göre 

daha az yıkıcı etki gösterme ve yıkıcı olan S dalgalarından daha hızlı olma gibi üç önemli özelliği vardır. S 

dalgaları ise yıkıcıdırlar, su ve havada ilerleyemezler ancak kayaçlar üzerinde kayacın özelliklerine göre ilerler. 

 

Bu çalışmada yıkıcı olmayan öncü deprem dalgalarının piezo sismik algılayıcı ve mikrodenetleyici kullanılarak 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda mikrodenetleyici modül olarak arduino nano sürümü ve algılayıcı 

olarak da minisense 100 piezo sismik algılayıcı kullanılmıştır. Labview bilgisayar yazılımıyla algılayıcıdan elde 

edilen veriler USB port üzerinden okunmakta ve grafiksel olarak değerlendirilebilmektedir. 

 

Bu çalışma kapsamında, depremler sırasında meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılması amacıyla 

mikrodenetleyici kontrollü bir P dalgası detektöründen oluşan düşük maliyetli bir erken uyarı cihazı prototipi 

geliştirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: P dalgası detektörü, deprem erken uyarı sistemi, Arduino nano, Minisense 100. 

 

DEVELOPING A MICROCONTROLLER-BASED EARTHQUAKE EARLY 

WARNING SYSTEM BASED ON P WAVE DEDECTION 

 

ABSTRACT 
 

An earthquake occurs when the crustal vibrations shake and spread in waves the crustal and the media they pass 

through. The earthquake epicenter is defined as a place on earth the first break appears. Seismic waves are 

originated from the break between the ground layers during the earthquake is happen. These waves are divided 

into the body waves and the surface waves. Body waves reach faster than the surface waves. They consist of two 

different waves those are called primary wave (P) and secondary wave (S). P wave has three special attributes 

such as it can spread in any environment, faster and less harmful than S wave. S wave is destructive and 

proceeds through the rocks according to the characteristics of the media but it cannot pass through the water and 

the air. 
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In this study, we aimed to detect harmless primary earthquake waves using a piezo seismic sensor and a 

microcontroller. Accordingly, an Arduino nano board is used as a microcontroller module and Minisense 100 is 

also chosen for the piezo seismic sensor. 

 

The Labview software gathers the data from the piezo sensor via USB port connector and evaluates them 

graphically. In the scope of this study, a low-cost earthquake early warning device consists of a microcontroller 

based P wave detector prototype is developed to reduce the loss of life and property that may occur during 

earthquakes. 

 

Keywords: P wave detector, earthquake early warning system, Arduino nano, Minisense 100 

 

 

1. GİRİŞ 

Deprem, yer tabakaları arasında birikmiş olan enerjinin aniden boşalması olayıdır. Yer tabakaları hareket 

ederken birbirlerine kuvvet uygularlar. Kayaçların bu kuvvete direnç göstermesi nedeniyle belirli bölgelerde 

enerji birikir. Bu enerji kayaçların kırılma sınırlarını aşarsa kırılma (faylanma) meydana gelir. Tabakalardaki 

kırılmalar, enerjinin açığa çıkmasına neden olurlar (Alçık, 2011). 

 

Deprem erken uyarı sistemleri, depremi meydana gelmeden önce tespit ederek bir uyarı sinyalinin üretilmesi 

böylece depremden kaynaklanan zararların azaltılmasını sağlarlar. Depremin nerede ve ne büyüklükte 

gerçekleşeceğinin tespit edilmesi ve ilgili kurumlara haber verilmesi, enerji santrallerinin faaliyetlerinin 

durdurulması, yüksek kapasiteli enerji hatlarında akımın kesilmesi, toplu taşıma yapan raylı araçların 

durdurulması gibi önemli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Literatürde erken uyarı sistemleri ile ilgili pek 

çok çalışma bulunmaktadır (URL-1, 2015). 

 

Rounak ve arkadaşları piezoelektrik malzeme ile deprem dalgalarının mikrodenetleyicili bir algılama sisteminin 

yapılabileceğinden bahsetmişler ve bu yönde çalışmalar yapmışlardır (Rounak et al., 2013). Youssef et al. (2007) 

depremlerin yıkıcı dalgalarının oluşmasından önce meydana getirdikleri manyetik değişimlerden yola çıkarak 

kablosuz algılayıcı ağlar ile depremin tespitine dayanan erken uyarı sistemi geliştirmişlerdir. Zhang et al. (bt) 

Akaike bilgi toplama kriterleri ile deprem verilerinin toplanması ve dalgacık analizinin yapılması ile ilgili 

çalışmalar yapmıştır. Kuyuk et al. (2008) depremiyle ilgili çalışmalar yapmış deprem dalga süreleri arasındaki 

farkı incelemişlerdir. Sonuçta erken uyarı sisteminin depremin merkez uzaklığına göre70 saniye kadar önce 

tespit edilebileceğini göstermişlerdir. Alçık (2011) çalışmasında deprem erken uyarı sistemleri kullanılarak 

oluşturulan sensör ağlarının dünyadaki örneklerini incelemiştir. Ülkemizin yerleşimi ve deprem bölgesi olması 

nedeniyle bu sistemlerin kullanımının gerekliliğini vurgulamıştır. Faulkner et al. (2011) da ivme sensörlerinin 

bulunduğu cep telefonları ve mobil cihazlar gibi aygıtlardan ortak bir ağ oluşturulması ile ilgili bir çalışma 

yapmışlardır. Wu ve Kanamori (2008) yaptıkları çalışmada, Niigata Chuetsu depremine ait P dalgasına yüksek 

geçiren Butterworth filtresi uygulayarak hız, ivme ve yer değiştirme grafiklerini çıkarmışlardır. Buradan yola 

çıkarak ilk 3 saniyede P dalgasının tespitiyle beraber erken uyarı ile yıkıcı sarsıntı öncesi kısa bir zamanın 

kazanılabileceği sonucuna varmışlardır. Lin ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma ise depremde öncül dalga olan P 

dalgasının algılanması için gerekli erken uyarı sistemi ve depremin yapısal özelliklerinin bulunmasıyla hasar 

tespit çalışmalarının yapıldığı iki bölümden oluşmaktadır. Sensör verileri ve diğer verileri yapay sinir ağları 

kullanarak analiz etmişler, depremin yapısal özelliklerinin tespitinde bu analizlerden faydalanılabileceğini işaret 

etmişlerdir (Lin et al., 2012). 

 

Deprem dalga çeşitleri incelendiğinde P dalgasının geliş zamanı deprem analizinde önemli bir kriterdir. Bu 

bildiride sunulan çalışmanın amacı mikrodenetleyici kullanarak düşük maliyetli bir piezoelektrik titreşim 

algılayıcısı ile P dalgasının tespitinin sağlanmasıdır. Çalışma kapsamında deprem üzerine akademik ve deneysel 

çalışmalar yapılırken başarım seviyelerinin ölçümlerle gözlenebilmesi amacıyla yüksek kapasiteli ve düşük 

maliyetli bir algılayıcı prototipi geliştirilmiştir. 
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2. DEPREM DALGA ŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Depremler, dalgalar oluşturarak yeryüzünün sarsılmasına neden olur. Depremin büyüklüğü binlerce kilometre 

uzaklıktan hassas algılayıcılar kullanılarak tespit edilebilir. Deprem dalgaları, yerkabuğunun iç kısımlarında veya 

yüzeyde hareket ederler. Yüzeyde hareket eden dalgalar yüzey dalgaları, iç kısımlarda hareket eden dalgalarda 

cisim dalgaları olarak isimlendirilir. Dört temel deprem dalgasından P ve S dalgaları cisim dalgaları, Rayleigh ve 

Love dalgaları ise yüzey dalgaları olarak adlandırılırlar. Dalga hızları hareket edilen ortamın yoğunluk ve elastiki 

özelliklerine göre değişmektedir. Dalgalar, deprem merkezi uzaklığına ve dalga hareket şekline bağlı olarak bir 

yapı oluştururlar. Dalgaların birleşimi, yansıma ve kırılma gibi faktörler nedeniyle yeni ve farklı dalgalar 

oluşabilir. Bu dalgalar genellikle deprem bilimciler tarafından göz ardı edilirler. 

 

Cisim dalgalarının en hızlı ilerleyeni P dalgası (primary wave-birincil dalga) olarak adlandırılır. P dalgası, 

sıkıştırıcı ve boyuna ilerleyen bir dalgadır ve tüm ortamlarda ilerleyebilir. İlerlerken bir ses dalgası gibi ileriye ve 

geriye doğru hareket ederek sıkıştırma yapar. S dalgası (secondary wave-ikincil dalga) ise belirli bir açıyla etki 

eden ve kesme etkisi oluşturan bir enine dalgadır. S dalgasının hızı, P dalgasından daha yavaştır. Su ve hava 

ortamında ilerleyemez. Sismograf tarafından P dalgasından sonra algılanır. S dalgasının dikey ve yatay hareket 

sağlaması ve genliğinin daha yüksek olması nedeniyle yıkıcı etkisi vardır. Love dalgası ise S dalgasından sonra 

görülür ve benzer şekilde hareket eder. Ancak hareketi yatay düzlemdedir. Rayleigh dalgası ise hem yatay hem 

de dikey hareket gösterir ve son derece yıkıcıdır. Yüzey dalgalarının genliklerinin azalması cisim dalgalarına 

göre daha yavaştır ve daha uzak mesafelere ilerleyebilirler (URL-2, 2015). 

 

P dalgasının genliği küçük ve yıkıcı etkisi azdır.  P dalgasının gelmesi ile daha yıkıcı olan S dalgasının geliş 

süreleri arasındaki zaman farkından yararlanılarak birerken uyarı sistemi gerçekleştirilebilir. P dalgalarının hızı 

5-8 km/s değerlerine kadar çıkabilir. S dalgasının hızı ise 3-4 km/s hızlara ulaşabilmektedir (Kuyuk ve 

Motosaka, 2008). Şekil 1’de 23 Temmuz 2003’de Denizli Buldan’da meydana gelen depreminin sismograf 

kayıtları gösterilmiştir. P dalgası ile S dalgası arasında yaklaşık 5 saniyelik fark görülmektedir. Deprem merkezi 

ile istasyon arasındaki mesafe yaklaşık 22 km’dir (Deprem Dairesi Başkanlığı, 2015). 

 

Şekil 1. Denizli-Buldan Depremi Sismograf Kayıtları 
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Depremin merkez üssüne olan uzaklık ile P ve S dalgalarının geliş süreleri arasındaki zaman birbiriyle doğru 

orantılıdır. Depremin merkez üssüne uzaklığın artmasıyla, dalgalar arasındaki düşey mesafenin arttığı Şekil 2’de 

grafik üzerinde görülmektedir. Örneğin depremin merkez üssünden 5000 km uzaklıktaki bir yerde P ve S 

dalgaları arasındaki zaman farkı yaklaşık 7 dakikadır. Yine deprem merkez üssünden 6500 km mesafedeki bir 

noktada S dalgası, P dalgasından 8 dakika sonra gelmektedir (URL-3, 2015). 

 

Şekil 2. Deprem merkez üssü uzaklık-Deprem dalgası zamanı değişim grafiği 

 

 

3. MİKRODENETLEYİCİ TABANLI P DALGASI ALGILAMA CİHAZI 

PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Bu çalışmada 16 MHz hızında çalışabilen Atmega mikrodenetleyici merkezli bir elektronik erken uyarı sistemi 

prototipi tasarlanmıştır. 

 

3.1 Geliştirilen Prototipe İlişkin Genel Sistem Mimarisi 

 

Algılama sisteminin yapısı Şekil 3’te gösterilmiştir. Bloklar halinde ifade edilmiş olan sistemde; titreşim 

algılayıcı tarafından algılanan fiziksel titreşimler, elektrik enerjisine çevrilmektedir. 8 bitlik mikrodenetleyici 

analog giriş üzerinden meydana gelen titreşimi potansiyel fark olarak ölçer. Ölçülen değer, başlangıçta tespit 

edilen eşik değeri ile sürekli karşılaştırılmaktadır. Denetleyici eşik değerinin geçilip geçilmediğine bakarak karar 

alır. Alçak geçiren filtre, sistemin deprem titreşimlerini daha doğru yorumlama kullanılmaktadır. 

Mikrodenetleyicinin çıkışında sesli ve ışıklı ikaz için led ve buzzer bağlanmış, bir başka sistemin sürülebilmesi 

amacıyla da röle kullanılmıştır. 
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Şekil 3. Geliştirilmiş olan P dalgası algılama cihazının blok diagramı 

 

3.2 Titreşim Sensörünün Belirlenmesi 

 

Aktif ve pasif olmak üzere iki grupta incelenen algılayıcılar, genellikle fiziksel büyükleri elektrik enerjisine 

çevirirler. Aktif sensörler, sinyal göndererek aldıkları dönüş sinyaline göre çıkış verirler. Mesafe algılayıcılar bu 

gruba örnek verilebilir. Pasif sensörler ise fiziksel büyüklüğü doğrudan elektrik sinyaline çevirirler. Bu gruba 

Mini Sense 100 ivme sensörü örnek verilebilir. Şekil 4’te gösterilen algılayıcı piezoelektrik kristaller vasıtasıyla 

titreşimlerin algılanmasında kullanılmıştır. Kuarz ve lityum sülfat gibi doğal malzemeler ile baryum titanat ve 

polisitalin gibi yapay malzemeler gibi piezzoelektrik özelliği gösteren birçok malzeme bulunmaktadır. 

Piezoelektrik malzemeye dışarıdan uygulanacak basınç, malzeme yüzeyinde elektriksel yüklenmeye sebep olur. 

Basınç kuvvetinin yönü değişirse elektrik yüklerinin işareti değişir. Elektrik yükü ve basınç orantılı olarak 

değişmektedir (Öktem, 2002). Piezoelektrik sensörler, iki ince metal plaka arasına özel kristallerin yerleştirilerek 

üretilir. Piezoelektrik etki, tersine de çevrilebilmektedir. Çakmaklarda ateşleyici olarak kullanılan manyetolarda 

ters piezoelektrik kısmına örnek verilebilir. Sensör, alternatif frekans ve hassasiyet elde edebilmek için de 

modifiye edilebilir. Mini Sense 100 Cantilever-beam ivmeölçer olarak çalışır. Eğer algılayıcıyı dikey olarak 

monte edersek, algılayıcının ucundaki ağırlığın atalet faktörü dolayısıyla ivme yatay doğrultuda olur. 

Algılayıcıdaki titreşimin oluşturduğu gerilim, piezoelektrik alan oluşturur ve bu da sensördeki elektrotlar 

tarafından yük veya voltaj olarak algılanır.  

 
Şekil 4. MiniSense 100 Piezoelektrik Titreşim Sensörü 

 
Geliştirilen cihazda kullanılan sensörle ilgili karakteristik ölçüm grafikleri Şekil 5’te gösterilmiştir. Sensörün 

titreşim frekansının altında olan frekanslar için cihaz sabit bir tepki üretir. 75 Hz rezonans frekansına sahiptir ve 

rezonanstaki hassasiyet önemli derecede yüksektir. Deprem frekansının 20 Hz civarında olduğu düşünülürse 

deprem frekansının iki katından daha fazla bir hızda örnekleme yapılması ölçüm için yeterli olacaktır. Bu da 

Nyquist kriterlerine göre devrenin kararlılığını ifade eder. Minisense 100 sensörü1V/g hassasiyete sahiptir ve 5 

V/g değerinin üzerinde rezonanstadır. Algılayıcı kısım yönlendirilerek hem yatay hem de dikey olarak algılama 

yapabilir. Minisense100, mevcut özellikleri ile araçlarda ve makinalarda hareket ve yön algılama 

uygulamalarında da kullanılabilir (URL-4, 2015). 
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Şekil 5. MiniSense 100 Frekans Cevabı ve Doğrusallık Grafikleri 

 

3.3 P dalgası algılama cihazı için mikrodenetleyici belirlenmesi 

 

Arduino, Processing/Wiring dilini kullanarak çevre elemanları ile temel giriş çıkış uygulamalarını gerçekleştiren 

açık kaynaklı fiziksel programlama platformudur. Çalışmada, açık kaynak kodlu olması ve Labview ve Matlab 

gibi yaygın kullanılan yazılımlarla kolay entegre edilebilmesi nedeniyle, Arduino modül tercih edilmiştir. Tablo 

1’de Arduino nano modülüne ait özellikler belirtilmiştir (URL-5, 2015). 

 

Tablo 1.ArduinoNano Modülünün Donanım Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma çerçevesinde gerçekleştirilen prototipe ait donanım Şekil 6’da, devre açık şeması da Şekil 7’de 

gösterilmektedir. Geliştirilen prototip içerisinde üç farklı çıkış bulunur. Kullanıcının sesli uyarılması için buzzer, 

ışıklı ikaz için kırmızı led ve deprem tehlikesi anında açılması veya kapatılması gereken elektrik kontrollü 

cihazlar için iki adet röle çıkışı bulunmaktadır. 

 

Özellik Değer 

Mikrodenetleyici Atmega 328 

Çalışma Gerilimi 5 V 

Besleme Voltajı(Önerilen) 7-12 V 

Besleme Voltajı(Limit) 6-20 V 

SayısalGiriş/Çıkış Sayısı 14 (6 adet PWM) 

Analog Giriş Sayısı 8 

Çıkış maksimum akım değeri 40 mA 

Flaş Bellek 32 KB 

Statik RAM Bellek 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Çalışma Frekansı 16 MHz 

Haberleşme Protokolleri SPI,I2C,UART, TTL 
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Şekil 6. Titreşim Algılayıcı Prototip        Şekil 7. Titreşim Algılayıcı Prototip Açık Şeması 

 

 

4. P DALGASI ALGILAMA CİHAZININ ÇALIŞMA ALGORİTMASI 
 

Arduino nano üzerinde çalışan program, Minisense 100 adlı titreşim algılayıcıdan elde edilen analog gerilim 

değerini A0 analog giriş pini üzerinden sürekli olarak okunmaktadır. Ölçülen değer, daha önceden tespit edilmiş 

eşik değeri ile kıyaslanır ve yorumlanır. Buna göre mikrodenetleyicinin sayısal çıkışları aktif veya pasif konuma 

geçirilir. Ölçülen titreşim sinyali, aynı zamanda seri port üzerinden Labview yazılımı ile gerçek zamanlı olarak 

izlenebilmektedir. Mikrodenetleyicinin P dalgası algılamak için kullandığı algoritma Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

Sistem ilk kez çalıştırıldığında, eşik değerinin otomatik olarak belirlenmesi için sisteme ilk enerji verildiği andan 

itibaren 10 saniye süresince sürekli ölçüm yapılır. Ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak titreşimsiz 

haldeki ortalama gerilim değeri (�̅�) hesaplanır. Ölçülen değerin karesi ile, aritmetik ortalama değerinin farkı 

alınarak tolerans değeri (δ) belirlenir. Eşik değeri ise aritmetik ortalamaya, tolerans değerinin iki katının 

eklenmesi suretiyle elde edilir. P dalgasının geliş anında ölçülecek gerilim değeri, eşik değerinden daha yüksek 

olacağından mikrodenetleyici tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.   
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Şekil 8. Prototip açık şeması ve mikrodenetleyici yazılımının akış şeması 

 

 

5. FİZİKSEL ÖLÇÜMLERİN BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMASI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ölçülen titreşimlerin gerçek zamanlı olarak bilgisayar üzerinden takip edilebilmesi amacıyla National 

Instruments firması tarafından geliştirilen Labview programı kullanılmaktadır. Labview grafiksel bir 

programlama dilidir. Program içerisinde küçük grafiksel ikonlar ve kablolar ile akış diyagramları hazırlanabilir. 

Nesne tabanlı olarak hazırlanan programlar parçaları akış diyagramına entegre edilebilir. Dış dünyadan veri 

toplamak amacıyla National Instruments firmasınca çok çeşitli veri toplama kartları, modüler enstrümantasyon 

kartları ve kompakt kartlar geliştirilmiştir. Bu kartlar programla entegre edilerek bilimsel ve endüstriyel 

çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Labview programının Arduino destek paketinde nano modülün 

desteği bulunmadığı için çalışma boyunca sensör verilerinin alınmasında Arduino uno modülü kullanılmıştır. 

Modülün labview ile birlikte kullanılabilmesi için üretici firma tarafından sağlanan Arduino destek paketi ve 

sürücülerinin kurulumu yapılmıştır. Böylece Arduino modülü üzerinden alınan gerilim değerleri Labview 

programı üzerinden takip edilebilmekte aynı zamanda veri kaydı yapılabilmektedir (URL-6, 2015). 

 

Prototipe uygulanan titreşimler, algılayıcı tarafından algılanmakta ve RS232 haberleşmesi kullanılarak Labview 

programına gönderilmektedir. Ölçümler sonucunda elde edilmiş olan örnek titreşim sinyali Şekil 8’de 

gösterilmiştir. Grafikte ilk algılanan dalga P dalgası, ikinci algılanan dalga ise S dalgası olarak 

değerlendirilmektedir. Titreşimsiz ortamda sensörden elde edilen gerilim değerleri 0-200mV arasında 

değişmektedir. P dalgasının başlaması ile birlikte ölçülen gerilim 242mV olarak hesaplanan eşik değeri 

aşıldığından mikrodenetleyicinin çıkışları aktif hale getirilir. 
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Şekil 9. Labview programından alınan ön panel ve blok diyagram görüntüleri 

 
Sistem parametrelerinin ilk ayarı için t=𝑡0 anı olarak kabul edilen zamanda 100 örnek alınmıştır. Eş. (1)’de 

n,titreşim sinyalinden alınan örnek sayısını, �̅� ise alınan örneklerin ortalama değerini ifade etmektedir. Alınan 

örneklerin aritmetik ortalama değeri0,234154 olarak hesaplanmıştır. Eş. (2)’de örnekleme değerlerinin standart 

sapması 𝜎, örnekleme sayısı ise N ile gösterilmiştir. Titreşimlerin standart sapması 0,004413422 olarak 

belirlenmiştir. Böylelikle  𝑡1 anından sonraki ölçmelerde elde edilen değerlerin karşılaştırılacağı eşik değeri, Eş. 

(1) ve Eş. (2) yardımıyla Eş. (3) yardımı ile hesaplanabilir. Prototip yazılımının değerlendireceği eşik değeri 

0,242981 Volt olarak tespit edilmiştir. 
 

�̅� = ∑
1

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑛 

 

(1) 

𝜎 = √
1

𝑁
 (∑ 𝑥𝑖

2 − 𝑁�̅�2

𝑁

𝑖=1

 )   

 

(2) 

𝑉𝑒ş𝑖𝑘 = 𝑉𝑜𝑟𝑡 + 2𝜎  

 

(3) 

 

 

6.SONUÇ VE İLERİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 
Çalışma sonunda deprem sırasında meydana gelen P dalgasını algılamada kullanılmak üzere, tek başına 

çalışabilen, düşük maliyetli bir deprem erken uyarı cihazı geliştirilmiştir. Yazılımda kullanılacak eşik 

seviyelerinin tespit edilmesinde bilimsel deneyler yapılarak bölgenin tektonik yapısı ve muhtemel deprem 
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şekillerine göre hareket edilebilir. Geliştirilen prototipler yerleşim merkezlerine birçok noktaya yerleştirilerek 

birbirleri ile veya bir merkez ile haberleşmeleri sağlanarak merkezi bir erken uyarı sistemi gerçekleştirilebilir. 

Elde edilen verilerin kullanılması ile kurtarma ve enkaz kaldırma ekipleri yönlendirilebilir. Sistem çıkışına sesli 

veya ışıklı ikaz sistemleri bağlanarak depremin yıkıcı dalgalarının gelmesinden önce tahliye için kritik bir zaman 

kazandırılabilir. Bu zaman değerlendirilerek can kayıplarının azaltılabilir. Sistemin düşük maliyetli olması, 

temin edilmesini kolaylaştırıcı bir unsur olup evlerde kullanılabilecek bir şekilde tasarlanması mümkündür. 

Ayrıca geliştirilen cihaza, yıkıcı deprem dalgasından sonra haberleşme için kullanılabilecek batarya ile çalışan 

bir kablosuz haberleşme modülü eklenebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, tektonik bir kuşak içerisinde yer alan Burdur ilinde meydana gelen depremlerin odak 

noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak üç boyutlu modellemesinin yapılmasıdır. Burdur ili, 

"Isparta açısı" olarak isimlendirilen tektonik bir bölgenin batı kanadında yer almaktadır. Isparta açısı, batıda 

Fethiye Burdur Fayı ve doğuda ise Akşehir Simav fayları ile sınırlandırılmış ters "V" şekline sahiptir. Isparta 

açısının batı kanadını oluşturan Fethiye Burdur Fay Zonu’nun (FBFZ) GB'ya doğru hareketi sonucu oluşan 

gerilmeler, çalışma alanında KB-GD yönlü açılmalara neden olmuştur. FBFZ, Fethiye Körfezinden Burdur 

Gölü'ne kadar yaklaşık 300 km'lik bir uzanıma sahip sol oblik atımlı normal faylardan oluşur. Burdur Gölü'nün 

güneyinden başlayarak, güneybatı yönünde uzanan Burdur ve Tefenni segmentleri bölgenin en aktif kırık 

hatlarını meydana getirir. Tarih boyunca Burdur ili ve çevresinde meydana gelen en büyük iki deprem; 1914 

(7.1) ve 1971 (6.2) depremleri yine Burdur segmenti üzerinde meydana gelmiştir. 

Bu çalışmada, Burdur il sınırları içerisinde gerçekleşen deprem bilgileri Ulusal Deprem İzleme Merkezi’ nden 

alınarak CBS kullanılarak oluşturulan veri tabanlarına işlenmiştir. Bu sayede deprem odak noktaları 3 boyutlu 

olarak görsel hale getirilerek, deprem büyüklüklerine göre sınıflandırılmış, ayrıca depremlerin mekânsal dağılımı 

jeoistatiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Sonuç olarak, çalışma alanının aktif sismik yapısı 3-Boyutlu olarak 

ortaya konmuş, bu sayede fay mekanizmaları ve deprem bilgileri bu veri tabanı üzerinden yorumlanarak 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Burdur, deprem, CBS, episantr, modelleme 

 

3-DIMENSIONAL MODELLING OF EARTHQUAKES OCCURED IN BURDUR BY 

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND GEOSTATISTICAL 

ANALYSIS 

  

ABSTRACT 

The aim of this study is to make 3 dimensional modelling of epicenter of earthquakes in Burdur, located within a 

tectonic zone, using Geographical Information Systems (GIS). Burdur province is located in the west side of a 

tectonic region named as an "Isparta angle". Isparta angle has a shape of inverted "V"; restricted by the Fethiye 

Burdur Fault in the west and Akşehir Simav Fault in the east. The stresses occurred by the movement toward 

southwest of Fethiye Burdur Fault Zone (FBFZ) that is placed in the west side of Isparta angle, caused openings 

in the Northwest/Southeast directions in the studying area. FBFZ is consisted of left oblique-slip fault zones that 

have a range of approximately 300 km from Fethiye Gulf to Burdur Lake. Burdur and Tefenni segments 

constitute the most active fault lines in the region, ranging from the south to the southwest of Burdur Lake. The 

two largest 1914 (7.1) and 1971 (6.2) earthquakes that are known as the two largest earthquakes throughout 

history and around the province occurred on the segment of Burdur. 
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In this study, earthquake in formations occurred in Burdur province are held from National Earthquake 

Monitoring Center and processed into the database of the GIS. So that, earthquake epicenters are made visual in 

3 dimensional and are classified according to the magnitude, besides partial distribution of earthquakes analysed 

as geostatistically. Consequently, active seismic structure of the study area was performed as three dimensional, 

where by the fault mechanisms and earthquake information are evaluated by interpreting this database. 

Keywords: Burdur, earthquake, GIS, epicenter, modeling 

 

 

1. GİRİŞ 

Burdur, Türkiye’nin güneybatısında, Akdeniz Bölge sınırları içerisinde yer alan ve 98.743 kişilik nüfusa sahip 

bir ilimizdir (URL-1, 2015a). Tektonik açıdan oldukça aktif bir yapıya sahip olan Burdur, 300 km uzunluğa 

sahip sol-yanal doğrultu atımlı FBFZ' nun kuzeydoğu kısmında yer alır (Bozcu vd., 2007). 

Burdur ili ve yakın çevresinde, 1950 yılından günümüze kadar olan deprem kayıtları incelendiğinde, büyüklüğü 

4 ve üzerinde olan 162 adet deprem kaydedilmiştir (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi, 2015). Bu depremlerden en büyüğü; 12 Mayıs 1971 yılında 

Bayındır-Yeşilova mevkiinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem olup, 26 kişi Burdur il merkezinde 

olmak üzere (Erinç vd., 1971) toplam 57 kişi hayatını kaybetmiş; 1162 ev ise yıkılmıştır (URL-2, 2015b). Tüm 

bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, bölgenin tektonik açıdan oldukça aktif ve yüksek risk sınıfında yer aldığı 

görülmektedir (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1: Burdur ili Deprem Risk Haritası (T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem 

Dairesi Başkanlığı, 2015) 

 

Burdur ili gibi depreme karşı yüksek risk taşıyan bölgelerde; depremlerin meydana gelebileceği yerleri, deprem 

büyüklüklerini ve etki derecelerini, tarihsel deprem kayıtlarına ve fay hatlarının konumlarına bakarak belirlemek, 

meydana gelebilecek depremlerin olası etkilerini en aza indirebilmek ve gerekli önlemleri almak açısından 

büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; (1) tüm depremlerin koordinat verilerinin, derinlik ve büyüklüklerinin, fay hatlarının harita 

üzerinde 2 ve 3 boyutlu olarak gösterilmesi, (2) tarihsel deprem kayıtlarına bakarak il sınırları içerisindeki 

deprem yoğunluk haritasının ortaya konması, (3) en riskli alanların görsel hale getirilerek Burdur ilinde meydana 

gelebilecek olası bir deprem öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, (4) deprem afet yönetimi ve karar 

mekanizmalarının hızlı bir şekilde oluşturulmasına katkı sağlamasıdır. Bu amaçla, Burdur il sınırları ve yakın 
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çevresine ait, 1950 yılından Şubat-2015 yılına kadar meydana gelmiş 4 ve üzeri büyüklükteki tüm depremlerin 

koordinat verileri, derinlik ve büyüklükleri, fay hatları, CBS veri tabanına işlenerek kullanılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün (MTA) 1/100000 

ölçekli jeoloji haritalarından yararlanılmıştır. Çalışma alanına ait sayısal yükseklik modeli (SYM) haritaları ise 

30 metre çözünürlüklü olarak Aster GDEM internet sitesinden (Aster GDEM, 2015); Burdur ve yakın çevresinde 

meydana gelen depremler ile ilgili koordinat, derinlik ve büyüklük verileri ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 

Rasathanesine ait internet sitesinden temin edilmiştir. Elde edilen tüm verilere ait veri tabanının oluşturulması, 

gerekli analiz ve görüntüleme işlemleri için ise ArcGIS/Arcmap 10 paket programından yararlanılmıştır.  

Burdur ve yakın çevresine ait deprem verileri ile ilgili haritaların sayısallaştırılması, izlenen yöntemler, 

uygulanan analizler ve işlem sırası Tablo 1’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Burdur ve yakın çevresine ait harita ve deprem verilerinin CBS ortamına aktarılması ve analizi ile ilgili 

akım şeması 
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3. DEPREM VERİLERİNİN CBS ORTAMINDA GÖSTERİLMESİ 

Burdur ili ve yakın çevresine ait deprem episantr noktalarının enlem ve boylam koordinat verileri CBS veri 

tabanına girilerek noktasal veriye dönüştürülmüş, 1950 yılından Şubat-2015 yılına kadar olan 4 ve üzeri 

büyüklükteki 162 adet depremin büyüklük, derinlik ve merkez verilerinin harita alanı üzerinde 2 boyutlu olarak 

görüntülenmesi sağlanmıştır (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2: Deprem episantr noktalarının Burdur il sınırları içerisindeki mekânsal dağılımı ve veritabanı 

 

Deprem episantr noktalarına ait derinlik verilerinin ArcScene programına aktarılması ile bu veriler 3 boyutlu 

hale getirilerek; deprem büyüklükleri ile derinlikleri arasındaki ilişki görselleştirilmiştir (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Deprem episantr noktalarının 3 boyutlu olarak gösterimi 
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4. VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ 

Deprem episantr noktalarına ait koordinat, derinlik, büyüklük ve konum gibi verilerin veri tabanına girilmesi ile 

mekânsal analiz çalışması için altlık oluşturulmuştur.  

 

4.1 Ortalama Merkez Analizi ve Ağırlıklı Ortalama Merkez 

Burdur il sınırları ve yakın çevresinde meydana gelen deprem noktalarının hangi bölgede daha yoğun olduğu 

ortalama merkez yöntemi ile belirlenmiştir (Aktepe ve Aydın, 2013). Bu yöntem; “deprem episantr noktalarının 

dağılım merkezi neresidir?” sorusuna, tüm deprem noktalarının X ve Y koordinat değerlerinin ortalamasını 

hesap ederek ve harita alanında yeni bir nokta veri oluşturarak cevap verir. Diğer bir deyişle ortalama merkez, bu 

depremlerin mekânsal istatistik açıdan orta noktalarının bulunmasını sağlar (Tağıl ve Alevkayalı, 2013). 

Ortalama merkez analizi sonucunda, Burdur ili ve yakın çevresine ait depremlerin ortalama merkez noktasının 

Karamanlı ilçe sınırları içerisinde olduğu belirlenmiştir (Şekil 4A). Ağırlıklı ortalama merkez analizinde ise, 

depremlere ait büyüklük değerleri hesaba katılarak yeniden analiz işlemi gerçekleştirilmiş ve sonuç yine 

Karamanlı ilçe sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4B). 

 

 

Şekil 4 A) Deprem noktalarına ait ortalama merkez ve B) Deprem noktalarına ait ağırlıklı ortalama merkez 

haritası 

 

Her iki yöntemde de sonuçların birbirine oldukça yakın çıkması ise depremlerin sıklık ve büyüklük değerleri 

açısından neredeyse benzer oranlarda olduğunu göstermektedir. 

 

4.2 Standart Uzaklık  

Standart uzaklık çemberi, çalışma alanı içerisindeki deprem episantr noktalarının dağılımları konusunda fikir 

vermesi açısından önemlidir. Standart uzaklık çemberinin geniş bir alanı kaplayacak şekilde yayılım göstermesi, 

deprem episantr noktalarının dağınık bir yapı sunduğunu; çemberin daha küçük bir alanda yayılım göstermesi ise 

depremlerin birbirine yakın bölgelerde meydana geldiğini göstermektedir. 
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Şekil 5:A) Deprem episantr noktalarına ait standart uzaklık B) Ağırlıklı standart uzaklık 

 

Şekil 5A’da görüldüğü gibi, Burdur ili için deprem episantr noktalarının Burdur il merkezinin bir bölümü ile 

Yeşilova, Karamanlı, Kemer, Tefenni Çavdır ile Bucak ve Gölhisar İlçelerinin çok küçük bir kısmını içine 

alacak şekilde dağılım göstermektedir. Deprem episantr noktalarına ait büyüklük verilerinin de kullanıldığı 

ağırlıklı standart uzaklık çemberinin ise hemen hemen aynı sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir (Şekil 5B). 

Bunun nedeni ise ortalama merkez etrafında meydana gelen depremlerin aynı bölge içerisinde ve büyüklük 

olarak fazla olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

4.3 Standart Sapma Elipsi 

Deprem episantr noktalarının belirli bir yönlenim gösterip göstermediğinin belirlenmesi standart sapma elipsi ile 

mümkündür (Şekil 6). 

 

Şekil 6: Standart sapma elipsi 

 

Burdur ili için standart sapma elipsinin daireye yakın bir şekilde çıkması deprem episantr noktalarının belirli bir 

yönde hakim bir yönlenime sahip olmadığını göstermektedir.  
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4.4 Deprem ve Nüfus Yoğunluk Analizleri 

Noktasal verilerin yoğunluk analizlerini belirlemede kullanılan Kernel fonksiyonu, bu çalışmada deprem episantr 

noktaları için uygulanmış ve Burdur sınırları içerisinde deprem yoğunluklarının özellikle Yeşilova ilçe 

sınırlarında olduğu görülmüştür (Şekil  7A). 2014 yılı nüfus sayımına göre (Nufusu, 2015) yapılan yoğunluk 

analizinde ise Burdur merkez ile Bucak civarının nüfus açısından en yoğun yerleşimler olduğu görülmüştür 

(Şekil  7B). Analiz sonuçları, Burdur Merkez ilçesinin güneybatı kesiminde yer alan Yazıköy-Hacılar-Düğer-

Aşağı Müslimler ve Yarıköy yerleşimlerinin deprem ve nüfus açısından en yoğun alanlar olduğunu 

göstermektedir. Tüm bu veriler bize, FBFZ üzerinde meydana gelebilecek olası bir büyük depremde bölgenin 

yüksek risk altında olduğunu göstermektedir.  

 

 

Şekil 7 A) Burdur deprem yoğunluk haritası B) Burdur nüfus yoğunluk haritası 

 

4.5 Deprem Episantr Noktalarının Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması ve Fay Hatlarının 

Sayısallaştırılması 

Burdur il sınırları ve yakın çevresinde meydana gelmiş depremlerin büyüklüklerine uygun olacak şekilde 

semboloji ataması yapılmış, böylece deprem koordinat noktaları ile bu depremlerin büyüklüklerine ait verilerin 

aynı anda görüntülenmesi sağlanmıştır. Haritalama işlemi sonunda 1950’ den Şubat-2015 yılına kadar 5.3 ve 

üzerinde büyüklüğe sahip 5 adet depremin olduğu; bunlardan 3 tanesinin Yeşilova, 1 tanesinin Karamanlı ve 1 

tanesinin de Kemer ilçe sınırları içerisinde meydana geldiği görülmektedir (Şekil 8A). MTA’ dan elde edilen 

1/100000 ölçekli jeoloji haritalarının sayısallaştırılması ile elde edilen fay hatlarının özellikle Bucak ve Yeşilova 

ilçesinin batısında yoğunlaştığı gözlenirken, bu yoğunlaşmanın deprem episantr noktaları ile uyumlu olmadığı 

sonucuna varılmıştır (Şekil 8B). 

MTA haritalarında yer alan fay hatları ile Burdur deprem episantr noktalarının uyumsuz olmasının temel sebebi, 

MTA haritalarında yer alan fay hatlarının 4 ve üzeri deprem üretme potansiyeli taşımadığı ve yüzey kırıklarından 

oluştuğu ve deprem üretme potansiyeline sahip FBFZ üzerinde yer alan fay hatlarının MTA haritalarında yer 

almadığı şeklinde yorumlanmıştır. 
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(A)      (B) 

Şekil 8: (A) Deprem episantr noktalarının büyüklüklerine göre sınıflandırılması (B) Fay hatlarının gösterimi 

 

5. SONUÇ 

Yapılan çalışmada, 1950 yılından Şubat 2015 yılına kadar Burdur il sınırları içerisinde magnitüd değeri > 4 olan 

depremlerin koordinat, derinlik ve büyüklük değerleri CBS ortamında veri tabanına aktarılarak, mekânsal ve 

yoğunluk analizleri uygulanmıştır. İl sınırları içerisinde 4 ve üzeri depremlerin en çok Yeşilova ilçesi sınırlarında 

gerçekleştiği; nüfus açısından ise Burdur Merkez ve Bucak ilçesinin en yoğun yerler olduğu görülmüştür. 

Depremlerin derinlik verileri dikkate alınarak ArcScene programında 3 boyutlu olarak gösterilmiş ve 5,4’ ten 

daha büyük olan depremlerin derinliklerinin 30-59 kilometre arasında değişen sığ derinlik depremleri olduğu; 5-

5.3 arasındaki depremlerin derinliklerinin ise 5-41 kilometreler arasında değiştiği görülmüştür. 

Deprem episantr noktalarının ortalama merkez ve ağırlıklı ortalama merkez analizlerinin ise Karamanlı ilçe 

sınırlarında olduğu belirlenmiştir. Standart sapma elipsinin daireye yakın bir şekilde çıkması, deprem episantr 

noktalarının herhangi bir yönleniminin olmadığını göstermiştir. MTA’ dan elde edilen 1/100000 ölçekli jeoloji 

haritaların coğrafi koordinatlandırılma işlemleri yapılarak çizilen fay hatlarının özellikle Bucak ilçesinde 

yoğunlaştığı ancak deprem episantr yoğunlukları ile örtüşmediği görülmüştür. Bu durumun ise Bucak’ ta görülen 

fay hatlarının oldukça küçük ve lokal konumlu olmasından dolayı, 4 ve üzeri deprem üretememesi şeklinde 

yorumlanmıştır.  

Fethiye-Burdur fay zonunun kuzeydoğusunda yer alan Burdur ilinin deprem açısından oldukça aktif olduğu 

görülmektedir. Deprem ve nüfus yoğunluğu analizlerinin çakıştırılması sonucunda, Yazıköy - Hacılar-Düğer - 

Aşağı Müslümler ve Yarıköy arasında kalan alanın son derece hassas bir bölge olduğu tespit edilmiştir.  
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ÖZET 

Betonarme yapıların birçoğu yapısal düzensizliklerden dolayı depremlerden sonra daha büyük hasar almakta ya 

da tamamen yıkılmaktadır. Bu çalışmada literatürde şu ana kadar sınırlı ölçüde ele alınmış olan düşey 

elemanların süreksizliği ile ilgili bir dizi irdeleme yapılmıştır. İrdeleme, orta katlı betonarme çerçeve türü bir 

yapının SAP2000 modeli üzerinden gerçekleştirilmiştir.Analiz için belli katlardan ve akslardan seçilen kolonlar 

kaldırılarak referans modelle beraber toplam yedi taşıyıcı sistem modeli oluşturulmuştur.Farklı modellerde 

ortaya çıkan düşey eleman süreksizliği durumunda iç kuvvetlerdeki değişim ve rijitlik azalımı karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca modellerin periyodları ve deplasman oranlarına göre de analizler 

gerçekleştirilmiştir.Çalışmada ele alınan modellerden elde edilen sonuçlara göre yönetmeliklerde bu tür 

düzensizlikler için verilen yaptırımların tutarlılığı ve güvenliği analitik olarak sınanmıştır. Yapılan analizler 

neticesinde özellikle Türk Deprem Yönetmeliği (TDY–2007)’de bu tür yapılar için belirtilen yaptırımların 

emniyetli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, betonarme, düşey düzensizlik, yönetmelik, hasar 

 

AN INVESTIGATION ON VERTICAL DISCONTINUITY IN FRAME TYPE 

REINFORCED CONCRETE BUILDINGS 
 

ABSTRACT 

Most reinforced concrete buildings sustain significant damage or completely collapse after an earthquake due to 

structural irregularities. In this study, a set of investigations were conducted on the discontinuity of the vertical 

elements in building structures, a topic that to date has only been minimally explored. The investigation was 

carried out using an SAP 2000 model of an average-story height building with reinforced concrete frame. For 

analysis, by removing columns selected from certain floor sand axes, a total of seven load-bearing system 

models were formed, along with the reference model. In cases of discontinuity of the vertical element appearing 

in the different models, the variation in the internal forces and decrease of rigidity were comparatively analyzed. 

The consistency and reliability of requirements given for these kinds of irregularities in the regulations were 

analytically tested against the results obtained from the models created in the study. As a result of the analysis 

carried out, it was determined that the necessities specified in the Turkish Earthquake Code (TEC – 2007) for 

these kinds of constructions were safe.  

Keywords: Earthquake, reinforced concrete, vertical irregularity, regulation, damage 
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1. GİRİŞ 

Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde yaşamaktadır. Uzun yıllar meydana 

gelen orta şiddetli ve şiddetli depremlerde yaşanan kayıplar sadece kırsal alanlarda meydana gelmemiş, yapı 

stoğunun çoğu betonarme olan kentlerde de önemli zararlar doğurmuştur. Bu zararlara sebebiyet veren başlıca 

konular yumuşak kat, kısa kolon, güçlü kiriş-zayıf kolon birleşimi, yeterli olmayan yanal rijitlik, düşey ve yatay 

doğrultudaki düzensizlikler gibi tasarım hatalarıdır. Betonarme yapıların tasarım kararlarının deprem davranışı 

açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bir yapının deprem yükleri altındaki beklenen tepkiyi 

vermemesi tasarım süreci ile çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle binaların deprem etkisinde istenilen 

davranışları vermesi bina modellemelerinin erken safhalarında düşünülmelidir. 

Depremlerden sonra betonarme yapılarda gözlemlenen hasarlarda özellikle mühendislik hizmeti almamış 

yapıların ağır hasar gördüğü yada tamamen yıkıldığı bilinmektedir (Arslan ve Korkmaz, 2007, Sezen vd., 2003, 

Doğangün, 2004, Inel vd., 2008). Bununla beraber deprem yönetmeliklerinde bahsedilen yapısal düzensizliklere 

sahip binalarda hasarın arttığı ve binanın toptan göçmesinin kolaylaştığı da saha çalışmalarından 

gözlemlenmiştir (Tezcan ve Alhan, 2001, Arnold ve Reitherman, 2002, Gülay ve Calim, 2003, İnan ve 

Korkmaz, 2011). 

Literatürde yapısal düzensizliklerin deprem performansına olan etkisini inceleyen çok sayıda çalışma mevcuttur. 

Söz konusu düzensizlikleri inceleyen çalışmalar özellikle, zayıf kat, yumuşak kat ve burulma düzensizliği 

konuları üzerine yoğunlaşmıştır (İnan ve Korkmaz, 2011, Özmen ve Unay, 2007, Tezcan, 1998).  Ayrıca döşeme 

süreksizliklerini ve planda yer alan çıkıntıları da içeren diğer çalışmalar da mevcuttur (Öztürk, 2013 ve Arslan, 

2007). 

Taşıyıcı sistemin deprem davranışını zayıflatan düzensizlikler çoğu zaman mimari kaygılar ve arsa 

düzenlemelerinden dolayı zorunlu hale gelmektedir. Burada önemli olan bu düzensizliklerin taşıyıcı sisteme olan 

etkisinin iyi analiz edilmesi ve düzensizliklerin oluşturacağı olumsuzlukların bir takım önlemlerle ortadan 

kaldırılmasıdır.  

Deprem yönetmeliklerinde (TDY-2007,2007, EC-8, 1998,  UBC-97, 1997, FEMA-356, 2000, FEMA-Japon, 

1980, NZS 1170-5 (S1), 2004, IBC, 2006, ABYYHY, 1998) düzensiz binaların depreme karşı davranışlarındaki 

olumsuzluklar nedeni ile bu tür yapıların tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve yaptırımlar düzensizlik 

türüne göre gruplandırılarak verilmektedir. Temelde aynı olan düzensizlikler detaylar ve yaptırımlar konusunda 

yönetmeliklerde farklı şekilde ele alınmaktadır. Yönetmeliklerde bazı düzensizlikler için ise telafi edilememe 

durumuna göre kesinlikle izin verilmemektedir. Örneğin betonarme bir perdenin alt katta kolonlara oturması gibi 

bir düşey eleman süreksizliğine izin verilmemektedir. Düşey elemanların süreksizliğinin taşıyıcı sistem 

davranışına etkisi konularında yapılan çalışmalarda daha çok yapıların sismik performansı üzerinde durulmuştur  

(Soni ve Mistry, 2006, Chintanapakdee ve Chopra, 2004, Aranda, 1984, Das ve Nau 2003, Esteva, 1992, Güler 

1996, Güler ve Altan, 2004, Fragiadakis vd., 2006). Bu çalışmalarda yönetmeliklerin yaptırımlarının irdelenmesi 

yerine daha çok genel davranış değişiklikleri irdelenmiştir.   

Bu çalışmada literatürde şu ana kadar sınırlı ölçüde ele alınmış olan düşey elemanların süreksizliği ile ilgili bir 

dizi irdeleme yapılmıştır. İrdeleme orta katlı betonarme çerçeve türü bir yapının modeli üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Analiz için belli katlardan ve akslardan seçilen kolonların kaldırılmış ortaya çıkan düşey 

eleman süreksizliği durumunda iç kuvvetlerdeki değişim ve rijitlik azalımı karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmiştir. Çalışmada ayrıca modellerin periyodları ve deplasman oranlarına göre de analizler 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ele alınan modellerden elde edilen sonuçlara göre yönetmeliklerde bu tür 

düzensizlikler için verilen yaptırımların tutarlılığı ve güvenliği analitik olarak sınanmıştır. 

 

2. DÜŞEY DÜZENSİZLİKLER VE YÖNETMELİK YAKLAŞIMLARI  

Betonarme yapıların birçoğu yapısal düzensizliklerden dolayı depremlerden sonra daha büyük hasar almakta ya 

da tamamen yıkılmaktadır. Bu yüzden yönetmeliklerde belirtildiği üzere yapısal düzensizliklerin deprem 

sırasında meydana getirebileceği yıkıcı etkilerin önceden belirlenmesi yapı güvenliği açısından önemlidir. 

Düzensizliklerin olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla deprem yönetmelikleri bir dizi yaptırımlar 

uygulamaktadır.  
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Türk Deprem Yönetmeliği (TDY-2007) [TDY-2007, 2007] düzensizlikleri iki kısımda incelemektedir. TDY-

2007’de [TDY-2007, 2007] belirtildiği gibi depreme karşı olumsuzluklarından dolayı düzensiz binaların planda 

ve düşey doğrultuda olmak üzere kontrol altına alınması gerekmektedir. Yönetmelikte herbir düzensizlik durumu 

çözüm önerileri ile birlikte tarif edilmiştir. TDY-2007’de düşey doğrultuda düzensizlik durumu diğer 

düzensizlikler ile beraber aynı bölümde incelenmiştir. Yönetmelik yatayda düzensizlikleri A, düşeydekileri ise B 

kısaltması ile gruplandırmıştır (Tablo 1). TDY-2007’de [TDY-2007, 2007] belirtildiği gibi diğer deprem 

yönetmelikleri de düzensiz yapıları yaklaşık olarak benzer şekilde sınıflamaktadırlar. 

Tablo 1. TDY-2007’ye göre planda ve düşey doğrultuda düzensizlik durumları 

Düzenslizlik İsimleri Düzensizlik Durumları 

Burulma düzensizliği (A1) 

Planda Düzensizlik Durumları-A 
Döşeme süreksizliği (A2) 

Planda çıktılar bulunması (A3) 

Kiriş akslarının birbirine paralel olmaması (A4) 

Komşu katlar arası dayanım düzensizliği (B1) 

Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları-B Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği (B2) 

Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının süreksizliği (B3) 

 

Depremlerden sonra özellikle yumuşak kat ve zayıf kat mekanizmasının çok gözlemlenmesi B1 ve B2 

düzensizliklerinin literatürde çok fazla irdelenmesine sebep olmuştur. Benzer şekilde planda ağırlık merkezi ile 

rijitlik merkezi çakışmayan binalarda oluşan burulmadan dolayı da hasar türü yaygın olduğu için A1 türü 

düzensizlikte yaygın olarak irdelene gelen bir düzensizlik türüdür.  Literatürde düşey elemanların süreksizliği B3 

olarak belirtilen düzensizlik türü ise sınırlı seviyede irdelenmiştir.   

TDY-2007[TDY-2007, 2007], Eurocode 8[EC-8, 1998] ve UBC[UBC-97, 1997] gibi yönetmeliklerinde söz 

konusu düzensizliklerle ilgili olarak farklı yaklaşımlar mevcuttur. Örneğin Eurocode 8 [EC-8, 1998] yapısal 

düzensizlik açısından binaların düşeyde düzensiz oluşunda daha çok yığma duvarların düşey düzensizliğine 

vurgu yaparak, yığma duvarların herhangi bir katta eksiltilmesi durumunda o kata gelen deprem kuvvetinin 

1.0’den büyük bir katsayı ile çarpılarak kat elemanlarına dağıtılmasını istemiştir. UBC[UBC-97, 1997]’de ise 

düşeyde süreksizlik, deprem etkisine karşı direnç gösteren düşey elemanların düzlemde süreksizliği olarak 

adlandırmakta ve böyle bir düzensizlik durumunda deprem hesabında en düşük R’nin dikkate alınmasını 

öngörmektedir. 

TDY-2007’de[TDY-2007, 2007]ise düşey elemanların süreksizliği, düşey elemanların (kolon veya perdelerin) 

bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması, ya da üst kattaki 

perdelerin altta kolonlara oturtulması durumu olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1). Şekilde a, c ve d durumları 

TDY-2007[TDY-2007, 2007] tarafından yasaklanmışken b durumu için ise ağır yaptırımlar söz konusudur. Şekil 

1b’de yer alan duruma, kirişin bütün kesitlerinde ve ayrıca göz önüne alınan deprem doğrultusunda bu kirişin 

bağlandığı düğüm noktalarına birleşen diğer kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde, düşey yükler ve depremin 

ortak etkisinden(G+Q+E) oluşan tüm iç kuvvet değerleri %50 oranında arttırılması ile ancak izin verilmiştir. 

Burada azaltılan kolonun taşıyacağı deprem kuvvetlerinin diğer elemanlar tarafından paylaşılmasından doğacak 

artışın varlığı düşünülmektedir. TDY-2007’nin[TDY-2007, 2007] bir önceki versiyonu olan TDY-

1998’de[ABYYHY, 1998] c durumuna da %50 artım şartıyla izin verilmekteydi.  

    
(a) (b) (c) (d) 

 

Şekil 1. TDY-2007’de belirtilmiş olan B3 düzensizliği 
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Türkiye’de ve diğer ülkelerde düşey süreksizliği bulunan betonarme yapılar yönetmeliklerdeki ağır yaptırımlara 

rağmen özellikle zemin katta geniş açıklıklar elde etmek gibi mimari kaygılar ve arsa düzenlemelerinden dolayı 

yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Burada önemli olan düşey süreksizliğin yapısal deprem davranışını ne 

ölçüde değiştirebileceğini doğru tahmin etmektir. Şekil 2’de Türkiye ve diğer ülkelerden bazı betonarme yapı 

örnekleri gösterilmiştir. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Düşey süreksizliğe sahip bazı betonarme binalar 

 

3. ANALİTİK ÇALIŞMA 

Bu çalışmada B3 türü düzensizliğin irdelenebilmesi için diğer düzensizlikleri içermeyen taşıyıcı sistemi oldukça 

sade seçilmiş bir betonarme model oluşturulmuştur. Modelde kat yüksekliği zemin katta 5 metre normal katlarda 

ise 3’er metre seçilmiştir. Planda her iki yönde toplam uzunluğu 25’er metre olan binanın aks aralıkları 5 metre 

olarak belirlenmiştir. Tasarlanan beş katlı betonarme bina SAP2000 (v16.1)’ de modellenmiştir. 

Bina 1.derece deprem bölgesinde düşünülmüş olup TDY-2007’de [TDY-2007, 2007]belirtilen şekilde etkin yer 

ivmesi 0.4g olarak hesaba dahil edilmiştir. Binanın bulunduğu zemin TDY-2007’de [TDY-2007, 2007]orta-zayıf 

zemini temsil eden Z3 türü zemin sınıfı olarak kabul edilmiştir. Bu tür zeminlerde köşe periyodları (spektrum 

karakteristik periyodları) 0.15 sn ile 0.60 sn. olarak hesaba alınmaktadır.  

Taşıyıcı sistemde kesitler kolonlar için 40/40 cm ve kirişler için 25/60 cm olarak belirlenmiştir. Kesitler her katta 

sabit aynı seçilmiştir. Döşeme kirişli olarak tasarlanmış ve kalınlığı 12 cm alınmıştır. Yapı geometrisi 

belirlenmiş olan sistemde C25 sınıfı beton ve S420 sınıfı donatı kullanılmıştır. Ayrıca TS-498 [TS-498,1997] ve 

TS-500-2000 [TS-500,2000]’e göre döşemeden kirişlere gelen yayılı yük üniform olarak g=0.625 t/m ve q= 0.25 

t/m olarak kabul edilmiştir. Kirişler üzerinde 20 cm’lik duvar yükü gd=0.75 t/m olacak şekilde tanımlanmıştır. 

Şekil 3’de ilgili yapının plan geometrisi verilmiştir. Kiriş ve kolonların tahkiki ACI 318’e [ACI 318, 

1995]paralel olan TS-500-2000’e [TS-500,2000]ve TDY-2007’ye [TDY-2007, 2007] göre yapılmıştır. Binanın 

deprem hesabında çerçeve türü yapılar için geçerli olan deprem yükü süneklik düzeyi yüksek sistemler için 

azaltma katsayısı 8 olarak kabul edilmiştir. TDY-2007’de [TDY-2007, 2007] bina yüksekliği 25 metreyi 

geçmeyen ve burulma düzensizliği içermeyen binalar için eşdeğer deprem yükü yönteminin 

kullanılabileceğinden bahsedilmektedir. Bundan dolayı deprem yükleri eşdeğer deprem kuvveti hesabına göre 

üçgen yayılı olarak binaya etki ettirilmiştir. Modellemelerde kolonlar zemine alttan ankastre olarak 

tanımlanmıştır. Kolon kiriş birleşim bölgeleri ise rijit olarak seçilmiştir. TDY-2007’de[TDY-2007, 2007] düşey 

yükler ve depremin ortak etkisinden (G+Q+E) oluşan tüm iç kuvvet değerleri %50 oranında arttırılması istendiği 

için bu çalışmada ilgili hükümün tahkiki yapılacağı için sadece (G+Q+E) yüklemesi baz alınmıştır.  

 



   IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

117 

 
Şekil 3.Modellenen binanın kat planı ve düşey kesit 

 

Çalışmada söz konusu model üzerinden kolonların düşey düzensizliklerine göre altı farklı düzensiz model 

oluşturulmuştur. Dolayısıyla toplam yedi farklı model üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Modellerin genel 

görünüşü ve kat planları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Model isimleri ve açıklamaları  

Model (Tip) İsmi  Zemin Kat Planı Düşey Kesit 

T0 

(Referans Model, tüm 

kolonların mevcut 

olması durumu) 

  

T1 

(C1 kolonunun ilgili 

katta bulunmaması 

durumu) 

 
 

 

T2 

(C4 kolonunun ilgili 

katta bulunmaması 

durumu) 

 
 

 

T3 

(E1 kolonunun ilgili 

katta bulunmaması 

durumu) 

  



   IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

118 

 

 

T4 

( E4 kolonunun ilgili 

katta bulunmaması 

durumu) 

  

 

T5 

(C1 ve E1 kolonunun 

ilgili katlarda 

bulunmaması durumu) 

 
 

 

 

T6 

(C4 V E4 kolonunun 

ilgili katlarda 

bulunmaması durumu) 

 
 

 

 

4. ANALİTİK ÇALIŞMA SONUÇLARI 

Çalışmada düşey elemanların süreksizliğinin oluştuğu bir adet referans toplam yedi  farklı model üzerinden 

analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz için belli katlardan ve akslardan seçilen kolonlar kaldırılmış ve ortaya çıkan 

düşey eleman süreksizliği durumunda iç kuvvetlerdeki değişim analiz edilmiştir. Modellemelerde SAP2000 

(v.16.1)’den elde edilen verilere göre iç kuvvetlerdeki değişim kolon ve kirişler için gruplandırılmıştır. Tablo 

3’de kolon kesitlerindeki normal kuvvet (N), kesme kuvveti (V) ve moment (M) değerlerinin referans duruma 

göre olan artışları oran olarak gösterilmiştir. Analitik çalışmaya göre kolonlarda meydana gelecek olan 

süreksizlik N değerinde 23.38% - 52.93% , V değerinde 28.32%-50.81% ve M değerinde 27.05%-56.68% 

arasında artışlara neden olmuştur. 

 

Tablo 3. Kolon kesit tesirlerinde meydana gelen artışın yüzdesel değeri 

Kuvvet T1/T0 (%) T2/T0 T3/T0 T4/T0 T5/T0 T6/T0 Taverage/T0 

N 37.87 23.41 39.43 23.38 52.93 36.88 35.65 

V 35.1 28.32 50.81 42.07 37.90 29.16 37.22 

M 33.43 27.05 56.68 46.96 40.55 30.83 39.25 

 
Tablo 4’de ise kiriş kesitlerindeki kesme kuvveti (V) ve moment (M) değerlerinin referans modele göre olan 

artışları oransal olarak gösterilmiştir. Çalışmaya göre kirişlerde V değerlerinde 26.45% - 37.98% , M değerinde 

ise 35.73%-59.95% arasında artışlara neden olmaktadır. 

 

Tablo 4. Kiriş kesit tesirlerinde meydana gelen artışın yüzdesel değeri  

Kuvvet T1/T0 (%) T2/T0 T3/T0 T4/T0 T5/T0 T6/T0 Taverage/T0 

V 32.26 26.45 33.78 28.33 37.98 32.53 31.88 

M 55.32 35.73 57.09 47.18 59.95 49.90 50.86 
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Kolonların süreksizliği yatay rijitliği azaltacağı için deprem yönetmeliklerinde bahsi geçen yumuşak kat 

oluşumu (TDY-2007’de B2 olarak anılmaktadır) içinde tahkik yapılması yerinde olacaktır. TDY-2007[TDY-

2007, 2007]’de yumuşak kat oluşumu için Tablo 5’de gösterilmiş olan denkleme göre rijitlik düzensizlik 

katsayısı (ƞki),  binanın i’inci katındaki azaltılmış göreli kat ötelemesi Δi ve binanın i’inci katının kat yüksekliği 

(hi) olarak ifade edilmektedir. Yumuşak kat düzensizliğinin olması içinde rijitlik düzensizlik katsayısının (ƞki) 

2.0’den büyük çıkması gerekmektedir. Modellerin tümünde bu değerin altında kalındığı için yumuşak kat 

oluşumundan söz etmek mümkün değildir. Fakat kolonların konumuna göre ve tipe göre bu katsayının en fazla 

T3’den elde edildiği gözlemlenmiştir.  

 

Tablo 5. Yumuşak kat kontrolü  

Komşu Katlar Arası 

Rijitlik Düzensizliği B2 

(Yumuşak Kat) 

Model (Tip) İsmi 

 

 

T0 

 

 

T1 

 

 

T2 

 

 

T3 

 

 

T4 

 

 

T5 

 

 

T6 

 

 

 

 

0.606 

 

 

0.564 

 

 

0.563 

 

 

0.634 

 

 

0.616 

 

 

0.591 

 

 

0.591 

 

Kolonların kaldırılmasıyla sistemin rijitliği azalacağı için birinci mod periyodunun artması beklenmelidir. 

Analizlerde diğer modellerin periyodları referans çerçevenin periyoduna göre daha fazla bulunmuştur. Tablo 

6’da her bir çerçevenin birinci mod periyodu verilmiştir.  

 

Tablo 6. 1. Mod Periyod Değerleri  

Model (Tip) 

İsmi 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Periyod(saniye) 0.98084 0.99117 0.98964 0.98365 0.98339 0.99451 0.99212 

 

Periyotlara bağlı olarak deplasman değerleri de değişmektedir. Her bir kata karşılık gelen kat deplasman 

değerleri Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekil 4’de de görüldüğü gibi referans yapıya (T0) göre ötelenme değerleri 

açısından en fazla deplasmanı T6 modeli yaparken en az deplasmanı ise T1 modeli yapmaktadır. Bu durum Tablo 

6’da verilen periyot değerlerinden de anlaşılabilmektedir. Periyodu düşük olan yapının daha az deplasman 

yapması açıktır. 
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Şekil 4. Her bir model için ötelenme değerleri 

 

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 

Bu çalışmada, yapıların deprem esnasında performansını kötü yönde etkileyen, düşey doğrultuda yapı 

düzensizliğine neden olan B3 türü düzensizliğin Eurocode 8[EC-8, 1998] ve UBC-1997’de[UBC-97, 1997] ki 

farklılıkları da belirtilerek TDY-2007’ye [TDY-2007, 2007]göre ne hassasiyette doğru olduğu araştırılmıştır.Bu 

amaç doğrultusunda 5 katlı sade bir betonarme bina model olarak ele alınmıştır. Düşeyde oluşan düzensizlikleri 

ve bunların yaratmış olduğu iç kuvvet farklılıklarını gözlemlemek sebebiyle düşeyde süreksiz farklı tipte 

modeller oluşturulmuştur ( T1,T2,T3,T4,T5,T6).Tablo 3’de ve Tablo 4’de belirtilen kolon ve kiriş için sonuçlanan 

analitik çalışmalar incelendiğinde katlardan ve akslardan seçilen kolonların kaldırılmasıyla ortaya çıkan iç 

kuvvetlerdeki değişim elde edilmiştir. Ayrıca literatürde yapılmış olan çalışmalar detaylı bir şekilde araştırılmış 

ve yapılan analitik çalışma sonucunda  şu sonuçlara varılmıştır; 

 

 Yapılan çalışma sonucunda kolonlar için N, V, M değerlerini referans modele göre ortalama değer 

bakımından değerlendirdiğimizde (Tort/T0 ) sırasıyla %35.65, %37.22 ve %39.25 olarak bulunmuşken, 

kirişler için V, M değerleri ise sırasıyla %31.88 ve %50.86 olarak hesaplanmıştır. Değerler 

incelendiğinde  G+Q+EX yüklemesi için B3 türü düzensizlik için yönetmelikte şart koşulan %50 artış 

kirişlerde oluşacak olan momentler dışında oldukça altında kalmaktadır.  

 Bu çalışmada baz alınan deprem bölgesinin 1. derece deprem bölgesi olması G+Q+EX yüklemesi içinde 

E’nin oranı değişeceği için analizin diğer deprem bölgeleri için yapılması durumunda bulunan yüzdesel 

değişim değerlendirilmelidir. Bu durum özellikle TDY-2007 [TDY-2007, 2007]’de farklı deprem 

bölgeleri için farklı oranların verilmesinin uygun olacağını da göstermektedir.  

 Çalışmada kolonların zemin katta kaldırılması durumunda yumuşak katı tetikleyecek olan deplasman 

değerlerine bağlı olarak bir miktar artışın olduğu görülmüştür. Fakat elde edilen katsayılar TDY-

2007’de  [TDY-2007, 2007] yer alan kritik katsayının (ƞki>2.0) oldukça altındadır. Burada özellikle 

yumuşak kat mekanizmasının diğer temel sebeplerinden olan dolgu duvarların varlığının ihmal edilmesi 

de bu katsayının çok yükselmemesine sebep olmuştur.  

 Bu çalışmada bir parametre olarak yer alan deprem bölgesi, zemin özellikleri kat yüksekliklerinin 

değişken olması, taşıyıcı sistemde diğer düzensizliklerin bulunması gibi diğer faktörlerin elde edilen 

sonuçların değişmesine neden olacağı aşikardır.  

 Çalışmada baz alınan eşdeğer deprem yükü yönteminin yanında response spectrum analysis, time 

history analysis ve modal analysis gibi yöntemlerle taşıyıcı sistemin analiz edilmesi ile elde edilen 

sonuçların değişebileceğini de düşünmek gerekmektedir. 
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ÖZET  

Betonarme binalarda mekan oluşturmak ve farklı mekanları birbirinden ayırmak için çeşitli tuğla türlerinden ve 
gaz betondan yapılan dolgu duvarlar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip duvarlar çerçeve düzlemini 
tamamen kapatabildiği gibi aydınlatma, giriş-çıkış ve farklı mimari gereksinimlere bağlı olarak, dolgu duvarın 
farklı yerlerinde, farklı biçim ve büyüklüklerde kısmi boşlukların açılması çoğu kez kaçınılmazdır. Bununla 
birlikte, betonarme binaların vazgeçilmez bir elemanı olan dolgu duvarlar, yapısal analizde genellikle binanın 
hesap modeline dahil edilmemekte ve yalnızca kirişler üzerinde yayılı ağırlık olarak hesaba katılmaktadır. Bu 
yaklaşımla dolgu duvarların betonarme binaların deprem davranışına ve çeşitli yapısal parametrelerine olası 
etkileri dikkate alınamamaktadır. Bu çalışmada, dolgu duvarlar ve duvar düzlemindeki kısmi boşluklar farklı 
modelleme teknikleri kullanılarak yapısal analize dahil edilmiştir. Kısmi boşluğun konum ve oranının tek katlı 
ve tek açıklıklı bir betonarme çerçevenin yatay rijitliğine olan etkisi araştırılmıştır. Farklı sayıda kat ve 
açıklıklara sahip betonarme çerçeveler, Deprem Yönetmeliği-2007 ve TS-500 kurallarına uygun olarak 
boyutlandırılmıştır. Bu çerçeveler kullanılarak gerçekleştirilen analizlerin sonuçları dikkate alınarak, kısmi 
boşluklara sahip dolgu duvarların betonarme çerçevelerin doğrusal elastik deprem hesabına olan etkileri periyot, 
kat yatay deplasmanı ve göreli kat ötelemesi gibi büyüklükler cinsinden incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dolgu duvar, dolgu duvarın modellenmesi, doğrusal elastik deprem hesabı, kat yatay 
deplasmanı, göreli kat ötelemesi.   

 
INVESTIGATION OF EFFECT OF PARTIALLY INFILLED WALLS TO SEISMIC 

BEHAVIOUR OF R/C BUILDINGS 
  

ABSTRACT 

Infill walls, made of various types of bricks and aerated concrete, are widely used to design spaces and as 
interior partitions and external walls in reinforced concrete buildings. As well as the frame plane is fully infilled, 
it is a frequent requirement to left openings with different shape, size and location within the infill wall due to 
daylighting, entrance-exit and other different architectural necessities. However, infill walls, which are essential 
parts of reinforced concrete buildings, are generally not taken into account in structural analysis and treated as 
non-structural components acting as a distributed gravity load on beams. This modeling approach underestimates 
the potential structural effect of infill walls to seismic response and different structural characteristics of 
reinforced concrete buildings. In this study, infill walls and partial openings within the wall plane are included in 
structural analysis by using different modeling techniques. The influence of the position and percentage of the 
infill opening in lateral stiffness of one-story one-bay infilled frame is investigated. Reinforced concrete frames 
with different number of stories and bays are designed according to Turkish Seismic Design Code-2007 and TS-
500. By using analysis results of considered frames, the effects of partially infilled walls to linear elastic seismic 
analysis of reinforced concrete frames are investigated in terms of parameters such as structural period, lateral 
floor displacement and relative interstory drift.           

Keywords: Infill walls, modeling of infill walls, linear elastic seismic analysis, lateral floor displacement, 
relative interstory drift. 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde ve dünyada farklı taşıyıcı sistemlere sahip yapılarda, mekanlar oluşturmak ve farklı fonksiyonlara 
sahip mekanları birbirinden ayırmak için çeşitli tuğla türlerinden veya gaz betondan yapılmış dolgu duvarların 
kullanılması yaygın bir uygulamadır. Çoğu kez bir çerçeve düzleminde yer alan dolgu duvarlar kimi durumlarda 
bölücü eleman olarak döşeme üzerinde de konumlandırılmaktadır. Dolgu duvarlar çerçeve düzlemini tamamen 
kapatabildiği gibi aydınlatma, giriş-çıkış ve farklı mimari gereksinimlere bağlı olarak, dolgu duvarın farklı 
yerlerinde, farklı biçim ve büyüklüklerde kısmi boşlukların açılması çoğu kez kaçınılmazdır. 

Dolgu duvarlar, betonarme binaların yapısal analizinde genellikle hesap modeline dahil edilmemekte ve kirişler 
üzerinde yayılı ağırlık olarak dikkate alınmaktadır. Homojen ve izotrop olmayan tuğla duvarların hesap 
modelinin oluşturulması birçok değişkeni içerdiğinden dolayı oldukça karmaşık ve kesin değildir. Ayrıca dolgu 
duvar ile ilgili tüm değişkenleri kapsayacak şekilde basit bir analitik hesap modelinin önerilmesi de kolay 
değildir. Bununla birlikte, dolgu duvarların analizlerde dikkate alınmaması, betonarme çerçevelerde yatay 
rijitllik, dayanım, yer değiştirme sünekliği, enerji tüketimi, göçme mekanizması gibi doğrusal ve doğrusal 
olmayan yapısal davranış ile doğrudan alakalı birçok parametrenin hassas bir şekilde belirlenememesine neden 
olmaktadır. Ayrıca rijitlikteki artışa bağlı olarak yapının dinamik özellikleri de değişmektedir. Genellikle yapısal 
olmayan eleman olarak dikkate alınsalar bile deprem etkileri altında dolgu duvarların kendisini sınırlayan 
betonarme çerçeve ile etkileşimi söz konusudur. Bu etkileşimin çerçevenin yapısal davranışına ve performansına 
olumlu ya da olumsuz bir takım etkilerinin olması kaçınılmazdır. Depremlerde dolgu duvarlarda oluşan hasarlar 
bu etkileşimin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Dolgu duvarlarda oluşan hasar, yatay yüklere direnme ve 
enerji sönümleme anlamına gelir ki bu da dolgu duvarların analitik modellerde hesaba katılmasını gerektirir 
(Yakut vd., 2013).  

Dolgu duvarların farklı yaklaşımlarla modellenerek yapısal analize dahil edilmesine yönelik çalışmaların temeli 
1950’li yıllara dayanmaktadır (Polyakov, 1950). Bu zamandan günümüze kadar olan süreçte dolgu duvarların 
modellenmesi, yapısal davranışa etkisi, yatay yükler altında dolgu duvar-çerçeve etkileşimi ve bu etkileşimin 
sonuçları çok sayıda deneysel ve analitik çalışmaya konu olmuştur. Dolgu duvarın farklı yerlerinde ve çeşitli 
büyüklüklerde boşluklar açılarak, boşluk konumunun ve oranının eşdeğer basınç çubuğunun genişliğine olan 
etkisi incelenmiştir (Asteris, 2003). Dolgu duvarlar farklı yaklaşımlarla yapısal analize dahil edilerek modellerin 
etkinlikleri kıyaslanmıştır (Kaushik et al., 2008). Üç, beş, yedi ve on katlı düzlem çerçevelerde dolgu duvarlar 
sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmiş ve çerçeve elemanları ve dolgu duvar arasına bağlantı elemanları 
yerleştirilmesini önerilmiştir. Farklı durumlar için periyot, kat yatay deplasmanları ve göreli kat ötelemeleri 
kıyaslanmıştır (Dorji et al., 2009). Dolgu duvarların eşdeğer basınç çubuğu ve sonlu elemanlarla modellendiği 
çerçevelerin yatay deplasmanların, boş çerçevelere göre önemli ölçüde az olduğu görülmüştür (Beklen vd,. 
2009). Dolgu duvarlı, dolgu duvarsız ve yalnızca ilk katı dolgu duvarsız üç boyutlu yapıların doğrusal olmayan 
modal analizi sonucunda dolgu duvarların yapı periyodunu düşürdüğü gözlemlenmiş ve çeşitli parametrelere 
bağlı olan ampirik bir doğal titreşim periyodu formülü elde edilmiştir (Köse, 2009). Üç katlı bir bina dolgu 
duvarlı, dolgu duvarsız ve yalnızca ilk katı dolgu duvarız olarak analiz edilmiş ve dolgu duvarların bina 
performansına önemli katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştır (Karasu vd., 2011). Boşluklu ve boşluksuz 
betonarme çerçevelerin göçme mekanizmaları deneysel olarak incelenmiş ve boşluk oranı ve konumunun 
davranışa etki araştırılmıştır (Asteris et al., 2011). Kısmi ve tam dolgu duvarlı 2 katlı ve 2 açıklıklı çelik bir 
çerçevenin yatay yükler altındaki davranışı elasto-plastik analiz yöntemi ile incelenmiştir (Kaymak vd., 2011).  

Dolgu duvarların yapısal analize dahil edilmesiyle ilgili araştırmalar çoğunlukla farklı konum ve büyüklüklerde 
boşluklar bulunmayan dolgu duvarların incelenmesine yöneliktir. Bununla birlikte, dolgu duvar düzleminde 
açılan boşluklar, dolgu duvarların deprem davranışını etkileyen en önemli parametredir (ATC, 1998). Bu 
çalışmada öncelikli olarak dolgu duvar düzleminde açılan boşluğun konumunun ve oranının bir betonarme 
çerçevenin yatay rijitliğine olan etkisi araştırılmıştır. Kısmi boşlukların analize dahil edilmesini sağlayan rijitlik 
azaltma katsayılarının elde edilmesinde, dolgu duvarlar sonlu elemanlar kullanılarak modellenmiştir. Dolgu 
duvarlar ve duvar düzlemi içindeki kısmi boşluklar, farklı modelleme teknikleri kullanılarak yapısal analize dahil 
edilmiştir. Farklı sayıda kat ve açıklıklara sahip 8 adet betonarme çerçeve, TS-500 ve Deprem Yönetmeliği-2007 
kurallarına uygun olarak boyutlandırılmıştır. Bu çerçeveler kullanılarak gerçekleştirilen analizlerin sonuçları 
dikkate alınarak, kısmi boşluklara sahip dolgu duvarların betonarme çerçevelerin doğrusal elastik deprem 
hesabına olan etkileri periyot, kat yatay yer değiştirmesi ve göreli kat ötelemesi gibi büyüklükler cinsinden 
incelenmiştir. Son olarak dolgu duvar kalınlığının yapısal davranışa etkileri irdelenmiştir.   
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2. DOLGU DUVAR MODELLEME TEKNİKLERİ 

Çerçeve elemanların arasında bulunan dolgu duvarları modellemek için ‘sonlu elemanlar’ ve ‘eşdeğer basınç 
çubuğu’ modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

2.1. Dolgu Duvarların Sonlu Elemanlar İle Modellenmesi 

Sonlu elemanlar yönteminde karışık veya büyük alanlar, ‘sonlu eleman’ denilen sürekli ve basit alanlara ayrılır. 
Malzeme özellikleri bu elemanlar üzerinden tanımlanır ve deplasman, gerilme gibi bilinmeyen değerlerin 
elemanların köşe noktalarında olduğu düşünülür. Modeldeki sonlu eleman sayısını artışına bağlı olarak daha 
hassas sonuçlar elde edilmekte fakat hesap yükü de büyük oranda artmaktadır (Chandrupatla et al., 2002). 
Yüksekliği ve genişliği, kalınlığından oldukça büyük olan dolgu duvarlar yüzey elemanı olarak ele alınıp bir çok 
araştırmacı tarafından iki boyutlu sonlu elemanlar ile modellenmiştir (Asteris, 2003; Kaushik et al., 2008; 
Beklen vd., 2009; Dorji et al., 2009). Örnek bir hesap modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Dolgu duvarlı bir çerçeve ve sonlu elemanlar hesap modeli 
 

2.2. Dolgu Duvarların Eşdeğer Basınç Çubuğu İle Modellenmesi 

Yatay yük altındaki bir betonarme çerçevede, şekil değiştirme esnasında çerçeve elemanları ile dolgu duvar 
arasında boşluklar oluşmaktadır. Dolgu duvar çerçeveye 1 ve 4 no’lu köşe noktalarından temas ederken 2 ve 3 
no’lu noktalarda temas yoktur. Dolgu duvardaki yük aktarımı 1 ile 4 noktaları arasında olacaktır. Bu yüzden 
hesap modelinde dolgu duvarı tanımlamak için bu noktalar arasında iki ucu mafsallı bir çubuk tanımlanabilir 
(Şekil 2) ve bu tarz bir modelleme yaygın bir uygulama alanına sahiptir (Madan et al., 1997; Asteris, 2003; 
ASCE, 2000; BİB, 2007; Kaushik et al., 2008; Beklen vd., 2009; Köse, 2009; Karasu vd., 2011).   
 

 
Şekil 2. Dolgu duvarın eşdeğer basınç çubuğu olarak modellenmesi 

Dolgu duvarı temsil etmek için hesap modeline konulan eşdeğer basınç çubuğunun kalınlığı ve elastisite modülü 
dolgu duvarın kalınlığı ve elastisite modülüne eşit alınmalıdır (ASCE, 2000). Eşdeğer basınç çubuğunun 
genişliği ise birçok araştırmacı tarafından çeşitli denklemlerle öne sürülmüştür (BİB, 2007; Amato et al., 2009). 
Bu çalışmada eşdeğer basınç çubuğu genişliği (a), FEMA-356 (ASCE, 2000)’da verilen Denklem (1)-(2) 
kullanılarak hesaplanmıştır.  
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Bu denklemlerde; Efe çerçeve elemanın ve Eme dolgu duvarın elastisite modülü, hcol kirişlerin orta eksenleri 
arasında kalan kolon yüksekliği, Icol kolon atalet momenti, hinf dolgu duvar yüksekliği, Linf dolgu duvar uzunluğu, 
rinf eşdeğer basınç çubuğunun uzunluğu, tinf dolgu duvarın ve eşdeğer basınç çubuğunun kalınlığı, θ eşdeğer 
basınç çubuğunun yatayla yaptığı açıdır (Şekil 3).     

 
Şekil 3. Eşdeğer basınç çubuğu genişliğinin belirlenmesi  

 

Dolgu duvarları modellerken birden fazla eşdeğer basınç çubuğu kullanılabilir. Bu durumda tek eşdeğer basınç 
çubuğu için hesaplanan çubuk genişliği çoklu çubuklara uygun oranda dağıtılmalıdır. İkili çubuk modellerinde 
eşdeğer basınç çubuğu genişliği çubuklara eşit oranda dağıtılmaktadır. Üçlü modelde ise ortadaki çubuk 
diğerlerinin iki katı genişliğe sahiptir. Ayrıca çoklu eşdeğer basınç çubuklarını sisteme yerleştirirken etkili 
basınç alanı göz önüne alınmalıdır. Dolgu duvarların ikili, üçlü ve beşli eşdeğer basınç çubuğu ile modellenmesi 
ve bu çubukların sistemde tanımlanması gereken yerleri ve genişlikleri oranı Şekil 4’de gösterilmiştir. Burada d
eşdeğer basınç çubuklarının sisteme yerleştirilmesinde kullanılan uzunluk olup Denklem (3) ile 
hesaplanmaktadır (Kaushik et al., 2008).  
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(a) İkili paralel model (b) İkili çapraz model (c) Üçlü model 

Şekil 4. Çoklu eşdeğer basınç çubuğu modellerinde çubuk konumları ve genişlikleri 
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2.3. Dolgu Duvarlardaki Kısmi Boşlukların Hesap Modeline Dahil Edilmesi 

Günümüzde inşa edilen yapılarda aydınlatma, giriş-çıkış ve farklı mimari gereksinimlerden dolayı dolgu 
duvarlar kısmi boşluklu olarak imal edilmektedirler. Farklı konuma, büyüklüğe ve şekle sahip bu boşlukların 
dolgu duvarın yatay rijitliğine farklı oranda etkisi muhtemeldir. Bu bakımdan dolgu duvar düzlemindeki 
boşlukların modellenerek analize dahil edilmesi önemlidir. 

 

2.3.1. Kısmi Boşlukların Sonlu Elemanlar Metodunda Hesap Modeline Dahil Edilmesi 

Sonlu elemanlar kullanılarak modellenen dolgu duvarlarda kısmi boşlukları hesap modeline dahil etmek oldukça 
kolaydır. Boşlukların konumunu, büyüklüğünü ve şeklini doğru temsil edecek şekilde modeldeki sonlu 
elemanların kaldırılması yeterli olacaktır. Boşluğun tam olarak tanımlanması için kullanılacak sonlu elemanların 
boyutlarının boşluğun boyutlarına göre seçilmesi önemlidir.         
 

2.3.2. Kısmi Boşlukların Eşdeğer Basınç Çubuğu Metodunda Dahil Edilmesi 

Eşdeğer basınç çubuğu ile modellemede çubuğun elastisite modülü ve kalınlığı dolgu duvarla aynı olduğundan, 
kısmi boşluklardan dolayı meydana gelen rijitlik kaybını, çubuğun genişliğini azaltarak hesap modeline dahil 
etmek gereklidir. Boşluksuz dolgu duvar için bulunan eşdeğer basınç çubuğu genişliği ‘rijitlik azaltma faktörü 
(k)’ ile çarpılmaktadır. Rijitlik azaltma faktörü boşluğun boyutuna ve yerine göre değişmektedir. Dolgu duvarın 
boşluklu olması durumunda eşdeğer basınç çubuğunun genişliği Denklem (4) ile hesaplanabilmektedir. 
 

   0.4

1 inf0.175 cola k h r   (4) 

 
3. SAYISAL UYGULAMALAR 

Dolgu duvar düzlemindeki kısmı boşlukların yatay yüklü betonarme yapıların davranışı üzerindeki etkilerini 
inceleyebilmek amacıyla 2 açıklıklı 3 ve 4 katlı (BÇ_2-3 ve BÇ_2-4) ve 3 açıklıklı 3 ve 4 katlı (BÇ_3-3 ve 
BÇ_3-4) çerçeveler seçilmiştir. Z3 zemin türü üzerinde bulundukları kabul edilen çerçevelerin deprem hesabında 
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmış ve çerçeveler malzeme ve geometri özellikleri bakımından TS-500 
(TSE, 2000) ve Deprem Yönetmeliği (BİB, 2007) koşullarını sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır. Beton sınıfı 
C20 olan çerçevelerde kolon boyutları 40x40cm olup, kiriş boyutları 25x50cm’dir. Öncelikle tüm çerçevelerde 
20cm kalınlığında boşluklu dolgu duvarlar dikkate alınmıştır. Dolgu duvarın elastisite modülü Eme=6000 
MPa’dır. Boyutlandırma ve diğer tüm analizler SAP2000 (2014) bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. 3 katlı 
çerçeveler ve bu çerçevelerdeki kapı ve pencere boşlukları Şekil 5’de gösterilmiştir. Yüksekliği, genişliği, dolgu 
duvardaki boşluğun boyutları ve konumu aynı olan açıklıklara aynı numara verilmek koşuluyla çerçevelerdeki 
açıklıklar numaralandırılmıştır.   

 
Şekil 5. 3 katlı çerçeveler 

Çalışmada ilk olarak, boyutlandırılan çerçevelerin dar açıklığından çıkarıldığı kabul edilen (A-2) tek katlı ve tek 
açıklıklı bir betonarme çerçeve kullanılarak rijitlik azaltma faktörünün elde edilmesi incelenmiştir. Dolgu duvar 
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sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modellenmiştir. Rijitlik azaltma faktörünün dolgu duvar içinde açılan 
boşluğun konumuna ve oranına bağlı olarak değişimi Şekil 6’da verilmiştir.          

 
(a) Boşluğun diyagonal üzerinde 

olması durumu 
(b) Boşluğun diyagonalin üstünde 

olması durumu 
(c) Boşluğun diyagonalin altında 

olması durumu 
 

Şekil 6. Azaltma faktörünün (k) boşluk oranına ve konumuna göre değişimi  
 
Çalışmanın ikinci aşamasında, günümüzde çoğu uygulamada yapıldığı gibi dolgu duvarlar hesap modeline dahil 
edilmemiş ve sadece düşey yük olarak modellenmişlerdir (MODEL-1). Daha sonra dolgu duvarlar boyutlarına 
ve içlerindeki boşluklara göre farklı kalınlıklarda 4 farklı eşdeğer basınç çubuğu yaklaşımı ile modellenmiştir. 
MODEL-2’de eşdeğer tek basınç çubuğu, MODEL-3’de ikili paralel ve MODEL-4’de ikili çapraz eşdeğer 
çubuklar, MODEL-5’de üçlü paralel çubuklar kullanılmıştır. Altıncı ve son modelde ise dolgu duvarların 
düzleminde bulunan kısmi boşluklar hesaba katılmayıp duvarların tam dolu modellenmesi yapılmıştır (MODEL-
6).  

Analizlerde kullanılan çerçevelerde, boyut ve konumları farklı olan kapı ve pencere boşlukları Şekil 5’de A-1, 
A-2, A-3 ve A-4 olarak gösterilmiştir. Rijitlik azaltma faktörleri, dikkate alınan modellerde bulunan boşluklara 
bağlı olarak ortaya çıkan her farklı durum için dolgu duvarların sonlu elemanlarla modellendiği analizler 
sonucunda elde edilmiştir. Açılan boşlukların oranı, hesaplanan eşdeğer basınç çubuğu kalınlıkları ve rijitlik 
azaltma faktörleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Analiz modellerinde kullanılan parametreler 
  MODEL-2 MODEL-3 MODEL-4 MODEL-5 MODEL-6 

A-1 
Boşluk Oranı (%) 17 17 17 17 0 

k 0,57 0,57 0,57 0,57 1,00 
a (mm) 331 165 165 165 / 83 580 

A-2 
Boşluk Oranı (%) 33 33 33 33 0 

k 0,30 0,30 0,30 0,30 1,00 
a (mm) 139 70 70 70 / 35 464 

A-3 
Boşluk Oranı (%) 27 27 27 27 0 

k 0,38 0,38 0,38 0,38 1,00 
a (mm) 213 107 107 107 / 53 560 

A-4 
Boşluk Oranı (%) 21 21 21 21 0 

k 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 
a (mm) 240 120 120 120 / 60 480 

 

Çalışmada kullanılan tüm çerçevenin ve oluşturulan modellerin modal analiz sonucu elde edilen birinci doğal 
titreşim periyodu ve kütle katılım oranları Tablo 2’de verilmiştir. Kat kütleleri düşey yüklerle uyumlu olarak 
belirlenmiştir (g+nq). Kullanım amacı konut olarak öngörülen bu çerçeveler için hareketli yük katılım katsayısı 
n=0,3 alınmıştır. 
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Tablo 2. Çerçevelerin modal özellikleri 
 MODEL-1 MODEL-2 MODEL-3 MODEL-4 MODEL-5 MODEL-6 
 BÇ_2-3 

Periyot (sn) 0,36 0,27 0,26 0,26 0,25 0,18 
Kütle Katılım Oranı 0,88 0,87 0,86 0,87 0,87 0,89 

 BÇ_2-4 
Periyot (sn) 0,48 0,32 0,34 0,33 0,33 0,24 

Kütle Katılım Oranı 0,86 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 
 BÇ_3-3 

Periyot (sn) 0,39 0,25 0,26 0,25 0,25 0,18 
Kütle Katılım Oranı 0,88 0,89 0,87 0,88 0,88 0,89 

 BÇ_4-3 
Periyot (sn) 0,51 0,33 0,34 0,33 0,33 0,24 

Kütle Katılım Oranı 0,86 0,87 0,86 0,86 0,86 0,87 

 

20cm kalınlığında dolgu duvarları bulunan ve dolgu duvarların farklı sayı ve kalınlıklara sahip eşdeğer basınç 
çubukları ile modellendiği çerçevelerin SAP2000 yapısal analiz programı kullanılarak gerçekleştirilen doğrusal 
elastik deprem hesabı sonucu elde edilen kat yatay deplasmanları ve göreli kat ötelemeleri Şekil 7’de 
gösterilmiştir. 

 

(a1) BÇ_2-3 kat yatay deplasmanları (b1) BÇ_2-3 göreli kat ötelemeleri 

(a2) BÇ_2-4 kat yatay deplasmanları (b2) BÇ_2-4 göreli kat ötelemeleri 

Şekil 7. Analiz modellerinin kat yatay deplasmanları ve göreli kat ötelemeleri (tinf = 20cm) 
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(a3) BÇ_3-3 kat yatay deplasmanları (b3) BÇ_3-3 göreli kat ötelemeleri 

(a4) BÇ_3-4 kat yatay deplasmanları (b4) BÇ_3-4  göreli kat ötelemeleri 
 

Şekil 7. Analiz modellerinin kat yatay deplasmanları ve göreli kat ötelemeleri (tinf = 20cm) (devam ediyor) 
 

Dolgu duvar kalınlıklarının davranışa etkilerini görmek için çerçeveler, diğer parametreleri aynı tutularak 20cm 
ve 10cm duvar kalınlıkları değişken seçilerek analiz edilmiştir. Daha önceki analizlerde MODEL-2,3,4 ve 5 
birbirine çok yakın sonuçlar verdiğinden ve MODEL-1’de de dolgu duvar tanımlanmadığından, bu analizler 
sadece MODEL-2 ve MODEL-6 kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Aynı çerçeveler için, dolgu duvar kalınlıklarının 10cm ve 20 cm alınması durumunda; modal analiz sonucunda 
elde edilen parametreler karşılaştırmalı olarak Tablo 3’de sunulmuştur. 

 
Tablo 3. Farklı dolgu duvar kalınlıkları için çerçevelerin modal özellikleri 

  tinf =20cm tinf =10cm 
  Periyot (sn) Kütle Katılım Oranı Periyot (sn) Kütle Katılım Oranı

BÇ_2-3 
MODEL-2 0,27 0,87 0,31 0,87 
MODEL-6 0,18 0,89 0,22 0,89 

BÇ_2-4 
MODEL-2 0,32 0,85 0,37 0,86 
MODEL-6 0,24 0,86 0,29 0,87 

BÇ_3-3 
MODEL-2 0,25 0,89 0,29 0,89 
MODEL-6 0,18 0,89 0,22 0,90 

BÇ_3-4 
MODEL-2 0,33 0,87 0,38 0,87 
MODEL-6 0,24 0,87 0,29 0,87 

 

MODEL-2 ve MODEL-6’ın doğrusal elastik deprem hesabı sonucunda elde edilen kat yatay deplasmanları Şekil 
8’de gösterilmiştir. Aynı modellere ait göreli kat ötelemesi grafikleri ise Şekil 9’da verilmiştir. Farklı dolgu 
duvar kalınlıkları için çerçevelerin doğal titreşim moduna ait kütle katılım oranlarında değişim olmamakla 
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birlikte, dolgu duvar kalınlığının azaltılması durumunda periyot uzamaktadır. Doğal titreşim periyodundaki bu 
uzama oranı, boşluksuz dolgu duvarlı çerçevede (MODEL-6) daha fazladır. Genel olarak dolgu duvar 
kalınlığındaki azalma, kısmi boşluklu dolgu duvarlı analiz modellerinin (MODEL-2) kat yatay deplasmanlarında 
ve göreli kat ötelemelerinde, boşluksuz analiz modellerine (MODEL-6) göre bir miktar daha büyük artışa neden 
olmaktadır.   

 

(a) BÇ_2-3 (b) BÇ_2-4 

(c) BÇ_3-3 (d) BÇ_3-4 
Şekil 8. Analiz modellerinin kat yatay deplasmanları 

 

(a) BÇ_2-3 (b) BÇ_2-4 

Şekil 9. Analiz modellerinin göreli kat ötelemeleri 
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(c) BÇ_3-3 (d) BÇ_3-4 
Şekil 9. Analiz modellerinin göreli kat ötelemeleri (devam ediyor) 

4. SONUÇLAR 

Dolgu duvar düzleminde açılan kısmı boşlukların farklı modelleme teknikleri kullanılarak yapısal analize dahil 
edildiği ve bu tip boşlukların ve dolgu duvar kalınlığının betonarme çerçevelerin çeşitli modal parametrelerine 
ve yatay yükler altındaki davranışına olan etkilerinin incelendiği bu analitik çalışmadan elde edilen somut 
bulgular aşağıdaki sunulmuştur: 

(1) Boşluk oranın artması çerçevenin yatay rijitliğinin azalmasına neden olmaktadır. Bu azalma çerçevenin dolgu 
duvarsız olarak dikkate alınması durumunda %88’lere kadar ulaşabilmektedir.  

(2) Boşluğun diyagonalin tam üzerinde bulunması ve boşluk oranının %70’leri aşması durumunda yatay rijitlik 
azaltma faktörünün hemen hemen sabit kaldığı görülmektedir. Bu durumda dolgu duvarlı çerçevenin 
davranışı, boş çerçevenin davranışına çok benzer olacaktır. Dolayısıyla bu oran civarında ve bunun üzerinde 
boşluklar bulunan dolgu duvarların, yapısal analize dahil edilmemesinin hesap sonuçlarına önemli bir etkisi 
olmayacaktır.  

(3) Kat yatay deplasmanları, çerçevenin yatay rijitliğinin fonksiyonudur. Dolayısıyla yatay rijitlitteki azalmaya 
neden olan her etki, kat yatay deplasmanında artışa neden olacaktır. Dolgu duvarların ve bu duvarlardaki 
kısmi boşlukların dikkate alındığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlar da bunu doğrular niteliktedir. Dolgu 
duvar düzlemindeki boşlukların varlığına bağlı olarak kat yatay deplasmanları artmıştır. Dolgu duvarın 
sadece düşey ağırlık olarak tanımlandığı MODEL-1’in kat yatay deplasmanları, dolgu duvarların boşluklarla 
birlikte tanımlandığı MODEL-2,3,4 ve 5’in ortalama 2,5 katı kadardır. Dolgu duvarın boşluksuz olarak 
sisteme dahil edildiği MODEL-6 ise MODEL-2,3,4 ve 5’in kat yatay deplasmanlarının yaklaşık olarak 
yarısına sahiptir. Boşluklu dolgu duvarın farklı yaklaşımlarla modellendiği MODEL-2,3,4 ve 5’in kat yatay 
deplasmanları arasında kayda değer bir farklılık görülmemiştir. 

(4) Kat yatay deplasmanlarında olduğu gibi, MODEL-1’in göreli kat ötelemeleri MODEL-2,3,4 ve 5’in ortalama 
2,5 katıdır. Boşluklu dolgu duvar modellerinde elde edilen göreli kat ötelemesi değerleri, dolgu duvarın 
boşluksuz tanımlandığı modellerin ortalama 2,2 katıdır. 

(5) Dolgu duvarların boşluksuz olarak modellendiği MODEL-6’nın birinci doğal titreşim periyodu MODEL-
2,3,4 ve 5’e göre kayda değer bir şekilde kısayken, dolgu duvarın yapısal analize katılmadığı MODEL-1’in 
periyodu diğer modeller arasında en uzun olanıdır. 

(6) Sistemde bulunan dolgu duvarların kalınlığı yatay rijitliği etkileyeceğinden buna bağlı olarak kat yatay 
deplasmanları ve göreli kat ötelemeleri etkilenmektedir. 20cm kalınlığında dolgu duvara sahip çerçeveler, 
10cm kalınlığında dolgu duvarlı çerçevelere göre daha az miktarda deplasman ve göreli kat ötelemesi 
yapmaktadır. Yine yatay rijitliğin fazla olmasından dolayı 20cm kalınlığındaki dolgu duvarlı çerçeveler, 
10cm kalınlığında dolgu duvarlı çerçevelere göre birinci doğal titreşim periyodu daha kısadır. 

(7) Dolgu duvarın modellenip modellenmemesi veya farklı kalınlıklarda modellenmesi durumunda kütle katılım 
oranlarında kayda değer bir farklılık gözlenmemiştir. 

Dolgu duvarlar betonarme çerçevelerin yatay rijitliğini ve bununla ilgili parametreleri önemli ölçüde 
değiştirmektedir. Dolgu duvarların içinde yer alan kısmi boşlukların da bu değişimi etkilediği elde edilen analiz 
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sonuçlarından açıkça görülmektedir. Bu nedenle dolgu duvardaki kısmı boşlukların analitik modele dahil 
edilmesi, yapısal davranış ile ilgili çeşitli parametrelerin daha hassas belirlenmesi bakımından önemlidir. 

 

KAYNAKLAR 

 Amato, G., Fosetti, M., Cavaleri, L., Papia, M. 2009. An Update Model of Equivalent Diagonal Strut for 
Infill Panels. Eurocode 8 Perspectives from the Italian Standpoint Workshop, Napoli, Italy, p.119-128. 

 ASCE 2000. FEMA 356: Prestandart and Commentary fort the Seismic Rehabilitation of Buildings. 
American Society of Civil Engineers, Washington, DC. 

 Asteris, P.G. 2003. Lateral Stiffness of Brick Masonry Infilled Plane Frames. Journal of Structural 
Engineering ASCE, 129, 1071-1079. 

 Asteris, P.G., Kakaletsis, D.J., Chrysostomou, C.Z., Smyrou, E.E. 2011. Failure Modes of In-filled 
Frames. Electronic Journal of Structural Engineering, 11, 1, 11-20. 

 ATC 1998 (ATC-43 Project). FEMA 306: Evulation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry 
Wall Buildings. Basic Procedures Manual. Applied Technology Council, p.183, Redwood City, 
California. 

 Beklen, C., Çağatay, İ.H. 2009. Çerçevelerde Dolgu Duvar Modellerinin İncelenmesi. Çukurova 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24, 1-2, 77-90. 

 BİB 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği-2007). 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, s.159, Ankara. 

 Chandrupatla, T.R., Belegundu, A.D. 2002. Introduction to Finite Elements in Engineering.  3th edition. 
Prentice Hall. New Jersey, p.453. 

 Dorji, J., Thambiratnam D.P. 2009. Modelling and Analysis of Infilled Frame Structures Unders Seismic 
Loads. The Open Construction and Building Technology Journal, 3, 119-126. 

 Karasu, T.O., Erdem, R.T., Demir, A., Bağcı, M. 2011. Yumuşak Kat Düzensizliği Bulunan Betonarme 
Bir Binanın Performansının İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, 2, 61-69. 

 Kaymak, F., Tuna, M.E. 2011. Kısmi ve Tam Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Yatay Yükler Altındaki 
Davranışının Elasto-Plastik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 26, 2, 435-
445.  

 Kaushik, H.B., Rai, D.C., Jain, S.K. 2008. A Rational Approach to Analytical Modelling of Masonry 
Infills in Reinforced Concrete Frames Buildings. The 14th World Conference on Earthquake Engineering, 
October  12-17, 2008, Beijing, China. 

 Kose, M.M. 2009. Parameters Affecting the Fundamental Period of RC Buildings with Infill Walls. 
Engineering Structures, 31, 93-102. 

 Madan, A., Reinborn A.M., Mander J.B., Valles R.E. 1997. Modelling of Masonry Infill Panels for 
Structural Analysis. Journal of Structural Engineering, 123, 1295-1302. 

 Polyakov, S.V. 1950. Investigation of the Strenght and of the Deformational Characteristics of Masonry 
Filler Walls and Facing on Framed Structures. Constrution Industry Institute, No.3. 

 SAP2000 V16.0.0. 2014. Integrated Finite Element Analysis and Structural Design of Structures. 
Computer and Structures Inc., USA. 

 TSE 2000. Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (TS-500). Türk Standartları Enstitüsü, s.67, 
Ankara. 

 Yakut, A., Binici, B., Demirel, İ.O., Özcebe, G. 2013. Dolgu Duvarların Deprem Davranışına Etkisi. 2. 
Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay. 

 

 

 

 



 

International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015) 
Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 

7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye 
 

http://ees2015.mehmetakif.edu.tr – http://ees2015.maku.edu.tr 

BETON İÇİNDE KULLANILAN ÇELİK TELLERİN BETONARME 

ÇERÇEVENİN DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ   
 

 

Musa Hakan ARSLAN
1
, Gamze DOĞAN

1 

 
1
Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya, mharslan@selcuk.edu.tr, gamze@selcuk.edu.tr 

 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada betonarme çerçevelerin deprem yükleri altında performansının artırılması için beton içinde belirli 

oranlarda çelik tel kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda TDY-2007 normlarına uygun 1/3 

geometrik ölçekli üç adet iki katlı tek açıklıklı betonarme çerçeve üretilmiştir. Çerçevelerden biri referans olarak 

düşünülmüş (S1) ve içinde çelik tel olmayan normal beton kullanılarak imal edilmiştir. Diğer iki çerçevenin 

birinde (S2) m
3
’de 30 kg, diğerinde ise (S3) m

3
’de 60 kg çelik tel kullanılmıştır. Üretilen betonarme çerçeveler, 

depreme benzeştirilmiş tersinir tekrarlanır yatay yükler altında test edilmiş, deneyler sonunda betonarme 

çerçevelerin yatay yük taşıma kapasiteleri ve rijitlikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonunda S2 numunesinin yatay 

yük taşıma kapasitesinin ve başlangıç rijitliği açısından deprem performansının S1 ve S3’e göre daha iyi olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme, Çelik Tel, Deneysel Çalışma, Deprem 

 

EFFECT OF STEEL FIBERS USED CONCRETE ON STRUCRURAL BEHAVIOUR 

OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS  

ABSTRACT 

In this study, in order to improve the seismic performance of reinforced concrete frames using the specific 

amount of steel fiber in concrete is aimed. In this scope, three 1/3 geometric scaled reinforced concrete have 

produced according to the TEC-2007 rules. One of the three frames is called as a reference (S1) which has been 

produced with normal concrete. The others have produced with different fiber amount in the concrete. The 

selected amount is 30kg/m
3
 and 60 kg/m

3
 for S2 and S3, respectively.   The three different specimens have been 

tested under earthquake resembling cycling lateral loading, the stiffness and lateral loading capacities have been 

obtained, experimentally. At the end of the study, it has been seen that the seismic performance of S2 is better 

than S1 and S3with respect to initial stiffness and lateral loading capacity. 

Keywords:  Reinforced Concrete, Steel Fiber, Experimental Study, Earthquake 

 

1. GİRİŞ 

Deprem riski yüksek olan bölgelerde yapılacak olan betonarme binaların en büyük sorunu deprem sırasında 

ortaya çıkacak olan enerjinin yapısal elemanlar tarafından istenilen seviyede tüketilememesidir. Deprem 

enerjisinin yapı içinde tüketilmesi taşıyıcı sistem elemanları olan kolon, kiriş ve perdelerde plastik mafsal 

oluşumu ile ilgilidir. Plastik mafsal ile yapıda deprem sırasında oluşan enerjinin sönümlenmesi mümkün 

olabilmektedir. Deprem yönetmeliklerinde plastik mafsal oluşma kapasitesi olan bölgelerde farklı tasarım 

kriterlerine göre donatıların yerleştirilmesi ve böylece mafsallaşmanın bu bölgelerde daha rahat oluşması 
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istenmektedir. Betonun gerek deformasyon gerekse diğer mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi, kesitin daha 

sünek davranarak enerji yutma kapasitesinin artması anlamına gelmektedir.   

Çelik tel kullanımı ile betonun düşük olan çekme mukavemeti değeri artmakta, geleneksel donatı uygulaması 

sırasında oluşabilecek hataların bir kısmı kapatılabilmekte, servis yükleri altında oluşması beklenen kılcal 

çatlaklar ise oluşmamaktadır. Literatürde çelik tel kullanımı ile betonun mekanik özelliklerinin değişimi üzerine 

çok sayıda çalışma olsa da (Taşdemir, 1999; Aktaş, 2007; Ünal vd., 2007) betonarme çerçevelerde global 

deprem davranışı üzerine bir çalışma yapılmamış olması bu çalışmanın temel motivasyon kaynağıdır.  

Bu çalışmada kullanılacak olan çelik teller betonun mekanik özeliklerini belirgin biçimde arttırmasına rağmen 

maliyetini de arttırmaktadır. Fakat yapı elemanlarının özellikle deprem sonrasında görmüş oldukları hasarlar ve 

yapıların deprem sonrasında onarım/güçlendirme maliyetleri düşünülecek olursa beton içinde belirli bir oranda 

kullanılacak olan çelik telin uzun süreli ekonomi getirebileceği düşünülmektedir.  

Çalışmada ayrıca beton içinde kullanılacak olan çelik tellerin geri dönüşüm özelliğine sahip olmasının tel 

malzeme maliyetini azaltması, atık malzeme kullanımının yaygınlaştırılması ve beton gibi yapılarda kullanılan 

ana taşıyıcı sistem malzemesi içinde geri dönüşümlü malzeme kullanımının yaygınlaştırılması açısından da son 

derece önemli olduğu da vurgulanmıştır.   

Özellikle deprem bölgelerinde inşa edilecek olan gerek konvansiyonel gerekse prefabrike betonarme yapıların 

deprem etkisi altında rahat bir şekilde enerji yutmaları bunun içinde deplasman kapasitelerinin yüksek olması 

istenmektedir. Burada önemli olan özellikle düşük ya da orta şiddetli depremlerde deprem anında oluşan yapısal 

hasarın yapının hemen kullanımına izin vermesi, çok şiddetli depremlerde oluşan hasarın ise belirli bir ölçekte 

sınırlanabilmesidir. Bunun sağlanabilmesi için ise betonarmede davranışın en önemli sınırlayıcısı olan betonun 

özellikle çekme mukavemetinin ve nihai deformasyon kapasitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışma neticesinde, beton içine karıştırılacak olan belirli oranda çelik tellerin taşıyıcı sistemin çatlak 

oluşumunu geciktirip, yapının sünekliği ve yük taşıma kapasitesini bir miktar artırabilirse yapı sahibinin isteği 

üzerine yeni projelendirilecek olan binalarda çelik tel katkılı beton kullanılabilecektir.  

Literatürde şimdiye kadar beton içinde belirli bir oranda çelik tel kullanımı ile betonarme binaların deprem 

performansının nasıl değişebileceğine yönelik bir araştırma yapılmamış araştırmalar daha çok çelik tel katılı 

betonların mekanik davranışları üzerine yoğunlaşmıştır. Çelik tek katkılı beton davranışının irdelendiği 

araştırmalarda (Craig vd., 1982; Ramesh vd., 2003) özellikle çelik tel kullanımıyla betonun davranışında ve 

çatlak gelişiminde değişiklikler gözlemlenmiştir.  Çalışmalarda çelik telin betonun çatlak gelişimini durdurduğu 

yada sınırlandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çelik telin betonun malzeme sünekliğinde ve basınç 

dayanımında olumlu etki yaptığı görülmüştür. 

Özellikle eksenel yüklü elemanlarda fiberin betonda oluşacak çatlakların sınırlandırılması yönünde yaptığı etki 

basınç altındaki bir eleman için bir sargı etkisi yaratmaktadır. Oluşan bu etki ile elemanın sünekliği ve 

dolayısıyla sistemin sünekliğini de artmaktadır (Shah ve Rangan,1970). 

Bu çalışmada betonun mekanik özelliklerinin iyileştirilerek, betonarme çerçevenin deprem yükleri altında 

yapacağı deplasmanın ve enerji tüketme miktarının artırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın temel amacı çelik 

tel kullanımının betonarme binalarda oluşturduğu performans değişikliğini gözlemlemek, özellikle yüksek ve 

düşük oranlardaki çelik tellerin hangisinin daha avantajlı olduğunu irdeleyebilmek ve betonarme yapıların 

deprem davranışında bu malzemenin ne oranda etki sahibi olabileceğini anlamaktır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ve Deprem Laboratuvarında 

yapılan deneylerde kullanılmak üzere iki katlı tek açıklıklı 1/3 geometrik ölçekli üç adet betonarme çerçeve 

üretilmiştir. Çerçevelerde kat yüksekliği 900 mm, çerçeve açıklığı ise dıştan dışa 1500 mm’dir. Kiriş ve 

kolonların boyutları 150x150 mm’dir. Betonarme çerçeve 500x700x2500 mm boyutlarında bir temel kirişine 

mesnetlenmiştir. Temel kirişi üst yapıya göre oldukça rijit seçilmiştir. Burada amaç temelin yükleme sırasında 

bir hasar görmesini önlemektir. Tüm deney elemanlarında çerçevelerin geometrik boyutları ve donatı detayları 

aynıdır. Bu çalışmanın hedefi yapı kitlesi yeni yapılacak olan binalar olduğu için betonarme çerçevelerdeki 
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donatı detayları ve düzeni yürürlükte olan standartlara göre ayarlanmıştır (TDY 2007; TS-500, 2000). 

Dolayısıyla çerçeveler aşağıdaki özelliklere sahiptir.  

 Kolonları kirişlerden daha güçlü,  

 Elemanlarda ilk önce eğilme hasarı daha sonra ise kesme hasarı oluşacak, 

 Bindirme boyları ve kenetlenme açısından birleşim bölgelerinde problem olmayan,   

 Etriye sıklaştırma kurallarına uyulmuş, 

 Beton ve donatı minimum mekanik özellikleri şartname alt limitini sağlayan. 

Numunelerde yatay ve düşey donatılarını tümü nervürlüdür ve donatıların minimum deneysel akma dayanımı 

420 MPa’dır. Donatılar için herhangi bir çekme testi yapılmamıştır. Kolonlarda kesit içine simetrik olarak 

dağılmış 88 kirişlerde ise altta ve üstte toplam 68 boyuna S420 donatısı mevcuttur. Kolon ve kiriş boyutları ile 

boyuna donatısı seçilirken kolonların kirişlere göre daha kuvvetli olması ilkesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Kolonlarda boyuna donatı oranı %1.77, kirişlerde mesnet ve açıklıkta çekme donatısı oranı ise %0.75’dir ve 

TDY-2007 ile TS-500 sınırları içinde kalmaktadır. Kolon ve kirişlerde enine donatı olarak 4/4/7 donatı 

seçilmiştir. Sıklaştırma bölgesi ve etriye aralıkları yine yönetmelik şartlarına uygundur. Etriyelerin kancası 135 

derece bükümlü olacak şekilde hazırlanmıştır.  Başlangıçta referans numunede kullanılacak olan beton C20-C25 

aralığında olarak hedeflenmiştir. Betonda maksimum agrega çapı 16 mm olarak belirlenmiştir. Her bir deney 

elemanı için alınan üç adet küp ve bir adet silindir numunenin 28. günde basınç mukavemetleri bulunmuştur. 

Tablo 1’de numunelerden elde edilen sonuçlar, Şekil 1’de ise üretilmiş olan çerçevelerin detayları verilmiştir. 

 

Tablo 1.Beton Basınç Dayanımları 

 N-1  

(15/15 cm) 

N-2 

(15/15 cm) 

N-3 

(15/15 cm) 

N-4 

(15/30 cm) 

S1 22 MPa 23 MPa 24 MPa 18 MPa 

S2 25 MPa 25 MPa 22 MPa 19 MPa 

S3 22MPa 22 MPa 24 MPa 20 MPa 

 

 
 

Şekil 1. Üretilmiş Olan Betonarme Çerçeve 
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Üretilen üç adet çerçevenin üretim aşaması Şekil 2’de verilmiştir. Beton içinde kullanılmış olan çelik teller 

numuneler 1/3 ölçekli olduğu için bu ölçeğe uygun seçilmiştir. Telin uzunluğu 30 mm çapı ise 0.55 mm olarak 

seçilmiştir (boy/çap oranı 55). Çelik teller m
3
’de 30 ve 60 kg olarak kullanılmıştır.  

 

Tablo 2.Numunelerde Kullanılan Olan Çelik Tellerin Özellikleri 

Tip Şekil Boy Kesit Çap Boy / Çap 

Kancalı 

 

30 mm Dairesel 0.55 55 

 

 
 

Şekil 2. Numunelerin Üretim Aşaması  

Kiriş ve kolonlarda kesme kapasiteleri oldukça yüksektir. Kolon kiriş birleşim bölgeleri ile kolon temel 

birleşiminde donatının sıyrılmaması için kenetlenme boyları minimum şartları yerine getirecek şekilde 

hesaplanmıştır. Çelik tellerin beton içinde topaklanmaması için ilk önce suda ıslatılması gerçekleştirilmiş, daha 

sonra su içinden çıkarılan teller betonunu içinde 30 kg/m
3
 ve 60 kg/m

3
 olmak üzere iki farklı oranda 

karıştırılarak üretim gerçekleştirilmiştir. Kullanılan fiberler Kemeriks firmasından temin edilmiştir.  Deney 

numuneleri yatay olarak üretilmiştir ve 18 mm kalınlığında tek kullanımlık suntalam ile kalıp hazırlanmıştır. 

Numunelerin üretimi tamamlanıp bakımı yapıldıktan (su kürü uygulaması)  28 gün sonra test işlemlerine 

başlanmıştır. Şekil 3’de yükleme düzeneği ile ilgili görseller verilmiştir. Deneylerde bilgisayar destekli veri 

okuma sistemi kullanılarak gerekli yük ve yer değiştirme okumaları yapılmıştır. Şekil 4’de ise göçme bölgesinde 

bulunan bir numunenin deney sırasındaki durumu görülmektedir.   
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Şekil 3. Yükleme Düzeneği 

 

 
Şekil 4. S1 numunesinin test aşaması 

 

Deneylere yük kontrollü olarak başlanıp, betonarme sistemin akma yükünden sonra deplasman kontrollü olarak 

devam ettirilmiştir.  Betonarme elemanların akma yükü, yük-deplasman eğrisinin hatırı sayılır oranda değiştiği 

an olarak deney sırasında gözlemlenmiştir. Numunelere uygulanacak olan yatay yük düzenek sayesinde üst ve alt 

katlarda farklı seviyelerdedir. Üçgen yük dağılımını temsil etmesi amacıyla üst kata iki birim alt kata ise bir 

birim kadar bir yatay yük etki ettirilmiştir. Yatay yükün haricinde numunelerde bulunan kolonlara normal kuvvet 

etki ettirilmemiştir. Dolayısıyla testler eğilme etkisi altında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde deplasman 

okumalarının yapılabilmesi için beş adet 100 mm kapasiteli LVDT (Linear Vertical Displacement Transducer) 

adı verilen deplasman ölçer çerçevelere bağlanmıştır. LVDT’lerden elde edilen deplasman değerleri ile deney 

düzeneğine bağlı bulunan yük hücrelerinden yapılan yük okumaları neticesinde üç farklı deney numunesinin (S1, 

S2 ve S3) yük-deplasman grafikleri çizilmiştir.   

 

3. DENEY SONUÇLARI  

Üretilen betonarme çerçevelerin Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem 

Laboratuvarında depremi temsil eden tersinir tekrarlanır yatay yükler altında test edilmesi sonucunda bilgisayar 

destekli veri okuma sistemi kullanılarak, gerekli yük ve yer değiştirme okumaları yapılmıştır ve üç farklı deney 

numunesinin (S1, S2 ve S3) yük-deplasman grafikleri Şekil 5’de verilmiştir. Aynı şekillerde numunelerden deney 

sonunda alınan görüntüler de mevcuttur.  
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Şekil 5. Numunelerin (S1, S2 ve S3 ) yük deplasman grafikleri ve deney sonu görüntüleri 

 

Grafiklerde yatay eksen mm cinsinden deplasman düşey eksen ise kg cinsinden yatay kuvvettir. Üç farklı deney 

numunesinin (S1, S2 ve S3) yük-deplasman grafikleri zarf eğrisi şekline dönüştürülmüş ve TDY-2007’de verilen 

bina hasar sınırları da işaretlenerek Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6’da düşey eksen ton yatay eksen ise % 

deplasman oranı olarak verilmiştir. 

 

 
  

  
 

 

Şekil 6. Numunelerin (S1, S2 ve S3 ) kapasite eğrileri ve  deney sonu görüntüler 

 

 

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışma sonunda, beton içinde belirli oranda çelik tel kullanımının betonarme çerçevelerin deprem yükü etkisi 

altındaki davranışına olan etkisi gözlemlenmiş ve aşağıda özetlenen sonuçlara ulaşılmıştır; 
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 S2 numunesinin yatay yük taşıma kapasitesinin S1 ve S3’e göre %3-%10 oranında daha fazla olduğu 

görülmüştür. Fakat deneysel bir çalışma için ve tek bir numune baz alındığı zaman bu sonuç çok 

etkileyici değildir.  

 S2 numunesinin başlangıç rijitlik değerinin S1 ve S3’e göre daha iyi olduğu görülmektedir. Fakat ilk 

çatlama ile beraber rijitlik değerleri tüm numunelerde birbirlerine çok yaklaşmıştır. 

 S3 numunesinin yatay yük taşıma kapasitesinin S2’ye ve S1’e göre daha kötü olması, çelik tel 

miktarının artmasının yapının davranışına her zaman olumlu etki yapmadığı da sonucunda 

ulaştırmaktadır. Beton elemanlar ve basit kiriş deneyleri üzerinde yapılan literatürdeki diğer 

çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.  

 S2 ve S3 numunelerinde özellikle kirişlerde oluşan hasarlar S1’e göre oldukça sınırlı miktarlarda 

kalmıştır. Bu durum çelik telin çatlak oluşumunu geciktirdiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

 Çelik tel kullanılsın yada kullanılmasın tüm deney numuneleri TDY-2007’nin istemiş olduğu global 

performans seviyesine ulaşmıştır. Bu durum TDY-2007 ilkelerine göre tasarlanan bir yapının deprem 

performansının yeterli olacağını göstermektedir. Dolayısıyla çelik tel kullanımını ancak özel yapılar 

için daha anlamlı olacağı sonucunda ulaşılmıştır.  

 Çelik tellerin optimum bir değerinin olması gerektiği yapılan bu üç deneyden gözlemlenmektedir. 

Optimum değer için ise çok sayıda farklı oranlarda deney yapmak gerektiği ise açıktır. Bu 

araştırmadan yapılacak deneylerde fiber için üst limitin 60 kg/m
3
 seçilmesi gerektiği görülmüştür.  

 Deneylerde özellikle kolonlarda plastik mafsal boylarının çelik tel kullanımı ile kısaldığı 

gözlemlenmiştir. Bu durum TDY-2007’de yer alan plastik mafsal boyu kabulünün özel üretilmiş bu 

tarz betonlar için geçerli olmayacağını göstermektedir. Gerekirse sadece plastik mafsal oluşum 

mekanizmasını irdelemek ve mafsal boyunu tartışmak üzere ilave kolon-kiriş deneyleri yapılabilir. 

 Beton basınç dayanımını çok fazla etkilememiş olan çelik tellerin çerçeve davranışında pozitif bir 

etkiye sahip olması, çelik tel kullanımı ile çatlamış kesit eğilme rijitliklerindeki azalmanın klasik 

betonarmeden farklı olduğunu, elemanlarda çatlama ile beraber 0.4~0.6 oranında olması beklenen 

eğilme rijitliği kaybının daha az gerçekleştiğini göstermektedir. 

 Çelik tel kullanılarak üretilen betonların davranışına yönelik literatürde çok sayıda çalışma olmakla 

beraber, bu çalışmada test edilen çerçeve deneyleri ile deprem performansının değişiminin irdelenmesi 

gibi bir çalışmanın henüz gerçekleştirilmemiş olması ve elde edilen sonuçlar, çalışmanın devamı 

açısından da son derece önemlidir.  
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ÖZET  

Anadolu ve Trakya’da gelişmiş geleneksel yapım sistemleri zamanının teknik olanakları ve malzemenin temin 

edilebilirliği çerçevesinde oluşmuştur. Yapım teknikleri yaparak ve yaşayarak, deneme yanılma yoluyla 

günümüze kadar şekillenerek gelmiştir. Bu çerçevede ülkemizde geleneksel yapım sistemleri, taşıyıcı sistemi 

oluşturan elemanlarının malzemesine göre sınıflandırdığında; ahşap, taş ve kerpiç yapım teknikleri olarak üç 

farklı yapım sistemi görülür. Bu yapım sistemleri coğrafi bölgelere göre bazı farklılıklar gösterse de temel yapım 

teknikleri aynıdır.  

 

Günümüzde geleneksel yapım teknikleri terk edilmiş olmakla birlikte, halen kullanılmakta olan ve kırsal alanda 

yoğunluk gösteren önemli bir geleneksel konut potansiyeli vardır. Bunun yanında nadir de olsa özellikle ikincil 

konut yapımında geleneksel yapım sistemlerinin tercih edildiği görülmektedir. Ülkemizin deprem coğrafyası 

üzerinde bulunması geleneksel konutların deprem davranışını gündeme getirmektedir.  

 

Bu çalışmada geleneksel konut örneğinde geleneksel yapım sistemleri analiz edilerek depreme dayanıklılık 

özellikleri tartışılmıştır. Çalışmada ilk olarak konu ile ilgili yapılmış çalışmalar özetlenmiş, sonrasında çeşitli 

geleneksel konut örneklerinin yapım sistemleri deprem dayanımı açısından irdelenmiştir. Sonuçta geleneksel 

yapım sistemlerinin deprem karşısında sahip olduğu olumlu ve olumsuz özellikler ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Konutu, Depreme dayanıklılık, Geleneksel yapım sistemleri 

 

 

A STUDY ON EARTHQUAKE RESISTANCE OF TRADITIONAL TURKISH 

HOUSES 
 

ABSTRACT 
 

Traditional construction systems which developed in Anatolia and Thrace, it was developed in the frame of the 

availability of materials and technical facilities. Traditional construction techniques has been giving shape until 

today via trial and error and doing and experiencing. Traditional construction systems in Turkey when the 

classified according to the materials of construction components; seen three different production systems; wood, 

stone and brick construction techniques. Although there are some differences according to geographical regions, 

this construction system is the same as the basic construction techniques.  

 

Nowadays traditional construction techniques were abandoned but there is still an important traditional housing 

potential in rural areas. Since it was on earthquake geography of our country is come into question of the seismic 

behavior of traditional housing. 

 

This study analyzed the traditional construction systems earthquake resistance characteristics are discussed. 

Firstly summarized studies on the subject in the study sample various of traditional housing construction systems 

were examined in terms of earthquake resistance. The result has been shown to have positive and negative 

characteristics of traditional construction systems in the face of earthquakes. 

 

Keywords: Traditional Turkish House, Earthquake Resistance, Traditional Construction Systems  
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1. GİRİŞ  
 

Türkiye farklı coğrafik özelliklere sahip bir ülkedir.  Coğrafyasındaki bu farklılıklar yakın geçmişe kadar 

yapılarına da yansımış ve yapım sistemleri bölgelere göre farklılık göstermiştir. Ancak özellikle 1960’lı yıllardan 

itibaren betonarme iskelet yapım sisteminin yaygınlaşması ile geleneksel yapım sistemleri terk edilmiştir. Bu 

şekilde bölgeler arasında yapım sistemlerindeki farklılıklar ortadan kalkmış, ülkenin her yerinde aynı tip 

betonarme iskelet taşıyıcı sisteme sahip yapılar inşa edilmiştir. Bunun yanında betonarme iskelet sistem 

geleneksel yapım sistemlerine göre daha çok katlı yapılar yapılmasına, daha büyük açıklıkların geçilmesine 

olanak sağlamıştır. Ancak yaygınlaşan betonarme yapım sistemi, çeşitli problemleri beraber getirmiştir. 

Narinleşen yapı elemanları yapı fiziği problemlerine neden olmuştur. Denetlenmeden kalitesiz malzeme ile 

yapılan dayanıksız betonarme yapılar en küçük depremlerde bile yıkılmış veya hasar görmüş hatta bazen kendi 

kendine çökmüştür. Daha kaliteli betonarme yapılar üretebilmek için yönetmelikler devamlı geliştirilmiş, 

denetimler arttırılmıştır. 

 

Geleneksel yapım sistemlerinin terk edilmesi, deneme yanılma yoluyla kazanılan, ustadan çırağa aktarılarak 

gelen binlerce yıllık deneyimin göz ardı edilmesine neden olmuştur. Geleneksel yapım teknikleri unutulmuş, bu 

teknikleri uygulayacak ustalar kalmamıştır. Ancak sorun sadece bu tekniklerin terk edilmesi veya unutulması 

değildir. Deprem coğrafyası üzerinde bulunan ülkemizde Richter ölçeğine göre 5 şiddetinin üzerinde meydana 

gelen depremler can ve mal kaybına neden olmakta veya yapıların hasar görmesine neden olmaktadır. Özellikle 

kırsal bölgelerden görülen depremlerde, taş ve kerpiç gibi geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilmiş yapılara 

dikkat çekilmekte bu yapılar kayıpların suçlusu olarak görülmektedir. Özellikle kırsal alanlarda meydana gelen 

depremlerden sonra, görsel ve yazılı medyada geleneksel yapım tekniklerine sahip yapıların can kayıplarına 

neden oldukları haber konusu yapılmaktadır (Hürriyet Gazetesi 2007, Yeni Asır Gazetesi 2010, Yeni Asya 

Gazetesi 2010). Bu doğrultuda bu çalışmada taş, kerpiç ve ahşap gibi malzemelerle inşa edilmiş gelenek yapım 

sistemlerine sahip konutların deprem davranışları ve depreme dayanıklılık özellikleri araştırılmıştır. Bu şekilde 

bu yapılar üzerinde oluşan soru işaretlerine cevap verilmeye çalışılacaktır. 

 

 

2. TÜRKİYE’DE UYGULANMIŞ GELENEKSEL YAPIM TEKNİKLERİ 
 

Geleneksel yapım sistemleri zamanının teknik olanakları ve malzemenin temin edilebilirliği çerçevesinde 

şekillenmiştir. Bu çerçevede yapım sistemleri, taşıyıcı sistemi oluşturan elemanlarının malzemesine göre 

sınıflandırdığında üç farklı yapım sistemi görülür (Şekil 1); 

 Ahşap yapım sistemleri: Ahşap yapım sistemleri yapıldığı yörenin coğrafi ve iklimsel özelliklerine göre 

farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar taşıyıcı sistemin seçiminde ve dolgu elemanlarının belirlenmesinde 

ortaya çıkar. Taşıyıcı sistem türünde yığma sistem ve iskelet sistem olmak üzere iki farklı yaklaşım 

vardır. Ahşap iskeletin dolgu malzemesi olarak ta taş, tuğla, kerpiç, ahşap, bağdadi çıtaları ve örülerek 

uygulanan ağaç dalları kullanılmıştır. 

 Taş yapım sistemleri: Anadolu’nun hemen her bölgesinde birbirinden pek farklı olmayan taş yapılara 

rastlanır. Taş duvarları sağlamlaştırmak için ahşap, kerpiç veya yine taş malzeme ile oluşturulmuş farklı 

hatıllar kullanılmıştır. Kullanılan taş malzeme, elde edilebilirlik seviyesine göre genellikle kırsal 

bölgelerde moloz taş veya kaba yonu taş, kentsel bölgelerde ise ince yonu taş veya kesme taş 

olabilmektedir. 

 Toprak yapım sistemleri: Kerpiç yapılar Türkiye coğrafyasının hemen her bölgesinde bulunmakla 

birlikte özellikle yapıya elverişli ahşap ve taşın zor bulunduğu Orta Anadolu bölgesinde daha yaygındır. 

Kerpiç yapım teknikleri arasında da önemli farklılıklar olmamakla birlikte su basman seviyesine kadar 

taş duvar olarak örülür. 
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Ahşap iskelet yapı Kerpiç yığma yapı Taş yığma yapı 

Şekil 1. Geleneksel yapım sistemlerinde inşa edilmiş konutlar (Yüksek, 2006) 

 

Kırsal bölge sivil toplum mimarisi, ustalığa bağlı olarak gelişen özgün malzeme kullanımının ağırlıklı olduğu 

yapılardan oluşur. Yöresel yapım teknikleri ile yapılan az katlı ve basit binalardır. (Akıncıtürk, 2003). Yukarıda 

sayılan geleneksel yapım sistemlerine ait örneklere Türkiye’nin hemen her bölgesine küçük farklılıklarla 

rastlamak mümkündür. Bu farklılıklar genellikle yöresel malzeme temini ile ilişkilidir. 

 

3. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 

Geleneksel yapıların depreme dayanıklılıkları üzerine gerek yurt içinde gerek yurt dışında pek çok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı sadece bir depremde o bölgede bulunan farklı yapım sistemlerindeki 

yapıların analizine yönelik iken bir kısmı ise kâgir veya ahşap iskelet gibi tek bir yapım sisteminin analizini 

kapsamaktadır. Aşağıda bu konuda yapılmış çalışmalar kısaca açıklanmıştır. 

 

Dogangül vd. (2006) tarafından yapılan çalışmada Türkiye'de mevcut geleneksel ahşap yapı tiplerini tanıtılmış 

ve bu yapıların deprem hasarları değerlendirilmiştir. 1999 yılına kadar ahşap yapıların deprem davranışları ile 

ilgili çalışmaların çok az olduğu ve yeterli bilimselliğe sahip olmadığı belirtilmiştir. Ahşap yapıların deprem 

kaynaklı strüktürel zayıflıkları; sıvalarda çatlamalar ve düşmeler, yetersiz harç kullanımı, gevşek veya hatalı 

bağlantı, büyük yanal yer değiştirmeler, kâgir dolgunun ahşap iskeletten ayrılması ve ahşap iskeletin temelle 

bağlantı hatası olarak vurgulanmıştır. Bal ve Vatan (2009) tarafından yapılan çalışmada geleneksel ahşap 

iskeletli kâgir /kerpiç dolgulu Türk konutunun özellikleri ortaya konulmuş ve bu konutların sismik davranışlarını 

araştırılmıştır. Çalışmada karmaşık sistemlerin modellenmesi için oluşturulan mevcut deprem mühendisliği 

yazılımları ile sayısal modelleme seçenekleri üzerine odaklanılmıştır. Aksoy ve Ahunbay (2005) tarafından 

yapılan çalışmada da Türkiye’deki geleneksel ahşap iskeletli konutların deprem davranışları değerlendirilmiş ve 

17 Ağustos 1999 Kocaeli, 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin etki alanı içinde kalan ahşap iskeletli yapılar, 

deprem dayanımı açısından irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda bölgedeki geleneksel ahşap iskeletli konutların 

deprem dayanımlarının iyi olduğu, ancak yapıların sahip oldukları özelliklere bağlı olarak hasar alabildikleri 

gözlenmiştir. Bu çalışma ile bir yapının depreme dayanımını sadece yapıldığı malzeme ve yapım tekniğinin 

belirlemediğini, en önemli gereklerden birinin uygulamanın doğru yapılması olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Doğangün vd (2005) tarafından hazırlanan bir bildiride Türkiye’de geleneksel olarak uygulanmış olan ahşap 

taşıyıcı sistemlere sahip yapılar tanıtılmış ve bunların taşıyıcı sistem özellikleri deprem durumu da dikkate 

alınarak değerlendirilmiştir. Gülhan ve Güney’in (2000) Marmara Depremindeki hasar tespit çalışmalarından 

elde edilen verileri sundukları çalışmada,  Kocaeli ve Sakarya’nın bazı mahallelerindeki geleneksel yapılar ile 

betonarme iskelet yapıların deprem davranışları ve hasar değerlendirme çalışmalarının gözlem sonuçları 

özetlenmiştir. 

 

Ahşap iskelet yapılar ile ilgili yapılmış çalışmalar değerlendirildiğinde çalışmaların yapıların deprem sonrası 

gözlemlere dayalı performanslarını değerlendirmeye yöneliktir.  Yapılan değerlendirmeler neticesinde ahşap 

iskelet yapıların deprem performansının olumlu tespit edildiği görülmüştür. 

 

Bayülke (2011) bildirisinde, yığma yapıların malzeme özellikleri, deprem hasar ve davranışları deneysel ve 

analitik çalışmalarla deprem davranışları ve depreme dayanıklı tasarım ilkeleri hakkında kısa bilgiler vermiştir. 

Yorulmaz (1982) çalışmasında Türkiye’deki kırsal yapıları yapım sistemlerine göre sınıflandırmış ve bu 

yapıların deprem davranışlarını analiz etmiştir. Ayrıca kırsal yapıların depreme karşı daha dirençli hale 
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getirilmesi için genel prensipleri ortaya koymuştur. Arun (2005) ise çalışmasında yığma kâgir yapıların yapı 

elemanlarının özelliklerini analiz etmiş ve bu yapıların deprem davranışlarını incelemiştir. Ayrıca kâgir yığma 

yapıların depreme dayanıklılık özelliklerinin geliştirilmesi için öneriler getirmiştir. Doğangün vd (2008) 

tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de kullanılan kâgir yapılar özetlenmiş ve 1992 ila 2004 yılları arasında 

meydana gelen depremlerdeki durumları hakkında bilgi verilmiştir. Yıkıcı depremlerden sonra zarar gören 

yapıların resimleri gösterilmiştir. Deprem yönetmelikleri depremler boyunca gözlenen hasarlar ile birlikte 

tartışılmıştır. Deprem açısından yapısal yetersizlikler; taşıyıcı duvarlarda geniş açıklıklar, düşey sınırlama 

elemanlarının eksiklikleri, düşük kaliteli harç, ağır balkonlar ve sınırlanmamış kalkan duvarlar olarak tespit 

edilmiştir. Arıoglu ve Anadol (1978) makalelerinde ilk olarak düşük maliyetli kırsal konutların önemini ve 

Türkiye’deki kırsal konutların temel özelliklerini belirtmişlerdir. Ardından, Türkiye'nin sismik aktivitesi ve 

kırsal konutların bu depremlerdeki davranışı belgelenmiştir. Makalenin sonunda, gelişmekte olan ülkeler için 

(özellikle Türkiye) depreme dayanıklı kırsal konut tasarım kriterleri tartışılmış ve Türkiye’nin Doğu Anadolu 

bölgesi için kırsal konut projesi  “kavramsal bir proje” olarak verilmiştir. Toker vd (2010) çalışmalarında yığma 

yapı sistemlerinin Türkiye’deki güçlü geçmişini ve tuğla endüstrisindeki gelişimi düşünerek deprem 

bölgelerinde güçlendirilmiş yığma yapıların potansiyelini inceleyip açığa çıkarmayı planlamaktadır. Dolayısıyla 

bu çalışmada ilk olarak yığma yapıların depremdeki performansları ve tuğla endüstrisi incelenmiştir. Çalışmanın 

amacı Türk yapı sektörüne yığma yapı sisteminin avantajlarını göstermek ve tuğlanın kullanımını canlandırmak 

amacıyla tuğla üretim kapasitesinin altını çizmektir. Korkmaz vd (2012) tarafından hazırlanan makalede, 

Türkiye'deki son depremler sırasında yığma yapıların deprem performansı depremlerden sonra çekilen açıklayıcı 

fotoğraflarla tartışılmıştır. Bu tartışma neticesinde hasarların temel sebepleri ortaya konmuştur. Güney (2012) 

tarafından yapılan çalışmada 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van ilinde meydana gelen depremlerde 

taş ve kerpiç yapıların deprem davranışları alan çalışması ile yerinde analiz edilmiştir. Yapılan çalışma ile 

bölgede depremden hasar gören yapıların çoğunun taş ve kerpiç yapılar olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında 

hasarların nedenleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Koçu ve Korkmaz (2004) tarafından yapılan çalışmada 

kerpiç malzeme ile üretilen yapılarda deprem etkilerinin tespiti ve kerpiç yapılarda gözlenen hasar nedenleri 

tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada, hatılsız, köşe bağlantısı iyi olmayan, ağır toprak damlı kerpiç yapıların 

deprem karşısında ağır hasarlı olduğu ya da yıkıldığı görülmüştür. Kerpiç malzeme ile üretilen yapıların depreme 

karşı mukavemetsiz oluşu; gereken detayların uygulanamayışı, su-nem ile ilgili sorunların çözümlenmemesi, 

kerpiç üretimi içerisine giren malzemelerin oranının ayarlanamaması ve en önemlisi yapının strüktürü ile ilgili 

sorunlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.  

 

Taş ve kerpiç yığma yapılar hakkında yapılan çalışmalarda bu yapıların deprem performansları hemen hemen 

tüm çalışmalarda yetersiz bulunmuştur. Aşağıdaki bölümlerde geleneksel yapıların deprem davranışları 

incelenmiş deprem performanslarını olumsuz etkileyen özellikler belirlenmiş ve bu özelliklerin iyileştirilebilmesi 

için gerekli önlemler tartışılmıştır. 

 

 

4. GELENEKSEL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARI  

 

Deprem nedeniyle yapılarda gözlenen hasarlar depremin büyüklüğü ve derinliği, depremin oluş mekanizması, 

zeminin türü, zemin yapı etkileşmesinin durumu ve nihayet yapının türü ve kalitesi gibi faktörler tarafından 

denetlenir (Tüysüz, 2003). Yapıların deprem davranışlarının salt onların malzemelerine veya yapım sistemlerine 

bağlı olmadığı görülmektedir. Bu nedenle yapıların deprem davranışlarını incelerken yapıların özelliklerine 

bakmadan önce diğer faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Değişik bölgelerde farklı şartlarda meydana 

gelen depremlerde, farklı malzeme ve yapım sistemiyle oluşturulmuş yapıların karşılaştırılmasının objektif sonuç 

vermeyeceği açıktır. Farklı malzeme ile üretilen yapılar, yapım sistemine de bağlı olarak aynı deprem 

koşullarında farklı davranışlar gösterebilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde konu ile ilgili daha önce yapılmış 

çalışmalardan faydalanarak ahşap iskelet, kerpiç yığma ve taş yığma yapım sistemlerindeki geleneksel yapıların 

deprem davranışları başlıklar halinde analiz edilecektir.  

 

4.1. Ahşap İskelet Yapıların Deprem Davranışları  

BOŞ SATIR 

Geleneksel ahşap yapı sistemlerinin depreme dayanıklılığı bilinci eski dönemlere gidiyor. Osmanlı yönetiminin, 

18. yüzyılda, depreme daha dayanıklı bir sistem olduğu için ahşap yapıları bilinçli olarak benimsediği, bazı 
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belgelerle saptanmıştır. Ahşabın kırılmadan esnek olabilmesi ve büküldükten sonra eski şekline dönmesi 

özellikleri, onu deprem ülkeleri için ideal yapı malzemesi kılmaktadır.  Ahşap malzeme yüksek dayanım – 

ağırlık oranına sahip olması nedeniyle de taşıyıcı sistemin stabil kalmasını sağlamaktadır (Doğangün vd 2006; 

Komut, 2001). 

 

Türkiye’de ahşap iskelet yapım sisteminin en yaygın uygulanışı “hımış” tekniğidir. Hımış yapıda ahşap iskelet 

taş, tuğla veya kerpiçle doldurulur. Bu yapılar, deprem zorlamalarına karşı ahşap çerçeve ile dolgu arasında 

bağlantının çalışması ile karşılık vermektedir. Bu hareketin varlığı duvar boyunca sıva çatlakları ile görülür ve 

oda köşelerinde duvar içindeki ahşabın izleri ortaya çıkar. Duvarların performansında önemli diğer bir faktör 

zayıf harç kullanımıdır. Toprak harç veya zayıf kireç harcı duvar boyunca kaymayı destekler, enerjinin 

dağıtılmasını sağlar,  rijit duvar panelleri ve esnek ahşap çerçeve arasındaki uyumsuzluğu azaltır. Bu zayıflıktaki 

temel prensip, depremin yanal kuvvetlerini çekmek için, ahşap çerçeve ile kâgir dolgu arasında zayıf ve sıkı 

olmayan bağlantıdır. Yapı tam bir bağlantı olmaması nedeniyle depremden kurtulur. Bu şekilde çalışan yapı 

deprem boyunca uzun bir süre yıkılma seviyesine varmadan bozulma durumunda kalır. (Gülkan ve Langenbach, 

2004). Yapılan çalışmalarda ahşap yapıların deprem performansları oldukça iyi bulunmasına rağmen depremde 

hasar görmüş yapıların, hasar nedenleri araştırılmış ve aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

 

Geleneksel ahşap yapılarda deprem etkisi ile görülen hasarların nedenleri şu şekilde özetlenebilir (Komut, 

2001, Aksoy ve Ahunbay, 2005). 

 

Ahşap iskeleti oluşturan elemanların çürümüş olması: Özellikle taş malzeme ile doğrudan temas eden elemanlar, 

su basman seviyesinde kullanılan ahşap elemanlar ile pencere altlarında kullanılan elemanlar nem etkisine daha 

fazla maruz kaldıkları için bu elemanlarda çürüme görülebilmektedir. 

 

Taşıyıcı ahşap elemanların kaldırılmasını gerektiren tadilatlar: Geleneksel Türk Konutunda pencere boyutları 

genellikle ½ oranında dar ve uzun olarak yapılır. Günümüz kullanıcıları daha geniş açıklıklı pencere elde etmek 

amacıyla taşıyıcı özelliği olan ahşap elemanları kaldırabilmektedir. 

 

Ahşap iskelete ağır yük getiren tadilatlar:  Çağdaş kullanımlar için banyo, wc, mutfak olarak kullanılan 

hacimlerin beton malzeme ile yenilenmektedir.  

 

Bakımsızlık: Terk edilmiş bazı yapıların gerekli onarımlarının yapılmamış olması yapıları depreme karşı 

zayıflatmıştır. 

 

Biyolojik bozulma: Özellikle eski ahşap evlerde ahşap elemanlar herhangi bir ahşap koruyucu 

kullanılmadığından biyolojik saldırılara uğrayabilmekte bu da kesit kaybına sebep olmaktadır. 

Kâgir duvarların hasar görmesi: Zemin katı kâgir ya da taş dolgulu hımış yapılarda,  kâgir duvarın ya da taş 

dolgunun yıkılması sonucu ahşap iskelet üst katlar zarar görmüştür. 

 

Taşıyıcı elemanların yetersizliği: ahşap iskeleti oluşturan elemanlar bazı yapılarda düzgün kesitli olarak 

hazırlanmamıştır. 

   

Yukarıda sayılan nedenlerle ahşap yapılarda oluşan hasarlar ise şöyledir; 

Temelin oturması sonucu üst yapıda eğilme meydana gelmesi, zemin katı kâgir ya da taş dolgulu hımış 

yapılarda, kâgir duvarın ya da taş dolgunun yıkılması sonucu üst katların hasar görmesi, zemin katta ahşap 

iskeletin arasında taş ya da kerpiç dolgu olan yapılarda deprem etkisiyle dolgunun yıkılarak ahşap elemanlara 

zarar vermesi, zemin katı kâgir olan yapılarda, çatlaklar oluşması, ahşap iskelette yanal ötelenmeler ya da 

devrilmeler meydana gelmesi, iskeleti meydana getiren elemanların bağlantı yerlerinden kopması, ahşap iskeleti 

oluşturan elemanların kırılması, hımış yapılarda dolgu dökülmesi, cumbanın, balkon saçaklarının ve çatının 

çökmesi, bacaların yıkılması, gibi hasarlar meydana getirmiştir (Aksoy ve Ahunbay,2005). 

 

 

4.2. Kâgir Yığma Yapıların Deprem Davranışları  

Kâgir yığma yapılar, doğası gereği rijid ve kırılgandır, bu nedenle geniş bir periyotta hareket edemez. Moloz 

taşlar kullanıldığında ve çamur harcı ile köşe bağlantıları olmadan örüldüğünde duvarları zayıftır. Kâgir 
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yapılarda duvarlar arasında, duvarlarla döşeme veya temel arasında kuvvetli bir bağ olmadığından yapısal 

bütünlük oluşamamaktadır. Duvarlar yalnız hareket edip yıkılırlar ve ardından çatılar çöker (Korkmaz vd 2010).  

 

Yığma yapılarda görülen hasarların temel sebepleri şunlardır (Doğangün,  Ural ve Livaoğlu, 2008, Korkmaz vd 

2010, Güney, 2012); 

 Yetersiz işçilik (Tuğlalar arasında doldurulmamış derzler vb) 

 Düşük basınç dayanımına ve düktiliteye sahip moloz taş kullanımı 

 Kalın taş duvarların her iki yüzü arasında bağlantı yetersizliği 

 Dik açılı duvarlar arasında özellikle dış duvarlar ile iç bölme duvarlar arasında uygun olmayan birleşim 

 Duvarların ölçülerinde ve açıklıklarda dengesizlik olması, 

 Taşıyıcı duvar uzunluklarının yetersiz olması, süreklilik göstermemesi, gereğinden fazla boşluk 

açılması. Pencere açıklıkları arasında mesafenin yetersiz bırakılması 

 Kalitesiz toprak harcı veya kalitesiz çimento harcı kullanımı ile duvar bileşenleri arasında yeterli 

bağlantının sağlanamaması ve buna bağlı olarak düşük basınç ve çekme dayanımı 

 Yapı köşelerinde yetersiz taşıyıcı duvar - pencerelerin köşelere yakın yapılması 

 Duvar köşelerinde, pencere ve kapı kenarlarında sınırlayıcı düşey eleman (Düşey hatıl gibi) eksikliği  

 Düşey taşıyıcılar ile yatay taşıyıcılar arasında yetersiz bağlantı (düşey hatıl kullanılmaması) 

 Duvar üstlerinde çatı elemanlarının yüklerini aktarması için ahşap elemanların kullanılmaması 

 Yapıların planlarında veya kesitlerindeki düzensizlikler. 

 Standart olmayan malzeme kullanımı 

 Çıkmaların yeterince desteklenmemesi 

 Zayıf zemin kat  

 

4.3. Kerpiç Yığma Yapıların Deprem Davranışları  

 

Geleneksel kerpiç yapıların deprem titreşimlerine karşı direnci yetersizdir. Yatay yükler kerpiç yapılarda, 

kesişen duvarların ayrılmasına, duvarlarda geniş çatlaklar oluşmasına, ağır kütleli duvarların, döşemelerin ve 

çatıların tamamen çökmesine neden olur. Çökmelere sebep olarak, duvarların yüksekliğinin fazla olması, uzun 

duvarların desteklenmemesi, duvarların veya çatıların büyük kütleleri, kesişen duvarlar arasında veya duvarlarla 

çatı arasında bağlantıların yetersiz oluşu gösterilmektedir. Kerpiç malzemenin düşük mukavemetli olması da 

hasarların meydana gelmesinde önemli etkiye sahiptir (Korkmaz vd 2010). 

 

Koçu ve Korkmaz tarafından yapılan çalışmada kerpiç malzeme ile üretilen yapılarda deprem etkilerinin tespiti 

ve kerpiç yapılarda gözlenen hasar nedenleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada, hatılsız, köşe bağlantısı iyi 

olmayan, ağır toprak damlı kerpiç yapıların deprem karşısında ağır hasarlı olduğu ya da yıkıldığı görülmüştür. 

Kerpiç malzeme ile üretilen yapıların depreme karşı mukavemetsiz oluşu; gereken detayların uygulanamayışı, 

su-nem ile ilgili sorunların çözümlenmemesi, kerpiç üretimi içerisine giren malzemelerin oranının 

ayarlanamaması ve en önemlisi yapının strüktürü ile ilgili sorunlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. (Koçu ve 

Korkmaz, 2004) 

 

 

5. GELENEKSEL YAPILARIN DEPREM DAYANIMININ ARTTIRILMASINA 

YÖNELİK UYGULAMALAR 
 

Deprem, yapı üzerine birdenbire etki eden ve çok kısa aralıklarla büyük değişimler gösteren dinamik bir yüktür. 

Bir yapı, depremi hasarsız ya da taşıyıcı sisteminde bazı kaçınılmaz küçük çatlakların dışında yapısal hasar 

olmaksızın atlatmışsa depreme dayanıklı kabul edilmektedir. Depreme dayanıklı yapı, deprem anında oluşan 

yatay deprem kuvveti ve ona karşı oluşan atalet kuvvetlerine dayanıklı bir yapıdır. Deprem anında bir yapının, 

deprem dalgalarını her yönden karşılayacakmış gibi olması gerekmektedir. (Aksoy ve Ahunbay, 2005). Depreme 

dayanıklı yapı inşa edebilmek sadece yapısal tedbirlerle sağlanamayacağı gibi her yapım sisteminin deprem 

kuvvetleri karşısındaki davranışları farklıdır. Bu nedenle depreme dayanıklı yapı üretimi için alınacak önlemlerin 

genel önlemler ve yapım sistemlerine ait önlemler olarak ayrı ayrı ele alınması gerekir. 
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Geleneksel yapım tekniğinde depreme dayanıklı konut üretiminde alınması gereken önlemler (Korkmaz, 

2007, Yorulmaz, 1982); 

Yer Seçimi: Yapının oturduğu zemin türü ve heyelan, fay hattı vb çevresel etkiler dikkate alınmalıdır. İnşaat 

alanları dikkatle seçilmelidir. Kırsal yerleşimler için kararsız yamaçlar, gevşek kum veya killi topraklar uygun 

değildir. 

 

Temel Seçimi: Yapı sağlam ve zemine uygun bir temele sahip olmalıdır.  

 

Mimari unsurlar ve geometri: Yapı hafif olmalıdır. Yapının mimari tasarımı ve oturma planı uygun olmalıdır. 

Yapı mümkün olduğunca simetrik, basit geometrili, kare veya dikdörtgen planlı olmalıdır. Duvarların 

yerleşiminde asimetriden kaçınılmalıdır. Açıklıklar mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır. Yapıda dış duvarlar 

iç mekânda belirli aralıklarla desteklenmelidir. Kapı ve pencere boşlukları köşelere yakın yapılmamalıdır. Ayrıca 

aynı cephede yoğunlaşmış boşluklardan kaçınılmalı, pencereler diğer duvarlara da eşit dağıtılmalıdır. 

 

Duvarlar, Duvar Detayları ve Hatıllar: Taş duvarlarda yatayda ve düşeyde belirli aralıklarla bağlayıcı taşlar 

kullanılmalıdır. Prizmatik şekle sahip kesme taşlar tercih edilmelidir.  Köşe bağlantılarında daha büyük ve 

prizmatik taşlar kullanılması bağlantı dayanımını artırır. Duvarların stabilitesinin arttırılması için dış duvar 

köşelerinde eğimli ya da düz payanda yapılması, deprem esnasında duvarın düzlem dışına devrilmesini ve 

köşelerde meydana gelecek ayrılmayı önleyecektir. Yığma duvarlarda temel üstü, duvar ortası ve çatı 

seviyesinde hatıllarla bina çevrelenmelidir. Yapı elemanları gevrek ya da kırılgan değil, mümkün olduğunca 

sünek olmalı ve büyük deformasyonları taşıma gücünde önemli azalma olmadan yapabilmelidir. Yığma duvarlar 

gevrektir ve çekme dayanımı çok düşüktür. Bu nedenle kritik bölgelerde donatı ile takviye edilmelidir. Yapı 

duvarları içinde düşey ve yatay olarak donatı yerleştirilmesi, duvar sünekliliğini ve yapı stabilitesini arttıracak 

bir önlemdir. Yatay ve düşey donatının birbirine bağlanması ve çatı seviyesinde hatıla sabitlenmeleri önemlidir. 

 

Çatı Sistemleri: Tüm yapısal elemanlar ve çatı, birlikte hareket edecek ve kutu davranışı gösterecek şekilde 

bağlanmalıdır. Böylelikle yapı elemanları arasında kuvvet aktarımı sağlanmış ve yapının büyük ötelenmeler 

yapması ve enerji sönümleme kapasitesinin artması sağlanmış olacaktır. Kutu davranışının oluşabilmesi için çatı 

ve döşemeler diyafram davranışı sağlayacak şekilde rijit olmalıdır. Çatıyı oluşturan kirişler birbirine iyi 

bağlanmalı ve duvarlarla arasında yük aktaracak şekilde tam bağ olmalıdır.  
 

Bir ahşap iskeletli yapının depreme dayanıklı olması için alınabilecek önlemler şunlardır (Doğangün vd 

2006; Aksoy ve Ahunbay, 2005; Yorulmaz, 1982, Komut, 2001); 

Ahşap iskelet temele sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Ahşap iskeletin temel ile bağlantı sorunu betonarme 

temel yapımı ve mekanik ankraj elemanları kullanılarak çözülebilir. Taşıyıcı sistem yanal yüklere karşı dayanıklı 

olmalıdır. Ahşap iskelette payanda yerleşimine dikkat edilmeli, ahşap elemanların birbiri ile bağlantısında 

çivinin yanı sıra geçme yöntemleri de kullanılmış olmalıdır. Yapıya uygulanan deprem kuvvetinin tüm 

elemanlara iletilebilmesi için ahşap elemanlar birbirine doğru ve iyi bir şekilde bağlanmalıdır. Kâgir dolguların 

düzlem dışı düşmesini engellemek için tel kafes vb elemanlar kullanılmalıdır. Yapının çatısının ahşap iskelete iyi 

bağlanması gereklidir. Ahşap çerçevelerin bütünlüğü ve rijitliği yeterli sayıda diyagonaller ile iyileştirilmelidir. 

Ahşap iskelet arasında dolgu malzemesi olarak taş veya tuğla gibi ağır malzemeler yerine dal örgü, bağdadi gibi 

hafif malzemeler tercih edilmelidir. Ahşabın bozulmasını önlemek için tedbirler alınmalıdır. Döşeme kirişlerinin 

duvarlara her iki doğrultuda yük aktarması sağlanmalıdır. Bunun için ahşap döşeme kirişleri birleştirmek için 

kullanılan “kılıç” tabir edilen demirler kullanılabilir.  

 

Bir kâgir yığma yapının depreme dayanıklı olması için alınabilecek önlemler şunlardır; 

Kâgir yapılarda bir genelleme yapacak olursak ahşap, beton veya çelik donatılı duvarlar oluşturmak 

gerekmektedir. Deprem bölgelerinde inşa edilecek yığma yapılarda, duvar içine yatay ve dikey yönde donatıların 

yerleştirilmesi şarttır. Bu donatılar sayesinde duvarın esnekliği ve depreme karşı dayanma gücü artmaktadır. 

Duvarlar içine yerleştirilmesi gereken donatı miktarı, duvarın boyutlarıyla orantılı olmakla beraber, yapının 

bulunduğu deprem bölgesine de bağlı olmaktadır. Dikey ve yatay donatıların kesiştiği noktalarda duvar ve 

döşemelerin metal telle birbirlerine bağlanmaları deprem güvenliğini arttıracaktır. Türkiye'de uygulanan yapı 

yasaları, dikey donatı aralıklarının 4 metreyi geçmemesini ön görmektedir (Çokcan, 2007). 
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Kâgir yapıların düşey yüklere ve yatay deprem yüklerine dayanımı; duvar geometrisine, kullanılan malzeme 

dayanımına, yığma blokların birleştirilme şekline bağlıdır. Duvar yüksekliği tabandaki duvar kalınlığının 8 katını 

geçmediği yapıların depremlerde iyi davrandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca duvar üstünde duvarları bağlayacak bir 

kiriş düzenlemek ya da üst kat döşemesi ya da çatı sisteminde yapılacak eklerle (konsol) ek düşey yük sağlamak, 

sistemin düzlemine dik etkiyen yüklere karşı stabilitesini artırır (Arun, 2005). 

 

Belli aralıklarla duvara dik duvarlar ve kesişen duvarlar, düşey betonarme hatıllar ya da destek ayakları gibi 

düşey desteklerin düzenlenmesi, çatlamış blokların hareketini sınırlandırmak için yararlıdır. Taş yığma yapılarda 

yuvarlak taşlar yerine kesme taş ve iyi kalitede harç kullanılmalıdır. Karşılıklı duvarlar arasında bağlantılar iyi 

yapılmalıdır. Desteklenmemiş duvar uzunluğu, duvar kalınlığının 10 katını geçmeyen duvarların depremlerde iyi 

davrandığı gözlemlenmiştir (Yorulmaz, 1982; Arun, 2005). 

 

Yığma yapılarda çatlaklar malzeme uyuşmazlığı olan bölgelerde oluşur ve düzgün yayılır. Harçlı birleşimle 

oluşturulan kâgir duvarlarda zayıf harç kullanılması, yanal yükler altında kâgir blokların harç boyunca kaymasını 

sağlayarak kırılmasını önler ve enerji dağılımını sağlar. Kalın kâgir duvarların düşey yükler altında şişip 

açılmasını önlemek amacıyla belli seviyelerde düzenlenen hatıllar, duvar yüzlerini birbirine bağlayıp 

sağlamlaştırmanın yanında duvarın yükseklik/kalınlık oranını azaltır ve ilk çatlağın oluşacağı yeri belirleyerek 

çatlakların yapıya tehlike oluşturacak şekilde bir başka yerde ortaya çıkmasını önler. Duvarlarda oturmaları ve 

açılmaları önlemek için ahşap, beton, tuğla duvarlarda taş, taş duvarlarda tuğla hatıllar kullanılmalıdır (Arun, 

2005). 

 

Yığma yapıların iki dik yönde perde duvarların oluşturduğu yekpare kutular olarak kabul edilebilir. Bu 

duvarların diyafram olarak hareket edebilmesi için döşemeler aracılığı ile birbirine bağlı olması gerekir. 

Duvarlar ve diyaframlar dikey düşey yükleri ve yatay deprem yükleri karşı çok temel unsurlarını 

oluşturmaktadır. Her iki yönde de eşit düzenlenen duvarlarda yapısal olarak sağlam bir davranış elde etmek için 

sayı ve dayanımı yeterli olmalıdır (Toker vd 2010). 

 

Bir kerpiç yığma yapının depreme dayanıklı olması için alınabilecek önlemler şunlardır; 

Kâgir yığma yapılarda malzemeye bağlı olmaksızın uygulanabilecek depreme dayanıklılık önlemleri, yığma 

yapım tekniğine ait önlemler olduğundan kerpiç yapılarda da uygulanabilecektir. Kerpiç yapılardan, malzemenin 

özelliğine bağlı olarak bazı ilave önlemler gerekebilir. 

 

Kerpiç yapılarda kerpiç malzemenin mukavemetini ve dayanıklılığını arttırmak için katkılar (alçı, çimento vb) 

kullanılmalıdır. İç ve dış duvarlar arasındaki bağlantıların etkisini arttırmak amacıyla, gerilmeye dayanıklı 

malzemelerle takviye edilmelidir. Pencerelerin alt ve üstlerinde kirişler konulmalıdır, ağır çatılardan kesinlikle 

kaçınılmalı alternatif çözümler araştırılmalıdır. Duvarların birlikte hareket etmesini sağlayan çatı ağırlığı 

muhafaza edilmeli, duvarlar destek duvarları ile güçlendirilmelidir. Her iki yöndeki duvarları ile konutlarda daha 

küçük odalar tasarlanmalıdır (Yorulmaz, 1982). Kerpiç yapılar özenle yapılır ve hatıllarla kutuvari çevrilirse 

mukavemeti artırılır (Arıoglu ve Anadol 1978). Kerpiç binalar bütün deprem bölgelerinde, bodrum katı hariç 

olmak üzere tek katlı olarak yapılmalıdır. Kerpiç tek katın yüksekliği, döşeme üstünden döşeme üstüne 2.60-2.70 

m.’den fazla olmamalı, bodrum kat yapılması durumunda ise, bu katın yüksekliği 2.40 m.’den fazla olmamalıdır. 

Temeller, bodrum katı olmayan binalarda en az 50 cm, bodrumlu binalarda ise en az 60 cm. kalınlıkta taş duvar 

olmalıdır. Deprem bölgelerinde kerpiç bir ahşap iskeletle takviyesi edilmelidir (Koçu ve Korkmaz, 2004). 

 

6.SONUÇLAR  

Türkiye kendine özgü yapım tekniklerine sahip geleneksel konut örneklerini geliştirmiş bir coğrafyada 

bulunmaktadır. Özellikle ahşap iskelet yapım tekniği geniş coğrafyalara yayılmış ve pek çok ülkeye model 

olmuştur. Ancak betonarme malzemenin hayatımıza girmesi ile geleneksel yapım teknikleri göz ardı edilmiş ve 

çok nadir olarak uygulanmıştır. Geleneksel yapım tekniklerinin terk edilmesi, bu yapıları inşa eden ustaların 

azalmasına, yapım tekniklerinin inceliklerinin unutulmasına neden olmuştur. Oysa özellikle deprem tehlikesi ile 

karşı karşıya bulunan gelişmiş ülkelerde ahşap ve kâgir yapım tekniğinde konutlar üretilmeye devam 

edilmektedir. Türkiye’de ise ahşap, taş, toprak gibi doğal malzemeler ile yapı üretimi ancak kırsal alanlarda 

görülmektedir. Bu yapılar da mühendislik hizmeti olmadan dar gelirli vatandaşlar tarafından en az maliyet hedefi 

ile yapılmaktadır.  Bu durumda ortaya kalitesiz ve depreme dayanıksız yapılar çıkmaktadır. Sonuçta meydana 
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gelen depremlerde özellikle taş ve kerpiçten yapılmış kırsal konut yapıları büyük hasarlar görerek can ve mal 

kaybına neden olmaktadır. Bu kayıplar ön plana çıkarılarak geleneksel yapı malzemeleri suçlu ilan 

edilebilmektedir. Yapının hasar görmesinde malzemenin etkisinin olmadığını gösteren en çarpıcı örnek 2003 

yılında İran Bam’da görülmüştür. Bu depremde binlerce yıllık yapılar yıkılmazken çelik kirişlerle takviye 

edilmiş daha yeni yapıların yıkıldıkları gözlemlenmiştir (Gülkan ve Langenbach, 2004).  

 

Geleneksel yapıların depreme dayanıklılığını analiz eden çalışmalar dikkate alındığında bu çalışmaların 

ülkemizde 1999 yılında meydana gelen büyük depremlerden sonra yapıldığı görülmektedir. Özellikle ahşap 

iskelet yapıların bu depremlerden başarı ile çıkması uluslararası seviyede dikkat toplamıştır. Küçük ayrıntılara 

dikkat edilerek inşa edilecek ahşap yapılar depremlerde en güvenilir yapılar olacaktır.  

Türkiye’de özellikle kırsal bölgelerde kullanımı devam eden kerpiç yığma ve taş yığma yapıların depreme 

dayanıklılık açısından önemli kusurlar içerdiği anlaşılmaktadır. Bu yapılardan bazılarının, deprem güvenliği 

bakımından bir dereceye kadar iyileştirilmesi söz konusu olabilir. Ancak pek çoğunun mevcut halleri ile 

depreme dayanıklı hale getirilmeleri oldukça zordur ekonomik görünmemektedir. Bu nedenle çeşitli sosyal konut 

projeleri geliştirilerek bu yapılar yıkılarak yenisi yapılmalıdır. Yeni yapılacak yapılar ileride vatandaşların kendi 

yapacağı yapılara da örnek olması açısından yine yöresel malzemelerle depreme dayanıklı inşa edilmelidir. Bu 

tip yapıları kullanan vatandaşlara ve yapı ustalarına depreme dayanıklı yapı üretimi eğitimleri verilmelidir.  
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ÖZET 

Deprem kuşağı içerisinde yer alan Burdur kentinde farklı tarihlerde birçok deprem meydana gelmiştir. Bahsi 

geçen depremler 1914 yılında meydana gelen deprem kadar büyük tahribata neden olmamıştır. Ancak kenti 

fiziksel çevre ve nüfus bağlamında etkileyen en büyük deprem 1971 yılında yaşanmıştır.  

4 Ekim 1914 gecesinde meydana gelen depremin şiddeti (Viyana Merkez Rasathanesi tarafından 9.1 olarak 

ölçümlenmiş) 7.1 olarak açıklanmıştır. Depremin yol açtığı fiziksel hasar ve çok sayıda can kaybı, Burdur’un 

sosyo-kültürel gelişimi yanı sıra kentsel gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir. Yapıların % 90 oranda 

yıkıldığı kentin kısa sürede ve planlı bir şekilde onarılmasının sağlanabilmesi için çeşitli imar çalışmaları 

başlatılmış,1916’da Avusturyalı uzmanlara Burdur Kent Planı yaptırılmıştır.  

12 Mayıs 1971 tarihinde saat 08.25’te meydana gelen depremde Burdur merkez, çevre ilçe ve köyler etkilenmiş, 

yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetmiştir. 10.000 kişinin üzerinde bir nüfus Burdur’dan çevre il ve ilçelere 

göçmüştür. Deprem maddi kayıplar, can kaybı ve göçler dolayısı ile kentin ekonomik ve sosyal yaşamını 

etkilemiş, fiziksel gelişimini yavaşlatmıştır. 1971 yılında deprem öncesi hazırlanarak onaylanan Kent İmar Planı, 

yaşanan afetten sonra kentin yeni gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 1972 yılında revize edilerek 

uygulamaya konmuştur. 

Her iki depremde de kentin yerleşimi ve konut biçimlenmesi büyük ölçüde etkilenmiştir. 1914 depremi 

sonrasında ayakta kalmayı başaran konut yapıları ve deprem sonrasında inşa edilenler farklılık göstermişlerdir. 

1971 depremi sonrasında ise kentte modernleşme sürecinin etkisiyle ortaya çıkan plan tiplerinden sonra, ayakta 

kalan yapıların malzeme ve yapım teknolojileri göz önünde bulundurularak, depremzedeler için inşa edilmiş olan 

kalıcı deprem konutları kentteki konut tipolojisinin farklılaşmasına neden olmuştur. Çalışma sonucunda; Burdur 

için önemli bir kent dinamiği olan “deprem”in farklı ölçeklerdeki yansımaları; kentsel ve mekânsal değişimler, 

kentin imar planlaması kararları ve yeni konut biçimlenmeleri irdelenerek etraflıca ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Burdur, Konut, Kent Yerleşimi 

 

EFFECTS OF 1914 AND 1971 DATED EARTHQUAKES UPON BURDUR CITY AND 

HOUSING FORMATION 

 

ABSTRACT 

Many earthquakes have occurred in the Burdur city and earthquake generation on different dates. Earthquakes 

did not cause that occurred earthquakes in 1914 so great destruction. However, the city has experienced the 

largest earthquake in 1971, affecting the physical environment and population context.  

October 4, 1914 in the severity of the earthquake (9.1 by richer scale in Vienna Central Observatory) was 

announced as 7.1. Many suffer casualties and physical damage caused by the earthquake, as well as socio-

cultural development was also significantly affect urban development in Burdur. Various reconstruction work 
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was initiated in a short time to 90% of the buildings in the city which was destroyed in a planned manner and to 

ensure the repair and in 1916, the Austrian experts was built city plan in Burdur.   

When earthquake has occur on May 12, 1971 at 08.25, centre of Burdur, neighboring towns and villages had 

affected and 60 people lost their lives. Over 10,000 people have migrated to neighboring provinces and districts 

on the Burdur. Earthquake affected economic and social life and slow down the physical development because of 

financial losses, the loss of life and migrations. The City Development Plan had prepared and approved before 

the earthquake in 1971, , after the disaster  in order to meet the city's new requirements were introduced revised 

in 1972.  

Both earthquakes in the layout of the city and residential remodeling is influenced to much. The houses indicate 

differences which are survived after the 1914 earthquake and build after the disaster. Houses that survived the 

1914 earthquake and that is different from those built after earthquake. On the other hand, after 1914 earthquake,  

the type of plan in the city caused by the effects of the modernization process, surviving structures of materials 

and construction technologies in mind, earthquake permanent housing built for earthquake victims has 

differentiate the housing typologies in the city. As a conclusion of the study;it is found out that urban and spatial 

differences, decisions of urban planning and new housing configuration are reflection of eartquake in different 

scales which is serious urban dynamic. 

Keywords: Earthquake, Burdur, Housing, Urban Settlement 

 

1. GİRİŞ 

Deprem kuşağı içerisinde yer alan Burdur kent yerleşiminde meydana geldiği bilinen ilk deprem 1510 tarihinde 

gerçekleşmiştir (Koçıbay, bt). Aletsel olarak ispat edilemese de kaynaklara göre; 1842 ve 1876 yıllarında 6 

şiddetinde 2 depremin olduğu bilinmektedir (Sahin, 1997). Bu depremler 1914 yılında meydana gelen deprem 

kadar büyük tahribata neden olmamıştır (Koçıbay, bt). Daha sonraki süreçte kenti fiziksel çevre ve nüfus 

bağlamında etkileyen en büyük deprem ise 1971 yılında yaşanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde kentte meydana 

gelen hasarlı depremler sosyo-kültürel ve ekonomik yapıda değişimlere neden olmuştur. 

 

 

Tablo 1.Tarihsel süreçte yerleşimde meydana gelen depremler  

(Tezcan vd. (bt.),  Koçıbay, (bt),  Şahin (1997)’nin bilgilerinden derlenmiştir) 

 
Tarih Şiddet 

Aletsel Büyüklüğü Net 

Ölçümlenememiş Olan Depremler 

1510 (Bilinen ilk 

deprem) 
Bilinmiyor 

1842 6.0 

1876 6.0 

1910 6.0 

Aletsel Büyüklüğü Ölçümlenebilmiş 

Olan Depremler 

03.10.1914 7.1 

08.07.1925 4.8 

09.07.1925 4.7 

09.07.1925 4.8 

15.07.1925 4.5 

22.01.1966 4.8 
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22.01.1966 5.1 

26.08.1967 4.5 

12.05.1971 6.2 

 

Bu değişimlerin yerleşimler ve özellikle barınmanın ilk gereksinimi olan konut yapıları üzerindeki etkisinin net 

bir biçimde ortaya koyulabilmesi amacıyla çalışmada; afetler sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, 

kamu, sivil toplum örgütleri ve basından elde edilen bilgiler aktarılmıştır.  1914 ve 1971 depremlerine ilişkin 

ilgili tarihlerde inşa edilerek günümüze kadar ulaşmayı başarmış yapılar konut özelinde araştırılmış ve konutlara 

dair yerleşimler analiz edilmiştir.    

 

2.  4 EKİM 1914 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREM 

4 Ekim 1914 gecesinde kentte büyük bir deprem felaketi meydana gelmiş ve çok sayıda can ve mal kaybına 

neden olmuştur. Depremin meydana geldiği dönemde ülkemizde bir rasathanenin bulunmaması nedeniyle afetin 

yaşandığı dönemde şiddetle ilgili net sonuçlara ulaşılamamış, Viyana Merkez Rasathanesinin 9.1 olarak 

ölçümlediği depremin şiddeti daha sonraki süreçte 7.1 olarak ölçülmüştür. 5-6 Ekim tarihlerinde “İkdam 

Gazetesi”nin   Burdur depremini haber veren bölümlerinde Hayati Kuzucu’nun (2012) aktarımıyla, şu bilgiler 

mevcuttur: “Malumatı Umumiye Müdireliğinden  tebliğ olunmuştur. Pazar gecesi nısfı Leylide  Konya 

Vilayetinin  Burdur ve Isparta kazalarında gayet şedit  zelzelat ı arzıye vukubulmuştur. Hafif olmak üzere zelzele 

elan devam etmektedir. En ziyade hasarzide olan Burdur ve mülhakatında  telefatın  miktarı henüz tamamiyle 

tağyin olunamamış ise de takriben ikibinbeşyüz zan olunmuştur. Konya valisi Burdur’dadır. Meskensiz kalan  

ailelerin imdadına tevessül olunmuştur. Enkaz altında kalan  ahaliye  mesken  temini için hemen ilk amele taburu 

sevk olunmuştur. Mesainin iaşeleri  temin olunmuştur. Hükümetten gayri Hilali Ahmer (Kızılay), Müdafa i 

Milliye cemiyetleri  muavenet i nakdiye, maddiye  de bulunmuşlardır. Ancak tafsilat ayrıca tebliğ olunacaktır” 

(Şekil 1-2). 

  

Şekil  1. 6 Ekim 1914 tarihli İkdam Gazetesi kupürü    Şekil 2.  5 Ekim 1914 tarihli İkdam Gazetesi’nin kupürü 

 

“Kazazedelerin iaşe ve tedavileri  Aydın vilayetinden peksimet ekmek ile doktor  ve maal hacet  ve çadır  

gönderildiği gibi  enkaz altındakilerin  teharri ve ihracı içinde Aydın dan  bir amele  taburu  gönderilmiş gerek 

İzmir ve gerekse Dersaadet ‘ten muavenet i  lazime de bulunmak üzere  hükümetçe icap eden esbaya  tevessül 

edilmiştir.  Hareketi Arz mağdurlarına Hilali Ahmer muaveneti Isparta ve Burdur’da  vukua gelen hareket i arz 

mağdurlarına muavenet ve ıstıraplarını tehevin maksadıyla  Osmanlı Hilal i Ahmer Cemiyeti doktor tevzin  

riyaseti tahtında bir heyeti imdadiye iğzam edilmiştir. Heyet i mezkure dün akşam Hilala i Ahmer Edremit 

Hastane gemisiyle Bandırma’ya müteveccihen  şehrimiz den hareket etmiştir. Müteaddit etibba ve hasta 

bakıcılardan mürekkep olan bu heyeti imdadiye beraberinde levazım ı sıhhiye ve çamaşır takımları dahi 

götürmekte iktiza eyleyen mahallerde gerek mağduriyeti tedavi  gerek onlara levazım alet tedariki ile 
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de bulundurmaktadır. Bu hareket i Arziyyenin netayiç olmasıyla   ızdıraplı olan kalplere Hilal i Ahmer heyeti 

imdadiye  iğzam eylediği haberi   huzur ve teselli edecektir (Şekil 1-2) (5 Ekim 1914- İkdam Gazetesi- 

Kuzucu’nun aktarımıyla)”. 

Viyana Merkez Rasathanesi’nin 6 Ekim tarihinde yapmış olduğu açıklama: Sismograf dün akşam saat 9’da  

gayet şiddetli bir hareketi arzın vukua geldiğini işaret etmiştir. Hareket i Arz’ın merkezi  Viyana’dan 7400 

kilometro uzaklıktadır. Akşam saat on biri on geçe sismograflarından daha müdhiş  ve ikinci bir zelzlenin 

vukuuna işaret eylemiştir. Bu ikinci zelzelenin  merkezi de  1600 kilometro uzaklıkta galip bir ihtimale göre 

Anadolu’dadır”(5 Ekim 1914- İkdam Gazetesi, Kuzucu’nun aktarımıyla). Afette meydana gelen can kaybına 

ilişkin çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Bu sayılar 250-2500 rakamları arasında değişmektedir 

(Koçıbay, bt).  

Meydana gelen deprem ve bu afet sonrasında ortaya çıkan I. Dünya Savaşı, İtalyan İşgali ve Kurtuluş 

Savaş’larının sonucunda kent büyük oranda nüfus kaybına uğramıştır. Bu durum kent nüfusunun 1914 ve 1927 

yıllarında gerçekleştirilen sayım sonuçlarından okunabilmektedir. Burdur Sancağı’nın nüfusu 85.920 iken 1927 

yılında kent nüfusu 83.876 kişi olarak toplam nüfusun azaldığını göstermektedir (Çetin, 2007). 

 

2.1 5 Ekim 1914 Tarihli Depremin Kent Yerleşimi ve Konut Yapıları Üzerine Etkisi 

Deprem yol açtığı fiziksel hasar ve çok sayıda can kaybı ile Burdur’un sosyo-kültürel gelişiminin yanı sıra 

fiziksel gelişimini de önemli ölçüde etkilenmiştir. Yerleşimin, sahip olduğu yapısal peyzajı %90 oranla yitirdiği 

bu afette, bazı mahalleler tamamen harap olmuştur. Kentin kısa sürede ve planlı bir şekilde onarılmasının 

sağlanabilmesi için çeşitli imar çalışmaları başlatılmıştır. Öncelikle halkın kendi gayretleri ve fedakârlıkları 

olmak üzere, depremden iki yıl sonra 1916’da Avusturyalı uzmanlara tasarımı yaptırılan kent planı (Şekil 3) 

bölgenin onarımı için önemli bir adım olmuştur. Ancak halkı ekonomik yönden zor durumda olan kentin yaniden 

yapılanması zaman almıştır.  Planlamalar 1930’larda uygulanmaya başlamıştır (Çetin, 2007). 

 

Şekil 3 . Avustralyalı uzmanlar tarafından hazırlanan plan, 1916 ( Planhol,1958) 



IBEES2015, 7-9 May 2015 

Burdur-Türkiye 

156 

1914 depremi ve sonrasında yaşanan yangın ile bu alanda 300'e yakın bina ve iş yerinin harap olmasıyla ticari 

alan eski aktifliğini kaybetmeye başlamıştır (Burdur Belediyesi Çalışma Raporu, 1992). Bu durumdan sonra 

toplumun bu bölgede yerleşme ve yaşama istediği de zamanla azalmıştır. Böylece bu alanın bulunduğu tepenin 

(günümüz tarihi kent dokusu) dışında da yeni ticari aksların oluşması ile yeni yerleşim alanlarında mimari 

anlamda gelişmeler kaydedilmeye başlanmıştır. Bu yeni yerleşim bölgelerinde eğitim binaları, camiler, sosyal 

yapılar, kamusal yapılar, vb. yapıların inşa edilmesinin yanı sıra konut alanlarına da fazlaca yer ayrılmıştır. 

Afet sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda (yığma –taş taşıyıcı sistemle inşa 

edilmiş olan) Hükümet Konağı Binası ve Hapishane  Binası’nın afette hasar görmediği belirlenmiştir (Kuzucu, 

2012). Yaşanan bu afetten sonra konutları zarar gören halk, Bağlar Arası diye anılan mevkide (günümüzde Tren 

Garı ve Burdur Gölü arasında kalan ve Kanlıkuyu diye de anılan mevki) kurulan çadırlarda yaşamaya başlamıştır 

(Koçıbay, bt).  Ne kadar süre ile bu geçici afet alanlarında konakladıklarına dair bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

1914 tarihli depremin yaşandığı dönemdeki konutlara ilişkin yapılan çalışmada; yapım tarihi deprem tarihinden 

daha önce olan konut yapılarının yoğun bulunduğu alanlar ve taşıyıcı sistem, malzeme özellikleri irdelenmiştir. 

Deprem öncesi duruma göre bir değerlendirme yapıldığında, yapılı çevrenin büyük bir bölümünü oluşturan tek 

katlı kerpiç dam evlerden günümüze örneklerin ulaşmadığı görülmüştür. Bu durum kerpiç malzeme ile karkas 

sistem oluşturulmadan inşa edilen yapıların deprem karşısındaki dayanımının zayıf olması ile açıklanabilir.  

Günümüze kadar ulaşmayı başaran konutların değerlendirildiğinde; az sayıda da olsa, taş malzeme kullanılarak 

inşa edilen tek katlı konutların günümüze ulaşabildiği görülmüştür. Bu konutlar genellikle Gayrimüslimlere ait 

olup başta Zafer Mahallesi olmak üzere kent içerisinde farklı alanlarda gözlemlenmişlerdir. Diğer taraftan ahşap 

karkas- kerpiç dolgu, taş dolgu ve bağdadi sistem gibi taşıyıcı sistemler ile, bu sistemlerin beraber 

kullanımlarıyla elde edilen karma sistemler kullanılarak inşa edilen konutlar alanda gözlemlenmiştir. Bu yapılar 

genelde 2 katlıdırlar. Özellikle Ulu Cami ve Civarında (eski Kent Kalesi sınırları içerisinde) oluşan yerleşim 

dokusunun yoğun olarak bu şekilde inşa edilmiş konut yapılarından meydana gelmesi, bu alanda farklı taşıyıcı 

sistem, plan kurgusu ve cephe karakteristiğinde yapıların doku oluşturabilir şekilde halen gözlemlenebilmesini 

sağlamıştır. 

Bu alanın dışındaki yerleşim alanlarında ise, kale dışında, kale kapılarından bir tanesinin bulunduğu mevkide 

kentte yaşanan “Mirimiranlık” (Beylerbeyilik) döneminde, konaklama amacının dışında bir çeşit güç gösterisi 

hedefiyle de inşa edilmiş olan büyük ölçekli ve gösterişli “Bey Evleri” ve 1750’li yıllarda İran’da gelerek kente 

yerleşen Ermenilerin (Eraimine-Acemine Hamit) (Kuzucu,  2011) konutlarının bulunduğu Divanbaba (Delibaba) 

Mahallesi dikkat çekmektedir.  Bey Evleri’nin (17.yy) inşasında ahşap –karkas, bağdadi sistem kullanılmıştır. 

Dolgu malzemesi olarak kerpiç kullanılırken, yapıların zemin katlarında taş malzeme ile beden duvarları 

örülmüştür.  

Kentin kurulduğu ana merkezden uzaklaştıkça konut yapılarının daha küçük ölçekli ve niteliksiz olarak inşa 

edildiği bilinmektedir. Bu yerleşimlerden günümüze kadar ulaşabilenler genellikle daha iyi malzeme ve ustalık 

ile ahşap karkas sistem kullanılarak inşa edilmiş olan ekonomik koşulları iyi (genellikle işveren konumunda) 

olan kişilere ait konut yapılarıdır. Her mahallede sosyal hakimiyeti yüksek olan bu kişilerin konutları da 

genellikle 2 ya da 3 katlı olup 3. boyutta da kullanıcının egemenliğini belirtir durumdadır. 

 

3. 12 MAYIS 1971 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREM 

Deprem 12 Mayıs 1971 tarihinde saat 08.25 ‘te meydana gelmiş, büyük ölçüde Burdur merkez ve Yeşilova ilçesi 

ve bağlı köyleri (yaklaşık 30 köy) etkilemiştir (Şekil 4).  Depremin gerçekleştiği saatin iş saati olması ve hava 

koşullarının iyi olması nedeniyle şiddete oranla az can kaybı yaşanmış, yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Tahmini hasar alanının 5000 kilometrekare olduğu düşünülmektedir.  
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Şekil 4.  Milliyet Gazetesi Arşivi,13.05.1971 tarihli basım 

 

Burdur Merkezdeki P.T.T. Binası, Cezaevi, Hastane ve 2 ilkokul binası olmak üzere pek çok yapı görmüş, hasar 

oranı % 70 olarak belirlenmiştir. Çevre il ve ilçelerden yardımlar gelmiş, 2. gün ise Kızılay ve Sivil Savunma 

gibi kurumlar kente gelerek çadırlar ve aşevleri kurmuşlardır.  Sıhhi ilk yardım, gıda, çadır, enkaz kaldırma ve 

hasar tespit komiteleri kurulmuştur (1973 İl Yıllığı, 1974).  

 

   

                  Şekil 5. Yıkılan Veysel Hamamcı Evi                        Şekil 6. 1971 depremi sonrası kentin durumu 

                    (Tezcan vd., bt.)                                                        (Burdur’un Sesi Gazetesi- Belediye Arşivi)    

                                                    

3.1 12 Mayıs 1971 Tarihli Depremin Kent Yerleşimi ve Konut Yapıları Üzerine Etkisi 

Yaşanan afet, kentte yaşanan büyük ölçekli depremlerden bir tanesidir. Birçok can ve mal kaybının yaşandığı 

depremden sonra kentten dışarıya büyük göçler meydana gelmiştir. Yaklaşık 10.000 kişinin üzerinde bir nüfus 

Burdur’dan çevre il ve ilçelere göçmüştür. Maddi kayıplar, can kaybı ve göçler dolayısı ile meydana gelen 

deprem, kentin ekonomik (kira ve inşaat malzemelerindeki fiyat artışları)  ve sosyal yaşamını büyük ölçüde 

etkilemiştir (Şekil 7-8).   
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Şekil 7-8 . Deprem sonunda kentin sosyo-ekonomik durumunu gösterir gazete kesikleri (Burdur’un Sesi 

Gazetesi, 10 Haziran 1971) 

 

Deprem yaşandığı saha içerisinde en çok iki bölgeyi etkilemiştir. Bunlardan bir tanesi gölün güneybatı köşesinde 

yer alan ova ve taraçalardır. Diğer bölge ise, Burdur kent merkezi ve yakın çevresidir. Susamlık Tepesi’nde 

heyelana sebep olabilecek ince yarıklar ve şehrin kurulu bulunduğu eski göl taraçası üzerinde bulunan Kurna 

(Burdur) Çayı’nın iki yanındaki mahallelerde büyük hasar meydana gelmiştir. Genel olarak bakıldığında Yenice, 

Cemil, Konak ve Yeni Mahallelerinde hasar daha fazladır. Bu bölgelerde depremin şiddetinin daha fazla 

olabileceğini düşündürmüştür. Kent merkezinde toplam 13 mahalle bu afetten etkilenmiştir (1973 İl Yıllığı, 

1974).  Toplam 3327 adet yapının hasar gördüğü tespit edilmiştir (Şekil 5-6). 

 

.  

Şekil 9. 1914-1971 depremlerinin etkisinde kalan yapılaşma alanları tahmini 

 

1971 

1914 

Deprem Evleri 

Ulu Cami Çevresi 
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Şekil 10. 1971 Depremi, kent merkezi hasar tespit çalışması (Tezcan vd., bt.) 

 

Kentte büyük oranda iç ve dış göçler meydana gelmiştir. Göçler sonucu kenti terk etmeyip yaşamına bu bölgede 

devam eden depremzedeler için geçici prefabrike deprem konutları ve kalıcı afet konutları inşa edilmiştir. 

Bozkurt Mahallesinde inşa edilen toplu konutlar kalıcı afet konutlarına örnektir. Bu alan; halk arasında “Deprem 

Evleri” ismiyle yeni bir yerleşim aksı oluşturmuş, yeni inşa edilen Cezaevi ile birlikte, kentin kuzeydoğu 

yönünde genişlemesinde önemli rol üstlenmiştir. 

Yaşanan depremden sonraki ilk 4 yıllık süreçte afette barınma problemi ile karşı karşıya kalan halk ve kentin 

fiziksel gelişimi için konut yapılarının inşasına öncelik verilmiş, bu karar, kooperatiflerin kurulması yoluyla 

toplu konut yapımının hızlanması ile kentsel gelişimi sağlamıştır. Özellikle 1948 yılında Kemal Ahmet Aru 

(1948) tarafından hazırlanan İmar Planında görülen, sağlık hizmeti için ayrılan “Numune Bölgesi” bu 

kooperatiflerin inşa alanını oluşturmuştur.  

Depremin yol açtığı hasarların en kısa zamanda onarılabilmesi için, 1971 yılında depremden önce hazırlanarak 

onaylanan Kent İmar Planı, yaşanan afetten sonra kentin yeni gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 1972 

yılında revize edilmiş ve uygulamaya girmiştir. Yapılaşma ile ilgili olarak esnek kararlar içeren bu plan 

sonucunda düzenli ve düzensiz-niteliksiz konut alanları oluşturulmuştur. Örneğin Bağlar Mahallesi bölgesinde, 

depremin yol açtığı ekonomik hasarın sonucunda,  kentteki tarım ve hayvancılığın gelir kaynağı olarak 

sürdürülmesine karar verilmiş, “zorunlu durumlarda en az 10 bin m² genişliğinde olan tarım alanlarında tek katlı 

bir bağ evi ile onun müştemilatına inşaat izni verilecektir (Berksen, 1971)” ibaresi kullanılmıştır. Bu karar kısa 

sürede arazi metrekaresi gözetilmeksizin inşa edilen kaçak yapıların bir doku oluşturmasına neden olmuştur. 

Aynı şekilde kent yerleşimini çevreleyen “çevre yolu” üzerinde, kent sınırı karşısında da kaçak yapılaşmalar 

çoğalmaya başlamıştır.   

Yaşanan her iki afetinde kentin fiziksel yapısı ve konut alanları üzerine etkisi olmuştur. Bu etkiler bazen 

yerleşim alanlarının yok olması ve afet sonrası oluşan yeni alanlar, bazen konut yapılarındaki değişim ve 

dönüşümler olarak kente yansımıştır. Tablo 2 yerleşim ve konut ölçeğinde yaşanan bu farklılaşmaları 

açıklamaktadır. 
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Tablo 2. Burdur kentinde yaşanan 1914 ve 1971 yılı depremlerinin fiziksel yapı üzerindeki etkileri 

5 Ekim 1914 Tarihli Depremin Kent Yerleşimi 

ve Konut Yapıları Üzerine Etkisi 

12 Mayıs 1971 Tarihli Depremin Kent Yerleşimi ve 

Konut Yapıları Üzerine Etkisi 

Yerleşim 

Ölçeği Üzerine 

Etkisi 

Konut Ölçeği Üzerine Etkisi Yerleşim Ölçeği 

Üzerine Etkisi 

Konut Ölçeği Üzerine Etkisi 

- Kentin 

yapısal 

peyzajının 

yaklaşık % 90’ı 

yok olmuştur. 

- 1916 yılında 

yeni bir imar 

planı 

hazırlatılmıştır 

- Kentin 

fiziksel 

gelişimini 

önlemiştir. 

- Kentin sosyo-

kültürel ve 

ekonomik 

bağlamda 

gelişimini 

büyük ölçüde 

engellemiştir. 

 

- Kerpiç malzeme kullanılarak 

inşa edilen yapıların hemen 

hepsi yıkılmıştır. 

- Ahşap karkas ve karma sistem 

kullanılarak çeşitli dolgu 

malzemeleri ile inşa edilen 

yapılardan günümüze kadar 

ulaşabilenler mevcuttur. 

 
- Hasarsız olarak kurtulabilen 

yapıların daha kaliteli malzeme 

ve iyi işçilik ile özenli bir 

şekilde inşa edilmiş oldukları 

görülmüştür. 

- Günümüze ulaşabilen 

konutların bir bölümünün “taş” 

malzeme kullanılarak yığma 

sistemle inşa edildiği 

görülmüştür (Örneğin Ermeni ve 

Rum Evleri) 

 
- Konutlarda taşıyıcı sistem, 

malzeme, işçilik ve bezeme 

özelliklerinin kullanıcının sosyo-

kültürel ve ekonomik yapısı ile 

ilişkili olduğu görülmüştür. 

- Kanlıkuyu mevkiinde geçici 

afet çadırları kurulmuştur. 

- Kent merkezinde oluşmuş olan 

tarihi doku konutların yapım 

sistemi dolayısı ile halen 

varlığını sürdürmektedir. 

 

-Kentin sosyal ve 

fiziksel gelişimi 

duraklamıştır. 

-1971 İmar Planı 

1972 yılında afet 

nedeniyle revize 

edilmiştir. 

- Planda belirlenen 

bazı kararlardan 

dolayı kaçak 

yapılaşma alanları 

meydana gelmiştir. 

- Afet sonrası 

yaşanan göçler ciddi 

nüfus azalmalarına 

yol açmıştır. 

- “Deprem Evleri”nin 

inşası kentin 

kuzeydoğu yönünde 

gelişmesinde etkili 

olmuştur 

 

 

 

-Geçici ve kalıcı afet 

konutları inşa edilmiştir: 

“Deprem Evleri” 

 
- Taşıyıcı sistem, işçilik 

niteliği ve malzeme 

kullanımının afet hasar seviye 

açısından önemli olduğu 

görülmüştür. 

- Temel ve zemininde “kurna 

taşı” kullanılan yapılarda 

malzemenin özellikleri 

sonucu büyük hasarların 

meydana geldiği görülmüştür 

 
- Hasarsız ya da az hasarlı 

olan yapılar betonarme 

sistemle inşa edilmiş ve perde 

duvarlar kullanılmıştır. 

- Betonarme veya ahşap 

malzeme ile karkas sistem 

elde edilerek inşa edilmiş 

olan yapıların yığma 

sistemlere oranla daha 

dayanıklı oldukları tespit 

edilmiştir. 

 
- Bağlar Mahallesi ve Çevre 

Yolu aksının kent yerleşimi 

karşısında olan bölümünde 
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kaçak yapılaşma meydana 

gelmiştir. 

 
- Kentin rehabilitasyonu 

sürecinde kooperatiflerle 

oluşan toplu konut alanları 

meydana gelmiştir. 

 

4. SONUÇ 

Burdur kentinde özellikle 1914 ve 1971 yıllarında yaşanan depremler mal ve can kayıpları başta olmak üzere 

kenti sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan da olumsuz yönde etkilemiştir. 1914 depreminin yaşandığı süreçle eş 

zamanlı olarak halkın Milli Mücadele ile uğraşması ekonomik koşulları kötü durumda olan toplumu iyice 

fakirliğe sürüklemiştir. 1971 yılında yaşanan deprem sonrasında ise, yaşanan göçler sonucu nüfus azalmış, inşaat 

malzemeleri ve ev kiralarında artışlar yaşanmıştır. Yeni inşa edilen konut alanlarının bir bölümüne kırsaldan 

kente iç göç gerçekleşmiş, bu durum uzun vadede, “kentlilik” kavramının gelişmesini engellemiştir. 

Kentin fiziksel durumu incelendiğinde afet yıllarından sonra tüm ekonomik gücün kentin yenilenmesine 

aktarılmasının, gelişimi olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Afet sonrasında kentin yeniden yapılanması ve 

rehabilitasyonu sürecinde hazırlanan İmar Planlarının kent gelişimi ve yeni yapılaşması üzerine etkisi mevcuttur. 

Her iki plan da özellikle kentin gelişme doğrultuları ve bugünkü durumunun oluşumunda etkili olmuştur. 

Kentin tarihi bilgileri, depremlerin konut yapıları üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Yok olan ve afet 

sonrası gelişen konut alanları ve ayakta kalmayı başaran konut yapılarının özellikleri belirlenmiştir. 1916 yılında 

hazırlatılan İmar Planı ancak 1930’lu yıllarda uygulamaya geçirilmiştir. 1971 depremi sonrasında bir yıl sonra 

revize edilerek uygulamaya geçilen İmar Planının kaçak yapılaşmalara yol açtığı görülmüştür. 1978 yılında 

hazırlanan Kent İmar Planında bu alanların imara açılmasına rağmen, meydana gelen yapılaşmanın düzensizliği 

sorunu bu mahallelerde halen devam etmektedir.  

Gerçekleştirilen alan çalışması ve depremlere ait tarih bilgileri birlikte ele alındığında konut yapılarının afet 

dayanımlarının; yapıların inşa edilme sistemleri, malzemeleri ve işçilik kaliteleri ile birebir ilişkili olduğu, bu 

ilişkinin de genellikle yapının sahibi olan kullanıcısının sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri ile ilgili olduğu 

görülmüştür. 17. yüzyılda inşa edilen ve geçirdiği tüm depremlere rağmen, (en azından plan şeması olarak) 

büyük oranla özgün durumda günümüze kadar ulaşmayı başaran “Bey Evleri”, kullanıcı özellikleri, taş yığma ve 

ahşap karkas-bağdadi sistem kullanılarak inşa edilmesi ve işçiliği ile bu duruma örnektir, 1971 depremi 

öncesinde inşa edilen yüksek katlı apartman yapıları ise betonarme sistem ve perde duvarların kullanılması ile bu 

durumu ispatlayabilecek en nitelikli örnekleri oluşturmaktadır. 

Kentte yaşanan sürecin az bir devlet desteği ve halkın gayretleri ile normale dönmesiyle, halkın zaman içerisinde 

ekonomik ve sosyal yaşantısının düzelmesi nüfusun tekrar artmasını sağlamıştır. Farklı kent dinamiklerinin de 

katkısıyla yeni konut alanlarının meydana gelmesi kenti; batı, güneybatı ve kuzeydoğu yönlerinde geliştirmiştir.  

Sonuç olarak; her an afet riski ile karşı karşıya olan Burdur kent yerleşiminin afetlerden edinilen tecrübelerin 

yeni oluşacak yapılaşma alanlarında göz önünde bulundurulması, yapılaşma koşullarının deprem faktörüne 

uygun olarak belirlenmesi ve ayakta kalmayı başaran tarihi yapı stokunun değerlendirilmesi gerekmektedir.  Bu 

durum fiziki yapının büyük bölümünü oluşturan konutlarda çok sayıda insanın yaşam sürmesinden dolayı 

yaşanacak olan can ve mal kaybını azaltmak ya da önlemekte yardımcı olacaktır.  
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ABSTRACT 

In this study, small scale dynamic tests were performed on a prototype structure which is instrumented with 

seismic isolation devices. The model structure is made up of light weight balsa wood due to the restriction 

of the experimental set-up which is a home-made small size shaking table. The small shake table is 

developed in the content of a graduation project of civil engineering students. This study aims to understand 

the effects of the prototype seismic isolation device on the lateral deformation mode of a representative small 

scale structure. The effect of the device is determined in terms of measured displacements under sinusoidal 

excitation. The displacement response of the model structure is recorded by a middle high speed camera which is 

capable of capturing 50 pictures per second. The seismic isolation device is based on friction principles called as 

“Single Pendulum Bearing”. Pendulum bearings are seismic isolators which are installed between the structure 

and its foundation to isolate the supported structure from earthquake excitations. The friction pendulum 

technology is cost-effective to design structures to behave elastically during the earthquake motions without any 

structural damage. These devices use the characteristics of a pendulum to increase the natural period of the 

isolated structure so as to minimize the strongest earthquake forces. The most portion of the induced earthquake 

energy to the structure is dissipated by friction through the pendulum isolator in advance. Since earthquake 

induced displacements occur primarily in the bearings, lateral loads transmitted to the structure are greatly 

reduced. In the content of this study the virgin specimen is fixed based structure while the second specimen was 

instrumented with small scale single pendulum bearing isolator. The acceleration record is derived through the 

second order derivation of the displacement response of the top floor. It should be noted that the acceleration 

levels of the instrumented structure were dramatically reduced.   

Keywords: Seismic Isolation, Energy Dissipation, Single Pendulum Bearing, Shake Table, Balsa Wood.  

 

SÜRTÜNMELİ SARKAÇ İZOLATÖRLERİN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALSA AĞACI 

MAKETLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ 
 

ÖZET 

Bu çalışmada, sismik izolasyon cihazlarının yapıların dinamik davranışı üzerindeki etkisi, prototip maketler 

üzerinde yapılan küçük ölçekli dinamik deneyler ile araştırılmıştır. Sistem maketleri, birim hacim ağırlığı 

küçük olan balsa ağacı ile imal edilmiştir. Üretilen bina maketleri küçük ölçekli sarsma masası ile test 

edilmiştir. Sarsma masasının tasarımı ve imalatı İnşaat Mühendisliği Bitirme Projesi kapsamında öğrenciler 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, prototip sismik izolasyon cihazının ölçekli bina 

maketlerinin dinamik davranışı üzerine etkisini incelemektir. Cihazın etkisi, harmonik olarak değişen 

hareket etkisi altında ölçülmüş yerdeğiştirme değerleri kullanılarak araştırılmıştır. İzolatörlü bina maketinin 

yerdeğiştirme cevabı, saniyede 50 resim kaydeden orta hızlı kamera vasıtası ile elde edilmiştir. “Sürtünmeli 

Sarkaç İzolatörler”, yapı ve temel arasına yerleştirilen sismik izolasyon cihazlarıdır. Sürtünmeli sarkaç 

teknolojisi, deprem etkisi altında yapılarda hasarı azaltan ekonomik bir yöntemdir. Bu cihazlar, sarkaç 

davranışı vasıtası ile yapıların doğal titreşim periyodunu azaltarak yapıya etkiyen deprem kuvvetlerini 

küçültür. Deprem enerjisinin büyük bir kısmı, sarkaç izolatörün sürtünmesi ile sönümlenmektedir. Deprem 

etkisiyle mesnetlerde meydana gelen yerdeğiştirmeler, yapıya etkiyen yatay kuvvetleri büyük ölçüde 

azaltmaktadır. Bu çalışmanın kapsamında, deney numunesi olan bina maketi taban plakasına ankastre 

mesnetli olup küçük ölçekli sürtünmeli sarkaç mesnetlerin üzerine yerleştirilmiştir. Bina maketi ve 
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izolatörlerin ivme değerleri yerdeğiştirme kayıtlarının ikinci türevi alınarak elde edilmiştir. Taban 

izolasyonu ile bina maketine ait ivme değerlerinde büyük ölçüde azalma gözlemlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sismik İzolasyon, Enerji Sönümleme, Sürtünmeli Sarkaç Mesnetler, Sarsma Masası, Balsa 

Ağacı. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Seismic isolation is an innovative earthquake protection system which is installed in between the structure and 

its foundation. The main aim of the seismic isolation device is to reduce the structural damage and also reduce 

the responsibilities of the structural members by remaining in the elastic region. There are many types of seismic 

isolations such as lead rubber bearing, high damping bearing and friction pendulum bearings and so on. The 

philosophy of the friction pendulum bearings is to enforce the foundation of the structure to dissipate the input 

earthquake energy by the friction mechanism taking place in between two similar shaped steel concave surfaces 

(Kravchuk et al., 2008). 

This study presents the results determined from small scale experimental tests aimed for evaluating the 

robustness of a small scale Single Pendulum Bearing used to increase the first vibration period of the small scale 

structure made up of balsa wood. The latest experimental and analytical studies on earthquake engineering areas 

show that the attention for seismic isolations and energy dissipative devices in order to decrease the effects of 

earthquakes are exponentially increasing. However, the studies, focusing on determination of the effectiveness of 

the seismic isolation systems are not as cheap as to perform so often. A typical friction pendulum bearing with 

real dimensions is presented in Figure 1. It should be noted that the mechanical properties of a real sliding 

pendulum needs pretty big scale experiments (Petti et al., 2008). 

 

 

Figure 1: Typical Friction Pendulum Bearing (Kravchuk et al., 2008). 

 
The model isolators used in this study were supplied by MAURER Company. The real size single pendulum and 

the assembling stages are illustrated in Figure 2. The re-centering effects and energy dissipation in between two 

surfaces are the main powerful features of spherical bearings which are achieved by using a curved main sliding 

surface. When friction occurs on the sliding surface, energy is directly dissipated through the sliding isolation 

pendulum bearing (MAURER AG., 2015). 
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a) b) 

Figure 2 : Assembling and installing stages for the friction pendulum bearing (a) Production stage of the device  

(b) Installing stage of the device (MAURER AG., 2015). 

 
The physical and mechanical properties of the sliding pendulum bearings highly depend on the soil conditions, 

expected value of axial loads, and size of the superstructure. In this frame the experimental results to be derived 

from the real size specimens are very important in the design stage of the isolated structure and the isolator itself. 

The target displacement demand of the structure could be adjusted according to the radius and curvature of the 

sliding bearing. The friction occurring trough the surface of the bearing system enables the structure to stay in 

the elastic range without having any structural damage. The energy imparted to the structure is mainly prevented 

by the isolating system, moreover the friction also supplies considerable amount of damping to the structural 

system. The curvature of the surface yields the structure to re-center to its original position which will eliminate 

the second order effects. 

In this study the effectiveness of the single pendulum bearing will be demonstrated in terms of increased 

displacement demands. The rationale of this study is to determine the effect of a small scale single pendulum 

bearing on a model structure, (MAURER AG., 2015). Four different tests have been performed on two structures 

having different stiffness with and without isolator cases. The comparison of the displacement demands between 

the two cases with and without isolator system yields that the effect of single pendulum is to increase the first 

vibration period and decrease the relative inter storey drift values. In the real case these kinds of effects, will 

decrease the earthquake demand of the structure. The internal forces will dramatically decrease which will help 

the structure to survive from credible earthquakes.  

 

2. EXPERIMENTAL BACKGROUND 

In this study, the experiments have been conducted in two phases. Two different model structures are selected 

having different stiffness properties with and without isolators. The input record is adjusted according so as to 

vibrate the structure with increasing frequencies. A small size educational shaking table was constructed within 

the content of the civil engineering graduation project in order to perform forced vibration tests on friction 

pendulum equipped structure. The size of shaking table is 50×50 cm. The wooden table is free to move in the 

direction of the shaft and restrained for the motion in the transverse direction. It is designed to support the balsa 

wood frame and to apply base excitation by an electrical motor. The electrical motor is controlled by an 

electrical control device.  

The input vibration is controlled by using and independent control device. Due to the size restrictions and the 

capabilities of the control devices, a real earthquake input motion cannot be applied to the model structure. 

However, representative sinusoidal motion with increasing frequencies has been conducted and used as input in 

shaking table tests. The control unit of the shaking table is capable of applying sinusoidal motion with the 

frequencies of 0-6 Hz. The digital screen of the control device demonstrates the frequencies of the input motion. 

This property enables the user to apply a motion with constant amplitude during the experiments. Consequently 

the experimental results could be compared with the results those derived from the virgin specimens. The test is 

being performed in varying frequencies and with varying amplitudes. The amplitude is tuned by the pulley. The 
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pulley has holes on different locations aiming different amplitudes of the motion. The specimen could be tested 

to the high level of amplitudes which causes reasonable damages. The shaft is assembled on the wooden table 

and the pulley. The edges of the shaft are pin-jointed without having any bending moment on it. The rollers are 

fixed beneath the wooden table allowing it to move on heavy thick metal. The general scheme of the shaking 

table is illustrated in Figure 3. The half part of the isolators are fixed to the wooden shake table, the other half 

part of the single pendulum bearing is assembled to the foundation of the model structure. The scaled structure is 

put on the base isolators ready for shaking in one way lateral direction.  

The effect of the single pendulum bearing on the small scale model structure is generated by measuring the 

displacement responses by using mid-high speed cameras which is taking the photos of the circle images placed 

on desired locations of the structure. The acceleration values are derived from the displacement response of 

bottom and top of the model structure by using Central Difference Method (Mathews et al., 2004) for time 

integration. The data processing stage is done by software specially developed in MATLAB (The MathWorks 

Inc., 2009). The camera used in this study is capable of capturing 50 pictures per second.  

 

  

a) b) 

Figure 3: General view from the shaking table (a) Test set-up (b) Isolated structure. 

 

The plan and profile view of the single pendulum bearing is demonstrated in Figure 4. The diameter of the 

pendulum is 12 cm and the thickness is 2.5 cm. 

  

  
a) b) 

Figure 4: General scheme of friction pendulum (a) Plan view (b) Profile view. 

 

 

D=12 cm 

H =2.5 cm 
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3. DESCRIPTION OF THE SMALL-SCALE MODEL SPECIMENS  

Two balsa wood frame models have been constructed in order to represent alternative structural systems in terms 

of ductility level. The elevation and plan of the model Frame A are designed with short spans and bracing system 

at the facade corresponding to a rigid and short period structure Figure 5 and Figure 6. 

  
a) b) 

Figure 5: Plan view of the model structures (a) Frame A (b) Frame B. 

 

  
a) b) 

Figure 6: General view of rigid and flexible model structures (a) Frame A (b) Frame B. 

 

On the contrary, the other balsa model (Frame B) consists of larger span length in plan and higher columns 

which regards to a ductile and long period structure. The testing of each frame (Frame A and B) has been 

conducted under two cases as the models supported by the small-scale friction pendulums and the models with 

fixed based condition. The configuration of the testing procedure is summarized in Hata! Yer işareti başvurusu 

geçersiz.. 
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Both of the model structures (Frame A and B) have the same dimensions in plan as 361 × 361 mm. The total 

height of the models is 1250 mm. However, Frame A has a hexagonal geometry in plan and it has a higher lateral 

stiffness due to the bracings that are attached at the façades. The model structure Frame B has a rectangular plan 

with larger span length beams. Although this model has the same height with the first specimen, column heights 

are twice of those corresponding to Frame B. Also, the structural system is mainly a moment resisting frame 

consisting of beams and columns. Thus, Frame B has a high ductility level compared with Frame A.  

Table 1: General specifications of model structures. 

Specimen 

No. 
Description of the model 

Exp. 

No. 
Description of the test 

Frame A 

The balsa wood frame with bracings and 

a rigid structural system 

 

 

 

Total height:                     1250 mm 

Number of stories:            24 

Span length of the beams:    57 mm 

Height of the columns:        50 mm 

Fundamental period of  

the fixed based structure:   0.09 sec 

FA1 

The balsa wood frame structure (Frame A) 

is directly fixed to the base plate of the 

shaking device. The test configuration 

corresponds to the rigid structure without 

base isolator. 

FA2 

The balsa wood frame structure (Frame A) 

is supported by a set of the friction 

pendulums that are fixed to the base plate 

of the shaking device. The test 

configuration corresponds to the rigid 

structure with base isolator. 

Frame B 

The balsa wood frame without bracings 

and having  a flexible structural system 

 

 

Total height:                           1250 mm 

Number of stories:                  12 

Span length of the beams:      85 mm 

Height of the columns:           100 mm 

Fundamental period of  

the fixed based structure:       0.24 sec 

FB1 

The balsa wood frame structure (Frame B) 

is directly fixed to the base plate of the 

shaking device. The test configuration 

corresponds to the ductile structure 

without base isolator. 

FB2 

The balsa wood frame structure (Frame B) 

is supported by a set of the friction 

pendulums that are fixed to the base plate 

of the shaking device. The test 

configuration corresponds to the ductile 

structure with base isolator. 

 

The results of the modal analyses carried out by SAP2000 indicate that the fixed based fundamental periods of 

Frame A and B are 0.09 and 0.24 seconds, respectively. Since the geometry of the model structures is 

symmetrical with respect to the orthogonal axes, the center of rigidity coincides with the center of gravity which 

is the geometric center point of the plan (Computers and Structures Inc., 2010).   

The weight of each balsa wood frame and the added masses at the storey height levels is 1.375 kg. The 

additional masses that are mounted at the mid-span of the storey levels represent the dead and live loads of the 

storeys. The balsa wood frame elements i.e. columns, beams and the bracings have all the same square 

dimensions of 6×6 mm. The assembly of the frame elements is made by the high tensile strength glue which 

provides rigid connection between beams and columns, Figure 7. The columns at the base are directly fixed 

inside the connection holes using the high strength glue on the base plate. With this technique, the balsa wood 

frame models satisfy the fully fixed support condition at the base level. 

The model structures (Frame A and Frame B) are tested under harmonic base excitation with varying 

frequencies using a small-scale handmade shaking table. The shaking device is capable of vibrating the light 

weight balsa wood structures up to 6 Hz of excitation frequency. 
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a) b) 

Figure 7: Construction of the frame a) Beginning of the construction b) Isolator device connection details. 

 

The experimental program consists of testing of the specimens with and without base isolation. The vibration 

tests without base isolation (FA1 and FB1) are performed by the installation of the base plate directly to the 

shake table with mechanical clamps. In order to conduct the vibration tests with base isolation (FA2 and FB2), 

the friction pendulums are fixed to a rigid plate and this plate is attached to the shaking table, Figure 5&Figure 6. 

The base plate of the balsa wood frames is freely standing on these friction pendulums. The base plate and the 

rigid plate are positioned parallel to each other. These two planes are free to move in the horizontal directions on 

the base isolators under base excitation. 

 

4. EXPERIMENTAL RESULTS   

In the content of the study four different tests were performed in order to find out the effect of small base 

isolators on the lateral behavior of model structures. The virgin specimens are without the base isolators which 

have different rigidities. The relative more flexible specimen is called Frame B have roughly 3 times bigger 

natural period of T1=0.24 seconds than that of the rigid one called Frame A. The general view of the two 

different three dimensional frames is vibrated under the effect of lateral sinusoidal motions with the same 

amplitude with increasing frequencies. The displacement responses are measured from the specimens by using 

mid-high speed camera without having any special transducers. Actually, the technique that is employed in this 

study is an alternative displacement measuring system. The measurement points are located at three critical 

points of the specimen in order to capture the lateral displacement. The input motion is determined by digitizing 

the points located at the bottom of the model structure.  
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Figure 8: The durations of the experiments. 

 

The duration of the input motion lasted about 300 seconds according to the displacement capability of the 

structures with 50 seconds for each frequency increments. The test was ended when the structure had some small 

damages and when the table rollers were tilted up, due to high frequency of the excitation. The durations of the 

tests are summarized in Figure 8. The isolated frames were stand for longer durations due to the increases in 

their vibration period. The increment in the frequency of the motion causes some damages to be occurred on the 

fixed base specimens. However, for the isolated ones the increment in the frequency of the input motion did not 

affected the specimen, and thus the isolated frames were able to be subjected to longer motions.   

The displacements were measured from the bottom and top for the specimens without isolators, where the 

displacement response of the shaking table itself was also measured from the isolated structure.  The difference 

of the displacements observed from the bottom and from the table corresponds to the isolating device 

displacement demand during the motion. The top displacement values of the rigid and flexible frames without 

isolators are given in Figure 9. It should be noted that the displacement response derived from the flexible frame 

is little bit higher than the rigid frame. On the other hand, the zero crossing length in the time axis is bigger than 

the rigid frame which means that the natural period of the flexible Frame B1 is greater than the rigid Frame A1.  
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Figure 9: The top displacement responses of rigid and flexible frames (a) Frame A1 (b) Frame B1. 

 

In these cases, performed tests on both the rigid and the flexible frames will give a clear idea for the effect of the 

scaled isolators on the lateral behaviors of the specimens. The top displacement responses observed from the 

model structures at the second level of the excitation are presented in Figure 10.  

FA1  

(Rigid Frame W/O Isolator)  

FA2  

(Rigid Frame with 

Isolator)  

FB1 

(Flexible Frame W/O Isolator)  

FB2  

(Flexible Frame with Isolator)  
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Figure 10: The top displacement responses of rigid and flexible frames with isolators (a) Frame A2 (b) Frame 

B2. 

 

The top displacement values observed from the flexible specimen was higher than that of the rigid frame. The 

isolators were able to start working after a certain level of frequency. The isolators were capable to re-center the 

complete specimen to nearly its original position. The relative displacement responses observed from the rigid 

frame is illustrated in Figure 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Relative top displacement responses of rigid frame W/O isolator. 

 
It should be noted that the relative displacement of top story is minimized for the isolated case. This observation 

yields that the superstructure has a rigid body motion. The isolated structure behaves elastically in strong ground 

motions.  
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Figure 12: Relative displacement responses of the isolators (a) Isolator of rigid frame (b) Isolator of flexible 

frame. 

The lateral displacement responses of the isolators are presented in Figure 12, for the ones that were used for 

each specimen. The displacement response observed from the isolator of rigid frame is higher than the isolator 

used for the flexible structure.  
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5. CONCLUSION 

The effects of seismic isolators are the main topic which is widely being investigated in recent years. In this 

study small size pendulum isolator is used for small scale structures to understand the overall behavior.  

The following conclusions can be driven as follows;  

1. Since the increment of the natural period of the rigid frame, the isolated rigid frame could resist to 

longer durations of motions. The increment in the frequency of the motion causes some damages to be 

occurred on the fixed base specimens.  

2. It should be noted that the displacement response derived from the flexible frame is little bit higher 

than the rigid frame. 

3. The zero crossing length in the time axis of displacement history graph is bigger than the rigid frame 

which means that the natural period of the flexible frame B1 is greater than the rigid frame A1. 

4. It should be noted that the relative displacement of top storey is minimized for the isolated case. This 

observation yields that the superstructure has a rigid body motion. 
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ABSTRACT   

In this paper cold formed steel buildings are proposed to be alternatives to reinforced concrete buildings in 

seismic areas. This is because they are lightweight (easy to handle), fast constructed, energy efficient (green 

houses), economical, dimensionally stable and they do not need skilled worker. Under vertical loading the design 

principles of these buildings are well established and codified, however under lateral loadings such as wind and 

earthquake loads efficiently design is needed. The paper present an experimental work conducted on full scale 

cold formed steel wall specimens to investigate the effect of material sheathing type on improving the lateral 

load carrying capacity and the damping characteristics of the walls. The details of test specimens, test program 

and test results are presented. Furthermore some applications of cold formed steel buildings in Turkey and 

worldwide are presented. 

Keywords: Cold formed steel, seismic, sheathing, earthquake   
 

SISMIK ALANLARDA DAHA GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR İÇİN 

CFS BİNA SİSTEMLERİ; TÜRKIYE’DE DENEYSEL ÇALIŞMA VE UYGULAMA 
 

ÖZET  

Soğuk üretim çelik yapıların hafif, kolay taşınabilir, hızlı inşa edilebilir, enerji verimliliği yüksek (yeşil evler), 

ekonomik, boyutlanmasının stabil olması ve kalifiye işçilik gerektirmediği için son zamanlarda, dünya çapında 

tanınıp, özellikle sismik bölgelerde betonarme binaların yerine tercih edilir bir alternatif oluşturmuştur. Düşey 

yük altında, bu yapıların tasarım ilkeleri çok iyi biliniyor olmasına karşın, yatay yük altındaki tasarımının daha 

fazla incelenmesi gerekmektedir. Bu yayında, CFS yapısının dış duvarlarının, ince pürüzlü çelik paneli, , klasik 

lifli çimento paneli ve ince çelik panellerle kaplanıp ve yatay yükler altında test edilmiştir. Test sonuçları, 

önerilen ince pürüzlü çelik paneli, klasik tekniğe göre yatay yük taşıma kapasitesini iki katına çıktığını ortaya 

koymuştur. Ek olarak, ulaşılabilecek maksimum yükte, önerilen uygulama yerel kopma modunda yıkılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk üretim çelik, sismik, kaplama, deprem 

 

 

1. INTRODUCTION 

Post-earthquake experiences in Turkey and worldwide shows that many low-rise residential buildings made of 

flexible moment-resistant RC frames with brittle masonry partitioning walls suffer heavy damages and brittle 

failures causing hundreds if not thousands of people to lose their lives and homes.  Hence it is essential to build a 

house with lightweight materials that have an earthquake resistance with a proper safety. During the last years, 

the use of lightweight Cold-Formed Steel (CFS) structural systems is increasing in Turkey especially in seismic 

areas, where they have found a brilliant and diffused application in low-rise residential and commercial 
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constructions.). Cold formed steel structural members are light weight (i.e weight as much as 60% less than 

wood members and 85 % less than RC members; therefore, foundation and seismic loads can be reduced), easy 

to handle, economical , dimensionally stable, and easy to work with framing system. They are available in a 

variety of Standard shapes and sizes in varying steel thicknesses to accommodate any structural requirements 

and can easily be prefabricated at the construction site, at a central assembly point near the site or can be 

assembled in panels at a factory. Fortunately, under vertical loading the design principles of the thin-walled steel 

profiles is well established and codified, and vertical loading usually does not create problems. However, under 

lateral loadings such as wind and earthquake loads efficiently design is needed. Both the wind and seismic 

provisions in AISI S213 assume a shear wall with steel stud chords, infill steel studs and attached sheathing 

acting as a shear element. Alternatively, the sheathing can be replaced by diagonal strap braces. The sheathing 

materials usually used is wood- based OSB and/or gypsum-based panels but, in some cases steel sheets or 

composite sandwich panels are also used. Peterman et al. (2014) tests two full-scale cold-formed steel framed 

buildings under seismic excitation at the University at Buffalo. The lateral force resisting system (LFRS), 

consisting of OSB sheathed shear walls, and OSB sheathed floors/diaphragms was tested—gravity walls were 

left unsheathed, and interior gypsum on the shear walls and interior walls were absent. Test results shows that 

building is stiffer and stronger than engineering designs suggest; and it responds as a system, not as a set of 

uncoupled shear walls.  

 

 

 

 

 

 

Fig 1.The Proposed shotcreted steel sheet  (units in mm) , W.Mowrtage et al 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Behavior of CFS walls with different sheating materials under monotonic lateral loads, W.Mowrtage  

Furthermore following the MCE ground motion, little to no damage to the structural system was observed and 

the test specimen had no residual drift. Also Mowrtage et al. (2012) propose a new sheathing technique which 

use shotcreted ribbed steel sheets to improve the stability and increase the lateral load carrying capacities of the 
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CFS walls. The idea is to sheath the outer side of CFS structure external walls with thin ribbed steel sheets, then 

shotcreted the sheets with cement or gypsum mortars as shown in Figure 1. To test the concept full size wall 

specimens were prepared in the laboratory and tested under monotonic lateral loads. Some of the specimens were 

sheathed with the traditional fiber cement boards or gypsum boards with mat reinforcement, while the others 

were sheathed with the proposed shotcreted steel sheets. Results shows that Lateral stiffness of the specimens 

sheathed with the proposed technique is 1.3 times higher than the lateral stiffness of specimens sheathed with 

traditional boards (i.e. fibercement or gypsum board with mat reinforcements) or braced by X steel straps as 

shown in Figure 2.  Serrette et al investigates the basic behavior CFS walls of different sheathing types 

(including walls sheathed with plywood, oriented strand board, gypsum wallboard, gypsum sheathing board, 

steel sheet sheathing and fiberboard). In this work ten full scale CFS wall specimens were sheathed with four 

different material types and tested under lateral cyclic loads. The four sheathing types are corrugated steel sheet, 

steel sheet, thin ribbed steel sheet shotcreted with cement mortar, and reinforced cement board .The effect of 

sheathing thicknesses and wall foundation connection details on the lateral load response of the walls were also 

investigated. The paper shows the details of the test program and results. Also cold formed steel applications in 

Turkey and Venezuela are presented. 

 

2. TEST SPECIMENS 

In this work ten identical full scale CFS wall specimens with four different sheathing types were prepared in the 

laboratory and tested under lateral cyclic loading.  

Table 1. Sheathing Type and number of specimen 

Sheathing Type Number of specimen 

 Corrugated steel sheet of 0.6 mm thickness 1 

 Corrugated steel sheet of 0.4 mm thickness 2 

 Steel sheet of 0.4 mm thickness 2 

 thin ribbed steel sheet  1 

 thin ribbed steel sheet shotcreted with cement mortar 2 

Reinforced cement board of 12 mm thickness 1 

Reinforced cement board of 9 mm thickness with welded conction 1 

 

 

         

                   

 

 

 

 

 

 

 

b 
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Before sheathing all specimens composed of five C shape CFS studs, four of them used to make two box shape 

profiles at the specimen edges and the fifth one located  600 mm away from specimen edges(i.e. at the mid of the 

specimen) .The studs are connected from top and bottom by another studs of the same size. All specimens are 

1.2 m in width and 2.8 m in height. The yield and ultimate strength of the steel studs are 240 MPa and 330 MPa 

respectively. The cross section details of a specimen without any sheathing are shown in Fig 3a. The internal 

sheathings of all specimens are made by gypsum-based panels (Gypsum WallBoard (GWB) panels).However the 

four different sheathing types were applied on the external face of the specimens. These sheathing types are 

corrugated steel sheet, steel sheet, thin ribbed steel sheet shotcreted with cement mortar, and reinforced cement 

board as shown in Fig 3 b, c, d, and e respectively. In all sheathing types 3.9 mm diameter steel screws spaced by 

200 mm were used to connect the sheathing boards or the ribbed steel sheets to the specimen studs. The shotcrete 

mortar thickness is 15 mm and its 28 days compressive strength is 3.5 MPa. Table 1 shows sheathing type and 

specimen number.  

 

3. TEST SETUP AND RESULTS 

Each specimen was connected to the testing setup using the same connection details used in practice. Lateral 

cyclic loads were applied to the testing setup from one point first using hydraulic actuator. Then the loads were 

distributed uniformly to the wall by means of rigid beam connected to the top of the wall from 10 points by 

means of screwing 5.5x32 screws. The lateral load-top lateral displacement of each specimen were measured and 

recorded by data acquisition system. The results for the specimens sheathed with corrugated steel sheet, steel 

sheet, thin ribbed steel sheet shotcreted with cement mortar, and reinforced cement board are presented in Fig 4 , 

Fig 5,Fig 6 and Fig 7 respectively.  

Fig 4. Corrugated steel sheet sheathing results 

 

From the results it is observed that lateral load carrying capacity of  CFS walls sheathed with thin ribbed sheet 

only is about 4 kN (see Fig 6), however when they sheathed with  steel sheets or corrugated steel sheets or 

shotctered ribbed thin steel sheets or 9 mm reinforced cement board their lateral load carrying capacity increased 

-15

-10

-5

0

5

10

15

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Top displacement (mm)

L
at

er
al

 l
o

ad
 (

k
N

)

0.4 mm Corrugated steel sheet , specimen No 2

0.6 mm Courrgated steel sheet

0.4 mm Corrugated steel sheet, specimen No 1



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

177 

by two times ,that is it becomes 10 kN. From Figure 6 and Figure 7 it is clear that sheating CFS wall with 12 mm 

thick reinforced cement boards will increase its lateral load carrying capacity by three times to be about 15 kN. 

From Figure 4 it is clear that the wall with 0.6 mm thick corrugated steel sheet and the wall sheathed with 0.4 

mm thick corrugated steel sheet have almost the same lateral load carrying capacities. From Fig 6,Fig5 and Fig4 

it looks that the energy dissipation (i.e. damping )of the wall specimens sheathed with 0.4 mm steel sheets or 

shotctered ribbed thin steel sheets is higher than energy dissipation (i.e. damping ) of the wall specimens 

sheathed with corrugated steel sheets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Steel sheet sheathing results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Shotcreted thin ribbed steel sheet sheathing results 
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The mode failure of the walls sheathed with 0.6 mm corrugated steel sheet was local failure  in the edge studs 

and no damage at all  in the sheet, however for walls sheathed with 0.4 mm corrugated steel sheet failure occurs 

in the corrugated sheet as well as in the studs as shown in Figure 9a and Figure 9b respectively. And the failure 

mode of walls Sheathed with thin ribbed steel sheet shotcreted with cement mortar was local failure in the edge 

studs as shown in Fig 9c. In the walls sheathed with 0.4 mm steel sheets failure mode was the buckling of the 

steel sheet as well as failure of the edge studs as shown in Fig 9d and Fig 9e respectively. For the walls sheathed 

with reinforcement cement boards failure occurs due to screw tears out and failure in the edge stud Fig 9f. The 

last test was test of wall sheathed with 9 mm reinforced cement board and the wall specimen connection to the 

foundation was modified by welding the L shape connection profile. From Fig 7 it is shown at the end of tests 

and after removing the load the permenet displacement was only 6 mm which is very small compared with 

permanent displacement of the wall sheathed with 12mm board (i.e. 6 mm is smaller than 30 mm ).This means 

that fixing the connection will reduce the permanent deformation by about five times. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Reinforced cement board sheathing results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. All results 
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Fig 9 .After Tests failure modes  

 

4. PRACTICAL APPLICATIONS 

The sheathing technique was used to construct four story CFS buildings in seismic areas in Turkey and 

Venezuela as shown in Fig 10. The project involves 1.488 dwellings and social facilities which are constructed at 

Vargas city of the Venezuela. After earthquake occurred in Van, TOKI decided to construct 225 light steel 

dwellings, 225 barns, 3 village administration buildings and mosques and the project is constructed by Joint 

Venture of Akşan Yapı – Siyah Kalem. 

a 
b 

c 

d 

e 

f 
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Fig 10. Applications in Turkey and Venezuela 

 

5. CONCLUSIONS 

Based on the results of these experimental works, it is fund that sheathing type play very important rule in 

enhancing the lateral load carrying capacities of the walls. Also walls failure modes depend on the sheathing 

type. Furthermore the wall sheathed with 0.6 mm thick corrugated steel sheet and the wall sheathed with 0.4 mm 

thick corrugated steel sheet have almost the same lateral load carrying capacities .The mode failure of the walls 

sheathed with 0.6 mm corrugated steel sheet was local failure in the edge studs and no damage at all in the sheet, 

however for walls sheathed with 0.4 mm corrugated steel sheet failure occurs in the corrugated sheet as well as 

in the studs. The energy dissipation (i.e. damping) of the wall specimens sheathed with 0.4 mm steel sheets or 

shotctered ribbed thin steel sheets is higher than energy dissipation (i.e. damping) of the wall specimens sheathed 

with corrugated steel sheets. CFS Walls sheathed with  steel sheets or corrugated steel sheets or shotctered 

ribbed thin steel sheets or 9 mm reinforced cement board their lateral load carrying capacity all most the same 

(i.e. 10 kN). However CFS walls sheathed with 12 mm thick reinforced cement boards was 15 kN which is 

higher capacity than all the tested sheathing types by 1.5 times. Also the failure mode of walls sheathed with thin 

ribbed steel sheet shotcreted with cement mortar or sheathed with 0.6 mm corrugated steel sheet was local failure 

in the edge studs. However in the walls sheathed with 0.4 mm steel sheets failure mode was the buckling of the 

steel sheet as well as failure of the edge studs .The walls sheathed with reinforcement cement boards failure 

occurs due to screw tears out and failure in the edge stud. CFS wall foundation connection details play very 

important rule on the permanent deformation in the wall. Welding the L shape connection profile which connect 

the wall to its foundation will reduce the permanent deformation by about five times. 
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ABSTRACT 

Timber is one of the oldest and most frequently used building materials known to human.  Wood in construction 

includes: it is an extremely versatile raw material, less energy is required to process wood into finished products, 

it is a renewable resource, and when maintained properly it can be a very durable building material. Today the 

emphasis has shifted from heavy timber construction to light frame building construction. Light-frame building 

construction is the most frequently used form of residential construction. In this study the importance of shear 

walls has been investigated for resistance to lateral loading such as earthquakes or wind. The combination of 

shear walls and horizontal diaphragms is often referred to as diaphragm design. So the using of shear-wall in 

construction to reduce the disasters and providing the durable buildings are unavoidable.    

Keywords: Earthquakes, disasters, durable building, construction, shear-wall. 

 

YAPIDAKİ PERDE DUVARIN DEPREMDE AFETİ ÖNLEMEKTEKİ ROLÜ 

 

ÖZET 

Kereste insan bilinen en eski ve en sık kullanılan yapı malzemelerinden biridir. İnşaatta ahşap içerir: o bir 

yenilenebilir kaynaktır, ahşap islemesi, daha az enerji istemektedir ayrıca, çok yönlü hammadde ve bakımı 

düzgün, çok dayanıklı yapı malzemesi olabilir. Bugün vurgu ışık çerçeve bina inşaatı ağır ahşap yapı kaymıştır. 

Hafif çerçeve inşaat konut inşaatı en sık kullanılan şeklidir. Bu çalışmada perde duvarların önemi özellikle, 

deprem veya rüzgâr gibi yanal yükleme direnç için incelenmiştir. Perde duvar ve yatay diyafram kombinasyonu 

genellikle diyafram tasarım olarak adlandırılır. Yani afetlerin azaltılması için inşaatta perde - duvar kullanılması 

ve dayanıklı binalar elde etmek için kaçınılmazdır. 

Anahtar Kelimeler: Depremler, afetler, sağlam bina, yapı, perde duvar. 

 

1. INTRODUCTION 

Only during the last decades the idea that old and ancient buildings could be restored and reused became 

appealing for the market. In fact, the present policy is not only to preserve but also to make buildings and the 

whole historic part of the cities alive, functioning and appealing to the inhabitants and to the tourists. It is the 

unique atmosphere of narrow streets and historic squares that provides a meaning to the cultural heritage of city 

centers, which must be the everyday reality for the local population European countries have developed 

throughout the years a valuable experience and knowledge in the field of conservation and restoration. In recent 

years, large investments have been concentrated in this field, leading to impressive developments in the areas of 

inspection, non-destructive testing, monitoring and structural analysis of historical constructions. These 

developments, and the recent guidelines for future reuse and conservation projects, allow for safer, economical 

and more adequate remedial measures. 
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The analysis of historical masonry constructions is a complex task. Firstly, limited resources have been allocated 

to the study of the mechanical behavior of masonry Significant changes in the core and constitution of structural 

elements, associated with long construction periods; 

- Construction sequence is unknown; 

- Existing damage in the structure is unknown; 

- Regulations and codes are non-applicable. 

Anamnesis, diagnosis, therapy and controls, corresponding respectively to the condition survey, identification of 

the causes of damage and decay, choice of the remedial measures and control of the efficiency of the 

interventions. Thus, no action should be undertaken without ascertaining the likely benefit and harm to the 

architectural heritage. A full understanding of the structural behavior and material characteristics is essential for 

any project related to architectural heritage. Diagnosis is based on historical A combination of both scientific and 

cultural knowledge and experience is indispensable for the study of all architectural heritage. The purpose of all 

studies, research and interventions is to safeguard the cultural and historical value of the building as a whole and 

structural engineering is the scientific support necessary to obtain this result. Diagnosis and safety evaluation of 

the structure are two consecutive and related stages on the basis of which the effective need for and extent of 

treatment measures are determined. If these stages are performed incorrectly, the resulting decisions will be 

arbitrary: poor judgment may result in either conservative and therefore heavy-handed conservation measures or 

inadequate safety levels. Evaluation of the safety of the building should be based on both qualitative (as 

documentation, observation, etc.) and quantitative. 

The case studies are at different levels of remedial measures. In the first case study (Church of Saint Christ in 

Outeiro), the works have been completed. In the second case study, the works are to be initiated in the coming 

months (Monastery of Salzedas).Finally, it the last case study (Monastery of Jerónimos in Lisbon), an iterative 

diagnosis procedure is under way. For the analysis of the façade subjected to vertical loading a plane stress 

representation of the façade has been adopted. The thickness of the façade took into account the three-

dimensional shape of the structure. The adopted elastic values were representative of the type of masonry found 

in the structure. The vertical loads considered in the analysis included the self-weight of the structure, the weight 

of the pyramidal roof of the bell-towers and the weight of the main nave roof. The soil-structure interaction has 

been modeled by interface elements, with properties obtained from in-situ testing of the soil. 

Hypothesis that all permanent loads are applied simultaneously and not in agreement with the construction 

phases, it is observed that the maximum value of the tensile stresses  

Conservation, analysis, understanding and strengthening of ancient structures remain a true challenge from the 

engineering point view, despite the considerable investment in research and development in the last decades. 

Recommendations are currently available taking into consideration the expertise and diversity of different 

countries. Nevertheless, the application of the recommendations will always depend on the skills and experience 

of the practitioner. Examples of recent case studies in Portugal are provided here, to serve as a database of 

possible solutions and to act as guidelines for possible similar cases. 

 

2. MASONRY SHEAR WALLS 

Although many forms of masonry produce walls with sufficient strength for use as shear walls, the construction 

widely used in regions of severe windstorms or high risk of earthquakes is that using hollow units of precast 

concrete (concrete blocks), now referred to as CMU construction. This construction may be used with only 

minor reinforcing (technically qualified as unreinforced masonry), but it is usually developed as reinforced 

masonry for structural applications. 

Reinforcement usually consists of small-diameter steel bars placed in continuous vertical and horizontal voids 

that are then filled with concrete. The filled voids and reinforcement literally form a planar rigid frame of 

reinforced concrete within the masonry wall. 

Design codes require minimum amounts of reinforcement and maximum spacing of the filled and reinforced 

continuous voids. This, together with other minimum requirements, produces a minimal form of construction 
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that typically has a rating equal to that at the high end for wood-framed walls. Above this minimum is a 

significant range of increase—up to a fully concrete-filled wall with major reinforcement and a capacity well 

above that of the minimal construction. The minimum wall (created with a single-block thickness) is a nominal 

8-in. thick (usually 7.5 in. actually). A 10-in.-nominal thickness block is available, but for reasons of 

coordination of dimensions, the most used blocks are S, 12, or 16 in. thick. 

Code requirements also provide for the reinforcement of wall tops, ends, and intersections and the edges around 

wall openings. For anchorage and continuity of the vertical reinforcement, dowels are placed in concrete 

supports to match the bars in the wall above. 

Unlike wood-framed shear walls, masonry walls are used frequently also as bearing walls for support of roof or 

floor structures or for walls above in multistory construction. Therefore, complete design must deal with the 

loading combinations that occur. 

For alignment of vertical reinforced voids, a regimented order of placement of units required. The face pattern of 

the wall is restricted on this basis. Blocks cannot be cut Tor a custom-dimensioned wall length, as is possible in 

other forms of masonry construction. For these reasons, the building plan must be carefully developed with the 

block modular dimensions in mind. 

In general, the strength and stiffness of masonry walls approaches that of walls of precast or site cast concrete. 

Masonry and concrete walls generally produce the stiffest bracing systems for low-rise buildings. 

As discussed previously, a long wall may be constructed as continuous, despite the existence of some openings. 

When these occur, there is a range of behavior for the wall based on the frequency and size of openings and the 

net dimensions of solid wall elements. Figure 3.18 shows the general relationships and the range of character of 

the continuous structure, from solid wall to flexible rigid frame. A wood-framed wall may proceed through this 

range, hut the rigid frame actions are mostly limited to masonry or concrete walls. 

 

3. CONCRETE SHEAR WALLS 

Concrete shear walls represent the single strongest element for resistance to lateral shear force. When used for 

subgrade construction (basement walls) or for extensive walls in low-rise buildings, they indeed provide great 

stiffness and strength for the shear wall tasks. Their greatest strengths are generally developed with site cast 

construction (concrete poured in forms at the site in the desired position). However, large precast walls are also 

capable of considerable bracing when properly developed with the total structure. 

Of critical concern for concrete walls—and all reinforced concrete, for that matter—is the proper detailing of the 

steel reinforcement. Recommended details for this are specified in building codes and in the publications of the 

various organizations in the concrete industry, including the American Concrete Institute (ACI), Portland 

Cement Association (PCA), and Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI). 

Concrete construction is generally similar to the masonry construction discussed in the preceding section. The 

structures produced are heavy and stiff and weak in tension. Required seismic shear forces for design are a 

maximum due to the combination of weight and overall stiffness of the structures. For earthquakes, concrete 

shear walls can work well, but proper detailing of the construction is very important. When used in combination 

with other structures (wood and steel framing, for example), adequate anchorage or effective separation must be 

used to provide for the differences in seismic movements. For wind, the heavy, solid, stiff structure (concrete or 

masonry) is often an advantage, providing an anchor for lighter elements of the construction. Indeed, excessive 

weight is of opposite concern generally for wind and seismic effects. Typically, concrete and masonry 

foundation walls are the direct anchors for structures of wood and steel. 

An advantage with reinforced concrete over reinforced masonry (particularly concrete block construction), is the 

greater flexibility with regard to placement of the steel reinforcing bars. These can be placed only in the modular 

voids and mortar joints of masonry walls, but they can be placed with more freedom in the concrete mass 

Furthermore the steel rods must be vertical or horizontal in masonry, while the bars can take any direction. 
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4. SEISMIC DESIGN PHILOSOPHY 

The generally accepted objectives of earthquake resistant design in national and state seismic design codes for 

buildings is that structures should be able to: 

a) Resist minor earthquakes without damage. 

b) Resist major earthquakes without structural damage but with some nonstructural damage. 

c) Resist major earthquakes without collapse but with some structural as well as nonstructural 

damage. 

Although these objectives are widely quoted, they are unstated in many codes. For example the US Uniform 

Building Code probably the most widely used code in the word, simply states an overall objective of 

safeguarding life or limb, health, property and public welfare. 

The definitions of minor, moderate and major earthquakes are variable but generally relate to the life of the 

structure, and the consequences of failure. The major level earthquake defined in the life of the structure, and the 

consequences of failure. The major level earthquake defined in the NEHRP (1988) ode has a recurrence interval 

of 475 years corresponding to a 10% probability of exceeding in 50 years, which is commonly accepted to be the 

expected life of a building. The corresponding service level earthquake for a typical building would have a 10 

year recurrence interval and a 99.3% probability of being exceeded in 50 years. (Uang,1991). 

The practical application of the philosophy is that design is generally carried out at an elastic level (no damage) 

so that earthquake forces can be treated in a manner similar to that in which gravity, wind and other loads are 

treated. In order to deal with the second requirement, ductility requirements are stipulated so that the structure is 

capable of yielding without collapse .Yielding is inevitably accompanied by damage. The argument for 

accepting damage to structures in major earthquakes is based on cost. Building costs escalate very rapidly with 

an increase in earthquake level and the current consensus view of the numerous seismic code committees word 

wide is that major cost in earthquake provisions are not acceptable. 

The development of seismic design codes is an interesting sociological phenomenon. The driving force in 

producing the code may come in various ways: 

a) By the structural design profession with the motivation of regulating practice and obtaining a 

degree of public acceptance for it. 

b) As a government driven measure usually following a major earthquake. 

c) As part of a general standards programme supported jointly by government and industry. 

 

4.1 Application 

The application of codes varies both in the manner in which a code may selected and/or enforced. 

a) Codes may be legally enforceable 

b) Codes may be a requirement of a regulatory body. 

c) Codes may have the status of ‘accepted practice’ and, therefore, place an onus on practicing 

structural engineers to apply them. 

d) The structural engineer may be free to select a seismic code which he/she considers appropriate. 

All these situations exist, and the merits of each situation can be argued. Unfortunately, another category exists 

in practice which possesses no merit whatsoever! 

e) There is no legal requirement for seismic design. Therefore, there is no need to take seismic forces 

into account. 

 

4.2 Effectiveness 

The best check on code effectiveness is by examining the behavior of code designed structures in strong 

earthquakes. Housner (1982) quoted instances where building behavior in earthquake showed the effectiveness 

of code design. In other earthquakes since that time Meksico (1985), Spitak, Armenia (1988) and Erzincan( 

1992), there has been less ground for complacency. 
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5. EARTHQUAKES AND BUILDINGS 

In an earthquake the ground rocks, twists, heaves and subsides, changing direction and speed all the while. Such 

violent and chaotic ground movement sets buildings in motion. Houses tend to shift off their foundations and 

some structural elements may overturn. Houses literally come apart at the seams, section by section and piece by 

piece. But wood frame houses, if properly attached to the foundation and tied together structurally, can resist 

seismic loads and reduce the likelihood of earthquake damage. 

 

Figure 1. 

 

5.1 The Effect of Lateral Force on Structural Elements 

The light weight of wood frame buildings results in less force from inertia. Less force means less damage 

(Figure 1.4.). Wood's natural flexibility also is an advantage when seismic forces are brought to bear and the 

nailed joints in wood frame buildings dissipate energy and motion. 

But wood's inherent earthquake resistance must be accompanied by design and construction techniques that take 

advantage of those characteristics. Structural wood panels nailed to wall framing add rigid bracing, help resist 

lateral loads and help tie framing members together Bolted connections at the sill plate/foundation joint help 

keep the house in one spot. Securely connected wall, floor and roof framing also help tie a house together and 

make it a single, solid structural unit. Proper connections will do more to hold a house together during an 

earthquake than any other single seismic design element. 

Modern building codes require seismic design elements in new construction. Those elements typically include 

the measures mentioned above. Consult your local building codes for the requirements in your area. Older 

houses frequently need retrofitting if they are to withstand earthquakes. While this brochure deals primarily with 

retrofit applications, the same principles apply to new construction.  

 

This series of illustrations shows, in an exaggerated way, what a house goes through during and after a simple 

north-south lurch. 

 

 

In frame #1, the building and ground are at rest. 

 

In frame #2, the Southern lurch begins and the building follows. 
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In frame #3, the ground is still pulling the building to the south, but the 

deformation of the building is reduced. The building is travelling at/near the 

speed of the ground. 

 

In frame #4, the Northern lurch begins. The building will have to reverse its 

direction of travel; doubling the forces imposed by the first ground movement. 

 

In frame #5, the building has changed direction. The top floor is the last to feel 

this change. 

 

In frame #6, the ground is finally a rest, but the building is still in motion. 

 

In frames #7 through #10, the building continues to move until the energy of the 

earthquake is dissipated. 

 

Energy absorbing construction elements, like plywood shear walls, flex and 

deform; generating heat in the process. 

 

Less flexible materials, like gypsum wallboard, absorb energy to a point, then 

they rupture. Diagonal cracks from the corners of doorways and windows are the 

result. 

 

(Illustration courtesy of Fine Homebuilding magazine.) 

Figure 2. - When the Ground Moves 

 

6. CONCLUSIONS 

There are ways of making structures safer than the current ones. Researchers and the engineering community have 

mobilized to achieve that goal, working on removing shortcomings in the design of structures that have not 

performed well in seismic events and coming up with improved versions capable of standing up to a certain level of 

earthquakes. The combination of shear walls and horizontal diaphragms is often referred to as diaphragm design. 

So the using of shear-wall in construction to reduce the disasters and providing the durable buildings are 

unavoidable. 
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ÖZET 

Depremin meydana geldiği 23 Ekim 2011 tarihinden hemen sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları yaklaşık 4 

ay boyunca kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu çalışmalar sırasında; çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, 

Mühendis ve Mimar Odaları ve Üniversitelerden 1.000’i aşkın inşaat mühendisi ve mimar görev almıştır. Van 

genelinde 200.000’e yakın konut, işyeri ve ahır tek tek dışarıdan ve içlerine girmek suretiyle incelenerek, hasar 

tespit işlemi gerçekleştirilmiş ve bu tespitler kayıt altına alınmıştır. 

Depremin hemen ardından yapılan ön hasar tespit çalışmalarından sonra ilk etapta tehlike arz eden binalar 

yıkılmış, Van ve Erciş’te acil yıkımı gereken veya enkaz durumundaki 600’den fazla binanın yıkımı yapılmış, 

köylerde muvafakat veren vatandaşlarımızın enkazları kaldırılmıştır. Ayrıca bazı üniversiteler orta hasarlı 

binalarda bilimsel incelemeler yaparak, incelenen binaların güçlendirilip, güçlendirilemeyeceğine yönelik karot 

v.b. çalışmalar yapmışlardır.  

Depremin ardından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; AFAD tarafından Van İli ve köyleri ile Erciş İlçesi 

ve köyleri için “Genel Hayata Etkililik” kararı alınmıştır. Bu kararla, afetzede vatandaşlarımıza ilgili mevzuattan 

doğan yardım ve kolaylıklar sağlanmıştır. 

Tamamlanan kesin hasar tespit çalışmaları soncunda da ağır ve orta hasarlı konut, işyeri ve ahırlar için Mahalli 

Hak sahipliği İnceleme Komisyonunca incelemeleri tamamlanarak, hak sahibi kabul edilenler ve edilmeyenler 

belirlenmiştir. 

Bu çalışmada deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sırasında ve sonrasında karşılaşılan sorunlar, 

çözüm önerileri ile hasar tespit çalışmalarının teknik,  istatistik ve sosyal boyutları araştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hasar tespit, Van depremi, Mühendislik, AFAD, Hasarlı bina 

 

23 OCTOBER 2011 VAN EARTHQUAKE AFTER INVESTIGATION OF 

THE DAMAGE ASSESSMENT STUDY 

 

ABSTRACT 

Damage assessment, which started immediately after the earthquake occurred 23 October 2011 and continued 

without interruption for about 4 months. During these studies; various public institutions and organizations, 

Engineers and Architects and civil engineers from the University of more than 1,000 architects and took office. 

Van across close to 200,000 residential, commercial and examined individually by entering the barn outside and 

inside, damage assessment process was carried out and the findings were recorded. 
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After immediately after preliminary damage assessment of the earthquake collapsed buildings dangerous in the 

first place, Van and Ercis emergency demolition needed or debris in case of more than 600 buildings of the 

destruction done is removed the debris of our citizens that consent in the villages. In addition, some universities 

are making scientific investigations in mid-damaged building, strengthening and building are examined, core, 

etc. can not be strengthened for studies were made. 

Within the framework of the evaluation after the earthquake; With by Van and Ercis district AFAD villages and 

villages "General Life Effectiveness" The decision has been taken. This decision, arising from the legislation to 

help our citizens of victims and amenities are provided. 

Completed accurate damage assessment as result in severe and moderately damaged housing, offices and Local 

Eligibility Review Commission completed studies for the barn, beneficiaries were identified who accepted and 

those not. 

This study determined the damage done during the work and the problems encountered after the earthquake, the 

damage assessment study with technical solutions, statistics and social aspects will be investigated. 

Keywords: Damage assessment, Van earthquake, Engineering, AFAD, damaged buildings 
 

ENKAZ KALDIRMA, HASAR TESPİT VE HAK SAHİPLİĞİ 

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; AFAD tarafından Van İli ve köyleri ile Erciş İlçesi ve köyleri için 

“Genel Hayata Etkililik” kararı alınmıştır. Bu kararla, afetzede vatandaşlarımıza ilgili mevzuattan doğan yardım 

ve kolaylıklar sağlanmıştır. 

 

1.  ENKAZ KALDIRMA 

•İlk etapta tehlike arz eden binalar yıkılmıştır. 

•Van ve Erciş’te acil yıkımı gereken veya enkaz durumundaki 600’den fazla binada yıkım çalışmaları 

tamamlamıştır. 

•Köylerde muvafakat veren vatandaşlarımızın enkazları kaldırılmıştır. 

Van Hasar Tespit Çalışmaları ile İlgili Olarak; 

Depremin meydana geldiği 23 Ekim 2011 tarihinden hemen sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları yaklaşık 4 

ay boyunca kesintisiz olarak devam etmiştir. 

Bu çalışmalar sırasında; çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Mühendis ve Mimar Odaları ve Üniversitelerden 

1.000’i aşkın inşaat mühendisi ve mimar görev almıştır. 

Van genelinde 200.000’den fazla konut, işyeri ve ahır tek tek dışarıdan ve içlerine girmek suretiyle incelenerek, 

hasar tespit işlemi gerçekleştirilmiş ve bu tespitler kayıt altına alınmıştır. 

Erciş Merkez’de İTÜ, Van Merkez’de ise Yıldız Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi, orta hasarlı 

binalarda bilimsel incelemeler ve güçlendirilip güçlendirilmeyeceğine yönelik karot vb. çalışmaları yapmaktadır. 

 

VAN DEPREMİ HAK SAHİPLİĞİ VE BORÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 

Van Merkez’e bağlı köyler ve Erciş köylerindeki afetzede ailelerin borçlandırma yapmaları için ilan edilen yasal 

süre 25 Ocak 2012 tarihinde başlamış, 24 Mart 2012 tarihinde sona ermiştir. Van Erciş Merkez mahallelerindeki 

afetzede ailelerin borçlandırma yapmaları için ilan edilen yasal süre 2 Nisan 2012 tarihinde başlamış olup, 31 

Mayıs 2012 tarihinde sona ermiştir. 

Van Merkeze bağlı 30 mahalle, 2 Belde, Edremit Merkez, Edremit Çiçekli Beldesi ve Edremit köylerindeki 

afetzedelerin müracaatı; 30 Nisan 2012 tarihinde başlamış 28 Haziran 2012 tarihinde sona ermiştir. Valiliğin 
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talebi Başkanlığımızın Onayı ile 15 günlük ek süre verilmiş bu sürede 19 Temmuz 2012 tarihinde sona ermiştir. 

Bu süreler içerisinde, Van Merkez Mahallelerinden; Ağır ve orta hasarlı konut, işyeri ve ahır için 33.663 

afetzedenin talep ve taahhütnamesi alınmış borçlandırmaları yapılmıştır. Alınan talep ve taahhütnameler Mahalli 

Hak sahipliği İnceleme Komisyonunca incelenmiş, hak sahibi kabul edilenler ve edilmeyenler belirlenmiştir. 

Erciş Merkezde hak sahibi kabul edilen ve edilmeyenler için 30 Temmuz 2012 tarihinde ilana çıkılmış 14 

Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir. İtiraz sonucu hak sahibi sayısı 350 artışla 2.377 olmuştur. Van Merkez, 

Bostaniçi, Erçek, Edremit Merkez, Edremit köyleri ve Çiçekli Beldesinden hak sahibi kabul edilen ve 

edilmeyenlerin ilanı 15 Ağustos 2012 tarihinde başlamış 29 Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir. Hak sahibi 

sayısı 9.161’dir. 

 

2. HASAR TESPİT 

A-Yapı Türlerine Göre Hasar Tespit Analizi 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ayırımına Göre Yapı Türleri 

Tablo:1 Ayırımına Göre Yapı Türleri 

 

 

Gerçekleştirilen yaklaşık 187 bin hasar tespit incelemesinin genel sonuçlarına bakıldığında; konutların 

%76’sının, işyerlerinin %79’unun ve ahırların %82’sinin hasar aldığı görülmektedir. Genel hasar oranı ise %77 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle incelenen her 100 yapıdan yaklaşık 77’sinin deprem nedeniyle hasar 

gördüğü görülmektedir. Bu oran, depremin yapılar üzerindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu ortaya 

koymaktadır. İncelenen her 100 konutun 76’sının hasar gördüğü, bu sayının işyerleri için yaklaşık 79 ve ahırlar 

için yaklaşık 82 olduğu görülmektedir. 

Hasar derecelerine göre bir oranlama yapıldığında; tüm yapı türleri bazında, incelenen yapıların %26,1’inin yıkık 

ya da ağır hasarlı olduğu görülmektedir. Orta hasarlı yapıların oranı %12, az hasarlı yapıların oranı %39,1 ve 

hasarsız yapıların oranı %22,7 olarak hesaplanmıştır. 
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Yapı türlerine göre sınıflandırıldığında ise;  

•İncelenen konutların %24,5’inin yıkık ya da ağır hasarlı, %12,3’ünün orta hasarlı, %39,5’inin az hasarlı 

ve %23,6’sının hasarsız olduğu;  

•İncelenen işyerlerinin %15,4’ünün yıkık ya da ağır hasarlı, %20,9’unun orta hasarlı, %42,7’sinin az 

hasarlı ve %21,1’inin hasarsız olduğu;  

•İncelenen ahırların ise %47,3’ünün yıkık ya da ağır hasarlı, %1,9’unun orta hasarlı, %33’ünün az hasarlı 

ve %17,7’sinin hasarsız olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo:2 Hasar Derecelerinin Oransal Dağılımı 

 

Yıkık veya ağır hasarlı yapıların 36.203’ünü %74 ile konutlar oluşturmaktadır. Konutları %20 ile ahırlar ve %6 

ile işyerleri takip etmektedir. Yıkılan/ ağır hasar gören yapıların yaklaşık dörtte üçünü konutların oluşturduğu 

görülmektedir. 

Orta hasarlı yapıların 18.181’ini %81 ile konutlar oluşturmaktadır. Konutları %17 ile işyerleri ve %2 ile ahırlar 

takip etmektedir. Orta hasarlı yapıların dörtte üçünden fazlasını konutlar ve yaklaşık beşte birini işyerleri 

oluşturmaktadır. 

Az hasarlı yapıların 58.374’ünü %80 ile konutlar oluşturmaktadır. Konutları %11 ile işyerleri ve %9 ile ahırlar 

takip etmektedir. Bir başka deyişle, az hasarlı her 100 yapının 80’i konutlardan oluşmaktadır. 

Deprem nedeniyle hasar gören konutların %32’sinin yıkılmış veya ağır hasar aldığı görülmektedir. Orta derecede 

hasar gören konutların oranı, tüm hasarlı konutlar içerisinde %16 seviyesindedir. Az hasarlı konutların oranı ise 

%52 civarındadır. 

İşyerleri bazında incelendiğinde; hasarlı işyerlerinin %20’sinin yıkılmış veya ağır hasar aldığı görülmektedir. 

Orta derecede hasar gören işyerlerinin oranı, tüm hasarlı işyerleri içerisinde %26 seviyesindedir. Az hasarlı 

işyerlerinin oranı ise %54’tür. 

Yıkılmış veya ağır hasarlı yapılar içerisinde oranı en yüksek yapı türünün ahırlar olduğu görülmektedir. Hasar 

gören tüm ahırlar içerisinde yıkılmış veya ağır hasarlı ahırların oranının %58 olduğu görülmektedir. Hasarlı 

ahırların sadece %2’si orta hasarlı iken az hasarlıların oranı %40’dır. 

 

B-İlçelere Göre Hasar Tespit Analizi 

Hasar tespit çalışmaları sonucunda elde edilen veriler, ilçelere göre hasar gören yapıların analizinin 

yapılabilmesi amacıyla Van Merkez, Van Merkez köyleri, Erciş Merkez, Erciş köyleri, Edremit Merkez, ve 

Edremit köyleri olmak üzere 6 grupta sınıflandırılmıştır. 

Hasar tespit çalışmaları kapsamında Van Merkez’de yaklaşık 109 bin inceleme gerçekleştirilmiştir. Hasar 

görmeyen yapıların oranı %25,1 olarak raporlanmış- tır. Yıkık veya ağır hasarlı yapıların oranı %19,2, orta 

hasarlı yapıların oranı %17,1 ve az hasarlı yapıların oranı %38,7 olarak öne çıkmaktadır. Van Merkez’de 

yaklaşık 21 bin yapı yıkılmış veya ağır hasar almıştır. 

Hasar tespit çalışmaları kapsamında Van Merkez köylerinde yaklaşık 21 bin inceleme gerçekleştirilmiştir. Hasar 

görmeyen yapıların oranı %11,4 olarak raporlanmıştır. Bir başka deyişle Van Merkez köylerinde incelenen her 
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100 yapıdan sadece 11’inin hasar görmediği ve 89’unun deprem nedeniyle hasar gördüğü görülmektedir. Yıkık 

veya ağır hasarlı yapıların oranı %56,1, orta hasarlı yapıların oranı %2,3 ve az hasarlı yapıların oranı %30,1 

olarak öne çıkmaktadır. Merkez köylerinde yaklaşık 12 bin yapı yıkılmış veya ağır hasar almıştır.  

Daha sonraki grafiklerde de görülebileceği üzere, Van genelindeki altı bölge kapsamında yıkık veya ağır hasarlı 

yapıların oransal olarak en yüksek olduğu bölge Van Merkez köyleridir. Van Merkez köylerinde incelenen her 

100 yapının 56’sı ya yıkılmış ya da ağır hasar görmüş- tür. Bu nokta özellikle kırsal yapılaşmada depreme 

dayanıklı konutların inşası adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Van Merkez Genel Hasar Durumu            Şekil 3 Merkezi Köyler Genel Hasar Durumu 

 

Erciş Merkez’de 32 binden fazla inceleme gerçekleştirilmiştir. Hasar görmeyen yapıların oranı %21,2 olarak 

raporlanmıştır. Bir başka deyişle Erciş Merkez’de, incelenen yapıların yaklaşık beşte dördünün deprem 

nedeniyle hasar gördüğü görülmektedir. Yıkık veya ağır hasarlı yapıların oranı %29,2, orta hasarlı yapıların 

oranı %8,8 ve az hasarlı yapıların oranı %40,9 olarak öne çıkmaktadır. Erciş Merkez’de 9 binden fazla yapı 

yıkılmış veya ağır hasar almıştır. 

Erciş köylerinde 19 binden fazla inceleme gerçekleştirilmiştir. Hasar görmeyen yapıların oranı %19,2 olarak 

raporlanmıştır. Bir başka deyişle Erciş köylerinde, yapıların yaklaşık beşte dördünün deprem nedeniyle hasar 

gördüğü görülmektedir. Yıkık veya ağır hasarlı yapıların oranı %29,8, orta hasarlı yapıların oranı %1,9 ve az 

hasarlı yapıların oranı %49 olarak öne çıkmaktadır. Erciş köylerinde yaklaşık 6 bin yapı yıkılmış veya ağır hasar 

almıştır. 
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    Şekil 4. Erciş Merkez Genel Hasar Durumu                   Şekil 5. Erciş Köyleri Genel Hasar Durumu 

 

Tıpkı Van Merkez ve Van Merkez Köyleri örneğinde olduğu gibi Erciş Merkez ve Merkez köylerinde de hasar 

oranları köylerde daha fazladır. Erciş Merkezde hasarsız yapıların oranı %21,2 iken, Erciş köylerinde bu oran 

%19,2 olmuştur. Bu bağlamda Erciş köylerindeki yapıların Erciş Merkeze göre daha fazla hasar aldığı 

görülmektedir 

Bölgelerin kendi içlerinde yıkık/ağır hasarlı yapı oranlarına bakıldığında; Van Merkez köylerindeki yapıların 

%56’sının, Erciş köylerindeki yapıların %29,8’inin, Erciş Merkez’deki yapıların %29,2’sinin, Edremit 

köylerindeki yapıların %20,5’inin, Van Merkez’deki yapıların %19,2’sinin ve Edremit Merkez’deki yapıların 

%15,2’sinin yıkık ya da ağır hasarlı olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 6. Yıkık Ağır Hasarlı Yapıların ‘Oransal’ Karşılaştırılması 

Yıkık/ağır hasarlı konutlar ilçeler bazında incelendiğinde; tüm yıkık/ağır hasarlı konutların %49,2’sinin Van 

Merkez’de, %20,1’inin Van Merkez köylerinde, %17,4’ünün Erciş Merkez’de, %11,1’inin Erciş köylerinde ve 

%2,2’sininde Edremit Merkez ve köylerinde yer aldığı görülmektedir. 

Yıkık/ağır hasarlı işyerleri ilçeler bazında incelendiğinde; tüm yıkık/ağır hasarlı işyerlerinin %49,7’inin Van 

Merkez’de, %46,7’sinin Erciş Merkez’de ve %2,8’inin Van Merkez köylerinde yer aldığı görülmektedir. Erciş 

köyleri, Edremit Merkez ve köylerinde oranlar %0,3 seviyesindedir. İşyerlerinin, ticari hayatın daha hareketli 

olduğu merkezlerde (Van Merkez ve Erciş Merkez) daha yüksek bir oranda yıkıldığı veya ağır hasar aldığı 

görülmektedir. 
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Yıkık/ağır hasarlı ahırlar ilçeler bazında incelendiğinde; tüm yıkık/ağır hasarlı ahırların %45,3’ünün Van Merkez 

köylerinde, %19’unun Erciş Merkez’de, %17’6’sının Erciş köylerinde, %16,6’sının Van Merkez’de, %1,2’sinin 

Edremit köylerinde ve %0,3’ünün Edremit Merkez’de yer aldığı görülmektedir. Ahırların, tarımsal hayatın daha 

hareketli olduğu köylerde (Van Merkez köyleri ve Erciş köyleri) daha yüksek bir oranda yıkıldığı veya ağır hasar 

aldığı görülmektedir. 

 

 Şekil 7. Yıkık/Ağır Hasarlı İşyerlerinin İlçelere              Şekil 8. Yıkık/Ağır Hasarlı Ahırların İlçelere                   

Göre Dağılımı                  Göre Dağılımı        

                        

3. HAK SAHİPLİĞİ VE YER SEÇİMİ ÇALIŞMALARI 

AFAD tarafından, Van Merkez ve köyleri, Erciş Merkez ve köyleri ve Edremit Merkez ve köyleri için “Genel 

Hayata Etkililik” kararı alınmıştır. Bu kararla, afetzede vatandaşlarımıza ilgili mevzuattan doğan haklarının 

uygulanması konusunda yardım ve kolaylık sağlanmıştır. Meydana gelen depremin üçüncü gününden itibaren 

AFAD İmar Plan Proje Çalışma Grubu teknik personeli ile Van Valiliği bünyesindeki il müdürlüklerinde 

bulunan teknik ekipler tarafından ön yer seçimi çalışmalarına başlanmıştır. Afetzede bazında yapılan ön yer 

seçimi çalışması kapsamında, öncelikle ilin teknik elemanlarına uygulamalı olarak yer seçimi çalışmaları 

anlatılmıştır. Daha sonra ekipler oluşturularak, bir kısmı Van ve Erciş’te, öncelikle geçici iskân alanları 

(konteyner alanları) ile il ve ilçe merkezinde TOKİ tarafından yaptırılacak konutların yerleşim yeri olabilecek 

alanlar araştırılarak raporlanmıştır. Diğer ekipler ise köylerde kalıcı konutların yapılacağı toplu alanlar ile geçici 

iskân alanlarının çalışmalarını yürütmüştür. Van Merkez köyleri ile Erciş’e bağlı köylerde, iklim koşullarının 

elverdiği 20 Ocak 2012 tarihine kadar bu çalışmalar devam etmiştir. Yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalara 

zaman zaman ara verilmiştir. Ön yer seçimi çalışmalarında İyileştirme Dairesi Başkanlığı İmar Plan Proje 

Çalışma Grubundan 5 jeoloji mühendisi, 3 harita mühendisi, 1 harita teknikeri, 1 şehir plancısı olmak üzere 

toplam 10 teknik personel hem sahada uygulamalarda bulunmuş, hem de koordinasyon çalışmalarını 

yürütmüşlerdir. Bu çalışmalarda, Van Merkez, Erciş ve Edremit ilçelerinde öncelikle bedelsiz edinilebilecek ve 

toplu yerleşim alanı olabilecek yerler araştırılmış; TOKİ’ye yaptırılan konutların bulunduğu mevcut alanlar 

uygun bulunarak yer seçimlerine karar verilmiştir. Seçilen bu alanlardan, imar planına esas jeolojik-jeoteknik 

etüt raporları ile imar planı çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır. Altlık çalışmaları tamamlanan yerlerde 

TOKİ tarafından inşaatlara başlanarak depremin birinci yılında konutların büyük bir kısmı tamamlanmış ve hak 

sahiplerine teslim edilmiştir. 

Hava koşulları sebebiyle çalışmalara ara verilen dönemde hak sahipliği çalışmaları tamamlanmıştır. Hak 

sahipliği çalışmalarının tamamlanmış olması ve hava koşullarının düzelmeye başlaması ile birlikte hak sahipliği 

bazında yer seçimi çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla AFAD koordinesinde 24 Nisan 2012 ve 13 Mayıs 

2012 arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden 15 jeoloji mühendisi, 9 jeofizik mühendisi, 3 harita 

teknikeri ve 11 harita mühendisi olmak üzere toplam 38 teknik personel görevlendirilmiş olup yer seçimi 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

195 

çalışmalarına başlanmıştır. Yer seçimi sürecinin her aşaması AFAD gö- zetimi ve denetiminde, teknik ekiplerle 

koordinasyon içerisinde yürütülmüştür.  

Koordinasyon çerçevesinde, ekiplere yer seçiminde dikkat edilecek hususlar büroda ve arazi uygulaması ile 

anlatılmıştır. Çalışmalar sırasında ekiplerin sahada karşılaştıkları teknik ve idari sorunlara yerinde ve zamanında 

müdahalede bulunulmuş, yer seçimi işlerinin sağlıklı yürü- mesi sağlanmıştır. Bu aşamada mülki ve idari amirler 

ve ilgili kurum ve kuruluşların yönetici ve teknik elemanları ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve koordinasyon 

sağlanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında;  

• Van Merkeze bağlı 93 köy ve 1 beldede toplam 6.007 hak sahibi afetzede,  

• Erciş’e bağlı 84 köy ve 2 beldede toplam; 3.322 hak sahibi afetzede,  

• Edremit ilçesine bağlı 12 köy ve 1 beldede 323 hak sahibi afetzede olmak üzere toplam 9.652 hak sahibi 

afetzede için yeni yerleşim yeri araştırmaları yapılmıştır. 

Çalışmalar, söz konusu teknik elemanların görev süreleri boyunca devam etmiş olup çalışma süresi kapsamında 

yer seçimi işi tamamlanan hak sahibi olduğu gibi, değişik sebeplerle (jeolojik sorunlar, mülkiyet sorunları, 

sosyoekonomik sorunlar vb.) işlemi tamamlanamayan hak sahipleri de olmuştur. 

 

Şekil 9. Yer Seçimi Yapılan Hak Sahiplerinin İlçelere Göre Dağılımı 

Yer seçimi çalışmasında işlemi tamamlanamayan ve itiraz sonucu ortaya çıkan hak sahiplerinin işlemlerine 

devam etmek amacıyla 11 farklı ilin Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden 8 jeoloji mühendisi, 4 jeofizik 

mühendisi, 8 harita mühendisi olmak üzere toplam 20 teknik personel görevlendirilmiştir. Bu ekipler de yer 

seçimi çalışmalarına devam etmiş ve görev süreleri boyunca yer seçimi çalışmalarını belli bir aşamaya 

getirmişlerdir. Görev sürelerini tamamlayan ekiplerin yerine, yer seçimi işlerini devam ettirmek üzere, 14 ilin 

Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden 16 teknik personel ve 4 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden 8 

teknik personel farklı sürelerle görevlendirilmiş- lerdir. Bu ekipler tamamlanamayan yer seçimi işlerini 

sürdürdükleri gibi, yer seçimi tamamlanıp da konut yapılmak üzere yer teslimlerine başlanmasıyla ortaya çıkan 

yer sorunlarını çözme işlerini de yürütmüşlerdir. 

 

4. SONUÇ 

Depremin hemen sonrasında başlatılan hasar tespit çalışmaları yaklaşık 4 ay boyunca kesintisiz olarak devam 

etmiştir. Bu çalışmalar sırasında; çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Mühendis ve Mimar Odaları ve 

Üniversitelerden 1.000’i aşkın inşaat mühendisi ve mimar görev almıştır. Van genelinde 200.000’e yakın konut, 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

196 

işyeri ve ahır tek tek dışarıdan ve içlerine girmek suretiyle incelenerek, hasar tespit işlemi gerçekleştirilmiş ve bu 

tespitler kayıt altına alınmıştır.  

Yapılan kesin hasar tespit çalışmalarının sonucunda Van Merkeze bağlı 93 köy, 1 belde; Erciş ilçesine bağlı 84 

köy ve 2 belde ile Edremit ilçesine bağlı 12 köy ve 1 belde olmak üzere toplamda 189 köy ve 4 beldede 28 Nisan 

2014 tarihi itibariyle 7.866 hak sahibinin yer seçimi işlemleri tamamlanmıştır. Yer seçimi çalışmaları 

tamamlanan 7.695 hak sahibinin ise yer teslimi yapılmıştır. 7.866 hak sahibinin dışında Van Merkez ve Erciş 

Merkez’de AFAD tarafından TOKİ’ye yaptırılan konutlara yerleştirilen hak sahibi sayısı 666’dır.  

Deprem sonrasına yapılan tüm iyileştirme çalışmaları göstermiştir ki; Birçok hukuki ve sosyal sonucun 

gerçekleştirilmesinde kaynak olan hasar tespit çalışmalarını yapacak teknik personelin sürekli eğitimli ve hazır 

halde bulunması ve hasar tespit çalışma sürelerinin kısaltılması için yeni ve teknolojik yöntemlerin geliştirilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada yapısal olmayan elemanların deprem etkisi altında incelenmesi yapılmıştır. Performansa dayalı 

deprem tasarımının geleneksel tasarımın yerini aldığı günümüzde, performansa dayalı tasarım açıklanmıştır. 

yapısal olmayan elemanlar 1927’ den itibaren ifade edilmeye başlanmış (UBC, 1927)  ve sonra yönetmenlikler 

oluşturulmuştur (FEMA E-74, 2011). Ancak söz konusu oluşturulan yönetmenlikler analitik ve deneysel 

sonuçlardan çok tamamen mühendislerin sezgisine ve geçmiş tecrübelerine dayanmaktadır. Bu makale sismik 

tasarım üzerine mevcut bilimsel çalışmaları ve yapısal olmayan elemanlar üzerine yapılan analizleri 

özetlemektedir Ayrıca yapısal olmayan elemanların çökmesi büyük felaketlere veya deprem sonrasında acil 

müdahaleyi engellemektedir. Yapısal olmayan elemanların yatırım maliyeti yapısal elemanların maliyetinden 

büyüktür. Özellikle yapı içindeki yapısal olmayan elemanların toplam maliyet içindeki payı %85-90 oranlarına 

vardığı gelişmiş ülkelerde deprem sırasında ve sonrasında hasar olmaması istenmektedir. Tarihi binalarda ki 

yapısal olmayan sistemler olarak kabul edilen miras ve zenginliklerin korunması ve deprem sonrasında 

işlevlerine devam etmeleri hayati önem arz ettiğinden yapısal olmayan elemanların tasarımları için yeni öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yapısal olmayan elemanlar, Deprem tasarımı, Sismik davranış, Performansa dayalı tasarım 

   

EVALUATION OF NONSTRUCTUAL SYSTEMS IN TERMS OF EARTHQUAKE 

EFFECTS 

ABSTRACT 

In this study nonstructure systems are investigated under earthquake effects. Nowadays, performance based 

seismic design more popular than classic design is summarised. Since 1927, provisions on nonstructural 

elements were included for the first time in an Appendix of the Uniform Building Code (UBC, 1927) and later 

the standards has been done (FEMA E-74, 2011). However, the available codes and guidelines are usually, for 

the most part, based on past experiences, engineering judgment and intuition, rather than on objective 

experimental and analytical results. This paper summarizes current knowledge on the seismic design and 

analysis of nonstructural building systems, Furthermore, the failure of nonstructural systems can become a safety 

hazard or can hamper the safe movement of occupants evacuating buildings, or of rescue workers entering 

buildings. The investment in nonstructural systems and building contents is far greater than that of structural 

systems. Especially in nonstructural systems of 85-90% share in the total cost in developed countries are 

required to avoid damage during and aftermath earthquake. Protection of heritage and wealth considered as 

nonstructural systems in historical buildings must continue to function in aftermath earthquake and new 

proposals for  designing of nonstructural systems are presented. 

Keywords: Nonstructural systems, Sismic design, Seismic response, Performance based design 
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1. GİRİŞ 

Depremler etkisi açısından insanlık tarihi boyunca en yıkıcı felaketleri meydana getirmiştir. Bunun sonucu can, 

mal ve sosyal hayatın yok olması gibi kayıp ve etkiler oluşmuştur. Felaket sonrasında ise kısmen ya da tamamen 

tahrip olan çevre koşullarında insanların hayatlarını devam ettirmesi zor olmakta ve bu durum sosyal-psikolojik 

çöküntü meydana getirmektedir.  Afet sonrası yeniden toparlanma aşaması da (iyileştirme aşaması) uzun bir 

süreci alabilmektedir. Özellikle, ülkemiz açısından bir dönüm noktası olan 17 Ağustos 1999 tarihi, toplumsal 

olarak afetler karşısındaki yetersizliğimizi ve çaresizliğimizi ortaya koymuş olup, etkileri belki de tarih boyunca 

da unutulmayacaktır Boğaziçi Üniversitesi(AHEB, 2004). Türkiye’de 17 Ağustos 1999 depremi ardından 

deprem bilincini bütün toplumda yaygınlaşmış, kamu ve sivil toplum örgütleri toplumu afetlere karşı eğitmek 

amacıyla yeni çalışmalar başlatmışlardır (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama 

Kurtarma Derneği (AKUT).   

Türkiye topraklarının % 96’ sının (AFAD, 2015) ve nüfus çoğunluğunun etkin deprem kuşağında bulunması 

nedeniyle (Şekil 1) deprem konusunun çok ciddiye alınması gerektiği açıktır.  

 

  

      Şekil 1. Türkiye Deprem Haritası (AFAD, 2015).         Şekil 2. Türkiye’de 1900-2012 yılları arasında                      

                                                                                              meydana gelen hasar yapıcı depremlerin dağılımı  

                                                                                              (AFAD, 2015).    

 

Geçen yüzyıldan günümüze kadar ülkemizde büyüklüğü 4.5 ile 7.4 magnitüd arasında (Şekil 2)  değişen 149-270 

tane yıkıcı deprem meydana gelmiş; ardında 89.712 can kaybı ve yaklaşık 600 bin ağır hasarlı bina (AFAD, 

2012) ve 100 milyar USD mal kaybı bırakmıştır Devlet Planlama Teşkilatı (DPT, 1999). 

Bu sebeple orta ve büyük şiddetteki depremlerde yapılar, yapısal hasar olmadan deprem kuvvetlerine karşı 

direnç gösterebilmeli, büyük depremlerde ise göçmeden ayakta kalmalı ve can kaybının olmaması için tasarımlar 

geliştirilmektedir (1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve 2007 TDY, Deprem 

Yönetmenliği) Bu nedenle, alt ve üstyapıların depreme dayanıklı olması için depreme dayanıklı performans 

yerine performansa dayalı tasarımın yapılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

2. YAPILARIN DEPREM TASARIMI VE ÖNEMİ 

Geleneksel yapı tasarımında, deprem ve dinamik yüklerin direkt etkisi altında yapının tasarımı yapılmaktadır. Bu 

şekilde, yapı ya da yapı elemanlarının dinamik etkilere karşı korunması beklenmektedir. Yapının ve yapı 

elemanlarının ya tam sünek davranış ya da rijit bir davranış göstererek söz konusu etkileri güvenle taşıması 

beklenmektedir. Ancak günümüzde ideal bir sünek malzeme bulunmadığından, yapıların tam sünek davranış 

gösterecek şekilde inşa edilmesi veya ekonomik açıdan tam rijit bir davranış gösterecek şekilde inşa edilmesi 

mümkün olamamaktadır. Belirli rijitlik ve sünekliği gösteren yapılar; meydana gelebilecek deprem kuvvetlerine 

karşı koyamayıp yıkımları ve bunun doğal sonucu olmak üzere yapının kullanılamayacak vaziyete gelmesi söz 
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konusudur.  Bu sebeple depremlere karşı yapıyı ve içindekileri koruyabilecek mühendislik çözümleri araştırılmış 

ilk olarak 1920’li yıllarda depreme dayanıklı klasik tasarıma bir alternatif olacak taban izolasyonu (sismik 

izolasyon) görüşü ortaya atılmıştır (Constantinou vd., 1998). Bu tasarım şeklinde deprem kuvvetlerinin çoğu 

temel ve üst yapı arasına konulan taban izolatörleri (Şekil 3,4 ve 5)  ve sismik sönümleyiciler ( Wolff  vd., 

2014:2014) tarafından karşılandığından üst yapı daha az sarsılarak güvenle işlevine devam edebilmektedir.  

      

Şekil 3. Çin’de Xihoumen Köprüsünde Kullanılan    Şekil 4. Viskoz Sönümleyici (Constantinou vd.,1998) 

Sönümleyici Uygulaması ( Constantinou, 2013). 

 

Yıkıcı özelliğinden dolayı 1989 Loma Preita, 1995 Kobe ve 1994 Northridge depremleri sonrası sismik 

koruyucu sistemlerin uygulanması bütün dünyada hızla yaygınlaşmıştır. Dünyada 5000’in üzerinde tarihi ve 

kritik binalarda kullanılmıştır (Wolff vd., 2014). Ülkemizde de sismik izolasyon ile Atatürk (1999) ve Sabiha 

Gökçen (2010) Havalimanları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (2005), Erzurum Hastanesi (2007) gibi önemli 

yapılar sismik izolatörlerle inşa edilmiştir. İstanbul'daki bazı sismik izolatörlü hastanelerin inşaatı da halen 

devam etmektedir (Örn: Okmeydanı, Göztepe, Kocaeli ve Kartal Hastaneleri).  

 

 

Şekil 5. Erzurum Hastanesinde Sismik İzolatör (LR) Uygulaması, 2007 (Constantinou, 2013) 

 

3. YAPISAL OLMAYAN SİSTEMLERİNİN TASARIMININ ÖNEMİ 

Hastaneler gibi kritik yapıların deprem sırasında ve sonrasında güvenle ayakta kalması ve işlevini devam 

ettirebilmesi önemli olduğundan, binanın yapısal elemanları ve içinde işlevsel olan yapısal olmayan elemanların 

da zarar görmeden çalışmaya devam etmeleri gerekmektedir. Ancak geçmişte 1989 Loma Prieta ve 1994 

Northridge depremlerinde 10 büyük hastane yapısal olmayan elemanların neden olduğu hasarlardan dolayı 
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tahliye edilmiş ya da kapatılmak zorunda kalınmıştır. Yapısal olmayan yapı elemanlarının yapıya zarar vermesi 

nedeniyle 1994 yılından itibaren yapısal olmayan yapı elemanlarının tasarımı için ciddi çalışmalar başlatılmıştır. 

Applied Technology Code, ATC(1997a,b) kurumu ilk yönetmelikleri ve standartları yapmış, bunu takiben daha 

geniş yönetmelik ve standartlar International Building Code, IBC (2000) ve Federal Emergency Management 

Agency, FEMA (273:274: E-74, 2011) tarafından oluşturulmuştur.  

1999 Kocaeli depremindeki yaralanmaların da %50 si ve ölümlerin %3'ü yapısal olmayan yapı elemanlarından 

kaynaklanmış, hayatta kalanların yaşadıkları maddi kayıpların %30’unu mobilya, beyaz eşya, elektronik 

cihazların ve diğer değerli eşyaların oluşturduğu kanaatine varılmıştır (Petal, 2003: Boğaziçi Üniversitesi, 

YOTA 2005: AHEB 2004).Yapısal olmayan elemanlar; maliyet açısından yapı içindeki oranlamada farklı 

tespitler bulunmasına rağmen özellikle kritik ve ticari yapılarda bu oranın yüksek olduğu gözlenmiştir. Yapısal 

olmayan elemanlar, deprem afeti sonrası oluşabilecek hasarların; %75-85 oranında (FEMA, 2011), % 85 

oranında (Whittaker ve Soong, 2003); geçmiş depremlerde mal kaybının %70 (Ferner vd., 2014), %79 

(Maragakis, 2008), %75 oranında (Charleson, 2008); gelişmiş ülkelerdeki depremlerde yapısal olmayan 

elemanların kaybının %50 (Bachman, 2004), ABD ve Japonya’da %85 oranında (Takahashi ve Shiohara, 2004), 

ABD'de %85 oranında (Miranda ve Taghavi, 2003) olabileceği tespit edilmiştir. Yapısal olmayan sistemlerin, 

yapının toplam maliyeti içindeki payı yüksek olduğundan maliyet açısından ilk analizleri (Şekil 6)’ da (Miranda 

ve Taghavi, 2003), ABD deki Otel, Ofis ve Hastaneler için (Şekil 7)’de (Takahashi ve Shiohara, 2004) ise ABD 

ve Japonya’daki Oteller, Rezidanslar, Ofisler ve Hastaneler için yapmıştır. 

 

   

Şekil 6. ABD de yapısal olmayan sistemle-        Şekil 7. ABD ve Japonya'da yapısal olmayan sistemlerin bir    

Rin bir projenin maliyeti içindeki yaklaşık          projenin maliyeti içindeki yaklaşık oranları (Takahashi ve                

oranları (Miranda ve Taghavi, 2003)                   Shiohara, 2004) 

                                                                                                                                 

Şekil 6 ve 7 incelendiğinde; yapısal olmayan sistemlerin deprem etkisi altında işlevlerinin hayati önemi yanında; 

bir yapı projesinin toplam maliyeti içindeki payı yaklaşık %85-90 olmaktadır. Türkiye'deki yapısal olmayan 

sistemlerin bir proje maliyeti içindeki yaklaşık payı; binanın türüne ve amacına göre değişiklik göstermektedir. 

Bu konuda henüz çalışma olmamakla beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birim fiyatlandırma 

çalışmalarında; kaba ve ince inşaat maliyetleri, mekanik ve tesisat maliyetleri, elektrik tesisatı maliyetleri olarak 

üç gurupta toplanmaktadır. Her yıl bu gruplara ait birim fiyatlar güncellenmektedir. Bina türüne, şekline ve 

amacına bağlı olarak değişen grup maliyetleri, kentlerin emlak değerlerine göre de değişiklik göstermektedir. 
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Şekil 8. Türkiye de yapısal olmayan sistemlerin bir projenin maliyeti içindeki yaklaşık oranları (İstanbul emlak 

değerleri esas alınmıştır, 2015). 

 

Türkiye’de emlak değerlerinin en yüksek olduğu kentin İstanbul olması dikkate alındığında; Şekil 8. de tespit 

edilen sonuçların, yapısal olmayan sistemlerin oranları bakımından Şekil 6 ve 7’ deki değerlerden yüksek 

olduğunu gözlemlenmektedir. Bunun sebebi olarak; yapısal sistemler için harcanan malzeme ve işçilik fiyatları 

gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında, Türkiye’de daha düşük bedelli olmaktadır. Bu nedenle, yapısal olmayan 

sistemlerin toplam maliyetteki payı yüksek çıkmaktadır. 

Bu amaçla ABD de SUNY Buffalo Üniversitesi'nde "Yapısal Olmayan Elemanlar" için bir Simülatör (UB-NCS) 

kurulmuş ve bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Çalışmaların hedefleri olarak, çok amaçlı "Yapısal Olmayan 

Elemanların" deneylerinin yapılması ve bina ile etkileşimleri araştırılmaktadır (MCEER, 2012:2013).     

 

4. PERFORMANSA DAYALI SİSMİK TASARIM 

Performansa dayalı sismik tasarım; her yönüyle bir yapının geçmişte tecrübe edilmiş ve gelecekte oluşabilecek 

belirli ve belirsiz her potansiyel felaket durumunu bütün bilgileri kullanarak ve senaryoları da dikkate alarak 

gerçek davranışının ortaya konulmasıdır. Bu şekilde yapılacak bir değerlendirme ile yeni veya mevcut yapıların 

tasarımını gelecekte oluşabilecek her türlü deprem durumuna göre tespit etmektedir. Ayrıca bu yöntem yapı 

sahibi ile tasarımcılar arasında geniş ve çok seçenekli tasarım şeklinin seçilmesi için anlamlı bir köprü 

kurmaktadır.  

Performansa dayalı deprem mühendisliği gelişim göstermiş ve kapsamı, detaylarda farklılık arz etmekle beraber 

aşağıdaki gibi ortaya konmuştur: 

1. Deprem Tehlikesinin Tanımlanması: İncelenen veya inşa edilecek yapı ekonomik ömrü boyunca maruz 

kalabileceği deprem etkisi, 

2. Performans Düzeylerinin Seçilmesi: Yapının ekonomik ömrü, kullanım amacı ve mal sahibinin isteği 

doğrultusunda belirlenecek, 

3. Yapısal Analiz ve Tasarım: Performans hedeflerini sağlayacak elastik ötesi analiz yöntemleri,  

4. Hasar Analizi ve Kayıp Tahmini: Öngörülen deprem tehlikesi altında oluşabilecek can ve mal 

kayıplarının tahmin edilmesi, hasar görebilirlik analizi 

10 12 7 8 

70 66 74 
52 

20 24 19 
40 

Rezidanslar Ofisler Oteller Hastaneler

Proje Maliyeti (%)  

Yapısal Olmayan Elemanlar(Mefruşat ve Eşyalar)

Yapısal Olmayan Elemanlar(İnce işler ve Servisler)

Yapısal Elemanlar
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5. Performans Düzeylerinin Seçilmesi: Yapının ekonomik ömrü, kullanım amacı ve mal sahibinin isteği 

doğrultusunda belirlenmelidir. 

Şekil 9'da görüldüğü gibi Performansa dayalı sismik tasarımın her aşamada bütün bilgiler ışığında gelişmesi 

gerekmektedir (Hamburger, 1997). 

 

                  

Şekil 9. Performansa dayalı tasarımın akış şeması               Şekil 10. Türkiye’de proje yapımı akış şeması (2015). 

              (Hamburger, 1997). 

 

Türkiye’de bir proje mal sahibi ve projeci arasında kabul gördükten sonra onaylanıp uygulamaya geçilmektedir 

(Şekil 10). Proje yapımının (Türk Deprem Yönetmenliği (TDY), 2007) göre yapılmasına rağmen, uygulamada 

yapı denetim ve onaylarla birlikte sorunlar bulunmaktadır. Projenin profesyonel ve deneyimli mühendislere 

yaptırılması ve bağımsız hakem tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

5. TARİHİ BİNALARDA YAPISAL OLMAYAN SİSTEMLER 

Pasif koruma olarak adlandırılan önleyici koruma tarihi eserlerdeki hasarın en aza indirilmesi ve hasarın 

önlenmesi için müdahale gerektirmeyen yani esere direkt olarak restorasyon gibi bir müdahalenin yapılmadığı, 

ancak yapısal olmayan risklere karşı önlemlerin alındığı, ortamın esere uygun iklim koşullarına göre 

tasarlanması, periyodik kontroller, personelin eğitimi  vb. eylemleri kapsamaktadır. Tarihi yapıların bulunduğu 

bölgelerdeki tarihsel deprem kayıtları incelendiğinde, kaç yılda bir düşük, orta ya da yüksek şiddette bir 

depremden etkilendiği tespil edilmektedir. Bölgenin depremselliğine ilişkin jeofizik/jeolojik araştırmalar; 

bölgenin gelecekte/ yakın gelecekte hangi büyüklükteki bir depremden etkileneceği yönündeki öngörülerden 

hareketle özellikle sismik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerdeki kültürel mirasa eserlere yönelik yapısal ve 

yapısal olmayan tedbirler alınmalıdır. 

Şekil 11 ve 12’ de görüldüğü gibi tarihi yapılar son depremlerde ağır hasar görmüş ve yeniden güçlendirilmiştir. 

Ayasoyfa Müzesinde yürütülen bir çalışmada (Şekil 13); Boğaziçi ve Princeton Üniversiteleri tarafından Kültür 

Bakanlığı ve ABD Milli Bilim Vakfı'nın desteği ile yürütülmekte olan proje kapsamında Ayasofya Müze 

binasının yapısal sistemi, dinamik özellikleri ve deprem performansı incelenmiş olup, bu performansı artırıcı 

tedbirler belirlenmiştir (Erdik vd., 1993). 
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                Şekil 11. İtalya depreminde Santa Maria           Şekil 12. Loma Prieta depreminde hasar görmüş ve  

                kilisesinin hasarı, 2009                                        güçlendirilmiş  mahkeme binası, 1989                                                                                                      

                                                                                              

Bu anlamda, yapılardaki sismik aktivitenin incelenmesine yönelik akselerometre faaliyetleri hem binaya ait 

sismik yapı sağlağının incelenmesi hem de eserin bulunduğu bölgenin sismik aktivitesinin izlenmesi açısından 

önemlidir. Tokyo Batı Sanatları Milli Müzesinin bahçesindeki Rodin heykeline "Taban İzolatör Sistemli 

Platform" yerleştirilmiştir. Bu paltform küçük çaplı bir depremden büyük çaplı bir depreme kadar yatay deprem 

deplasmanlarını karşılayacak kapasitede inşa edilmiştir. Platformun üzerindeki kaideye heykel monte edilmiş, 

kaidenin arkasına da yapının merkezi denilen bir birim de yapılmıştır. Bu merkezde çeşitli kayıt sistemleri 

bulunmaktadır. Sismik aktiviteyi ölçen bu sistemler: akselerometre, deplasman ölçer, termoelektrik termometre, 

anemometre, GPS ve rüzgar yönü ölçer gibi cihaz ve sensörlerden oluşmaktadır. Bu birim sayesinde heykelin 

bulunduğu bölgenin sismik aktivitesi 24 saat real-time veri özelliği nedeniyle kayıt altına alınmaktadır 

(Kawaguchi, 2007). Yine Japon Araştırma grubu tarafından Ayasofya Müzesinin çatısına kurulan meteorolojik 

izleme sistemleriyle yapıya etki edebilecek olası meteorolojik koşullar (kar yükü, rüzgar şiddeti vb.) ile dış / iç 

ortam koşullarındaki yapısal ve yapısal olmayan malzemelerin tahrip olmasına yol açabilecek bağıl nem ve 

sıcaklık parametreleri izlenmektedir. 

1989 Loma Prieta depreminin ardından 8 adet müzede 500.000 objeden 150 sinin hasara uğrayarak 10 milyon 

dolarlık bir kayıp oluştuğu San Francisco Asya Sanat Müzesinde ( The Asian Art Museum of San Francisco )3 

milyar USD’ lık koleksiyondan 26 parçanın hasara görmesiyle 3 milyon dolarlık bir kaybın oluştuğu rapor 

edilmiştir (Fierro vd., 1995). Yapısal olmayan malzemelerin yapılan analizleri sonucunda depremlerde tarihi 

yapılarda objelerin düşmesi, tavan malzemelerinin düşmesi, genel risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir 

(Kuzucuoğlu, 2008).  

Ülkemizde bünyesinde kültürel mirası barındıran pek çok müze, kütüphane ve arşiv binası faaliyetlerini tarihi 

yapılarda sürdürmektedir. Bu binalar yapı malzemesi, yaş, yapısal sistem, işlevleri açısından tehlikeler arz 

etmekte ve önlem alınmadığı takdirde olası risklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Cami, medrese, türbe, saray, 

kilise, han, hamam, konut gibi çok değişik fonksiyonlara sahip olarak inşa edilmiş bu yapıların yapısal inşa 

teknikleri de birbirinden farklıdır. 

Son yıllarda kültür mirasına yönelik yürütülen ciddi restorasyon çalışmaları bulunmasına rağmen, binaların çoğu 

halen restorasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu tür binalarda boru ve kablolama sistemleri genellikle duvar yüzeyine 

monte edildiğinden, gerek deprem gerekse yangın riski açısından tehdit oluşturmaktadır. Eski yapı stoku 

niteliğinde Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş yapılar ise yine statik ve malzeme açısından güçlendirmeye 

ihtiyaç duymaktadır. (Kuzucuoğlu, 2014). 
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Şekil 13. Ayasofya Müzesinde kurulan izleme sistemleri: Meteorolojik izleme sensörleri (solda), Akselerometre 

(sağda) (Foto:A.Kuzucuoğlu arşivi). 

 

Bu tür yapılarda olası bir sismik aktivite de hem yapısal hem de yapısal olmayan elemanlar ve doğal sonucu 

olarak koleksiyon kayıplarının olacağı değerlendirilmektedir. 

Tarihi yapılardaki koleksiyonların muhafazası amacıyla bazı pratik çözümler uygulanmıştır. Örneğin 1994 Loma 

Prieta depreminin ardından Kaliforniya Kütüphane Birliği (California Library Association), ANSI/NISO Z39.73 

kodlu bir kütüphane standardı ile, ANSI/NISO, 1994 kodlu bağımsız çelik kenetli kütüphane raf sistemi 

geliştirmiştir (FEMA, 2011). 

Ancak çok kıymetli nesnelerin ve eşyaların sismik izolasyon ile korunabileceği seçeneği de vardır. Bu konuda 

analitik ve deneysel çalışmalar devam etmektedir (MCEER, 2012:2013). Bunlar sismik aktivitenin koleksiyonlar 

ve yapısal olamayan elemanlar üzerindeki titreşim etkisini sönümleyecektir. 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1999 Kocaeli Depreminde İstanbul’daki pek çok tarihi eser ve müze de çeşitli hasarlar meydana gelmiştir. 

Deprem olmadan önce hazırlık döneminde alınacak basit ve maliyet açısından ucuz (low cost)  önlemler 

eserlerin ağır hasarı ya da tamamen yok olmasıyla sonuçlanacak büyük kayıpları önleyecektir. Depreme yönelik 

yapılacak yapısal olmayan malzemeler için testler (malzeme testi, sarsma masası testi vb.) önem kazanmaktadır.  

Hem yapısal olmayan elemanlar hem de bu elemanlarla ilişkili koleksiyonlar ( kırılgan koleksiyonlar, ayna, 

konsol, metal, taş objeler vb.) eserlerin de modelleri çıkartılarak sarsma masası deneylerine tabi tutulmalıdır. 

Böylece en uygun koruma koşulları belirlenecektir. Koleksiyonların sergilendiği dolaplar, aynalar 

sabitlendiğinde dolaplar düşmeyebilir ancak içindeki objeler hasar görebilir niteliktedir. Koleksiyonlara 

uygulanacak kaide ile objenin malzeme yapısı iyi analiz edilmesi gereklidir. Hiç bir sismik önlem alınmadan 

sergilenen ya da depolama alanlarında bulunan koleksiyonların olası bir depremde ağır hasar alacağı güçlü bir 

olasılıktır. 

Kültürel mirasın bulunduğu müze, kütüphane ve arşiv yapılarının sergileme ve depolama alanlarındaki her türlü 

afete karşı düşük maliyetli modern tekniklerin kullanılması için gerekli uzman desteği konusunda değişik 

kurumlarla koordine sağlanmalıdır. Eser genelinde yapısal olmayan önlemler yapı, obje, ziyaretçi ve personel 

ölçeğinde alınmalıdır. Binanın olası bir kayma (deplasman) riskinin tespitine yönelik GPS sistemleri,  sismik 

aktiviteye yönelik akselerometreler, meteorolojik koşullara yönelik hava koşulları izleme istasyonları vb. 

periyodik olarak ölçümler yapılmalıdır. Bu çalışmada; 

- Türkiye’de yapısal olmayan elemanların yapı maliyeti içindeki payının diğer ülkelere nazaran daha 

büyük olduğu  

- Yapısal olmayan elemanların standardının oluşturulması ve uygulamanın denetimle zorunlu hale 

getirilmesi  



 
 
 

IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

205 

- Tarihi yapılardaki kültürel miras niteliğindeki nesne/kitap gibi koleksiyonların sergileme, okuma ve 

depolama mekanlarındaki dolaplarda sismik izolasyon ile korunması için deneysel çalışmaların yapılması 

konuları ağırlıklı olarak vurgulanmıştır. 

Olası bir deprem afeti ve bu afetin ardından zincirleme gelişebilecek afet etkilerine yönelik yapısal olmayan 

elemanlar üzerinde deneysel çalışmalar sonucu en uygun tasarımlar elde edilip standartlar halinde yürürlüğe 

konulmalıdır. 
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ABSTRACT 

Experiences show that many older reinforced concrete and masonry buildings suffered heavy damages during 

earthquakes due to their poor construction materials and non-ductile structural systems. Hence a need of new 

materials and technologies to be used to at least save lives; especially in crowded buildings such as hospitals and 

schools. In this paper, simple, fast and economical safety measures and strengthening techniques are proposed. 

The proposed safety measures is to install lightweight steel panels in specified locations in the structure to reduce 

inter-story drifts and prevent structural collapse. Furthermore specially manufactured technical textile and 

polyurethane glue, is proposed to save life and prevent collapse of non-structural masonry walls during a seismic 

event with a minimum cost. Shake table tests on full scale specimens were conducted to verify these techniques. 

Also parallel braced steel frame strengthening technique is proposed to strength low or middle raise buildings. In 

this technique all the construction works are applied from outside of the building and do not affect the building 

function. The idea is to reduce the earthquake displacement demand on the structure by attaching steel frames to 

the building floors. These frames are parallel to the structural system of the building and their foundations are 

connected to the existing building’s foundation. Two study cases in Istanbul were strengthened using this 

technique. The first one is a factory building and the other is a historical masonry building. Analysis and 

strengthening projects details are presented. Finally seismic retrofit of Tarabya Hotel in Istanbul is presented to 

shows the benefits from using new technologies such seismic isolation in improving the seismic performance of 

existing buildings. Tests and analysis results confirm the effectiveness of the proposed techniques. 

Keywords :  Earthquake, Strengthening, Textile, Steel panel, Shake table 

 

1. INTRODUCTION 

Recent earthquakes in Turkey (Van 2011, Izmit 1999) and worldwide demonstrated the power of nature and the 

catastrophic impact of such power upon urban cities. Surveys carried out in the aftermath of several destructive 

earthquakes shows that many low-rise reinforced concrete buildings have suffered heavy damages due to 

inadequate lateral stiffness and unsuitable design and construction. Under a major earthquake, the columns in 

some old reinforced concrete buildings lose their gravity-load carrying capacity due to inadequate amount of 

confining hoops or shear reinforcement causing collapse such as the so-called pancake. To avoid such unpleasant 

incident, retrofit of weak members would be necessary. However, the seismic retrofit of an old building is still so 

expensive that the progress of retrofit is too slow-paced worldwide. In research, there are two main concepts for 

seismic retrofit of existing RC buildings. The first concept depend on enhancing the seismic resistance (i.e., 

increasing the strength or ductility or both strength and ductility) of the structure by adding new structural 

members or by strengthen some of the existing structural members. Some of the most widely used techniques 

based on this concept are construction of new RC shear walls and jacketing existing beams, columns, or joints 

with new reinforced concrete, steel, or (FRP or CF ) fiber wrap overlays . However, constructing a new RC shear 

wall in an existing building needs to evacuate the occupants, which makes the rehabilitation technique 

complicated and not very practical; and the use of FRP or CF in column or beam wrapping need special anchor 

details and skilled labors, which increase the retrofit costs. The second seismic performance enhancement 

concept depends on reducing the earthquake effects on the structure by changing the dynamic characteristics of 
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the structure using seismic isolation and damping device. One of the most widely used techniques based on the 

second concept is base isolation technique. This technique is most effective for relatively stiff low-rise buildings 

with large mass compared to light, flexible structures.  In this paper, simple, fast and economical safety measures 

and strengthening techniques are proposed. The proposed safety measures is to install lightweight steel panels in 

specified locations in the structure to reduce inter-story drifts and prevent structural collapse. Furthermore 

specially manufactured technical textile and polyurethane glue, is proposed to save life and prevent collapse of 

non-structural masonry walls during a seismic event with a minimum cost. Also parallel braced steel frame 

strengthening technique is proposed to strength low or middle raise buildings.  Two study cases in Istanbul were 

strengthened using this technique. The first one is a factory building and the other is a historical masonry 

building.  Finally seismic retrofit of Tarabya Hotel in Istanbul is presented to shows the benefits from using new 

technologies such seismic isolation in improving the seismic performance of existing buildings. The paper 

documents the details of the proposed techniques; shake table performance verification tests and the details of 

the study cases projects. 

 

2. PROPOSED TECHNIQUES FOR COLLAPSE PREVENTION AND LIFE SAFETY 

 

Two strengthening technique are proposed to save lives and prevent collapse of existing buildings. A lightweight 

fabricated steel panels which can be fit easily inside a RC reinforced concrete frame are proposed for retrofitting 

low-rise RC frame structures. The panels may consists of simple steel truss or may consists of a thin steel plate 

of 3mm thickness welded in between two 40mm box section steel profiles as shown in Fig. 1  

 

 

Fig 1. The concept of proposed lightweight steel panels 

 

 To reduce material costs, the 3mm thick steel plate of the panel can be perforated and shear stiffeners may be 

added to increase the panel shear strength. At each story of the building the panels are rigidly connected to the 

upper level RC beams and semi-rigidly connected to the lower level RC beams in the story. The panels will be 

designed to have higher lateral stiffness than the lateral stiffness of the existing RC columns. During an 

earthquake, it is expected that the panels will work as an electric fuse in an electric circuit by attracting more 

seismic forces than the existing RC columns and they may totally damage but they will prevent severe damage in 

the main structural system by reducing inter-story drifts. Moreover, the semi rigid connections at the bottom of 

the panels will help in reducing story floor accelerations and results in reducing inter-story drifts and prevent 

possible collapse (i.e., prevent possible pancake or story collapse). The panels are light weight, easy to handle, 

and can be constructed very quickly. Moreover, they are cheap, and do not need formwork or skilled workers. 

Shaking table tests on a 1/2 scale 3D RC frame model specimen (see Fig 2a) shows that the behavior of the 

specimen before and after retrofitting when they subjected to the same base excitation of maximum acceleration 
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of 0.33G ( see Fig 2b and Fig2c), it is clear that adding the fabricated panels to the RC frame specimen results in 

four times reduction of story drift and an increase of the stiffness. Also the performance of the RC columns of 

the test specimen was improved from CP (collapse prevention, i.e., column joint rotations 0.03 rad) in case of no 

retrofitted specimen to IO (immediate occupancy, column joint rotations 0.005 rad) in case of retrofitted 

specimen. More details about these tests can be found elsewhere (Mowrtagea, (V.karakale ) 2012). 

 

 

a)   

 

 

 

b)                                                                                          c)  

 

Fig 2. Shake table tests on RC specimen with the proposed panels 

 

 

Thin wallpaper like glass fibre textile glued directly on an existing plaster in a building with a special high 

ductile water based polyurethane adhesive is proposed to save life and prevent collapse of non-structural 

masonry. The idea is to attach glass fiber textile on the brittle brick partition walls in the buildings and connect 

them with the peripheral structural frames. During an earthquake it is expected that the system will hold the non-

structural elements in place and prevent their out of plan failures; also it will improve their in-plane stiffness 

making them working as structural infill walls. The practical benefits are: No plaster has to be removed, very fast 

and clean application like wallpaper hanging, health friendly material, and high deformable connection plaster to 

textile. Shake table on full scale brick wall specimens was conducted. The strengthened specimen and the non-

strengthened specimens were fixed on the same shake table for a direct comparison and the amplitudes of base 

accelerations were increased until severe damage is reached in the non-strengthened and/or strengthened 
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specimen. The seismic performance of the 2 × 2 specimens (two without and two with strengthening) was 

compared in terms of stiffness, strength, deformability and ductility. All thought that the specimens were excited 

under their resonance frequencies, no damage at all occurred in the strengthened specimen and total collapse 

happened already in the non-strengthened panel under low amplitudes (see Fig 3). More details about these tests 

can be found elsewhere (Lothar at el., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) test specimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

b) after test                                              c) out of plane displacement response 

 

Fig 3. Shake table tests on specimens with and without the proposed wall paper 

 

 

3. PARALELL STEEL FRAME STRENGTHENING TECHNIQUE  

 

parallel braced steel frame strengthening technique is proposed to strengthen the low or middle raise  structures 

in which all the construction works are applied from outside of the building and do not affect the building 

function. The main features of this technique are ensuring the view, ventilation, and sunlight from windows after 

the retrofitting work is done. Furthermore, using the construction steel members lead to shortening the 
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construction term, improve in quality, and reduce costs. The idea of this technique is to reduce the earthquake 

displacement demand on the nonductile existing structures by attaching steel frames to the building floors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Factory building plan and FE model 
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These frames are parallel to the structural system of the building and their foundations are connected to the 

existing building’s foundation. Also the frames can be deigned to the desired performance limit states specified 

in FEMA or Turkish earthquake codes and can be installed in building plane in such a way to reduce the 

torsional effects on the irregular structures. This technique was applied to two buildings in Turkey. The first one 

is a RC factory building and the second one is a historical masonry building with plan irregularities. In the 

factory building the frames were located in a symmetrical plan and to balance the torsion effects which may 

occur during an earthquake due to the existing no engineered shear wall as shown Fig. 4. TPushover analysis 

results shows that the lateral load carrying capacity of the factory building increases by about five times when 

strengthened by the proposed external parallel steel frames as shown in Fig 5.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Pushover analysis results 

The same technique was applied to Sirkeci Kredi Han building in the city of Istanbul. The building was 

constructed in 1889 and it was used as a shopping hall. In this project the building function was changed from 

shopping hall to a four stars hotel. The building is approximately 3060 square meter, including five stories and 

basement. The structural system of the building consists of under reinforced masonry (URM) bearing walls 

supporting RC joist slabs. The frames were located in the building in such a way to balance the torsional affects 

which may occur during a future earthquake as it is shown in Fig 6. The frames are five stories and partially 

braced by steel arches .They were rigidly connected to the existing building foundation using epoxy anchored 

bolts. At each story level the frames were rigidly connected to the existing steel floor beams. The frames do not 

have any connections with the URM bearing walls and they are in parallel to the peripheral bearing walls from 

the interior side. After strengthening the natural period of Kredi Han building were dropped from 1.76 sec to 0.9 

sec , which means that proposed parallel steel frames increased the building stiffness  by more than three times . 

Furthermore analysis results shows that the global drift of the strengthened structure reduced in half compared 

with non-strengthened case. 

4. BASE ISOLATION CASE STUDY 

Seismic isolation of structures is a mature technology of mitigation of seismic damage for civil structures and 

equipment, and has proven to be reliable and cost-effective for many structures. In this paper seismic isolation 

retrofit schemes for the Grand Tarabya Hotel is presented. The hotel, located in a moderate seismic hazard zone 
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in the city of Istanbul, was built during the period 1958-1964. The 41000 square meter project site is located on 

the Bosphorus and comprises several high-rise and low-rise blocks separated by expansion joints. The structure 

consists of 13 story-high and low-rise blocks separated by expansion joints. The lateral force resisting system 

was essentially designed for prevailing wind forces is only of the order of about 2% of the building weight. The 

proposed rehabilitation schemes complied with the design code (FEMA-356) and achieve the performance 

criteria defined as: Immediate Occupancy at BSE-1 level earthquake and Life Safety at BSE-2 level earthquake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Application on historical masonry buildings 
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 As the isolator elements, the friction pendulum systems (FPS)   were selected. The isolators were installed at the 

first floor of the high-rise blocks as shown in Fig 7. Two size of friction pendulum bearings were used named 

Type A and Type B (Figure 9). The isolation system consists of 33 pieces of Type A and 106 pieces of Type B 

making a total of 139 bearings. Type A is designed to carry 1500kN vertical load, its bearing size is 152mm in 

diameter and its interior surface diameter is 787mm. Type B is designed to carry 4600kN vertical load, its 

bearing size is 280mm in diameter and its interior surface diameter is 914mm. Both bearing types have a 

2235mm radius of curvature, a lower bound coefficient of friction of 3% (controls displacements), upper bound 

coefficient of friction of 6% (controls forces) and a displacement capacity of 280mm. The nonlinear time history 

analysis shows that the maximum displacement of isolation system due to BSE-2 level earthquake ground 

motion is 150mm which is less than the 280mm displacement capacity of the bearings used. The maximum 

superstructure base shear due to BSE-1 level earthquake (using an upper bound friction coefficient of 6%) is 

about 50000kN which is about 12% of the structural weight. For a load reduction factor of 2 (R= 2) as per IBC-

2000, it reduces to only 6% of the structural weight which coincides with the linear elastic lateral load capacity 

of the strengthened super structure. Displacement and hysteresis curves of a link element (i.e. isolator unit) 

located at the middle part of the isolation system under the affect of BSE-2/MCE level earthquake are shown in 

Fig 8 respectively. 

 

Fig 7. Installation of FP isolators 
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Fig 8. Nonlinear analysis results 

5. CONCLUSION 

Shake table tests results and analysis results confirm the effectiveness of the proposed techniques. 
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ÖZET 
 

Topraklarının büyük bir kısmı deprem bölgesinde yer alan ülkemiz için depreme dayanıklı yapı tasarımı ve 

binaların güçlendirilmesi önemli bir konudur. Yapıların güçlendirilmesi eleman veya sistem bazında yapılabilir. 

Sistem bazında yapılan bina güçlendirmesi yöntemlerini, süneklik, rijitlik ve dayanım değerlerinin artırılabildiği 

geleneksel yöntemler ve yapı üzerindeki sismik kuvvetlerin etkisini azaltmaya yönelik yenilikçi davranış 

düzeltme yöntemleri olmak üzere iki grupta toplanabilir.  Geleneksel yöntemler ağır yıkım ve inşaat çalışmaları 

gerektirirken, yenilikçi davranış düzeltme yöntemleri ise sıradan binalara uygulamak için oldukça pahalı 

yöntemlerdir. Dolayısıyla araştırmacılar geleneksel ve yenilikçi yöntemlerin avantajlarını birleştiren, 

dezavantajlarını ortadan kaldıran yöntemler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yöntemlerden biri dışmerkez 

çaprazların Y şeklinde uygulanarak bir kesme elemanı oluşturulması ile çerçeve sistemin güçlendirilmesidir.  

 

Bu çalışmada, betonarme çerçeve sistem, bağ kirişinin kesme elemanı olarak tasarlandığı ve betonarme kirişe 

düşey olarak bağlandığı dışmerkez Y çapraz sistemli güçlendirme tekniği kullanılarak güçlendirilmiş ve 

betonarme çerçeve davranışı üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla tek katlı, tek açıklıklı 

betonarme çerçeve numunesi tasarlanmıştır. Çerçeveye ait özellikler, mevcut betonarme yapıların genel 

durumunu yansıtacak şekilde seçilmiştir. Yalın betonarme çerçeve düşey bağ kirişli dışmerkez çaprazla 

güçlendirilmiştir. 1/3 ölçekli yalın ve güçlendirilmiş betonarme çerçeve numunesi tersinir tekrarlanır yükler 

altında deneye tabii tutulmuştur. Elde edilen deney sonuçları kıyaslanarak güçlendirme yönteminin etkinliği, 

yatay yük taşıma kapasitesi, enerji tüketme kapasitesi ve çatlakların gelişimleri incelenerek gerekli 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak incelenen güçlendirme sistemi yalın betonarme çerçevenin enerji 

tüketme kapasitesini ve yanal yük taşıma kapasitesini artırmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Betonarme çerçeve, Y çapraz, güçlendirme,  

 

 

REINFORCEMENT OF RC FRAMES WITH ECCENTRICALLY BRACED 

VERTICAL LINKS 

 

ABSTRACT 
 

Earthquake resistant structural design and strengthening of buildings are important subjects for our country that 

is laying most of its land on earthquake zone. System and component based reinforcements can be made through 

the process of retrofitting of reinforced concrete buildings. System based retrofitting type can be categorized into 

two groups. The first one is the traditional type that aims to fix the ductility, stiffness and the strength of the 

structures. The second one is the more innovative one that is oriented to reduce the effects of the seismic forces 

on the structures. Traditional strengthening techniques require heavy demolition and construction work. 

However, innovative methods that reduce the detrimental effects of earthquakes on buildings are generally 

expensive to implement, which makes them unsuitable for ordinary buildings. Accordingly, some researchers 
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have focused on the methods that combine the advantages as well as eliminating the disadvantages of the both 

conventional and modern techniques. One of these methods is installing a link by applying an eccentrically 

braced system in the shape of “Y”.  

 

In this study, a link is designed and used as a shear element in order to understand the effect of the change at the 

length of this link on the behavior of system by applying an eccentrically braced system in the shape of “Y” and 

it is connected vertically to the beam. For this purpose, single storey, single span RC frame specimens were 

produced. The features of the RC frames were chosen according to the conditions of the current reinforced 

concrete buildings. Lean RC frame specimens were retrofitted with eccentrically braced vertical links that have 

different lengths. In this study, a total of 2 RC frame specimens were produced; one of them, retrofitted RC 

frame specimen and one lean RC frame specimen. The produced specimens were tested under the reversible 

loads. Finally; with the help of the results of the tests, analyzed retrofitting technique improved the energy 

depletion and lateral load bearing capacities of the lean RC specimen. 

 

Keywords: RC frame, Y brace, Retrofitting 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Dünyada ve ülkemizde sıklıkla depremler meydana gelmekte ve çok sayıda can ve mal kaybına sebep 

olmaktadır. Dolayısıyla, meydana gelen depremler sonrası ülkeler gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan önemli 

sorunlar yaşamakta, kalkınma planlarında geri kalmaktadırlar. Ülkemizdeki mevcut betonarme binaların, deprem 

güvenliği incelendiğinde çok sayıda yapının yetersiz kaldığı bilinmektedir. Ülkemizde son yirmi yılda meydana 

gelen, Erzincan (1992), Dinar (1995), Ceyhan (1998), Kocaeli (1999), Afyon-Sultandağı (2002) ve Bingöl 

(2003) depremlerinden sonra Türk Deprem Yönetmeliğinde önemli revizyonlar yapılmıştır. Son olarak 2007 

yılında revize edilen ve halen yürürlükte olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

(DBYBHY)' teki en büyük farklılık çelik binalar ve mevcut binaların deprem güvenliklerinin incelenmesi ile 

ilgili yeni bölümlerin ilave edilmesi olmuştur. İnceleme sonucunda güvenliği yetersiz bulunan binaların, 

güçlendirilmesine veya ekonomik olmayanların yıkılmasına karar verilmelidir.  

 

Mevcut betonarme yapıların güçlendirilmesinde eleman bazında veya sistem bazında güçlendirmeler 

yapılabilmektedir. Eleman bazındaki güçlendirme yöntemleri arasında kolon mantolama ve lifli polimer 

uygulamaları sıralanabilir. Sistem bazındaki güçlendirme teknikleri perde duvar eklenmesi (Canbay vd., 2003), 

lifli polimer ile dolgu duvarların güçlendirilmesi (Erdem vd., 2006) ve çelik çapraz uygulamalarıdır. Bu 

yöntemlerin içinde en çok kullanılan sistem bazındaki güçlendirme tekniği perde duvar eklenmesidir. Ancak 

mevcut binalara perde duvar eklenmesinin zaman ve uygulama açısından pek çok dezavantajı bulunmaktadır. 

Yapının bu işlem süresince kullanım dışı kalması, bu tekniğin uygulanabilirliğini önemli ölçüde 

zorlaştırmaktadır. Bütün bu etkenler altında pratik, hızlı, güvenli ve ekonomik güçlendirme tekniklerinin 

geliştirilmesi ve buna bağlı olarak güçlendirme tasarım yöntemlerinin önerilmesi ülkemizdeki binaların deprem 

davranışlarının iyileştirilmesi önem taşımaktadır. Yapısal çelik elemanların güçlendirmelerde kullanılması 

uygulamada pratiklik sağlamasından dolayı literatürde ilgi gören konular arasındadır (Binici vd., 2010,Özçelik 

vd., 2012).  

 

Betonarme binaların çeşitli şekillerde güçlendirilebildiği özellikle çelik çaprazlarla güçlendirmenin pek çok 

yönden avantajlı olduğu literatürdeki birçok çalışmanın ortak sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

dışmerkez çaprazlarla güçlendirme, rijitliği artırmanın yanında sünekliği artırma bakımından da merkezi 

çaprazlara üstünlük sağlamaktadır. Betonarme yapıların güçlendirilmesinde çapraz sistemin bir kesme elemanı 

kullanılarak Y şeklinde uygulanması ise uygulama, ekonomi ve dayanım gibi pek çok açıdan avantajlar 

sağlamaktadır. Bağ kirişinin düşey olarak kullanıldığı dışmerkez Y çapraz sistemler üzerinde yapılmış çalışmalar 

mevcuttur. Bunlardan bazıları,   Ghobarah ve Elfath (2001), Shayanfar vd. (2008), Mazzolani (2008), Hamedi 

vd. (2009), Dicleli ve Mehta (2010), Durucan ve Dicleli (2010), Karalis vd. (2010) ve Shayanfar vd. (2012), 

Jouybari vd. (2012), Al-Dwaik ve Armouti (2013) tarafından yapılan çalışmalardır. Ancak yapılmış olan teorik 

ve deneysel çalışmalar halen yeterli düzeyde değildir. Ülkemizde ise bu konuda yapılmış deneysel bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

218 

Bu çalışmada, mevcut binaların genel durumunu yansıtacak şekilde güçlü kiriş- zayıf kolon tasarımına uygun 

olarak ve etriye sıklaştırması yapılmadan 1/3 ölçekli olarak üretilen betonarme çerçevelerin dışmerkez Y çaprazlı 

sistemle güçlendirilmesinin çerçeve davranışı üzerindeki etkinliği deneysel olarak incelenmiştir. Yalın ve 

güçlendirilmiş çerçeve deneylerinden elde edilen kesme kuvveti-yerdeğiştirme (kapasite) eğrileri kıyaslamalı 

olarak verilmiştir. Elde edilen sonuçlardan sistemin sünekliği, enerji tüketme kapasitesi ve hasar 

gelişimlerikıyaslanarak güçlendirme yönteminin etkinliği incelenmiştir. 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  
 

Bu çalışmada, betonarme binaların güçlendirilmesine yönelik yöntemler arasından yapısal sistemin dışmerkez 

çelik çapraz elemanlarla güçlendirilmesi yöntemi seçilmiştir. Dışmerkez çerçevelerde deprem kuvvetlerinden 

doğan enerji bağ kirişi elemanı ile kararlı bir şekilde tüketilir. Bu nedenle dışmerkez çerçevelerde bağ kirişinin 

boyu, aynı zamanda enerjinin hangi yolla tüketileceğini gösterir. Kısa bağ kirişleri enerjiyi kesme kuvveti ile 

tüketirken, uzun bağ kirişleri moment yoluyla tüketir. Bu çalışmada betonarme çerçeve, bağ kirişinin kesme 

elemanı olarak çalışacağı Y çapraz sistem ile güçlendirilecektir.  Güçlendirme sisteminde, tasarımın ilk aşaması 

olarak bağ kirişi kesiti ve boyu belirlenmiştir. 

 

Dışmerkez çaprazlı çerçevelerin karakteristik elemanı olan bağ kirişi boyunun belirlenmesi önemlidir. Bu 

çalışmada bağ kiriş boyları için Eurocode (EC) 8’in tavsiye ettiği Denklem (1) kullanılarak bağ kirişi boyu  (e) 

=10 cm olarak hesaplanmıştır. 

 

𝑒 ≤ 0.8(1 + 𝑘)
𝑀𝑝

𝑉𝑝
         𝑘 =

𝑀2

𝑀1
𝑀2 ≤ 𝑀1                                                                                                               (1) 

Burada;  

Mp, bağ kirişinin moment kapasitesini;  

Vp, bağ kirişinin kesme kuvveti kapasitesini ve  

e, bağ kirişinin boyunu temsil etmektedir. 

 

2.1. Çalışmaya Esas Alınan Numuneler 

 

Çalışma kapsamında iki adet 1/3 ölçekli betonarme çerçeve üretilmiştir.  Üretilen numunelerdeki kolon boyutu 

15×15 cm dir. Kolonlarda 6 adet 10’luk boyuna donatı ve 10 cm aralıklarla 5’lik etriye kullanılmıştır. Kiriş 

boyutu 15×20 cm’dir ve kirişlerde 2 adet 10’luk boyuna donatı ve 10 cm aralıklarla 5’lik etriye 

kullanılmıştır. Numune kolon kiriş sistemi ile birlikte dökülen 60 cm genişliğinde ve 40 cm yüksekliğinde bir 

temele oturmaktadır. Temelde altta ve üstte 5’er adet 16’lık boyuna donatı, 216 gövde donatısı ve 10 cm 

aralıklarla 10’lik etriye kullanılmıştır (Şekil 1). Bu hali ile betonarme çerçeve numunesi, ülkemizde 

güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan betonarme binaların genel durumunu yansıtması amacıyla kolon- kiriş 

birleşim bölgesinde güçlü kiriş - zayıf kolon tasarımı yapılmıştır. Ayrıca etriye sıklaştırması uygulanmamış ve 

kolon-kiriş düğüm noktası içerisine sargı donatısı yerleştirilmemiştir. Numunelerde C20/25 sınıfında beton 

kullanılmıştır.  
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Şekil 1. Yalın betonarme çerçeve numunesi 

 

Üretilen betonarme çerçevelerden biri yalın olarak bırakılmıştır. Diğeri ise düşey bağ kirişli dışmerkez Y çapraz 

sistemle güçlendirilmiştir. Yalın ve güçlendirilmiş betonarme çerçeve sistemlerinin tasarımlarına ait görünümler 

Şekil 2’de verilmiştir. Güçlendirilmiş betonarme çerçeve sistemde bağ kirişi boyu 10 cm olarak tasarlanmıştır. 

Çapraz ve bağ kirişi elemanlarının profil enkesiti IPE 100, birleşim aracı olarak kullanılan bulonlar M16 uygun 

bulon ve çelik malzemesi ise St 37 çeliğidir.  
 

  
a. Yalın betonarme çerçeve numunesi                b. Çelik Y çaprazla güçlendirilmiş betonarme çerçeve numunesi 

Şekil 2. Deney numunelerinin tasarımına ait görünümler 

 

2.2. Yükleme Düzeneği 

 

Bu çalışmanın deneysel olan bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği 

Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Yükleme düzeneği; reaksiyon duvarı, rijit döşeme, yük hücresi, hidrolik 

silindir ve el kumandalı hidrolik krikodan oluşmaktadır. Yatay yük, numuneye mafsallı olarak bağlanan hidrolik 

kriko ve yük hücresi ile verilmektedir. (Şekil 3). Numuneye uygulanan yük hücresinden ve numune üzerine 

bağlanan yerdeğiştirme ölçerlerden alınan veriler, veri toplama sistemi vasıtasıyla bilgisayar ortama aktarılmıştır. 

Yerdeğiştirme ölçerler yatay yüke paralel ve dik doğrultuda yerleştirilmiştir (Şekil 4). Yatay yüke dik olarak 

yerleştirilen yerdeğiştirme ölçerler ile numune üzerinde herhangi bir düzlem dışı davranışın olup olmadığı, temel 

seviyesine yerleştirilen yerdeğiştirme ölçerler ise temel sisteminde bir kaymanın olup olmadığını kontrol 

edilmiştir. Deney boyunca elde edilen yük-yerdeğiştirme grafikleri bilgisayar ortamından takip edilmiştir.  
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Şekil 3. Deney düzeneği ve ölçüm cihazları                                              Şekil 4. Ölçüm Sistemi 

 

2.3. Numunelerin Üretilmesi  

 

Yalın ve güçlendirilmiş betonarme çerçevelerin donatı üretim ve beton döküm aşamalarına ait görünümler Şekil 

5’te görülmektedir. Numune betonu yerde yatay olarak dökülmüş ve numune betonunun prizini almasının 

ardından vinç yardımıyla dik konuma getirilmiştir.  

 

 
 

Şekil 5. Numunelerin hazırlanması 

 

Beton dökümü sırasında 15 cm boyutunda 3 adet küp numune alınmıştır. Beton numune küp kalıplara, 3 defada 

ve her seferinde 25 kez şişlenerek yerleştirilmiştir. Alınan küp numuneler 24 saat sonra kalıplarından çıkartılarak 

kür tankına yerleştirilmiş ve 28 gün sonuna kadar kür havuzunda bekletilmiştir. Küp numunelere ait 28 gün 

sonunda elde edilen basınç dayanımı deney sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir. Buna göre deneylerde kullanılan 

betonarme çerçeve numuneleri için C20/25 olarak öngörülen beton sınıfı sağlanmıştır. 

 

Tablo 1. Beton numunelerinden elde edilen basınç dayanımı sonuçları 

 

Numune Küp Basınç Dayanımı (MPa) 

1 33.28 

2 31.38 

3 31.15 

 

Üretimi tamamlanan yalın ve güçlendirilmiş numunelerin görünümü Şekil 6’da verilmiştir.  



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

221 

 
Şekil 6. Kalıpları sökülmüş numuneler                 Şekil 7. Çapraz elemanlarla güçlendirilmiş numuneler 

 

Numunelerin 28 günlük kür işleminin tamamlanmasının ardından çelik çapraz elemanlar ile güçlendirme 

uygulaması yapılmıştır (Şekil 7). Güçlendirilme işleminin tamamlanmasının ardından numunelerin çelik 

elemanları boyanmıştır.  

 

Numuneler sırasıyla oluşturulan deney düzeneğine yerleştirilmiştir. Numuneler tijler ve somunlar yardımıyla rijit 

döşemeye bağlanmıştır (Şekil 8). Yalın ve Y çaprazla güçlendirilmiş numune tersinir tekrarlanır yükler altında 

deneye tabi tutulmuştur. Deney sırasında yük hücresi ve yerdeğiştirme ölçerlerden alınan veriler, veri toplama 

sistemi yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış (Şekil 9) ve numunelerdeki yerdeğiştirme ve yükün değişimi 

bilgisayar ekranından grafik olarak izlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 8. Deney düzeneği ve deney düzeneğine yerleştirilmiş numune 

 

 
 

Şekil 9. Veri toplam sistemi ve deney sırasında elde edilen veriler 
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3. ELDE EDİLEN BULGULAR 
 

3.1. Yalın Numune 

 

Üretilen çerçeve numune 28 günlük beton dayanıma ulaştıktan sonra tersinir tekrarlanır yükler altında test 

edilmiştir. Deneyler sırasında yük artımları 5 kN olarak yapılmıştır. Numunede ilk kılcal çatlak 10 kN’luk itme 

yüklemesinde kolon alt ucunda meydana gelmiştir.  Taşıma gücü yükünde ise itmede 50 kN, çekmede ise 47 kN 

değerlerine ulaşılmıştır. Yalın çerçeve numunesinin deney öncesi görünümü Şekil 10’da verilmiştir. 

  

 
 

Şekil 10. Yalın numunenin deney öncesi görünümü  

Deneyler sırasında mafsallaşmaların kolon alt ve üst ucunda meydana geldiği görülmüştür. Etriye 

sıklaştırmasının yapılmamasından dolayı kolon alt ucunda donatı burkulması ile çerçeve taşıma gücü yüküne 

ulaşmıştır (Şekil 11).  

        
 

Şekil 11. Yalın numunede deney sırasında meydana gelen hasarlar  

 

Yalın çerçeve numunesinde için elde edilen kapasite eğrisi ise Şekil 12’de verilmiştir. 
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Şekil 12. Yalın numune için yatay yük – yerdeğiştirme çevrimsel ve zarf eğrisi 

 

3.2. Y Çaprazla Güçlendirilmiş Sistem  

 

Yalın numune ile aynı özelliklerde üretilen numuneye 10 cm boyunda düşey bağ kirişli Y çapraz sistemin 

eklenmesiyle oluşturulmuştur. Numunenin çapraz ve bağ kirişi profilinin enkesiti IPE 100, birleşim aracı olarak 

kullanılan bulonlar M16 uygun bulon ve çelik malzemesi ise St 37 çeliğidir. Çelik profiller betonarme kolon ve 

kirişlere bulonlar ve epoksi enjeksiyonu yardımıyla doğrudan betonarme çerçeveye bağlanmıştır. Bağ kirişi 

çapraz bağlantısı yapılırken L150.150.5 çelik profiller kullanılarak bulonlar yardımıyla bağlantı yapılmıştır. 

(Şekil 13).  

  

 
 

Şekil 13. Güçlendirilmiş numunenin deney öncesi görünümü 

 

Deneyler yapılarken yük artırımları 10 kN olarak yapılmıştır. Numunede ilk kılcal çatlak 20 kN’luk itme 

yüklemesinde kolon üst ucunda meydana gelmiştir.  Taşıma gücü yükünde ise itmede 75 kN, çekmede ise 75 kN 

değerlerine ulaşılmıştır. Y çaprazla güçlendirilmiş çerçeve numunesinde deney sırasında meydana gelen hasarlar 

Şekil 14’te verilmiştir. Yalın numuneye göre oluşan çatlamalar daha kılcal seviyelerde kalmıştır. Ancak çaprazın 

bağlantısının yapıldığı kolon alt uçlarında büyük yük aktarımlarından dolayı ankraj sıyrılmaları gözlenmiştir.  
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Şekil 14. Güçlendirilmiş numunede deney sırasında meydana gelen hasarlar 

 

Güçlendirilmiş numune için elde edilen kapasite eğrisi Şekil 15’te verilmiştir. 

 

  
 

Şekil 15. Güçlendirilmiş numune için yatay yük – yerdeğiştirme çevrimsel ve zarf eğrisi 

 

Tersinir tekrarlanır testleri yapılan yalın ve güçlendirilmiş numuneler için yatay yük (kN)- yerdeğiştirme (mm) 

eğrileri karşılaştırmalı olarak Şekil 16’da verilmiştir. Y çaprazla güçlendirilmiş sistemin taşıma gücü yükü;  yalın 

betonarme çerçeveye göre itmede 1.54 kat, çekmede ise 1.59 kat artış göstermiştir. Numunenin enerji tüketme 

kapasitesi eğrinin altından kalan alandan /h=0.02 seviyesinde hesaplanmıştır. Yalın numunedeki enerji tüketimi 

itme yüklemesi için 436 kNmm çekme yüklemesi için 408 kNmm olarak elde edilirken, güçlendirilmiş 

numunede itme yüklemesi için 1197 kNmm çekme yüklemesi için 1083 kNmm olarak elde edilmiştir. 

Dolayısıyla enerji tüketme kapasitesi açısından itmede 2.74 ve çekmede 2.65 kat artış göstermiştir. 

 

 
 

Şekil 16. Yalın ve güçlendirilmiş numunelerin yatay yük – yerdeğiştirme zarf eğrilerinin kıyaslanması 
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4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışmada, geleneksel ve yenilikçi güçlendirme yöntemlerinin avantajlarını birleştiren dezavantajlarını 

ortadan kaldıran ekonomik, pratik ve güvenli bir güçlendirme sistemi olabilecek olan, bağ kirişinin kesme 

elemanı olarak tasarlandığı ve düşey olarak bağlandığı dışmerkez Y çapraz sistemli güçlendirme tekniği üzerinde 

odaklanılmıştır. 1/3 ölçekli, tek katlı, tek açıklıklı betonarme çerçeve numuneleri üretilmiştir. Çerçevelerden biri 

yalın halde diğeri ise güçlendirilerek tersinir tekrarlanır yükler altında deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneyler 

sonrası yalın ve güçlendirilmiş çerçevelerin yatay yük taşıma kapasite eğrileri elde edilmiştir. Böylece konu ile 

ilgili olarak literatüre katkı sağlanması, konuya yönelik deneysel araştırmaların artırılması hedeflenmiştir.  

 

Deneyler sırasında oluşan hasarlar incelendiğinde; yalın betonarme çerçeve numunesinde ilk kılcal çatlağın 10 

kN’luk itme yüklemesinde kolon alt ucunda, güçlendirilmiş çerçeve numunesinde ise 20 kN’luk itme 

yüklemesinde kolon üst ucundan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yalın numuneye göre oluşan çatlamalar daha kılcal 

seviyelerde kalmıştır. Ancak çaprazın bağlantısının yapıldığı kolon alt uçlarında büyük yük aktarımlarından 

dolayı ankraj sıyrılmaları gözlenmiştir.    

 

Yapılan deneysel çalışmada yalın ve güçlendirilmiş betonarme çerçevelerin tersinir tekrar yükler altında yapılan 

itme testlerinden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; Y çaprazla güçlendirilmiş sistemin taşıma gücü yükü;  

yalın betonarme çerçeveye göre itmede 1.54 kat, çekmede 1.59 kat artış göstermiştir. Enerji tüketme kapasitesi 

ise itmede 2.74 ve çekmede 2.65 kat artış göstermiştir. 

 

Görüldüğü üzere güçlendirilmiş numune yalın numuneye göre hem taşıma gücü yükü hem de enerji tüketme 

kapasitesi bakımından artış göstermiştir. Ancak deney sırasında karşılaşılan ankraj sıyrılma problemleri dikkate 

alındığında, betonarme elemanlara çelik elemanlarına bağlantı bölgesinde sargılama yapılması ile betonarme 

çerçevenin yatay yük kapasitesi, enerji tüketme kapasitesi ve sünekliğin daha da artacağı söylenebilir.  
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ÖZET 
 

Betonarme yapıların onarım ve güçlendirilmesinde birçok yöntem denenmiştir. Bu yöntemlerden birisi de 

polimer kullanımıdır. Bu çalışmada; deprem sonrası yapıların taşıyıcı elamanlarında oluşacak hasarların hızlı bir 

şekilde giderilmesinde polimer beton kullanımı ile ilgili araştırmalar incelenmiştir. Literatüre göre betonarme 

yapı elemanlarda polimer kullanılarak onarım ve güçlendirmenin yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların 

tümü betonarme yapı elemanlarının onarım ve güçlendirilmesinde olumlu sonuç vermiştir (Basınç ve eğilme 

dayanımlarının arttırıldığı tespit edilmiştir).  

 

Yapılan araştırmalar sonucunda onarım ve güçlendirmenin yerinde ve hızlı bir şekilde yapılmasının büyük önem 

arz ettiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada deprem sonrasında yapıların taşıyıcı elamanlarında oluşan hasarların çok 

kısa bir sürede ve yerinde onarımı ve güçlendirilmesi için polimer beton kullanımının uygun olabileceği 

düşünülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler:  Polimer, Polimer beton, Onarım, Güçlendirme, Betonarme   
 

REPAIR AND STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE 

ELEMENTS WITH POLYMER CONCRETE AFTER EARTHQUAKE 
 

ABSTRACT 
 

Many methods have been used for the repair and strengthening of reinforced concrete structures. One of these 

methods is use of polymers. In this study, investigations are examined about quick usage of polymer concrete at 

damaged bearing elements of structures after earthquake. Studies on literature about usage of polymer concrete 

showed that repair and strengthening of reinforced concrete structural members and whole structures with 

polymer concrete is useful (it understood that there is a noticeable increase at the pressure and bending strength 

capacities of elements and structures). 

 

According to the literature, rapid repair and reinforcement of structures is an important phenomenon. In this 

study, quick repair and strengthening of damages occurred at the bearing elements of structures after earthquake 

with polymer concrete usage is good enough to apply. 

 
Keywords: Polymer, Polymer concrete, Repair, Strengthening, Reinforced concrete   
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1. GİRİŞ 
 

Betonarme yapı elemanlarının doğal afetler sonrası gelen yükler doğrultusunda deforme olmaları ve bu nedenle 

de onarım ve güçlendirmeye ihtiyaçları oluşmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için günümüze kadar birçok 

araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda temel hedef hasar görmüş betonarme yapı elemanlarının işlevini 

devam ettirebilmesidir.  Yapılan son araştırmalardan sonra ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra 

onarım ve güçlendirme gerektiren yapı sayısı hızla artmıştır.  

 

Betonarme yapıların onarım ve güçlendirilmesi yönteminin seçiminde göz önünde tutulması gereken en önemli 

faktörlerden birisi de uygulanacak yöntemin yapının işleyişine olan etkisidir. Deprem gibi doğal afetlerden 

sonra, hastane gibi bazı yapıların çok hızlı bir şekilde onarım ve güçlendirilmesi gerekmekte, bu işlemler 

sırasında hastanelerin faaliyetlerine devam edebilmesi beklenmektedir. Aynı durum işleyişi durdurmanın 

maliyetinin çok yüksek olduğu fabrika binaları, köprü ve viyadükler için de geçerlidir (Çetinkaya vd., 2004).  

 

Betonarme yapı elemanların onarım ve güçlendirmesi için birçok yöntem denenmiştir. Yapılan araştırmalara 

göre optimum onarım ve güçlendirmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılmıştır (Altun vd. 2002, 

Karagüler 2003, Özturan 2003, Anonim, 2004, Kamanlı, 2011). 

 

Polimer katkılı malzemeler yıllardır yapıların güçlendirilmesinde başarıyla kullanılmıştır. Geleneksel taşıyıcı 

malzemeler (beton, betonarme ve çelik) üzerinde yüksek mukavemet, ağrılık oranı gibi, korozyon direnci ve 

kolay montaj gibi çeşitli avantajları nedeniyle kullanılmıştır(Bakis vd., 2002, Domenico, 2014) .  

 

Yapılarda kullanılan yöntemler incelendiğinde; öngerme verme yöntemi uygulama için özel aparat üretimine 

ihtiyaç duyar ve bazı taşıyıcı eleman cinsleri için uygulama güçlüğü vardır. Ayrıca dikdörtgen kesitli kolon 

uygulamasında geometriden kaynaklanan problemler uygulamanın etkisini azaltır. Çelik plakalarla mantolama 

yöntemi, başlangıç maliyetinin yanında çeliğin ağırlığı nedeniyle uygulama zorluğu ve uygulamadan sonra 

yüksek bakım maliyeti ile karşı karşıyadır. Sismik izolasyon yöntemi pahalı bir yöntem olmasının yanında 

yapıda uygulama sırasında yapı aktif işlevine devam etmektedir. Betonarme mantolama yöntemi ise bazı 

yapıların (köprü vb) güçlendirilmesinde çok fazla tercih edilmemektedir. Bu teknikler arasında CFRP 

kompozitlerle güçlendirme, tekniğin uygulama kolaylığı, malzemenin korozyona karşı dayanıklılığı, düşük 

ağırlığı, kimyasal etkilere dayanıklılığı, korozyona karşı dayanıklılığı ve düşük bakım maliyeti nedeni ile son 

yıllarda betonarme taşıyıcı elemanların güçlendirilmesinde kullanılmıştır (Tanarslan ve Altın, 2010). 

 

 

2. POLİMER BETONLAR VE YAPISI 

 
2.1 Polimer Beton 

 

Kompozit malzeme olan betonun çeşitli bağlayıcıları bulunmaktadır. Bu bağlayıcılarına göre farklı beton türleri 

oluşabilmektedir. Asfalt ve benzeri malzemelerin bağlayıcı olarak kullanılmasıyla; asfalt betonu ve polimer 

betonu elde edilmektedir. Polimer beton, sürekli polimer matris içinde filler ve agregadan oluşan dağılı faza 

sahip bir kompozit malzemedir (Ohama, 1997). 

  

Betonun dayanaklılık özelliklerini geliştirmek için polimer kullanımı tüm dünyada giderek ilgi uyandırmaktadır. 

Betonda polimer kullanımı üç farklı şekilde olmaktadır. Bunlar; polimer katkılı betonlar, sadece bağlayıcı fazın 

polimer olduğu betonlar ve polimer emdirilmiş betonlar (Chandra, 1994). 

 

Polimer katkılı betonların performansı birçok etkene bağlıdır; polimerin türü, mineral tipi, kür koşulu, kimyasal 

tipi etkisi gibi etkenler elde edilecek numune özelliklerini büyük ölçüde değiştirir (Feldman, 1989; Parcck vd., 

1993).  

 

Polimerlerin beton teknolojisine girmesi 1950’li yıllarda olmuştur. 1965’den sonra polimerin betonda kullanımı 

artmış ve bugünde sürekli gelişmektedir. 
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2.2 Polimer Betonun Yapısı 

 

Polimer betonlar faz ve matristen oluşmaktadır. Polimer betonda matrisin üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar, 

faz malzemeleri bir arada tutmak, yükü faz malzemelere dağıtmak ve faz malzemeleri çevresel etkilerden 

korumaktır. İdeal bir matris malzemesi başlangıçta düşük viskoziteli bir yapıda iken daha sonra faz malzemeleri 

sağlam ve uygun şekilde çevreleyebilecek katı forma kolaylıkla geçebilmelidir.  Polimer betonların üretiminde 

kullanılan matris malzeme tipleri epoksi, polyester, vinilester ve fenolik reçinelerdir. Yüksek mukavemet 

göstermeyen durumlarda en çok kullanılan matris malzeme polyester reçinedir. Gelişmiş kompozitlerin 

üretiminde ise genellikle epoksi reçinesi kullanılmaktadır. Matris iyileştirme çalışmaları özellikle yüksek 

sıcaklıkta kullanıma uygun ve düşük nem duyarlılığına sahip yapıların üretilmesi doğrultusundadır (Bağcı, 

2010). 

 

Polimer betonlar, ilk defa Çekoslovak Bilimler Akademisinde 1959 yılında keşfedilmiştir. O yıllarda teorik 

olarak birçok çalışma yapılmış fakat pratik ve deneysel çalışma yapılmamıştır. İlk olarak ABD’de kullanılmaya 

başlayan polyester ve epoksi günümüze kadar gelişimine devam etmiştir. Bağlayıcı olarak poliyester-styrene, 

poliüretan, uran, epoksi ve metil metakrilat polimerleri kullanılmıştır. Polimer bağlayıcısını az kullanıp, 

agregalar arasındaki boşluğun aza indirebilmek için granülometrik bileşimi iyi ayarlanmalıdır (Dıkeou ve 

Fowler, 1981).    

 

Polimer betonların özelliklerinden biriside yapışma özelliğidir. Bu özellik sayesinde bakım yapılıp tamir 

edilebilirlerdir. Su ile üretimi olmamasından malzemenin rötre çatlakları sorunu minimum olmaktadır ve standart 

(dış yüzey boşluksuz) üretim sayesinde malzemenin su emmesi minimum değerlerdedir. Polimer betonlar bu 

özellikleri sayesinde dona ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Dona ve kimyasal etkilere maruz kalacak 

yapılarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Ağırlıklarının az olmasından dolayı ise ölü yükleri azaltacağından hafif 

yapı kullanımı gerektiren durumlarda kullanım kolaylığı sağlayacaktır (Sağlıyan, 1999). 

 

Polimer betonların yapısında en çok kullanılan matris malzemeler Epoksi reçineli matrisler, Polyester reçineli 

matrisler, Vinilester reçineli matrisler, Fenolik reçineli matrisler ve Silikon reçineli matrislerdir. 

 

Polimer betonların üstün yanları malzeme kombinasyonunun sonsuz sayıda olmasıdır. Kompozitlerin bu 

avantajları onlara malzeme özelliklerini istenildiği gibi değiştirme imkânı tanımaktadır. Polimer betonların bazı 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir (Soykan, 2012). 

 

Tablo 1. Polimer betonların özellikleri (Soykan, 2012) 

Özellikler Polimer Beton 

Basınç Mukavemeti 40-140 Mpa 

Eğilme Mukavemeti 8-35 Mpa 

Elastisite Modülü 700-35000 Mpa 

Isıl Genleşme Katsayısı 5-10x10
-6

/c 

Su Emme < % 1 

Dona Dayanıklılık İyi 

Asite dayanaklılık Çok İyi 
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3. POLİMERİN ONARIM VE GÜÇLENDİRMEDE KULLANIMI 
 

Betonarme yapı elamanlarının onarım ve güçlendirmesinde yapılan bazı araştırmalar aşağıda incelenmiştir.  

 

Firmo ve Correia (2014) yaptıkları araştırmada; betonarme yapı elemanlarının yangına karşı dayanımını artırmak 

için betonarme yapı elemanları polimer kullanımıyla güçlendirmişlerdir. Polimer den üretilen şeritleri kirişlerin 

alt kısmına (bağ açma bölgesine) mekanik olarak ankrajlama yöntemini kullanmışlardır. Yapılan bu çalışma 

sonrasında betonarme yapı elemanı olan kirişin hem dayanımı artırmışlar hem de yangın sonrası diğer yapılan 

polimer uygulamalara göre 1,2 ve 1,5 kata kadar ısıl dayanımı arttırdığını tespit etmişlerdir. 

 

Köse ve Özgen (2003) Yapılan araştırmada; birleşim elemanı olarak, ülkemizde temin kolaylığı nedeniyle çelik 

lamalar seçilmiş ve bunların etkinliği araştırılmışlardır. Benzer uygulamalar elyaf türü malzemeler içeren 

elemanlarla da yapılmaktadır. İki farklı deney örneğinden elde edilen sonuçların karşılaştırma modeli ile 

mukayese edilmesi sonucunda, epoksi reçinesi ile yapıştırılmış. Lamalarla güçlendirme köşesi modellerinin, yük 

altında yüksek oranda kompozit davranış gösterdiği tespit etmişlerdir. Göçme mekanizması yüksek oranda 

paspayı bölgesinin mukavemetine ve donatı çeliği ile var olan aderans seviyesine bağlı olduğunu, yapışan 

yüzeylerde temizlik yapılması ve pürüzlerin aderansa etkisini tespit etmek için betonarme elemanların yüzeyleri, 

iki kademeli olarak pürüzlendirilmiş, pürüzlendirilmemiş ve temizlenmemiş durumlarda, epoksi reçinesi ile 

yapıştırılan 50x50 çelik lamalar ile çekme koparma deneyi yapmışlardır. Yüzey hazırlığının (yüzeyi toz, nem ve 

zayıf parçalardan arındırma işlemi) aderans değerine etkisi, tüm yapıştırma işlemlerinde olduğu gibi, yararlı 

olduğu tespit etmişlerdir. Çelik lama yüzey özelliklerinin etkisi ise, yüzeyine epoksi boyası ile astar uygulanan 

çelik lamalarda kopma şekillerinin tümü pas payı kısmının kopması şeklinde oluşmuştur, deneylerde kullanılan 

beton kalitesi BS25 olarak tespit edildiğinden, yapışkan bağın paspayı bölgesinden daha yüksek taşıma gücüne 

sahip olması aderans seviyesinin yeterli olduğuna işaret etmektedir, pürüzlendirmenin aderansa etkisi; bu tür 

yapıştırma şeklinde mekanik yapışma teorisinin geçerli olmadığını tespit etmişlerdir. Bunun nedeni olarak 

epoksi reçinesinin pürüzlü yüzeyin her noktasını tam olarak ıslatamaması olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısı 

ile bu yöntem, işlem kriterlerine bağlı kalındığında, betonarme taşıyıcı sistem güçlendirme ve birleştirme 

uygulamaları için basit malzeme, işlem ve ekipmanlar ile uygulanabilen yeterli, etkili ve ekonomik bir seçenek 

olarak belirlemişlerdir. 

 

Çetinkaya vd. (2004) yaptıkları araştırmada; Betonarme kirişlerin lifli polimer FRP malzemeler kullanılarak 

onarım ve güçlendirilme kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Dört adet betonarme kirişin FRP malzemelerle 

onarım veya güçlendirilmesini yapmış, Her deney kirişi için yük deplasman eğrisi elde edilerek elemanların 

statik yük altında O/G’den önceki ve sonraki davranışı karşılaştırmışlardır. FRP malzemelerle yapılan O/G’nin 

betonarme kirişlerin taşıma gücünü çok büyük ölçüde arttırdığını tespit etmişlerdir. 

 

Topçu ve Gürer (2005) yaptıkları araştırmada; kirişlerin epoksi enjeksiyonu ile onarılmasının yararlarını 

incelemişlerdir. Bu amaçla 16 farklı tipte kiriş hazırlanmış, kirişler laboratuvar koşullarında 28 gün kür 

edildikten sonra çekme bölgesinde 2 mm’lik çatlak oluncaya kadar orta noktalarından yüklenerek kırılmışlardır. 

Bu çatlaklı kirişlerden bir tanesi daha sonra epoksi enjeksiyonu ile onarılıp tekrar kırılarak taşıyabileceği yeni 

yükleri belirlenmişlerdir. Böylece uygulanan epoksi enjeksiyonu sonucunda elde edilen dayanım ve şekil 

değiştirmeler karşılaştırılmış ve epoksinin çatlakları onarımda kullanılabilir olduğu sonucuna varmışlardır.  

 

Gökdemir vd. (2013) yaptıkları aştırmada; gerçek boyutlu bir çerçevenin bir dış birleşim bölgesini yansıtan T 

biçimli 2/3 ölçekli deney elemanları üzerinde testler yapmışlardır. Gerekli miktarda CFRP rulolar birleşim 

bölgesine yerleştirilir ve uçları uygun şekilde ankrajlanırsa performansın arttığı, Deney elemanlarında, birleşim 

bölgesine güçlendirme amaçlı çapraz CFRP rulosu olarak, herbir yönde yönetmelik gereği olan donatının 2 

katına eşdeğer CFRP rulosu kullanılmış olduğunda başarılı bir davranış ve dayanım elde edildiğini ve Çapraz 

CFRP ruloların bindirmeli olarak birleşim bölgesinden geçirilmesiyle oldukça başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.  

Tokgöz ve Dündar (2014) yaptıkları araştırmada; betonarme kirişlerin eğilme etkisi sebebiyle çekme 

gerilmelerinin meydana gelen alt yüzeylerde ve kesme gerilmelerinin meydana geldiği L/4 mesafedeki yan 

yüzeylerde CFRP tekstilleri ile güçlendirmeyi amaçlamışlardır. Deneysel çalışmada, 9 adet betonarme kiriş 

deney elemanı üretilmiş, Güçlendirilen betonarme kirişlerin yük-deplasman davranışı, sünekliği ve enerji 

tüketim kapasiteleri araştırılmıştır. Kesme yönünden yetersiz olarak üretilen 3’er adet kiriş kesme bölgelerine 
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90º ve 45º’lik açılarla CFRP tekstilleri yapıştırılmıştır. Güçlendirme sonrasında kirişlerde %60 kesme 

kapasitesinin arttığını tespit etmişlerdir.   

 

Şakar ve Alku (2010) yaptıkları araştırmada; Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) levhalarla 

güçlendirilmiş T-kesitli betonarme kirişlerin kesme dayanımlarını artırmaya yönelik deneysel bir çalışma 

yapmışlardır. Deneysel sonuçlar kirişlerin dayanım ve davranışlarında referans elemana göre oldukça büyük 

iyileşmelerin olduğunu tespit etmişlerdir. En fazla dayanım artışı çift kat tek doğrultulu levhaların birbirine dik 

yapıştırıldığı elemanda kaydedilmiş, Geliştirilen ankraj detayı başarılı olmuştur. Hem tabla ve gövdenin 

birbirinden ayrılmasını engellemiş hem de LP levhanın beton yüzeyinden ayrılmasına engel olmuştur. Tüm 

güçlendirilmiş elemanların dayanımlarında artışlar tespit etmişlerdir. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

Polimer betonun hasar görmüş betonarme yapı elemanlarında hangi ölçüde kullanılabileceği, hasarın geometrik 

şekline ve polimer beton ile beton matris arasındaki kenetlenme dağılımına bağlıdır. Bu nedenle her türlü çatlak 

ve hasarlı betona uygun kıvamda polimer beton üretilmeli ve kullanılmalıdır. Yapılan araştırmalar beton 

üzerindeki; eğilme dayanımında, basınç gerilmeleri altında ve enerji yutma kapasitelerinde en büyük 

iyileştirmeyi epoksi katkılı polimer betonların sağladığı saptanmıştır. 

 

Polimer betonların performansını etkileyen en önemli faktörler; matris malzemenin cinsi, faz malzeme kullanım 

oranı (hacimce), kimyasalların çeşidi ve miktarı, faz malzemenin polimer beton içerisindeki yönelimi, polimer 

betonun matris mukavemeti, polimer betondaki maksimum agrega boyutu, polimer betonun mekanik 

özelliklerinin belirlendiği örneğin hacmi, polimer betonun mekanik özelliklerinin belirlendiği örneğin 

geometrisi, polimer betonun hazırlanma metodu olarak sıralanabilir. 

 

Betonun çok düşük çekme dayanımına sahip olması nedeniyle beton elemanlarının tasarımında statik çekme 

gerilmelerinden kaçınılır. Ancak dinamik yükleme durumlarında çekme gerilmelerinden kaçınılamaz. Çekme 

gerilmeleri ise bir çatlaktan pek çok çatlağın yayılmasına neden olarak betonda göçmeye neden olur. Bu dağılı 

çatlaklar ise boyut etkisini doğurur. Çatak oluşumu ve gelişimine karşı betonun direncini ve sünekliğini artırmak 

için betonun polimer beton ile güçlendirilmesi etkili bir yoldur. Polimer betonun hasara uğramış betonda 

kullanılmasının başlıca dört yararı vardır. Bunlar;  

 

 Yüksek taşıma kapasitesine sahip sünek betonun hasar öncesinde sahip olduğu sünekliği ve 

mukavemeti koruması,  

 Donatı korozyonunun oluşmadığı düzgün beton yüzeyinin elde edilmesi için çatlak ve hasarların 

giderilmesi,  

 Yerinde ve hızlı uygulamaya sahip olması,  

 Dayanıklılık.  

Depreme dayanıklı yapıların inşasında, kolon-kiriş birleşim bölgesinde, endüstri yapılarında, şev stabilizesinin 

sağlanmasında, beton-betonarme borular ve altyapı malzemeleri, fabrika depo ve hangar döşemelerinde, 

havaalanı kaplamalarında, liman kaplamalarında, yol döşemelerinde deprem ve doğa olaylarında meydana 

gelebilecek hasarların giderilmesinde polimer beton kullanımının optimum çözüm olabileceği tespit edilmiştir. 

Daha önce denenmiş olan polyester esaslı kompozit (polimer beton) uygulamalarında (Soykan 2012) polimer 

beton numunelerin priz sürelerinin 5-10 dakika arasında tamamladığı ve yüksek mukavemetlere ulaştığı tespit 

edilmiştir. Bu özelliğin deprem sonrasında çalışması hayati önem taşıyan yapıların () uğradığı hasarın kısa bir 

süre içinde giderilmesi ve bu onarım güçlendirmenin de mevcut yapı elemanlarıyla bir matris malzemenin faz 

malzemeyle olan bağı gibi daimi olması hasara uğramış olan yapı elemanlarının optimum seviyede onarılması ve 

güçlendirilmesi demektir.   
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ÖZET 

Birçok ülkenin yapı mühendisliği ile ilgili yönetmeliklerinde yer alan deprem hareketi ve depreme dayanıklı yapı 

tasarımı ilkeleri Ülkemiz yönetmeliğinde de önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle bir önceki deprem 

yönetmeliğine oranla çok ciddi bir disiplinle konuyu ele alan 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY 2007) ile ülkemizdeki yapı güvenliğinin artacağı umut 

edilmektedir. Deprem mühendisliğinde performansa dayalı tasarım yöntemi, deprem etkisi altında yapıdan 

beklenen performans düzeyinin belirlenmesi için kullanılır. 

 

Bu çalışmada mevcut perdeli betonarme bir binanın deprem yönetmeliğinde tanımlı doğrusal olmayan analiz 

yöntemi ile performansı belirlenmiştir. Çalışmaya konu olan bina Gümüşhane ilinde yer almaktadır. Betonarme 

perdeli binanın performans analizinde zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analiz için üç farklı 

deprem ivme kaydı kullanılmıştır. Bunlar; Adana Ceyhan 1998, Bingöl 2003 ve Van 2011 deprem ivme 

kayıtlarıdır.  

 

Seçilen depremlere göre betonarme binanın performans seviyesinin ise göçme durumu olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deprem İvme Kayıtları, Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanında Analiz, Perdeli 

Yapılar, Performans Analizi. 

 

DETERMINATION OF EARTHQUAKE PERFORMANCE OF EXISTING A 

REINFORCED CONCRETE SHEAR WALL STRUCTURE WITH NONLINEAR 

METHOD 

 

ABSTRACT 

The earthquake movement and earthquake resistant structural design principles taking places on regulations of 

structural engineering of many countries are constitutes an important place in the regulation in Our Country. It is 

expected in Our Country that the structural reliability increases especially with “Specification for Structures to 

be built in Earthquake Areas-2007 (SSBEA-2007)” that goes in to operation in 2007 and tackles the matter very 

seriously compared to the previous earthquake regulations. In earthquake engineering, Performance-based design 

method is used to determine the level of expected performance of the structure under earthquake. 
 

In this study, the performance of the existing a reinforced concrete shear wall building is determined by non-

linear analysis method defined in Seismic Code. The building that are subject of this study is located in 

Gümüşhane. Three different earthquake acceleration records are used for nonlinear dynamic time history 

analysis in performance analysis of reinforced concrete shear wall building. These are Adana Ceyhan, 1998, 

Bingöl 2003, and Van 2011 earthquake acceleration records.  

 

As a result of the analysis for the selected earthquakes, performance level of reinforced concrete shear wall is 

determined as collapsed. 
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Keywords: Earthquake Acceleration Records, Nonlinear Time History Analysis, Shear Wall Structures, 

Performance Analysis. 

 

1.GİRİŞ 

Yapı sistemlerinin performans analizi son yıllarda oldukça önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Son dönemde 

yıkıcı etkisi yüksek depremlerin gerek ülkemizde gerek dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygınlaşması depreme 

dayanıklı yapı tasarımının öneminin anlaşılmasını sağlamış ve farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bahsi geçen 

farklı yöntemlerin özü performans tasarımıdır ki bu tasarım da temelde doğrusal ve doğrusal olmayan olarak 

ikiye ayrılmaktadır.  

 

Performansa dayalı tasarım temelde üç parametreden oluşmaktadır. Bunlar kapasite, talep ve performanstır. 

Kapasite; binanın taşıyıcı sistemi, malzemesi, kesit geometrisi vb. unsurların bir bileşkesi olarak düşünülebilir. 

Binanın yatay yer değiştirebilme kapasitesi (süneklik) ve yatay yük taşıma kapasitesi (rijitlik) genel anlamda 

kapasite olarak tanımlanır (Celep 2004). Talep; sismik hareketlerin yapıdan karşılamasını istediği yer değiştirme 

ve kesit tesirleri olarak tanımlanabilir. Performans ise yapının kapasitesinin sismik talepleri hangi oranda 

karşılayabileceği ile ilgilidir. 

 

Kritik kesitlerinin hasarı MN’ye ulaşmayan elemanlar Minimum Hasar Bölgesi’nde, MN ile GV arasında kalan 

elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi’nde, GV ve GÇ arasında kalan elemanlar İleri Hasar Bölgesi’nde, GÇ’yi aşan 

elemanlar ise Göçme Bölgesi’nde yer alırlar (Celep, 2008). Kesit hasar sınırları ve bu hasar sınırları içerisinde 

kalan hasar bölgeleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
                                                                                                          

Şekil 1. Şekil değiştirme-iç kuvvet grafiği (DBYBHY 2007; Özer, 2007). 

 

Performansa dayalı tasarım ve değerlendirmenin iki temel parametresi istem (talep) ve kapasitedir. İstem, yapıya 

etkiyen deprem yer hareketini, kapasite ise yapının bu deprem etkisi altındaki davranışını temsil etmektedir. 

Mevcut ve güçlendirilecek binaların deprem performanslarının belirlenmesi için uygulanan yöntemler dayanım 

bazlı doğrusal elastik hesap yöntemleri ile şekil değiştirme ve yer değiştirme bazlı doğrusal elastik olmayan 

hesap yöntemleridir (Çavdar, 2013). 

 

DBYBHY (2007)’ye göre mevcut ve güçlendirilecek binaların deprem performanslarının belirlenmesi amacıyla, 

uygulanan doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri için öngörülen genel ilke ve kurallar açıklanmaktadır. Bu 

çalışmada hesap yöntemleri ile deprem performansının belirlenmesi hakkında detaylı bilgi ve hesap adımları 

verilmeyecektir. 

 

2. SAYISAL UYGULAMA 

Gümüşhane il merkezinde 2013 yılında hizmete giren bina bodrum+10 kattan oluşmaktadır. İncelene yapının 

planı, x doğrultusunda 22,8 m, y doğrultusunda 11 m uzunluğundadır. Bodrum dahil yapı toplam yüksekliği 30,8 

m’dir. Yapıda x doğrultusunda ön cephede 5 arka cephede 7 açıklık vardır. Y doğrultusunda ise 3 açıklık vardır. 

Kat yükseklikleri bodrum, zemin ve normal katlarda 2,8 m’dir. Taşıyıcı sistemi çerçeve-perde sistemdir. Beton 
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sınıfı olarak C25, donatı çeliği olarak da S420 kullanılmıştır. Yapının bodrum kat çevresinin tamamı rijit bodrum 

perdeleri üst katlarda devam etmediğinden DBYBHY (2007)’de belirtildiği üzere alt ve üst uçlarında plastik 

mafsal atanmamıştır. Gümüşhane il merkezinde olması nedeniyle 3. Derece deprem bölgesindedir. Ancak 

Gümüşhane’nin il merkezi ile özelikle güneyindeki ilçelerinin deprem bölgeleri arasında ciddi farklar vardır. 

Örneğin Köse ilçesi 2. Derece deprem bölgesi iken Kelkit ve Şiran ilçeleri 1. Derece deprem bölgesindedir. 

Gümüşhane il sınırları içerisinde farklı deprem bölgelerinin olduğu açıktır. Bu durum Gümüşhane ili içerisinde 

farklı fay hatlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple binanın 1. Derece deprem bölgesinde olduğu 

kabul edilmiştir. Bina ölü ağırlığı haricinde sabit yük olarak 1,5 kN/m
2
, hareketli yük olarak 2 kN/m

2
 döşemelere 

atanmıştır (TS 498, TS 500). Tüm döşemeler çift doğrultuda çalıştığından, SAP 2000’de ilgili komut ile 

döşemede tanımlı yüklerin çevresindeki mesnetli kirişlere aktarılması sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Betonarme perdeli binanın normal kat planı 
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Şekil 3. Betonarme perdeli binanın 3D sonlu eleman modeli 

 

Betonarme perdeli binanın taşıyıcı sistemi SAP 2000 programında oluşturulduktan sonra kiriş, kolon ve perde 

elemanlara ait kesit geometri özellikleri ve donatı detayları girilmiştir. Çalışılan binaya ait 30/80 cm 

ebatlarındaki kolon ile 25/50 cm ebatlarındaki kiriş en kesitleri ve donatı detayları Şekil 4’te verilmiştir. Diğer 

elemanların boyut ve donatılarına ilişkin detaylar ilgili kaynakta verilmiştir (Bayraktar, 2012).  

 

   
a) 30/80 cm kolon en kesiti                                                                                    b) 25/50 cm kiriş en kesiti        

Şekil 4. Binaya ait elemanların SAP 2000 yerel eksenlerine göre en kesitleri 

 

3. ANALİZLERDE KULLANILAN DEPREM İVME KAYITLARI 

Tablo 1’de doğrusal olmayan dinamik analizde kullanılan deprem ivme kayıtlarına ait özellikler sunulmuştur. 

Analiz süresinin kısa sürmesi adına deprem ivme kayıtlarının sadece en yüksek yer ivmesi değerini (maksimum 

veya minimum)  verdiği aralık dikkate alınmıştır. Böylece çok düşük değerler veren depremin başlangıç ve bitiş 

süresine ait yer ivme değerleri analize dahil edilmemiştir. Maksimum yer ivmesi değeri ve maksimum yer ivmesi 

değerine en yakın değerlerin dahil edildiği kayıtlar 15 saniyeden kısa olmamak koşulu ile oluşturulmuştur. Üç 

depreme ait spektral ivme periyot grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 5-10). 
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Tablo 1. Analizlerde kullanılan deprem ivme kayıtlarına ait parametreler 

 

Vilayet Ölçüm istasyonu Tarih Derinlik (km) Büyüklük 
N-S Bileşini 

PGA (Gal) 

Bingöl 
Bingöl Merkez 

Bay.ve İskan Müd. 
01.05.2003 6 

6.1 Md 

 
545.532 

Adana Ceyhan 
Adana Ceyhan 

Tarım İlçe Müd. 
1998 - 5.9 Ml 223.276 

Van 
Van Merkez 

Bay.ve İskan Müd. 
09.11.2011 6.09 5.6 Ml 148.077 

 

 

Şekil 5. Bingöl depremi kısaltılmış yer ivmesi-zaman grafiği kaydı 

 

 

Şekil 6. Bingöl depremi spektral ivme-periyot grafiği 

 

 

Şekil 7. Adana depremi kısaltılmış yer ivmesi-zaman grafiği kaydı 
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Şekil 8. Adana depremi spektral ivme-periyot grafiği 

 

 

Şekil 9. Van depremi kısaltılmış yer ivmesi-zaman grafiği kaydı 

 

 

Şekil 10. Van depremi spektral ivme-periyot grafiği 

 

4. PERFORMANS ANALİZİNİN BELİRLENMESİ İÇİN KULLANILACAK 

DEPREMİN BELİRLENMESİ 

Yönetmeliğimiz gereği üç deprem kaydı kullanıldığında maksimum taban kesme kuvvetini veren analiz dikkate 

alınır. Tablo 2’de Gümüşhane ilinde yer alan bina için yapılan 3 farklı deprem ivme kaydına ait doğrusal 

olmayan analiz sonucu bulunmuş taban kesme kuvvetleri verilmiştir. Taban kesme kuvvetleri depremin binadan 

talep ettiği kesit tesirleridir. Bu kesit tesirleri yapı ağırlıkları ile kıyaslanarak yapıdan en büyük talebi isteyen 

deprem belirlenmiştir. 
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Tablo 2. İncelenen yapı için dikkate alınacak deprem analizinin belirlenmesi 

 

Doğrultu  Deprem Yapı ağırlığı (kN)  İstem (kN)  İstem/Ağırlık 

X 

Adana 25952 4730 0,182 

Bingöl 25952 3995 0,154 

Van 25952 2332 0,090 

Y 

Adana 25952 4869 0,188 

Bingöl 25952 4985 0,192 

Van 25952 2778 0,107 

 

İncelenen binanın doğrusal olmayan dinamik analiz ile performansının belirlenmesinde Tablo 2 incelendiğinde, 

x doğrultusu için Adana depremi, y doğrultusu için Bingöl depremi dikkate alınacaktır. 

X doğrultusu için yapılan analizde asansör kovasını oluşturan 5 adet perde elemanın göçme bölgesinde olduğu 

belirlenmiştir. Bir adet kiriş belirgin hasar bölgesinde bir perde de ileri hasar bölgesindedir. Göçme bölgesindeki 

perdelerin üç tanesi x doğrultusu için zayıf yön olarak çalışan yöndedir. X doğrultusu için güçlü yönde çalışan 

iki perdenin (1. Kat ve 2. kat) gevrek olarak kırıldığı belirlenmiştir ve Şekil 11’de sunulmuştur. Ancak x 

doğrultusu için zayıf yönde çalışan perdelerde gevrek kırılma durumu söz konusu değildir. Eğer göçme 

bölgesine geçen tüm perde elemanlar gevrek kırılmaya maruz kalsalardı, güçlendirilecekleri belirtilmek şartıyla 

can güvenliği performans düzeyinde olacağı söylenebilirdi. Diğer tüm elemanlar minimum hasar bölgesindedir. 

Yönetmeliğimiz gereği hiçbir kolon ya da perdenin göçme bölgesine geçmesine müsaade edilmediğinden göçme 

durumu performans seviyesi belirlenmiştir. 

 
a) X Doğrultusu Adana depreminde                                                       b) Y Doğrultusu Bingöl depreminde  

Şekil 11. Göçme bölgesine geçen perde elemanlar 

 
Tablo 3. X doğrultusu Adana depreminde gevrek kırılan perde elemanların belirlenmesi 

 

Eleman no Kesit ismi Max kesme (Vd) Min kesme (Vd) Vr Koşul: Vd<Vr 

229 AP 220/25 425 kN -1919 kN 1441 kN Gevrek kırılma 

313 AP 220/25 1904 kN -1366 kN 1441 kN Gevrek kırılma 

          

Y doğrultusu için yapılan analizde asansör kovasını oluşturan 3 adet perde elemanın göçme bölgesinde olduğu 

belirlenmiştir ve Şekil 11’de sunulmuştur. Diğer tüm elemanlar minimum hasar bölgesindedir. Göçme 
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bölgesindeki perdelerin tamamı y doğrultusu için zayıf yön olarak belirlenen yöndedir. Göçme bölgesindeki 

perde elemanların gevrek olarak kırılmadığı belirlenmiştir. Eğer gevrek kırılsaydı, gevrek olarak hasar gören 

elemanların güçlendirileceği belirtilmek üzere can güvenliği performans düzeyi olduğu söylenebilirdi. 

Yönetmeliğimiz gereği hiçbir kolon ya da perdenin göçme bölgesine geçmesine müsaade edilmediğinden göçme 

durumu performans seviyesi belirlenmiştir. 

 

Tablo 4’de bahsi geçen perde elemanların, Bingöl deprem ivme kaydı y doğrultusu analizi süresince depremin 

talep ettiği maksimum ve minimum kesme kuvvetleri belirlenmiştir. Elemanların kesme kuvveti taşıma 

kapasiteleri ile kıyaslanarak kırılma türüne karar verilmiştir. 

 

Tablo 4. Y doğrultusu Bingöl depreminde perde elemanların kırılma türlerinin belirlenmesi 

 

Eleman no Kesit ismi Max kesme (Vd) Min kesme (Vd) Vr Koşul: Vd<Vr 

261 AP 220/25 5,92 kN -6,67 kN 840 kN Eğilme kırılması 

610 AP 220/25 12,91 kN -6,99 kN 840 kN Eğilme kırılması 

808 AP 220/25 14,45 kN -8,22 kN 840 kN Eğilme kırılması 

 

X doğrultusu depreminde, x doğrultusunda güçlü yönde çalışan birinci kattaki ve ikinci kattaki iki adet perdenin 

gevrek kırılmasının sebebi o yönde başka perde olmamasıdır. Perdeler atalet (eylemsizlik) momentleri dolayısı 

ile güçlü yönlerinde çok ciddi kesme kuvvetine maruz kalırlar. Örneğin y doğrultusu depreminde y doğrultusu 

için güçlü yönde çalışan perdelerden hiçbiri gevrek kırılmaya maruz kalmamıştır. Çünkü y yönünde güçlü 

çalışan iki adet perdenin olması ile kesme kuvvetleri paylaşılmıştır. 

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Performansa dayalı deprem mühendisliğinde amaç, sismik talepleri belirlenebilen güvenli yapıların 

projelendirilmesi ve inşa edilmesini sağlamaktır. Deprem mühendisliğinde performansa dayalı tasarım yöntemi, 

deprem etkisi altında yapıdan beklenen performans seviyesinin belirlenmesi için kullanılır. Bu amaçla farklı 

hesap yöntemleri geliştirilmiş olup en güvenilir hesap yöntemlerinin doğrusal olmayan hesap yöntemleri olduğu 

bilim çevrelerince kabul görmüştür. Mevcut hesap yöntemlerinin güvenilirliği hala incelenmektedir. Çalışmadan 

çıkarılabilecek sonuçlar; 

 

Çalışılan bina modeli genel anlamda düzenli bir binadır. Ancak yapılan doğrusal olmayan analiz sonuçlarına 

göre göçme durumu performans seviyesindedir. Bu duruma neden olan ise zemin kat, 1. Kat ve 2. Kattaki perde 

elemanların göçme bölgesine geçmeleridir. Yönetmelikte hiçbir kolon ve perdenin göçme bölgesine geçmesine 

izin verilmemektedir. 

 

Betonarme binada asansör perdelerinin yerleşimi yatay rijitlik dağılımını olumsuz etkilemiştir. Perde 

yerleşiminin rijitlik merkezini kütle merkezinden uzaklaştıracak şekilde tasarlanması burulma etkilerini meydana 

getirecektir. Burulma etkisindeki yüksek yapılar daha az kat adedi olan binalara nazaran daha tehlikeli sonuçlar 

doğurur. Burulma momenti, burulma oluşturan perde eleman üzerinde eğilme etkisi yapar ve bu etki deprem 

eğilme etkisi ile birleşince taşıma gücünün üzerinde kesit tesirleri doğar. 

 

Binada x doğrultusu için güçlü yönde çalışan iki adet perdenin gevrek kırıldığı belirlenmiştir. Ancak y 

doğrultusunda gevrek kırılma durumu söz konusu değildir. Bunun sebebi ise y doğrultusu güçlü yönde iki adet 

perde eleman varken, x doğrultusu güçlü yönde bir adet perde eleman vardır. Perde elemanlar güçlü yönlerinde 

kat kesme kuvvetinin büyük kısmını karşılamaktadır. Dolayısı ile y doğrultusunda iki adet perdenin olması 

perdelere gelecek kesme kuvvetinin paylaşılması ve gevrek kırılma riskinin azalması anlamına gelmektedir. 

Asansör perdesi yerleşiminde dikkat edilmeyen yatay rijitlik dağılımı deprem hareketi esnasında ciddi sorunlar 

teşkil etmektedir. 
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Gümüşhane il merkezinde olması dolayısı ile 3. Derece deprem bölesine göre tasarımları yapılmıştır. Ancak bu 

çalışmada Gümüşhane’ye bağlı birçok ilçenin 2. Derece ve 1. Derece deprem bölgesinde olması nedeniyle 1. 

Derece deprem bölgesinde olduğu kabul edilerek analizler yapılmıştır. Eğer analizler tasarımda olduğu gibi 3. 

Derece deprem bölgesinde olduğu kabul edilerek yapılsaydı daha olumlu performans sonuçlarına ulaşılması 

beklenebilirdi. 
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ÖZET 

Prefabrik yapılar ayrık elemanların birleşiminden meydana gelmektedir. Bu yapıların analizleri çoğu zaman 

ayrık elemanların birleştiği düğüm noktalarına mafsal tanımlanarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, 

prefabrik yapı elemanların civatalı birleşimlerle inşa edildiği düşünüldüğünde mafsallı birleşim kabulü yerine 

kısmi bağlı birleşim kabulü daha gerçekçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, düğüm 

noktaları kısmi bağlı elemanlardan oluşan prefabrik bir yapı incelenmiştir. Civatalı birleşimler için çeşitli 

bağlılık oranları dikkate alınarak prefabrik yapının sismik analizi SAP2000 programında gerçekleştirilmiştir. 

Analizler neticesinde bazı elemanlarda elde edilen moment, kesme kuvveti, normal kuvvet değerleri ve 

yerdeğiştirmeler detaylı olarak verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Prefabrik yapılar, Mafsallı birleşimler, SAP2000. 

 

INVESTIGATION OF SEISMIC RESPONSE OF SEMI-RIGID CONNECTED 

PREFABRICATED STRUCTURES 
 

ABSTRACT 

Prefabricated structures are constituted by connecting separated members. Analyses of these structures are 

usually performed defining hinges for the connection of separated members at the nodal points. However, the 

assumption of semi-rigid connection instead of hinge connection is a more realistic approach for bolted 

connection used in the combination of prefabricated elements. In this study, a prefabricated structure is 

investigated. The elements of the prefabricated structure are connected at the nodal points as partially fixed. 

Seismic analysis of the prefabricated structure is performed with SAP2000 software by considering various 

partially fixity rate for bolted connections. As result of analyses, values of moments, shear forces, axial forces 

for some elements and displacements are presented in detail. 

Keywords; Prefabricated structures, Hinged joints, SAP2000. 

 

1.GİRİŞ 

Bir yapıyı oluşturan belli başlı parçaların, tümünün veya bir bölümünün önce fabrikada üretilip daha sonra inşa 

sahasına getirilerek birleştirilmesini öngören yapım tekniğine prefabrikasyon denilmektedir. Prefabrik 

yapılarülkemizde 1960’lı yılların sonunda yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve daha çok sanayi yapıları için 

tercih edilmiştir. Prefabrik yapı elemanlarının düğüm noktalarında mafsallı olarak bağlı olduğu kabul 

edilmektedir. Ancak, bu elemanların birleşimi civatalı olduğundan tam mafsallı olamadıkları gibi rijit olarak da 

teşkil edilemezler. Bu sebeple prefabrik yapıların, hem tasarımı yapılırken hem de deprem sırasındaki davranışı 

incelenirken birleşim noktalarında uygun bağlılık oranları seçilmelidir. 

Prefabrik yapılar gibi ayrık elemanlardan oluşan yapıların birleşim noktaları üzerinde geçmiş yıllarda bazı 

çalışmalar yapılmıştır (Abdalla ve Chen 1995, Kim ve Chen 1998, Sekulovic vd. 2002, Kartal 2010, Apostolska 

vd. 2012). Bu çalışmalara ek olarak çelik kiriş-kolon, kolon-temel birleşimlerinin kısmibağlılıkları üzerinde de 

mailto:akkose@ktu.edu.tr
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bazı çalışmalar yapılmıştır. (Değertekin ve Hayalioğlu 2004, Öztürk ve Çatal 2005, Türker vd. 2009, Nquyen ve 

Kim 2014). Ayrıca çelik yapıların birleşim noktalarına dikkat çekmek için AISC (1989) ve Eurocode 3 (1992) 

gibi yönetmeliklerde elemanların birleşiminde rijit, yarı rijit ve mafsallı olarak üç tip birleşim türü 

tanımlanmıştır.  

Bu çalışmada, düğüm noktaları kısmi bağlı elemanlardan oluşan prefabrik bir yapı incelenmiştir. Civatalı 

birleşimler için çeşitli bağlılık oranları dikkate alınarak prefabrik yapının sismik analizi, SAP2000 programında 

gerçekleştirilmiştir. Analizler neticesinde bazı elemanlarda elde edilen moment, kesme kuvveti, normal kuvvet 

değerleri ve yer değiştirmeler detaylı olarak verilmiştir. 

 

2. SAYISAL UYGULAMA 

Bu çalışmada uygulama amacıyla Sivas’ta inşa edilen mevcut bir prefabrik betonarme sanayi yapısı seçilmiştir. 

Yapı X doğrultusunda 128.1m, Y doğrultusunda ise 126 m uzunluğunda olup kolon yükseklikleri 

9.20m’dir.Yapının uygulama modeli Şekil 1’de, montaj planı Şekil 2’de sunulmuştur. Yapıda kullanılan kolon 

boyutları 60x60 cm ve 40x60 cm olup kolon en kesitleri Şekil 3’de detaylı olarak verilmiştir.Yapı X 

doğrultusunda 18m uzunluğunda 5, 20m uzunluğunda 2 adet açıklığa sahiptir ve Y doğrultusunda her biri 7.5m 

uzunluğunda 17 adet açıklık kirişinden oluşmaktadır. Yapının prefabrike çatı kirişleri, kolonlar üzerindeki 

guselere oturtulmuştur. Çatı makasları ve diğer elemanların birleşim bölgelerinde çeşitlikısmi bağlılık oranları 

dikkate alınmıştır. 2. derece deprem bölgesinde bulunan yapı Z3 yerel zemin sınıfı üzerinde inşa edilmiştir. Yapı 

önem katsayısı I=1 alınmıştır. DBYBHY (2007)’e göre uygulama amacıyla seçilen yapıda deprem yüklerinin 

tamamının üstteki bağlantıları mafsallı olan kolonlar tarafından taşınması ve tek katlı bir yapı olması nedeniyle 

süneklik düzeyi yüksek olup taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) 3 alınmıştır. Yapıda kullanılan beton sınıfı 

C35, donatı çeliği sınıfı ise S420’dir.  

Analizlerde betonun birim hacim ağırlığı 25kN/m
3
, Poisson oranı υ=0.20 alınmıştır. Yapının çatı örtüsünde 

kullanılan malzeme dikkate alınarak hesaplanan 1.87 kN/m’lik kaplama yükü ilgili aşık kirişlerine aktarılmıştır. 

 

 

Şekil 1. Prefabrik Yapının 3 Boyutlu Görünüşü 
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Şekil 2. Prefabrik Yapının Montaj Planı 
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Şekil 3. Yapıda Kullanılan Kolon Kesitleri 

 

Prefabrik yapı elemanlarının bağlılık oranlarının hesabında,Monforton veWu(1963), Sekulovic ve 

Salatic(2001)tarafından tarif edilen dönel yay rijitlikleri ile kesitin bağlılık oranının yüzde cinsinden karşılığını 

veren aşağıdaki bağıntı kullanılmıştır. 

i, j

i, j

i, j

3EIv
k

(1 v )L



                                                                                 (1) 

 

Burada, vi,j dikkate alınan elemanın her iki ucundaki bağlılık oranı, ki,j elemanın her iki ucundaki dönel yay 

rijitliği, L eleman uzunluğu, E elastisite modülü, I kesitin atalet momentini ifade etmektedir. Her bir bağlılık 

oranı için konsollarda, aşıklarda, oluk kirişlerinde ve hatıl kirişlerinde elde edilen dönel yay rijitlikleri Şekil 4. de 

verilmiştir. 

 

 

S2 Kolonu 40x60 

Donatı: 14Φ16 

S1 Kolonu 60x60 

Donatı: 24Φ20 
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Şekil 4. Yapı Elemanları İçin Elde Edilen Dönel Yay Rijitlikleri 

 

(1) bağıntısından yararlanılarak her bir kısmi bağlılık oranı için prefabrik yapının modal analiz sonucunda elde 

edilen periyot değerleri Tablo 1 de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Prefabrik Yapı Elemanlarındaki Kısmi Bağlılık Oranları İçin Elde Edilen Periyot Değerleri 

Bağlılık Oranı (%) T1(sn) T2(sn) T3(sn) T4(sn) T5(sn) T6(sn) 

0 (Tam Mafsallı) 1.158 1.138 1.111 1.078 1.041 1.008 

10 0.859 0.842 0.817 0.784 0.742 0.700 

20 0.808 0.791 0.766 0.733 0.694 0.654 

30 0.772 0.754 0.730 0.697 0.659 0.620 

40 0.743 0.726 0.701 0.669 0.632 0.595 

50 0.719 0.701 0.676 0.644 0.607 0.571 

60 0.698 0.681 0.657 0.626 0.590 0.565 

70 0.680 0.663 0.639 0.608 0.573 0.565 

80 0.663 0.646 0.622 0.592 0.564 0.558 

90 0.647 0.630 0.607 0.577 0.564 0.555 

100 (Rijit) 0.631 0.615 0.591 0.563 0.562 0.554 

 

Farklı bağlılık oranlarına sahip prefabrik yapıda, X doğrultusu için mod birleştirme yöntemiyle S1A kolonunun 

(Şekil 2) üst kotunda meydana gelen maksimum yer değiştirme değerleri Şekil 5’de, aynı kolonda oluşan 

maksimum normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment değerleri ise Şekil 6-8’verilmiştir. S1A kolonu için Şekil 

5-8’de verilen yer değiştirme ve iç kuvvet değerleri incelendiğinde, prefabrik yapı elemanlarının bağlılık oranı 

arttıkça yer değiştirme ve iç kuvvet değerlerinin de artığı görülmüştür. Yapı elemanların rijit olarak bağlı olduğu 

durumda elde edilen yer değiştirme değeri, elemanların tam mafsallı olarak bağlı olduğu durumdaki elde edilen 

yer değiştirme değerlerinin 21 katı olduğu görülmektedir. Benzer şekilde normal kuvvet, kesme kuvveti ve 

moment değerleri de sırasıyla 46, 54, 29 kat artmıştır. 
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Şekil 5. S1A Kolonunun Üst Ucunda Meydana Gelen Yer değiştirmeler 

 

 

Şekil 6. S1A Kolonunda Meydana Gelen Normal Kuvvetler 
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Şekil 7. S1A Kolonunda Meydana Gelen Kesme Kuvvetleri 

 

 

Şekil 8. S1A Kolonunda Meydana Gelen Momentler 

 

1A ve 2A kolonları arasında bulunan hatıl kirişinde her bir bağlılık oranı için, ölü yükler sebebiyle oluşan yer 

değiştirme ve mesnet momenti değerleri Şekil 9-10’daverilmiştir.Hatıl kirişi için verilen sehim ve mesnet 

momenti değerleri incelendiğinde, prefabrik yapı elemanlarının bağlılık oranı arttıkça meydana gelen sehim 

azalırken mesnet momentlerinin artığı görülmüştür. Yapıdaki elemanların mafsallı olarak bağlı olduğu durumda 

elde edilen sehim değeri, elemanların rijit olarak bağlı olduğu durumda elde edilen sehim değerlerinin 5 katı 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 9. Hatıl Kirişinde Meydana Maksimum Sehimler 

 

 

Şekil 10. Hatıl Kirişinde Meydana Mesnet Momentleri 

 

Farklı bağlılık oranlarına sahip prefabrik yapıda, Y doğrultusu için mod birleştirme yöntemiyle, 1A ve 5A 

aksları arasında bulunan çatı makasında meydana gelen yer değiştirmeler Şekil 11’de verilmiştir. Şekil 11 

incelendiğinde yapı elemanlarındaki bağlılık oranı arttıkça çatı makasında meydana gelen yer değiştirmeler 

azalmıştır. Tam mafsallı birleşim teşkil edilmesi durumunda elde edilen yer değiştirme değeri, rijit birleşim 

olması durumunda elde edilen yer değiştirme değerinin yaklaşık 2,9 katı olduğu görülmektedir. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24

B
ağ

lı
lı

k
 O

ra
n
ı 

(%
) 

Sehim (cm) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10

B
ağ

lı
lı

k
 O

ra
n
ı 

(%
) 

Moment (kNm) 



 IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

250 

 

Şekil 11. Çatı Kirişinde Meydana Maksimum Yer değiştirmeler 

 

3. SONUÇ 

Gerçekleştirilen analizler neticesinde söylenebilir ki; prefabrik yapı elemanlarının tam mafsallı birleşim olarak 

teşkil edilmesi durumunda elde edilen yer değiştirme ve iç kuvvet değerleri ile birleşim noktalarında kısmi 

bağlılıkların göz önüne alınması durumunda elde edilen yer değiştirme ve iç kuvvet değerleri arasında oldukça 

büyük farklılıkların olduğu görülmüştür. 
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ÖZET  

Birçok ülke yönetmeliğinde, mevcut binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesi amacıyla bazı yöntemler 
önerilmiştir. Binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesindeki yöntemler hemen hemen aynı olmasına rağmen 
bu yöntemlerde uygulanan sınır değerler ülkeden ülkeye değişmektedir. Yöntemin önemli bir kısmını oluşturan 
bu sınırlar birçok parametreye göre belirlenmektedir. Bu çalışmada, literatürde bulunan bir kolon kesiti üzerinde, 
farklı ülke yönetmeliklerinde (FEMA ve Eurocode) verilen eleman hasar sınırlarının Deprem Bölgelerinde 
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) 2007’de verilen hasar sınırlarıyla karşılaştırılması 
yapılmıştır. Çözümlemelerde kolon kesitine ait farklı normal kuvvet seviyeleri ve sargılama aralığı dikkate 
alınmış ve bu parametrelerin (DBYBHY) 2007’de verilen eleman hasar sınırlarına etkisi incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kesit hasar sınırları, Moment-Eğrilik, Sargı 
 

 
CONFINEMENT EFFECT ON THE DETERMINING SEISMIC DAMAGE LEVEL  

 

ABSTRACT 

In many codes, a lot of methods were given to determine seismic safety of Reinforced Concrete (RC) buildings.  
It can be said that damage levels given by codes are different and varied from countries to countries tough almost 
all methods are similar. It is known that many parameters effect damage levels and therefore these levels 
obtained by considering conditions of countries. In this study, column section given in the literature is analyzed 
and damage levels given by many codes are compared for different axial load levels. Damage levels given in 
Turkish Earthquake Code (TEC) are compared with levels given by FEMA and Eurocode for axial load levels 
and material. 

Keywords: Damage levels, Moment –curvature, Confinement 
 
 

1. GİRİŞ 

2007 yılında yeni deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, betonarme binaların deprem 
güvenliklerinin belirlenmesinde performans esaslı yeni yaklaşımların kullanımı zorunlu hale gelmiş ve bu 
yöntemlerin kullanımı bugün oldukça yaygınlaşmıştır. “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik2007” (DBYBHY’2007)binaların deprem performansının değerlendirilmesi için, diğer birçok çağdaş 
ülke yönetmeliğinde olduğu gibi kuvvet esaslı ve şekil değiştirme esaslı yöntemlere yer verilmiştir. DBYBHY 
2007’de kuvvet esaslı yöntemler “doğrusal elastik”, şekil değiştirme esaslı yöntemler ise “doğrusal elastik 
olmayan” yöntemler olarak adlandırılmaktadır.  

Performans esaslı yaklaşımların en önemli aşamalarından birisi yapısal elemanlardaki hasar düzeylerinin 
belirlenmesidir. Bu nedenle hasarla doğrudan ilişkili olan şekil değiştirmeleri esas alan yöntemler, kuvvet esaslı 
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olanlara göre çok daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte hasarı belirlemek için esas alınan şekil 
değiştirme parametresi de büyük önem taşımaktadır. DBYBHY 2007’de yer alan doğrusal elastik olmayan 
yöntemlerde elemanlardaki hasar düzeyi beton ve donatı birim şekil değiştirme değerleri ile belirlenmektedir. 
DBYBHY 2007’de, beton ve donatı için verilen sınır birim şekil değiştirme değerlerinin, deprem etkileri altında 
elemanlarda oluşan birim şekil değiştirme talepleri ile karşılaştırılması suretiyle her tür (kiriş, kolon, perde) 
elemanda hasar düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca güçlendirilmiş yapısal elemanlar için de söz 
konusu yaklaşım kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, literatürde bulunan bir kolon kesiti üzerinde eleman hasar sınırlamaları ile ilgili incelemeler 
yapılmıştır. Öncelikle kolon kesitinin eksenel yük seviyesi sıfır olarak kabul edilmiş ve literatürde bulunan 
moment eğrilik sonuçları ile BESAM programından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu grafik 
üzerinde DBYBHY 2007, FEMA ve Eurocode 8 yönetmeliklerin deverilen hasar sınırları gösterilerek 
kıyaslamalar yapılmıştır. İkinci aşamada ise aynı kesit üzerinde farklı sargılama durumları ve farklı eksenel yük 
seviyeleri için BESAM programı yardımıyla moment eğrilik grafikleri elde edilmiştir. Grafikler üzerinde 
DBYBHY 2007’de verilen eleman hasar sınırları gösterilmiş ve eleman üzerindeki sargılama durumunun ve 
eksenel yük seviyesinin değişiminin hasar sınırları üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

 

2.BİNALAR İÇİN PERFORMANS SEVİYELERİ 

DBYBHY 2007’ de sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç sınır durum tanımlanmıştır. Bunlar Minimum Hasar 
Sınırı (MN), Güvenlik Sınırı (GV) ve Göçme Sınırı (GÇ)’dır. Minimum hasar sınırı ilgili kesitte elastik ötesi 
davranışın başlangıcını, güvenlik sınırı kesitin dayanımını güvenli olarak sağlayabileceği elastik ötesi davranışın 
sınırını, göçme sınırı ise kesitin göçme öncesi davranışının sınırını tanımlamaktadır. Gevrek olarak hasar gören 
elemanlarda bu sınıflandırma geçerli değildir. Kritik kesitlerinin hasarı MN’ye ulaşmayan elemanlar Minimum 
Hasar Bölgesi’nde, MN ile GV arasında kalan elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi’nde, GV ve GÇ arasında kalan 
elemanlar İleri Hasar Bölgesi’nde, GÇ’yi aşan elemanlar ise Göçme Bölgesi’nde yer alırlar (Şekil 1). 

 

Şekil.1 Kesit hasar sınırları (DBYBHY,2007) 

 
DBYBHY2007’nin 7. Bölümünde plastik şekil değiştirmelerin meydana geldiği betonarme sünek taşıyıcı sistem 
elemanlarında, çeşitli kesit hasar sınırlarına göre izin verilen şekil değiştirme üst sınırları (kapasiteleri) aşağıda 
tanımlanmıştır: 

(a) Kesit Minimum Hasar Sınırı (MN) için kesitin en dış lifindeki beton basınç birim şekil değiştirmesi ile donatı 
çeliği birim şekil değiştirmesi üst sınırları:  

(εcu)MN = 0.0035 ; (εs)MN = 0.010        (1) 

(b) Kesit Güvenlik Sınırı (GV) için etriye içindeki bölgenin en dış lifindeki beton basınç birim şekil değiştirmesi 
ile donatı çeliği birim şekil değiştirmesi üst sınırları 

(εcg )GV = 0.0035 + 0.01 (ρs / ρsm) ≤ 0.0135 ; (εs)GV = 0.040    (2) 
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(c) Kesit Göçme Sınırı (GÇ) için etriye içindeki bölgenin en dış lifindeki beton basınç birim şekil değiştirmesi 
ile donatı çeliği birim şekil değiştirmesi üst sınırları: 

(εcg )GC = 0.004 + 0.014 (ρs / ρsm) ≤ 0.018 ; (εs )GC = 0.060                               (3) 

Burada ρs / ρsmkesitte bulunan ve bulunması gereken enine donatının oranıdır. Bu oran, örneğin sargı donatısının 
hiç olmadığı kesitlerde sıfır, sargı donatısının yeterli olduğu kesitlerde ise bir olarak alınmıştır.  

 

3. FEMA VE EUROCODE YAKLAŞIMLARI 

Son yıllarda meydana gelen depremler birçok ülke yönetmeliğinde verilen yöntem ve sınırlamaların 
düzenlenmesinde son derece etkili olmuştur. Bu çalışmalara paralel olarak Türkiye’de kullanılan deprem 
yönetmeliğinde de düzenlemeler yapılmıştır. Bu yönetmeliğin en önemli farklarında birisi de mevcut yapıların 
değerlendirilmesi bölümünün eklenmesidir. Mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesine yönelik 
yaklaşım ve kurallar DBYBHY 2007 ile birlikte Eurocode 8 (2005), ATC-40 (1996) ve FEMA 356 (1997) 
tarafından da tanımlanmıştır. 2007 yılında FEMA 356 tarafından verilen yöntemlerde çeşitli güncellemeler 
yapılmıştır (ASCE/SEI 41, 2007 ve Update to ASCE/SEI 41, 2007).  

 

4. SAYISAL ÖRNEK 

Bu çalışmada, ilk olarak literatürde (İlki,Celep2011) bulunan bir kolon kesitine  (Şekil 2)ait moment eğrilik 
grafiği üzerinde incelemeler yapılmıştır. Bu kolon kesitine ait boyut ve malzeme özellikleri Tablo 1’ de 
verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Şekil 2. Kolon kesiti 

 
Tablo 1. Kolon kesit özellikleri 

Beton 
sınıfı 

Çelik 
sınıfı 

b(mm) h(mm) 
Etriye 

çapı(mm) 
Etriye 

aralığı(mm) 
Boyuna 

donatı(mm2) 
25 420 400 400 8 ∞/100/200 2512 

 

Hesaplamalarda kullanan betonun sargı durumuna göre gerilme şekil değiştirme diyagramları Şekil 3’te 
donatının gerilme şekil değiştirme diyagramı ise Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 3.  Hesaplarda kullanılan beton modelinin sargı durumuna göre gerilme şekil değiştirme ilişkileri 

 

 

Şekil 4. Hesaplarda kullanılan donatının gerilme şekil değiştirme ilişkisi 

 

Celep ve İlki (2011) tarafından incelenen kesite ait moment eğrilik sonucu ile Betonarme Elemanlarda Sargı ve 
Modelleme (BESAM) programı kullanılarak elde edilen moment eğrilik sonuçları karşılaştırmalı olarak Şekil 
5’te verilmiştir. Bu çözümlerde kolon üzerindeki eksenel yük ihmal edilmiş ve eksenel yük seviyesi sıfır olarak 
dikkate alınmıştır. İlki ve Celep (2011) tarafından verilen ve BESAM programı ile elde edilen 
DBYBHY2007’egöre hasar sınır değerleri aynı grafik üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlardan BESAM 
programı sonuçlarının İlki ve Celep (2011)sonuçları ile oldukça uyumlu olduğu görülebilir. 
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Şekil 5. Moment eğrilik ve DBYBHY 2007’e göre belirlenen hasar sınırları 
 

DBYBHY 2007’e göre elde edilen sınır değerler, aynı kesit ve malzeme özellikleri kullanılarak, FEMA ve 
Eurocode 8 yönetmeliklerinde verilen hasar sınırları ile Şekil 6’dakarşılaştırılmıştır. Şekil 6 incelendiğinde 
yönetmelikler arasındaki farkın oldukça belirgin olduğu görülmektedir. DBYBHY 2007’de öngörülen sınırların 
FEMA ve EC8’de verilen sınırların çok daha gerisinde kaldığı görülmektedir.  

 

 

Şekil6. DBYBHY, FEMA ve Eurocode 8 yönetmeliklerine ait hasar sınırları değerlerinin kıyaslanması 
 

Yapılan çalışmada ikinci olarak, aynı kesit üzerinde farklı normal kuvvet seviyeleri (N/N0) ve sargılama 
durumları için hesaplamalar BESAM programı kullanılarak yapılmış ve kesite ait moment eğrilik grafikleri elde 
edilmiştir. Bu grafikler üzerinde DBYBHY 2007’de verilen eleman hasar sınırlamaları gösterilerek, eksenel yük 
seviyesinin ve sargılama durumunun değişiminin bu sınırlamalar üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Yapılan çözümlemelerde kesite ait eksenel yük seviyeleri (N/N0r) 0, 0.22, 0.67, 0.90  olarak, sargılama durumu 
ise sargılama donatısının olmadığı, etriyenin Ø8/10 ve Ø8/20 olması durumları için dikkate alınmıştır. Hesap 
yapılan farklı eksenel yük seviyeleri, etkileşim diyagramı üzerinde işaretlenerek gösterilmiştir (Şekil 7).  
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Şekil 7. Mevcut kesit için karşılıklı etki diyagramı ve seçilen eksenel yük değerleri 

 

Yapılan çözümlerde elde edilen moment eğrilik grafikleri farklı sargılama durumları da dikkate alınarak, 
N/N0r=0 oranı için Şekil 8’de; N /N0r=0.22 oranı için Şekil 9’da; N /N0=0.67 oranı için Şekil 10’da;N /N0=0.9 
oranı için Şekil 11’de verilmiştir. 

 

 

Şekil8. N/Nor= 0 için ve farklı sargı miktarlarına göre moment- eğrilik ve hasar seviyeleri 
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Şekil9. N/Nor= 0.22 için ve farklı sargı miktarlarına göre moment- eğrilik ve hasar seviyeleri 
 

 

Şekil 10. N/Nor= 0.67 için ve farklı sargı miktarlarına göre moment- eğrilik ve hasar seviyeleri 

 

Şekil 11. N/Nor= 0.9 için ve farklı sargı miktarlarına göre moment- eğrilik ve hasar seviyeleri 
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5. SONUÇLAR  

Bu çalışmada, literatürde bulunan bir kolon kesiti üzerinde, eleman hasar sınırlarının farklı ülke yönetmeliklerine 
göre (FEMA 356, Eurocode 8, DBYBHY 2007) karşılaştırılması yapılmıştır. Daha sonra çözümlemelerde kolon 
kesitine ait farklı eksenel yük seviyeleri (0, 0.22, 0.67, 0.90) ve farklı sargılama durumları (sargılama donatısının 
olmadığı, etriyenin Ø8/10 ve Ø8/20 olması durumları) dikkate alınarak bu parametrelerin DBYBHY 2007’de 
verilen eleman hasar sınırı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlardan; 

a. DBYBHY 2007’e göre elde edilen sınır değerler, FEMA 356 ve Eurocode 8 yönetmeliklerinde verilen 
hasar sınırları ile karşılaştırıldığında, DBYBHY 2007’de öngörülen sınırların FEMA ve EC8’de verilen 
sınırların çok daha gerisinde kaldığı, 

b. Eksenel yük seviyesindeki artışın hem eleman sünekliğini hem de hasar sınırlamalarını önemli derecede 
azalttığı, 

c. Sargı donatısının dikkate alınmadığı tüm çözümlerde DBYBHY 2007’egöre belirlenen eleman hasar 
sınırlamalarının oldukça düşük mertebelerde kaldığı, 

d. Sargılamanın sık (Ø8/10) ve seyrek (Ø8/20) yapıldığı durumlarda DBYBHY 2007’egöre belirlenen 
eleman hasar sınırlamalarının eksenel yük seviyesinden oldukça etkilendiği,  

e. Eksenel yük seviyesinin düşük olduğu durumlarda sargılamanın sık ve seyrek yapılması durumunda elde 
edilen eleman hasar sınırlamalarının hemen hemen aynı seviyelerde olduğu, 

f. Ancak eksenel yük seviyesinin artışıyla, sargılamanın etkisinin daha belirgin olarak ortaya çıktığı, sargı 
aralığının artmasıyla eleman hasar sınırlamalarının önemli derecede azaldığı, 

g. Sargı miktarı arttıkça beklendiği gibi kesitin moment kapasitesi arttığı, 
h. Eksenel yük seviyesi arttıkça hasar sınırlarının küçüldüğü, bu yük seviyelerinde sargı miktarının daha da 

önem kazandığı ve yönetmeliğin öngördüğü sınırlamanın son derece etkili olduğu sonuçları çıkmaktadır. 
 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma TÜBİTAK 111M119 no’lu proje ile desteklenmiştir. TÜBİTAK’a desteklerinden dolayı teşekkür 
Ederiz. 

 

KAYNAKLAR  

 ATC-40 1996. Seismic Evaluation andRetrofit of ConcreteBuildings, Applied Technology Council, 
California. 

 ASCE/SEI 41 2007. SeismicRehabilitation of ExistingBuildings, AmericanSociety of CivilEngineers, 
Virginia. 

 Aydemir, C., Kırçıl, M. S., Hancıoğlu, B., Zorbozan. M. 2011. Betonarme Yapıların Hasar Eğriliklerinin 
Belirlenmesi, İMO Teknik Dergi, 5613-5642, Yazı 361 

 BESAM 2013,  Betonarme Elemanlarda SArgı ve Modelleme Programı,  Tübitak 111M119. 
 DBYBHY 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve 

İskânBakanlığı, Ankara. 
 Demir, F., Tekeli, H., Güler, K., Celep, Z., 2013. Binaların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesinde  

Kullanılabilecek Yeni Bir Yaklaşım. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu, 135s. Proje No, 
111M119. 

 Eurocode 8 2005: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and 
Retrofitting of Buildings, European Committee for Standardization, Brussels 

 FEMA356 1997. Prestandard and Commentary for Seismic Rehabilitation of Buildings, Federal 
Emergency Management Agency, Washington. 

 İlki, A., Celep, Z. 2011. Betonarme Yapıların Deprem Güvenliği. 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve 
Sismoloji Konferansı. ODTÜ, Ankara 

 SAP 2000, 2011. Computers and Structures, Inc., v.15.0.0, Structural Analysis Program, Berkeley, CA, 
USA. 
 
 



 

 

ALTYAPI TESİSLERİ VE ALTYAPI 

SİSTEMLERİ 

Infrastructure Facilities and Infrastructure Systems

 

 

 

 

 

 

 



International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015) 
Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 

7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye 
 

http://ees2015.mehmetakif.edu.tr – http://ees2015.maku.edu.tr 

SEISMIC VULNERABILITY OF TREATMENT PLANTS IN ISTANBUL 
 

 

Gökhan YAZICI
1
, Aysun KÖROGLU

2
, Murat AKSEL

1
, Yusuf HATAY ÖNEN

1 

 

1
Istanbul Culture University, Civil Engineering Department, gokhanyazici@iku.edu.tr, m.aksel@iku.edu.tr 

yonen@iku.edu.tr 
2
Istanbul Technical University, Civil Engineering Department, koroglua@itu.edu.tr 

 

 

ABSTRACT 

Water treatment plants are critical components of infrastructure systems and their failure during earthquakes can 

result in significant damages to the environment and interruption of services in addition to financial losses.  

This paper investigates the seismic vulnerability of water treatment plants in Istanbul, which is one of the most 

populated cities in the world with a population of approximately 13.85 million people and is located on a 

seismically active region. Seismic vulnerability evaluation will help to understand the potential threads 

originated from the chemicals used in water treatment process units to ambient environment. The seismic 

vulnerability assessment takes into account the construction year of the facilities, local soil conditions and the 

seismicity of the treatment plant sites. Results of the seismic assessment of these facilities are presented in the 

conclusions along with the implications on the environment and post-earthquake services. 

 

Keywords: Seismic Vulnerability, Water Treatment Plants, Contamination, Chlorine byproducts, Disinfection 

products 

 

İSTANBUL’DAKİ ARITMA TESİSLERİNİN SİSMİK HASSASİYETİ 

 

ÖZET 

Su arıtma sistemleri altyapı sistemlerinin kritik elemanlarındandır. Bu sistemlerde olası deprem durumlarında 

meydana gelecek hasarlar çevreye verecekleri zararların yanı sıra sunulan altyapı hizmetinde aksamalara ve 

beraberinde maddi kayıplara da sebep olacaktır.  

Bu çalışmada yaklaşık 13,85 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden ve sismik açıdan aktif 

bölgelerden birisi olan İstanbul’da bulunan su arıtma tesislerinin sismik hassasiyetleri değerlendirilmiştir. Sismik 

hassasiyet değerlendirmesi su arıtma tesislerinde arıtma amaçlı kullanılan çeşitli kimyasalların tesislerde 

meydana gelecek yapısal hasarlarla çevreye yayılmasıyla oluşacak zarar potansiyelinin anlaşılmasına yardımcı 

olacaktır. Sismik hassasiyet değerlendirmesinde tesislerin yapılış tarihleri, zemin koşulları ve tesislerin 

bulunduğu bölgelerin depremselliği dikkate alınmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Sismik Hassasiyet, Su Arıtma Tesisi, Kontaminasyon, Klor, Dezenfeksiyon 

 

 

1. INTRODUCTION 

1.1. Seismic Vulnerability of Water Treatment Plants 

Recent earthquakes have shown that these structures are quite vulnerable to earthquakes. The water treatment 

plant serving the city of Concepcion which has a population over 1.300.000 people suffered severe damages due 

to liquefaction and ground shaking after the Mw 8.8 Chile earthquake of 2010. As a result, there were water 

outages in the city and the water treatment could not serve some of its customers for over a month (Eidinger et 

al., 2012). Damaged components of the water treatment plant included the intake structure, clarifier (baffles, 

settlers and supporting elements) and suspended ceilings in the control room and water quality laboratory. 
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mailto:m.aksel@iku.edu.tr
mailto:koroglua@itu.edu.tr


             IBEES2015, 7-9 May 2015  
Burdur-Türkiye 

261 

Nonstructural damage at the plant also included the toppling of computers, water quality test equipment and 

glassware on the countertops (Tang, 2011).. Two water treatment plants suffered extensive damage during the 

Mw 9.0 Tohoku earthquake of 2011 due to liquefaction (Eidinger and Davis, 2012). Two of the three steel water 

storage tanks were severely damaged due to sloshing and one of the two clarifiers was destroyed at the Calexico 

Water Treatment Plant, which supplies all the water to the city of Calexico, after the Mw 7.2 Sierra El Mayor 

earthquake of 2010. The capacity of the Calexico water treatment plant was reduced by 50% following the 

earthquake. The same earthquake also caused significant damages to the two clarifiers and the main steel water 

storage tank of the water treatment plant of the city of El Centro (EERI, 2010; Hutchinson, et al., 2010). A water 

treatment plant in Feng Yuen suffered significant damage during the Mw 7.4 Chi-Chi, Taiwan earthquake of 

1999. Extensive sloshing due to ground shaking has dislocated the baffles and caused the partial collapse of the 

reinforced concrete roofs of two reservoirs. Underground piping at the plant was also damaged due to earthquake 

ground motion (Schiff and Tang, 2000).  The Maltepe water treatment plant which provides potable water by 

gravity to Adapazari and Erenler lost raw water supply immediately after the Mw 7.4 Kocaeli, Turkey earthquake 

of 1999 due to power supply failure at the Sapanca pumping plant, the damaged trash rack at the intake structure 

and the damages at downstream distribution system pipeline. The full raw water capacity was stored in 5 days 

after the earthquake. There was also minor nonstructural damage at the unanchored components. The Yalova 

water treatment which serves the communities between Çınarcık and Gölcük also lost raw water supply shortly 

after the Kocaeli earthquake due to downstream pipeline damage. The Yalova treatment plant was inoperational 

for 2 days due to power outages (Tang, 2000). Two reinforced concrete potable water storage tanks in the 

Christchurch, New Zealand were seriously damaged during the Mw 7.1 Darfield earthquake of 2010. One of 

these tanks was damaged at the roof-wall junction due to the inertial force applied by the roof. The roof of the 

other damaged tank collapsed due to the uplift forces caused by the sloshing of the contained liquid.  

As these field reports suggest, the wide array of components used in water treatment plants such as liquid storage 

tanks, computer systems, pipes, testing equipment and clarifiers contribute to the complexity of these facilities. 

Therefore, the operability of water treatment plants not only depends on the performance of the structural 

systems but also depends on the individual performance of all their components and the performance of other 

infrastructure system components such as power plants, pumping stations and pipelines, as well. The fact that 

water treatment plants are usually located on liquefiable alluvial deposits near rivers and lakes and that many of 

them were built prior to the development of modern seismic design codes further increase the seismic 

vulnerability of these facilities. Analysis of the seismic vulnerability of water treatment plants is therefore a 

challenging task due to these complexities.  

Over the last few decades, various methodologies have been developed to help decision makers and planners to 

make quick and realistic estimates on the seismic vulnerability of water distribution systems and components. 

HAZUS , originally released by FEMA in 1997, is one of the most widely used methodologies for assessing the 

seismic vulnerability of water treatment plants (HAZUS, 2004; NIBS, 1997). HAZUS methodology classifies 

water treatment plants based on their capacity and the anchorage conditions of their components. Water 

treatment plants with capacities range as follows:  

 Small water treatment plants  : 37854 - 189270 m
3
/day (10 - 50 mgd) 

 Medium water treatment plants : 189270 - 757080 m
3
/day (50 - 200 mgd) 

 Large water treatment plants  : > 757080 m
3
/day (200 mgd) 

Larger capacity water treatment plants are simulated by increasing the redundancy of smaller capacity water 

treatment plants. The water treatment plants with anchored components are assumed to be less susceptible to 

seismic damage.  

According to HAZUS methodology, water treatment plants and storage tanks are assumed to be most vulnerable 

to Peak Ground Acceleration (PGA) and sometimes to Peak Ground Displacement (PGD) if the treatment plant 

is located in liquefiable of landslide zones. Therefore the damage states of water treatment plants and liquid 

storage tanks are estimated using these two ground motion parameters. HAZUS uses five damage states, form 

ds1 to ds5, which are consistent with the damage states expressed in ATC-13- Applied Technology Council, 

nonprofit research organization based in California (ATC, 1985) (Table 1). 
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Table 1. HAZUS Damage states 

ds1 ds2 ds3 ds4 ds5 

none slight/minor moderate extensive complete 

 

Occurrence probability of a certain damage state for a particular water treatment plant at a certain PGA level can 

be assessed using the fragility curves based on treatment plant capacity and component anchorage conditions. 

Restoration functions, which are primarily used to estimate the number of days required to make a component at 

a particular damage state fully operational, are also consistent with ATC-13.  

 

1.2. Water Treatment Plants  

Water treatment plants are designed to remove contaminants, sediments and pathogens from water to a certain 

level that can be safely consumed without posing any health, economical or ecological risk. Water treatment 

processes must meet water quality standards including consumption of water for drinking water, industrial, 

medical or other consumption purposes by using physical, chemical and biological processes. In this context, 

specifically for potable water treatment, generally combination of many processes such as pre-chlorination, 

aeration, coagulation, sedimentation, filtration, desalination, and disinfection processes are applied.  

Among these units, disinfection process and sludge dewatering processes (including sedimentation and 

coagulation) may need risk assessment evaluations since during these processes tons of chemicals have been 

used. For instance, depending on the capacity of the treatment plant, disinfection unit require consumption of 

tons of chlorine. Contamination of chlorine in excess amounts with water may result with the formation of 

byproducts, such as trihalomethanes and haloacetic acids, which may pose health risks (WHO, 1996). On the 

other hand, pathogens found in tons of water such as total coliforms, which are potentially harmful, Fecal 

coliform and Escherichia coli (E. coli) may pose a health risk for young children, and people with vulnerable 

immune systems; and other many viruses or bacteria groups.  

Similar with the disinfection unit, sludge dewatering process require utilization of sludge thickeners which are 

found as complex compounds, such as Aluminum Sulfate, Iron-3-Chloride, Polyelectrolyte, Activated carbon 

and Potassium permanganate (Lazur & Yanong, 1992). 

In any case of failure in the stability of these risky units in a water treatment plant due to an earthquake may 

result with the contamination of these compounds to ambient environment. Contamination of these complex 

compounds in huge amounts to receiving water bodies, may cause health risk in short or long periods. For 

instance, although Aluminium sulphate is accepted as relatively nontoxic, it is irritant to the skin and eyes, and 

increased aluminium absorption and retention in bone is reported following acute ingestion without apparent 

adverse sequelae [Url 1]. Additional to acute exposure, Chronic exposure to aluminium sulphate in drinking 

water may be involved in the pathogenesis of Alzheimer's disease though this remains a highly contentious issue. 

 

2. AN OVERVIEW OF THE WATER TREATMENT PLANTS IN ISTANBUL 

Istanbul is one of the most populated cities in the world with a population of approximately 13 million people. 

Recent strong earthquakes along the North Anatolian Fault Line, a strike-slip fault line almost identical to the 

San Andreas Fault Line in California, has raised concerns over the seismic vulnerability of lifelines in the city of 

Istanbul which is in close proximity to this fault line. This study focuses on the seismic vulnerability of water 

treatment plants which serve the city of Istanbul. 

There are currently 10 water treatment plants in Istanbul, Turkey (Table 2). The geographic distribution of these 

water treatment plants is shown in Fig. 1. 

Celebi Mehmet Han and Orhaniye water treatment plants are the oldest water treatment plants in Istanbul. 

Although, rest of the water treatment plants can be considered as relatively new, only four of these water 

treatment plants were constructed after 1998, when the Turkish Seismic Design Code had a significant revision.  
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Table 2. List of Water Treatment Plants in Istanbul  

Plant 

ID 

Water 

Treatment 

Plant 

Construction 

Year 
Latitude Longitude 

Seismic Zone 

(Turkish Seismic 

Design Code 

2007) 

Capacity 

(mgd) 

HAZUS 99 

Capacity 

Classification 

1 
Fatih Sultan 

Mehmet Han 
1998 41.088891 28.764418 Zone 2 106 Medium 

2 II. Beyazıt Han 2003 41.088706 28.764688 Zone 2 106 Medium 

3 Büyükçekmece 1989 41.043152 28.591883 Zone 2 106 Medium 

4 
Çelebi 

Mehmet Han 
1978 41.088190 28.966474 Zone 2 132 Medium 

5 
Yıldırım 

Beyazıt Han 
1995 41.087917 28.964699 Zone 2 53 Medium 

6 Orhaniye 1979 40.999467 29.327897 Zone 1 100 Medium 

7 Osmaniye 1996 40.997282 29.326265 Zone 1 53 Medium 

8 Muradiye 1995 41.001466 29.329927 Zone 1 79 Medium 

9 
Emirli Yavuz 

Sultan Selim 
2001 40.998674 29.331498 Zone 1 132 Medium 

10 Elmalı 1994 41.074196 29.099921 Zone 2 11 Small 

 

 
 

Figure 1. a. Water Treatment Plants on the European Side of Istanbul 

b. Water Treatment Plants on the Asian Side of Istanbul 
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The water treatment plants are located on seismic zones 1 and 2 according to the 2007 Turkish Seismic Design 

Code. The peak ground acceleration for stiff soil seismic zones 1 and 2 are indicated as 0.40g and 0.30g, 

respectively. A quick evaluation of the PGA map of Turkey (10% probability of exceedance in 50 years), shows 

that the expected PGA varies between 0.30g and 0.60g at the water treatment plant sites in Istanbul (KOERI, 

2014). Upper and lower limits of expected PGA values at the water treatment plant sites are presented in Table 2.  

 

Table 3. Expected PGA limits obtained from the PGA map of Turkey for the 475 year return period earthquake 

Plant ID Water Treatment Plant PGA Lower Limit (g) PGA Upper Limit (g) 

1 Fatih Sultan Mehmet Han 0.40 0.60 

2 II. Beyazıt Han 0.40 0.60 

3 Büyükçekmece 0.40 0.60 

4 Çelebi Mehmet Han 0.40 0.60 

5 Yıldırım Beyazıt Han 0.40 0.60 

6 Orhaniye 0.40 0.60 

7 Osmaniye 0.40 0.60 

8 Muradiye 0.40 0.60 

9 Emirli Yavuz Sultan Selim 0.40 0.60 

10 Elmalı 0.30 0.40 

 

Anchorage of components significantly decreases the probability of minor and moderate damage states but does 

not have a profound effect on reducing the probability of extensive and complete damage states. There are no 

strict regulations on the anchorage of components for water treatment plants in Turkey. Since, there is limited 

information on the anchorage of water treatment plant components, exceedance probability of damage states 

were obtained for anchored and unanchored conditions from HAZUS fragility curves which are presented in 

Tables 4 and 5, respectively. Tables 3 and 4, show that the occurrence probabilities of “minor” and “moderate” 

damage states are quite high, especially for water treatment plants with unanchored components.  

 

Table 4.  Exceedance probability of damage state obtained from the HAZUS fragility curves for water treatment 

plants with unanchored components 

Plant 

ID 

Water Treatment 

Plant 

Probability Ds>ds for PGA lower limit Probability Ds>ds for PGA upper limit 

Minor Moderate Extensive Complete Minor Moderate Extensive Complete 

1 
Fatih Sultan Mehmet 

Han 
0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

2 II. Beyazıt Han 0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

3 Büyükçekmece 0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

4 Çelebi Mehmet Han 0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

5 Yıldırım Beyazıt Han 0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

6 Orhaniye 0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

7 Osmaniye 0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

8 Muradiye 0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

9 
Emirli Yavuz Sultan 

Selim 
0.97 0.72 0.1 0.01 1 0.95 0.35 0.06 

10 Elmalı 0.94 0.6 0.17 0.05 0.98 0.8 0.31 0.21 
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Table 5.  Exceedance probability of damage state obtained from the HAZUS fragility curves for water treatment 

plants with anchored components 

Plant 

ID 

Water 

Treatment 

Plant 

Probability Ds>ds for PGA lower limit Probability Ds>ds for PGA upper limit 

Minor Moderate Extensive Complete Minor Moderate Extensive Complete 

1 
Fatih Sultan 

Mehmet Han 
0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

2 II. Beyazıt Han 0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

3 Büyükçekmece 0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

4 
Çelebi 

Mehmet Han 
0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

5 
Yıldırım 

Beyazıt Han 
0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

6 Orhaniye 0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

7 Osmaniye 0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

8 Muradiye 0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

9 
Emirli Yavuz 

Sultan Selim 
0,6 0,23 0,1 0,01 0,92 0,65 0,35 0,06 

10 Elmalı 0,65 0,3 0,17 0,05 0,85 0,55 0,31 0,1 

 
Restoration functions provided in HAZUS and ATC-13 presented in Tables 6 and 7, show that it may take up to 

7 days for the water treatment plants with “minor” and “moderate” damage states to be fully operational.   

 

Table 6. Restoration Function (Normal Distribution) for (After ATC-13) 

Damage State Mean (Days) (days) 

slight/minor 

moderate 

extensive 

complete 

0.9 

1.9 

32.0 

95.0 

0.3 

1.2 

31.0 

65.0 

 
Table 7. Discretized Restoration Functions for Water Treatment Plants (After HAZUS) 

Damage State 1 day 3 days 7 days 30 days 90 days 

slight/minor 

moderate 

extensive 

complete 

65 

23 

16 

7 

100 

82 

18 

8 

100 

100 

21 

9 

100 

100 

48 

16 

100 

100 

97 

47 

 

3. CONCLUSIONS 

Although, there is limited information on the local geotechnical conditions of the water treatment plant sites, 

almost all of them are located near river beds and lakes, which increase the risk of geotechnical problems such as 

liquefaction. Since, the damage state predictions presented in HAZUS primarily depend on the value of the 

expected peak ground acceleration; site specific geotechnical studies should be conducted in order to predict 

structural failures of these water treatment plants due to local soil conditions. Another issue that has to be 

considered in predicting the functionality of water treatment plants is their dependence on other water 

distribution system components such as pumping stations, pipelines and storage tanks, as underlined in the case 

studies presented in the introduction. Even a study focused on the sole performance of these facilities show that 

there is a significant probability of “minor” and “moderate” damage states which could translate into 

considerable loss of functionality of the water distribution system for up to 7 days following the event.  

As seen on Tables 3 and 4, anchorage of the unanchored components of these water treatment plants can be quite 

helpful in reducing the disruption of services immediately after the earthquake. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda endüstriyel katı atıkların giderek artması ve atık bertaraf yöntemlerinin işletmelere büyük maliyetler 

getirmesi, bu atıkların değişik üretim süreçlerinde geri kazanımını yaygınlaştırmıştır. Bu tür atıkların en yaygın 

kullanım alanlarını kütlesel miktarda yapı malzemesi gerektiren yol inşaatları oluşturmaktadır.  

Yapılan birçok akademik çalışmada atık cürufların yol inşaatında farklı tabakalarda kullanımı araştırılmış ve 

özellikle havada soğutulmuş yüksek fırın cüruflarının fiziksel ve mekanik özellikler bakımından doğal agregaya 

benzer olduğu tespit edilmiştir. Ancak, atık cürufların yol inşaatında temel ve alttemel tabakalarda kullanımı 

sonucu yer altı sularına kirletici etkisi olup olmadığı yeterince incelenmemiştir.  

Atıkların geri kazanımında insan sağlığı ve çevre koruma düşünülmesi gerekli iki temel faktördür. Atıkların 

kirlilik konsantrasyonları, belirlenen standart seviyelerin daima altında olmalıdır. Böylelikle atıkların kullanım 

için uygun olup olmadığına karar verilmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada Ferrokrom (FeCr) cüruf atıklarının yer 

altı sularına muhtemel etkilerini saptamak amacıyla liç deneyleri yapılmıştır. Liç deneylerinde, üstyapıda 

kullanılan atık malzemelerden sızabilecek zararlı maddeler, ağır metaller Yapay Yağmurlamalı Liç Prosesi 

(SPLP) yöntemiyle analiz edilmiş ve çıkan sonuçların standartlara göre uygunluğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yol üstyapısı, Cüruf atıkları, Liç, SPLP yöntemi. 

 

ENVIRONMENTAL IMPACT OF WASTE SLAG IN THE USAGE OF HIGHWAY 

PAVEMENT CONSTRUCTION 

ABSTRACT 
 

In the last few decades, waste disposal has become a major concern in most of the industrial countries. Therefore 

the consideration has been given to utilization of the wastes in various construction processes. Most wide-

accepted usage of this kind of waste is in road construction which requires mass volume of construction material. 

Many academic studies have been investigated the use of furnace slag in the different layer of highway 

pavements. Especially air cooled furnace slag has been found like the lime-stone aggregate in terms of physical 

and mechanical properties. But the slag’s contamination effect to groundwater is not sufficiently examined when 

it’s used in the base and sub-base layer of the pavements.  

When we reuse the waste slag, human health and environmental protection are the two main factors.  Hazardous 

concentration of the waste slag must always be less than the defined standard level. Thus it is decided whether it 

is appropriate for the use of waste or not. For this purpose, in this study, leaching tests have been conducted to 

the slag samples to determine the likely impact to the groundwater. At the leach tests heavy metals and other 

hazardous materials analyzed by SPLP (Synthetic Precipitation Leaching Procedure) method. Test results 

compared with standard levels.  

 

Keywords: Highway pavements, furnace slag waste, leach, SPLP process. 
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1. GİRİŞ 

Endüstriyel yan ürün olarak ortaya çıkan cüruf atıklarının yol inşaatında kullanılmasında, insan sağlığı ve çevre 

koruma birlikte düşünülmelidir. Bu tür katı atıkların kirlilik konsantrasyonları, belirlenen standart seviyelerin 

daima altında olmalıdır. Böylelikle atıkların kullanım için uygun olup olmadığına karar verilmektedir. Bu amaçla 

atıkların kullanımında risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Risk değerlendirmesinde atık cüruflar özelinde dikkat 

edilecek hususların başında malzeme içerisinde yağmur suyu ile serbest hale geçerek yeraltı sularına ve içme 

sularına sızabilen diğer bir deyişle liç olabilen inorganik kirleticilerin bulunmasıdır. Bu maddeler yağmur suyu 

ile birlikte yeraltı sularına geçtiklerinde zamanla insan sağlığına etki ederek önemli sağlık sorunları 

oluşturabilmektedir.  

Ferrokrom cürufları, ferrokrom üretimi yapan tesislerin elektrik ark fırınlarından fiziko-kimyasal prosesler 

sonucu açığa çıkan atık malzemelerdir. Türkiye’de iki yerde endüstriyel boyutta Ferrokrom cürufu çıkmaktadır. 

Bunlardan birisi Antalya Ferrokrom İşletmesi diğeri ise Elazığ Ferrokrom İşletmesi’dir. Antalya’daki işletmeden 

bir yılda yaklaşık 35.000 bin ton Ferrokrom (FeCr) cürufu, 10.000 ton Silikoferrokrom (SiFeCr) cürufu 

çıkmaktadır. Bu cürufların büyük bir kısmı stok alanlarında açık olarak depolanmakta ve aynı zamanda çevresel 

kirlilik oluşturmaktadır (Yılmaz, 2002).     

Ferrokrom cürufları havada yavaş soğumaya bırakıldığı için kristal yapılıdır ve aktif değillerdir. Bu cüruf türü 

“Havada soğutulmuş elektrik ark fırını cürufu” (EAF cürufu) olarak adlandırılmaktadır. Bu haliyle cüruf, yüksek 

mekanik özellik gösterir ve çoğunlukla agrega olarak kullanılır. Dünyada yapı malzemesi olarak kullanılan 

cürufun çoğunluğunu (%80-90 oranında) havada soğutulmuş, kristal yapılı cüruf oluşturur (Schroeder, 1994; 

Kalyoncu, 2003).  

Havada soğutulmuş yüksek fırın cürufunun potansiyel kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanlar; asfalt betonu 

agregası, sathi kaplama agregası, beton yol agregası, yol temel ve alttemel malzemesi, yapısal dolgularda dolgu 

malzemesi, demiryolu balastı, zemin iyileştirme (stabilizasyon) malzemesi, kayma direnci yüksek agrega olarak, 

kar ve buz ile mücadele şeklinde sayılabilir (Ramaswamy ve Aziz, 1992; Ahmet, 1993; Motz ve Geiseler, 2001; 

Kalyoncu, 2003; Zelic, 2005; Shaopeng vd., 2007). 

Yapılan birçok akademik çalışmada atık cürufların yol inşaatında farklı tabakalarda kullanımı araştırılmış ve 

özellikle havada soğutulmuş yüksek fırın cüruflarının fiziksel ve mekanik özellikler bakımından doğal agregaya 

benzer olduğu tespit edilmiştir (Heaton ve Bullen, 1982; Ilıcalı, 1988; Ramirez, 1992; Ramaswamy ve Aziz, 

1992; Yıldırım ve Kuloğlu, 1993; Varlıorpak vd. 1995; Lind vd. 2001; Motz ve Geiseler, 2001; Arm, 2003; 

Zelic, 2005, Yılmaz, 2008). Ancak, atık cürufların yol inşaatında temel ve alttemel tabakalarında kullanımı 

sonucu yer altı sularına kirletici etkisi olup olmadığı yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada Ferrokrom (FeCr) 

cüruf atıklarının yer altı sularına muhtemel etkilerini saptamak amacıyla liç deneyleri yapılmıştır. Liç 

deneylerinde, üstyapıda kullanılan atık malzemelerden sızabilecek zararlı maddeler, ağır metaller Yapay 

Yağmurlamalı Liç Prosesi (SPLP) yöntemiyle analiz edilmiş ve çıkan sonuçların standartlara göre uygunluğu 

belirlenmiştir. 

 

1.1. Cüruf Kullanımının Çevresel Boyutu 

 

Yol inşaatında kullanılacak olan atık cüruflar için, dikkat edilecek önemli hususlardan birisi malzeme içerisinde 

yağmur suyu ile serbest hale geçerek yeraltı sularına ve içme sularına sızabilen diğer bir deyişle liç olabilen 

organik ve inorganik kirleticilerin bulunmasıdır. Bu tür kirletici maddeler yağmur suyu ile birlikte yeraltı 

sularına geçtiklerinde zamanla insan sağlığına etki ederek önemli sağlık sorunları oluşturabilmektedir (Şekil 1). 

Bu amaçla atıkların yer altı sularına muhtemel etkilerini araştırmak için liç (Leach) deneyleri yapılmaktadır 

(Lind vd., 2001; Mroueh vd., 2001).  
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Şekil 1. Yol inşaatında kullanılan malzemelerin yeraltı ve yerüstü sularına etkisi 

Liç deneyinin genel yapısı, ilgilenilen maddelerin atık içerisinde serbest kalmasını sağlayan bir sıvı çözelti ile az 

miktardaki atığın karışımı ve daha sonra bunların çalkalanması işlemlerinden oluşmaktadır. Bu şekilde sıvı 

çözeltiye geçen zararlı maddeler filtreden geçirilerek konsantrasyonları belirlenmektedir.  

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Antalya Ferrokrom İşletmesinden temin edilen Ferrokorm (FeCr) cürufu kullanılmıştır. Ferrokrom 

cürufu, ferrokrom üretimi yapan elektrik ark fırınından fiziko-kimyasal aşamalar sonucu açığa çıkan atık bir 

malzemedir. Antalya’daki işletmeden yılda yaklaşık 35.000 bin ton Ferrokrom (FeCr) cürufu, 10.000 ton 

Silikoferrokrom (SiFeCr) cürufu çıkmaktadır. Cüruflar havada yavaş soğumaya bırakıldığı için kristal yapılıdır 

ve aktif değillerdir (Yılmaz, 2002). Bu cüruflar literatürde havada soğutulmuş elektrik ark fırını (EAF) cürufu 

olarak adlandırılmaktadır. Şekil.2’de cürufluk sahasından alınan cürufların elenerek sınıflandırılmış hali 

görünmektedir. Ferrokrom cüruflarının kimyasal analiz bulguları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

    
 

Şekil 2. FeCr cürufları; Solda boyutu 25 mm’den büyük olan, sağda 20-25 mm arası cüruf 

 

Tablo 1. Toplam kayaç analizi ile bulunan kimyasal kompozisyonlar 

 

ELEMENT Birim FeCr SiFeCr Doğ.Agr. 

SiO2 % 24,74 43,47 0,195 

Al2O3 % 8,71 22,46 0,075 

Fe2O3 % 1,92 0,785 0,07 

MgO % 13,01 28,605 0,36 
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CaO % 42,52 2,35 76,9 

Na2O % 0,145 0,08 0,02 

K2O % 0,075 0,575 <,04 

TiO2 % 0,315 0,03 <,01 

MnO % 0,08 0,01 0,01 

Cr2O3 % 3,491 0,554 0,0075 

LOI % 1,4 0,85 22,25 

Toplam % 99,89 99,91 99,955 

        LOI: Kızdırma Kaybı 

 
Çizelge 1’den görüldüğü üzere, FeCr cürufu ağırlıklı olarak silisyum, kalsiyum ve magnezyum elementlerinden 

oluşmaktadır. Bunun yanı sıra cüruflar içerisinde düşük miktarda demir ve krom gibi ağır metaller 

bulunmaktadır. Şahit numune olarak kullanılan doğal agregalar ise kireç-taşı kökenlidir. Bu malzeme ticari 

olarak alınıp satılan ve inşaat sektöründe en çok kullanılan malzemelerdendir. Kireç-taşı doğadan elde edilen 

doğal bir kayaçtır ve içerisinde büyük oranda kalsiyum-oksit bulunmaktadır. 

Atıkların yer altı suyunu dolayısı ile içme sularını kirletmesi kompleks bir yapıyı oluşturmaktadır. Atık 

malzemeler doğrudan tüketilmediğinden malzeme üzerinden yıkanarak yeraltı suyuna geçen yani liç olan kirlilik 

miktarı belirlenmektedir. Liç risk değerlendirmesi, toplam konsantrasyona göre kuramsal hesaplamalarla ya da 

liç deneyleri ile yapılabilir. Son olarak su içerisindeki seyrelmeler göz önünde bulundurulup liç konsantrasyonu 

(mg/l) olarak belirlenir ve risk oluşturan değerler standart kalite değerleri ile karşılaştırılır (Townsend vd., 2003).  

Yüksek fırın cürufları yaklaşık 1500C’de ısıl işlemden geçtiği için içerisinde organik madde bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla leach (Liç) deneyleri yalnızca inorganik çıktılar için yani sağlığa zararlı muhtemel ağır metaller için 

yapılmıştır.  

 

2.1 Liç Ekstraksiyonu 

Liç ekstraksiyonu, atıkların risk analizini yapmak amacıyla uygulanan liç deneyleri sonucu açığa çıkan sıvının 

elde edilmesine denir. Türkçe’de kısmen “çıkarım” olarak nitelendirilebilir. Genellikle uygulanan ekstraksiyon 

tipleri üç ana bölümde incelenebilmektedir: Kesikli (batch) laboratuar ekstraksiyon deneyi, kolon (lysimeter) 

deneyi ve saha ölçekli liç deneyi (Yıldız, 2008).  

Liç Yöntemleri: Atık maddelerin sahada liç oluşumuna uygun bir sistem elde etmek amacıyla laboratuvarda 

birçok kesikli (batch) liç deneyi kullanılmıştır. Kesikli liç deneylerinin genel yapısı, deneylerde ilgilenilen 

maddelerin atık içerisinde serbest kalmasını sağlayan bir sıvı çözelti ile az miktardaki atığın karışımı ve daha 

sonra bunların çalkalanması işlemlerinden oluşmaktadır (Şekil.3). Bu deneyler genellikle kısa periyotludurlar. 

En yaygın olarak kullanılan kesikli liç deneyleri şunlardır: EP-TOX (Extraction Procedure Toxicity; Zararlı 

Maddelerin Ekstraksiyon Prosesi), TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure; Zararlı Maddelerin Liç 

Prosesi), SPLP (Synthetic Precipitation Leaching Procedure; Yapay Yağmurlamalı ile Liç Prosesi), WET 

(California-Waste Extraction Test; Kaliforniya Atık Ekstraksiyon Deneyi), ASTM-D (American Society for 

Testing and Materials Extraction Test; Amerikan Deney ve Malzemeler Kurumu Ekstraksiyon Deneyi) ve MEP 

(Multiple Extraction Procedure; Çoklu Ekstraksiyon Prosesi) (Yıldız, 2008). 

Kolon (lysimeter) liç deneyi de atıkların sahadaki liç davranışına uygun bir sistem elde etmek amacıyla 

kullanılmıştır. Bu deney liç prosesini gerçekleştirmek için atık malzemesini bir kolon içine yerleştirmek ve daha 

sonra liç sıvı çözeltisini üzerine ilave etmek şeklinde yapılmaktadır. Kesikli liç deneylerinden farklı olarak liç 

çözeltisi bu deneyde sürekli akış durumundadır. Bu nedenle çoğu zaman “dinamik” deney olarak 

adlandırılmaktadır. Deney saha koşullarını daha fazla temsil etmektedir. Kolon liç deneylerinin laboratuvar 

prosesi oldukça pahalı ve deney süresi uzun olduğu için kesikli liç prosesleri daha çok tercih edilmektedir. 

(Townsend vd., 2003). 
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Şekil 3. TCLP ve SPLP aşamalarında numune ekstraksiyonunda kullanılan döner çalkalama aygıtı (Pendowski, 

2003) 
 

2.2. SPLP (Yapay Yağmurlamalı Liç Prosesi) Deney Metodu 

Bu çalışmada SPLP deney metodu kullanılmıştır. SPLP, sıvı, toprak ve atıklardan organik ve inorganik 

maddelerin liç edilebilirliği hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılan ve çalkalama yoluyla elde edilen bir 

ekstraksiyon sistemidir. Bu metod TCLP prosesine benzemektedir. Fakat TCLP ile birlikte kullanılan asetik asit 

yerine havadan gelen nitrik ve sülfirik oksitlerden oluşan asit yağmuruna benzer bir ortamı oluşturmak için nitrik 

ve sülfirik asit kullanılmaktadır. SPLP deneylerinde sahanın yağmur asitliğine uygun pH seçilmelidir. (EPA, 

1999b; EPA, 1996). Göller Bölgesi için yapılmış olan ölçümlerde pH’nın 5-6 arasında değiştiği gözlenmiştir, bu 

nedenle pH değerleri hem literatüre hem de bölgeye uygun olarak 4.2, 5 ve 6 olarak seçilmiştir (Karaşahin vd., 

2007). 

SPLP yönteminde katı miktarının yüzdesinin belirlenmesi TCLP yönteminde olduğu gibi numunenin 

ekstraksiyon işleminden önce yapılmaktadır. Bu çalışmadaki katı miktarı, yol inşaatında uygulanabilecek yüzde 

oranlarında seçilmiştir. Numune ekstraksiyonu için 20/1’lik L/S (katı/sıvı) oranı kullanılmıştır. Katı oranı 

ayarlanırken iki farklı karışım kullanılmıştır. Bunlar, kapalı gradasyonlu cüruf karışımı ve 2 mm altı malzeme 

şeklinde hazırlandıktan sonra, pH’sı ayarlanmış olan 2 lt saf su içerisine karıştırılmıştır. SPLP sistemi dakikada 

29 devir çalkalama yapacak şekilde tasarlanmıştır. Çalkalama işlemi 18 saat devam etmiştir. Çalışmada 

kullanılan döner çalkalama aygıtı Şekil 4’te görülmektedir. Çalkalama işleminden sonra numuneler fiber-glass 

filtre (0.6-0.8 µm) boyunca filtre edilmiştir. Filtreden geçen sıvı toplanarak analiz edilmiştir. SPLP liç prosesi 

basitleştirilmiş olarak Şekil 5’de temsil edilmektedir.   

 

   
 

Şekil 4. SPLP aşamalarında numune çıkarımında kullanılan döner çalkalama aygıtı (Liç Reaktörü), (Yıldız, 

2008) 
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Şekil 5. SPLP liç aşaması basitleştirilmiş temsili şekli (Townsend vd. 2003) 

 

 

2.3. Liç Ekstraksiyonunda Belirlenmesi Gereken Zararlı Maddeler 

Ferrokrom cürufları yaklaşık 1500 C’de ısıl işlemden geçtiği için içerisinde organik madde bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla leach (Liç) deneyleri yalnızca inorganik çıktılar için yani sağlığa zararlı muhtemel ağır metaller (Fe 

ve Cr) ile agrega karışımına zarar verebilecek kükürtlü bileşik olan Sülfid (SO3) için uygulanmıştır. 

SPLP deneyi liç çıkarımı yapılarak, çıkarım çözeltisi içerindeki Fe
+2

, Cr
+6

,  toplam Cr ve SO3 miktarı literatüre 

uygun olarak laboratuar şartlarında (Süleyamn Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Laboratuvarında) 

analiz edilmiştir. Analizler HACH DR-2000 spektrofotometresi ile yapılmıştır. Liç ekstraksiyon aletinden 

çıkarılan numunelerin ilk olarak son pH değerleri ölçülür (Şekil 6). Son pH ölçümü yapılan numuneler için 

spektrofotometre ile Tablo 2’deki analizler gerçekleştirilir (Şekil 7). 

    
 

Şekil 6. Liç ekstraksiyon numunesi ve pH metre ile son pH ölçümü 
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Şekil 7. HACH DR-2000 Spektrofotometresinde test işlemi 

 

 
Tablo 2. Liç çıkarımlarından elde edilen materyallerin analiz yöntemleri (Hach, 1989) 

 

ARANAN MADDE ANALİZ METODU 

Cr
+6

 
1,5 - Diphenycarbohydrazide Method,         

0,060 Mg/L 

    Toplam Cr 
Alkaline Hypobromide Oxidation Method,      

0-0,60 Mg/L 

Fe
+2

 FerroZine Method, 0-1.300 Mg/L 

Toplam Fe  FerroVer Method, 0-3.00 Mg/L  

SO3  (Sülfid) Iodate-İodide Buret Titration Method 

(Cr
+3

, Toplam Krom belirlendikten sonra Cr
+6

 çıkartılarak bulunmuştur.) 

 

 

3. LİÇ DENEY BULGULARI ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

SPLP Leach (Liç) deneyi sonucu FeCr cürufu ve doğal agrega için elde edilen bulgular Şekil 8 - Şekil 12’de 

verilmiştir.  

FeCr cürufunun kimyasal kompozisyonu içerisinde %1,5-2 civarında Fe bulunmasına rağmen, liç deneylerinde 

Fe ye rastlanmamıştır. Bu metalin çözelti ortamına salınım yapmadığı anlaşılmaktadır.  

Şekil 8’de FeCr cürufunun ve Doğal agreganın SO3 değerleri verilmiştir. Cüruf ekstraksiyon sıvısı içerisindeki 

SO3 miktarı 1 - 4 mg/l aralığında doğal agregaya benzer şekilde düşük sonuçlar vermiştir. 
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Şekil 8. Doğal agreganın ve FeCr cürufunun SO3 değerleri 

 

 
Şekil 9. Doğal agreganın ve FeCr cürufunun “Son pH” değerleri 
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Şekil 10. Doğal agreganın ve FeCr cürufunun Cr

+3
 liç çıkarım grafiği 

 
Şekil 11. Doğal agreganın ve FeCr cürufunun Cr

+6
 liç çıkarım grafiği 
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Şekil 12. Doğal agreganın ve FeCr cürufunun “toplam Cr” liç çıkarım grafiği 

 

 

Şekil 9’daki grafikte FeCr cürufunun ve doğal agreganın “Son pH” değerleri verilmiştir. Tüm numunelerde liç 

deneyi sonucu ekstraksiyon sıvısında pH değerlerinin artmış olduğu ve sistemin bazikleştiği görülmektedir. FeCr 

cürufunun son pH değerlerinin doğal agregadan daha yüksek olduğu görülmektedir. Doğal agregalarda ilk pH’sı 

6 olan çıkarımların diğerlerine oranla daha yüksek son pH oluşturduğu görülmüştür.  

US. EPA (Environmental Protection Agency) atıkların zararlı madde sınırlarını maksimum konsantrasyon limiti 

olarak belirlemiştir. Toplam Cr için limit değer 5 mg/L’dir (EPA, 2015).  

Şekil 10 – Şekil 12’de verilen grafiklerde FeCr cürufunun ve doğal agreganın Cr liç çıkarımları görülmektedir. 

Kapalı Gradasyonlu (KG) karışımların Cr ekstraksiyon miktarı, 2 mm altı malzemeye göre daha düşüktür. Diğer 

bir deyişle ince taneli malzemelerin çözeltiye Cr salınımı daha fazla bulunmuştur. Doğal agrega ile %50 

oranında karıştırılan FeCr cürufunun, Cr ekstraksiyonlarının, toplam Cr ve Cr
+6

 açısından azaldığı tespit 

edilmiştir.  

Doğal agreganın Cr ekstraksiyonu oldukça düşük bulunmuştur, sadece Cr
+3

 çözeltide 0,5 mg/l olarak tespit 

edilmiştir. 

FeCr cürufu için toplam Cr ekstraksiyonu değerinin sınır değeri aştığı gözlenmektedir. Uygulanan liç çıkarım 

yöntemi (SPLP) gereği deney yapılan katı malzeme doğrudan sıvı içerisine konarak, zaman açısından 

hızlandırılmış ortam şartlarında 18 saat süreyle çalkalanmaktadır. Dolayısıyla elde edilen liç değerleri, kuramsal 

olarak yolun tüm ekonomik ömrü boyunca (100 yıl) ortama vereceği toplam Cr miktarını vermektedir (Lind, 

2001). Gerçek arazi şartlarında bu değerlerin daha düşük olacağı tahmin edilmektedir.  

 

Çimento Bağlayıcı ile Karıştırılan Cürufların Liç Deney Bulguları 

 

Cüruflar sadece (granüler) agrega olarak değil zaman zaman bağlayıcılarla birlikte de kullanılmaktadır. Örneğin 

zemin stabilizasyonu, çimentolu temeller vb. uygulamalar. Bu durumda çimento gibi bir bağlayıcı ile birlikte 

karıştırılarak kullanılan FeCr cürufunun liç ekstraksiyon çözeltisindeki durumu da incelenmelidir. Bu amaçla 

çalışmanın ikinci aşamasında FeCr cürufu+Portland çimentosu ile karıştırılan numuneler üzerinde aynı yöntemle 

liç deneyleri uygulanmış ve sonuçlar incelenmiştir.  

Şekil 13 – Şekil 16’da çimento bağlayıcı ile %2 ila %10 oranlarında karıştırılan FeCr cürufunun liç çıkarımları 

görülmektedir. Bu grafiklerden FeCr cürufunun Portland çimentosu ile birlikte kullanılması durumunda Cr
+6

 ve 

toplam Cr çıkarımlarının azaldığı görülmüştür. Özellikle toplam Cr değerine bakıldığında %10 çimento ile 

yapılan liç deneylerinde toplam Cr miktarı %50 civarında azalmıştır ve EPA’nın limit değeri olan 5 mg/l 
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değerine düşmüştür. Muhtemelen çimento kullanımı ile oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucunda Cr ortama 

bağlanmakta ve suya salınımı engellenmektedir. Literatürde de bu hususa değinildiği bilinmektedir (Kindness, 

1994; Conner, 1997).  

Liç deney bulguları neticesinde, FeCr cürufunun doğal agregalar ile karıştırılarak yada çimento gibi bir bağlayıcı 

ile stabilize edilerek kullanılması, çevresel etkileri açısından daha olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.  

 

 
Şekil 13. FeCr cürufunun farklı oranlarda çimento ile Liç (Cr

+6
) değerleri 

 

 
Şekil 14. FeCr cürufunun farklı oranlarda çimento ile Liç (Cr

+3
) değerleri 
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Şekil 15. FeCr cürufunun farklı oranlarda çimento ile Liç  (Toplam Cr) değerleri 

 

4. SONUÇLAR 

Deney bulguları neticesinde, kapalı gradasyonlu (KG) cüruf karışımların Cr ekstraksiyon miktarı, 2 mm altı 

malzemeye göre daha düşüktür. Diğer bir deyişle ince taneli malzemelerin çözeltiye Cr salınımı daha fazla 

bulunmuştur. Doğal agrega ile %50 oranında karıştırılan FeCr cürufunun, Cr ekstraksiyonlarının, toplam Cr ve 

Cr
+6

 açısından azaldığı tespit edilmiştir. Doğal agreganın Cr ekstraksiyonu oldukça düşük bulunmuştur, sadece 

Cr
+3

 çözeltide 0,5 mg/l olarak tespit edilmiştir.  

Liç deneylerinde %100 FeCr cürufunun SPLP yöntemi ile ekstraksiyonu sonucunda toplam Cr değerinin sınır 

değerleri aştığı gözlenmiştir. Uygulanan liç çıkarım yöntemi gereği, deney yapılan malzeme doğrudan sıvı 

içerisine konarak, zaman açısından hızlandırılmış ortam şartlarında 18 saat süreyle çalkalanmaktadır. Dolayısıyla 

elde edilen ekstraksiyon değerleri, kuramsal olarak yolun tüm ekonomik ömrü boyunca, yaklaşık 100 yılda 

ortama vereceği toplam Cr miktarını vermektedir. Gerçek arazi şartlarında cüruf asfalt kaplama tabakasının 

içerisinde yada altındaki tabakalarda sıkıştırılmış olarak yer alacağı için laboratuar deneyinde olduğu gibi 

doğrudan yağmur suyu ile temas halinde olmayacaktır. Dolayısıyla arazi şartlarında liç değerlerinin daha düşük 

çıkacağı tahmin edilmektedir. İleriki çalışmalarda Cr ekstraksiyonunun arazi denemeleri yapılarak araştırılması 

önerilmektedir.  

Çimento ile %2-%10 oranlarında karıştırılan veya doğal agrega ile %50 oranında karıştırılan FeCr cürufunun, liç 

deneyleri sonucundaki Cr ekstraksiyonu azalmıştır. Özellikle %10 çimento ile yapılan liç deneylerinde toplam 

Cr değeri %50 civarında azalmıştır ve EPA’nın limit değeri olan 5 mg/l değerine düşmüştür. Bu şekilde çimento 

ile karıştırılan atık cürufun Cr gibi kirleticileri bünyesinde tutup yeraltı suarına bırakmadığı gözlemlenmiştir. 

Dolayısıyla FeCr cürufunun çimento gibi bir bağlayıcı ile düşük oranlarda karıştırılarak yani stabilize edilerek 

kullanılması çevresel etkileri açısından daha uygun bir yöntem olarak görülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, özel bir şirkete ait olan ve Karaçal Mevkii (Burdur)’de yer alan Burdur beji mermer ocağı 

atıklarının TS 802 standartlarına uygun olarak beton üretiminde agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu 

kapsamda araştırılan ve büyük bir çevre sorunu olan bu atıkların, üretime katılması ve ülke ekonomisine katkı 

sağlaması düşünülmüştür. Burdur beji mermerler, Trias yaşlı kireçtaşlarından işletilmektedir. Bunlar; beyaz 

renkli, kristalize, yer yer breşik, kırıklı-çatlaklı olup, sileks yumru ve bantları içerir. Kırıklar kalsit ve kil 

dolguludur. Hazırlanan numuneler üzerinde TSE ve BS standartlarına göre tane boyu dağılımı, özgül ağırlık ve 

su emme oranı, donma ve çözülmeye karsı direnç ve basınç dayanım deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçlarına 

göre, özgül ağırlık değerleri; ince agregaların 2,57g/cm
3
, I nolu agreganın 2,67g/cm

3
, II nolu agreganın 

2,69g/cm
3
, su emme oranları; ince agregaların %2,22, I nolu agreganın %0,86, II nolu agreganın %0,45, 

agregaların donma çözünmeye karşı direnci %0,28 ölçülmüştür. Bu agregalardan elde edilen C30 sınıfı betonun 

basınç dayanımları; 3 günlük 317-322kg/cm
2
 arasında, 7 günlük 367-374kg/cm

2
 arasında, 28 günlük 439-

443kg/cm
2
 arasında belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Burdur beji mermer ocağından alınan ve çevreyi kirletici unsur 

olan atıkların beton agregası olma özelliğine sahip olduğunu (TSE ve BS) ve beton üretiminde 

kullanılabileceğini gösterir.  

Anahtar Kelimeler: Burdur Beji, Mermer, Beton, Agrega, Çevre 

 

INVESTIGATION OF USAGE AS CONCRETE AGGREGATE OF MARBLE 

WASTES, BURDUR BEIGE, KARAÇAL-BURDUR AREA 
 

ABSTRACT  

In this study, the wastes of Burdur beige marble quarry from Karaçal location (Burdur) belonging to a private 

company were investigated the usage as aggregate in concrete production, in accordance with TS 802 standard. 

Within this scope, the wastes investigated and a great environment problem are thought to contribute to 

participate in the production and national economy. The Triassic limestone marbles operated have a white color, 

crystalline, locally brecciated, and include fractures, cavities, and chert nodules and bands. Their fractures are 

filled by calcite and clay minerals. The tests of particle size distribution, specific gravity, water absorption ratio, 

freeze-thaw resistance, and compressive strength were performed on the samples and the results of tests were 

interpreted, according to the TSE and BSE standards.  

The results are ranged specific gravity values as 2,57g/cm
3
 of fine aggregates, 2,67g/cm

3
 of sample I, 2,69g/cm

3
 

of sample II, water absorption ratio 2,22% of fine aggregate, 0,86% of sample I, 0,45% of sample II and 

resistance to freeze-thaw of 0,28%. Compressive strengths of concrete C30 class obtained from the aggregates 

are between 317-322kg/cm
2
 of three day, 367-374kg/cm

2
 of seven day, and 439-443kg/cm

2
 of twenty eight day. 

The results indicate that the wastes of Burdur beige marble containing polluting components have ability 

concrete aggregate and usage as concrete production.   

Keywords: Burdur Beige, Marble, Concrete, Aggregate, Environment 
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1. GİRİŞ 

Mermer ocağı işletme faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda özellikle açık işletme yöntemi ile çalışılan sahalarda, 

dekapaj ve üretim çalışmaları sırasında yeryüzünün genel yapısı, topoğrafyası, jeolojik yapısı, engebesi, su 

rejimi, iklim ve peyzajı tamamen değişmekte ve bitki örtüsü de yok olmaktadır. Bu faaliyetler sonucunda da 

arazide topoğrafik yapıyı bozan yığma tepeler ve derin çukurluklar oluşmaktadır. Bu durum, çevre görüntüsü, 

yaşayan canlılar ve bitki örtüsü bakımından olumsuzluk gösterir.    

Burdur ve yakın çevresinde çok sayıda mermer ocağının varlığı bilinmektedir. Bu kapsamda Burdur İli'nin 

güneybatısında yer alan merkez Karaçal ile Çallıca arasında bulunan özel şirkete ait halen işletilen bir ocağın 

mermer atıkları üzerinde bu araştırma gerçekleştirilmiştir (Şekil 1-2). Araştırmanın amacı, sahada yer alan 

Burdur beji kireçtaşı mermer ocağı atıklarının TS 802 standartlarına uygun şekilde beton üretiminde agrega 

olarak kullanım özelliklerini inceleyerek ekonomiye katkıda bulunmaktır. Ayrıca, bu atıkların hammadde olarak 

değerlendirilmesiyle çevre için olumsuzluklar da ortadan kalkacaktır.  

Bölgedeki jeolojik amaçlı önceki araştırmaları; Graciansky (1977), Koçyiğit (l983), Akyol (1986), Karaman 

(1986) ve Yalçınkaya (1986) yapmıştır. Bu çalışma konusu ile ilgili olarak da ülkemizin farklı yörelerinde 

Kavas ve Kibici (2001), Zorluer ve Usta (2003), Gürer (2004), Ünal ve Uygunoğlu (2004), Gürer ve Akbulut 

(2006) araştırmalar yapmışlardır.  

 
Şekil 1. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası 
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Şekil 2. Mermer Ocağının farklı görünümleri 

 

2. YÖNTEM 

Çalışma alanındaki 3 farklı noktadan alınan numuneler, agrega deneyleri için çeneli kırıcıda kırmataş haline 

getirilmiştir. Bu kırma taşlar üzerinde TSE ve BS standartlarına göre; agrega deneyleri için 2 farklı numune, 

beton deneyleri için ise 3 farklı numune alınmıştır. Agregalar üzerinde tane büyüklüğü dağılımı, şekli ve 

yoğunluğu, özgül ağırlık, su emme oranları, boşluk hacmi, donma ve çözülmeye karşı direnci, beton deneyi 

olarak da, slump (kıvam), C30 sınıfı betonun tek eksenli basınç dayanımı (3, 7 ve 28 günlük) deneyleri SDÜ. 

Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma Uygulama Merkezi laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Jeolojik Konum 

Güneybatı Anadolu’da bulunan çalışma alanı, Alpin orojenez kuşağı içerisinde Batı Toroslar bölümünde yer 

alır. İnceleme alanı içerisinde otokton ve allokton birimler gözlenmektedir. Otokton birimlerden çakıltaşı, 

kumtaşı, kiltaşı-silttaşı ardalanması ile tüf ara katkılı çakıltaşlarından oluşan Pliyosen yaşlı Sarıyertepe 

Formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla gelen çakıltaşı, kumtaşı, kil ve evaporitden oluşan Pleistosen yaşlı 

Karaçal formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyondan oluşmaktadır. Allokton birimleri de içerisinde değişik 

boyutta kaya birimlerinin bloklarını içeren bazik ve ultrabazik kayaçlardan meydana gelen Hacılar Karmaşığı 

oluşturur. Bunlar; serpantin, gabro, radyolarit, çört, kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşıdır (Şekil 3-4). 
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Hacılar Karmaşığı içerisinde yer alan Triyas yaşlı Burdur beji kireçtaşı mermerler, beyaz, kristalize, yersel 

breşik, kırıklı-çatlaklı, sileks yumru ve bantları içerir. Kırıklar kalsit ve kil dolgusu bulundurur.  

 

 

Şekil 3. Çalışma alanı ve çevresinin genelleştirilmiş stratigrafik sütun kesiti (Yalçın, 1986)  

 

 

Şekil 4. Çalışma alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası ve enine kesiti 
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3.2. Agrega Deney Sonuçları 

Agregada tane boyu dağılımı: Her elek üzerinde kalan agrega miktarı tartılır (Wn) ve toplam (Wo) içindeki 

yüzdesi (Sn) hesaplanır; 

Sn= Her elek üstünde kalan % = (Wn/Wo)x100 

Her elek üstünde % kalan miktarlar kümülatif % kalan şekline çevrilir. Kümülatif % kalan miktarlarını %100'e 

tamamlayan miktarlar kümülatif % ü geçen olarak belirlenmektedir. Sahadan alınan agrega örneklerine ait elek 

analizi deneyinin sonuçları Tablo 1’ de; tane boyu dağılım eğrileri de Şekil 5’ de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Sahaya ait agregaların tane boyu dağılımı deney sonuçları 

 

Şekil 5. Sahadan alınan agrega numunelerinin tane boyu dağılım eğrisi 

 

İnce agregaların özgül ağırlık ve su emme oranı: Deney tane büyüklüğü 4 mm ve daha küçük ebattaki 

agregalara uygulanmaktadır. TS 3526 standardında belirtilen miktarda agrega, doygun yüzey hale getirilir ve 

tartılır (W2). Doygun kuru yüzeye (DKY) ulaşmış ve ağırlığı belirlenmiş agrega numuneleri 105±5°C etüvde 

etüv kurusuna ulaşıncaya kadar işleme devam edilir ve sabit tartı ağırlığı belirlenir (W1). Ölçü kabının 500ml su 

ile dolu hali tartılır (W4). Etüv kurusu durumdaki agrega ölçü kabına konur ve 20°C su ile yarıya kadar 
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doldurulur. Düz bir zemin üzerinde hafifçe vurularak kabarcıkların çıkması sağlanır. Bir saat bekledikten sonra 

ölçü kabı 500 ml çizgisine kadar doldurulur ve tartılır (W3) (TS 3526). 

İnce agreganın kuru, DKY ve görünen özgül ağırlık değerleri ile su emme oranı aşağıdaki formüller kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

Kuru özgül ağırlığı (g/cm
3
); W1 / (W2+W4-W3), 

DKY özgül ağırlığı (g/cm
3
); W2 / (W2+W4-W3), 

Görünen özgül ağırlığı (g/cm
3
); W1 / (W1+W4-W3), 

Su emme oranı (%); (W2 –W1) / W1)X100 

İnce agregaların sırasıyla doygun kuru yüzey (DKY) özgül ağırlık değeri; 2,57g/cm
3
’dir (Tablo 2).  

 

Tablo 2. İnce agregaların kuru, DKY ve görünen özgül ağırlıkları ve su emme oranları 

Özgül Ağırlık ve Su Emme  Mermer Ocağı 

Kuru özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,52 

DKY özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,57 

Görünen özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,67 

Su emme oranı (%) 2,22 

 

Beton agregası olarak kullanılacak agregaların su emme oranı arasında %3’den daha az olması istenmektedir. 

Özgül ağırlıkları ise 2,20-2,70g/cm³ arasında olması istenir. Sahadan alınan ince agrega numunenin DKY özgül 

ağırlığı 2,57g/cm³, su emme oranı ise %2,22 olarak belirlenmiştir. 

İri agregaların özgül ağırlık ve su emme oranı: Deney tane büyüklüğü 4-63 mm arasında değişen agregalara 

uygulanmaktadır. Standartta belirtilen miktarda agrega numuneleri bir kaba konur ve kap su ile doldurulur 24 

saat bekletilerek agrega suya doygun hale getirilir. Agrega doygun kuru yüzeye ulaşıncaya değin kurutulur. 

Doygun kuru yüzeye ulaşılmış agreganın Dmax'ına göre standartta belirtilen miktarda numune alınarak tartılır 

(W2). Doygun kum yüzeye ulaşmış ve ağırlığı tespit edilmiş numune 105±5°C' lik etüvde etüv kurusuna 

ulaşıncaya kadar işleme devam edilir ve etüv kurusuna ulaşınca ağırlığı tespit edilir (W1). Ölçü kabının 500ml su 

ile dolu hali tartılır (W4). DKY haldeki numune kafes sepet içine konularak su dolu kova içinde su yüzeyinden 

en az 5cm daha aşağıda kalacak şekilde daldırılır, su yüzeyine çıkartılmada 10 kez sertçe kaldırılıp indirilerek ve 

sağa sola sallandırılarak içindeki hava kabarcıkları çıkartılır ve ağırlık tespit edilir (W3). 

Kuru özgül ağırlığı (g/cm
3
); = W1 / (W2-W3), 

DKY özgül ağırlığı (g/cm
3
); = W2 / (W2-W3) , 

Görünen özgül ağırlığı (g/cm
3
); = W1 / (W1-W3), 

Su Emme Oranı (%) = (W2 –W1) / W1)X100 

Sahadan alınan I ve II nolu agregaların DKY özgül ağırlıkları I nolu agrega için 2,67g/cm³, II nolu agrega için 

2,69g/cm³ olarak belirlenmiştir. Su emme oranları, I nolu agregalar için %0,86, II nolu agregalar için %0,45 

olarak tespit edilmiştir (Tablo 3-4). Sahaya ait iri agregaların özgül ağırlık değerleri ve su emme oranları limit 

değerler arasındadır. 
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Tablo 3. I nolu agregaların kuru, DKY ve görünen özgül ağırlıkları ve su emme oranları 

Özgül Ağırlık ve Su Emme  Mermer Ocağı 

Kuru özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,64 

DKY özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,67 

Görünen özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,71 

Su emme oranı (%) 0,86 

 

Tablo 4.  II nolu agregaların kuru, DKY ve görünen özgül ağırlıkları ve su emme oranları 

Özgül Ağırlık ve Su Emme  Mermer Ocağı 

Kuru özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,68 

DKY özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,69 

Görünen özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,71 

Su emme oranı (%) 0,45 

 

Agregaların donma çözülmeye karşı direnci: Donma-çözülme deneyi sonucundaki kütlece yüzde kaybı 

aşağıdaki eşitlikten hesaplanır; 

F = [(M1-M2)/M1]xl00 

F: Donma-çözülme deneyi sonucundaki kütlece yüzde kaybı, 

M1: Numunelerin ilk kuru kütlesi, 

M: Belirtilen elekte kalan numunenin kuru kütlesi. 

Sahadan alınan tane aralığı 8-16 mm arasında değişen agrega numunelerinin donma-çözülme deneyi sonucunda 

kütlece yüzde kaybı %0,25’tir (Tablo 5). TS 3655'de agreganın sodyum sülfat (Na2SO4) ile yapılan dona 

dayanıklılık deneyinde don kaybı kum için %5, çakıl için ise %18 olarak sınırlanmıştır. Sahaya ait agrega 

numunelerinin donma-çözünme sonucu kütlece yüzde kayıplarının sınır değerlerin oldukça altında olduğu 

görülür. 

 

Tablo 5. Agrega numunelerinin donma-çözünme direnç deneyi sonuçları 

Deney Adı  Mermer Ocağı 

Donma-çözülme deneyi sonucundaki kütlece yüzde 

kaybı-F (%) 

0,25 

 

3.3. Beton Deneyleri 

Burdur beji mermer ocağı atıklarına ait agregalar ile TS EN206-1 standardına uygun olarak üretilecek C30 beton 

sınıfının karışım hesapları yapılmıştır. Üretilen taze betonda TS EN 12350-2 standardına göre Slump deneyi, 

sertleşmiş betonlarda ise TS EN 12504-2 standardına göre basınç dayanımları gerçekleştirilmiştir. 
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Beton üretiminde kullanılacak olan agreganın karışım granülometrisi, TS 802 standardında verilen B32 

granülometri eğrisine uyacak şekilde hazırlanmıştır. Agreganın karışım granülometrisinin hazırlanmasında en 

uygun karışım oranı tespit edilmiştir. Çalışmada mermer ocağı atıklarından elde edilen agregalar, CEM II 

sınıfında çimento, su ve süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanılmıştır. C 30 dayanım sınıfında 1m3 

betonun üretiminde kullanılacak olan beton karışım hesabı yapılmıştır. 

Çalışmada beton üretimi, manuel betoniyer kullanılarak yapılmış ve 15X15X15cm boyutlarında 3'er adet küp 

beton numuneleri hazırlanmıştır. 

Beton karışım hesabı: Burdur beji mermer ocağı atıklarına ait, I ve II nolu agregalar, çimento, su ve katkı 

malzemesi kullanılarak, manuel betoniyer ile TS EN 206-1'e göre beton numuneleri hazırlanmıştır. 

Sahaya ait agregaların TS 706 ve TS 802 standartlarında verilen “max tane büyüklüğü 32 mm olan karışık 

agrega grnülometrisi” eğrisine uyacak şekilde karışım oranları belirlenmiş (Tablo 6) ve karışım granülometri 

eğrileri yapılmıştır (Şekil 6). Her bir bölgeye ait agregaların granülometrik analizlerinden sonra hazırlanan 

karışım granülometri eğrilerine göre, tane dağılımının sürekli ve uygun bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Karışım hesabı yapılırken üretimi yapılacak 1 m
3
 beton için çimento miktarı ve su/çimento oranı sabit tutulmuş 

sahaya ait agreganın özgül ağırlığı ve su emme oranlarına göre üretiminde kullanılan agrega, su ve kimyasal 

katkı miktarları belirlenmiştir (Tablo 7). 

 

Tablo 6. Sahaya ait agregaların karışım oranları 
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Şekil 6. Sahadan alınan karışık agregada granülometri eğrisi 

 

Sahadan alınan agregalar ile üretilecek C30 sınıfındaki betonlar için gerekli olan çimento, su, kırma kum, I nolu 

agrega, II nolu agrega ve kimyasal katkı miktarları (25 lt kapasiteli betoniyer için) Tablo 8’de verilmektedir. TS 

802'ye göre karışımları hazırlanarak manuel betoniyerde üretilen C30 sınıfındaki beton numuneleri küp kalıplara 

dökülerek deneysel çalışmalar için şekillendirilmiştir. 

 

Tablo 7. Beton sınıflarında kullanılan çimento miktarı ve su/çimento oranları (1m
3
 betonda) 

Beton Sınıfı Çimento Miktarı(kg) Su/Çimento Oranı 

C30 325 0,55 

 

Tablo 8. Sahaya ait sınıfına göre beton bileşen miktarları 

Beton  

Sınıfı 

Çimento 

(kg) 

Su(kg) Kırma 

kum(kg) 

I No’lu 

agrega(kg) 

II No’lu 

agrega (kg) 

Katkı(kg) 

C30 8.125 4.388 20.979 8.285 15.833 0.081 

 

Slump (çökme) deneyi: Üç ayrı lokasyondan alınan numunede, C30 beton sınıfı için Tablo 9' da verilen 

miktarlar ile dökülen betonların slump değerleri belirlenmiştir. Sahadan alınan agregalar ile üretilen C30 

betonunun çökme değeri, 1. Durakta 15cm, 2. Durakta 16cm, 3. Durakta 18cm’dir (Tablo 9). 

 

Tablo 9. Sahadan alınan numunelerin C30 sınıfına göre beton çökme değerleri 

Beton  

Sınıfı 

 

C30 

1.Durak 15cm 

2.Durak 16cm 

3.Durak 18cm 

 

Beton numunelerinin tek eksenli basınç dayanımı: Sahadan alınan agregalar ile hazırlanan C30 sınıfındaki 

beton numunesinin, 3, 7 ve 28 günlük ortalama basınç dayanımları Tablo 10-11-12’te verilmiştir. Sahadan alınan 

agregalar ile hazırlanan beton numunelerinin 3 günlük basınç dayanımlarının ortalamaları; 1. Durakta 317 
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kg/cm
2
, 2. Durakta 320kg/cm

2
, 3. Durakta 322kg/cm

2
, 7 günlük basınç dayanımlarının ortalamaları; 1. Durakta 

367kg/cm
2
, 2. Durakta 374kg/cm

2
, 3. Durakta 371kg/cm

2
 ve 28 günlük basınç dayanımlarının ortalamaları da 1. 

Durakta 443kg/cm
2
, 2. Durakta 439kg/cm

2
, 3. Durakta 442kg/cm

2
 olarak ölçülmüştür. 

 

Tablo 10. Farklı lokasyonlardan alınan numunelerin 3, 7 ve 28 günlük beton basınç değerleri 

Örnekleme 

Sahası 

Sertleşmiş Beton Basınç 

Dayanımı 

Değerleri(f3)(kg/cm2) 

Sertleşmiş Beton Basınç 

Dayanımı 

Değerleri(f7)(kg/cm2) 

Sertleşmiş Beton Basınç 

Dayanımı 

Değerleri(f28)(kg/cm2) 

C30 Sınıfı Beton C30 Sınıfı Beton C30 Sınıfı Beton 

1.Durak 317 367 443 

2.Durak 320 374 439 

3.Durak 322 371 442 

 

TS EN 206-1 standardına göre üretilen C30 sınıfı betonlarının 28 günlük karakteristik küp basınç dayanımlarının 

370 olması istenir. Buna göre, sahadan alınan agregalar ile üretilen betonların 28 günlük basınç dayanımları 

standartların üzerindedir. 

 

4. DENEY SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

4.1. Agregaların Özgül Ağırlık ve Su emme Oranı Tayini 

Sahadan alınan agrega numunelerinin özgül ağırlık ve su emme deneyi TS 3526 standardına göre yapılmış ve 

yorumlanmıştır. Sahadan alınan ince agregaların DKY özgül ağırlık değeri 2,57g/cm
3
, en yüksek değer olarak 

tespit edilir. I nolu agregalarda özgül ağırlık değeri 2,67g/cm
3
, II nolu agregalarda da en düşük özgül ağırlık 

değeri 2,69g/cm
3
 olarak ölçülmüştür (Şekil 7). Beton agregalarında özgül ağırlık değerinin 2,20-2,70g/cm³ 

arasında olması istenmektedir. Buna göre, mermer ocağı atıklarından üretilen agregaların özgül ağırlıkları beton 

agregası için uygundur. Su emme oranı; ince agregalarda %2,22, I nolu agregalarda %0,86, II nolu agregalarda 

%0,45 olarak bulunmuştur (Şekil 8). Beton agregası olarak kullanılacak agregaların su emme oranının %3’den 

daha az olması istenir. Çalışma alanından alınan agregaların su emme oranları limit değerin altındadır ve beton 

agregası olarak kullanım için uygundur. 

 

 

Şekil 7. Agrega numunelerinin özgül ağırlık değerleri 
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Şekil 8. Agrega numunelerinin su emme oranları 

 

4.2. Agregaların Donma ve Çözülmeye Karşı Direnç Değerleri 

Sahadan alınan agregaların donma çözünmeye karsı direnci TS 1367-1 standardına göre yapılmıştır. Donma-

çözünme sonucu kütlece yüzde kaybı %0,28 olarak belirlenmiştir (Şekil 9). Sahaya ait agrega numunelerinin 

donma-çözünme sonucu kütlece yüzde kaybı limit değerlerin oldukça altındadır ve beton agregası olarak 

kullanılması uygundur. 

 

 

Şekil 9. Agrega numunelerinin donma-çözünme kaybı yüzdeleri 

 

 

4.3. Slump (Çökme) Deneyi 

Taze betonun işlenebilirliğinin saptanması için kıvam deneyi-çökme hunisi metodu TS EN 12350-2 standardına 

göre yapılmıştır. C30 dayanım sınıfına ait betonlarda en düşük çökme değeri 1. Duraktan alınan agrega 

numunesinde en yüksek çökme değeri de 2. Duraktan elde edilen agregalar ile üretilen betonlarda bulunmuştur 

(Şekil 10). 
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Şekil 10. Sahadan alınan agregalar ile üretilen betonların çökme değerleri 

 

4.4. Beton Örneklerinin Tek Eksenli Basınç Dayanımı Sonuçları 

Sahadan elde edilen agregaların C30 sınıfında üretilen küp beton numunelerinde, 3, 7 ve 28 günlük basınç 

dayanımları laboratuar da TS EN 12390-4 standardına uygun pres kullanılarak TS EN 12504-2 standardına göre 

belirlenmiştir.  

C30 sınıfı betonların 3 günlük basınç dayanımları 317-322kg/cm² arasında değişmekte olup minimum değer 1. 

Duraktan alınan numunelerde, maksimum değer ise 3. Duraktan alınan numunelerde izlenir (Şekil 11). C30 sınıfı 

betonların 7 günlük basınç dayanımları 367-374kg/cm² arasında değişmekte olup, minimum değer 1.Duraktan 

alınan numunelerde, maksimum değer ise 2.  Duraktan alınan numunelerde belirlenmiştir (Şekil 12). C30 sınıfı 

betonların 28 günlük basınç dayanımları 439-443kg/cm² arasında değişir. Minimum değer 2. Duraktan alınan 

numunelerde, maksimum değer de 1. Duraktan alınan numunelerde gözlenir. Sertleşmiş betonun TS 206-1 

standardı 28 günlük en düşük karakteristik küp dayanımları C30 sınıfı için 370kg/cm² olması istenmektedir. C30 

sınıfı betonların 28 günlük basınç dayanımlarının standart da belirtilen limitin üzerinde çıkmıştır. 

 

 

Şekil 11. C30 beton sınıfına ait 3 günlük beton basınç dayanım değerleri 
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Şekil 12. C30 beton sınıfına ait 7 ve 28 günlük beton basınç dayanım değerleri 

 

5. SONUÇLAR 

Mermer ocağı atıklarının beton üretiminde agrega olarak kullanılması amacıyla yapılan bu çalışmada, özgül 

ağırlık değerleri ince agregalarda 2,57g/cm
3
, I nolu agregada 2,67g/cm

3
, II nolu agregada 2,69g/cm

3
 olarak 

belirlenmiştir. Su emme oranları da ince agregalarda %2.22, I nolu agregada %0,86, II nolu agregada %0,45 

olarak tespit edilmiştir. Agregaların donma çözünmeye karşı direnci %0,28, bu agregalardan elde edilen C30 

sınıfı betonun basınç dayanımları, 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları sırasıyla, 317-322kg/cm
2
 arasında, 367-

374kg/cm
2
 arasında, 439-443kg/cm

2
 arasında belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre mermer ocağından alınan 

atıkların beton agregası olma özellikleri TSE ve BS’ye göre yeterli olup, beton üretiminde kullanılabileceği 

anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Enerji krizlerinin yaşandığı bugünün dünyasında bütün konuların en üst noktasında yer alan sürdürülebilirlik 
üzerinde çalışılması ve hayatın her noktasına uygulanması gereken önemli bir konudur. Kaçınılmaz bir şekilde 
karşı karşıya kaldığımız afetler ve afet sonrası rehabilitasyon aşamasındaki barınma uygulamalarının 
sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınması durumunda enerji sarfiyatının %50’sinin karşılanması mümkündür. 
Ancak afet sonrası rehabilitasyon aşamasında geçici barınma uygulamaları bütünüyle ele alındıklarında, yapılan 
harcamalar; konutların kullanım periyodu ve sağladığı yaşam koşullarına göre oldukça pahalı ve masraflı bir 
sürecin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu masrafları ve gereksiz enerji sarfiyatını azaltmak için 
sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurarak çalışmalar yapmak gerekir.  

Bilindiği gibi Yalova 17 Ağustos 1999 tarihinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan deprem neticesinde özellikle 
ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Çok sayıda yıkım, yaralı ve ölümün olduğu 
ilde binalar az, orta ve ağır hasarlı şeklinde sınıflandırılmıştır. Depremin artçıları devam ederken belli noktalarda 
çeşitli kurum ve kuruluşların yardımıyla çadır kentler oluşturulmuş, halkın bir kısmı ise kendi imkanlarıyla 
geçici barınma koşullarını geliştirmiştir. Ardından konutları ağır hasar gören vatandaşlar için prefabrik konutlar 
inşa edilerek, çadır kentte yaşayanların çoğunun bu konutlara geçmesi için olanaklar sağlanmıştır. Ancak çadır 
kent ve prefabrik yapıların uygun standartlarda tasarlanmayışı birçok sorunu getirmiştir. Bu bağlamda bildiride 
sürdürülebilirlik bağlamında, afet sonrası rehabilitasyon aşamasında barınma ilkeleri Yalova örneği kapsamında 
incelenerek, öneriler geliştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Afet, Yalova, Barınma, Afet Sonrası 
 
 

INVESTIGATION OF SUSTAINABILITY AND HOUSING CONDITIONS IN 
YALOVA DURING REHABILITATION PHASE AFTER DISASTER 

 
 
ABSTRACT 

Sustainability must be studied to need and it is most important issue that should be applied to each point in 
today's world is experiencing the energy crisis. We face inevitably disasters and rehabilitation phase after 
disaster is important in terms of energy consumption. Housing spends 50% of total using energy and 
rehabilitation phase after disaster is consumed unnecessary energy. But we think about spending of building of 
rehabilitation phase after disaster; houses using period and according to provide the living conditions are so 
expensive. So that studies must be done for decreasing these costs and energy consumption. 
  
It is known that Yalova faced. Problems especially in economic, social and psychological due to experienced 
earthquake intensity of 7.4 on 17th August 1999. Buildings are classified as little, medium and heavy damage in 
the province where lots of destruction, wounded and death were occurred. While continuing aftershocks of the 
earthquake, tent cities were created at certain points by assisting of various institutions and organizations, and 
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also a portion of the population developed temporary shelter conditions on their own. Then, prefabricated houses 
were built for citizens whose houses were heavy damaged and opportunities were provided to pass to them for 
people who live in tent cities. However, many problems were taken place because of unsuitable design of tent 
cities and prefabricated houses. So, in this study in the context of sustainability, housing policy in Yalova during 
rehabilitation phase after disaster are examined and proposals are developed. 

 
Keywords: Sustainability, Disaster Yalova, Housing,  After Disaster 
 
 
1. GİRİŞ 

Küresel sorunların artması ile birlikte dünya ve Türkiye gündemine 1970’ler sonrasında giren “sürdürülebilirlik” 
ekonomik, ekolojik ve sosyal önemi olan bir kavramdır. Sürdürülebilirlik, herhangi bir nesne, tasar ya da sisteme 
ait; var olan, istenilen ya da ulaşılan olumlu durum ya da özelliğin belirli bir zaman dilimi boyunca aynı nitelikte 
olmasının sağlanması biçiminde tanımlanmaktadır (İlhan, 2010). 

Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu sürdürülebilir gelişmeyi, “insanlığın, bugünün 
gereksinmelerini, gelecek kuşakların kendi gereksinmelerini karşılayabilmesini tehlikeye atmadan karşılaması” 
olarak belirtmektedir (WCED, 1987). Sürdürülebilir gelişmenin temel amacı, insanlığın, ilerlemesi ve yaşam 
niteliğinin geliştirilmesi sonucunda varlığının sürmesinin sağlanmasıdır. Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı, insan 
refahı odaklı, her türlü karar verme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken, içinde birbirleriyle etkileşim 
içinde olan birçok bileşeni barındıran ve bunlar arasındaki dengeleri sağlayan çok boyutlu bir kavramdır (Sarp, 
2007). 

Özellikle, ekonomik ve doğal kaynakların devamlılığı açısından “Sürdürülebilirlik” önem taşımaktadır.  Sağlıklı 
ve yaşanabilir kentler, sürdürülebilirliğin başarısı ile doğru orantılı olarak gelişme göstermektedir.  Afetten 
büyük oranda tahribat ve zararla çıkan vatandaşların afet sonrasında sürdürülebilir barınma koşullarının 
oluşturulması ekonomik fayda ve kaliteli yaşam sağlamaktadır.  

Dolayısıyla çalışmada, sürdürülebilirliğin afet sonrası rehabilitasyon aşamasındaki barınma koşullarının önemi 
üzerinde durulmakta ve 1999’da Yalova’nın deprem sonrası süreci nasıl atlattığı ile ilgili bilgilere yer 
verilmektedir. 

Materyal olarak; Yalova ilinin depremselliğe ilişkin görsellerden ve bölgeye ilişkin yapılmış çalışmalardan 
yararlanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak ise literatür taraması yapılmış, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
görüşülmüş ve kişisel deneyimlerden yararlanılmıştır.  Kavramsal çerçevenin oluşturulması aşamasında ulusal ve 
uluslararası kaynaklar kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle “rehabilitasyon aşamasında barınma uygulamalarında 
sürdürülebilirlik” kavramı üzerinde durulmakta ve sonrasında Yalova ölçeğinde deprem sonrasındaki barınma 
koşulları değerlendirilmektedir. 

 

2. REHABİLİTASYON AŞAMASINDA BARINMA UYGULAMALARINDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getirmesi ve insanın yaşamsal faaliyetlerini kesintiye uğratması 
bakımından olumsuz olarak nitelendirilen afetler, yeniden toparlanma, gelişme ve yapım sürecinde önceki 
dönemlerde yapılan hataların tekrar yapılmaması adına önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bu doğrultuda afet 
sonrası barınma sürecinin sürdürülebilirlik ilkeleriyle ele alınması çevresel ve ekonomik anlamda olumlu etki 
sağlamaktadır. Bu yaklaşımla, sürdürülebilirlik kavramının ve afet sonrası rehabilitasyon aşamasında barınma 
ilkelerinin tanımlanması, çevre ve ülke ekonomisine olumsuz etkilerinden dolayı afet sonrası rehabilitasyon 
aşamasında barınma uygulamalarının sürdürülebilir olması gereğinin ve bununla birlikte rehabilitasyon 
aşamasında sürdürülebilir barınma ilkelerinin ortaya konması gerekmektedir (İlhan, 2010). 

Afet sonrası rehabilitasyon aşamasında geçici barınma uygulamaları bütünüyle ele alındıklarında, yapılan 
harcamalar; konutların kullanım periyodu ve sağladığı yaşam koşullarına göre oldukça pahalı ve masraflı bir 
sürecin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Geçici barınma uygulamaları, çok büyük bir alan afetten zarar 
görmüşse ve konut yapımı için yönetimlerin hemen kaynak bulamayacağı bir dönemde uygulanmaktadır. Bu 
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nedenle kalıcı konuttan daha yüksek maliyette olmaktadır. Geçici konutlarda izlenen yapım stratejileri, 
genellikle kalıcı konutların yapılmasının uzun bir süre almasına ve kaynak sorununun ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır (Limoncu, 2004). 

Binaların yapımlarından yıkımlarına kadar olan süreçler içerisinde, çevre üzerinde meydana gelecek etkilerin en 
aza indirgenmesi önemli bir gereklilik durumuna gelmiştir. Yapıların ömür süreçlerinde alınan tüm kararlar, 
enerji tüketimlerini ve çevresel etkilerin oluşumunu belirlemektedir. Bu nedenle, bu kararların ekolojiye dayalı 
bir bilinçlilik içerisinde verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tüm bunlar da, afet sonrası rehabilitasyon 
aşamasında barınma uygulamalarının da sürdürülebilirlik anlayışıyla ele alınması gereğini doğurmaktadır (Canan 
ve Bakır, 2008). 

Geçici barınma uygulamalarında kullanıcıların en yaşamsal gereksinmelerini karşılamaları istenmektedir. Ancak 
kalıcı konutların yapımı hızlı bir şekilde sürdürülmedikçe geçici birimler daha uzun sürelerle kullanılmak 
zorundadırlar. Yatırımın verimli olması için, geçici konutların sökülüp başka bir zamanda başka bir yerde 
yeniden kurulmaya elverişli olmaları istenmektedir. Aynı zamanda aynı nedene dayanarak geçici birimlerin 
tümünün veya elemanlarının kalıcı konutlarda kullanılmaları düşünülebilmektedir (Sey ve Tapan, 1987). 

Rehabilitasyon aşamasında barınma uygulamalarında en önemli ve büyük paya sahip olan tür geçici konutlardır. 
Ekonomik ve çevresel anlamda da etkileri yüksek olan bu geçici birimlerin sahip olması gereken özellikler şöyle 
sıralanabilir; 

Doğal koşullara uyum sağlama ve uygun arazi seçimi, yapım sürelerinin kısa olması, düşük maliyetli olması, 
değişik arazilerde uygulanabilme, kurma ve sökme kolaylığı, hafiflik, paketleme, taşıma, depolama kolaylığı, 
kuvvetlere karşı dayanıklılık(sağlamlık), kullanıma karşı dayanıklılık(uzun ömürlü olabilme), her türlü çevre 
koşuluna uyum sağlayabilme, iklimsel koşullara karşı yaşanabilir bir iç ortam oluşturabilme, kullanıcı 
gereksinimlerini ve geçici konaklama için standartları karşılama, gerektiğinde genişleme imkânı sağlamaları, 
esneklik, tekrar kullanılabilme imkânlarının olması, yangına karşı güvenlik, zararlı hayvanlara karşı güvenlik, 
görsel konfor, bakım ve onarım kolaylığı, mahremiyet (Tüzün, 2002). 

Afet sonrası rehabilitasyon aşamasında sürdürülebilir barınma uygulamalarının yaşam sürecindeki evrelerden 
önce, ön hazırlık ve örgütlenme süreçlerinin de sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele alınması gerekmektedir 
(Limoncu, 2004; Canan ve Bakır, 2008). 
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Tablo 1. Afet sonrası rehabilitasyon aşamasında sürdürülebilir barınma ilkeleri (Tüzün, 2002; Limoncu, 2004; 
Sev, 2009) 
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Tüzün, Limoncu ve Sev Afet sonrası rehabilitasyon aşamasında sürdürülebilir barınma ilkelerini Örgütlenme, Ön 
hazırlık, Yer Seçimi, Tasarım, Uygulama, Depolama, Taşıma, Kullanım, Kullanım Sonrası gibi ana maddeler 
haline dökmüşlerdir. 
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3. 1999 DEPREMİ SONRASI REHABİLİTASYON AŞAMASINDA YALOVA’NIN 
BARINMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ 

İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi üç büyükşehrin arasında konumlana Yalova 847 km2 ile Türkiye’nin en küçük 
yüzölçümüne sahip ilidir. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, güneyinde Bursa, doğusunda ise Kocaeli ile 
sınırlanmaktadır (Şekil 1). İlin yaklaşık % 60’ını orman, % 30’unu mera ve tarım alanı ve % 10’unu ise imara 
açık alanlar oluşturmaktadır. 

 

                                                              Şekil 1. Yalova Konumu (Google,2015) 
 
TUİK verilerine göre 2013 yılı nüfusu 220.122 kişi olan ilin turizm potansiyeline bağlı olarak yaz nüfusu 
artmaktadır. Yalova’da, merkez ilçe dışında Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal olmak üzere 5 
ilçe mevcut olup,  toplam 15 Belediye ve 42 köy bulunmaktadır (Yalova Valiliği,2014). Nüfusun büyük 
çoğunluğu merkez ilçede yaşamaktadır. 

İlin sosyal dokusunu genel olarak Cumhuriyet dönemi ve öncesinde Kafkasya ve Batum’dan gelen göçmenler ile 
1985 sonrasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelenler oluşturmaktadır.  1935 yılında İstanbul’un bir ilçesi 
yapılan Yalova 1995 yılında il statüsü kazanmıştır. İl olması ile kente olan ilgi artmış ve hızlı nüfus artışı 
başlamıştır. Gerek konumu gerekse doğal özellikleri ile olan göçü artırmaktadır. Yalova’nın ekonomik yapısında 
çiçekçilik, turizm ve sanayi önemli yer tutmaktadır.  

Yalova’da yaşanan 1999 yılı depremi ilin kentleşmesini şekillendiren önemli kırılma noktalarından biri 
olmuştur. Birinci derece deprem kuşağında olan Yalova ili kuzey Anadolu fay hattının etkisinde kalmaktadır. 
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun iki ayrı kolu, Armutlu yarımadasını kuzey ve güneyden sınırlamaktadır (Şekil 2). 
Kuzey kol İzmit-Adapazarı boyunca devam ederek Marmara denizine ulaşmakta olup, diğer kol Geyve-Gemlik 
hattı boyunca devam ederek Armutlu yarımadasını güneyden sınırlandırmaktadır (Yalova Kent Müzesi,2014). 
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Tablo 2. 1999 Yılı Depremi Nedeniyle İnsan gücü Kaybı ve Bina Hasarı* (T.C.Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı,1999).  

  Ölü Yaralı Ağır-Yıkık Orta Hasarlı Az Hasarlı 

Konut-İşyeri Konut-İşyeri Konut-İşyeri 

Yalova 2,496 4,472 9,123 7,997 11,302 

Genel Toplam 15,226 23,983 27,634 27,428 31,379 

*07.09.1999 tarihi itibariyle Başbakanlık Kriz Merkezince açıklanan verilere göre. 

 

Deprem sonrasında barınma sorunu ortaya çıkan Yalova'da yaşanan süreç üç aşamalı olarak gerçekleşmiştir. 
Depremin hemen ardından kentin belli bölgelerinde çadır kentler oluşturulmuş, ardından prefabriklerde yaşam 
süreci başlamış ve son olarak kalıcı konutların inşasının tamamlanması ile depremde yıkılan veya ağır hasar 
gören konutu bulunan vatandaşların kalıcı konutlara taşınması sağlanmıştır. 

Deprem sonrası çeşitli derecelerde hasar gören konutların kullanılamaz durumda bulunmasının yanında 
depremin yaşandığı bölgelerde halkın psikolojik durumunun da yapılaşmış alanların yakınında bulunması 
konusundaki çekincelerin etkisiyle büyük çaplı barınma ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Bozkurt, 2001). 

 “Çadır kentler, kısa sürede alt yapısının oluşturulması ve maliyet avantajlarının yanı sıra yiyecek ve 
diğer yardım malzemelerinin kontrollü dağıtımı açısından uygun bir barınma çözümüdür.” (Bozkurt, 
2001).  

Marmara Depremi sonrasında toplam 121 çadır kentte toplam 113.924 adet çadır dağıtılmıştır. Çadır kentlerin 
47’si Kocaeli’de, 33’ü Sakarya’da, 10’u Yalova’da,  30’u Bolu’da, 1’i İstanbul’da kurulmuştur (T.C. 
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi,2000). Çadır dağıtımın büyük çoğunluğu Kızılay tarafından olmuştur. 
Yalova ilinde toplam 16.724 çadır dağıtılmış olup, 8800 adeti Kızılay tarafından verilmiştir (Tablo 3).   

 

Tablo 3.  Deprem Döneminde Yalova İlindeki Çadır Sayısı ve Dağıtımı Yapan Yer (T.C. Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi,2000) 

İL 

ÇADIR DAĞITIMI YAPAN YER 

KIZILAY TSK 

YURT 

DIŞI 

DIŞ İŞLERİ 

BAKANLIĞI ÖZEL TOPLAM 

ÇADIRKENT 

SAYISI 

YALOVA 8800 880 3277 2063 1704 16724 10 

 

Deprem sonrasında yaşanan acil organizasyon eksikliği nedeniyle çadır kentlerin kurulmasında çeşitli sorunlar 
yaşanmıştır.  Çadır kentlerin yanı sıra mahalle içlerinde halk tarafından küçük çadır toplulukları oluşturulmuştur 
(Bozkurt,2001). Deprem bölgesinde olması bilinmesine rağmen Marmara depremi yaşanana kadar herhangi bir 
önlem alınmamasına bağlı olarak afet anında kullanılmak üzere belirli bölgelerin ayrılmaması nedeniyle boş 
alanlarda çadır kentler oluşturulmuştur.  Acil ihtiyaç üzerine oluşturulan çadır kentler genel olarak merkeze 
uzakta konumlanmıştır. Çadır kentlerin teknik alt yapısının yetersizliği ve kışa dayanıklı olmaması sağlık 
problemleri başta olmak üzere birçok problemi getirmiştir. Özellikle yağış ve rüzgarın artışı ile çadırların 
tahribatı daha sağlam barınma birimlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Bu bağlamda, kalıcı konutların yapılması sürecine kadar insanların günlük yaşamların sürdürmelerini sağlamak 
üzere planlanan geçici prefabrik konutlardan; Kocaeli'de 16.312, Sakarya'da 10.583, Bolu’da 3886, Düzce'de 
5.748, Yalova'da 5.632 olmak üzere toplam 42.161 adet inşa edilmiştir (Tablo 4). Okul ve idari bina olarak 
kullanılmak üzere yaklaşık 1.000 adet prefabrik bölgelere kurulmuştur (Gen2023, 2014) 
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“Bu prefabrike ikiz barınak sisteminde konut kullanıcıları, bir yandan konutlarının diğer yarısını tanımadıkları 
bir aileyle paylaşmak zorunda kalırken diğer yandan da ortadaki ince bölme toplumsal mahremiyet açısından 
büyük önem taşıyan sessizlik ilkesinin sağlanmasında etkili olamamıştır. Öte yandan konuta dışarıdan girişte, 
kullanıcılar yağmur, çamur, toz ve toprakla birlikte evin içine girmekte bilhassa kış aylarında ısıtılan havanın 
dışarıya kaçmasıyla büyük bir ısı kaybı da yaşanmaktadır. Geçici olması amacıyla yapılan barınaklar güncel 
koşullardan dolayı uzun süreli bir kullanıma dönüşmüştür.” (Demirarslan,2005) 

Prefabriklerdeki yaşamın ardından kalıcı konutlarda yaşam dönemi başlamıştır. Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
Soğucak, Subaşı ve Çalıca bölgeleri kalıcı konut yapımı için uygun bölge olarak belirlenmiştir. Kalıcı konutların 
yapımında zeminlerin sağlamlığına ve kısa zamanda bitirilmesine dikkat edilmiştir. Soğucak’ ta 954, Subaşı’da 
2952, Çalıca’da 1616 adet olmak üzere toplam 5522 adet kalıcı konut inşa edilmiştir (Tercan, 2001). 

Kalıcı konutların teslim sürecinde hak sahipliğinin esas alınıyor olması nedeniyle, kiracı konumunda olan ve 
deprem sonrasında evsiz kalanlar hiç hesaplamaya katılmamıştır. Yeni yerleşim alanlarının seçiminde zemin ve 
mülkiyet yapısı dışındaki ölçütlerin dikkate alınmadan çalışmalar yapılması sorunlara sebep olmuştur (Spo, 
2014). Yalova kent merkezinin akarsuyun denize ulaştığı yerdeki düz alüvyal zeminlerde kurulmuş olması 
deprem sonundaki kayıpları artırmıştır. Bu alanlarda zeminin sıvılaşma problemi olması nedeni ile yerleşme 
açısından sakıncalı bir durum ortaya çıkmaktadır (Bahadır, 2007).  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Deprem sonrasında Yalova’da oluşturulan çadır kent ve prefabrik yapılarda sürdürülebilirliğin sağlanamadığı, 
aksine birçok problemle karşılaşıldığı bilinmektedir.  Afet sonrasında oluşturulan barınma koşullarında Yalova 
ilinde çadır kentlerde karşılaşılmış sorunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
 
Çadır sayısının yetersizliği, çadır kent olarak belirlenen alanların yetersizliği, teknik ve sosyal alt yapı sorunları, 
çadır kentlerin konumu ve merkeze uzaklığı, ulaşım, çadırların fiziksel özellikleri (kötü hava koşullarına 
dayanıklı olmamaları, yangın tehlikesi, eski ve küçük olmaları) 

İldeki prefabrik yapılarda karşılaşılmış genel sorunları şöyle özetlemek mümkündür: 

Yer seçim sorunu, alt yapı sorunu (su baskını, kanalizasyon, aydınlatma vb.), yangın tehlikesi, alansal 
büyüklüğün (30 m2) yeterli olmaması, yapı fiziği açısından yetersizlikler (ısı, nem, ses yalıtım yetersizliği)  

Günümüze gelindiğinde Yalova’da olası afet anında çadır kent olarak kullanılabilecek 78,7 ha alan Yalova 
Belediyesi tarafından belirlenmiş olup,  Bağlar başı Mahallesinde 32 ha, Bahçelievler Mahallesinde 14,5 ha, 
Kirazlı Köyünde 32,2 ha alan ayrıldığı görülmektedir (Yalova77, 2014). Ayrıca kentin belli noktalarında acil 
toplanma alanları belirlenmiştir. 

Yalova, üç büyük şehre yakınlığı, ekolojik özellikleri, sanayi, tarım ve turizm ağırlıklı ekonomik yapısına 
bağlı olarak nüfusu hızla artan şehirler arasında yer almaktadır. Afet sırasında ve sonrasında yaşanan 
sıkıntıları en aza indirmek amacıyla, birinci derece deprem bölgesinde olan Yalova’nın jeolojik yapısı 
düşünülerek planlama kararları verilmelidir.  

Şehrin bütününe yayılmış, teknik ve sosyal alt yapısı açısından sorunu olmayan alanlarda geçici barınma 
alanlarının belirlenmesi doğru bir karardır. Bunun yanı sırda çadır kentler ve prefabrik yapı alanları 
belirlenirken yeterli arazi büyüklüğü, yerleşim merkezine olan uzaklığı ve konumu, mülkiyet durumu ve 
arazi yapısı düşünülmesi gereklidir. Kolay ulaşılabilir kamu arazisi tercih edilmelidir. Topoğrafik ve jeolojik 
açıdan sorun oluşturabilecek alanlar olmamalıdır. 

Sürdürülebilir barınma koşulları oluşturularak belirlenen çadır kent ya da prefabrik konut alanlarında özetle; 
yapıların hafif, sağlam, dayanıklı, farklı iklimsel koşullara uyumlu, yangına karşı güvenli, kolay inşa 
edilebilir ve taşınabilir olmasına dikkat edilmelidir. 
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ÖZET 

Dünyada yılda ortalama 700 adet hasar yaratıcı deprem meydana gelmektedir. Kentsel bölgelerde meydana gelen 

depremler en yıkıcı doğal afetler arasında yer almaktadır. 1923 Kanto (Japonya) depreminde 140,000 ve 1976 

Tangshan (Çin) depreminde 240,000 insan hayatını kaybetmiş, 1995 Kobe (Japonya) depreminde meydana gelen 

toplam kayıplar ise 200 milyar USD aşmıştır. Ülkemizde meydana gelen yaklaşık 120,000 aileyi evsiz bırakan 

1999 Kocaeli depremindeki toplam kayıpların (fiziksel ve sosyo-ekonomik) 20 milyar USD’yi bulduğu tahmin 

edilmekte ve yakın zaman içinde meydana gelen 2011 Van depremleri can güvenliğinin yanı sıra ülkemiz 

ekonomisine büyük kayıplar yaşatmıştır.  

 

Günümüzde, depremlerin oluş zamanı ve yerinin belirlenmesi konusunda çok sayıda çalışma olmasına rağmen 

henüz istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Özellikle depremle beraber yaşayan Japonya ve ABD gibi gelişmiş 

ülkeler depremlerin önceden belirlenmesi yerine, yeni teknoloji ve gelişmeleri kullanarak mühendislik yapılarını 

depreme dayanıklı hale getirmek için ulusal deprem zararlarını azaltıcı stratejik planlar geliştirerek uygulamaya 

sokmuşlardır. Söz konusu Stratejik eylem planları Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesindeki Afet İşleri 

Genel Müdürlüğünün 2010 yılı içerisinde BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 

dönüştürülmesi ile hazırlanmış ve faaliyete geçirilerek Afet hasarlarının azaltılması planlanmıştır. Bu deprem 

hasarlarını azaltıcı planlar (UDSEP, TAMP, NEHRP, CELRP vb.) incelendiğinde, özellikle yerbilimleri 

araştırmalarının bu planların temelini oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu planların hazırlanıp yürürlüğe 

konulduğu ülkelerde meydana gelen büyük depremlerden sonra can ve mal kaybının çok az olması, bu konuda 

başarılı olduklarını göstermektedir. Bildirimde TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) ‘ın Burdur ilimize 

uyarlanarak BAMP (Burdur Afet Müdahale Planı)’ın hazırlanması ve uygulamaya konulmasının öneminden 

bahsedeceğim. 

 

Anahtar Kelimeler: Afet Müdahale Planı,  Burdur  

 

BURDUR DISASTER RESPONSE PLAN 

ABSTRACT 

There are almost 700 destructive earthquakes which occur every year. The earthquakes that occur in urban areas 

are among the most destructive natural disasters. 140.000 people in Kanto (Japan) and 240.000 people in 

Tongshan (China) were killed. In 1995, economical losses were over 200 billion dollars in Kobe. According to a 

research, 120.000 people became homeless in Kocaeli, physical and socio-economic losses were over 20 billion 

dollars. We also had the same experience in Van. 

 

In spite of the fact that there are a lot of researches on how to point out the location and the time of the 

earthquakes, scientists haven’t reached their goals yet. Especially some developed countries like Japan and the 

USA are getting accustomed to the earthquakes. Instead of predicting the earthquakes, those countries prefer 

using new technology and developments and build earthquake-resistant engineering structures in order to reduce 

its hazardous effects.  

 

Those plans (UDSEP, TAMP, NEHRP, CELRP, SPESU, SRAMB) which reduce the hazardous effects of the 

earthquakes were examined and they   show that geology is really important. Countries which use those plans 
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after the big earthquakes have experienced that they really reduce the losses of lives and properties. Now it will 

be explained the importance of them.   

 

Keywords: Disaster Response Plan, Burdur 

 

 

1. GİRİŞ 

Afet yönetim planlaması sürekli gelişen ve devam eden bir süreç olup detaylı risk yönetim prensiplerini 

kapsamakta ve yerel düzeyde kurumsal ve stratejik planlama aşamaları ile bir bütün oluşturmaktadır.  

 

İl Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm 

ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil 

duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli 

olan Hizmet Grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan 

kapasiteyi sunmaktadır. 

 

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ulusal düzeyde 28 Hizmet Grubu, yerel düzeyde 26 Hizmet Grubu 

tanımlanmış ve Hizmet Gruplarının teşkili yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda Ulusal Düzey Hizmet Grupları, 

Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine bağlı Koordinasyon ve Saha Destek ekipleri ile ilgili alt 

ekiplerinden oluşurken, yerelde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine bağlı Operasyon ve Lojistik Ekip 

yapıları kurulmuştur. Her Hizmet Grubunun kendine özel alt ekipleri ya da ekip yapılanmaları, ulusal düzey 

planlar çerçevesinde kurgulanmıştır. Bütün Hizmet Gruplarının kendi teşkilatlanma yapısı içerisinde yerel 

planlara hakim olmaları işleyişin kesintisiz ve sorunsuz ilerlemesi açısından önem arz etmektedir.  

Burdur Afet Müdahale Planının amacı;  afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak 

Hizmet Grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, Burdur’un afet öncesi, 

sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.  

Burdur Afet Müdahale Planı, ilimizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte afet ve acil durumlara müdahalede görev 

alacak kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve gerçek kişileri kapsar.  

Hukuki dayanakları ise 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler İle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Türkiye Afet Müdahale Planı, 

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, tün bu kanun yönetmelik ve planlar gereğince hazırlanmış ve yürülüğe 

konmuştur. 
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Tablo 1. Afete Müdahale Görev ve Dağıtım Tablosu (Başbakanlık AFAD Türkiye Afete Müdahale Planından Alınmıştır.) 
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YANGIN 

HİZMET 

GRUBU

AFAD

ARAMA VE 

KURTARMA 

HİZMET 

GRUBU

İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞI

TAHLİYE VE 

YERLEŞTİRME 

PLANLAMA 

HİZMET GRUBU

HABERLEŞME 

HİZMET 

GRUBU

ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI

HASAR TESPİT 

HİZMET 

GRUBU

ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI

ALT YAPI 

HİZMET 

GRUBU

KIZILAY

BESLENME 

HİZMET 

GRUBU

ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI

ENKAZ 

KALDIRMA 

HİZMET 

GRUBU

GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK 

BAKALIĞI

GIDA, TARIM VE 

HAYVANCILIK 

HİZMET GRUBU

AFAD

BARINMA 

HİZMET 

GRUBU

İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞI

DEFİN HİZMET 

GRUBU

PSİKOSOSYAL 

DESTEK 

HİZMET 

GRUBU

İL AFET VE ACİL DURUM 

KOORDİNASYON KURULU 

BASIN SÖZCÜSÜ , HUKUK 

SORUMLUSU, İRTİBAT SORUMLUSU, 

GÜVENLİK SORUMLUSU

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ

AFAD

KBRN HİZMET 

GRUBU



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

308 

OPERASYON SERVİSİ 

Acil Durum Hizmet Grupları 

1. HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU BAŞKANI 
BURDUR İL TELEKOM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2. YANGIN HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

3. ARAMA VE KURTARMA HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ 

4. TAHLİYE, YERLEŞTİRME VE PLANLAMA HİZMET GRUBU 

BAŞKANI 

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 5. KBRN HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ 

6. ULAŞIM ALT YAPI HİZMETLERİ GRUBU BAŞKANI 
İLÖZEL İDARE GENEL 

SEKRETERLİĞİ 

7. GÜVENLİK VE TRAFİK HİZMETLERİ GRUBU BAŞKANI 
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 8. NAKLİYE HİZMET GRUBU BAŞKANI 
İLÖZEL İDARE GENEL 

SEKRETERLİĞİ 

9. ENERJİ HİZMET GRUBU BAŞKANI AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

10. SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU BAŞKANI BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Ön İyileştirme Hizmet Grupları 

 

 

 

11. HASAR TESPİT HİZMET GRUBU BAŞKANI ÇEVRE VE ŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

12. ALTYAPI HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 

13. BESLENME HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR KIZILAY İL TEMSİLCİLİĞİ 

14. ENKAZ KALDIRMA HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 

15. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK HİZMETLERİ GRUBU 

BAŞKANI 

BURDUR GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

16. BARINMA HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ 

17. DEFİN HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 

18. PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU BAŞKANI 
BURDUR AİLE SOSYAL 

POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Lojistik ve Bakım Servisi Hizmet Grupları  

 

BİLGİ YÖNETİMİ, DEĞERLENDİRME VE İZLEME HİZMET GRUBU 

Burdur Afad İl Müdürlüğü (Sekreterya) 

 

FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ HİZMET GRUPLARI 

 
Plan kapsamında 5 servis 26 hizmet kolu vardır ve bu İl Hizmet Grubu planlarının hazırlanması ve 

uygulanmasından Hizmet Grubundan sorumludur. Ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar asli sorumlu 

olmakla birlikte, Hizmet Grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar, özel 

sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur. Kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve 

uygulanmasından en üst yöneticiler, İl Afet Müdahale Planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Valiliğimiz, 

özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları sorumludur. 

 

Burdur İlinin 1.derecede deprem bölgesinde yer alması nedeniyle büyük bir deprem olma ihtimali bulunmakla 

birlikte bu depremin çok büyük bir yıkıma neden olabileceği düşünülerek aşağıdaki yıkım ve zararların meydana 

gelebileceği düşünülmüştür: 

 

 Olabilecek afetin geçmiş yıllarda olmuş en büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı olabileceği, 

 Deprem ve benzeri afetlerde yangınların çıkabileceği, çok büyük patlamaların olabileceği, 

 İl merkezimizde devam eden doğal gaz çalışmalarıyla birlikte, bazı mahallelerde doğal gaz kullanılmaya 

yeni başlandığı dikkate alındığında herhangi bir depremde doğalgaz altyapısına bağlı olarak büyük 

yangınların çıkabileceği, 

 Hasara uğrayan ve yıkılan binaların çok fazla olabileceği; açıkta kalan ailelerin iskân, iaşe gibi 

problemlerinin artabileceği, 

 Ulaşım yollarında veya tesislerinde hasarların meydana gelebileceği ulaşımın bir süre aksayabileceği 

veya durabileceği, iç ve dış ulaşım ihtiyacının artabileceği, ulaşım yerlerinin yetersiz kalabileceği, 

 Barajların, göletlerin, santrallerin, akaryakıt depo ve tesislerin ve diğer bina ve tesislerin afette hasar 

görebileceği veya tamamen yıkılabileceği, 

 Radyo, televizyon, telefon, telsiz haberleşmelerinin aksayabileceği, bu nedenle hem ilimizden diğer 

illere bağlantıların, hem de acil yardım planında görevlendirilen personelin kendi arasında iletişim 

19. HIZMET GRUPLARI LOJISTIĞI HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ 

20. TEKNIK DESTEK VE İKMAL HİZMET GRUBU BAŞKANI 
BURDUR İL ÖZEL İDARE GENEL 

SEKRETERLİĞİ 

21. KAYNAK YÖNETIMI HİZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ 

22. AYNI BAĞIŞ DEPO YÖNETIMI VE DAĞITIMI HİZMET GRUBU 

BAŞKANI 

BURDUR AİLE SOSYAL 

POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

24. SATIN ALMA VE KIRALAMA HİZMET GRUBU BAŞKANI 
BURDUR AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

25. MUHASEBE BÜTÇE VE MALI RAPORLAMA HİZMET GRUBU 

BAŞKANI 

BURDUR AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

26. ZARAR TESPIT HIZMET GRUBU BAŞKANI BURDUR DEFTERDARLIĞI 
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sağlayamayacağı, 

 Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışamaz hale gelebileceği, bu nedenle su ihtiyacının had safhaya 

çıkabileceği, halkın karanlıkta kalması nedeniyle kargaşa yaşanabileceği, 

 Afetin gece veya gündüz meydana gelebileceği, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği, kış ve 

yaz şartlarının umumi hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, 

 Hasarın çok büyük boyutlarda olabileceği, enkaz altında çok sayıda canlının bulunabileceği, yardıma 

gelebilecek komşu İl veya İlçelerin kurtarma ekiplerinin ulaşım imkânlarının zarar görmesi nedeniyle 

geç kalabilecekleri, 

 İhtiyaç maddelerinde özellikle gıda, ilaç ve ısınma malzemelerinin olmaması nedeniyle sıkıntıların 

yaşanabileceği, 

 İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin, kamu kurum ve kuruluşlarının hasara uğrayabileceği, 

geçici bir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ihtiyaç duyulabileceği, 

 Çadırkent, konteyner kentlerin kurulacağı sahaların ve mezarlık alanlarının belirlenmesine rağmen 

bunların yetmeyebileceği, ek çadırkent-konteyner kent ve mezarlık alanlarına ihtiyaç duyulabileceği, 

aynı zamanda ek çöp ve moloz dökme yerlerine ihtiyaç duyulabileceği, 

 Afet olasılığında İlmerkez kasaba ve köylerinde yaşayan insanların barınma ve sığınma İhtiyaçları için 

çok miktarda çadır katalitik soba ve tüpler ile çok sayıda battaniyeye ihtiyacın olabileceği, 

 İlk yardım ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilecek personel ve ailelerin veya askeri birliklerin de 

afete maruz kalabileceği, 

 Yiyecek, giyecek, içecek, barındırma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde 

acil yardım süresinin uzayabileceği, 

 Afet bölgesinde yağmacılık ve hırsızlık teşebbüslerinin olabileceği, 

 İklim şartlarının umumi hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçmesi nedeniyle çadırların ihtiyacı 

karşılamayacağı, prefabrik konutlara ihtiyaç duyulabileceği veya afetzedelerin başka İllerde 

barındırılması gerekebileceği, 

 Kurtarma ekiplerinin ayrı ayrı çalışması nedeniyle kurtarma faaliyetlerinin olumsuz yönde 

yürütülebileceği, 

 Yabancı devletlerin kurtarma ekipleri ile diğer İllerden gelen kurtarma ekiplerinin (kamu-gönüllü) 

barınma ve yiyecek sorunlarının olabileceği, 

 Medya kuruluşlarının halkı yanlış haberlerle yönlendirebileceği, olasılığı kabul edilmiş ve Burdur Afet 

Müdahale Planı tüm  bu şartlar düşünülerek hepsine cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.  

 

2. SONUÇLAR 

Hayata geçirilen söz konusu Burdur Afet Müdahale Planı ve bu plan kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, 

tatbikatlar ile Burdur sıfır anına hazır hale getirilmiştir.  
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ÖZET 

Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Burdur, 20.yüzyılda iki büyük deprem yaşamıştır. Bu depremlerden 

ilki 1914 yılında meydana gelmiş, deprem sonrasında kentin tamamının yeniden imarına ihtiyaç duyulmuştur. 

Ancak birinci dünya savaşı dönemi olduğu için imar çalışmaları çok yavaş ilerlemiştir. İkinci büyük deprem 

1971 yılında yaşanmıştır. Bu depremin şiddeti ve kent genelindeki hasarı 1914 depremi kadar büyük olmasa da,  

başta yığma yapılar ve bazı betonarme kamu yapıları olmak üzere, kentte çok sayıda yapı hasar görmüştür. 1971 

depremi sonrasında yapılan imar çalışmaları, sadece yıkılan binaların yerine yenisinin yapılması olarak ele 

alınmamış, Cumhuriyetin 50. yıl kutlamaları yaklaşırken, bilim adamları ve sanatçılardan oluşan bir kurul 

nezaretinde, kentin yeni ihtiyaçları ve gelişmesi de dikkate alınarak planlanmıştır. Bu kapsamda, 26-30 Ekim 

1973 tarihlerindeki 50.yıl kutlamalarında, çok sayıda yeni yapı için açılış ya da temel atma töreni yapılmıştır. 

1970’li yıllarda inşa edilen bu yapılar, yakın zamana kadar fonksiyonunu sürdürmüş, kırk yılı aşkın bir süre kent 

belleğinde yer edinmiştir. Ancak kentin deprem güvenliğinin yeniden sorgulandığı günümüzde, binaların yıllar 

içinde yıpranması, zamanla değişen afet yönetmelikleri, mühendislik anlayışları ve inşaat teknolojileri 

düşünülerek,  bir kısmının yıkımına başlanmıştır. Bu yapılar, kent ve mimarlık literatüründe fazla yer almadan, 

yok olmak üzeredir. Bu çalışma, 1971 Burdur depremi sonrasındaki imar çalışmalarını belgelemek amacıyla, 

başta 1971 depremi raporları, 1967 ve 1973 Burdur il yıllıkları, eski fotoğraflar ve gazete haberlerine dayanan 

arşiv taraması ve mevcut yapıların incelenmesi ile hazırlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Burdur, deprem, yeniden yapılanma, kent, mimarlık 

 

RECONSTRUCTION AFTER 1971 BURDUR EARTHQUAKE 
 

ABSTRACT 

Burdur, which is located on the first earthquake zone, experienced two major earthquakes in the 20
th

 century. 

The first earthquake occurred in 1914 and almost all buildings in the urban center were damaged. However, 

urban reconstruction took long time due to the World War I. The second earthquake occurred in 1971. Its 

magnitude and damages were not as considerable as 1914 earthquake; nevertheless, many buildings, especially 

masonry buildings and reinforced concrete public buildings, were damaged. Reconstruction after 1971 was not 

only the rebuilding of collapsed buildings. It was planned as a comprehensive reconstruction in which new needs 

and developments of the city were considered under the guidance of a committee composed of scientists and 

artists.  In this framework, opening or groundbreaking ceremonies of many buildings were performed in October 

16-30, 1973, during the 50
th

 Republic Day ceremonies. These buildings of 1970s had sustained their functions 

until recent years, and they have been a part of urban memories for more than forty years. However, while the 

earthquake safety of the city is questioning nowadays, some of these buildings are planned to be demolished by 

considering the changes in disaster regulations, engineering approaches, and construction technologies in the 

course of time. These buildings are facing extinction and they have not been documented in urban and 

architecture literature. Hence, this study aims to assess reconstruction after 1971 Burdur Earthquake. This study 

is composed of archive research mainly based on 1971 earthquake reports, 1967 and 1973 yearbooks of Burdur 

Governorship, old pictures and newspapers, and survey on existing urban buildings. 

Keywords: Burdur, earthquake, reconstruction, urban, architecture 
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1. 1971 DEPREMİ ÖNCESİ BURDUR 

Cumhuriyet öncesi dönemde Burdur kent merkezi, bugün kentsel sit alanı olan bir tepe üzerinde yer alan Ulu 

Cami ve çevresidir (Şekil 1-a). İlk yapım yılı 1300’lü yıllar olduğu söylenen Ulu Cami, tepenin en yüksek 

noktasında inşa edilmiş, etrafı dönemin kamu yapıları ve ticari yapılarıyla çevrelenmiştir. 1914 yılında yaşanan 

deprem, eski kentin yeniden inşasına ihtiyaç duyulacak kadar büyük hasara neden olmuştur. Ulu Cami de dahil 

olmak üzere, bugün sit alanında yer alan yapıların, aslında bu depremden sonra yeniden inşa edilmiş yapılar 

olduğu bilinmektedir. Eski kentin yeniden inşası, birinci dünya savaşının seferberlik dönemi nedeniyle çok yavaş 

ilerlemiştir. 1936 yılında kente ilk trenin gelmesiyle, kentin kuzeyindeki düz alanda tren garı, istasyon yolu, ve 

bu yolun hükümet binası ile kesiştiği alanda Cumhuriyet Meydanı düzenlenmiştir. Bu dönemde, Cumhuriyet 

Meydanı’nın kuzeydoğusunda eski Hükümet binası, doğusunda eski kent dokusuna ait bitişik nizam geleneksel 

konutlar, güneyinde Halkevi binası, batısında Gazi İlkokulu binası ve kuzeyinde bir park (bahçe) yer almıştır. 

Cumhuriyet Meydanı açılmış olmasına rağmen, belediye binası, bankalar gibi birçok yapı, Ulu Cami etrafında 

oluğu için Ulu Cami merkez olmaya devam etmiştir. Burdur’un ilk imar planı 1947 yılında hazırlanmıştır. 

Burdur imar planı, Kayseri ve Isparta gibi birçok kenti planlayan Doçent Yüksek Mimar Kemal Ahmet Aru 

tarafından hazırlanmıştır (Şekil 1-b). Günümüzdeki Burdur kenti, bu plan doğrultusunda şekillenmiştir. Aru, Ulu 

Cami etrafını ulaşım açısından zor bulmuş, planında yeni kent merkezi olarak Cumhuriyet Meydanı’nı 

önermiştir. Kentin yeni ticari merkezi olarak da Cumhuriyet Meydanı’nda İstasyon Caddesi ile dik kesişen Gazi 

Caddesi’ni önermiştir (Şekil 1-c).O dönem birçok kentte olduğu gibi,  Burdur’da da yeni hükümet binası 

yapılmıştır. Aru planındaki diğer öneriler,  ikinci dünya savaşının neden olduğu ekonomik durgunluk nedeniyle 

ancak 1960’lardan sonra gerçekleşmeye başlamıştır. 1960’larda Ulu Cami etrafındaki bankalar Gazi Caddesi’ne 

taşınmış, idari ve ticari merkezler yeni plandaki yerlerini almaya başlamıştır. Aru planı doğrultusunda, Gazi 

İlkokulu binası taşınarak yerine belediye binası ve AKM binası inşa edilmiş, Halkevi binasının batısındaki boş 

alana Özel İdare (lojman) binası inşa edilmiş, doğudaki geleneksel konutların yerlerine beşer katlı betonarme 

ticaret yapıları inşa edilmeye başlamıştır (Şekil 2-a&b). Böylece üç tarafı binalarla çevrili tanımlı meydan 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1. a) Burdur’un eski kent merkezi Ulu Cami (Özyıldıran, 2008); b) Kemal Ahmet Aru’nun 1/2000 ölçekli 

Burdur İmar Planı ve c) Kemal Ahmet Aru’nun Cumhuriyet Meydanı için 1/500 ölçekli çalışması 

 

Şekil 2. a) Cumhuriyet Meydanı 1936 yılında açıldıktan sonra; Halkevi, Kışla Caddesi ve Gazi İlkokulu 

(Kartpostal), ve b) meydanın aynı açıdan 1963 sonrası görüntüsü; Özel İdare (Lojmanı), AKM (Sinema), 

Belediye binası, ve Atatürk anıtı (EBA, 2013) 
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Meydan çevresinde ilk dönem yapılarından, 1970 yılında sadece Halkevi binası kalmıştır. 1970 yılında 

Burdur’da bulunan tüm kamu yapıları, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği (1970) raporundan şu 

şekilde listelenmiştir; Hükümet binası, askeri lojmanlar, hastane, üç ilkokul, bir ortaokul, bir lise, sanat okulu ve 

şeker fabrikası. 

 

2. 1971 DEPREMİ HEMEN SONRASINDA BURDUR  

Burdur, 4 Ekim 1914’teyaşadığı büyük depremden sonra, ikinci büyük depremini 12 Mayıs 1971’de yaşamıştır. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 1914 Burdur depreminde (M=6.9), kentte 6000 bina hasar görmüştür, 1971 

Burdur depreminde (M=5.9) ise hasarlı bina sayısı 3227 olarak belirtilmiştir. Deprem bölgesi olan Türkiye’de, 

belli aralıklarla yurdun çeşitli yerlerinde şiddetli depremler meydana gelmektedir. Ancak bazı dönemlerde 

yüksek hasara neden olan depremler peş peşe yaşanmıştır. Türkiye’de ilk deprem mevzuatı, 1936-1944 

döneminde bu şekilde peş peşe yaşanan şiddetli depremler nedeniyle oluşturulmuştur. 1964-1976 yılları arasında 

da yıkıcı etkisi büyük olan depremler farklı illerde peş peşe yaşanmış, 1975 yılında deprem mevzuatlarının 

yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur (Özyıldıran, 2013). 

1971 Burdur depreminden önce, Türkiye gündeminde 1966 yılında yaşanan Muş-Varto depremi (M=6.9) ve 

1970 yılında Kütahya-Gediz depremi (M=7.2) yer almıştır. Kandilli Rasathanesi verilerinde Muş-Varto 

depreminde 20.007 bina, Kütahya-Gediz depreminde 19.291 bina hasarlı olarak belirtilmektedir. 12 Mayıs 

1971’de yaşanan Burdur depreminin hemen ertesinde, haber ulusal basında önce panik havasında verilmiş (Şekil 

3-a), ikinci günün haberinde ise Burdur depreminin, Varto ya da Gediz depremleri kadar yıkıcı olmadığı 

belirtilmiştir (Şekil 3-b). Ancak bazı yapıların sağlamken, bazılarının çok hasarlı olması dikkatleri çekmiştir 

(Şekil 4).  Bu konu, bilimsel raporlarda da uzun uzun tartışılmış, hasarların yığma yapılarda ve bazı betonarme 

kamu yapılarında olduğu tespit edilmiştir (Tezcan vd., 1971; Keightley, 1975). Bu konuda basında ve bilimsel 

raporlarda en sık yapılan karşılaştırma, tüm zemin kolonları kırılmış olan eski hastane binası ve hemen 

yakınındaki inşaat halinde olup depremi neredeyse hasarsız atlatan Sağlık Koleji binası olmuştur. 

Yönetmeliklere ve usulüne uygun olarak yapılmış olan betonarme binaların, depremi büyük ölçüde hasarsız 

atlattıkları vurgulanmıştır. 

 

Şekil 3. Depremin birinci ve ikinci gününde Milliyet gazetesi ilk sayfa haberleri (Milliyet Gazete Arşivi, a) 

13.05.1971, b)14.05.1971) 

 

Şekil 4. Tamamen yıkılan bir bina ve ayakta duran Sağlık Koleji binası karşılaştırması (Milliyet, 23.05.1971) 
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Burdur depreminden 10 gün sonra, 22.05.1971’de Bingöl depremi (M=6.8) ortaya çıkmıştır. Kandilli verilerine 

göre 9111 yapı hasar görmüş, depremin yıkıcı etkisi Burdur’dakinden çok daha fazla olmuştur. Birbirlerine çok 

yakın tarihlerde meydana gelen bu iki deprem, basında ve literatürde “1971 Burdur ve Bingöl depremleri” olarak 

birlikte geçmeye başlamıştır.  

 

3. DEPREM SONRASI KONUTLAR: BOZKURT MAHALLESİ DEPREM EVLERİ 

VE DİĞER KOOPERATİF YAPILARI 

Türkiye’de deprem sonrası imar çalışmaları denince ilk akla gelen yapı grubu konutlardır. Burdur’daki deprem 

sonrası konutlarla ilgili kapsamlı bir araştırmaya ulaşılamadığı için, o dönemi anlamak üzere gazete haberleri ve 

1973 il yıllığından bilgi alınmıştır. Depremden iki gün sonra çıkan 14.05.1971 tarihli Milliyet gazetesi 

haberinde, deprem bölgesinde 1162 evin yıkıldığı belirtilmiş, dönemin başbakanının “yıkılanlar derhal 

yapılacak” ifadesine yer verilmiştir (Şekil 5-a). 10.03.1972 tarihli haberde ise Burdur depreminde evleri 

yıkılanlara yeni evler verildiği, yeni evlerin inşaatının Timlo Şirketi tarafından yapıldığı yazılmıştır (Şekil 5-b). 

Bir gün sonraki haberde ise, Burdur ve Bingöl’de depremden sonra yapılan sosyal konutları gezen İmar ve İskan 

Bakanı’nın “Her devirde depremler olmuştur. Mevcut imkanlar içinde geçmiş tecrübelerden yararlanılarak daha 

iyi konutlar yapılmıştır” ifadesi aktarılmıştır. 16.04.1972 tarihli başka bir haberde Burdur ve köylerinde, 

depremde evsiz kalan ailelere dağıtılmak üzere yapılan 250 binanın 23 Nisan 1972’tarihinde kura çekilerek 

felaketzedeler dağıtılacağı duyurulmuştur. Şekil 5-c’de gösterilen bu yapıların “blok apartmanlar şeklinde ve 

üçer katlı” olduğu,  burada oturacakların terzilik ve halıcılık gibi el sanatlarının geliştirmeleri için binaların altına 

salonlar yapıldığı belirtilmiştir. Aynı haberde, bu deprem konutlarına ilave olarak, “memur konutu” olarak 

inşaatı süren yapılar olduğu, tamamlandığında belediyeye devredilerek ucuz fiyatlarla memurlara kiralanacağı 

ifade edilmiştir. 

 

Şekil 5. Deprem evleri hakkında basında çıkan haberler (Milliyet Gazetesi, 

a) 14.05.1971, b)10.03.1972, c) 16.04.1972) 

 

1973 il yıllığında ise, hak sahiplerine verilmek üzere şehrin doğusunda İmar ve İskan Bakanlığı Burdur Deprem 

İnşaat Amirliğince yeni mahalle inşa edildiği yazılmıştır (Şekil 6).Depremden önce ve sonra kurulan inşaat 

kooperatiflerine düşük faizle kredi temin edildiği belirtilmiş, Şeker Fabrikası İşçi Evleri Kooperatifi’nin yeni 

binaları ve Burdur Memurlar Kooperatifi’nin yaptırdığı konutlar da Şekil 7’deki resimlerle gösterilmiş, (Burdur 

Valiliği, 1973). 
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Şekil 6. Şehrin doğusunda inşa edilen Deprem Evleri (Burdur Valiliği, 1973) 

 

Şekil 7. a)Şeker Fabrikası İşçi Evleri Kooperatifi’nin yeni binaları (Burdur Valiliği, 1973), b) Burdur Memurlar 

Kooperatifi’nin yaptırdığı konutlar (Burdur Valiliği, 1973) 

 

4. CUMHURİYET MEYDANI VE ÇEVRESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ 

Cumhuriyetin 50. yılında,  tüm yurtta her zamankinden daha büyük kutlamalar yapılması istenmiş, bu nedenle 

1701 Sayılı “Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkında kanun” 

çıkarılmıştır. Bu kanunda, “Mahallî kutlama programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için illerde il kutlama 

kurulları teşkil edilir” diye belirtilmektedir. Depremden sonra Burdur valisi olan Ömer Naci Bozkurt, Yüksek 

Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Dr. Muharrem 

Ergin, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli, Prof. Dr. Cengiz Orhonlu ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi 

olan heykeltıraş Yavuz Görey’den oluşan bir heyet ile çalışmıştır. Bu kutlamalar dahilinde, tüm şehirlerde 

“Cumhuriyetin 50. Yılında” başlıklı 1973 İl yıllıkları hazırlanmış, ilin genel durumu ve kutlamalar dahilinde 

yapılan törenler ve açılışlara ait bilgiler kayda girmiştir. Bu kaynaktan deprem sonrası yapılan çalışmalar 

görülebilmektedir.  

 

 

Şekil 8. a) 1971 depremi sonrasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Ç.E.K. Parkı, b) Adliye binası ve Hükümet 

Konağı (Keightley, 1975, s.59, 61) ve c) Cumhuriyet Meydanı’nda çadırlarda görev yapan resmi daireler 

(Burdur Valiliği 1973) 
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1971 depreminden sonra,  Cumhuriyet Meydanı’ndailk dönem yapılarından kalma son yapı olan Halkevi 

binasının yıkıldığı, parkın kapısı ve Belediye binasının hasar gördüğü, Hükümet binasının ise uzun bacalarının 

bile depremden etkilenmediği belirtilmektedir. Eski fotoğraflardan, kamu kurumlarının bir müddet Cumhuriyet 

Meydanı ve çevresinde kurulan çadırlarda hizmet verdiği görülmektedir (Şekil 8). Depremden sonra meydan ve 

çevresiyle ilgili olarak, belediye binasının onarılması, park ve yıkılan Halkevi binasının yerinde yeni bir çalışma 

yapılması gündeme gelmiştir. Kutlamalar dahilinde, Eski ÇEK Parkı yerine “50. Yıl Kültür Park”, yıkılan 

Halkevi binası yerine “50. Yıl Kültür Sitesi (İl Özel İdaresi) ” inşaatları temeli atılmıştır.  

1701 Sayılı kanunda, kutlamaların 26-30 Ekim 1973 tarihlerinde yapılacağı, “Kurtuluş Savaşında gösterilen 

kahramanlıkları ve Büyük Zaferi tarihe mal etmek için yurdun çeşitli yerlerinde kurum ve derneklerce 

yaptırılacak anıtların tamamlanmasına bu kanun ile sağlanan fondan Kutlama Yüksek Kurulunun kararı ile 

yardım yapılabilir” ifadeleri yer almaktadır. “50. Yıl Kültür Park” bu kapsamda, Türk tarihinin önemli olaylarını 

anlatan anıtların yer aldığı bir park olarak tasarlanmıştır. Parkın içeriği, heyette yer alan bilim adamları 

tarafından belirlenmiştir, heykellerin kompozisyonu ve tüm bronz işçiliği Yavuz Görey’e aittir. Cumhuriyet 

Meydanı’na 1973 yılında inşaatına başlanan Cumhuriyet Anıtı ise, parktaki kompozisyonun devamıdır. 

Cumhuriyet Anıtı heykelleri; en önde Atatürk, bir yanında zeytin dalı uzatan asker, diğer yanında bayrak tutan 

yöre halkını temsilen bir efe, arkada kurtuluş savaşına cephe gerisinden destek veren kadın ve yaşlı adam 

figürlerinden oluşmaktadır (Şekil 9). Figürler dinamik pozisyonda açılı yerleştirilmiş, meydanın dört tarafından 

da hoş bir kompozisyon oluşturması düşünülmüştür. Anıtın platformu ise kent merkezinde yapılacak törenler 

düşünülerek tasarlanmıştır. Büyük bir titizlikle tasarlanıp inşa edilen platform, günümüze kadar hiç bozulmadan 

gelmiştir. Yapımının tamamlandığı 1976 yılından günümüze kadar, etraftaki binaların çatılarının, kaldırımların 

tekrar tekrar yenilendiği düşünüldüğünde, anıt platformunun iklime ve kullanıma bağlı aşınmalardan hiç 

etkilenmemiş olması, tüm detaylarının düzgün tasarlandığı ve iyi bir işçilikle inşa edildiğini göstermektedir. 

Anıtın yerinde önceden yer alan, Atatürk anıtı ise, Atatürk’ün Burdur’a ilk geldiğinde karşılandığı yer olan 

Çatalpınar Meydanı’na taşınmış, 1973 yılından itibaren Atatürk’ün Burdur’a geliş yıl dönümleri orada törenle 

kutlanmaya başlamıştır.  

 

 

Şekil 9. a&b)Cumhuriyet Anıtı heykelleri (Özyıldıran, 2013); c) Eski 50.Yıl Kültür Park yerine 2001 yılında 

yapılan Cumhuriyet Parkı (Özyıldıran, 2008) 

 

Şekil 10. a) 1973’ten sonra Cumhuriyet Meydanı (Özyıldıran, 2013); b) 50.Yıl Kültür Sitesi, Özel İdare 

Lojmanları, Kışla Caddesi, AKM, Belediye binası ve Cumhuriyet Anıtı (Kartpostal) 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

 

317 

İki katlı Halkevi binası yerine inşa edilen beş katlı “50. Yıl Kültür Sitesi binası”, eski binaya benzeyen, ama teras 

çatısı, prizmatik yalın cephesi ile modern bir yapı olmuştur. Meydanda bu binanın tamamlanmasıyla, Aru 

planında önerildiği gibi meydanın üç tarafı aynı hizada binalarla tamamen çevrelenmiş, tanımlı bir meydan 

oluşturulmuştur ve meydan bugünkü son şeklini almıştır. 2001 yılında parktaki heykeller, Hükümet binası 

bahçesine taşınmış, park yeşil ağırlıklı olarak, daha çok kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

 

5. YENİ KAMU YAPILARI 

1973 il yıllığında, 26-36 Ekim 1973 hizmete açılan ve temel atılan sosyal ekonomik tesisler şu şekilde 

sıralanmıştır: 1)Mehmet Akif İlkokulu’nun açılışı, 2) Bozkurt Mahallesi’ndeki Çocuk Parkı ve Çocuk 

Kütüphanesinin hizmete açılışı, 2) Kız Enstitüsü bahçesindeki 50.Yıl Çocuk Yuvası’nın temel atılışı, 3) Hüseyin 

Özboyacı İlkokulu’nun açılışı, 4) Çevre Yolu, Çeltikçi Beli, 50. Yıl Bulvarı’nın inşaatlarının başlaması, 5) Süt 

Fabrikasının hizmete açılması, 6) 50.Yıl Koruluğu, 7) İmam Hatip Okulu’nun temel atılması, 8) Askeriye 

Yetiştirme Yurdu’nun hizmete açılması, 9) Kız İlköğretmen Okulu’nun hizmete açılması, 10) Kapalı Spor 

Salonu’nun hizmete açılması, 11) 50.Yıl Kültür Park’ın temel atılması, 12) 50.Yıl Kültür Sitesi’nin inşaata 

başlanması, 13) (Meyve-Sebze Konserve-Konsantre Fabrika ve Tesisleri) şirketinin kurulması, 14) (Organize 

Sanayi Bölgesi) şirketinin kurulması, 15) Cumhuriyet Cami’nin (Bozkurt Mahallesi’nde İmam Hatip okulu 

sahası yanında) temel atılışı.  

 

 

Şekil 11. a) Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi’nin cami projesi (Burdur Valiliği, 1973) ve b) Deprem evleri Cami 

(Cumhuriyet Cami) olarak inşa edilmiş fotoğrafları (Özyıldıran, 2014) 

 

Cumhuriyet Cami olarak bahsi geçen cami, günümüzde “Deprem Evleri Cami” adıyla kullanılmaktadır. Caminin 

projesi Yüksek Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 1973 il yıllığında yayınlanan projesidir (Şekil 11-a). Beş 

mühendisin ve mimarın devamlı çalışmalarıyla yedi ayda tamamlanan projelerin, Ayverdi tarafından Burdur 

Valiliği’ne bedelsiz olarak hediye edildiği yazılmaktadır. Temeli, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramının 

birlikte kutlandığı 28 Ekim 1973 tarihinde atılmıştır. Osmanlı devri Türk mimarisi üzerine önemli araştırmaları 

olan Ayverdi’nin bu cami projesi, Osmanlı devri klasik mimarisinde tasarlanmıştır. 14m genişliğinde büyük bir 

kubbesi, yanlarda sekiz küçük kubbesi, önde beş kemerli revakı vardır.   
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Şekil 12. Kapalı Spor salonu a&b) 29 Ekim 1973’teki açılıştan önce (Burdur Valiliği, 1973), ve c) yıkılmadan 

önce (Özyıldıran, 2013) 

 

Bu dönemde yapılanlar arasında, diğer bir önemli yapı da Kapalı Spor Salonu’dur (Şekil 13). Modern mimari 

tarzda inşa edilmiş olan yapı, 2013 yılına kadar fonksiyonunu sürdürmüştür, ancak 2013 yılında yıktırılmıştır. 

Basında yer alan haberlerde, binanın deprem riski nedeniyle yıkım kararı alındığı, 1970’li yıllardan kalan ve 

günümüzde deprem riski taşıyan diğer yapıların da zamanla yıkılması planladığı belirtilmiştir. 

  

6. DEPREMDEN 20 YIL SONRA TAMAMLANAN PROJE: BURDUR DEVLET 

HASTANESİ BİNASI 

1952 yılından beri kullanılmakta olan Devlet Hastanesi binası, 1971 depreminden sonra önemli bir bölümü 

yıkılarak kullanılamaz hale gelmiştir. Keightley (1975) raporunda, zemin kattaki bütün kolonların kırıldığını 

belirtmiştir. 1971 yılında inşaat halinde olup henüz kullanıma başlanmamış olan Sağlık Koleji binası ise depremi 

neredeyse hasarsız atlatmıştır. Yıkılan hastane binası yenileninceye kadar, Sağlık Koleji binası ve bahçesinde 

kurulan barakalar hastane olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bina hastane olarak tasarlanmış bir yapı olmadığı 

için hastane binası olarak yetersiz kalmış, yeni hastane binası hemen yapılır beklentisiyle, geçici kullanılan 

binada fazla tadilat yapılmamıştır. Bazı sağlık sistemlerinin yersizlikten kurulamadığı, alınması ihtiyaç olan bazı 

malzeme ve donanımın da yeni binada alınır diye alımının ertelendiği belirtilmiştir (Burdur Devlet Hastanesi 

Haber Bülteni, 1993). Ancak 1971 yılında yıkılan binadan sonra yeni bir hastane binasının tamamlanması 

beklendiği kadar hızlı olmamıştır. Yeni hastanenin temeli 400 yataklı olarak 1976 yılında atılmış, bina 1991 

yılında 300 yataklı olarak bitirilebilmiştir (Burdur Devlet Hastanesi Haber Bülteni, 1993). Dolayısıyla, geçici 

yerleşilmiş olan Sağlık Koleji binası ve barakalar, 20 yıl boyunca hastane binası olarak kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 13. a)1971 depremi hemen sonrasında Devlet Hastanesi Binası ve b) Sağlık Koleji Binası (Keightley, 1975, 

ss. 65, 71), c) depremin üçüncü gününde faaliyete geçen seyyar hastane (Burdur Valiliği, 1973) 
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Şekil 14. a) Burdur Devlet Hastanesi, 1993 (Burdur Devlet Hastanesi Haber Bülteni, 1993) ve b) Mersin Devlet 

hastanesi, 1998 (Vural, 2009) 

 

Depremden sonra yapılan hastane binasının mimarları ile ilgili bilgiye hastane arşivlerinde ulaşılamamıştır. 

Ancak Mimar OsefSaraf’ın2003 yılında yayımlanan retrospektif yazısında bu binanın adı geçmektedir. 

Saraf(2003), 1965 – 72 yılları arasında yalnız çalışmalarının yanı sıra, Nişan Yaubyan ve Güntekin Aydoğan ile 

birçok mimari yarışmalara girip, ödül ve mansiyon aldıklarını, büyük çapta proje ve kontrollük faaliyetlerini 

yürüttüklerini belirtmektedir. Bunlara verdiği örnekler arasında,1.000 yataklı Okmeydanı SSK Hastanesi (1963), 

200 yataklı Niğde Hastanesi (1970), 400 yataklı Mersin (1971) ve Burdur (1974) hastaneleri yer almaktadır. 

Saraf, bu hastaneleri, “birincilik ödülleri” başlığıyla da listelemiştir. Buradan, birbirine yakın dönemlerde 400’er 

yatak kapasiteli olarak tasarlanan Mersin ve Burdur Devlet Hastaneleri için proje yarışması yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Şekil 14’de görüldüğü gibi Burdur ve Mersin hastaneleri birbirine çok benzemektedir. Mersin 

Devlet Hastanesi sekiz katlı yapılmıştır, Burdur Devlet Hastanesi ise altı katlıdır. 400 yataklı tasarlanıp, 300 

yataklı inşa edildiği bilgisi, Burdur Devlet Hastanesi’nin de sekiz katlı tasarlanıp, yapım aşamasında iki katının 

iptal edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

Deprem sonrasında birçok imar çalışmaları hızla yapılmışken, hastane gibi çok önemli bir yapının bu kadar uzun 

bir süre sonra tamamlanmış olması düşündürücüdür. Mersin Devlet Hastanesi’nde de inşaat hızlı ilerlememiş, 

1971 yılına ait proje ancak 1983 yılında tamamlanabilmiştir (Vural, 2009). O dönemlerde yapılan diğer 

hastanelere bakıldığında,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1967 yılında projesi hazırlanan 1200 yataklıİbn-

i Sina Hastanesi binasının da yıllar sonra 1985’te tamamlanabildiği görülmektedir (Özyıldıran, 2014). Buradan, 

Türkiye’nin o dönemki inşaat koşulları içerisinde yeni bir hastane inşa etmenin zor ve zaman alıcı olduğu 

anlaşılmaktadır. Neredeyse bütün bir şehir üç beş yıl gibi kısa süreler içerisinde yeniden inşa edilebiliyorken, 

hastane yapılarının diğer yapı türlerinden neden yavaş ilerlediği sorusu akla gelmektedir. Bu durum, hastane 

yapılarının daha kompleks ihtiyaç programlarının olması, daha fazla teknik donanım gerektirmesi, bunlara bağlı 

olarak inşasının daha zor ve maliyetinin daha fazla olması şeklinde açıklanabilir. 

 

7. SONUÇ 

1971 Burdur depremi sonrası yapılan imar çalışmaları, sadece deprem sonrası yıkılan yapıların yerine yenisini 

yapma çalışmaları olmamıştır. 1936 yılında Burdur’a ilk trenin gelmesiyle başlayan, 1947 yılında Aru Planıyla 

şekillenen, 1960’larda hızlanan eski kent merkezinden yeni kent merkezine taşınma süreci ve 1973 yılında bilim 

adamları ve sanatçılardan oluşan bir kurulla büyük çapta kutlanan Cumhuriyet’in 50. Yıl kutlamaları da, deprem 

sonrasındaki imar çalışmalarında önemli rol oynamıştır. Günümüzde deprem güvenliği gerekçesiyle bazılarının 

yıkımlarına başlanan bu yapıların, kent ve mimarlık literatürüne girmesi, korunması gerekenlerin de tespit 

edilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET  

Türkiye topraklarının % 98’inin deprem riski taşıdığı bilinmektedir. Bu da bize yaşadığımız ülke ve bölgede 
konu ile ilgili hazırlık çalışmalarının etkili olarak yapılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Depremler mal ve can 
kayıplarına neden olduğu gibi sonrasında yaşanan panik, iletişim kopukluğu, bölgeye ulaşım sorunları, barınma 
ve temel ihtiyaçlar gibi sorunlara neden olmaktadır. Türkiye’deki açık-yeşil alanlar, yerleri ve büyüklükleri 
itibariyle deprem sonrası güvenli alan oluşturma ve ikincil afetlere karşı hazırlıklı olma işlevlerini yeteri kadar 
gerçekleştiremediği görülmektedir. Deprem sonrası geçici yerleşimlerin düzenlenmesinde yaşanan sorunlar, 
deprem sonrası örgütlenmeyle yeniden yapılanmanın büyük ölçüde il dışında Toparlanma; merkezde ise Deprem 
Parklarının oluşturulması ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu şekilde deprem sonrası yaşanılan kargaşanın büyük bir 
kısmı çözümlenebilecektir. Toparlanma Parklarının amacı merkeze gelen yardımların doğru bir şekilde gereken 
yerlere ulaşması; Deprem Parklarının amacı ise; afet bölgesindeki insanların kargaşa olmadan toplanması ve 
koordinasyonunun sağlanmasıdır. Bu Parklarının tesisatı depreme dayanıklı; kent mobilyaları ise deprem sonrası 
dönüştürebilir malzemelerden oluşturulmalıdır. Bu çalışma kapsamında, Japonya Tokyo’da Deprem Sonrası Afet 
Önleyici Koridor Tasarımı örneğinden yararlanılarak bu tür parklar içinde kullanılabilecek kent mobilyaları ve 
projelendirme aşamasında kullanılabilecek standartlar irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deprem Parkları, Toparlanma Parkı, Hasarı En Aza İndirme, Standartlar, Kent Mobilyaları, 
İkincil Afet 
 

URBAN TRANSFORMATION ON GREEN FIELDS, EARTHQUAKE AND PARK 
CITY FURNITURE 

 
ABSTRACT  

It is known that 98% of Turkey’s lands are under risk of earthquakes. This reminds us the need of effective pre-
works in our country and region against this situation. Earthquakes are not only responsible for life and 
economic loss; but also cause primary post-problems such as panic, miscommunication and lack of 
transportation.  It is obvious that open-green spaces of Turkey cannot perform their duty of creating safe areas 
after earthquake and secondary post-earthquake disasters. Problems at organizing temporary post-earthquake 
settlements revealed the need of urban Earthquake Recovery Parks and rural accumulation centres; which can 
solve the majority of the problems caused by post-earthquake chaos. The goal of accumulation parks is accurate 
transportation of aid to city centre; while earthquake recovery parks carry the duty of accumulating and 
coordinating disadvantaged people after the disaster. So, sub-settlement of these parks should be earthquake 
resist; and their furniture should be refunctionable. In this article; city furniture suitable for such parks and their 
design criteria are examined by benefiting the example of Post-Earthquake Disaster Preventing Corridor Design 
in Tokyo-Japan.  

Keywords: Earthquake Park,  Recovery Park, Minimizing Damage, Standarts, City Furniture, Secondary 
Disaster 
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1. GİRİŞ 

Depremler, sismik ve topografik karakteri nedeniyle Türkiye’de tarih boyunca önemli ölçüde can ve mal 
kayıplarına neden olmuştur. Deprem teknolojisi ve afet yönetiminde söz sahibi olan Japonya ise, 1995’de 
Kobe’de yaşanan 7,2 şiddetindeki depremde 6 bin 500 vatandaşını kaybetmiş, yıkım sonrası uygulanan afet 
yönetimiyle, 2005’de yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde bir kişi kaybedilmiştir. 

Ülkemizde ise, birçok yerleşim yeri ve sanayi alanı riskli bölgelerde inşa edilmiş; hatalı yer seçimlerine dayanan 
imar planları, kaçak yapılaşma, sağlıksız gelişen kent dokularına neden olduğu gibi, kent merkezleri ve çevresel 
alanlarındaki çevreyle ilgili yapıyı da olumsuz yönde etkilemiştir. 

Deprem ve neden olduğu ikincil afetlerin yaratacağı hasarları en aza indirme konusunda birçok fırsat oluşturan 
peyzaj tasarımlarının mimari doku içerisindeki yeri ülkemizde ihmal edilmiş olsa da; bir kentin genel karakterini 
mimari yapılar, açık-yeşil alanlar ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlediği, kentsel yaşamda insan ile 
doğa arasındaki ilişkiyi dengeleyerek iyileştirildiği bilinmektedir (Çavuş, 2013). 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Kentsel alanların afetlere karşı dayanıklılık kapasitesi, yer seçimine, bina fonksiyon ve kompozisyonlarına, 
altyapı ve açık-yeşil alan organizasyonları gibi çevresel sistem faktörlerinin uygulanmasına bağlı olarak 
doğrudan değişim göstermektedir. Dolayısıyla, afet koruma ve zarar hafifletme amacıyla yürütülen kentsel çevre 
planlaması, afete karşı planlamanın temelini oluşturmaktadır (Gais, 2000). 

Yaşanan depremler sonrasında Türkiye’de kentsel gelişim kavramı ile hatalı yer seçimi kararlarını tartışılmış; 
risk yönetiminin temeli olan hasarı en aza indirmenin gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Türkiye’deki açık-yeşil 
alanlar, yerleri ve büyüklükleri itibariyle deprem sonrası güvenli alan oluşturma ve ikincil afetlere karşı hazırlıklı 
olma işlevlerini gerçekleştiremediği görülmüştür.  

Afet sonrası kayıpların azaltılması ve afetzedelere daha kaliteli bir yaşam sunulması amacıyla hazırlanan 
Afetzede Yerleşim Alanı Planları, özellikle gelişmiş ülkelerde yoğun bir kullanım alanı bulmakta, arama-
kurtarma ve sivil savunma güçlerinin acil müdahale edebildiği toplu ve düzenli yerleşim alanları 
oluşturabilmektedir.  

Bu çalışma kapsamında, Japonya Tokyo’da Deprem Sonrası Afet Önleyici Koridor Tasarımı örneğinden 
yararlanılarak bu tür parklar içinde kullanılabilecek kent mobilyaları ve projelendirme aşamasında 
kullanılabilecek standartlar irdelenmiştir. Japonya’nın başkenti Tokyo’da “Deprem sonrası kurtarma için büyük 
tasarım Deprem Sonrası Kalkınma İçin Genel Tasarım Planı” çerçevesinde dizayn edilen “Afetten Koruyucu 
Yeşil Koridor Tasarımı” örneğinden hareket edilmiş, 2001 Mayıs ayında “Grand Design for Recovery after an 
Earthquake” adı ile bir dönüşüm planı olarak uygulamaya konulan Tokyo Kent Planı, afet tasarım ilkeleriyle 
incelenmiştir. Metropolitan alan sakinlerinin katılımıyla oluşturulan bu plan, deprem sonrası iyileştirme stratejisi 
projesinin geliştirilmesi, alt yapı sistemlerinin ana arterlerle birlikte geliştirilmesi, kentsel alanların geliştirilmesi 
ve finansal kaynakların harekete geçirilerek, depreme dirençli yapıların oluşturulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca 
planda, binalara ulaşan yolların, parklar, suyolları ile birlikte yeşil bir hat olarak gelişmesi tasarlanmıştır (Çavuş, 
2013).  
 

2.1 Deprem-Planlama İlişkisi, Çevre ve Depreme Duyarlı Planlama 

Bu bilgiler ışığında, Deprem-Planlama İlişkisi incelenmiş, Çevre Duyarlı Planlama ve Depreme Duyarlı 
Planlama kavramlarının tanımlamaları yapılarak; bu iki kavramın bütünleştirilmesi ihtiyacı ortaya konulmuştur. 
Daha sonra, deprem hasarını en az düzeyde tutmaya yönelik çalışmalar ve ülkemiz için önemli bir potansiyel 
sorun olan, deprem sonrası olası ikincil afetlerin yaratacağı hasarı en az düzeyde tutmaya yönelik çalışmalar 
incelenmiş ve sonuçlar kısmında; deprem ve depremin yaratacağı ikincil afetlerin yaratacağı zararları en az 
düzeyde tutmak için peyzaj mimarlığı alanında planlamaya getirilebilecek standartlar belirlenmiştir. 
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2.1.1. Çevre ve Deprem Duyarlı Planlamanın Amaç ve Hedefleri  

Çevre ve deprem duyarlı planlama, yüzey suları, vadiler, yerleşilebilirlik kapasitesi, kademeli merkezler ve etkin 
enerji kullanımı; birbirleriyle aşağıdaki biçimde karşılaştırılmıştır; 

 

2.1.2 Çevre ve afet duyarlı planlamanın bütünleştirilmesi 

Çevre ve afet duyarlı planlamanın paralel hedefler olmakla birlikte; çevre duyarlı planlama tek başına hasar 
azaltamazken; afet duyarlı planlama da tek başına doğal kaynakların ve çevresel değerlerin sürdürebilirliğini 
sağlayamamaktadır. Bu nedenle doğal kaynakların korunması, sağlıklı koşullar yaratılması, deprem risklerinin 
en aza indirilmesi, insani ihtiyaçlarla uyumlu bir çevre oluşturulması için çevre ve afet duyarlı planlamanın 
bütünleşmesi gerekmektedir (Tam, 2004). 

Tablo 1. Çevre ve afet duyarlı planlama amaç ve hedefleri (Tam, 2004‘den oluşturulan tablo Çavuş, 2013) 

ÇEVRE VE DEPREM DUYARLI PLANLAMANIN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

ÇEVRE DUYARLI PLANLAMA DEPREM DUYARLI PLANLAMA 

YÜZEY SULARI 
- Korunması gerekli alanlardır. 
-Verimli tarım topraklarının tarımsal niteliğinin devam 
ettirilerek korunması 

YÜZEY SULARI 
- Sıvılaşma riskiyle yapılaşmaya uygun değil 
- Tarım alanlarının korunması ve amaç dışı 
kullanımının önlenmesi 

VADİLER 
- Hava akımı için potansiyel yeşil alanlar. 
-Verimli tarım topraklarının tarımsal niteliğinin devam 
ettirilerek korunması 
 

VADİLER 
- Yeşil alan olarak değerlendirilmelidir 
- Fazla eğimde kayma riski yaratacağından yerleşim 
için uygun değildir 

YERLEŞİLEBİLİRLİK KAPASİTESİ 
- Yerleşim bölgeleri stratejik ÇED planına dayanan 
analizlerle belirlenir 
- Fiziksel planlama, yerleşilebilirlik analizine ve doğal 
kaynaklara uygundur 
- Doğal kaynakların dengeli kullanması 

YERLEŞİLEBİLİRLİK KAPASİTESİ 
- Mikro belgelendirme haritaları/stratejik ÇED 
planlarına göre hazırlanan yerleşilebilirlik analizleri 
ile belirlenir 
- Yerleşimin fiziksel yapısını deprem riski göz önünde 
bulundurularak planlanması 
 

KADEMELİ MERKEZ SİSTEMİ 
- Yayılması engellenen çok merkezli kent. 
-Kademeli bir kent sistemin yaratılması 

KADEMELİ MERKEZ SİSTEMİ 
-Yerleşme, mevcut/olası faylara paraleldir. 
- Parçalı/çok merkezli kentler oluşturulur. 
 

ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI 
- Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için enerji etkin 
tasarımlar yapılmalıdır 
- Ulaşımda enerji tüketiminin minimum olacağı sistemlerin 
seçilmesi 

ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI 
-Belirlenen yoğunluklara uygun planlama ve enerji 
etkin tasarımlar yapılması 
-Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi kademeli 
ulaşım sisteminin oluşturulması 
 

ORMANLAR 
-Çevre değerinin artması gerekli 

ORMANLAR 
- Toprak kaymasının önlenmesinde etkili 
 

 

3. BULGULAR  

Çalışmadan elde edilen bulgular, depreme hasarlarını en az düzeyde tutabilmeye yönelik ve deprem sonrası 
afetlerin yaratacağı hasarları en az düzeyde tutabilmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır:  

 
3.1.Deprem Hasarlarını En Az Düzeyde Tutabilmek Üzere Yapılacak Çalışmalar 

Deprem hasarlarını en az düzeyde tutabilmek için yapılacak çalışmalar üç aşamada özetlenebilir:  

1-Deprem öncesi yapılması gereken afeti önleyici çalışmalar, 
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parkların bulunduğu bölgelerden, şehrin farklı kesimlerinden ve çevre illerden birçok kişi görevlendirilecektir. 
Bu kişiler önceden eğitilmelidirler. Deprem ve Toparlanma Parklarının tesisatı depreme dayanıklı olmalıdır. 

Toplanma alanları: Merkeze gelen yardımların, araçların, kurtarma ekiplerinin toplanması ve doğru 
yönlendirilmesi amacıyla şehir dışında kurulurlar. Genellikle mevcut piknik, mesire alanları bu amaçla 
kullanılabilir.  Merkezdeki kargaşa ve panikten uzakta doğru bilgi akışı sağlanarak, ihtiyaç duyulan bölgelere 
yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını kolaylaştırırlar (Şekil 3). 
 

 
Şekil 3.Toplanma alanı (Anonim, 2002) 

 
Deprem parkları: Kent dışında kurulan toplanma alanlarından ayrı olarak şehir merkezlerinde kurulması 
gereken parklardır. Aşağıdaki donatıları içermelidir: 

Jeneratör: Bütün deprem parklarında aynı özellikte tesisat ve tek tip jeneratör kullanılması önemlidir. Bunun için 
parklarda bulunan bekçi kulübeleri ve benzeri noktalar kullanılmalıdır (Anonim, 2002) (Şekil 4). 
 

 
Şekil 4. Jeneratörler (Anonim 2002) 

 
Rampalar: Günlük hayatta paten ve kay kay pisti olarak kullanılan rampalar kriz anında araçların malzeme 
indirmesi için kullanılabilirler (Şekil 5). 
 

 
Şekil 5. Rampa ve kay kay pisti (Anonim, 2002) 

 
Çöp Toplama Alanı: Bu alanlar deprem parklarının dışında, park içerisinde kirliliğe yol açmayacak, daha düşük 
kotta bulunan alanlar olmalıdır. 

Ses Düzeni: Deprem parklarında duyuruların ilanı için merkezi ses sistemi bulundurulmalıdır. 

Spor Tesisleri: Parklarda, kriz anında büyük çadırların kurulabileceği altyapıya sahip spor tesisleri 
oluşturulmalıdır (Şekil 6 ). 

 

 
Şekil 6.  Spor tesisleri (Anonim, 2002) 

 
Oturma Grupları: Parklarda, çadıra dönüştürülebilen oturma grupları bulunmalıdır (Şekil 7). 
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Şekil 7 Oturma grupları (Anonim, 2002) 

 
Yönetim ve Bilgisayar Merkezi: Kriz anında her türlü bilgiyi kaydedebilecek bir paket program ve fiber optik 
sistem internet erişimini tasarlanmalıdır (Anonim, 2002) (Şekil 8). 
 

 
Şekil 8. Yönetim ve bilgisayar (Anonim, 2002) 

 
Buz Pateni Sahaları: Buz pateni sahalarının morg olarak kullanılması mümkündür. Ayrıca, mezarlıklarda olduğu 
gibi buralarda da bir kayıt merkezi oluşturulmalıdır. 

Çamaşır ve Bulaşıkhane: Park içerisine yapılacak olan bir alanda çok sayıda çeşme bulundurularak kriz anında 
çamaşır ve bulaşık yıkama yeri olarak kullanılabilir. Bu alanlarda, kullanılacak makinelerin bağlantıları da göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Kayıp Toplanma Alanı: Birbirini kaybeden aile bireyleri ve özellikle çocuklar için düşünülmüş olan bu alanda 
yer alan reklam panoları, kriz anında ilan panosu olacaktır. 

Servis Birimleri: Deprem parklarındaki tuvaletler son derece sağlam ve kriz anındaki yoğunluk düşünülerek 
yapılmalı, ayrıca duş kabineleri yapılmalı ve güneş enerjisiyle bu birimlere sıcak su sağlanmalıdır. 

Otoparklar: Deprem parkı etrafında, kriz anında gelen araçlar için otopark yapılmalı, içme suyu ve sıvı temizlik 
malzemeleri dağıtacak olan tankerlerin yerleri belirlenmelidir (Şekil 9). 

 
Şekil 9. Otoparklar (Anonim, 2002) 

 
Helikopter Pisti: Deprem parkını kullanacak hava araçları için park alanı dışına bir pist yapılmalıdır. Bu pistin 
ışıklandırması jeneratör sistemine bağlı olmalıdır (Şekil 10). 
 

 
Şekil 10. Helikopter pisti (Anonim, 2002) 

 
Hamam: Parklarda yer alan havuzlar, suyu boşalarak üzerlerine çadır kurulur ve hamam haline getirilebilir. 
Tankerle gelen su, ısıtılarak portatif su tesisatına aktarılır (Şekil 11). 
 

 
Şekil 11. Hamam (Anonim, 2002) 
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Flaşörler: Kentin yüksek noktalarına yerleştirilen flaşörler, yön kavramı kalmayan depremzedelere yönelme 
noktası sağlayacaktır (Şekil 12). 
 

 
Şekil 12. Flâşörler  (Anonim, 2002) 

 
Mezarlıklar: Kriz anında mezarlıklarda bulunan kayıt merkezinde cenazelerin video ve fotoğraflı kayıtları 
tutulabilir (Anonim, 2002).  

Deprem parkları için şehirlerdeki yeşil alanlar, stadyumlar, hastane bahçeleri, okul bahçeleri ve üniversite 
yerleşim alanları en uygun yerlerdir (Şekil 13). Bu parkların depremden hemen sonra çok hızlı bir şekilde 
organize olabilmesi için uzman personel ve mahalli yetkililerden oluşan bir grubun eğitilerek görev 
dağılımlarının önceden yapılmış olması gereklidir. Böylelikle aydınlatma ve flaşör sistemleri gibi öncelikli 
olarak çalıştırılması gereken sistemlerin uzman ekipleri beklemeden çalıştırılması sağlanabilir.Bu istem ayrıca, iş 
bölümlerinde yedek eleman bulundurulmasını sağlayacaktır. 
 

 
Şekil 13. Deprem sonrası bir stadyum ve deprem park görüntüsü (www.gokyuzudergisi.com500 × 368Görselle ara) 

 

 
Şekil 14. a,b,c,d (http://alpkuzucuoglu.blogspot.com.tr/2011/12/afet-parklarindaki-kent-mobilyalari.html) 

 

Japonlar da bir yatırımı çok amaçlı olarak planlayarak vatandaşlarına çok amaçlı hizmet sunabilmektedirler. 
Örneğin bir kent parkını sadece rekreasyon alanı olarak değil, aynı zamanda acil durumlarda barınak olarak 
kullanılmasını sağlayacak şekilde dizayn ediyor; afet önleme parkları olarak da adlandırıyorlar. Ichikawa 
şehrindeki "Ozu Afet Önleme Parkı" afet anında vatandaşların acil tahliyesi için bir üs olarak kullanılmaktadır.  
Bu alan Ichikawa mandıralarının dönüşümü ile 2004 yılında oluşturulmuştur. Bu parkta çok amaçlı plaza, piknik 
alanı, gölet, su parkı ve rekreasyon alanları bulunmaktadır. Acil durumlarla ilgili tesisler ise, heliport alanı ve 
buna ait tesis, depo alanları, tahliye meydanı, içme suyu tankları (yer altında), yangın tankı, vatandaşın 
kullanımına yönelik çoklu musluklar, güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma elemanları bulunmaktadır 
(http://blogs.yahoo.co.jp/ttn4euw27n/20765761.html) Yine akıllıca bir yöntemle parktaki lambalar için direk 
üzerinde bulunan pervane ve güneş enerjisi panelleri yardımıyla kendi ürettiği elektrik kullanılmaktadır (şekil 
14d). Buradaki çok önemli husus, kurulan tesislerin de çok amaçlı olmasıdır. Örneğin oturma grupları olan 
bankların üstü, afet anında kaldırılarak mutfak elemanlarına dönüştürülmektedir (şekil 14a). Bir diğer park ise 
Tokyo Sugamo’da yapılan yeni blokların hemen yanında yer alıyor. 2,2 hektar büyüklüğündeki alandaki bu 
parkta 500 kişinin 1 hafta boyunca geçici olarak barınmalarına olanak tanıyabilmektedir. Afete yönelik tesisleri 
ise;  su rezervli depolama odaları, akü, lamba, battaniye, radyo, acil durum tuvaletleri ve diğer acil durum 
üniteleridir. Yine burada da banklar mutfak ünitelerine hızlı bir şekilde dönüşmektedir. Parktaki pergoleler de 
afetzedelerin kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için üstü kapalı çadıra dönüştürülmektedir (Şekil 14b). En 
önemli nokta ise belirli noktalarda bulunan rögar kapaklarının kaldırılarak acil durum tuvaletlerine 
dönüştürülmesidir (http://w00kie.com/). Çok amaçlı planlama yapan Japonlar parklarda kullanılan kent 
mobilyalarını da çok amaçlı olarak tasarlıyorlar. Parktaki banklarının afet sonrasında ocak olarak 
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kullanılabilmektedir. Bankların içine malzeme konulması için özel olarak adeta bir kutu şeklinde 
tasarlamışlardır. Afet zamanında barınak olarak işlevlendirilecek park banklarında afetzedelerin kullanımına 
uygun acil kurtarma ekipmanı ve kolay monte edilebilecek tuvalet ekipmanı depolanmaktadırlar. Bu tür 
depolama banklarından vatandaşlar bankın hemen yanında yer alan yazı veya levhalarla bilgilendirilmektedirler. 
Kurtarma ekipmanları testere, çekiç, jeneratör, inşaat demiri kesme aleti, halatlar, hidrolik kriko vb alet ve 
cihazları kapsamaktadır. Tuvaletlerin üzerine kurulacak ekipman ise daha önceden altyapısı hazırlanmış rögar 
tipi çadır veya diğer portatif malzemeden oluşmaktadır. Bu tür ekipmanlar modüler olarak hazır olup, iki yetişkin 
tarafından 5 ile 10 dakikada kurulabilmektedir. Bu bankların içine portatif sedyeler de konabiliyor (Şekil 14c). 
Böylece acil durum ve sağlık ekipmanlarıyla bu tür kentsel mobilyalar, kurtarma mobilyalarına 
dönüşebilmektedir. Sedyenin yanında acil durum yatağı, mutfak tezgâhı, parkta normal zamanlarda kullanılacak 
beyzbol ve tenis ekipmanları da bu banklara konulmaktadır. 

 

3.1.3 Deprem Sonrasında Yürütülmesi Gereken Yeniden Yapılandırma Çalışmalarıdır (Çadır, Kontenyer 
vb.) 

Deprem sonrası kurtarma operasyonları¸ çadır kentlerin kurulması¸ geçici iskân alanlarının düzenlenmesi gibi 
çalışmalarda yaşanan sorunlar¸ deprem sonrası örgütlenmenin ve yeniden yapılanmanın büyük ölçüde şehrin 
dışına çıkarılması ihtiyacı¸ yeşil alanların deprem sonrası işlevlerini yerine getirmede yetersiz kaldığını 
göstermektedir. 

Bu sorunun çözülmesi için, deprem sonrasında halkın temel ihtiyaçlarını giderebileceği Geçici Afet 
Merkezlerinin imar planlarında yer alması gerekmektedir. Bu merkezler tasarlanırken, normal zamanlarda 
belediyeler veya kamu kurum-kuruluşlarının hizmetine de tahsis edilerek, belediyelerin geçici araç parkı, depo, 
haftalık semt pazarı, şehrin dinlenme ve piknik alanı, yeşil alan gibi konularda da hizmet verebilecek, kolay 
ulaşılabilecek şehrin dış mekânları seçilmelidir. Bu yolla, Geçici Afet Merkezleri için arazi oluşturma sürecinde 
sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilecektir (http://www.ekutuphane.imo.org.tr/pdf/3908, 2007). 

Afet alanlarının büyüklük standartları ve ilkeleri: Afet alanlarının büyüklükleri 3.000 m2 (100 çadır ve 400 
nüfus) ile 30.000 m2 (1.000 çadır ve 4.000 nüfus) arasında değişen ölçülerde olmalıdır. Çadır alanı olarak 
düzenlenecek alanların büyüklükleri kişi başına minimum 3,5 - 4,5 m2 ile maksimum 7,5 m2 arasında olmalıdır. 
Bir çadır alanı düzenlenirken çadırların 4 kişinin kalabileceği ebatlarda, dış etkenlere dayanıklı ve 20-25’erli 
gruplar halinde ve adalar şeklinde sıralanacakları düşünülerek hesaplama yapılmalıdır.  

Prefabrike yapılar ise, 10-200 m2 arasında değişen büyüklüklerde ve kolayca monte edilebilecek şekilde 
tasarlanmalıdır (Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım Sözleşmesi; www.saglik.gov.tr 2007). 

Depreme karşı sığınma kampları, köprüleri ve yolları inşaa etmek gerekli olup; sığınma kampları ve tahliye 
alanları, her sığınmacı için 1 m2 ölçeğine göre düzenlenmeli ve sığınma alanlarının büyüklüğü en az 10 ha 
olmalıdır (Şengezer, 1999) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 15.  Geçici afet merkezi örnek planı (Kara, 2007) (http://www.ekutuphane.imo.org.tr/pdf/3908.pdf). 
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Örnek planda yer alan çadır alanları, her biri 30 m2 olan 20-25 adet çadırı ifade etmektedir. Bu hesaba göre 
planda ihtiyaç duyulan alan 9.600 m2 – 12.000 m2 ortalama 10.000 m2 büyüklüğündedir. Bu büyüklükte bir 
tahliye alanı, Şengezer’in (1999) kitabında belirttiği üzere, kişi başına en az 1 m2 tahliye alanı toplam 10 ha 
standardını doğrulamaktadır. 
 
 

4. SONUÇLAR 

4.1 Deprem Odaklı Planlama Standartları 

Bir mekân organizasyonu olan fiziksel planlama üç aşamayı kapsamaktadır. İlk adım, kentlerin gelişim yönlerini 
uygun bir biçimde seçerek kenti gereksinimleri karşılama ve afetlere dayanıklı hale gelmedir. Daha sonra, farklı 
risk derecesindeki alanların yerleşim kriterleri belirlenir. Son olarak, arazi kullanım kriterlerine göre en az riskli 
alanlar seçilir. Buna bağlamda peyzaj tasarımları; kullanım biçimleri, konum ve amaçlarına göre değişkenlik 
gösterir (Anonim, 2008) (Tablo 2). 
 
  

Tablo 2. Açık alan tipi, afet önleme ve geliştirmedeki rolü (Şengezer, 1999). 
AÇIK ALAN TİPİ AFET DURUMUNDA ROLÜ GELİŞTİRME YÖNÜ 
Büyük ölçekli parklar Tahliye alanları Metropol parklarını inşası 
Küçük parklar Afete dirençli eylem üssü, buluşma alanı Parkları geliştirmek ve emniyet altın almak 
 Yollar Yangın kırıcılar Riskli alanlarda yolların iyileştirilmesi 

 

 Tahliye alanlarının geliştirilmesinde, yaşlı ve özürlüler dikkate alınarak güvenli güzergahlar 
oluşturulmalı, kabartmalı şekiller içeren tabelalar kullanılmalı, belediyelerin planlamada deprem 
parklarına yer vermesi zorunlu hale getirilmeli ve afet dirençli model bölge projeleri öncelikle yüksek risk 
içeren bölgelerde hazırlanmalıdır. Bunun için yangın kırıcılarla çevrelenen ilköğretim okulu 
büyüklüğünde bir alan seçilmelidir. 

 Açık alanlar süreklilik göstermeli, konut ve diğer alanlara optimum mesafeleri analiz edilmelidir. Mevcut 
ve yeni oluşturulacak açık alanların bir sistem oluşturabilmesi için ulaşım ağı ve doğal yapısıyla 
ilişkilendirmeli, bunun için, heyelan, taşkın ve sıvılaşma alanı olarak belirlenen bölgeler, dereler ve ana 
arterler boyunca belirlenen sağlı sollu 20 m genişliğindeki zon ve tüm baraj altı havzalarda belirlenen risk 
bölgeleri açık-yeşil alan olarak düzenlenmelidir. 

 Acil durum su şebekeleri geliştirilmeli veya alternatif su sağlama yolları ile acil depolama sistemleri 
sağlanmalıdır. Kapalı su şebeke sistemleri tercih edilmeli ve ilk yardım merkezi olarak hizmet verecek 
birimlere sürekli su sağlayacak donanımlar yerleştirilmelidir (UN, 1978). 

 Deprem sonrası tahliye aksları ve çevrelerinde yangın ve emniyet önlemleri alınmalı, ana ulaşım aksları 
kesişmemeli; riskli alanlar ve hastanelerde helikopter pistleri düzenlenmelidir. 

 İtfaiye merkezleri yenilenmeli ve dengeli şekilde dağılımı sağlanmalı, çok merkezli kurtarma eylem planı 
tasarlanmalı, ana ve ara kademe merkez üslerinin afetten etkilenmesi önlenmelidir. 

 Çoklu yıkıma neden olabilen bitişik nizam yerine ayrık yapılaşma seçilmelidir (Özer, 2007). 

 Tarihi, kültürel ve doğal nitelikleriyle tescilli yapı ve alanlar için tampon kuşaklar oluşturulmalı, tarihi 
yapıları restorasyon çalışmaları yapılmalı, deprem anında yapıya zarar verebilecek çevre unsurlar 
temizlenmelidir (Şengezer, 1999).  

 Çok büyük bina ve yapılar, önemli sivil binalar, yüksek yoğunluklu sosyal/kültürel donanımlar, 500 KW 
yayım gücü olan radyo istasyonlarını bataklık, heyelan sahaları, zemin suyu yüksek alanlar üzerinde inşa 
edilmemeli, zorunlu durumlarda zemin durumu iyileştirilmelidir. 

 Depreme karşı kent planlamasında, uzun cepheleri deprem kuvvetlerine paralel geliştirilmiş binalar tercih 
edilmeli, L-T-U-H-Y şekilli planlardan kaçınmalıdır (Şengezer, 1999).  
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 Deprem riski altındaki bir bölgede az eğimli alanlarda eğime paralel, çok eğimli alanlarda eğime dik 
konut dizileri olmalıdır (Aka, 1992). 

 Yol boyu yer alacak aydınlatma elemanları, çiçeklikler, çeşitli direkler, reklam panoları, duraklar vb. 
kentsel mobilyalar, kaldırımda geçişi engellemeyecek şekilde, kaldırımın genişliğine bağlı olarak yol 
cephesinde 100-200 cm’lik bir bant içerisinde yer alacaktır. 

 Afet anında yolun açık kalmasını sağlamak amacıyla, aydınlatma elemanlarının yüksekliği yol kesiti 
şeklinde görüldüğü gibi, yol genişliği ile ilişkili olacak şekilde belirtilmiştir. Bu anlamda, 15 m ve daha 
dar yollarda 6 m’den daha kısa olmak üzere yol genişliğine göre farklılaşan yüksekliklerde olmalıdır. 

 6 m ve daha kısa direkler tretuvarın yol kenarına göre asgari 50 cm, daha uzun direklerse en az 75 cm 
içeriye yerleştirilecektir. 

 Yol ağaçlandırması, yol ağaç türleri, yolun genişliği ile orantılı olarak “ TS 8146 Şehir İçi Yol ve Meydan 
Ağaçlandırma Kuralları”’nda belirtilen küçük, orta ve büyük boy ağaçlar referans alınarak seçilecektir. 

 Tretuvar genişliği 4 m’den daha küçük yerlerde ağaçlandırma tretuvar dışında yapılacaktır. Bu durumda 
ağaçların tretuvara olan mesafesi en az 1 m olmalıdır. Tretuvar genişliği 4 m’den büyük yerlerde ağaçlar 
tretuvarın yol kenarına göre en az 1 m içeriye yerleştirilecektir. 

 Ağaç ekseninde ”TS 8146”’da belirtilen şekilde altyapı unsurlarının 380 cm genişliğinde kök alanı 
bırakılmalıdır. Bu hem altyapı unsurlarının zarar görmemesi, hem de afet sonrası müdahale açısından 
gereklidir. 

 

4.2 Deprem Sonrası Kalkınma İçin Genel Plan Çerçevesinde Yer Alan Afet Sonrasına Yönelik Yeşil 
Koridor Tasarımı 

Japonya’nın başkenti Tokyo’da “Deprem Sonrası Kalkınma İçin Genel Tasarım Planı Çerçevesinde Dizayn 
Edilen Afetten Koruyucu Yeşil Koridor Tasarımı”; 2001 Mayıs ayında “Grand Design for Recovery after an 
Earthquake” adı ile bir dönüşüm planı olarak uygulamaya konulan Tokyo Kent Planı, afet tasarım ilkeleri ile 
incelenmiştir. 

Bu bölümde, Deprem-Planlama İlişkisi çerçevesinde; deprem ve deprem sonrası ikincil afetler nedeniyle 
meydana gelen hasarı en az düzeyde tutmaya yönelik çalışmaların incelenmesinin ardından belirlenen; Peyzaj 
Mimarlığı meslek disiplini altında planlamaya getirilebilecek standartlar belirlenmiştir. 

- Deprem sonrası iyileştirme stratejisi projesinin geliştirilmesi,  

- Alt yapı sistemlerinin ana arterlerle birlikte geliştirilmesi,  

- Kentsel alanların geliştirilmesi ve finansal kaynakların harekete geçirilerek depreme dirençli yapıların 
oluşturulması, 

- Binalara ulaşan yolların, parklar, suyolları ile birlikte yeşil bir hat olarak gelişmesi,  

- Bölgeler arasındaki uzaklığın 1,2 km olarak belirlendiği,  

- Bölge sahiplerinin yürüyerek 30 dakika içinde güvenli bölgelere ulaşabilmesinin sağlandığı,  

- Yaklaşık 50 hektar büyüklüğündeki bu örnekten yola çıkarak, büyük kentlerin yangın savunması, acil 
tıbbi hizmetler, kurtarma ve güvenlik gibi etkili afet önleme konuları açısından tasarlanması, 

-  Afet eylem planları, tahliye aksları ve güvenli barınma noktalarının düzenlenmesi, 

-  Açık alan rezervlerinin oluşturulması, 

-  Yangına dirençli binaların inşa edilmesi, gibi afet güvenliği oluşturması için gerekli kriterler 
belirlenmiştir (Şekil 16 a,b). 
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ÖZET 

 
Deprem Yalıtımı, yapının depreme karşı koyma kapasitesini arttırmak yerine yapıya gelen deprem etkisini 

azaltan basit bir yaklaşımdır. Ancak yaklaşım ile karşılaştırıldığında uygulanması daha teknik ve nispeten pahalı 

bir sistemdir. Deprem yalıtım sistemleri, zeminle birlikte hareket etmek zorunda olan yapı temellerini, geri kalan 

taşıyıcı yapısından ayıran sistemlerdir. Deprem enerjisini önemli ölçüde sönümleyen bu enerji yalıtım sistemleri, 

zeminden yapıya aktarılan deprem kuvvetlerini ve hasarı azaltır. Bu sistemler sayesinde yapıların gerek deprem 

sırasında, gerekse hemen sonrasında faaliyetlerine devam edebilmesi sağlanmış olmaktadır. Deprem yalıtım 

sistemleri, bu tekniğe uygun şekilde tasarlanmış yeni yapı inşaatlarında kullanılabildiği gibi yalıtımsız olarak 

inşa edilmiş binalara sonradan da yerleştirilebilmektedir.  

 

Gelişen teknoloji ile birlikte deprem enerjisini yalıtmadan enerji sönümleyiciler de yerleştirilebilmekte veya 

hassas donanımların bulunduğu bazı odalardaki bu donanımlara özel titreşim sönümleyen ve o oda döşemesine 

uygulanabilen sistemler de kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Bu çalışmada deprem yalıtım yöntemleri ve bazı enerji sönümleyici sistemler incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Deprem yalıtımı, sismik izolasyon, enerji sönümleyiciler, izolatörler 
 

EARTHQUAKE ISOLATION SYSTEMS 
 

ABSTRACT 
 

Earthquake isolation is a simple approach that decreases earthquake impact on structures rather than increasing 

capacity of structures against earthquake impact. But this method is rather more technical and more expensive 

when compared with the approach. Seismic isolation systems isolate foundations lying on earth from the rest of 

the bearing systems of structures. These damper systems that isolate an important quantity of earthquake energy 

decrease the forces transferred from the earth to the structure and also decreases the damage occurrence. Thanks 

to these systems that, usage of structures can sustain their operation during the earthquake and after it without 

interruption. Structures can not only be designed before the erection of construction according to seismic 

isolation systems, but also these systems can be installed into existing structures by redesigning and rebuilding.  

 

According to some newly developed technologies, energy dampers can be installed into structures without 

earthquake isolation. And also, vibration damper slab systems can be installed onto slabs at needed rooms’ 

inclusive sensitive equipment.  

 

In this study, earthquake resistant systems and some energy damper systems are examined. 

 

Keywords: Earthquake isolation, seismic isolation, energy dampers, isolators. 
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1. GİRİŞ 
 

Deprem yalıtım sistemi, klasik, güçlü ve sünek bina yapımı mantığına karşı, yapıya gelen deprem etkisini 

azaltmayı amaçlayan bir yöntemdir. Büyük bir depremden insanların sağ çıkmasını sağlamanın yanı sıra, sosyal 

ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi gibi amaçlarla, yapıların işlevlerinin kesilmeden devam etmesi 

gerekliliği ve/veya talebi de söz konusu olduğunda, mevcut deprem yönetmeliklerinden daha ileride bir tasarımın 

gerekli olduğu aşikârdır. Bu noktada en güvenli, çağdaş ve güncel yöntem deprem yalıtım teknolojisidir. (Sismik 

İzolasyon ya da Sismik Temel İzolasyonu olarak da bilinir) (Anonim, 2015a). 

 

Bir yapının sahibi veya yöneticisi, ne büyüklükte bir deprem olursa olsun, depremden hemen sonra evine, 

işyerine girip normal hayatına, üretimine kaldığı yerden devam etmek istiyorsa, işte bu noktada klasik deprem 

yönetmelikleri yetersiz kalmakta ve deprem yalıtımı teknolojisi kaçınılmaz hale gelmektedir. Çünkü deprem 

yönetmeliklerinde öncelikle amaçlanan can güvenliğidir. Oysa büyük bir depremin ana ve artçı şokları sadece 

fiziksel olmayıp aynı zamanda ekonomik şoklar da yaratmaktadır. Bu sebeple deprem sonrasında oluşacak 

zararlar, yapılarda gözle görülen somut hasarların çok daha ötesine, önceden görülmeyen boyutlara 

uzanabilmektedir. Zararın gerçek boyutu haftalar, aylar, hatta yıllar geçmeden tam olarak anlaşılamayabilir. 

Maalesef birçok kuruluş ve şirket, bu tür ekonomik artçı şoklara karşı bugün güvencede değildir. Şirketlerin ve 

kurumların günlük operasyonlarının kesintiye uğraması riskini ortadan kaldıran teknoloji deprem yalıtımıdır 

(Anonim, 2015b). 

 

Depreme dayanıklı titreşim kontrol sistemleri ise deprem kuvvetlerinin etkisini azaltmak ilkesine dayanır. 

Yapılarda deprem kuvvetlerinin etkisini azaltmak amacıyla, enerji yutan ve sismik yalıtım yoluyla yapının 

titreşimlerini kontrol altına alan özel yapısal elemanlar kullanılmaktadır. Temel ile üstyapı arasına yerleştirilen 

yapısal elemanlarla binayı büyük zemin hareketlerinin yatay etkilerinden korumak yoluna gidilmiştir. Bu yapısal 

elemanlar yapıya temel bir frekans vermektedir. Bu frekans, zemin hareketinin hakim frekansından ve binanın 

temel frekansından çok küçüktür (Karabörk, 2007). Bu amaçla geliştirilmiş bir çok temel yalıtım malzemesi 

vardır (Turkington vd., 1988, Asher vd., 1997, Nagarajiah ve Sun, 2000-2001, Jangid, 2007, Providakis, 2008). 

 

Sismik yalıtım yapılmış ve yapılmamış yapının deprem davranışı incelendiğinde sismik yalıtımlı yapıda sadece 

tabanda ötelenme varken sismik yalıtımsız yapıda katlar arasında büyük ötelenmeler olduğu görülür.  

 
Şekil 1. Deprem yalıtımlı ve yalıtımsız bina karşılaştırması 

 

Deprem yalıtım sistemleri, zeminle birlikte hareket etmek zorunda olan yapı temellerini, geri kalan taşıyıcı 

yapısından ayıran sistemlerdir. Deprem enerjisini önemli ölçüde sönümleyen bu enerji yalıtım sistemleri, 

zeminden yapıya aktarılan deprem kuvvetlerini ve hasarı azaltır. Bu sistemler sayesinde yapıların gerek deprem 

sırasında, gerekse hemen sonrasında faaliyetlerine devam edebilmesi sağlanmış olmaktadır. Deprem yalıtım 

sistemleri, bu tekniğe uygun şekilde tasarlanmış yeni yapı inşaatlarında kullanılabildiği gibi yalıtımsız olarak 

inşa edilmiş binalara sonradan da yerleştirilebilmektedir.  
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Şekil 2. Deprem yalıtım sistemi montajı 

 

2. DEPREM YALITIM SİSTEMLERİ  
 

Deprem yalıtım sistemlerinin yararları şunlardır (Anonim, 2015c): 

 

 Yüksek can güvenliği, 

 Yapının taşıyıcı sistemi ve mimari elemanlarında minimum deprem hasarı, 

 Şiddetli depremlerden sonra bile hemen kullanım; hastaneler, hava alanları ve bilgi işlem merkezleri vs. 

 Hemen kullanım sayesinde iş kaybının önlenmesi ve pazar payının korunması, 

 Yapının değerli eşya ve cihaz içeriğine etkin koruma, 

 Ulaşım yapılarında süreklilik, köprü ve viyadüklerin hasar görmeden kullanılmasının devamı, 

 Yıkılma ve hasar olmayacağından yeniden inşaat ya da onarım maliyetlerine gerek kalmaması, 

 Minimum bakım gereksinimi, 

 Tarihî bina ve değerlerin korunması.  

 

2.1. Sismik İzolasyonların Uygulama Alanları 

 

Mevcut yapılara uygulanabileceği gibi, yeni yapılacak yapılar da daha avantajlı biçimde kullanılabilir. Sismik 

İzolasyon: ABD, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Sismik yalıtkan kullanımında amaç bütün ötelemelerin temel ile üst yapı arasında olmasını 

sağlamak ve sönümleyici elemanın mümkün olduğu kadar deprem enerjisini yutmasını ve sönümlemesini temin 

etmektir. Bu amaçla yapının dinamik özellikleri değiştirilerek depremde yapıya gelecek yatay yükün azaltılması 

hedeflenir. Yapının sönümü artırılırsa yapıya gelen hem ivme hem de ötelenme azalacaktır. Yapıların şiddetli 

depremlerde yatay yer değiştirmeleri belirlenen sınırlardan büyük olmamalıdır (Anonim, 2015d). 

 

Yapı periyodu T=2π√m/k ifadesi ile verilmektedir. Periyod yapının kütlesi ile doğru, rijitliği ile ters orantılıdır. 

Yapının rijitliği azaltılır, periyodu uzatılırsa yapıya daha küçük bir deprem kuvveti gelecektir. Yapının periyodu 

2 - 2,5 sn. kadar uzatılırsa, deprem kuvvetlerin de önemli bir azalma olmaktadır. İzolasyonlu sistemde yapının 

yer hareketini büyütme oranı 0.9 - 1.0 civarındadır.  İzolasyonlu yapı rijit kütle hareketi yapmaktadır.  

İzolasyonsuz yapı yer hareketini 3.0 - 6.0 kat büyütmektedir (Anonim, 2015e). 

 

2.2. Kullanılması Uygun Olmayan Durumlar 

 

Yapıların periyotlarının uzatılması yumuşak zeminler üzerine inşaa edilmiş yapılar için zararlıdır. Yumuşak 

zeminlerde sismik yalıtım konularak yapı periyodunun artırılması halinde yapıya gelecek deprem yükü 

artacaktır. Bitişik nizam yapılarda yalıtım yapılması uygun değildir. 

 

2.3. Depremin Pasif ve Aktif Kontrolü 

 

2.3.1. Pasif Kontrol  

 Sismik izolatör pasif enerji yutucular 

 Elastomerik mesnetler metal sönümleyiciler  
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 Kurşun-Kauçuk mesnetler sürtünme sönümleyicileri  

 Elastomerik mesnetler ve enerji yutucu cihazlar 

 Viskoelastik sönümleyiciler  

 Viskoz sönümleyiciler  

 Sürtünme sarkacı mesnetleri  

 Ayarlanmış kütle sarkacı sönümleyiciler 

 Yassı kayıcı mesnetler ve yük veren cihazlar 

 Ayarlanmış sıvı sönümleyiciler 

 Yağlanmış kayan mesnetler ve enerji yutucu sistemlerdir. 

 

2.3.2 Aktif Kontrol 

 Bağ sistemler 

 Kütle sistemleri 

 Değişken rijitlik ve kütle sistemleri 

 Şok sistemleri 

 Aerodinamik sistemlerdir. 

 

2.4 Sismik İzolatörlerin Türleri 

 

Sismik izolasyon tekniği basit bir ilkeye dayanmaktadır. Yapının temellerinin üstünde düşey taşıyıcı 

mesnetlerinde yatay harekete izin verecek bir düzenleme yapmak. Bu ilkeye dayalı olarak geliştirilen ve 

uygulamaları son on yılda büyük artış gösteren sismik izolasyon teknolojileri üç ana başlık altında toplayabiliriz. 

 Kauçuk esaslı sismik izolatörler (Elastomeric Isolators) 

 Sürtünmeli sarkaç türünde izolatörler (Friction Pendulum) 

 Sönümlendirici cihazlar 

 

 

3. DEPREM YALITIMI TÜRKİYE UYGULAMALARI 
 

Sağlık Bakanlığı İnşaat Onarım Dairesi Başkanlığınca yayınlanan 2012/6 sayılı genelge ile ‘Sağlıkta Dönüşüm 

Kapsamında Yapılacak Sağlık Tesisleri İçin Proje Aşamasında Uyulması Gereken Hususlar’ a ait kriterler 

belirlenmiştir. Bu kriterlerin Deprem Bölgeleri ile ilgili bölümünün 1. Maddesinde ‘1. ve 2. Derece deprem 

bölgelerinde 100 yatak ve üzeri hastanelerin taşıyıcı sistemleri sismik izolatörlü olarak projelendirilecektir. 

İzolatör modeli seçimi, teknik çalışma ve projelendirme sonrası Bakanlık tarafından onaylanacaktır.’ İfadesi yer 

almaktadır (Anonim, 2013). 

 

Türkiye’de genellikle ikili sarkaç izolatörü kullanılmaktadır. 2012 yılında VARYAP tarafından yapımı devam 

eden Erzurum Sağlık Kampüsü’nde 1250 adet izolatör kullanılmıştır. Bunların her birinin fiyatı 6-7 bin Euro 

civarındadır. İzolatörlerin tek yönde 50cm. yer değiştirme (deplasman) yaptığı söylenebilir. Aynı zaman da bir 

kolana gelen 200.000 KN yükü yerine 60.000 KN lara düşürebiliyor (Kubin vd). Seçilen izolatörler testlere tabii 

tutuluyor ve tam performans beklenmektedir. Aksi takdirde Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmamaktadır. Testler 

Almanya ve Amerika’da yarı yükle (1100 ton) gerçekleştirilmiştir. Sürtünmeli izolatörler kullanılmıştır.  
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Şekil 3. Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler 

 

Sürtünmeli sistemler tekli, ikili ve üçlü sarkaçlar şeklinde çalışmaktadır. Üçlü sarkaç tipi izolatör üretimi sadece 

Yeni Zelanda’da yapılmaktadır. Üretimi ulaşımı ve maddi külfeti göz önünde bulundurulduğunda çok tercih 

edilen bir sarkaç modeli değildir. Bir izolatörün 4 ya da 5 büyük deprem yaşama ömrü vardır. İzalotörler neme 

ve toza karşı korunmalıdır ortalama 25-50 yıl ömrü vardır. İzolatörlerin yaptığı deplasman belirlenen sınırlarını 

geçerse dağılabilir. Sürtünmeli sismik izolatörler belirli bir deprem etkisine kadar hareket etmezler. 

 

Bir diğer örnek de yapımı 1991 yılında tamamlanmış Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’dir. 

Bu binaya 2012 yılında deprem izolatörleri eklenmesi çalışmaları başlanmıştır. Toplam da 16 blok 113.000 m2 

750 yataklıdır.  İzolatörler merdiven ve asansör harici (temel de kesilip çıkarılıyor) kolon perde duvarlar da 

zemin altında izole edilmiştir (Kubin vd., 2012). 

 

  
Şekil 4. Sürtünme esaslı izolatörün açık hâli      Şekil 5. Bir kolon ortasında sürtünme esaslı sismik izolatör  

 

İstanbul Cevahir Piramit Cam Kubbe Mesnetlerinin Sismik İzolasyonu da bir başka örnek binadır. AVM’nin çatı 

kısmında bulunan 240 ton ağırlığındaki, toplam 16 adet kolon tarafından taşınan ve dilatasyon ile ayrılmış iki 

farklı blok üzerine sabit mesnetli olarak oturtulmuş olan piramit cam kubbe ışıklığın, AVM’nin bir tarafındaki 

toplam 8 adet mesnetinin sismik izolatörler ile değiştirilerek hareketli (kayıcı) hale getirilmiş ve böylece 

depremde göçme ihtimali engellenmiştir (Şekil 6). 

 

Topkapı Sarayı “Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu” sergisi kapsamında, KİK (Koni-içi-Küre) 

tipi Sismik İzolatörler ile tarihi eserlerin bulunduğu vitrin ünitelerine deprem yaltımı yapılmıştır. Bu proje 

Türkiye’de bir ilktir. Marmaray projesinde, Finansbank Operasyon Merkezi bilgi işlem katı, Cevahir Alışveriş 

Merkezi’ndeki 240 tonluk cam kubbenin altında, Topkapı Sarayı Harem Sergisi’nde ve konutlar dâhil birçok yer 

de artık sismik izolatörler kullanılmaktadır (Şekil 6 ve 7). 
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Şekil 6 ve 7. Özel tip sismik izolatör kullanım örnekleri 

 

4. SONUÇLAR 
 

Görülmektedir ki sismik yalıtım yapılan yapılarda, deprem etkisi en aza indirgenmekte ve gerek yapının gerekse 

yapıda bulunan donanımların ve cihazların depremden zarar görmesi engellenmektedir. Depremlerden sonra 

hizmet vermesi hayati önem taşıyan köprü, viyadük, itfaiye binası, hastane, iletişim binası gibi yapılarda sismik 

izolasyon yapılması gelişmiş ülkelerde şart koşulmaktadır. 2013’te yayınlanan Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile 

artık 100 yatak ve üzeri hastanelerde de uyulması zorunlu hale gelmiştir. 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1986 yılından bu yana teknik yönetmeliklere girmiş bulunan sismik yalıtım 

teknolojisi diğer ülkelerin yönetmeliklerine de dahil edilmiş bulunmaktadır. Ülkemizde Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1998 yılında yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliğinde sismik yalıtıma 

yeşil ışık yakılmakta ve Amerikan Deprem Yönetmeliği kurallarına uyulmasının yeterli olduğu belirtilmektedir. 

 

Gerçekten deprem mühendisliğinde bir çığır açan sismik yalıtım tekniğinde son yıllarda büyük gelişmeler 

sağlanmıştır. Doğal bir olgu olan depreme karşı yapıların korunmasında etkili bir çözüm olan sismik yalıtım 

teknolojisi uygulamasının yaygınlaşması yakın gelecek mühendislik çalışmalarında önemli bir yer bulacaktır. 
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ÖZET 

Ülkemiz başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi farklı doğal afetlerin görülebildiği bir 
coğrafyadadır. Sanayileşmenin artması ve farklı türde imalatların yapıldığı tesislerin kurulması neticesinde, insan 
kaynaklı meydana gelen afetlerle de karşılaşılmaktadır. Afetlerle mücadelede başarı sağlayabilmek için etkin bir 
afet yönetim sisteminin olması gerekir. Afete hazır, afet kültürüne sahip bilinçli bir toplumun oluşması 
neticesinde afetler sonucu meydana gelecek can ve mal kayıpları asgari seviyeye inecektir.  

Dünyada kabul görmüş ve önde gelen ülkeler tarafından tatbik edilen bilimsel ve bütünleşik afet yönetim sistemi 
4 ana başlık içerisinde toplam 8 evreden oluşmaktadır. Bu aşamalar kayıp ve zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve 
erken uyarı, afetler, etki analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılandırma olarak sıralanmaktadır. 
Ülkemizde de son yıllarda afetlerle mücadelede yöntem değişikliğine gidilme zaruriyeti doğmuş, afete müdahale 
odaklı yaklaşımdan, afet öncesi çalışmaları da içine kapsayan afet yönetim sistemi tesis edilmeye başlamıştır.  

Belediyeler bünyesinde teşkilatlanmış olan itfaiye teşkilatlarının görevleri arasında yangınlara müdahale ve 
söndürme, her türlü kaza, çökme, patlama, benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale, 
arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapma, su baskınlarına müdahale etme 
görevleri olduğu gibi doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılma vazifesi de 
bulunmaktadır. 

Tebliğimizde, bütünleşik afet yönetim sistemi ve ülkemizin afetlerle mücadele eden kurumları arasında bulunan 
ve tüm Türkiye genelinde teşkilatlanmış olan itfaiye organizasyonunun bu sistem içerisindeki rolü anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi, İtfaiye 

 

INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM AND THE ROLE OF THE 
FIREFIGHTING ORGANISATION IN THIS SYSTEM 

 

ABSTRACT 

Our country mainly earthquakes, floods, landslides, rock falls, is a land of diverse natural disasters such as 
avalanches can be seen. The increase in industrialization and consequent establishment of the facility where the 
manufacturing of different types, also met with human-induced disasters occurring. To ensure success in the 
fight against disasters must be an effective disaster management system. Disaster-preparedness, as a result of the 
formation of a conscious society with cultural disaster disasters occur as a result of loss of life and property will 
be reduced to a minimum. 

Has been recognized in the world and is administered by the country’s leading scientific and integrated disaster 
management system consists of 8 stages in four main categories. At this stage, losses and mitigation, 
preparedness, forecasting and early warning of disasters, impact analysis, response, recovery and reconstruction 
as are listed. Our country was born of necessity in the fight against the attempt to introduce changes disasters in 
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Teknolojik ve İnsan Kaynaklı Afetler 

Nükleer ve kimyasal kazalar, sanayi kazaları, trafik kazaları, baraj patlamaları, yangınlar, salgın hastalıklar, 
savaşlar,  terör olayları, terörizm ile ilgili eylemler, teknolojik ve insan kaynaklı afetler içinde yer almaktadır. 

Afet Yönetimi 

Afet Yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla afet öncesi ve 
sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve 
uygulanması için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda 
kullanımını gerektiren bir yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır. 
 
Afet Yönetimi Evreleri 

 

 

 

 

 

                                                          

                                          

Şekil 1 Afet Yönetimi Evreleri 

Afet yönetim döngüsü olarak adlandırılan birbirini takip eden, birbirleri ile bağlantılı bir yapıyı oluşturan bu dört 
evreyi bir birbirlerinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir. Zira bu evreler bazen çakışabilir, bazen de aynı 
anda yürütülmeleri gerekebilir. 
 
Zarar Azaltma 
Afet tehlikesinin önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması için alınması gereken tüm önlemler ve faaliyetleri 
içerir. 

Yerel Yönetimler olarak alınması gereken önlemler; 

• Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması için 
önlemlerin alınması, 

• Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme 
kapasitesinin geliştirilmesi, 

• Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi, 
• Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması. 

 

Hazırlık 

Olayın yıkıcı etkilerini azaltacak ve insan canı, malı ve milli servetleri koruyacak uzun ve kısa süreli birçok 
faaliyet bu evrede ele alınır.  

• İl ve ilçe düzeyinde “Acil Yardım Planlarının” hazırlanarak güncel tutulması ve geliştirilmesi, 
• İkaz ve Alarm Sistemlerinin kurulması, 
• Planlarda görevli personelin görev tanımlarının (neyi, nerede, hangi araçlarla nasıl yapacağı) 

belirlenmesi, 

ZARAR 
AZALTMA

İYİLEŞTİRME MÜDAHALE 

HAZIRLIK 
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• Bu planlarda görev ve sorumluluk verilen personelin eğitim ve tatbikatlarla bilgi düzeylerinin 
geliştirilmesi,  

• Afet Bilincini oluşturmak amacıyla halka yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması, 
• Olası bir afet riskine karşın kritik malzemelerin stoklanması,  gibi faaliyetler ‘‘hazırlık’’ evresindeki 

çalışmaları kapsar. 
 

Müdahale 

Bir afet sonrası, can ve mal kurtarma çabaları yanında o idari birimin içindeki olağanüstü durumun normale 
dönmesi için de çalışmalara başlanması gerekmektedir. Bu evrede; 

• Müdahale evresinde görev alacak personelinin belirlenmesi,  
• Halkın uyarılması, 
• Başka yere tahliye edilmesi ve barındırılması, 
• Halkın sürekli bilgilendirilmesi,  
• Arama kurtarma çalışmaları,  
• Tıbbi yardım sağlanması ve hasar tespiti vb. faaliyetler “müdahale” evresindeki çalışmaları kapsar. 

 

İyileştirme 

Ana hedef, afete uğramış toplulukların, haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, sosyal aktiviteler, 
geçici ile kalıcı iskân, çalışma ve ekonomik alanlardaki hayati aktivitelerinin en az düzeyde karşılanarak, zaman 
içerisinde geliştirilerek devamını sağlamak ve sonuçta etkilenen insanlar için afet öncesinden daha güvenli ve 
gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturmaktır. 

• Yerel bir çalışmadır, 
• Çok yönlü bir çalışmadır, 
• Afet yönetiminin de gözden geçirilmesini gerektirebilir, 
• Tekrarlanabilir afet tehlikesi karşısında daha güçlü olmayı gerektirir, 
• Eskiye göre daha üstün standartları yakalamaktır. 

 

Afet Yönetimi Sistemi İçerisinde İtfaiye Teşkilatının Görevleri 

a. Önleme Görevi 
 
Önleme faaliyetlerini yangının oluşumuna mahal vermeme işi olarak tanımlayabiliriz ki bu faaliyetler itfaiyenin 
her şeyden evvel titizlikle yapması gereken görevlerin başında gelir.  
Bu amaca yönelik itfaiye teşkilatları alanında uzman ve donanımlı ekiplerle; 

• Ruhsat öncesi kontrol çalışmaları 
 

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine göre itfaiye ekiplerine verilen bu görev kapsamında açılacak 
olan işyerleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar vb. ruhsat için yapılan başvuru üzerine teknik kadrosuyla gerekli 
incelemeler yapılmaktadır. 

2014 yılının ilk 10 ayında ilgili yönetmelik hükümlerine uygunluğunu denetlenerek kurumumuza ruhsat için 
başvuran yaklaşık 2000 işyerinin kontrolü yapılmıştır.  

• Eğitim Faaliyetleri 
 

İtfaiye teşkilatları içinde bulundukları toplumun hayatın gerçeği olan yangın ve diğer afetlere karşı 
bilinçlendirilmesinde birincil görevi üstlenirler.  
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• Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde afetle ilgili ulaşım planlarını hazırlamak.  
• Hızlı ve etkili haberleşme için Belediye ile Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğüne ait 

haberleşme sistemini  kullanmak.  
• İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak programa göre ilgili personelin afet eğitimini sürekli 

yenilemek.  
• Risk analizi belirleme çalışmalarını yapmak ve sürekli senaryolar hazırlayıp müdahale planları 

geliştirmek.  
• İtfaiye grup amirlikleri içinde lojistik merkezler kurmak. 

 
Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOM) Afet Sırasındaki Çalışmaları 

• İl Afet Merkezi ile temasa geçip alınan bilgiler ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket etmek.  
• İhtiyaç duyulan birimleri olay yerine sevk edip müdahalede bulunmak, afetin etkilerini ortadan 

kaldırmak.  
• Gerekli hallerde afet bölgesinde seyyar komuta merkezi oluşturarak tüm çalışmaları buradan yönetmek.  
• Ulusal ve uluslar arası gönüllü kurum ve kuruluşların yardımlarını, İl Kriz Merkezine  yönlendirmek.  
• İl Kriz Merkezinin talebi ile arama ve kurtarma çalışmalarına gerekli araç-gereç ve personel desteği 

vermek.  
 

Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOM) Afet Sonrası Çalışmaları 

• İl Kriz Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreterin talimatları doğrultusunda 
çalışmalara yön vermek.  

• Afet mahallinde gerekli incelemeleri yaparak, Belediyece yapılabilecek yardım ve iyileştirmeleri acilen 
tespit etmek.  

• Afetten etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun yerleşim yerlerini 
tespit etmek.  

• İl Kriz Merkezi tarafından görev verilmesi durumunda, kurtarma çalışmalarının bittiği uzmanlarca 
belirlenen yerlerde enkazları kaldırmak ve iş makinelerinin çalışmalarını koordine etmek.  
 

Afet sonrası; belediyelerimizi ilgilendiren afet nedenleri, sonuçları ve yapılması gerekenler hakkında rapor 
düzenlemek. 
 
İtfaiye Teşkilatları Kendi Bölgelerindeki Olası Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapmalı 
Buna göre; 

• Kendi bölgesindeki olası afetlere yönelik risk çalışmaları (Deprem, sel, sanayi ve orman yangınları, 
maden)   yapmalı 

• Risk çalışması sonuçlarına göre olası afetlerde kullanılacak ekipman ve malzemeler temin edilmeli 
• İtfaiye ekipleri afetlere yönelik düzenli olarak uygulamalı ve teorik eğitimler yapmalı 
• Bölgelerde bulunan diğer arama kurtarma ekipleri ile ortak tatbikatlar yapılmalı. 
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               Çok Riskli                                      Riskli                                           Az Riskli 

                                                 Şekil 3 Risk Çalışması 

 

Örneğin Zonguldak bölgesi;  

Risk: Maden kazaları(bölgede bulunan madenlerin risk analizi yapılacak ve madenlerin haritası 
çıkartılacak) 

Ekipman ve malzeme: Hidrolik Güç Ünitesi, K-Kesme Takımı, Delici-Kırıcı, Motopomp, Hava 
Yastıkları, Jeneratör, İklim çadırı, Haberleşme eti (telsiz), Kurtarma aracı, temiz hava solunum cihazları, 
gaz(CO, Metan) ölçen cihazlar vb. 

Eğitimler: Bölgedeki madenlerde olası afetlere yönelik personele eğitim verilmeli aynı zamanda 
personelin ve bölgedeki diğer arama-kurtarma ekipleriyle belirli periyotlarla ortak tatbikatlar yapılmalıdır. 

İtfaiye Teşkilatları Arası Koordinasyon Eksikliği Giderilmeli 

İtfaiye teşkilatları yerel yönetimlerde belediyelere bağlı olarak çalışmakta olup itfaiye teşkilatları arasında birliği 
sağlayacak bir kurum bulunmamaktadır. İtfaiyeler arasında koordinasyonu sağlayacak yaptırım gücü olan 
merkezi yönetime bağlı bir birim kurulmalıdır.  

 

Yurtdışı İtfaiye Teşkilatları İle Ortak Tatbikatlar Yapılmalı 

Afetlerle mücadelede başarıya ulaşmış ülkelerdeki itfaiye teşkilatlarından eğitimler alınmalı ve bu ülkelerle ortak 
tatbikatlar yapılmalı. 

Örneğin Japonya’da deprem, tsunami ve nükleer santral kazaları yaşamış ve bunlardan deneyim kazanmış afet 
konusunda önemli bir ülkedir. Konya İtfaiyesi olarak 2014 yılında talep üzerine gelen Japon İtfaiye müdürü 
tarafından afet durumunda arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personelimize ve diğer kurumların 
personeline(il afad, umke vb.) eğitimler verilmiştir. 
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Örgün Eğitim Kurumlarına Yangınla Mücadele, Afetlerden Korunma ve İlkyardım Dersleri Konulmalı 

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve ortaokul öğrencilerine afet bilincini kazandırmak için yangınla 
mücadele, afetlerden korunma ve ilkyardım gibi seçmeli dersler konulmalıdır. 

• Bu dersler alanında uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilmelidir. 

 

Mesleki ve Teknik Liseler bünyesinde açılan “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” bölümün 
yaygınlaştırılarak çekirdekten yetişen itfaiyeciler istihdam edilmeli. 

Üniversiteler Afetlerle Mücadelede Aktif Rol Almalı 

• Sivil savunma ve itfaiye meslek yüksekokullarını sayısı artırılmalı ve itfaiyeciler bu bölüm 
mezunlarından istihdam edilmeli 

• Yangın mühendisliği gibi teknik bölümler açılmalı. 
• Afetlerle mücadele ve afet yönetimi konularında, Yüksek lisans doktora programları ve akademik 

yayınlar artırılmalı. 
 

Arama Kurtarma Ekipleri Arasında Koordinasyon Sağlanmalı 

• Son dönemde arama kurtarma ekiplerin sayılarındaki artış, toplumsal bilincin oluşması yönünde olumlu 
gelişmeler olarak görülmektedir.  

• Arama kurtarma ekipleri sayıca yeterli olsa da bu ekipler arasındaki koordinasyon eksikliği söz 
konusudur. 

• Afet sonrası yapılacak olan arama kurtarma çalışmalarından azami verimin alınabilmesi için, 
birbirlerinden bağımsız bir şekilde faaliyet gösteren tüm arama kurtarma ekiplerinin arasındaki iletişim 
eksikliğinin giderilerek koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.  

• Olası bir afet anında ekiplerin olay yerine sevki, görev dağılımı, ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması 
gibi konuların tek bir merkezden idare edilmesi gerekmektedir. 

•  Bu koordinasyonun afetle mücadelenin en üst düzeyde temsilcisi olan AFAD Başkanlığınca sağlanması 
gerekmektedir. 

• Koordinasyonun sağlanabilmesi için ülkemizde faaliyet gösteren ekiplerin tamamının katılabileceği 
AFAD Başkanlığının liderliğinde toplantılar düzenlenmelidir.  
 

Uygulamalı Eğitim Alanları Sayısı Artırılmalı ve Geliştirilmeli 

• Arama kurtarma ekiplerinin teorik eğitimler yanında uygulamalı eğitimleri belli periyotlarla yapmalıdır. 
• Yapılacak uygulamalı eğitim alanları yurt dışındaki örnekleri incelenerek yaşanabilecek afet 

senaryolarına uygun olacak şekilde planlanması gerekir. 
 

Afetlerle Mücadelede İtfaiyenin Gücünden Etkin Olarak Yararlanılmalı 

Ülkemizdeki itfaiye teşkilatlarında yaklaşık 20.000 itfaiye personeli 24/48 vardiya sistemime göre çalışmaktadır. 

Ülkemizde meydana gelen büyük bir afet durumunda 24/48 vardiya sisteminden 24/24 vardiya sistemine 
geçilmesiyle birlikte afet bölgesine gönderilecek yaklaşık 7000 itfaiye personeli ile daha profesyonel bir 
müdahale sağlanacaktır. 

 

Ulusal Tatbikat Günü Belirlenmeli 

• Japonya’da 1 Eylül Ulusal Tatbikat Günü olarak çeşitli tatbikatlar yapmaktadır. 
• Ülkemizde de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılacağı ortak bir tatbikat günü belirlenerek 

insanların afet konusunda bilinçlenmesi sağlanmalı. 
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ÖZET 

Özellikle Marmara depreminden sonra, afetler sadece depremler olarak algılanmaktadır. Sadece deprem değil; 
sel baskınları, yangın ve terörist saldırılar da afet yönetimi kapsamındadır. Afetler can, mal ve iş gücü/hizmet 
kaybı gibi olumsuz sonuçlara ve kaos ortamına neden olurlar. Ortaya çıkan kaos ortamını düzeltebilmek için ise 
planlı ve organize bir yaklaşım gerekmektedir. 

Acil tıp uzmanlarının ve halk sağlığı çalışanlarının önemli uğraş alanlarından birisi de afet tıbbıdır. Afet 
tıbbındaki sağlık hizmetleri, günlük yaşantıda ki sağlık hizmetlerinden çok farklıdır. Hastanede olabilecek her 
türlü afet/olağandışı durumda tüm hastane özellikle de acil servis ya etkilenir ya da problemin çözümünde baş 
rolü üstlenir. 

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminde çok fazla ölüm ve yaralanma görülmüştür. Çoğu yaralı, yakındaki 
hastanelerin hasarı yüzünden uzaktaki hastanelere/sağlık tesislerine tahliye edilmiştir veya hastaneler yıkıldığı ya 
da güvenli olarak algılanmadığı için, hastane ve kliniklerin yakınında bulunan zemin üzerinde tedavi edilmiştir. 
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi de 1999 Kocaeli Depremi’nde hasar görmüştür. Hastane deprem 
sonrasında 8 yıl hizmet fonksiyonunu kaybetmiştir. Bu çalışmada amaç, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir Hastane Afet Planı hazırlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afete Hazırlık, Afet Yönetimi, Hastane Afet Planı 

 

HOSPITAL DISASTER AND EMERGENCY PLAN OF KOCAELI DERINCE 
EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL 

 

ABSTRACT 

In particular after the Marmara earthquake, disasters are perceived as only earthquakes. Not only earthquake; 
flooding, fire, and terrorist attacks are covered by the disaster management. Disasters cause chaos and negative 
consequences such as loss of life, property and labor/service. A planned and organized approach is needed for 
overcome the chaos. 

Disaster medicine is one of the important work areas of emergency medicine specialists and public health 
workers .Health care in disaster medicine is very different, health care in daily life. Disaster/extraordinary case, 
hospital and emergency is affected and specifically emergency service takes on the lead role the solution of the 
problem. 
 
Too many deaths and injuries occurred in 17 August 1999 Kocaeli Earthquake. Most of the injured were 
evacuated remote hospitals because of the damage nearby hospitals. Injured were treated on the ground near 
hospitals and clinics on the ground near because hospitals were destroyed or not perceived as safe. Kocaeli 
Derince Training and Research Hospital had been damaged in the 1999 Kocaeli Earthquake. Hospital lost the 
function of serving 8 years after the earthquake. The aim of this study, to have prepared that a Hospital Disaster 
Plan responding the needs of Kocaeli Derince Training and Research Hospital 
 

Keywords: Disaster Preparation, Disaster Management, Hospital Disaster Plan 
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1. GİRİŞ 

Afet; insanlarda fiziksel, ekonomik, sosyal, kültürel kayıplara neden olan normal yaşamı kesintiye uğratan, 
etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemediği doğa veya insan kökenli olay 
ve/veya olayların sonuçlarına verilen genel bir addır. Afet yönetimi ise; afet zararlarının önlenmesi ve azaltılması 
amacıyla, afetlere hazırlık ve zararların azaltılması ile birlikte afetlerden sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi 
çalışmaların tümünde yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi ve koordine 
edilmesidir (Kadıoğlu, 2011). 
 
Afet yönetimi süreci zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin bütünleşik biçimde 
uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Bu süreç içerisinde zarar azaltma ve afetlere hazırlık risk yönetimi; 
müdahale ve iyileştirme kriz yönetimi olarak adlandırılır. Afet planları hazırlanması afetlere hazırlık kısmında 
yer alır. Afet planları düzgün şekilde planlanır, tatbikatlarla desteklenir ve afetler sırasında uygulanırsa can ve 
mal kaybını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacaktır (MEB, 2011). 
 
Afetler sonrasında sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet vermeye devam etmesi beklenir. Yıkılmamış ve hizmet 
vermeye devam eden hastanelerde yeterli koordinasyon ve işbirliğinin olması ölümleri ve organ kayıplarını 
azaltacaktır. Afet sırasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında ise afetler öncesi yapılan afet planları 
önemli rol oynamaktadır. 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Hastanenin bulunduğu Derince İlçesi, Kocaeli iline bağlıdır. İlçe, İzmit Körfezi’nde en derin kıyısı bulunan 
kısımdır ve sanayi nedeniyle birçok tehlikeye maruz kalmaktadır. Kocaeli’de sanayileşmenin getirdiği 
tehlikelerin yanı sıra, deprem, E-5 otoyolunda gerçekleşen trafik kazaları, tren kazaları, toprak kayması, terör, 
patlama, orman yangını sel gibi afetler görülmektedir (URL-1, 2015). 

Körfez İlçesi, Derince İlçesi’ne sadece 13 km uzaklıktadır. Körfez İlçesi’nden TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve 
demiryolu geçmektedir. İlçede deniz ulaşımı ve Tüpraş, Petkim, İgsaş gibi büyük sanayi kuruluşları da bu 
bölgede bulunmaktadır (URL-2, 2015). Körfez İlçesi’ne en yakın ve kapsamlı hastane ise, Derince Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’dir. Körfez İlçesi’nden çok sayıda hasta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
gelmektedir.  

Dilovası ilçesi, Derince İlçesi’ne 30 km uzaklıktadır. Bu ilçede, ekonomik yapının temelini sanayi sektörü 
oluşturmaktadır ve ana ulaşım arterleri E-5 ve TEM Karayolları üzerinde bulunmaktadır. Dilovası İlçesi’nde 193 
sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Türkiye genelindeki 500 dev fabrikanın %10’u Dilovası’ndadır. Dilovası’nda da 
kapsamlı bir hastane bulunmamaktadır, bu yüzden hastalar genellikle Gebze İlçesi’nde bulunan hastanelere ya da 
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelmektedir/gönderilmektedir (URL-1, 2015).  

Tüm bu nedenlerden dolayı Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi için güncel bir Hastane Afet Planı 
(HAP) yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu plan, Resmi Gazetenin 08.05.1988 gün ve 19808 sayılı nüshasında yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 1.4.1998 
tarih ve 88/12777 sayılı kararı ile kabul edilen “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 
Dair Yönetmelik” dahilinde hazırlanmıştır (URL-3, 2015). 

Öncelikle, geçmişte yapılmış olan HAP incelenmiştir. HAP’nın eski bilgiler ve eksik sayfalara sahip olduğu 
belirlenmiştir. Hastane ve hastane geçmişi hakkında bilgi almak amacıyla araştırma yapılmıştır. Kocaeli ili ve 
ilçelerinde yaşanmış olan tüm afetler bu konuda bilgisi olan kişilerden, geçmiş gazetelerden, kütüphaneden ve 
internetten araştırılarak tarihsel olay formları oluşturulmuştur. Bu tarihsel olay formlarına dayanarak, hastane 
için olası tehlikeler belirlenmiş ve tehlike analizi listesi oluşturulmuştur. Tehlike analizi listesinde bulunan her 
bir tehlike için ayrı ayrı tehlike profil formları oluşturulmuştur. Tehlike profil formlarına dayanarak, tehlikelerin 
etkileme şiddeti ve oluşum sıklığı çapraz tabloları, yani risk analizi yapılmıştır. Risk analizi, afet planını 
hazırlarken o ana kadar görülen afetlerin felaket, sınırlı, kritik, önemsiz olarak nitelendirilmesini sağlamıştır. 
Risk analizi sonrasında ofisler için tehlike avı formları doldurularak hastanedeki tehlikeler belirlenmiştir. 
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Hastanedeki tehlikeler belirlendikten sonra, araştırmacı tarafından hastane zarar azaltma formları, hastane Olay 
Komuta Sistemi (OKS) ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokolleri oluşturulmuştur.  
 
Hastane İç Müdahale, Dış Müdahale, Tahliye Planı ve Arama Kurtarma Planı için hastane teknik birimlerinden 
hastane imar planıyla ilgili bilgi ve yardım alınmıştır. Hastane Toplanma Noktaları’nı belirlemek için ise Google 
Earth programından alınan hastane resimleri kullanılmıştır. 
 
Hazırlanan afet planının bir örneği hastane ilgili birimine teslim edilmiştir. 
 
 
3. BULGULAR 

 
HASTANE AFET PLANI: OLAY KOMUTA SİSTEMİ 
 
Olay Komuta Sistemi (OKS) komuta, kontrol ve koordinasyon birimlerini içeren afetler sırasında yapılması 
gereken işleri ve bu işleri kimlerin yapması gerektiğini anlatan bir terimdir. Bir afet veya acil durum sırasında 
yapılacak işler, kimlerin nelerden sorumlu olduğu, koordinasyon ve komutanın nasıl işleyeceği, hangi kişilerin 
hangi ekipler dahilinde müdahalede bulunacağı gibi konular OKS kapsamındadır (Lök vd., 2009). OKS’de en 
yüksek kademedeki yetkililer de sisteme dahil edilir. Bu sayede acil durumlarda planın uygulamaya 
konulmasının daha etkili ve hızlı olması sağlanır. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Afet Planının 
OKS tablosu Şekil 2’de verilmiştir. 
 
Hastane Olay Komuta Merkezi 
 
İkaz ve alarm haberlerini almak, yaymak ve Acil Yardım Planı’nı başlatmaktan sorumlu merkezdir. Acil durum 
servisleri arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak, komşu kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve 
işbirliğini sağlamak gibi görevleri vardır. Olay komuta merkezi dekanlıkta, başhekimlikte veya acil servise yakın 
güvenli bir yerde oluşturulmalıdır. Komuta Merkezi, afet sonrası hastane binası zarar görmemişse binanın 
içerisinde güvenli bir yer de hastane zarar görmüşse, hastaneye yakın ancak afet sahasının dışında kurulmalıdır 
(Lök vd., 2009). 
 
Komuta merkezi; acil servis ve özellikle dış afetlerde polis, itfaiye ve 112 ile sürekli iletişim içerisinde bulunarak 
ek bilgiler almalıdır. 
 
Hastane binasının içinde acil durum komuta merkezinin kurulacağı alanlar; 

 Hastane ana binası içinde idare kısmında yer alan başhekim odası 
 Hastane ana binası içinde yer alan konferans salonu 
 Hastane acil serviste yer alan nöbetçi hekim odası 

 
Hastane binasının dışında acil durum komuta merkezinin kurulacağı alanlar; 

 Hastane dekanlık toplantı salonu 
 Hastane idare binası toplantı salonu 

 
Komuta Merkezi Yönetim Kurulu 

1. Komuta Merkezi Başkanı: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi  
2. Basın Sözcüsü: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim 1. Yardımcısı 
3. Güvenlik Sorumlusu: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür 1. Yardımcısı  
4. Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim 
2. Yardımcısı 
5. Planlama Şefi: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim 3. Yardımcısı 
6. Operasyon Şefi: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Müdürü 
7. Lojistik şefi: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü 
8. Finans Şefi: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mali İşler Müdürü  
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Olay Komutanı 
Her müdahale çalışmasının başında bir görevli olması gerekir. Bu kişi sistemin devamlılığından sorumludur. 
Olay komutanı tercihen sağlık kuruluşundaki en üstte yer alan kişidir. Sağlık kuruluşu Afet Planı’nı başlatmak 
ve olay komuta merkezini devreye sokmaktan sorumludur. Tehlike durumunda sağlık kuruluşunun 
boşaltılmasına ve sahra hastanesinin gerekli olup olmadığına karar verir. OKS servis amirleriyle görüşmeler 
yapar (Lök vd., 2009). 
 
Güvenlik Görevlisi 
Sağlık kuruluşu içinde ve çevresinde trafik ve güvenlik organizasyonu ile çalışma ortamının güvenliğini sağlar 
(Lök vd., 2009). 
 
Basın Sözcüsü 
Halkın ve medyanın sürekli olarak bilgilendirilmesi için bilgilerin toplanmasından sorumlu kişidir. Medya ve 
halkla irtibatta olur, gerekli bilgileri basına ve kamuoyuna iletir (Lök vd., 2009). 
 
İrtibat Görevlisi 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlarla iletişim kurmak ve bilgi toplamaktan sorumludur 
(Lök vd., 2009). 
 
Planlama Bölümü 
Acil Durum Planını hazırlar. Ayrıca, Acil Durum Tatbikatları’nı hazırlamak ve uygulamak, afet ile ilgili 
birimlerin yaptıklarının belgeleme ve dökümantasyonunu sağlarlar. Gerektiğinde acil yardım planında değişiklik 
yapılmasını sağlarlar (Lök vd., 2009). 

 
Operasyon Bölümü 
Kendine bağlı alt birimlerin sorumlularını belirlemek ve birimlerin koordinasyonu ve denetlenmesini sağlar. 
Komuta merkezine yakın bir müdahale merkezi kurar. Tüm tıbbi ve tıbbi olmayan operasyonlardan sorumludur. 
Gerekli olan personel ve malzemeyi belirler. Yorulan personelin değişimini sağlar. Tıbbi operasyonlar olarak, 
triyaj, hasta bakım işlemleri, yataklı bakım alanları, acil bakım alanları, tedavi odaları, psikolojik destek odaları 
(hastalar, personel ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak) gibi birimlerden sorumludur (Lök vd., 2009). 
Yapılacak en önemli tıbbi operasyon triyajdır. Triyaj uygulaması hasta bakımında başarı sağlayabilmek için çok 
önemlidir (Rodoplu ve Ersoy). Tıbbi olmayan operasyonlar olarak ta, teknik onarım, yangın, arama-kurtarma, 
ulaşım tahliye ve sosyal hizmetler (ailesini bulamayan çocuklar, kimsesiz yaşlılar için yardım ekibi ) gibi 
birimleri kapsar (Lök vd., 2009). 
 
Lojistik Bölümü 
Lojistik bölümü olaya bağlı olarak malzemelerin, hizmetlerin ve personelin sağlanmasından sorumlu olan 
servistir. Acil duruma müdahale edilirken müdahale ekibine gerekli olan insan gücü, ekipman ve malzemeleri 
temin eder. Gerekli olan haberleşme sistemlerini kurmaktan ve personelin acil gıda ihtiyacı ve bakımını 
sağlamaktan sorumludur (Lök vd., 2009). 
 
Finans Bölümü 
Finansal kayıtları tutma, izleme ve gereken maddi desteği sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, personelin çalışma 
saatlerinin kayıtlarını tutma işlerini yürütür (Lök vd., 2009). 
 
 
SİSTEM AKTİVASYONU 
Acil durumlarla ilgili tehdit ve ya ihbar; 

1-Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Santrali, 
2-Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöbetçi Amirliği, 
3-Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi ya da diğer birimlere gelen sözlü ve yazılı 
ihbarlar Başhekimliğe ya da Hastane Müdürü’ne ulaştırılır. 
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HASTANE AFET PLANI VE AKTİVASYONU 
Acil durumlarda HAP’ı aktive etme yetkisine sahip olan tek kişi HAP Başkanı/Olay Komutanı’dır (eğer kendisi 
sağlık kuruluşunda değilse veya kuruluşa ulaşamadıysa bu planı uygulamaya koymakla yükümlü kişi önceden 
belirlenmiş olan olay komutan yardımcısıdır; o da mevcut değilse hastanenin o an görevde olan en kıdemli 
doktorudur) (Lök vd., 2009). 
 
STANDART OPERASYON PLANLARI /ACİL DURUMLARDA OPERASYONLAR 
Standart Operasyon Planları (SOP), acil durumlarda işin ilgili tüm kişiler tarafından aynı şekilde yapılmasını 
sağlayan, olayın yeri ve niteliğine göre nasıl harekete geçileceğinin, hangi zamanlama ve sırayla nelerin 
yapılacağının önceden planlanmış halini ifade eder.  

 Acil sağlık problemi, 
 Bomba tehdidi, 
 Deprem 
 Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN), 
 Sel ve şiddetli yağmur, 
 Fırtına,  
 Şüpheli kişi, 
 Yangın ve patlamalar için önceden ayrı ayrı hazırlanmış ve afet planına eklenmiştir. 

 
SOP içerisinde genel olarak; 
Hastane binasının tahliyesi de yer alır. 
 
Planlama ekibi, tahliye planını hazırlarken; hastanelerin ‘‘özel tesisler’’ olduğunu ve ne tip yardıma ihtiyacı 
olduğunu bilmelidir. Hastane binalarının tahliyesine karar veren kişi olay komutanıdır. Tüm hastane personeli ve 
hastalar, önceden belirlenmiş olan Acil Durum Toplanma Alanı’nda toplanmalıdır.  
 
Tahliye iki şekilde yapılabilir. 

 İnternal Tahliye (hastalar hastane içinde güvenli başka bölümlere tahliye edilir) 
 Eksternal Tahliye (hastalar hastane dışında güvenli başka bölümlere tahliye edilir) 

 
Afet sırasında hastanede; 

 Önerilen triyaj alanı: Hastane acil servis triyaj noktası 
 Önerilen morg alanı: Acil servis katının arka kısmında bulunan morg alanı 
 Önerilen dekontaminasyon alanı: KBRN durumlarında dekontaminasyon için acil servisin girişinde yer 

alan dekontaminasyon odası (eğer dekontaminasyon odası yetersiz kalırsa afet sırasında hastane acil 
servisine girmeden önce dışarıda kurulacak şekilde düşünülmüştür) 

 
Karşılıklı Yardımlaşma Protokolleri 
Olay komutanı hangi yardım protokollerinin harekete geçirileceğine karar verir.  
 
Hasta bakım kapasitesinin arttırılması amacıyla, 

 Personel sayısı 
 Hastanenin yatak kapasitesi 
 Triaj (önerilen triaj alanları, Şekil 6) 
 Tedavi 
 Solunum desteği 
 Psikososyal destek hizmetleri (Şekil 5 ve Şekil 6) 
 Laboratuar hizmetleri 
 Eczane hizmetleri 
 Hasta nakli 
 Morg ve ölü defin İşlemleri (önerilen morg alanı Şekil 5 ve Şekil 6) 
 Dekontaminasyon ünitesi  
 Güvenlik Hizmetleri 
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 Medya ve halkla ilişkiler 
 Helikopter pisti ve ambulans hizmetleri (Şekil 3 ve Şekil 5) gibi konularda diğer kurum ve kuruluşlarla 

afetler öncesinde karşılıklı yardımlaşma protokolleri oluşturabilir. 
 

Tablo 1. Triaj Kategorileri (Oktay, 2002; URL-4, 2015) 

ÖNCELİK RENK SEMBOL YARALI DURUMU 
Birinci Kırmızı K Acil olarak operasyona ya da yoğun bakıma alınarak, yaşamı 

kurtarılabilecek durumdaki hastalara uygulanır. 
İkinci Sarı S Bu grup vital bulguları stabil, acil yaşam tehdidi altında olmayan 

bekleyebilecek hastalara uygulanır. 
Üçüncü Yeşil Y Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan ve ayaktan tedavi 

edilebilecek hastalara uygulanır. 
Dördüncü Siyah  X Ölmüş ya da ölmek üzere olan hastalar bu sınıftadır. Afet sırasında 

acil servis içinde resüsitasyon yapılmaz. 
 
  

 

Şekil 1. Triyaj Formu                                                                     Şekil 2. Olay Komuta Sistemi 
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HELİKOPTER 
PİSTİ

ACİLSERVİS

TOPLANMA 
NOKTASI

 
 

Şekil 3. Hastane Dış Görünüşü                                           Şekil 4. Hastane Toplanma Noktaları 
 
 

MORG

 
 

Şekil 5. Acil Servis Dış Müdahale Planı                                Şekil 6. Acil Servis İç Müdahale Planı 
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Şekil 7. Acil Servis Tahliye Planı                      Şekil 8. Acil Servis Arama Kurtarma Planı 
 
 
4. TARTIŞMA 
 
Afetlerin sonuçları ölüm, yaralanma, sakat kalma ve hastalanma gibi doğrudan insan sağlığıyla ilgili olaylardır. 
Bu nedenle de afet yönetimi ya da afet planı denildiğinde ilk akla gelen sağlık sektörü olmaktadır (Esin vd., 
2000). Afet durumlarında hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları kapasitelerini aşan durumlara rağmen dış yardım 
olmaksızın sağlık hizmeti sağlamak zorundadırlar (Anonim, 2009). 
 
Hastaneler ve hastane çalışanları afetten etkilenebilirler fakat bu durum halkın hastanelere başvurmasını 
engellemeyecektir. Afet sırasında kamu kurumları ve özellikle sağlık kurumlarının görev yapması 
beklenmektedir. Tüm bu nedenlerle hastane afet planları hazırlanmalı, planlar 6 ay ya da yılda 1 kere revize 
edilmeli, personelin plana aşina olabilmesi için tatbikatlar yapılmalıdır. Gerçekten uzak, eksik, tatbikatlarla 
desteklenmeyen ya da personelin ulaşamadığı yerlerde saklanan afet planlarının afetler sırasında kimseye faydası 
olmayacaktır (Anonim, 2004). 
 
Kaliforniya Acil Hizmetler Dairesi'nin Eylül 1997 tarihinde hazırlamış olduğu kaynak, ülkemize adapte edilmiş 
ve afetlerde sağlık hizmetleri için uyarlanmıştır. Bu durumun sonrasında da HAP ortaya çıkmıştır. HAP 
kaynakların doğru yönetilmesi, personelin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve dışarıdan gelen afetzedelere de 
sağlık hizmeti verilmesi amacıyla yapılmaktadır (Özmen vd., 2013). 
 
Doğal afetlerin vereceği zararları tahmin etmek mümkün olmasa da afet zararlarını azaltmak amacıyla tüm 
kurum ve kuruluşların güncel afet planları olmalıdır. Özellikle, hastanelerin tümü afet planına sahip olmalıdır.  

HAP’ın üç temel amacı vardır: 

1. Acil durum ya da afet sırasında ve sonrasında mevcut ve yeni hastaların tedavilerine devam edilmesi, 
2. Hastaneye gelenlerin ve hastane içerisinde bulunanların güvenliğinin sağlanması (Tesisler önceden 

zarar görebilirlik açısından değerlendirilmiş olmalıdır. Bina güncel hastane tasarım ve inşaatine 
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uyarlanabilir olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, zarar görebilirlik faktörleri göz önüne alınarak, acil 
durum planları hazırlanmalıdır.), 

3. Acil durum ya da afet sırasında, ayaktan ya da yatan hastaların tahliye edilmesidir. (Eğer afet aniden 
meydana gelmişse ve ziyaretçiler tahliye prosedürlerine aşina değilse, bu çok karmaşık bir durum 
oluşturacaktır; hafta sonları ziyaret saatlerinde hastanede insan sayısı iki katına kadar çıkabilmektedir). 

Afet durumunda etkili cevap, sistematik organizasyon ve personelin kolay harekete geçebilmesi; uygun ekipman 
ve güvenli ortam koşullarının sağlanmasına bağlıdır. Prosedürler, binalar ve ekipmanlar birbirleriyle ilişkilidir ve 
afet durumlarında bu üç unsur çok önemlidir. Hastanenin fonksiyonel sisteminde bir zayıflık hastanenin 
bütününde bir krize neden olabilir (PAHO, 2000). 

HAP bir afetle mücadele sistemidir. Bu sistem, afet sırasında hemen devreye girer ve belirli bir sistematik içinde 
olaya yaklaşır. Görev alan kişilerin görevleri önceden çok iyi planlanmıştır ve tanımlanmıştır. Kayıtların düzenli 
tutulmasını sağlar. Her alanda ortak dilin kullanılması gerekliliği ile yapılmıştır. Çalışan herkesin anlayabildiği 
ve uygulayabildiği bir disiplindir (Anonim, 2004).  
 
Sağlık çalışanları kitlesel afetlerde ve diğer halk sağlığı acillerinde kurumsal rol ve sorumluluklarının yanı sıra, 
gönüllü olarak yüksek düzeyde performans gösteren bir meslek grubudur. Sağlık çalışanlarının afetlerde ve acil 
durumlarda çalışma becerilerini ve gönüllülüklerini etkileyen en temel engelin ailelerine ve kendi sağlıklarına 
yönelik algıladıkları sağlık sorunlarına ilişkin, korku ve endişeler olduğu bilinmektedir. Bu durum; sağlık 
çalışanlarının çalıştıkları kurumu afetlere hazır bulmamaları; olası bir afette kendilerini, çalışma arkadaşlarını ve 
afetlerde en hassas grup olan hastaları bekleyen riskin büyüklüğünü yansıtması bakımından önemlidir. 
 
1999 Marmara Depremi’nde deprem bölgesinde bulunan devlet hastanelerinden 9’u kısmen hasar görmüştür. 
Bölgede faaliyet gösteren sağlık ocaklarından deprem nedeniyle 48 tanesi hasar görmüş, 20 tanesi tamamen 
yıkılmıştır. 44 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Arama- kurtarma ve sağlık hizmetleri konusunda çok büyük 
eksiklikler görülmüştür. Türkiye’de medikal kurtarma olmadığı için arama-kurtarma ve sağlık hizmetleri 
organizasyonu sağlamakta güçlükler olmuştur, yaşanan aksaklıklar nedeniyle organ kaybı ölüm ve yaralanmalar 
görülmüştür. Kendisi de travmaya maruz kalan hastane personeli, hala çalışan malzemelerle ve kısıtlı imkanlarla 
görev yapmaya devam etmiştir. Fakat kısa bir süre sonra bölgeden ayrılan sağlık personeli çok fazla olmuştur 
(10). Yine 2011 Van depreminde de hastanelere hasta başvuru sayısı artmış, triyaj ve hasta kayıt problemleri 
oluşmuş, depremzede olmayan hastaların sayısı artmıştır (Dursun vd., 2011). Tüm hastanelerde aynı sistem 
uygulanamasa bile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde depremden hemen sonra triyaj uygulaması 
başlatılmış, hastanedeki tüm bölümler ve personelin görev yeri belirlenmiştir. Acil servis ve resüsitasyon odası 
kırmızı alan, müdahale çadırları sarı alan, hastane bahçesi yeşil alan, morg siyah alan olarak belirlenmiştir. 
Hastane girişinde ve belirlenen her alanda travma ekibi ve bir acil tıp uzmanı bulundurulmuştur (Dursun vd., 
2012). Deprem sırasında organizasyon sağlanmış, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afet 
bölgesine ilk 24 saatte 2522 arama-kurtarma personeli gönderilmiştir. Deprem sonrası 699’u ilk 24 saat içinde 
olmak üzere 1488 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli bölgeye intikal etmiştir. UMKE ve 
ambulans ekipleri kurtarma yapılan tüm enkazlarda hazır bulunmuşlardır. 1999 Marmara depremi kadar olmasa 
da Van depreminde de arama-kurtarma ekipleri arasında koordinasyon eksiklikleri görülmüştür. Kriz 
merkezinden bağımsız hareket eden arama-kurtarma ekipleri olmuştur (İbiş ve Kesgin, 2014). 
 
Sağlık hizmetleri bakımından; 2011 Van depremleri, 1999 Marmara depremleriyle karşılaştırıldığında afete 
müdahale ve kriz yönetimi bakımından önemli gelişmeler hepimiz tarafından aşikardır. Fakat hastane afet 
planlarının gerektiği gibi uygulanamaması; sağlık personelinin afet planına aşina olmaması, yine sağlık 
personelinin yakınlarını güvenli bir yere yerleştiremediği için performansının düşmesi, düzensiz rotasyonlar 
sonucunda sağlık personelinde yorgunluk oluşması, kurulan sahra hastanelerinin çadırlı poliklinik gibi çalışması 
ve yataklı tedavi hizmeti verememesi, dışarıdan gelen ve bölgede bulunan sağlık personelinin yatacak yer ve 
temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanılan düzensizlik ve eksiklikler hastane afet planlarının gerektiği gibi 
hazırlanmadığı ve afet durumlarında yetersiz kaldığını göstermektedir (AFAD, 2014). 
 
1999 depreminde müdahale anlamında yaşanan eksiklikler Van depreminde daha az görülmüş ve ekip 
organizasyonları daha çabuk olmuştur. Bu durum bize afetlere yeterince hazırlanıldığında can ve mal kaybının 
azalacağını göstermektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1999 Marmara Depremi öncesinde çoğu hastane gibi araştırma yaptığımız hastanede de bir afet planı 
bulunmadığı, deprem sonrasında yapılan afet planında ise büyük eksiklikler hatta sayfa eksiklikleri olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle yeni bir HAP hazırlanmıştır. 
 
Afetlerde yaşanan ve sağlık kurumlarını olumsuz etkileyen koşullar düşünüldüğünde; 

 Tüm hastaneler afet planına sahip olmalı, yapılan afet planları her yıl revize edilmeli ve her yıl 
operasyonel tatbikat yapılmalıdır. 

 Hastane personelini kapsayan eğitim ve tatbikatlar planlanmalıdır. 
 Hastanenin ana binasında yapılan bu plan hastanenin bütün binalarını kapsayacak şekilde 

geliştirilmelidir. 
 Acil Durum Planı’nda yer alan kişilere görevleri hakkında bilgi verilmelidir. 

 
HAP planı yapılmasına rağmen hastanede görülen eksiklikler doğrultusunda; 

 Hastanenin hasta kabul kapasitesi artırılmalıdır.  
 Yataklar, laboratuar, özel odalar ve malzeme stoğu her an afet olacakmış gibi hazırlanmalıdır.  
 Sahra hastanesi ya da çadır tipi seyyar hastane satın alımı yapılmalıdır. 
 Ayrıca KBRN afetleri için hastanede bir tane mobil dekontaminasyon alanı kurulmalı (bir tane sabit 

dekontaminasyon odası var) ve bu kısımda ambulansların da dekontamine edilebileceği 
unutulmamalıdır.  

 Dekontaminasyon ekibinin seçimi ve bunların eğitimine de dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 Afetlerde çalışan sağlık personelinin kalacak yer konusunda yaşadığı sıkıntılar göz önüne alınarak, afet 

durumlarında hastanede bulunan ve çalışmaya devam eden sağlık personeli ile dışarıdan gelen sağlık 
personeli için kalacak yer temini ile ilgili hazırlıklar önceden organize edilmeli ve acil durum 
planlarında yer almalıdır. 
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ÖZET 

Yerbilimlerinde, yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeni ile ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin sismik dalgalar 

halinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayına "Deprem" denir. Aslında Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği 

toprağın üzerinde bulunan herşeyin hasar görebileceğini gösteren bir doğa olayıdır. Malesef insanlar doğayı 

bilemediği gibi hafife almayı da alışkanlık haline getirmişlerdir. Ne yazık ki, ülkemizin %92'si deprem 

kuşağında bulunmaktadır, yine bununla birlikte nüfusumuzun %95'i, sanayi merkezlerimizin %98'i ve hatta 

barajlarımızın %93'ü deprem bölgelerinde yer almaktadır. 26 Aralık 1939 tarihinde 7,2 büyüklüğünde meydana 

gelen Erzincan depreminden bu yana yani yaklaşık 75 yıldan beri oluşan depremlerde her yıl ortalama 1139 

vatandaşımız hayatını kaybetmekte, 2543 kişi yaralanmakta, 7049 bina tam olarak yıkılmakta ve her 1,1 yılda 

yıkıcı bir deprem oluşmaktadır. Türkiye'de bu realite ile karşı karşıya kalındığında halihazırda çok fazla birşey 

yapılacak olmamasına rağmen, deprem afeti sonrasında özellikle hayatta kalanların hayatına devam etmesi ve 

profosyonel kişiler tarafından onlara sağlanacak psikolojik destek için oluşturulacak bir model bu çalışmanın 

özüdür. Ve bu model, özel ve sosyal yaşamımızın deprem sonrası yeniden şekillenmesine yardımcı olabilmek 

içindir.  

 
Anahtar Kelimeler: Deprem, Doğa Olayı, Hayatta Kalma, Psikoloji, Sosyal Yaşam 

 

A MODEL FOR THE PERIOD OF GETTING NORMAL LIFE AND 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT AFTER EARTHQUAKE 

 

ABSTRACT 

In geology, because of the cracks in the ground seismic waves are created and they shake the earth and this is 

called “Earthquake”. In fact, Earthquake is a natural phenomenon showing that everything on soil which is 

accepted as immovable by human can be damaged. Unfortunately, people don’t really know the nature and they 

get used to think it unimportant. It is an unfortunate situation that , % 92 of our country’s part is on seismic belt 

and again with this, % 95 of our population and % 98 of our industrial centers and even %93 of our dams are on 

the seismic belt. Since  Erzincan Earthquake which was 7,2 happened in 26 December 1939, it means since 

about 75 years earthquakes happened, every year for about 1139 citizens have lost their lives, 2543 people have 

wounded, 7049 building have totally destructed, and a devastating earthquake happens at each 1,1 year. When 

people face with reality in Turkey, although there aren’t a lot of things which are needed to be performed, after 

the earthquake catastrophe especially for survivals in order to continue their lives  and their requirements for 

psychological support by professional experts is the core of this study. This essence is for the purpose of 

assisting to reshape our private and social life after earthquake. 

Keywords: Earthquake, Natural Phenomenon, To survive, Psychology, Social Life 

 

1. GİRİŞ 

Meydana gelmeleriyle can ve mal kaybına neden olan depremler, arzın içinde bulunan ısının dışarıya çıkarken 

arz mantosunda yapmış olduğu kütle hareketleri ve bunun sonucunda oldukça ince olan arz kabuğunun 

kırılmasıdır. 
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Son 76 yıl içerisinde, özellikle 1939 Erzincan Depremi'nden sonra depremlerin tahmin edilebilmesine yönelik 

bilimsel çalışmalar teknolojik gelişimin hızında artarak devam etmiştir ve etmektedir. Özellikle büyük depremler 

öncesinde, yer altı su seviyelerindeki değişiklikler, radon gazı miktarındaki değişimler ve statik elektrik 

alanındaki farklılıklar deprem tahmini fikirlerini pekiştirmektedir. Bununla birlikte 1975'te Çin'de meydana 

gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, gözlenen ipuçlarıyla tahmin edilmiş ve birçok kişinin hayatı kurtarılmıştır. 

Ayrıca, 1978'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki İzu Oşima depreminden kısa bir süre önce Japon Meteoroloji 

Ajansı deprem olabileceğini duyurmuş ve bu sayede 90 dakika sonra meydana gelen depremin minimum zararla 

atlatılmasını sağlamıştır. 

Tarihsel (1900 yılı öncesi) ve aletsel (1900 yılı sonrası) dönem deprem kayıtlarına bakıldığında; İzmir ve 

çevresinde birçok sarsıntının olduğu görülür. Kent'in merkezinde ve yakın çevresinde birçok aktif fay 

bulunmaktadır. Bu fayların oluşturacağı orta büyükkükteki depremlerde dahi metropol alanının yerleşim 

açısından uygun koşullarda olmaması deprem dalgalarının binalar üzerindeki etkisinin artmasına sebep olacaktır. 

Dolayısıyla, olası bir depremde örneğin 5,5 büyüklüğündeki bir depremde birçok binanın hasar alması 

kaçınılmazdır. Ayrıca, 1977 İzmir depreminde olduğu gibi heyelan riskine sahip bölgelerde risk daha da 

artacaktır. 

 

 

2.ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

 
Depremin yani bu doğa olayının oluşmasını engellemek imkansız olsa bile yaşadığımız yerkürenin evrimindeki 

önemi kavranıldığında depremler ile yaşamak mümkün olacaktır. Bahsedilen amaca dönük olarak; 

multidisipliner çalışmalar (örn; Jeolojik, Jeofizik, İnşaat, Psikoloji v.b) ile potansiyel depremsellik belirlenebilir. 

 
2.1.Örneklem/Çalışma Gurubu 

 
İzmir Valiliği önderliğinde, destekleyen bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile D.E.Ü Deniz Bilmleri Teknolojisi 

Enstitüsü işbirliğinde 2007-2011 yılları arasında "Temel Afet Bilinci" başlığıyla İzmir ve yakın çevresinde 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, öncelikle İlkokul'dan Üniversite'ye kadar 

eğitimine devam eden öğrencilere ve öğretmenlerine, önem arzeden kamu kuruluşları-özel şirketlerde ve 

köylerde muhtarların uygun gördükleri yerlerde anlatımlar yapılmıştır. Anlatımlara her seferinde aynı meslek 

gruplarından farklı uzmanlar katılmıştır.  

Sunumlarda ilk olarak üniversitedeki akademisyenler, "Deprem" nedir?, ülkemizin deprem riski ve İzmir 

özelindeki depremselliği anlatmış, ardından İnşaat Mühendisleri odasından konunun uzmanı İnşaat Mühendisleri 

tarafından "Binalarımız"'ın durumu ve "Binalarımız için Ne Yapmalıyız?" konularında hazırlanmış mevcut 

durumu görsel ifadelerle destekleyen bilgiler verilmiş, 3. olarak İzmir İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilen uzman eğitimciler tarafından "Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Ne Yapmalıyız?" 

içeriğinde paylaşımlar ve tecrübeler aktarılmış ve son olarak da deprem sonrasında yaşamın normale dönmesi ve 

psikososyal destek konularında konunun uzmanı psikiyatr yada psikoloji uzmanları tarafından dinleyiciler ile 

sohbet havasında konuşmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

2.2. Veri Toplama Araçları ve Uygulama Yöntemleri 

Alp-Himalaya faal deprem kuşağının ortasında bulunan Türkiye'de, sahip olduğu fay sistemleri, irili-ufaklı kırık 

ve çatlaklar ile birçok yıkıcı deprem meydana gelmiş, gelmekte ve gelecektir. Türkiye'de ki en büyük deprem 

faciaları, Kocaeli-İstanbul, Erzurum-Erzincan, Adana-Antakya ve İzmir çevresinde yaşanmıştır. Depremlerin 

sıkça olduğu bu yerler verimli alüvyal toprakların ve nüfusun yoğunlaştığı alanlardır. 

Yürütülmüş olan çalışmada, Ülkemizin ve İzmir'in deprem riskini açıklamaya kaynak oluşturan materyallerden 

belkide en önemlisi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsündeki 1868 

yılından itibaren kaydedilen deprem kayıtlarıdır. Kullanılan bir diğer önemli kaynak ise T.C. Başbakanlık Afet 

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın web sitesinde paylaşılan bilgilerdir. Bu sayede gerek yurdumuz gerekse 

de İzmir özelinde depremselliğin an ve an izlenmesi sağlanmıştır. Bu bilgilerin yanında, deprem ile ilgili 
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araştırma yapan bilim adamlarının üretmiş olduğu bilimsel makalerden de oldukça değerli sonuçlar ortaya çıkmış 

ve bu sonuçlar sayesinde bilgilerin hem güvenirliliği hem de anlaşılması sağlanmıştır. 

Türkiye'de diri fay sınıflamasına yönelik ilk deneme, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 

üretilen, envanter nitelikli ve 1:2.000.000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası'dır ve 1987'ye kadar toplanan veriler 

ile hazırlanmıştır. Bu genel haritaya temel oluşturan ayrıntılı haritalar ise 1985 yılında Şengör ve diğ., Şaroğlu ve 

diğ.(1987), ve Barka (1992) tarafından yapılan makalelerde ortaya konulmuştur (Şekil.1). 

 

 
Şekil 1. Türkiye'nin tüm belli başlı deprem potansiyeli yüksek diri fayları ve kıvrım kuşakları (Barka ve 

Reilinger, 1997) 

 
İzmir ve yakın çevresinde deprem oluşturacak faylar ise (Şekil.2), yıllardır kentte araştırma yapan üniversitelerin 

bilim adamlarının, kamu kurumlarının ve özel kurumların ilgili bölümlerinin ortaya koydukları haritalarda 

gösterilmiştir. Ancak şu bilinmelidir ki; Her ne yöntem uygulanırsa uygulansın fayların tam olarak yerleri yada 

deprem üretme potansiyelleri tam bilinemeyebilir. Bu aşamada özellikle veriler üzerinden yapılacak doğruya 

yakın tahminlerin çoğunluk bilim adamı tarafından kabul görmesi önceliklidir. 
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Şekil 2. İzmir ve çevresi jeoloji haritası (MTA, 2005, Tan,2013, Uzel ve diğ.,2012'den derlenmiş ve 

değiştirilmiştir.) 

 

Çalışmanın ikinci kısmını oluşturan Binaların durumu hakkındaki veriler, İnşaat Mühendisleri Odasının 

arşivlerinden, sunum yapmaya gelen konunun uzmanı inşaat mühendislerinin kişisel bilgilerinden ve yıllara 

dayanan tecrübelerinden oluşturulmuştur. Belkide çalışmanın en vurucu kısmı olabilecek bu veriler sayesinde 

İzmirdeki mevcut binaların durumu hakkında birçok gerçeğe de ulaşılmış (Şekil.3) ve konuyla ilgili birimler 

durumdan haberdar edilmiştir. 

 

 

 
Şekil 3. İzmir Şemikler'de temelsiz 5 katlı bina (solda), Çınerlı'da çatının sökülmesiyle kazanılan kaçak daire 

(sağda) (Anonim, 2009) 

 

Sunumların 3. bölümünde anlatılan "Deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapmalıyız?" kısmında İzmir İl Sivil 

Savunma Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılı, görsel ve uygulamalı veri seti kullanılmıştır. Çalışmanın can 

alıcı ve insanların depreme hazırlanmalarını amaçlayan bu bölümünde, öncelikle 17 Ağustos 1999'da meydana 

gelen depremin ardından çekilen canlı görüntüler gösterilmiş ve ardından bu görüntülerle tekrar karşılaşmamak 
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için neler yapılabileceğini ifade eden bilgiler anlatılmıştır. Sivil Savunma uzmanlarının hazırladığı ve uyguladığı 

bu aşamada aile deprem planından tutun da, yapısal olmayan tehlikelerin azaltılmasına, okuldaki davranışlardan 

(Şekil.4) araç içindeki davranışlara ve hatta enkaz altındayken ne yapabilirize kadar görsel materyal destekli 

paylaşımlar aktarılmıştır. 

 

 

 
Şekil.4 Deprem sırasında okulda dersteysek ne yapmalıyız? (Asla ve asla tahta sıraların altına girmeyiniz!) 

 

Buraya kadar anlatılanların ışığında son aşamada ise depremden sonra "Hayatta kalanların neye ihtiyacı 

olacaktır?" sorusuna yanıt aranmıştır. İşte bu amaç için yine konusunda tecrübeli Psikiyatr yada psikolojik 

danışmanların ellerindeki, deprem sonrasında yaşantının normale dönmesi için insanlar ile yaptıkları psikolojik 

konuşma ve paylaşma seanslarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Belkide bu çalışmanın başarıya 

ulaşabilmesindeki en önemli parça olan bu kısım olmazsa olmaz kıymettedir. Çünkü insanoğlu duygularında 

yaşamaya meyillidir. Deprem gibi bir afetin ardından afete maruz kalanların bir kısmı yaşamlarını yeniden 

kurmaya çalışacaklardır. Depremde özellikle yakınlarını kaybetmiş, mallarını kaybetmiş yani kısaca gelecek 

kaygısı duyan insanlarımız normal hayatlarına tekrar devam edebilmeleri için psikososyal desteğe ihtiyaç 

duyacaklardır. Ancak bu aşamada psikolojik ilk yardım hizmetleri yeterli olmayabilir. Ancak deprem ve benzeri 

birçok afette zarar görmüş insanlara uygulanacak etkinliği kanıtlanmış psikososyal destek modelleri Türkiye'de 

daha yeni hazırlanmaya başlanmıştır (Şekil.5). 

 

 
Şekil 5. Gölcük'de 17 Ağustos 1999 sonrası kurulan anasınıfı çadırında çoçuklarımıza devam edilen eğitim-

öğretim (Fotoğraftaki çocuklarımızın bir kısmının ailesi depremde hayatlarını kaybetmiştir. Üzülerek anıyoruz...) 

 

 

3. BULGULAR 
Çalışmanın ilk aşamasının bir kısmında bahsedilen, Türkiye'deki deprem gerçeği hem tarihsel verilerden 

yararlanarak hemde güncel verilerin ışığında ortaya birkez daha konmaya çalışılmıştır. Ancak şu olgu 

yadsınamaz ki, "Deprem"'in yerini, büyüklüğünü ve zamanını güvenilebilir bir düzeyde tahmin etmek 

hâlihazırda yakın bir gelecekte gözükmemektedir. Bu sebeple, ilk olarak mevcut datanın işaret ettiği ve aynı 

yerde olmasını beklediğimiz yani bilinen fay hatları üzerinde oluşacak depremler bize bir önkestirim sağlar. 

Tarihsel ve aletsel dönem deprem kayıtları incelendiğinde; İzmir kenti ve çevresinde son iki bin yıl içerisinde 

birçok depremin meydana geldiği görülür. Yakın çevrede birçok aktif fayın bulunması, meydana gelen 
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depremlerle faylar arasında doğrudan ilişki kurmayı zorlaştırmaktadır (Emre ve diğ., 2005 MTA Rapor 

No:10754).  Fakat bu ilişkinin anlamlı olabilmesi ve depremi tahmin edebilmek için diğer disiplinlerden 

yardımcı veriler işlenmeli ve yorumun içine dahil edilmelidir. Bu yardımcılardan birisi de deprem olan yerdeki 

zemin koşullarıdır. İzmirin büyük kısmı, yüksek binalar için uygun zemin özelliklerine sahip olmadığı halde 

yerleşim açısından yoğunluğa sahip alanlar ile son derece genç ve gevşek alüvyonlardan oluşmaktadır (Şekil.2). 

Zemin, deprem büyüklüğü ne olursa olsun kendi özellikleri mertebesinde hareketini yapar ve üzerinde bulunan 

yapıların ya sağlam kalmasına ya da yıkılmasına yol açabilir.  

 

Yine çalışmanın ikinci kısmında bu zeminlerin üzerine inşaa edilen binaların durumu gözler önüne serilmiştir. 

Tüm Türkiye'de geçerli olan seneryo İzmir içinde değişmemektedir. İzmir ve çevresindeki binalar için daha 

zemin etütünden tutunda dairelerin içindeki su ve elektrik tesisatının nerde ve ne şekilde olacağına dair işin 

uzmanı mühendisler tarafından paylaşılan bulgular ile ortaya çıkmıştır. Özellikle daire alırken nelere dikkat 

etmemiz gerektiği başta yasal haklarımızın neler olduğu konuları herkesle açıkca paylaşılmıştır.  

 

Üçüncü bölümde elde edilen bulgular ise tamamen ülkemizde meydana gelen depremlerde arama-kurtarma 

yapan ekiplerin olağanüstü tecrübeleri başta olmak üzere dünya'da karşılaşılan benzeri örneklerdeki bakış açısı 

ve yapılanlar ortaya konmuştur. Bu aşamada deprem öncesinde yapısal olmayan tehliklerin azaltılmasından aile 

deprem planına, İzmir'de bir deprem sonrası yaralılara uygulanacak ilkyardımdan, oluşabilecek yangın 

tehlikesine ve hatta bilinç seviyesinin yükseltilerek gönüllülerden oluşan "Toplum Afet Gönüllüsü (TAG)" 

takımları kurmaya kadar tüm bilgiler paylaşılmış ve tartışılmıştır. 

 

En son aşamada ise, ilk 3 aşamanın ardından belkide en uzun süreye ve en çok veriye uzanan aşamadır. Çünkü 

bu aşamada deprem sonrasında hayatta kalanların yaşantılarını idame edibilmek için başta manevi ve sonra da 

maddi desteğe ihtiyaçları vardır. Özellikle bozulan psikolojiyi biran önce düzeltebilmek hiç de kolay değildir. 

Deprem sırasında yakınlarını kaybedenlerin psikolojileri uzun süre düzelememektedir. Hatta bazı insanlar bu 

psikolojinin sonucu olarak ya yaşam sevinçlerini kaybetmekte yada bazıları yaşamamayı tercih etmektedir. 

Malesef bu ülkemizin en ama en acı gerçeklerinden birisidir ve toplumun büyük bir kısmı buna 

duyarsızlaşmıştır. Sadece depremden kaynaklı doğal afetlerde değil son yıllarda yaşadığımız maden kazalarında 

bile hissettiğimiz duyguların aşırı uçlarda olması ve verilen doğru-yanlış tepkiler karşı koyulamaz bir durum 

ortaya çıkarmıştır. Konunun uzmanı psikiyatrlar ve sosyal destek çalışanları tıpkı 13 Mayıs 2014'de meydana 

gelen Soma maden kazasındaki gibi ellerinden gelen gayreti göstermektedir. Ancak yetersiz kalınıyor olabilir. 

Bunun için de elde olan bulguların doğru yorumlanması ve uygulanacak modelin doğru seçimi çok önemlidir. 

 

Yapılan araştırmada, deprem sonrası uzun dönemde psikolojik danışmanların uygulayabileceği Berkowitz ve 

arkadaşlarının (2010) önerdikleri afetle bir dizi baş etme becerilerinin aktarılması esasına dayalı bir model olan 

"Psikolojik İyileşme Becerileri Edinimi (Skills for Psychological Recovery)" modeli tartışılmaya açılmıştır. Bu 

model travmatik olaylara maruz kalmış çocuk, ergen ve yetişkinlere travmatik yaşantıyı izleyen dönemde 

psikolojik ilk yardım uygulamalarının yetmediği durumlarda kullanılabilecek kanıta dayalı modüler bir 

yaklaşımdır. Bu model bir ruh sağlığı tedavisi olmayıp esasen ikincil bir önlem modelidir. Başka bir deyişle, 

stresi düşürücü, mevcut mücadele becerilerini betimleyici, işlerliği çoğaltıcı bir müdahale olarak tasarlanmıştır. 

 

 

4.SONUÇLAR 

 
İnsanoğlu, tarih boyunca yaşadığı depremlerin getirdiği acı tecrübeler sebebiyle deprem gibi doğal afetler ile 

yaşama gerçeğini kabul etmek zorundadır. Jeolojik yapısı ve konumu nedeniyle dünyanın en önemli deprem 

kuşaklarından biri üzerinde bulunan Türkiye'de birçok kez yıkıcı deprem olmuş ve olacaktır. Depremin 

beraberinde getireceği manevi ve maddi zararlar planlı ve mantıklı çalışmalar ile en aza indirilebilir (Radius 

projesi, www.izmir.bel.tr/izmirdeprem/chp1.html). Doğal ve insan kaynaklı afetlerle hep karşılaşacağımız için 

bu ve benzeri modellerin incelenerek, mevcut koşullar gözönüne alarak uyarlamalar yapılmalıdır. Bu model 

konunun gerçek uzmanları ve diğer disiplinlerden verilecek katkıyla daha ayrıntılı olarak incelenmeli ve hayata 

geçirilmelidir. 
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Bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılan model aslında sadece problemin çözümüne yardımcı olmak içindir. 

Deprem seneryoları birtakım modeller ile tarif edilebilir ancak deprem sonrasında oluşturulacak psikososyal 

modelin tarifini yapmak ve uygulamak bir hayli zaman ve çalışma ister. Ülkemizin mevcut hertürlü yaşam 

koşulu gözönüne alındığında özellikle büyük afetlerden biri olan depremden sonra yaraların sarılması için 

uygulamanması planlanan bu model ileride geliştirilerek devam ettirilmelidir. 

Sonuç olarak şu unutulmamalıdır ki; İnsan hayatı herşeyden önce gelir felsefesi toplumun tümüne nüfuz etmeli 

ve aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Felaket başa gelmeden önce onu önleme ve ondan korunma 

çarelerini düşünmek gereklidir". 
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ÖZET 

Bu çalışma 11 Ekim 2010 – 27 Mayıs 2011 tarihleri arasında ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Afet Yönetimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi Eğitim Programı” 

çerçevesinde hazırlanmıştır.  

 

Türkiye’nin başlıca maruz kaldığı doğal afetler depremler, kuraklıklar, şiddetli yağışlar, seller, heyelanlar, kaya 

düşmesi, yangınlar ve endüstriyel patlamalardır. Afet yönetim sistemi can ve mal kaybını azaltmalı ve ülkeleri 

doğal afetler ve diğer insan kaynaklı afetleri de içeren bütün tehlikelerden korumalıdır. Uluslar riske dayalı 

bütünleşik afet ve acil durum yönetim sisteminde desteklenmelidir.  

 

Bu çalışmanın amacı temel afet terimlerinin ve ülkemizin afet yönetim sisteminin daha iyi ve kapsamlı 

anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu çalışma afet zarar azaltmanın etkililiğini arttırır ve bu kavramların detaylı 

anlaşılmasını sağlar. Afet yönetiminin bileşenlerinin ne olduğu sorusunu da cevaplar. Türkiye’de ulusal afet 

yönetim sisteminin genel bir resmini sunar.  

 

Ayrıca, aktarılmaya çalışılan bilgiler ışığında mevcut Afet Yönetim Sistemimizin iyileştirilmesi için neler 

yapılabileceği tartışılmıştır. Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır: a) Doğal Afet Risk Yönetimi, b) Ulusal 

Afet Yönetim Sistemi, c) Yerel Afet Yönetim Sistemi, ç) Sonuç ve Öneriler, d) Kaynaklar 

 

Anahtar Kelimeler: Doğal afet, zarar azaltma, bütünleşik afet yönetim sistemi. 

 

NATURAL DISASTER RISK MANAGEMENT 
 

ABSTRACT 

This study is prepared by completing the program on Natural Disaster Risk Management offered by METU 

Continuing Education Center and METU Disaster Management Implementation and Research Center organized 

between October 11th, 2010 and, May 27th, 2011. 

 

The natural hazards Turkey is mainly exposed to are earthquakes, droughts, heavy rainfall and floods, landslides, 

rock falls, fires, and industrial explosions. The disaster management system should reduce the loss of life and 

property and protect the nations from all hazards, including natural disasters and other man-made disasters. The 

nations should be supported in a risk-based, integrated disaster and emergency management system.  

 

This study aims to provide better understanding of national disaster management system and disaster 

management concepts. It increases the effectiveness of disaster risk reduction and maintains detailed 

understanding of disaster risk management concepts. It also answers the question of what components of disaster 

management are? It presents an overview of Turkish National Disaster Management System. 

 

Also, what can be done to improve our existing disaster management system is discussed in the light of the given 

knowledge. This presentation consists of five subsections: a) Natural Disaster Risk Management, b) National 

Disaster Management System, c) Local Disaster Management System ç) Conclusion and Recommendations d) 

References. 
 
Keywords: Natural disaster, mitigation, integrated disaster management system. 
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1. GİRİŞ 
 

Türkiye’nin başlıca maruz kaldığı doğal afetler depremler, kuraklıklar, şiddetli yağışlar, seller, heyelanlar, kaya 

düşmesi, yangınlar ve endüstriyel patlamalardır. Afet yönetim sistemi can ve mal kaybını azaltmalı ve ülkeleri 

doğal afetler ve diğer insan kaynaklı afetleri de içeren bütün tehlikelerden korumalıdır. Uluslar riske dayalı 

bütünleşik afet ve acil durum yönetim sisteminde desteklenmelidir.  

 

Ülkemizde uzun zaman afetlerle sürdürülebilir kalkınma arasındaki güçlü bağlantı maalesef anlaşılamamıştır. 

Dünya ülkelerinin de sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen en önemli etkenlerden biri olan doğal afetler, afet risk 

azaltma ve afet yönetimi konularına özel önem vermeleri gerekmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı temel afet terimlerinin ve ülkemizin afet yönetim sisteminin daha iyi ve kapsamlı 

anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu çalışma afet zarar azaltmanın etkililiğini arttırır ve bu kavramların detaylı 

anlaşılmasını sağlar. Afet yönetiminin bileşenlerinin ne olduğu sorusunu da cevaplar. Türkiye’de ulusal afet 

yönetim sisteminin genel bir resmini sunar.  

  

 

2. DOĞAL AFET RİSK YÖNETİMİ  
 

2.1. Genel Bilgiler 

 

İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini 

durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun yerel imkânlarını kullanarak baş 

edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarına afet denilmektedir. Acil durum ise 

olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olay 

olarak tanımlanabilir. Ayrıca; acil müdahale gerektiren ve yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede 

yetersiz kaldığı durumlarda afetler sonrası oluşan olay olarak da tanımlanabilir (AFAD, 2009).  

 

 Acil durumlar; ölümler, yaralanmalar, insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, sakatlık, gıda güvensizliği, 

altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesi, zayıflamış ya da zarar görmüş kamu yönetimi ve azalmış kamu 

emniyeti ve güvenliği durumlarını içerebilir. Afetten etkilenen ülkelerde, bu durumlar çoğu kez aynı anda ortaya 

çıkar, yerel kapasiteyi zorlar ve ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksatır (AFAD, 2009). 

 

Tehlike; doğal, teknolojik veya insan kökenli olan ve fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara yol açabilecek tüm 

olayları ifade eder. Afet, tehlikenin sonucudur. Risk, belirli bir alanda, tehlike olasılığına göre kaybedilecek 

değerlerin ölçüsünü veya bir olayın doğurabileceği olumsuz sonuçların toplamını ifade eden kavramdır (AFAD, 

2009). 

 

Afet yönetimi afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında 

yapılması gereken idari, yasal ve teknik çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olaya zamanında, 

uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan çıkarılan derslerin ışığında mevcut sistemi geliştiren yönetim 

biçimidir. Afet risk yönetimi ise ülke, bölge, kent ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, azaltma 

ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esaslarını ifade eder. Tehlike ve riskin belirlenmesi ve analizi 

ile imkân, kaynak ve önceliklerin dikkate alınarak idare edildiği süreçtir (AFAD, 2009).  

 

2.2. Dünyada Gözlenen Afet Türleri  
 

Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu 

görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz 

Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır. Ülkemizde 

ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli 

yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. Dünya Meteoroloji Örgütüne(WMO) göre sadece 1980’li 

yıllarda dünyada 700.000 kişi meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir (MMO, 1999).  
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Yavaş gelişen doğal afetler; şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık vb., ani gelişen doğal afetler; deprem, seller, su 

taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, hortumlar, volkanlar, yangınlar, vb.dir.  

Dünyada gözlenen afet türleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (AFAD, 2009). 

 

 Tablo 1. Dünyada Gözlenen Afet Türleri 

JEOLOJİK 

AFETLER 

KLİMATİK 

AFETLER 

BİYOLOJİK 

AFETLER 

SOSYAL 

AFETLER 

TEKNOLOJİK 

AFETLER 

Deprem Sıcak Dalgası Erozyon Yangınlar Maden Kazaları 

Heyelan Soğuk Dalgası Orman Yangınları Savaşlar 

Biyolojik, nükleer, 

kimyasal silahlar ve 

kazalar 

Kaya Düşmesi Kuraklık Salgınlar Terör saldırıları Sanayi kazaları 

Volkanik Patlamalar Dolu Böcek İstilası Göçler Ulaşım kazaları 

Çamur Akıntıları Yıldırım 
   

Tsunami Tayfun 
   

 
Sel 

   

 
Çığ 

   
 

 

2012 yılında Dünya’da toplam 357 afet meydana gelmiştir. Can kaybı ortalaması 9,655’dür. 357 afette 124,5 

milyon insan mağdur(ölen ve etkilenen insanların toplamı) olmuştur. Ekonomik kayıplar tahminen 157 milyar 

dolarıdır (Ersoy, 2013:2).  

 

2013 yılın ilk altı aylık döneminde 127 afet meydana gelmiş, 8250 kişi hayatını kaybetmiş, 16,416,723 kişi 

mağdur olmuş ve ortaya çıkan zararların bedeli 45 milyar doları geçmiştir. Bu rakamlarda salgın hastalıkların 

yarattığı afet durumları dâhil değildir. 2013 yılının ikinci yarısında çok şiddetli afetlerin yaşadığı hesaba katılırsa 

bu rakamların yılsonunda çok arttığı ortadadır. Asya, yine afetlerde birincidir. 127 afetin neredeyse yarısı (58), 

ölümlerin neredeyse tamamı (7388 kişi), zararların ise % 60’ı Asya’dadır (Ersoy, 2013:2).  

Son 10 yılda, afetlerden en fazla etkilenen ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Hindistan ve 

Endonezya’dadır. 2012’de Çin’de 15 sel ve heyelan, 8 tayfun, 7 deprem ve bir de aşırı sıcaklık vakası meydana 

gelmiştir (Ersoy, 2013:2). 

 

Afetler konusunda en çarpıcı sonuç, ekonomik kayıplar giderek artmaktadır. 2012 yılında Meksika’da yapılan 

G20 toplantısında afet öncesi önlem stratejisiyle “doğal afetlerin artan maliyetlerine karşı eylem” kararı 

alınmıştır. Türkiye’nin ne üye, ne de gözlemci olarak bulunmadığı Afet Azaltma ve Yeniden Yapılanma Küresel 

Tesisi (GFDRR)’nin 2013-2015 strateji raporuna göre;  

 

2012 yaşanan afetlerde can kayıpları açısından en ölümcülleri 10 ülkeden 6’sı gelişmemiş ya da az 

gelişmiş ülkelerde meydana gelirken; diğer 4’ü orta gelişmiş ya da gelişmiş zengin ülkelerde meydana 

gelmiştir. Filipinlerdeki Bobha Tayfunu en ölümcül afet olup 1901 kişi hayatını kaybetmiştir (Ersoy, 

2013:2).  

 

Amerika Birleşik Devletlerdeki Sandy Kasırgası, 2012 yılının en büyük felaketi olup 50 milyar dolarlık 

ekonomik kayıp meydana gelmiştir. Kuraklığın maliyeti ise 20 milyar dolardır. İtalya’daki 20 ve 29 Mayıs 

depremleri 15,8 milyar dolar; Çin’deki Beijing bölgesindeki sel ve taşkınlar 8 milyar dolar ve ABD’da hortumlar 

ise 5 milyar dolarlık kayıp yaratmıştır (Ersoy, 2013:2). 
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Kasım ayında Filipinler, Vietnam ve Çin’i vuran Haiyan tayfunu, hayatını kaybeden 6 bin 100 kişiyle geçen yılın 

en ölümcül doğa olayı oldu. Haziran ayında ise Hindistan’daki sel baskınları nedeniyle yaklaşık 5 bin 500 kişi 

öldü. 2012 yılında doğal afetlerde dünya çapında 10 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. Munich Re’nin 

raporuna göre ölü sayısındaki artışa rağmen maliyetlerde düşüş gözlemlendi. 880 afetin bedeli 125 milyar doları 

buldu. Bu kaybın sadece 31 milyar doları sigortayla güvence altına alınmıştı. 2012’de ise toplam kayıp 173 

milyar dolar civarındaydı (Ersoy, 2013:2). 

 

Afetlerdeki ekonomik kayıplar oluştuğu yerin sosyo ekonomik koşullarına göre değişir. Eğer afet nüfusun yoğun 

olduğu bir yerde ya da fakir bir ülkede meydana gelirse ekonomik kayıplar büyük olmaktadır. Söz gelimi, 230 

bin insanın hayatını kaybettiği 2004 Hint Okyanusu deprem ve tsunamisi 15 milyar dolarlık bir ekonomik zarar 

yaratmıştır. Hâlbuki 11 insanın öldüğü petrol sızıntısında ekonomik kayıp çok yüksek olmuştur (Ersoy, 2013:2). 

  

Dünyada 2000 yılından sonraki bazı önemli afetlerle ilgili ekonomik kayıplar aşağıda tablo halinde verilmiştir: 

 

 

Tablo 2. Dünyada 2000-2014 Yılları Arasındaki Bazı Doğal Afetlerle İlgili Ekonomik Kayıplar 

 

Yılı Afetin Türü Yeri Ekonomik Kayıp (Milyar $) 

2004 Deprem, Tsunami Hint Okyanusu 15 

2005 Kasırga (KATRİNA) A.B.D. 45 

2008 Kasırga (IKE) A.B.D. 29.6 

2008 Deprem Sichuan (Çin) 148 

2011 Deprem, Tsunami Tohoku (Japonya) 300 

2011 Sel Tayland 45.7 

2011 Deprem Christchurch (Yeni Zellanda) 13 

2011 Orman Yangını Slave Gölü (Kanada) 1.8 

2013 Sel Alberta (Kanada) 3-5 

2013 Tayfun (HAİYAN) Filipinler 1.5 

  

 

2.3. Türkiye’de Doğal Afetlere Genel Bakış 

 

Türkiye'deki olası afetler genellikle depremler, kuraklıklar, şiddetli yağış ve seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, 

orman yangınları, sanayi patlamaları ve yangınları, rüzgâr ve kar fırtınaları, çığlar, sıcak hava dalgası, sis, ulaşım 

kazaları ve terör saldırılarıyla bağlantılıdır. Türkiye'nin büyüklüğü ve başlıca afet şeklinin deprem olduğu göz 

önüne alınınca çoğu afetin belirli bölge veya şehirlerle sınırlanmış olduğu ve tüm ülkeyi etkilemediği 

görülmektedir (Kadıoğlu, 2009).  

 

Türkiye jeolojik özellikleri, topoğrafik yapısı ve iklimi nedeniyle doğal afetleri sıkça yaşayan ülkelerden 

birisidir. Doğal afetler neden oldukları can kaybı yanında önemli ekonomik kayıplar da meydana 

getirmektedirler. Bu konudaki istatistikler incelendiğinde, doğal afetlerin her yıl Türkiye gayri safi milli 

hâsılasının %1’i oranında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir. Ancak doğrudan ekonomik 

kayıpların yanında Pazar kaybı, üretim kaybı, işsizlik gibi dolaylı ekonomik kayıplar da göz önünde 

bulundurulduğunda toplam kayıp yılda gayri safi milli hâsılanın %2-5’ine (2-5 milyar dolar) yaklaşmaktadır 

(Özmen ve Başbuğ, 2011). 

 

Türkiye başta depremler olmak üzere sel, heyelan, çığ, kuraklık, orman yangınları gibi afetlere sürekli maruz 

kalmaktadır. 1900-2010 yılları arasında 285 tane hasar yapan deprem meydana gelmiş ve bu depremler 

nedeniyle 100.000 kişi hayatını kaybetmiş, 170.000 kişi yaralanmış ve 650.000 konut ağır hasara uğramıştır 

(Pampal ve Özmen, 2009). 

 

Türkiye depremlerdeki ölümcüllük açısından en önemli ülkelerden biridir. Türkiye deprem riskini azaltmak için 

2005 yılında Dünya Bankasına başvurmuş ve projeyi 2014’de bitirmek üzere 400 milyon Amerikan doları 

yardım almıştır. İstanbul depreme karşı 725’den fazla kamu binasını güçlendirilmiş, 21 kamu binası yeniden 

http://www.milliyet.com.tr/filipinler/
http://www.milliyet.com.tr/vietnam/
http://www.milliyet.com.tr/hindistan/
http://www.milliyet.com.tr/dolar/
http://www.milliyet.com.tr/sigorta/
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yapılmış, 450 000 kişiye afete hazırlık konusunda eğitim verilmiştir. Bu sayı medya aracılığı ile 5 milyon insana 

ulaşmıştır. İstanbul’da 1999 yılı depremlerinden sonra geçen 14 yılda 1 milyar dolar para harcanmıştır (Ersoy, 

2013: 4). 

 

Türkiye’de, depremlerin 2011 yılında yol açtığı ekonomik zarar 1,744 milyar dolarıdır. 2006 ve 2009 yıllarında 

meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı ekonomik zarar 867.000 milyon dolarıdır. 

 

AFAD Ulusal Afet arşivine göre 2013 yılında Türkiye’de 2 dolu, 1 heyelan, 5 sel ve su baskını, 2 şiddetli yağış, 

olmak üzere toplam 10 doğa afeti meydana gelmiştir. Bu afetlerden şiddetli yağış ve sellerde 9 kişi hayatını 

kaybederken 12 kişi yaralanmıştır. Bu bilgilerde Muş, Gökçeada ve Kuzey depremleri ile yaz ayındaki rip 

akıntılarından boğulan onlarca insanın kaydı eksiktir (Ersoy, 2013: 4). 

 

1999-2014 yılları içerisindeki Türkiye’de meydana gelen bazı önemli doğal afetler aşağıdaki Tablo 3’de 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 3. Türkiye’de 1999-2014 Yılları Arası Meydana Gelen Bazı Önemli Doğal Afetler 

 

NO İLİ İLÇESİ TARİH AFETİN TÜRÜ AÇIKLAMALAR 

1 İzmit Körfezi 17.08.1999 Deprem 
17.480 kişi öldü, 43.953 kişi 

yaralandı. 

2 Düzce 12.10.1999 Deprem 
763 kişi öldü, 4.948 kişi 

yaralandı. 

3 Afyon Sultandağı 03.02.2002 Deprem 42 kişi öldü, 327 kişi yaralandı. 

4 Bingöl 01.05.2003 Deprem 177 kişi öldü, 520 kişi yaralandı. 

5 İstanbul, Tekirdağ 09.09.2009 Sel 
31 kişi öldü, çok sayıda evi su 

bastı. 

6 Rize Gündoğdu 27.08.2010 Sel, Heyelan 12 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. 

7 Van Erciş 23.10.2011 Deprem 
644 kişi öldü, 1966 kişi 

yaralandı. 8 Van Edremit 09.11.2011 Deprem 

9 Samsun 04.07.2012 Sel 9 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. 

10 Hatay Dörtyol 20.07.2013 Sel 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. 

11 Manisa Soma 13.05.2014 
Maden Kazası 

(Yangın-Patlama) 
301 işçi öldü, 486 işçi kurtarıldı. 

12 Karaman Ermenek 28.10.2014 Su Baskını 18 işçi öldü. 

 

 

2.4. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi 

 

Afet yönetimi her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla 

mevcut kaynakları organize eden, analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümüdür. 

Afet Yönetimi, farklı disiplinlere farklı manalar ifade edebilmektedir. Yönetim bilimleri açısından bakıldığında, 

yönetim bilgi sistemleri, kaynak kullanım teknikleri, yöneylem araştırması, proje yönetimi ve planlaması bunun 

ayrılmaz parçalarıdır. Keza kamu yönetimi bilimi, özellikle ülkemizde mevcut sistemin iyileştirilmesi 

çabalarında can alıcı bir rol oynamak durumundadır. Konu planlama açısından ele alındığı taktirde 'topyekün 

hazırlıklı olmak' başlığı altında şehir ve bölge planlaması, altyapı envanteri, nüfus ve ekonomik faaliyetin 

dağılımı, alan kullanımı, afet mimarisi ve planlaması gibi konuları saymak mümkündür. İşin yer bilimleri 

çerçevesi, bölge planlama ve önceden tahminler konusunda coğrafi sistemleri, uzay teknolojisi, topografya gibi 

konuları içine alır. İnşaat mühendisliği ise fiziki çevrenin afet tesirlerine karşı rasyonel dizaynı, zararların kabul 
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edilebilir düzeyde tutulması gibi klasik uğraşı alanlarının yanı sıra yukarıda sayılan diğer disiplinlerle karşılıklı 

etkileşme içinde uyum sağlamak zorundadır (ODTÜ AYM, 1997). 

 
Wisconsin Üniversitesi, Afet Yönetim Merkezi'nden uyarlanan dairesel şekilde afet yönetimi kısa ve öz bir 

şekilde gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Afet Yönetimi 

 

Kapsamlı afet yönetiminin evreleri bir afet olayını izleyen ve bir sonraki afete kadar birbirini takip eden 

aşamaların tümünü ifade eder. Bu evreler;  

 

Zarar azaltma, Hazırlık, Müdahale, İyileştirme olarak tanımlanmaktadır.  

 

 
Şekil 2. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi 

 

Böylece bütünleşik afet yönetim sisteminde, 

- Kayıp ve Zarar Azaltma 
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- Hazırlık 

- Tahmin ve Erken Uyarı 

- Afetler, 

- Etki Analizi 

gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmalara risk yönetimi denilirken;  

- Müdahale 

- İyileştirme 

- Yeniden Yapılanma 

gibi afet sonrası düzeltmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara ise kriz yönetimi denilmektedir. 

Afet riski yönetimi literatüründe, risk yönetiminin ana elemanları iki aşamaya ayrılır: 

 Afet öncesi aşama: 

-Risk Tanımlaması  

-Zarar Azaltma  

-Risk Transferi  

-Hazırlık  

Afet sonrası aşama: 

-Acil Durum Müdahalesi  

-Rehabilitasyon ve İyileşme  

-Yeniden Yapılanma 

Kapsamlı bir risk yönetim programı tüm bu bileşenlere hitap eder (Kadıoğlu, 2008:12-13).  
 

 

3. ULUSAL AFET YÖNETİM SİSTEMİ 

 
17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri nedeniyle 18.242 kişinin ölmesi, 

48.901 kişinin yaralanması ve 93.145 konutun yıkılması veya ağır hasar görmesi, çok geniş bir alanı etkilemesi 

ve ortaya çıkan sorunlarla baş etmede karşılaşılan sorunlar nedeniyle Türkiye, Afet Yönetim Sistemini yeniden 

sorgulamaya başlamış ve yeni yasal düzenlemelerin yapılması gereği ortaya çıkmıştır (Özmen ve Başbuğ, 2011). 

 

Geçmiş yıllarda yaşanmış olaylara baktığımız zaman Türkiye’nin afetlerle başarılı bir şekilde mücadele 

edemediği, afet risklerini azaltamadığı çok açık bir şekilde görülmektedir. Bu mücadelenin başarılı bir şekilde 

olamamasının nedenleri arasında afetlerle ilgili birçok kurumun bulunması ve bunlar arasında iyi bir işbirliğinin 

ve koordinasyonun sağlanamaması, yetki karmaşalarının yaşanması gibi faktörlerde sayılabilir. Afet 

yönetimindeki bu çok başlılığı ortadan kaldırmak amacıyla 29.05.2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” TBMM’de kabul edilmiş ve 

17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla; afet ve acil 

durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı” kurulmuştur. Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke 

düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden 

önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek 

iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda 

politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar (Özmen ve Başbuğ, 2011). 

 

2009 yılına kadar Türkiye’de afet yönetim teşkilatını üç ana uygulayıcı kurum idare etmiştir. Bunlar Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM), İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma 

Genel Müdürlüğü (SSGM) ve İçişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY)’dır. 

2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı kanunla bu üç uygulayıcının bireysel faaliyetleri sona erdirilmiş ve 17 Aralık 

2009’dan itibaren yeni Başkanlık işlevsel hale gelmiştir. Bu üç uygulayıcının görevlerinin çoğu artık AFAD 

tarafından yerine getirilecektir. 5902 sayılı kanun yeni birimin merkezi ve taşra teşkilatlarını açıklamaktadır.  

Her şehirde doğrudan valiliğe bağlı bir “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü” vardır (Kadıoğlu, 2009).  

 

AFAD’a bağlı sekiz daire başkanlığı ve üç kurul vardır: Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı, Deprem 

Dairesi Başkanlığı, İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi 

Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi Sistemleri ve 
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Haberleşme Dairesi Başkanlığı. Bu sekiz daire başkanlığına bağlı çalışan çeşitli alanlarda birçok çalışma grubu 

oluşturulmuştur.  

 

AFAD, illerde Başkanlığın taşra teşkilatı olarak doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 

ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonundan, eğitim politikalarının oluşturulmasından ve bu konuda 

mevzuat düzenlemeleri yapılmasından AFAD sorumludur.  

 

Başbakanlık kriz yönetim merkezi, kriz durumlarında (afetlerde dâhil) faaliyet göstermek amacıyla merkez 

bünyesinde kurulmuştur. Merkez kriz anında ortaya çıkabilecek tüm sorunları önlemek ve zararı en aza indirmek 

için gereken tüm hazırlık faaliyetlerinin idaresinden sorumludur. Buna ek olarak, krizin olumsuz sonuçlarını en 

aza indirmek için Genelkurmay Başkanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar arasındaki tüm koordinasyon, işbirliği ve 

faaliyetlerin yürütülmesine hizmet eder (Kadıoğlu, 2009). 

 

AFAD, misyonunu “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” olarak, amaçlarını ise aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

 Sürekli gelişen ve öğrenen kurum olmak, 

 Risk odaklı bütünleşik afet yönetimi sistemi kurmak, 

 Afet yönetimi standartlarını yaygınlaştırmak, 

 Afetlere hazırlık için eğitim seferberliği başlatmak, 

 Uluslar arası alanda öncü kuruluş olmak. 

 

 

4. YEREL AFET YÖNETİM SİSTEMİ 

 
Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter taşımaktadır. Bu 

nedenle afetlerle mücadele ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin gücü ve yetkinliği büyük 

önem arz etmektedir. 

 

İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı 

olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. 

 

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemini açıklamaktadır.  İl 

Afet Müdahale Planının hazırlanmasından valiler sorumludur. İl afet müdahale planı İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü tarafından ilçeleri de dikkate alacak şekilde hazırlanır. Ulusal düzeyde ana çözüm ortağı bakanlık, 

yerel düzeyde kurum ve kuruluşun il teşkilatı, il hizmet grubu operasyon planını diğer destek çözüm ortakları ile 

birlikte hazırlayacaktır. 

 

Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık/AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) ile irtibatlı 

olarak vali tarafından, vali yardımcıları ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile sağlanacaktır. 

 

 

5. SONUÇLAR 

1999 Depremleri sonrasında kamuoyunda afetlere karşı yükselen duyarlılıklar, uygulamada ortaya çıkan sorunlar 

vb. nedenlerle genelde afet hizmetleri özelde 7269 sayılı yasa üzerine önemli tartışmalar yaşanmıştır. Bu 

tartışmalarda en çok vurgulanan konu; mevcut sistemin çoğunlukla afet sırasındaki ve sonrasındaki döneme ait 

çalışmalarla sınırlı kalması (Yara sarma), afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası dönemlerde yerine getirilmesi 

gereken işlevlerin bütünlüklü bir planlamasının gerçekleştirilememesi olgusu olmuştur (TMMOB, JMO, 2005). 

 
Bugün artık tartışmasız kabul gören afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası hizmetleriyle bütünlüklü bir stratejinin 

oluşturulması kaçınılmazdır. Afetlere karşı tam güvenlikli yerleşimler için yeniden oluşturulacak ulusal afet 

sisteminde, (1)zarar azaltma, (2) önceden hazırlık, (3) olaya müdahale, (4) iyileştirme ve (5) yeniden inşa olarak 

ayrılan beş ana aşamada bütünlüklü olarak yapılması gereken çalışmaların esaslarının ortaya konması 
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gerekmektedir. Ardışık olarak gerçekleştirilecek kurumsal düzenlemeler ile bu esaslar üzerinde yürütülecek 

çalışmaların koordine edilmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi hedeflenmelidir (TMMOB, JMO, 2005). 

 

Çarpık kentleşme, iklim ve çevre koşullarındaki bozulmanın da etkisiyle dünyada ve ülkemizde doğal afetlerin 

şiddeti ve sıklığı artmış, ekonomik ve sosyal maliyetleri ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan afetler risk 

yönetimine özel önem atfeden bütüncül bir yaklaşımın gereğini bir kez daha ortaya çıkarmış, risk azaltma, can 

ve mal kaybının en aza indirilebilmesi için afet yönetiminin önemli bir bileşeni haline gelmiştir.  

 

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet 

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başbakanlığa bağlı Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet risk ve tehlikesi altında bulunan ülkemizde Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde faaliyete geçmesi ile birlikte afet yönetimi anlamında 

bütünleşik afet yönetim sistemi benimsenmiştir. Bu sistemin en önemli unsurlarından biri yerelde etkin ve 

verimli bir sistem kurmak olup bunun en önemli ayağını da yerel teşkilat yapısı oluşturmaktadır.  

 

Ülkemizde afet yönetiminin etkin ve bütüncül bir kurumsal ve yasal yapıya kavuşturulması amacıyla, afet 

yönetiminden sorumlu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Ancak, afet yönetimi 

ile ilgili merkez-yerel ilişkisinin güçlendirilmesi ihtiyacı önemini korumaktadır. 

 

Afet risklerinin azaltılması yönündeki faaliyetlerin etkinliğinin artırılması için halkın bütün süreçlere katılımının 

sağlanmasına, tehlike ve risk azaltma konusunda bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Daha öncede belirtildiği üzere, özellikle geleneksel merkezi yönetim sisteminin zaafları ve eksikleri olan 

koordinasyon bozukluğu önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu anlamda yukarıdan aşağı inen yönetim modeli 

yerine aşağıdan yukarı doğru çıkan yönetim modeli daha etkin kılınmalıdır. Bununla birlikte ideal olanın her iki 

yaklaşımı da dengeli ve beraber yürütebilmek olduğu da söylenebilir. Afet yönetimini gerek ulusal gerekse de 

uluslararası ihtiyaçlar, gelişmeler ve yaklaşımlar çerçevesinde Afet Risk Azaltımı Stratejisi odaklı hale getirmek 

yönetimsel anlamda da önemli avantajlar sağlayacaktır. Afet yönetimini tek elde birleştirme çabaları olumlu 

görünmekte ve koordinasyon-yönetim kargaşasına çözüm getirebilir görünmektedir. Yetişmiş ve yetişmekte olan 

personeli de bu görüşler çerçevesinde eğitmek önemli olacaktır. Bu şekilde afet risk yönetiminde 

sürdürülebilirlik sağlanacaktır (Özden, 2007). 

 

Birçok STK ve kamu yardımlaşma grubu kendi, toplumu bilinçlendirme faaliyetlerini ve topluma dayalı 

çalışmalarını koordine etmektedir. Birçoğu hafif arama ve kurtarma, yapısal olmayan riskleri azaltma ve ilk 

yardım eğitmenlerini eğitmektedir. Tüm bu özel çabalara ek olarak olası afetlerle başa çıkabilmek için müdahale 

planları hazırlama aşamasında olan bazı belediyelerin girişimleri de vardır. Elbette tüm bu girişimler her 

toplumda bölgesel ve ulusal düzeyde tüm müdahale örgütleri ve devlet kurumları arasında oluşabilecek 

karışıklıkları önlemek ve istenen etkililiği yaratabilmek için uyumlu hale getirilmelidir (Kadıoğlu, 2009). 

 

Gerek risk azaltımı için strateji ve proje üretmede gerekse de bu çalışmaların uygulanmasını sağlamada ciddi 

finansal gereksinimler duyulmaktadır. Toplumların afetlere dirençli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalarda 

ihtiyaç duyulan kaynakların oluşturulması hem merkezi hem de yerel yönetimlerin çaba ve işbirliği ile 

olabilecektir. Özellikle kaynak yaratmada sadece ulusal değil uluslararası alanlarda da kaynak arayışı ve temini 

için çalışmalar yapılmalı, stratejiler geliştirilmeli, merkezi ve yerel yönetimler tarafından teşvikler yapılmalıdır. 

Tüm bu stratejiler geliştirilirken şu konu dikkate alınmalıdır; her ne kadar afet öncesi çalışmalar toplum 

tarafından gereksiz harcamalar listesine konulsa da, afet olduktan sonra ihtiyaç duyulan finansal kaynakların 

yanında daha küçük bir tutar olduğu bilinmelidir (Özden, 2007). 

 

Eğitim faaliyetleri afet risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak afet eğitimi sağlamak ve bilinç 

oluşturmak sadece resmi (formal) eğitimin sorumluluğu değil aynı zamanda sivil toplumun ve gayri-resmi 

(informal) eğitim sistemininde önemli bir sorumluluğudur. Dolayısıyla eğitim alanında atılacak adımlar ve 

iyileştirmeler bir yandan resmi eğitimi güçlendirme (okulların, eğitim kurumlarının, eğitim müfredatının, 

altyapının iyileştirilmesi, yenilenmesi ve afet yönetiminin bu sistem içine entegrasyonu) yolu ile olurken, buna 

paralel şekilde gayri-resmi eğitim (bireyden aileye, mahalleden ilçeye kadar farklı kategorilerde yerel eğitim, 

STK’lar, özel sektörün) sistemininde güçlendirilmesi ve afet bilincinin kazandırılması gerekmektedir. Bilinçli 
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olma ve bilgili olma süreçlerinin insan hayatında belli bir zaman dilimine ait eğitimle olmadığını, aksine hayat 

boyu eğitim stratejileri ile bunun daha etkin ve gerekli olduğu bilinmeli, eğitim stratejileri buna göre 

hazırlanmalıdır. Eğitimin ve bilinçlenmenin tüm araçları (görsel, yazınsal, işitsel) bu doğrultuda yapılandırılmalı, 

eğitimin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır (Özden, 2007). 

 

Yukarıda özetlenen çalışmalardan anlaşılacağı gibi, Türkiye artık afet problemini sadece "bir müdahale sorunu" 

olarak görmemekte; "bir kalkınma problemi" olarak ele almaktadır. Ülkenin politikaları daha kapsamlı bir 

düzeye erişmektedir ancak kanunlar farklı kuruluşlara aynı yetki ve sorumluluk verdiği için hala afet yönetimi 

politikalarının geliştirilmeye ihtiyacı vardır (Kadıoğlu, 2009). 

 

Bu noktada afet yönetimi sisteminin döngüsel bir sistem olduğu, her zaman iki afet arasında yaşadığımız bilinci 

ile hareket edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu noktada son olarak belirtilmesi gereken, afet risk azaltımı 

yaklaşımının sürdürülebilir bir yaklaşım olduğu ve sürekli kendisini yenileyen, geliştiren bir yapısı olduğudur 

(Özden, 2007). 
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ÖZET 

Afet ve kriz yönetimi alanında yüksek kalitede hizmet standardı üretme ve üretilen standardın sistem ile 

entegrasyonundaki başarısının anahtarı: yetişmiş insan gücü ve önceden belirlenen yönetim stratejilerinin 

fizibilite yeteneğinden oluşmaktadır. Çok bileşenli bir yapıya sahip olan ve komplike şekilde ele alınıp 

değerlendirilmesi gereken afet ve kriz yönetim sürecinde  - konstrüktivist açıdan bakıldığında; planlamaların 

bireyden başlanarak inşa edilmesi gerektiği düşünülmektedir -  başvuru kılavuzu olarak nitelenebilecek ve afet 

yönetim sisteminin çatısını teşkil eden planların, programların, stratejilerin… özüne ait verilerin kaynağı, konu 

hakkında görevlendirilmiş kamu personeli vasıtasıyla elde edilmektedir. Bu meyanda; afet ve kriz yönetim 

sistemlerinde yer alan kaynakların yerinde, zamanında ve etkin kullanılması ekseninde; afet ve kriz yönetimi 

planları ve stratejilerine ait verilerin elde edilmesi sürecinde yer alan kamu personelinin rolü çalışmamızın sıklet 

merkezini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Afet Yönetim Sistemi Kaynak Yapılanması, Kamu Personeli Veri Desteği 

 

ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC OFFICIALS IN THE PREPARATION OF 

DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

The success key of system integration is with the service standard in high quality and production and the 

standard of production consists of professional manpower and the ageability of feasibility of management 

strategy  that is determined previously  the process of disaster management that has a construction with many 

elements is required  to be approached and evaluated in detailed way in the view of constructivism the plans, 

related with the process of disaster and crisis management, need to be built with individual firstly when the 

success of the processes in the disaster and crisis management are processed in terms of the system efficiency the 

data source of programs or plans which present attic of the disaster management system and will be used as an 

application guidelines is provided with the public officials, charged about the subject furthermore the sources 

that are taken place in the systems of disaster and crisis management are required to be used in the correct time 

and place the focus point is the process that is obtained and processed the datas of management plans and 

strategies by the public official. 

Keywords: Disaster Management, Source Structure of Disaster Management System, Public Personnel Data 

Support 

 

1.  AFET YÖNETİMİ VE KRİZ YÖNETİMİ KAVRAMLARI 

Afet Yönetimi; afet sonucunu doğurabilecek olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılması amacıyla 

afetlere/acil durumlara hazırlık ve onların olası zarar/risklerinin azaltılması ile birlikte afetler/acil durumlardan 
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sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi çalışmaların tümünde yapılması gereken çalışmaların toplumun tüm 

kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi, gerekli mevzuat 

ve kurumsal yapılanmaların oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi, etkin ve verimli bir uygulamanın 

sağlanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaçlar doğrultusunda 

yönetilmesidir (Kadıoğlu, 2008:33). T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın düzenlediği Deprem Şûrası - 

2004’ün Sonuç Bildirisinde Afet yönetimi, afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini; olayları 

olmadan önce önleyecek veya zararlarını en düşük düzeyde tutacak önlemlerin akılcı ve bilimsel yöntemle ele 

alınmasını gerektiren bir bütüncül hazırlık ve uygulama süreci olarak vurgulanmıştır (2004:18-20). 

Kriz; bir kişi, bir örgüt ya da bir toplumun yaşamında görülen buhran dönemini anlatır. Kriz, belirsizliği ve zarar 

görme olasılığını, riski içeren bir kavramdır (Demirtaş, 2000:358). Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz 

sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması halidir (AFAD, 

2014:107). Mevzuatımız açısından kriz; “Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlere 

yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür ve demokratik düzeni veya hak ve hürriyetleri 

ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli salgın hastalıkların, büyük yangınların, 

radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların, 

iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ve birlikte ortaya çıktığı haller” olarak tanımlanmaktadır (JICA, 

2008:331). "Kriz yönetimi" ise afet yönetimini de içine alan daha geniş bir yönetim biçimidir. Afet yönetimini 

gerektiren bir afet karşısında, ihtiyaç duyulursa kriz yönetimine geçilebilmektedir. Genellikle afetin boyutuna ve 

etkisine göre kriz yönetimi kararı alınabilmektedir. Kriz yönetimi nedenleri yalnızca afetler olmayıp başka kriz 

nedenleri de (terör olayları, kanunsuz grev, lokavt ve işi bırakma eylemleri, etnik yapı, din, mezhep 

farklılıklarından kaynaklanan olaylar, iltica ve salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalımlar vb.) mevcuttur. Kriz 

nedenleri olarak sayılan tabii afet türleri ise deprem, sel baskını, çığ düşmesi, toprak kayması ve yangınlardır. 

Yetkili makamlar gerek görürse, afet sonrası kriz yönetimi kararı almakta ve afet yönetimi, yerini kriz 

yönetimine bırakmaktadır (Akdağ, 2002: 37) . 

 

2. AFET VE KRİZ YÖNETİMİNDE GELENEKSEL ÇİZGİDEN MODERN BİR 

ÇİZGİYE EVRİLME ÇABALARI 

Afet yönetimi anlayışında önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirilen 1999 Marmara Depremi ile 

ülkemizde bütüncül afet yönetimi yaklaşımına yönelik eksiklikler tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmiştir. - 

1999 Marmara Depremi ile birlikte afet yönetiminde yeterlilikler sınanmış ve yönetimin doğasına yönelik 

getirilen eleştirilerin ışığında afet yönetiminin daha çağdaş bir yapıya ulaştırılması, nihai hedef olarak 

benimsenmiştir -.  Afete maruz kalan bölge/bölgelerde yardımlarda meydana gelen aksamalar ve düzensizlik, 

doğru ve etkin yardımın koordinasyonunda yaşanılan aksaklıklar, profesyonel müdahale birimlerinin eksikliği ve 

afet bölgesinin genel koordinasyonunda yaşanan eksiklikler bu konudaki ihtiyacın belirgin enstrümanları 

olmuşlardır. Ülkemizde bu tarihten sonra çağdaş bir afet yönetim sisteminin gerekliliği üzerine, 29 Eylül – 1 

Ekim 2004 tarihleri arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca düzenlenen “Deprem Şurası” sonrasında afet 

yönetiminde kurumsal yapılanmaya gidilerek - afete müdahale konusunda yetkili birimlerin reorganizasyonu 

doğrultusunda - yeni birimler oluşturulmaya çalışılmış, bu süreç sonunda afet yönetim sisteminin bütünü tekrar 

konsept olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda; 29.05.2009 tarih ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil 

Savunma Genel Müdürlüğü, Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kapatılmış ve Başbakanlık’a bağlı Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı [AFAD] kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.  

AFAD Başkanlığının kuruluşu ile birlikte afet yönetim sistemi hedefi revize edilerek yeni bir afet yönetim 

modeli uygulamaya konulmuş, getirilen bu model ile öncelik; ‘‘Kriz Yönetimi’nden “Risk Yönetimi”ne 

verilmiştir. Günümüzde “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi” olarak adlandırılan bu model, afet ve acil 

durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce 

meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve 

koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini 

öngörmektedir  (AFAD, 2012: 13). 
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3. AFET VE KRİZ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURGULANMASI SÜRECİNDE 

KAMU PERSONELİ 

Nüfus miktarındaki hızlı artış, teknolojik dejenerasyon, insanın doğayı kontrol altına alma çabası gibi faktörlerin 

etkisi ile dünyamız, doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin artan oranda hissedildiği bir dönemi 

yaşamaktadır. Toplum sağlığı ve güvenliği açısından yüksek seviyede risk teşkil eden bu durum, toplumun afet 

kaynaklı tehdit algısına cevap verebilme kapasitesi ve yeteneğinin proaktif bir anlayış ile sorgulanarak yeniden 

inşa edilmesi sürecini zorunlu kılmaktadır. Bu mecrada ele alınıp topluma sunulmaya çalışılan yeni afet yönetim 

konseptinin, bu anlayışın doğasına uygun olduğu değerlendirilmekte, benimsenen yeni afet yönetim sisteminin 

odak noktasında olay meydana gelmeden önce hazırlıklı bulunma - defansif yaklaşım -  kuramının ön plana 

çıktığı görülmektedir. Bu eksende olay meydana gelmeden önceki hazırlık safhasının etkinliği toplum açısından 

ele alındığında; gerekli ön tedbirlerin alınması ve toplumun farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ile insan hayatını 

bireysel güvenlik yönünden güçlendirebileceği gibi, afetlerden kaynaklanabilecek çevresel zararlar ve ekonomik 

maliyet unsurunun minimum düzeye indirilebileceği düşünülmektedir. Hazırlık safhasının etkinliği devlet aygıtı 

açısından ele alındığında ise; afetlerde önceden hazırlıklı bulunma kavramının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması 

ve işlerlik kazandırılması ile bu kavramın paydaşları tarafından benimsenmesi, afet yönetim sisteminin kilit 

noktasını teşkil ettiği öngörülmekte ve önleme safhasının nitelik olarak afet ve kriz yönetimi hazırlık süreci ile 

girift bir yapıda olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce alt yapısına uygun olarak; afet ve/veya kriz olaylarında 

müdahale gücünün yerinde ve zamanında kullanılabilmesi için kaynakların (teçhizat, malzeme, insan gücü vb.) 

doğru biçimde tespit edilmesi ve yönlendirilmesi büyük önem arz etmekte, afet ve kriz yönetim sistemlerinin 

sorunsuz işletilmesi için; başvuru kılavuzu olarak kullanılacak ve afet yönetim sisteminin çatısını teşkil eden 

planlar, programlar, stratejilerin… özüne ait verilerin elde edilmesinde; ana aktörün afet yönetim sisteminin 

hazırlık aşamasındaki itici güç olarak değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşları olduğu düşünülmektedir. 

Nihayetinde kurgulanmaya çalışılan sisteme ait kaynakların elde edilmesi süreci; kamu kuruluşlarında 

yetkilendirilmiş ya da görevlendirilmiş personel vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.   

Afet ve kriz yönetimi hazırlık sürecinde aktif olarak rol alan kurumların rolü ve kamu hizmetlerinin hangi esaslar 

çerçevesinde yürütülmesi gerektiği ile hizmetleri yürütecek personelin belirlenmesine dair yasal mevzuat 

incelendiğinde; Türkiye Afet Müdahale Planlarının hazırlanması (Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri 

Yönetmeliği: Md.6), Sivil Savunma hizmetlerine yönelik Kaynak Sayım Cetvellerinin hazırlanması, Seferberlik 

Sevk Planları, Daire ve Müessese Sivil Savunma Planlarının hazırlanması vb. hizmetler; bakanlıklarla kamu 

kurum ve kuruluşlarında, il ve ilçelerde, seferberlik ve savaş hazırlık planlarının yapılmasını, geliştirilmesini ve 

süratle uygulanmasını sağlamak, gerekli faaliyetleri yapmak, yürütmek ve hazırlıkları yönlendirmek, ayrıca, 

koordinasyon, kontrol ve denetim hizmetlerini sorumlu makamlar adına, öncelikle, bulunan yerlerde savunma 

sekreterleri, savunma sekreteri yoksa, savunma uzmanları veya sivil savunma uzmanları, il ve ilçelerde sivil 

savunma müdürlükleri veya memurlukları aracılığıyla yürütülmekte olduğu tespit edilmiştir (Seferberlik ve 

Savaş Hali Tüzüğü: Md.4). Sayılan hizmetlerin süratli, verimli ve güvenli biçimde yerine getirilmesi amacıyla 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili amirleri, valilik ve kaymakamlıklarca ihtiyaç halinde başka 

teşkilat elemanları da sivil savunma elemanlarıyla birlikte çalıştırılabilmektedir (Sivil Savunma ile ilgili Teşkil 

ve Tedbirler Tüzüğü: Md.6). Ayrıca her müessese de, müessese amirinin sorumluluğu altında; sivil savunma 

teşkilat, hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere müessese amirinin görevlendireceği bir kişinin 

"Sivil Savunma Amirliği" yapabileceği ve imkânı olan müesseselerde yeteri kadar yardımcısı bulunabileceği 

öngörülmüştür. Sivil savunma uzmanı bulunan müesseselerde sivil savunma amirliği görevi, bu uzman 

tarafından yürütülmektedir (Şahsi Mükellefiyet… Tüzüğü sayı: Md.67). İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ise; 

il ve ilçe düzeyinde tüm planların hazırlanmasından ve/veya hazırlatılmasından sorumlu kurum ve aynı zamanda 

koordine makamı olarak belirlenmiştir (5902 Sayılı Kanun: Md.18). 

5902 sayılı yasayla sivil savunma teşkilatının taşra yapısı reorganize edilmiş, il ve ilçe düzeyinde yapılandırılmış 

olan sivil savunma müdürlükleri kaldırılmıştır. AFAD Başkanlığına bağlı olarak sadece il düzeyinde İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. Dolayısıyla yukarıdaki paragrafta yer verilen hizmetlerin yürütülmesine 

dair fonksiyonu yerine getiren ilçe sivil savunma müdürlükleri ve memurlukları kalmamıştır. Anılan görevleri 

yerine getirmek üzere, ilçelerde yasal mevzuata uygun olarak varsa sivil savunma uzmanları bu görevleri 

yürütmekle görevlidir. Sivil savunma uzmanı bulunmayan kuruluşlarda, kurumlar arası – İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlükleri koordinasyonunda olmak üzere – iş ve işlemler mevzuata göre müessese amirinin görevlendirdiği 

sivil savunma amiri tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır.  
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4. SONUÇ 

Ülkemiz açısından afet ve kriz yönetim sistemleri ve modelleri kurgulanırken mevcut yasa ve mevzuat 

çerçevesinde asli sorumlu makam ve koordinasyon makamı, AFAD Başkanlığı olarak belirlenmiştir. Afet ve kriz 

yönetimi hazırlık aşamasında güvenilir bir sistem inşa etme süreci kolektif bir hareketi zorunlu kılmaktadır.  

Afetler, ölçek bakımından toplumun geniş kesimlerini ırk, dil, din, zengin, fakir, statü gözetmeksizin etkileme 

kapasitesine sahip olaylardır. Bu mihverde toplum ve devlete düşen görevleri ikiye ayırmak gerekir: toplum; 

bireysel olarak fiziken ve farkındalık düzeyinde hazırlık sürecinden geçmektedir. Devlet; afet ve kriz olaylarının 

öncesinde, esnasında ve sonrasında; topluma, kurumlara liderlik ederek yönlendiren, müdahale eden ve 

imkânları nispetinde iyileştirme çalışmalarını yürüten asli role sahiptir. Bu açıdan afet ve kriz yönetimi hazırlık 

aşamasının, devletin üstlendiği rol içerisindeki en önemli basamak olduğu değerlendirilmektedir.  

Hazırlık sürecinin hemen hemen tüm aşamalarının kamu otoritesi marifetiyle yürütülmesi görev alacak 

birimlerin etki - tepki parametresi çerçevesinde konuyu sahiplenip, içselleştirerek hareket etmesini 

gerektirmektedir. Afet ve kriz yönetim sistemleri kurgulanırken, sisteme ait verilerin elde edilmesi sürecinin, 

planların uygulanabilirliği açısından anahtar role sahip olduğu düşünülmekte ve bu noktada verilerin elde 

edilmesinde kamu kurumlarınca görevlendirilen personelin – asaleten ve/veya vekâleten ya da ikiz 

görevlendirme – önemi zincirleme şekilde ortaya çıkmaktadır.  

İl ve ilçe sivil savunma planlarının hazırlanması, kaynak sayım cetvellerinin hazırlanması, seferberlik sevk 

planlarının hazırlanması, Türkiye afet müdahale planı ile entegre yerel düzeyde il afet müdahale planlarının 

hazırlanması, daire ve müessese sivil savunma planlarının hazırlanması gibi olası senaryolara hazırlık 

aşamasında tamamlayıcı role sahip planlar, projeler öznesi insan hayatı olan olayların çözümüne katkı sunmak 

için gerçekleştirilmektedir. Yasal mevzuat açısından il ve ilçe düzeyinde bahse konu ön tedbir ve müdahale 

planlarını hazırlayacak personelin vekâleten ya da ikiz görevlendirmeyle görevlendirilmesinde herhangi bir 

sakınca bulunmamaktadır. Fakat, vekaleten ya da ikiz görevlendirme ile görevlendirilen personelin asli 

sorumluluğunda gerçekleştirmesi gereken iş ve işlemler ile senkronize şekilde personel açısından tali işler olarak 

nitelenebilecek bu tür işleri yürütmesi beklenildiği zaman; afet ve kriz yönetimi aşamalarından müdahale 

safhasında kullanılacak ve hayati öneme sahip olduğu değerlendirilen yerel kaynakların belirlenmesi, insan 

kapasitesinin belirlenmesi, teçhizat ve malzemenin belirlenmesi gibi uzun süreli ve zahmetli bir süreci gerektiren 

hazırlık planlarının ne kadar içselleştirerek konsantre olunabileceğine dair soru işaretlerini ortaya 

çıkarabilmektedir. Hazırlık süreci içerisinde rol alan kamu personelinden kaynaklanabilecek hata ve eksiklikleri 

minimum düzeye indirmek için tercih edilebilecek tedbirler şu şekilde düşünülebilir:  

- Vekâleten ya da ikiz görevlendirme yerine, kurumların norm kadrolarında görev tanımı yapılmış 

personel ataması yapılabilir. 

- Zaruri olarak görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim şeklinde rutin periyotlarla eğitim alması 

sağlanabilir.  

Ülkemiz, topografik ve jeopolitik konumundan dolayı doğal afetlerin, jeopolitik ve jeostratejik konumundan 

dolayı insan kaynaklı afetlerin ve teknolojik kaynaklı afetlerin yüksek düzeyde riski altında bulunmaktadır. Bu 

mecrada ele alınıp değerlendirilmesi gereken afet ve kriz yönetimi süreçlerinin saha yapılanması olan müdahale 

gücünün etkin şekilde kullanılabilmesi için, hazırlık aşamasının öneminin tüm paydaşlarca benimsenmesi 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Burdur Gölü Havzası, Türkiye’nin güneybatısında coğrafi olarak Göller Bölgesinde yer almaktadır. Burdur Gölü 

ve çevresinde sulak alan, çayır, orman, tarım ve yerleşim gibi çok zengin ekosistem yapısına sahiptir. Her 

ekosistem kendine özgü koşullara sahip olup çok çeşitli hizmet ve katkılar sağlamaktadır.  Sağlanan bu hizmet 

ve katkılar sadece bağlı olduğu ekosisteme değil aynı zamanda doğrudan veya dolaylı olarak diğer ekosistemlere 

de hizmet verebilmektedir. Birbirlerine yakın ekosistem tipleri yaşamsal döngülerin oluşmasında ve devamında 

birbirlerine destek olabilmekte ve başta insan olmak üzere tüm canlılar için çok yönlü faydalanma söz konusu 

olabilmektedir. Bu ekosistem üzerinde mekansal planlama ve kullanım kararlarında yapılan yanlış uygulamalar 

ne yazıkki ekosistemler üzerinde ciddi olumsuzluklara yol açmaktadır. Alanda en önemli sorunlarının başında 

gölün su seviyesinin azalması, çevresel ve görsel kirlilik,  mermer ve maden ocakları faaliyetleri, yanlış tarımsal 

faaliyetler; hayvancılık ve otlatma, evsel kanalizasyon ve kentsel atık su; tarım uygulamaları sıvı atıkları, göldeki 

su seviyesinin azalması, barajlar, hidrolojik değişiklikler ve su yönetim / kullanımı vb. konular gelip çevresel 

sorunların temelini oluşturmaktadır.  Yaşanan olumsuzluklar alandaki ekosistem yapısını ve bütünlüğünü de 

bozmaktadır. Bu çalışmada, Burdur Gölü ve çevresinin sahip olduğu ekosistem yapısı ortaya konulmuş ve 

karşılaşılan çevresel sorunlar veya baskılar tespit edilmiş ve geleceğe yönelik sektörel ölçekte mekansal stratejik 

çözüm önerileri getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü ve Çevresi, ekosistem, mekansal planlama, stratejik çözümler  

ENVIRONMENTAL IMPACT ON ECOSYSTEMS IN BURDUR LAKE AND 

SURROUNDING AND STRATEGIC SPATIAL SOLUTIONS 

ABSTRACT 

Burdur Lake Basin which is named as Isparta curvature (angle) as geological is located in the Lake District in the 

southwest of Turkey's geographical. Burdur Lake Basin has much ecosystem diversity as wetlands, grasslands, 

forests, agriculture and settlement ecosystems. Each ecosystem has its own unique conditions and provides many 

a variety of services and contributions. Provided services and contributions not only to the own ecosystem and 

also can provide services to other ecosystems in directly or indirectly. Basin ecosystem types in the formation of 

the life cycle and continue helping each other. It also provides multiple benefits to all living things, including 

human first. Because of mistake decisions of spatial planning and management on ecosystems, the ecosystems 

are affected to negative. The most important issues in the Burdur Lake Basin are marble and quarrying activities, 

improper agricultural activities; grazing livestock and comes with issues such as domestic sewage and urban 

waste water and so on. Negative developments in the basin are also disrupting the structure and integrity of the 

existing ecosystems. Therefore, the spatial strategic decisions and applications should be made for each activity 

sector use. This study will be presented the structure of ecosystems the Burdur Lake basin. In addition, the 

detection of environmental problems, particularly marble and mining activities, are intended to be encountered 

and of spatial strategic solutions for the future. 

Keywords: Burdur Lake, ecosystem, spatial planning, strategic solutions 
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1.GİRİŞ 

İlk çağlarda günümüzdeki Burdur Göl kıyısına yakın bir konumda “Limnombria” (Göl Şehri) adlı bir Şehrin var 

olduğu ve Bizans Dönemi’nde ise Burdur’un yerinde bulunan “Polydorion” ismini taşıyan bir Şehrin olduğu 

ifade edilmektedir. Burdur isminin bugünkü adı buradan geldiği düşnülmektedir. Bugün yöre halkının ağzındaki 

“Buldur” telaffuzu ise bu Ortacağ şehrinin adını daha çok yansıtmaktadır (Tuncel, 1992: 427). “Polydorion” adı, 

“doğanın çok nimetlendirdiği yer” anlamını taşımaktadır. Bu ad, aslında, doğal olarak göl ile bağlantılı olup 

göl kıyısındaki koruluklara işaret ettiği de tahmin edilmektedir (Umar, 1993: 177-178). Burdur Gölü Havzası 

yaklaşık 9000 yıllık bir yerleşim geçmişi olduğu ve Anadolu Medeniyetlerinin en eski dönemlerine tanıklık ettiği 

ifade edilmektedir.  

Bu havzanın sahip olduğu ekolojik koşullar (iklim koşulları, arazi yapısı, jeolojik yapısı, göllerin varlığı, toprak 

özellikleri, vb) ve ulaşım özelliklerinden dolayı insan yerleşimi ve hatta yaban hayatı için önemli bir stratejik 

alan özelliği göstermiş ve günümüzde de bu durum sürmektedir. Havza ölçeğinde çeşitli ekosistemlerin varlığı 

yaşamsal ekolojik süreçlerin sonucunda görsel ve işlevsel zenginliği de beraberinde getirmektedir.  Burdur Gölü 

havzasında sulak alan, çayır, sazlık, dere, yapraklı orman, ibreli orman, karışık orman, ağaçlık, ağaçlandırma, 

dağ bozkırı, kayalık, tarım ve yerleşim gibi zengin bir ekosistem çeşitliliğine sahiptir. Burdur Gölü Havzası, kuş 

türleri açısından dünyadaki önemli yaşam alanlarından birisi olarak kabul edilmektedir.  

Bu havzada insan doğa ilişkisi ve etkileşimi başlangıçta dengeli ve uyumlu olması olası iken bugünkü mevcut 

durumu ile aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Çünkü insan doğa ilişkleri ve etkileşimi tek yanlı olarak 

insanların sadece ekonomik ölçekte ihtiyaçların giderilmesi bağlamında mevcut doğal kaynaklar yanlış ve amaç 

dışı kullanılmış ve beraberinde pek çok sorunuda beraberinde getirmiştir. Özellikle mevcut doğal bitki örtüsünün 

aşırı ve düzensiz otlatma ile tahrip edilmesi ve eğimli alanlarda erozyon riskinin artması, toprak ve su kirliliğinin 

artması, yoğun ve bilinsizçe yapılan tarımsal faaliyetler, sanayi  ve madencilik faaliyetler  vb insan faaliyetleri 

sonucu havzada insan ve yaban hayatı yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkilenmektedir.   Doğal ortamda 

ekolojik döngüler ve süreçler denge ve uyum içinde bir bütünlük arz eder. Bunun sonucu olarak her bir doğal 

ortamın kabul edebileceği ekolojik taşıma kapasitesi vardır. Bu sınırın aşılması durumunda denge ve uyum 

bozulmakta ve geriye dönüşü olmayan pek çok sorunlara da yol açabilmektedir.  Karşılaşılan sorunlar aslında bir 

bütünün parçalarıdır. Bu nedenle sadece bu parçalardan hareket edilerek temel sorunların çözümü mümkün 

olamamaktadır. Öncelikli olarak havza ölçeğinde koruma – kullanma dengesi içinde sürdürülebilir gelişmeyi 

sağlayacak bütüncül ve katılımcı mekansal alan kullanım planlaması ve yönetiminin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışamanın amacı, havzada yaşanan temel sorunları belirlemek ve mekansal planlama ve 

yönetimine yönelik stratejik çözüm önerileri sunmaktır.  

 

Burdur Gölü Havzası Genel Bilgiler 

Burdur İli, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen bölgede yer almaktadır. Burdur 36° 53’  

ve 37° 50’  kuzey enlemleri ile 29° 24’  ve 30° 53’ doğu boylamları arasındadır ve yüzölçümü 6.883 km2’dir. İlin 

yüzölçümü 7135 km²’dir. İlin komşuları: doğu ve   güneyinde Antalya, batısında Denizli, güneybatısında 

Muğla, kuzeyinde Afyon, kuzeydoğuda ise Isparta illeridir (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013) (Şekil 1). 

İl bütünü ile bir plato manzarası göstermektedir. Bu yüzden il topraklarını oluşturan platonun coğrafi karakterini 

üç bölümde yani çevre dağlar ve bunların arasında kalan göl ve ovalardır şeklinde incelemek mümkündür. 

Kuzey, kuzeybatı ve güneydeki dağlar, bu dağlar arasına sıkışmış verimli ovalar ile küçük tarım alanları, göllere 

dökülen akarsuların beslenme havzaları bu bölüme girer. İl merkezinin güney ve güneydoğusuna doğru 

gidildikçe yükselti fazlalaşır. Bu bölümde ova, yayla, plato ve dağlar yer almaktadır. İlin en önemli dağları 

arasında Söğüt, Kestel, Katrancık, Rahat, Koçaş ve Eşeler gösterilebilir. Burdur İli çevresinde sıralanan dağlar 

arasında geniş düzlükler bulunmaktadır. Ovalar birbirinden dar ve derin boğazlarla ayrılmaktadır. Doğal 

Görünümleri bozkır karakterindedir. Burdur ilindeki yaylalar daha çok dağlar üzerindedir. Burdur Gölü Havza 

sınırları içinde bir il merkezi, 4 belde ve 41 köy girmektedir.  Burdur İl Merkezi ve Merkeze bağlı Büğdüz 

Beldesi ve 31 köy, Yeşilova İlçesine bağlı 1 köy; Isparta Keçiborlu İlçesine bağlı Senir ve Kılıç Beldeleri ve 5 

köy, Gönen İlçesine bağlı Güneykent Beldesi ve 4 köy yer almaktadır (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013). Burdur 

Gölü Havza sınırları içindeki bu yerleşim yerlerinde yaklaşık toplam 99.433 kişi yaşamaktadır. Bunların %72,79 

Burdur il merkezinde, %7,54’ü belde merkezlerinde ve %19,67’si ise köylerde yaşamaktadır. Burdur ilinde 

ekonominin en önemli sektörü tarım-hayvancılık % 41 ve buna bağlı et, süt ve tarımsal ürünlere bağlı gıda 
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sanayidir.  İkinci sırada ise % 18 ile mermer ağırlıklı sanayi sektörü gelmektedir. Ticaret sektörü  % 12, turizm –

hizmet sektörü  % 10,  orman sektörü % 9, maden sektörü % 8, Teknoloji ise % 1 ini oluşturmaktadır  (Burdur 

Sanayi ve Ticaret Odası, 2010). 

Burdur Gölü sulak alanı ile ilişkili yerleşim yerlerinde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarım ile 

uğraşan hane sayısı 235, hayvancılıkla uğraşan hane sayısı 300, bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte yapıldığı 

hane sayısı ise 1937’dir. Burdur Gölü ile ilişkili yerleşim yerlerinin çoğunluğunda hayvansal ve bitkisel üretim 

birlikte yapılmakta, hayvancılık bitkisel üretime göre 1. derecede önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Diğer 

gelir kaynakları emekli ve işçi olarak çalışmaktır. Sulak alanla ilişkili yerleşim birimlerinde toplam tarım alanı 

83.500 dekardır. Alanın 30.480 dekarında kuru tarım, 45.900 dekarı sulu tarım, 2.870 dekar meyve alanı ve 8980 

dekar alanda mera alanıdır. Toplam tarım alanının % 54 sulanan alan % 36 kuru tarım % 0,3 meyve alanı  % 

10’u ise mera alanlarını oluşturmaktadır. Burdur Gölü Havzası’nda Burdur Gölü’ne ulaşan irili ufaklı bir çok 

dere bulunmaktadır.  Bu derelerden bazıları mevsimsel bir özellik göstermektedir. Bu derelerde havza genelinde 

topoğrafik olarak yüksek kotlara düşen karların havaların ısınmasına bağlı olarak erimesi ve yağışlı dönemlerin 

başlaması ile yüzey suyu akımı gözlenmektedir. Bu mevsimsel derelerde akım hareketi yaz ayları ortasında veya 

sonunda kurumaktadır. Sürekli derelerde ise her mevsim farklı debilerde akım hareketi bulunmaktadır (VI. Bölge 

Müdürlüğü, 2013). 

Burdur Gölü Havza sınırları içerisinde yer alan Burdur Gölü Sulak Alanı Göller Yöresi’nde kuzeydoğu-

güneybatı uzanışlı bir depresyon içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). Burdur Gölü havzası 144,269 km2’lik 

Burdur Göl alanıyla birlikte toplam yaklaşık 1671,025 km2’lik bir yüzölçüme sahiptir. Burdur Gölü Havza 

Sınırları ise; Burdur il merkezi, Isparta Keçiborlu ve Gönen ilçe sınırları içerisindedir (VI. Bölge Müdürlüğü, 

2013). 

Burdur Gölü, yaklaşık olarak kuzey-doğu, güney-batı yönünde uzanan elips şekilli bir göldür. Gölün 35.514 

km’lik bir uzunluğa karşılık genişliği ise yaklaşık 8.680 km’yi bulmaktadır. Burdur Havzası’nın en alçak yerini 

kaplayan Burdur Gölü deniz seviyesinden 844.3 m yüksekliktedir. Gölün kuzeydoğusu ile güneybatısındaki 

düzlük alanlar ise 850-1000 metre arasında yer almaktadır. Gölün derinliği konusunda değişik kaynaklarda farklı 

değerler söz konusu olsada en derin yerin 66 m. olduğu ifade edilmektedir (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013).  

Burdur Gölü kapalı bir havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı bulunmamaktadır. Göl yağışlar, mevsimlik ve 

sürekli akarsular ve yeraltı suları ile beslenmektedir. Gölü besleyen önemli akarsular arasında çoğu mevcutta 

kuru olan, gölün güneybatı ucunda yer alan Bozçay, doğuya doğru Ulupınar, Bayındır, Büğdüz, Kurna Çerçin, 

Keçiborlu (Adalar Çayı) dereleri sayılabilir (Ataol, 2010). Burdur Gölü 1987 yılından bu yana hacminin ¼’ünü 

kaybetmiştir. Bu süreçte göl seviyesinde 9,5 metrelik alçalma meydana gelmiş olup gölün yüzey alanı 1987 

yılında 203 km2 iken günümüzde 146 km2’ye kadar gerilemiştir (Şekil 2) (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013).  

Göl alanının tamamı devletin tasarrufu altındadır. Göl çevresindeki araziler, hazine, özel mülkiyet ve köy tüzel 

kişiliğine aittir. Tüm havzanın % 56,28’ini kaplayan hazine arazileri içerisinde sulak alanlar, orman alanları, 

çayır ve bozkır alanları yer almaktadır. Yerleşim alanlarının dışında kalan özel şahıs arazilerinde sulu ve kuru 

tarım alanları (havzanın % 39,59’u) ve göl çevresinde ise hazine ve köy tüzel kişiliğine ait alanlar (% 4,13’ü) 

bulunmaktadır. Burdur Gölü, 1993 yılında Kara Avcılığı Kanununa göre Su Kuşları Yaban Hayatı Koruma 

Sahası (38.125 ha) olarak tefrik ve tesis edilmiş ve bu koruma statusü 2006 yılında Burdur Gölü Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası (26.229 ha) olarak değiştirilmiştir. 1994 yılında gölün yarısı (12.600), 1998 yılında ise tamamı 

Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilmiştir. Alan, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından I. Derece Doğal Sit 

Alanı da ilan edilmiştir. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre belirlenen sulak alan koruma bölgeleri 

sınırları 2006 yılında yürürlüğe girmiş ve 2012 yılında güncellenmiştir. Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası (26299 ha) ve Ramsar alanı (CBS analizine göre 25577 ha) olması nedeniyle koruma ve yönetim 

çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Burdur Gölü idari olarak hem Burdur, hem 

de Isparta İl sınırları içinde yer aldığından Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube 

Müdürlüğü ve Isparta Şube Müdürlüğü ana sorumlu kurumlardır. Göl ve yakın çevresi, I. Derece Doğal Sit Alanı 

olması nedeniyle Burdur İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) yetki 

alanına da girmektedir. Burdur il merkezinde yer alan ve daha önce Mesire Yeri olan Serenler Tepesi 11 

Temmuz 2011 tarihinde Tabiat Parkı (38,37 ha) ilan edilmiştir.“Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı 

Rehberi”ni esas alarak hazırlanan ve 2008 yılında yürürlüğe giren ve 2012 yılında revize edilen Yönetim Planı 

ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yerel Sulak Alan Komisyonu ve diğer görevli kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içinde alanın yönetiminden sorumludur (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013).  
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Burdur Gölü ve Çevresi Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı (2008-2012) Rehberini esas alarak 2014 

yılında revize edilerek Burdur Gölü Sulak Alan Yönetim Planı (2014-2018) yapılmıştır.  Burdur Gölü Alt Havza 

sınırları içerisinde yer alan ve sulak alanının kaynaklarını doğrudan kullanan yerleşim yerleri analizi ve paydaş 

analizi sonuçlarına dayalı olarak, yerleşim yerlerinde muhtarlar, belediye başkanlıkları, kamu kurumları, 

üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden 37 kişinin katılımı ile bazı sorunlar belirlenmiştir. 

Örneğin; Küçükbaş hayvancılığın azalması , Karaçal barajından Suludere köyüne yeterli su bırakılmaması, 

Mermer ve maden ocakları, Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (özellikle ebe olmaması), Yapılamayacak sözlerin 

verilmesi, Gençlerin köylerden göç etmesi, Yolların bakımsızlığı, Domuz zararı, Burdur Gölü ve çevresinde 

farklı koruma statülerinin olması, Kaçak sondaj kuyuları , Mazotun pahalı olması (Balıkçılar ve çiftçiler 

arasındaki destek farkı), Yönetim planının uygulanması için bir itici gücün veya ana kurumun olmamasıdır 

şeklinde belirlenmiştir.   

Burdur Gölü Yönetim Planı revizyonu kapsamında 4 ideal hedef belirlenmiştir. 

 İDEAL HEDEF 1: Burdur Gölü havzasında doğal yaşam alanların sürdürülebilir yönetiminin 

sağlanması.  

 İDEAL HEDEF 2: Burdur Gölü havzasında etkin su yönetimini sağlamak için tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve koruma-kullanma dengesi içinde geliştirilmesi.  

 İDEAL HEDEF 3: Burdur Gölü ve çevresinin Türkiye’de sürdürülebilir turizm uygulamalarında örnek 

alanlardan biri olması ve yöre halkına alternatif geçim kaynakları oluşturulması.  

 İDEAL HEDEF 4: Burdur Gölü Ramsar Alanı’nın katılımcı esaslı etkin yönetiminin sağlanması olarak 

belirlenmiştir. 

Burdur Gölü Havzası, coğrafi olarak Göller Bölgesi, jeolojik olarak Isparta büklümü (açısı) olarak isimlendirilen 

bölgede yer alır. Alan, Isparta büklümünün batı kısmını oluşturmaktadır. Bölgenin bu günkü jeolojik ve 

jeomorfolojik özelliklerini kazanmasında Paleotektonik (Alpin orojenezi) ve Neotektonik dönemlerin (aktif 

açılma tektoniğinin) etkileri çok büyük olmuştur. Alp-Himalaya Dağ Kuşağı bu orojenez sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Neotetisin kuzey kolu Üst Kretase döneminde kapanarak Anatolid-Torid platformunun üzerine büyük 

ofiyolit naplarını yerleştirmiştir (Ricou ve diğ., 1984; Şengör, 1984). Burdur yakın çevresindeki Lisiyen napları 

bu yerleşimin ürünüdürler. Merkezi-batı Toroslardaki otokton Toros karbonat platformu kayaçları ve bunlar 

üzerine yerleşmiş büyük nap dilimleri Isparta büklümünü şekillendirmişlerdir. Sıkışma gerilmelerinin etkin 

olduğu Paleotektonik dönemde Isparta büklümü içerisinde kalan alanlarda çok sayıda kırıklı, kıvrımlı, bindirmeli 

ve faylı yapılar gelişmiştir. 

Burdur Gölü Havzasının ana kaya, jeomorfolojik özellikler, iklim ve bitki örtüsü gibi çevre faktörleri farklı tipte 

toprakların oluşumuna neden olmuştur. Havza alanında alüvyal, kolüvyal, hidromorfik alüvyal topraklar, kireçsiz 

kahverengi orman toprakları, kahverengi orman, kestane rengi topraklar ve kırmızı Akdeniz toprakları 

bulunmaktadır. Buna göre, havza genelinde en fazla kestane rengi topraklar (% 35,70), sonra sırası ile 

kahverengi orman toprakları (% 20,35), kolüvyal topraklar (% 12,21), kireçsiz kahverengi orman toprakları (% 

7,23), alüvyal topraklar (% 6,51), kırmızı Akdeniz toprakları (% 0,53) ve hidromorfik topraklar (% 0,10), ana 

toprak grubu belli olmayan topraklar (% 17,36) gelmektedir. Topraklar tuz açısından ele alındığında EC 

değerleri tüm toprakların çok tuzlu sınır değer olan 4dS/m’den yüksek, pH değeri 8’den yüksek, ESP (Sodyum 

Absorbsiyon Değeri) değerleri %15-93 arasında olup maksimum sınır değer olan %15’den oldukça yüksek 

değerler içermekte ve bu 3 parametre açısından topraklar değerlendirildiğinde tuzlu ve alkali toprak sınıfına 

girmektedir.  Topraklar aynı zamanda Bor ve Civa açısından sorun teşkil etmekte, bor için 2.5 ppm’in üzeri fazla 

olmakta ve bitki yetiştirmeyi sınırlamaktadır. Toprakların tamamının civa kapsamları 580-4056 ppm arasında 

olup, Mülga toprak kirliliği kontrol yönetmeliğinde belirtilen 1,5 ppm sınır değerinin oldukça üzerindedir. Genel 

olarak verimlilik açısından değerlendirildiğinde bitki yetiştirilmesi açısından verimsiz ve yetersiz topraklar olup, 

özellikle tuz ve sodyum sorunu bulunan topraklardır (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013).  

Toprakların kullanma kabiliyet sınıfları 7 adet olup, toprak verimlilik durumu ve sınıflandırmaları I. sınıftan 

VIII. sınıfa doğru giderek azalmaktadır. İlk dört sınıf arazi, iyi bir toprak idaresi altında bölgeye adapte olmuş 

kültür bitkileri ile orman, çayır-mera bitkilerini iyi bir şekilde yetiştirme yeteneğine sahiptir. VI. ve VII. sınıflar 

adapte olmuş yerli bitkilerin yetişmesine elverişlidir. Bunlardan VI. sınıflarda, toprak ve su koruma önlemleri 

alındığı takdirde bazı özel bitkiler de yetiştirilmesi mümkündür. VII. sınıf arazilerde çok etkin ve pahalı ıslah 

çalışmaları ile ürün alınabilirse de, mevcut piyasa şartlarında ekonomik  değildir. Alanda en fazla alan kaplayan 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

387 

VII sınıf araziler % 39,82’sini oluştururken, II sınıf araziler % 15,74 ‘ünü, VI sınıf  araziler ise %11,71 ini teşkil 

etmektedir (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013).  

Burdur Gölü Havzası, Akdeniz iklimi ile karasal iklim kuşağı arasında geçiş özelliği taşımaktadır. Burdur Gölü 

havzasının coğrafik yapısının çeşitlilik arz etmesi nedeniyle 6 farklı meteorolojik istasyon verilerinin aritmetik 

ortalama yöntemine göre yıllık ortalama toplam yağış miktarı 450.01 mm,  aylık ortalama toplam yağış 

miktarının ise 38.19 mm dir.  Kış yağışları yıllık toplam yağışın yaklaşık % 38.53’ünü oluşturmaktadır. Etkin 

olan kış yağışlarını sırası ile ilkbahar, sonbahar ve yaz yağışları izlemektedir. Burdur Gölü Havzasının yıllık 

ortalama sıcaklık değerleri 11.82oC  ile 13.21oC arasındadır ve yıllık ortalama sıcaklık değeri ise 12.42 oC dir. 

Alanda yıllık toplam buharlaşma ortalaması 1153.40 mm’dir. en yüksek buharlaşma ortalaması Temmuz ayında 

250,26 mm ve aylık ortalama buharlaşma değeri ise 156.18 mm dir. Thornthwaite yöntemi ile Ocak, Şubat, Mart 

ve Nisan aylarında etkili yağış neticesinde su fazlalığı varken, Mayıs ayında kısmen Haziran, Temmuz, Ağustos, 

Eylül ve Ekim aylarında ise su bütçesi açısından su eksikliği yaşandığı görülmektedir (VI. Bölge Müdürlüğü, 

2013).  

Burdur Gölü’nde 1 balık; göl ile bağlantılı kaynak ve akarsularda 2 balık, 3 sürüngen ve 1 amfibi türü 

belirlenmiştir.  Burdur Gölü’nde, göl suyunun tuzluluk ve kendine özgü iyonik bileşimi nedeniyle; göle uyum 

yapmış ve nokta endemiği olan tek tür Burdur yosunbalığı (Aphanius sureyanus) bulunmaktadır. Bu tür küçük 

oluşu nedeniyle (maksimum 5 cm) insan besini açısından ekonomik değeri olmamakla birlikte, akvaryum (süs 

balığı) balığı olarak kullanılma çalışmaları mevcut olsa da, çevre koşullarına karşı duyarlı bir tür olduğundan, 

akvaryumlarda uzun süre yaşatılması oldukça zordur. Ancak türün Burdur Gölü ekosisteminde omurgasızlar ve 

kuşların da bulunduğu besin ağında çok önemli işlevleri bulunmaktadır. “Burdur yosunbalığı” popülasyonun 

habitat olarak gölün belirli bölgelerini tercih ettikleri, diğer bölgelerde bulunmadıkları belirlenmiştir. Burdur 

Gölü’nde doğrudan yaşayan omurgasızlar; yoğun tuz sinekleri (Ephydridae, Diptera) ve larvaları, çok yoğun 

Chironomid pupa ve larvaları, çok yoğun Sigara (Corixidae, Hemiptera) ve daha düşük sayıda Berosus fulvus 

ergin ve larvaları bulunmaktadır. Göldeki bu omurgasızların bolluğu kuşlarının ve balıkların beslenmesinde 

önemli bir kaynaktır.Burdur Gölü ve çevresinde sukuşları, yırtıcı kuşlar ve dikkuyruk türleri de bulunmaktadır 

(VI. Bölge Müdürlüğü, 2013). 

Burdur Gölü Havzası, kuş türleri açısından dünyadaki önemli yaşam alanlarından biridir. Yapılan arazi 

çalışmalarında toplamda 210 kuş türünün varlığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 82’si sukuşu, 95’ü ötücü, 27’si 

gündüz ve 6’sı ise gece yırtıcısıdır. Alt Havza da gözlenen türlerin tehdit durumlarına bakıldığında dikkuyruk 

(Oxyura leucocephala), ulu doğan (Falco cherrug), küçük akbaba (Neophron percnopterus) tehlike altında 

(Endangered - EN) ve tepeli pelikan (Pelecanus crispus) hassas (Vulnerable – VU) olarak sınıflandırılmıştır 

(IUCN Redlist). Değerlendirme kapsamında pasbaş patka (Aythya nyroca) ve kervan çulluğunun (Numenius 

arquata) içinde olduğu 7 türün tehdit altına girmeye yakın (Near Threatened - NT) olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan kuş türlerinin alt havzada temsiliyetine 

bakıldığında 153 türün koruma kapsamında olduğu görülmektedir. Buna ek olarak 2006 yılında tamamlanan 

Türkiye’nin Önemli Doğa alanları derlemesine göre 21 kuş türünün göle ÖDA statüsü kazandırdığı 

görülmektedir. Burdur Gölü alt havzası, kuşlar açısından değerini büyük oranda Burdur Gölü’nün yaşam alanı 

sağladığı sukuşları vasıtası ile almaktadır. Bu 82 sukuşu türlerinin   göldeki dönemsel temsili yeteneğine 

bakıldığında 21 türün yerli, 34 türün kışlama, 16 türün yazlama ve 11 türün geçit türü olduğu görülmektedir.  

Burdur Gölü’nde gerçekleştirilen kış ortası sukuşu sayımları sonuçlarına göre gölde her yıl ortalama 74.500 

sukuşunun sayıldığı görülmektedir. Burdur Gölü’nün biyocoğrafik açıdan en büyük önemi nesli dünya çapında 

tehlikede olan Dikkuyruk Ördek’in (Oxyura leucocephala) dünyadaki popülasyonunun %70 inin gölde 

kışlamasından kaynaklanmaktadır. Burdur Gölü Alt Havzası’nda ki göl ve çevresindeki düzlükler, havzayı 

çevreleyen dağlar, tepeler ve kayalık alanlar yırtıcı kuşlar için önemli yaşam alanları sağlamaktadır. Buna ek 

olarak göl ve çevresindeki zengin sukuşu varlığı göç esnasında birçok yırtıcı kuş için önemli bir beslenme alanı 

vazifesi görmektedir Burdur Gölü Alt Havzasında 6’sı gece yırtıcısı (Baykuşlar) olmak üzere 33 farklı yırtıcı 

türünün alanda kaydedilmiştir. Ayrıca  95 ötücü kuş türü tespit edilmiş ve Bu ötücü kuş türlerinden 40 tür yerli, 

39 tür yaz döneminde, 12 tür kış döneminde ve 4 tür geçit kuşu olarak nitelendirilmiştir (VI. Bölge Müdürlüğü, 

2013). Burdur Gölü ve çevresi çok sayıda omurgalı hayvan türü bulunmaktadır. Burdur Gölü Alt Havzası’nda 

kaydedilen benekli kaplumbağa (Emys orbicularis hellenica), çizgili kaplumbağa (Mauremys rivulata) dışında 

alanda karasal tür olarak tosbağa (Testudo graeca) yaşamaktadır. Alanda gözlenen kertenkele türleri (Laudakia 

stellio), ince parmaklı keler (Mediodactylus kotschyi), tıknaz kertenkele (Trachylepis aurata), yeşil kertenkele 

(Lacerta trilineata), Toros kertenkelesi (Anatololacerta danfordi bileki), Örtzen kaya kertenkelesi 
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(Anatololacerta oertzeni budaki), cüce kertenkele (Parvilacerta parva), ve tarla kertenkelesi (Ophisops elegans 

macrodactylus)’dır. Burdur Gölü Alt Havzası’nda kaydedilen yılan türleri ise bozyörük (Dolichophis caspius) ve 

damalı su yılanı (Natrix tessellata), şeritli engerek (Montivipera xanthina), sarı yılan (Elaphe sauromates), 

çukurbaşlı yılan (Malpolon monspessulanus), uysal yılan (Eirenis modestus), mahmuzlu yılan (Eryx jaculus 

turcica) ve kör yılan (Typhlops vermicularis)’dır (Kazancı, 1998). Arazi çalışmaları sırasında yapılan gözlemler 

ve yetkililerden alınan bilgilere göre bölgede şu memeli türleri yaşamaktadır: Köstebek (Talpa caeca), yaban 

tavşanı (Lepus europeaus), yaban domuzu (Sus scrofa), kirpi (Erinaceus eurapaeus), kurt (Canis lupus), çakal 

(Canis aureus) ve tilki (Vulpes vulpes) tespit edilmiştir.  

Bugüne kadar yapılan araştırmalar ve kayıtlar, Polyommatus icarus (Çokgözlü mavi), Pontia edusa (Yeni 

benekli melek), Pseudochazara anthelea (Anadolu yalancı cadısı), Pseudochazara lydia (Lidya yalancı cadısı), 

Pseudophilotes bavius (Bavius), Satyrium ilicis (Büyük sevbeni), Thymelicus hyrax (Levantin zıpzıpı), 

Thymelicus sylvestris (Sarı antenli zıpzıp), Vanessa cardui (Diken kelebeği), Polyommatus admetus (Anormal 

çokgözlü), Iphiclides podalirius (Erik Kırlangıçkuyruğu), Lycaena thersamon (Küçük ateş kelebeği) olmak üzere 

12 farklı kelebek türünün alanda yaşadığını göstermektedir (Doğa Koruma Merkezi. 2011). Bu türlerden sadece 

Pseudochazara lydia endemik türdür (Karaçetin ve Welch, 2011). 

Burdur Gölü Havzasında yapılan araştırmalar ve literatür kayıtlarında 90 familyaya ait 519 sucul ve karasal bitki 

türü belirlenmiş olup, bu bitki türlerinin 463’ü doğal türler oluşturmaktadır. Başka bir kaynakta 53 familyaya ait 

87 doğal bitki türü veya çeşidinin tıbbi ve aromatik amaçlar için kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu Familyalardan 

3’ü Pteridophyta(Eğreltiler), 2’si Gymnospermae, 48’u Angiospermae gruplarına aittirler. Kapalı tohumlulardan 

42’ı ise Magnoliopsida/Dicotyledoneae; 6’ı ise Liliopsida/Monocotyledoneae üyesidirler. Bu familyalar içerinde 

en çok takson içeren 3 familaya: Asteraceae 11, Lamiaceae 13 ve Liliaceae 7.dir (Özçelik ve Balabanlı, 2005).  

Burdur Gölü havzası endemik bitki türü sayısı 17 olup sırasıyla: Jurinea pontica Hausskn, Tripleurospermum 

callusum (Boiss.) E.Hussain, Alkanna areolata Miller var. areolata, Alyssum caricum Dudley ex. Hub-Mor., 

Alyssum pateri Nyar. subsp. Pateri, Bolanthus minuartioides (Jaub & Spach) Mub-Mor., Cephalaria cilicica 

Boiss. & Kotschy, Euphorbia falcata L., Euphorbia djimitensis Boiss. Hedysarum pestalozzae Boiss., Ballota 

nigra L. subsp. anatolica P.H., Micromeria cristata (Hampe) Griseb. subsp. Cristata, Stachys cretica L. subsp. 

smyrnaea Rech., Stachys iberica Bieb. subsp. stenostachya (Boiss.) Rech., Wiedemannia orientalis Fisch & Mey. 

Erynagium kotschyii Boiss., Valerianella glomerata Boiss & Bal.vb. Burdur Gölü ve çevresinde çok yoğun bir 

şekilde tarım yapılması nedeniyle çayır bitkilerinin oluşturdukları popülasyonlar düzensizlik göstermektedir. 

Asteraceae, Brassicaceae, Boraginace, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Geraniaceae Fabaceae, Lamiaceae, 

Malvaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae, Rosaceae familyasına ait bitki türleri, gölün çayır alanlarında örtü 

oluşturular. Bu türler dağlık kesimlerdeki dağ bozkırlarında ve kayalık, taşlık habitatlarda da örtü oluştururlar.  

Burdur Gölü’nün çevresindeki geniş yapraklı, ibreli ve karışık orman habitatları gölün tüm çevresinde 

konumlanmakta olup yöreye özgü Pinace, Fagaceae, Cupressaceae familyasına ait ağaç ve çalı bitkilerine ait 

türlerden oluşmaktadır. Göl çevresindeki ibreli ormanlar Pinus brutia, Pinus nigra, Cedrus libani, Juniperus 

communis, Juniperus excelsa, Pinus pinea saf ve karışık ormanlar ile yer yer seyrek ormanlardan oluşmaktadır. 

Geniş yapraklı ormanlar ise saf ve seyrek Quercus ithaburensis türü ile yer yer Acer platanoides, gibi ağaç 

formlarında oluşur. Bölgede karışık ormanlar ise yer alır ardıç ve meşe topluluklarından oluşmaktadır. Göl 

çevresindeki bir çok kesimde ve bilhassa gölün kuzey, kuzey- doğu kesimlerindeki ağaçlık alanlarda kayın ve 

meşelerden oluşan ağaçlık habitatları bulunmaktadır. Burdur Gölü’nün tek sazlık habitatı Söğütlü kesimindedir 

(VI. Bölge Müdürlüğü, 2013).     

Burdur Havza Ekosistem Çeşitliliği: Burdur depresyonu az yağış alan yerlerden biridir. Nitekim, yıllık 

ortalama yağış miktarı ortalama 450 mm civarındadır. Buna karşılık çevredeki dağlık ve tepelik alanlar 700-

800mm civarında yağış alır, Bu durum, bitki örtüsüne de yansımış ve depresyon tabanında cılız bir bitki örtüsü 

(genellikle otsu türler ve tek tek ağaçlardan oluşan antropojen step sahası)  yamaçlarda maki toplulukları 

cevredeki dağlık ve tepelik alanlarda ise sınırlı da olsa orman örtüsü tutunma olanağı bulmuştur. Burdur Gölü ve 

çevresinde sulak alan, çayır, mera, orman, tarım, dağ ve yerleşim ekosistemleri mevcuttur. Alt havza genelinde 

ekosistemler arasında en büyük alanı orman ekosistemi, sonrasında ise tarım ekosistemi kaplamaktadır (Şekil 3). 

Sulak Alan Ekosistemi: Giderek küçülen bir alana sahip Burdur Gölü bölgenin en önemli ekosistemini 

oluşturmakta ve % 8, 99 u kaplamaktadır.  Burdur Gölü göl aynasında yüksek yapılı su bitkileri yok denecek 

kadar azdır, gölün çevresindeki nemli alanlarda tuzcul su bitkileri yer almaktadır. Burdur Gölü’nün yakınındaki 

Söğütlü sazlığı, çevresindeki dere ve çaylarda tatlı su bitkileri ve tuzcul su bitkileri bulunmaktadır. Havzanın üst 

kesimlerinde bulunan barajlar ve göletler de sulak alan ekosistemlerine dahildir. Çayır Ekosistemi: Gölün 
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çevresinde çayır ekosistemi % 4,13 ü kaplamakta olup Burdur Gölü’nün göl aynasının çekilmesine, buna bağlı 

olarak göl kıyısındaki nemli alanların durumuna ve gölü besleyen dere-çayların göle ulaşıp- ulaşmamasına bağlı 

olarak farklılıklar göstermektedir. Çayır vejetasyonundaki bitki tür ve çeşitliliğine etki eden ana faktörler bu 

alanların tarım alanına dönüştürülmesi ve otlatmadır. Çayır vejatasyonunun genişliği ve göle olan mesafesi 

mevsimlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yazın sıcak havalarda göle uzak mesafede; çayır bitki türleri 

oldukça azalmaktadır. Orman Ekosistemi: Burdur Gölü’nün çevresindeki orman ekosistemi havzanın genelinde 

olup % 40,63 nü kaplamaktadır. Yöreye özgü Pinace, Fagaceae, Cupressaceae familyasına ait ağaç ve çalı 

formları ile ağaçlandırma sahalarını içermektedir. Dağ Bozkırı Ekosistemi: Alanın %6,66 ü kaplamaktadır. 

Gölün çevresindeki kayalık alanlar ile alt havzanın yüksek kesimdeki seyrek bitki örtüsü ve kayalık alanları 

içermektedir. Yerleşim Ekosistemi: Burdur Gölü’nün kuzey ve batı kesimleri Burdur il merkezi, Senir yerleşim 

alanı, Süleyman Demirel Devlet Hava Limanı ve organize sanayilerinin etkisi altında olup yaklaşık %2,48 nü 

kaplamaktadır. Havzadaki sanayi merkezleri başlıca iki noktada toplanmıştır. Bunlardan biri Burdur şehri çevresi 

ve ikincisi havzanın kuzeydoğusundaki düzlükte yer alan Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’dir. 

Tarım Ekosistemi: Burdur Gölü’nün çevresi meyve bahçeleri ve tarım alanları ile kaplıdır ve alanın %37,12 

ünü kaplamaktadır. Tarım alanlarının göle yakınlığı göl kıyı kesimindeki kuru-nemli alanların şekillenmesine 

bağlı olarak değişim göstermektedir. Burdur ilinde faal nüfusun % 60, 1’i tarım, hayvancılık, ormancılık ve 

balıkçılıkla (Havza dışındaki Gölhisar Gölü’nde) geçinir. Burdur ilinde en çok tahıl üretilir. Ayrıca Burdur 

merkez ilçesinde ve Ağlasun’da Gül yetiştirilir. Türkiye’nin gülyağı üretimin % 85’i Isparta ve % 15’i 

Burdur’dan elde edilir. Burdur meyvecilik, üzüm bağları, bostan ve sebzecilik alanında oldukça ileridir. 

Diğer tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, mısır, şekerpancarı, nohut, anason, soğan, patates ve haşhaş ’tır. 

Türkiye’de en çok Anason Burdur’da yetiştirilir, özellikle Tefenni ve Karamanlı çevresi Türkiye’deki 

başlıca Anason üretim alanıdır. İlaç ve içki üretiminde kullanılan anasonun özellikle özel sektörün içki 

sektörüne girmesiyle azalan üretimi tekrar artmaya başlamıştır. İlde bulunan şeker fabrikası, şekerpancarı 

üretimini artırmaktadır. Üreticiyle yapılan sözleşme usulüne göre ürünün tamamı fabrika tarafından satın 

alınmasıyla Burdur Şeker Fabrikası’nda 2008 yılında 49 bin 750 ton şeker üretilmiştir. Ayrıca, Burdur 

çevresinde yetiştirilen sofralık üzümler de meşhurdur. Tarımda modern tarım araçları kullanılmakta, 

sulama, yapay gübreleme ve ilâçlama yapılmaktadır (VI. Bölge Müdürlüğü, 2013; Yiğitbaşıoğlu ve Uğur, 

2010).  

 

2. BURDUR GÖLÜ VE ÇEVRESINDE MEVCUT VE OLASI SORUNLAR  

Alanda yapılan bütüncül gözlem ve incelemelerde, Burdur Gölü ve çevresindeki en önemli sorunların temelinde 

tarihi süreç içinde alanda yaşayan insanların ve karar vericilerin tek yanlı ve sadece ekonomik beklentiler 

bağlamında kaynakların kullanılması ve yararlanılması yatmaktadır. Bu bağlamda;  

 Türkiyenin 14 uluslararsı öneme sahip RAMSAR sözleşmesi içerisinde yer alan ve 305 önemli doğa 

alanından birisi olan ve aynı zamanda Doğal sit alanı ve yaban hayatı geliştirme sahası olan ve Burdur 

havzasının önemli değeri olan Burdur Gölü 1987 yılından bu yana hacminin ¼’ünü kaybetmiştir. Bu süreçte 

göl seviyesinde 9,5 metrelik alçalma meydana gelmiş olup gölün yüzey alanı 1987 yılında 203 km2 iken 

günümüzde 146 km2’ye kadar gerilemiştir.  

 Göl suyunun acı-tuzlu su olmasına rağmen gölün kuruması sonucu oluşan tuzlu kurak alanlar ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca Göldeki su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıkan alanlarda tarımsal baskı oluşmakta ve 

habitat kayıpları yaşanmaktadır. 

 Buharlaşma kaynaklı su kayıpları ile doğru orantılı olarak göl suyunda pek çok kirletici madde ve ağır metal 

konsantrasyonu da artmaktadır. 

 Baraj ve gölet yapımı başta olmak üzere, tarımsal sulama amaçlı sondaj kuyularının açılması (özellikle kaçak 

kuyuların artması), yol yapımı, yanlış arazi kullanımları, mermer üretim faaliyetleri vb insan kaynaklı 

faaliyetlerle Gölü besleyen akarsu, dere vb. tatlı su kaynaklarının göle ulaşımı engellenmektedir. Bu durumun 

2040 yılına kadar Gölün ekolojik işlevini yitirmesine yol açacağı öngörülmektedir.  Ataol’e göre (2010), 

şehirleşme, tarım arazisi kazanmanın yanı sıra sulama amaçlı çok sayıda gölet yapımı, otlatmanın en yaygın 

olduğu yanlış arazi kullanımları gölün dengeleyici özelliğini kaybetmesine yol açacak su seviyesinde 

azalmalara yol açacağı ifade edilmiştir.  

 Barındırdığı kuş nüfusu nedeniyle Önemli Kuş Alanı statüsünde olan ve uluslararası Ramsar Sözleşmesi 

kapsamında korunan Burdur Gölü, başta nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan dikkuyruk (Oxyura 
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leucocephala) olmak üzere, yüzlerce tür su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Ancak uzmanlara göre gölün 

son 35 yılda suyunun yaklaşık üçte birini kaybettiği ve gelecekte tamamen kuruması halinde ise Gölde 

yaşayan endemik balık türü olan Burdur yosunbalığı (Aphanius sureyanus)’nın neslinin yok olacağı; diğer 

fauna elemanlarının (kuş, memeli, sürüngen) olumsuz etkileneceği ve hayvanların yaşam alanlarının 

daralacağı veya tamamen yok olmasına yol açabileceği öngörülmektedir.  

 Burdur Gölünün giderek kuruması havzada bağıl nemin azalmasına, yağışların düzensizleşmesine ve gece ile 

gündüz sıcaklık farklarının artmasına neden olarak don olaylarına yol açabilecektir.  Geleceğe yönelik 

öngörülen senaryoda Burdur Gölünün kurudukça açığa çıkacak yüzeyin rüzgarla taşınması sonucu 

çevresindeki verimli tarım arazilerinin örtülmesi ve olumsuz etkilere yol açılabileceği düşünülmektedir.  

 Burdur gölü ve çevresinde yapılaşmanın giderek artması göl ekosistemini doğrudan ve dolaylı olarak 

etkileyecektir.  

 Yerleşim alanlarında atık su arıtma ve geri dönüşüm tesislerinin mevcut durumda ihtiyaca cevap veremiyor 

olması göl ekosistemine olumsuz etkilerin önlenmesinde yetersiz kalındığını göstermektedir. 

 Burdur Gölü ve Çevresindeki tarım alanlarında ekolojik ve çevresel koşullara uygun olmayan ve su isteği 

yüksek tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, yoğun kültür çalışmaları ile toprağın besin maddesi açısından 

fakirleştirilmesi gibi yanlış ve bilinsizçe yapılan tarımsal faaliyetler bütüncül ekosistem üzerinde olumsuz 

etkiler meydana getirmektedir. 

 Havzada yer alan dereler ve sondaj kuyu suları tarımsal alanlarda sulama amaçlı kullanılmaktadır. İzinsiz 

sondaj yapılarak yeraltı sularının kontrolsüz çekilmekte ve taban suyunun azalmasına yol açtığı 

görülmektedir.    

 Kimyasal gübre, ilaç kullanımı ve bilinçsiz sulamalar, toprak ve su kirliliğine sebep olmaktadır.  

 Burdur havzası içinde mermercilik faaliyetlerinin çok sayıda ve düzensiz bir şekilde artması nedeniyle 

alandaki görsel ve ekolojik kapasitenin üzerine çıkıldığı, çevresel etki sınırının aşıldığı tahmin edilmektedir. 

Bu sınırdan itibaren yapılacak her türlü madencilik vb faaliyeti, görsel ve çevresel bozulmalarda önü 

alınamaz, geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceği göz ardı edilmemelidir.   

 Mermercilik faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların başında üretim sonucunda ortaya çıkan farklı boyutlardaki 

pasaların gelişgüzel depolanması ve yayılması olup çevresindeki diğer tarım alanlarını ve mevcut bitki 

örtüsünü de tehdit etmektedir. 

 Ayrıca aynı havza içerisinde farklı lokasyonlarda polygon yöntemi ile işletmeye geçen mermer ocağı 

işletmeleri bölgenin hakim ekosistemi olan dağ ekosistemi içerisindeki özellikle makilik alanlarda faaliyete 

geçtikleri için bu habitatların bölünmesine neden olmaktadır. Ocak alanı (şantiye sahası, stok sahası, pasa 

sahası), ulaşım yolları ve enerji nakil hatlarıda hesaba katıldığında makilik habitat içerisinde küçük parçalar 

açılmakta ve ilerleyen zamanlarda habitatın bölünmesine neden olmaktadır. Angıt gibi özellikle kayalık 

alanlardaki mağara, in türü yapıları yumurta bırakmak için kullanan bir tür için bu faaliyetler uzun vadede 

bütüncül bakıldığında bir tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca yine kayalık alanları kullanan yırtıcı kuşlar içinde bu 

tehdit söz konusu olabilmektedir.Yine vaşak gibi gece avlanan ve insan faaliyetlerine karşı çok hassas olan 

vaşak türü memelilerde bu tür madencilik faaliyetlerinden çok etkilenmekte, habitatın parçalanıp 

bölünmesiyle daralan yaşam alanları nedeniyle stress altına girmekte ve yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla 

bu alanları kullanmak zorunda kaldıklarından dolayı yasadışı av baskısı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

 Terkedilmiş veya üretimi sonlandırılmış mermer ve taş ocaklarının peyzaj onarım çalışmalarının 

yapılmaması nedeniyle görsel kirlilik ortaya çıkmakta ve kamuoyunu ciddi olarak rahatsız etmektedir.  

 Burdur Gölü yönetim planı bulunmasına karşın, planın uygulama ve yönetiminde bazı sorunlar yaşanmakta,  

etkin ve yetkin olunamamaktadır.   

 Kurumlararası koordinasyonun zayıf olması veya resmi prosedürlerin yavaş ve karmaşık olması karar verme 

ve uygulamada zorluklar çıkarabilmektedir.  

 Kurumsal kararların uygulamaya geç yansıması, yerel ve sivil arasındaki koordinasyonun da yavaşlamasına 

neden olabilmektedir.   

 Mera alanlarının nicelik ve nitelik olarak yetersiz olması yörenin önemli geçim kaynağı olan küçükbaş 

hayvancılık açısından ciddi bir sorundur. Bununla birlikte yörede yanlış, düzensiz ve aşırı otlatmalar sonucu 

doğal bitki örtüsü tahrip edilmekte ve erozyon riski artmaktadır.  

 Göller yöresi ve Burdur ili sahip olduğu engebeli topoğrafya, iklim ve buna bağlı oluşan bitki örtüsü 

nedeniyle küçükbaş hayvancılık faaliyetleri için uygun bir coğrafyadır. Gerek Ormancılık teşkilatının 

endüstriyel amaçlı ağaçlandırma çalışmaları ile küçükbaş hayvancılığı sınırlandırması ve hatta yasaklaması 

nedeniyle gerekse küçükbaş hayvancılığın zorlukları (çoban bulunamaması, otlakların tarıma ve diğer 

faaliyetler açılması, yasaklama, düşük gelir vb.) nedeniyle yerini Büyük baş hayvancılığa bırakmaktadır. 
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Büyük baş hayvancılık teknik olarak yoğun girdisi olan bir faaliyet olduğundan ve hayvanlar için dışardan 

gerek hazır yem gerekse yemli bitki yetiştiriciliği gerektirmektedir. Yem ihtiyacını girdileri azaltmak 

amacıyla kendi tarlasından temin etmek isteyen köylüler yeşil slaj olarak tabir edilen mısır gibi yem bitkisi 

yetiştiriciliği yapmaktadır. Mısır çok fazla su isteyen bir yem bitkisi olması ve vahşi sulama olarak tabir 

edilen sulama suyu ile yetiştirildiğinden enerji mliyeti ve işçilik harici “başka bir ücretlendirmesi olmayan 

yeraltısuyuna olan talebi arttırmakta bu da göl ile ilişkisi olan yeraltısuyu seviyesini olumsuz etkilemekte 

ayrıca vahşi sulamaya bağlı toprak tuzlanmasına neden olmakta ayrıca toprağın verimini arttırmak için 

dışardan gübre takvisyesi yapılmasını gerektirmektedir. 

 Ayrcıa göl çevresinde yapılan büyük baş hayvancılık sonucu oluşan gübreler gelişigüzel depolandığından 

drenaj ile yağmur suları ile göl havzasına azot girişini arttırmakta bu durum gölün su kimyasınıda olumsuz 

etkilemektedir. Yine köylülerin girdileri azaltmak amacıyla hayvanlarını göl kenarında ve gölün çekilen 

alanlarında otlatma isteği bu alanlardaki endemik bitki varlığını hatta var olan bitki varlığını da tehdit 

etmekte, aşırı otlatmadan dolayı çıplak kalan toprağın erozyon tehdidi ile karşı karşıya gelmesine ve göle 

giren rusubatında artmasına neden olmaktadır. 

 Gölde meydana gelen yatay ve dikey çekilme ile açığa çıkan alanlar halkın gözünde olumsuz bir peyzaj 

oluşturmaktadır. Yerel yönetim tarafından çekilen bu alanlarda yapılan ve yapılmak istenen iyi niyetli 

yapılaşma ve tesisler (yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, park gibi) göl yatağı içerisine dolgu malzemesi, 

beton vb. harici malzemelerin taşınmasına ve doğallığın bozulmasına neden olmaktadır. 

  Burdur Gölü çevresinindeki arazilerin eğiminin yüksek olması, toprakların killi, organik maddece fakir, 

bazik, çok fazla kireçli, organik madde, potasyum ve fosfor açısından fakir olması, kurak iklime sahip 

olunması gibi sebeplerle sahanın kuvvetli ve çok kuvvetli derecede erozyona duyarlılığını ortaya 

çıkmaktadır.   

 Yerleşim alanlarındaki alt yapı eksikliklerinin olması havzada çevresel kirliliğin artmasına da yol 

açabilmektedir.   

 Her ne kadar yapılan toprak analizleri çekilen göl alanlarının tarım yapmaya uygun olmadığını ortaya 

koymuş olsada çekilen alanlarda tarım yapma talebi ve yapılıyor olması kıyı ekosisteminin bozulmasına ve 

uzun vadede makinalı işlemeye ve sulamaya bağlı toprağın tuzlanması, erezyona sebebiyet vermekte, kıyı 

ekosisteminin ve kıyıyı kullanan bitki örtüsünün ve kıyı kuşlarının (küçük halkalı cılıbıt, kız kuşu, uzunbacak 

gibi kıyıya yumurtlayan türler) ortamdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. 

 Burdur yöresinde arazinin büyük bir kesimi ormanlık alandır ancak bu alanın yarıdan çoğu verimsiz ve 

orman hizmetlerini yerine getiremez durumdadır. Orman alanının %52’si bozuk koru ve baltalık 

özelliğindedir (Carus vd., 2007). 

 Orman içi ve kenarı yerleşimlerde halkın yaşam düzeyi çok düşüktür. Endüstri ve ticaret hemen hemen 

yokderecededir. Tarım ve hayvancılığın verimi ise çok azdır. Hayvan yemi kıt olduğundan orman içi 

meralarda aşırı otlatma sürdürülmektedir. 

 Kent merkezi dışındaki kırsal yerleşim alanlarının mekansal planlama&tasarım ve yönetim 

organizasyonlarının olmaması kırsal yaşam alanlarının kontrolsüz ve düzensiz gelişmesine yol açmaktadır.   

 Havzada sektörel ölçekte alan kullanım planlamasının yapılmaması sonucu yanlış ve amaç dışı arazi 

kullanımları ortaya çıkabilmektedir.   

 Yörede gerçekleştirilen turizm stratejisi ve faaliyetler havzanın bütüncül doğal ve kültürel değerleri ve yöre 

kimliği ile ilişkilendirilmeden yapılmaktadır.   

 

3. MEVCUT SORUNLARA YÖNELIK STRATEJIK MEKANSAL ÇÖZÜMLER    

Her ekosistem kendine özgü koşullara sahip olup çok çeşitli hizmet ve katkılar sağlamaktadır. Sağlanan bu 

hizmet ve katkılar sadece bağlı olduğu ekosisteme değil aynı zamanda doğrudan veya dolaylı olarak diğer 

ekosistemlere de hizmet ve katkı verebilmektedir. Birbirlerine yakın ekosistem tipleri yaşamsal döngülerin 

oluşmasında ve devamında birbirlerine destek olabilmekte ve başta insan olmak üzere tüm canlılar için çok 

yönlü faydalanma söz konusu olabilmektedir.  Burdur havzasının gelecek kurgulamasında ekolojik dengenin 

veya yaşamın sürdürülebilirliği öncelikle ele alınması gereken bir unsurdur. 

Yukarıda bahsedilen ve yaşanan olumsuzluklar alandaki mevcut ekosistem yapısını ve bütünlüğünü de 

bozmaktadır. Bu nedenle alanda yapılacak her bir sektörel kullanım faaliyeti için mekansal stratejik kararlar ve 

uygulamaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda öngörülen hedefler, amaçlar ve faaliyetler şu şekilde 

özetlenebilir;  
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Stratejik Hedef 1 Burdur Gölü ve Su Kaynaklarının Korunması, Bütüncül ve Sürdürülebilir Su Yönetimi 

Amaç 1. Burdur Gölü ve Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi   

Faaliyetler: 

o Göl suyunun çekilmesi durdurulmalı ve su seviyesi yükseltilmelidir. 

o Gölü besleyen su kaynaklarının göle ulaştırılması sağlanmalıdır 

o Gölün mevcut su hacmi ve göl kıyı alanı mutlak koşulla korunmalıdır. 

o Sondaj kuyuları sınırlandırılmalı ve denetlenmelidir. 

o Göl çevresindeki sulu tarım faaliyetleri sınırlandırılmalı ve özellikle fazla sulama gerektirmeyen tarımsal 

ürün deseninin oluşturulması ve sulama sistemleri damla ve yağmurlama gibi tasarruflu sulama sistemleri 

şeklinde yaygınlaştırılmalıdır. 

o Burdur kenti kanalizasyon projesi ve arıtma sistemi biyolojik arıtma fonksiyonu kazandırılarak 

tamamlanmalıdır. 

o Göl kenarındaki Isparta ve Burdur Organize Sanayi Bölgelerinde arıtma sistemlerinin kurulması 

sağlanmalıdır. 

o Burdur Gölünün iklim, toprak ve bitki örtüsünün işlevlerini yerine getirmede dengeleyici rol oynaması 

nedeniyle (buharlaşma ile nem dengesini sağlama, bitki örtüsü oluşumu ile erozyondan koruma) Göl 

ekosisteminin ve yaşamının sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

o Burdur Gölü ekosistemi içinde yaban hayatı, özellikle kuş türlerinin varlığı ortama ve yaşayan insanları da 

direk ve/veya dolaylı olarak etkisi mevcutur. Bu bağlamda karasal habitatlarda yaşayan ötücü kuşların bitkilerin 

tohumlarını dağıtma ve toprağı gübreleme hizmetleri, göçmen kuşlar için beslenme ve barınma noktasında katkı 

sağlaması vb çok yönlü işlevlerinden dolayı yaban hayatının korunması ve her türlü olası tehdit ve olumsuzluk 

ortadan kaldırılmalıdır.  

o Gölü koruma konsepti içinde gölü besleyen dere ve çaylarda ve kenarlarındaki ağaç altı bitki örtüsü 

geliştirilmeli, istilacı türler kontrol altına alınmalı, ekosistemin direncini yüksek tutmak için biyolojik çeşitlilik 

korunmalı gerekirse artırılmalı ve göl çevresindeki bazı tarımsal üretim kısıtlanmalı ve madencilik çalışmalarının 

daha çok küçük alanlarda yapılması veya sınırlandırılması öngörülmelidir.   

o Göl çevresinde avcılık tamamen yasaklanmalı ve kontrol ve izleme süreklilik arz etmelidir.  

Amaç 2.  Sürdürülebilir ve Bütüncül Su Yönetiminin Oluşturulması  

Faaliyetler: 

o Göl Yönetimi ile ilgili olarak yetkili ve etkin Kurumsal organizasyonu oluşturulmalıdır. 

o Alınan kararların uygulanması kapsamında paydaş sorumlulukları belirlenmeli ve eylem programları 

oluşturulmalıdır.  

o Göl yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

o İlgili Kurum ve Kuruluşlarda ilgili koordinasyon sağlayacak birimler oluşturulmalıdır. 

o Çalışan personelin kapasitesi geliştirilmelidir.  

o Sivil toplum kurumları ve yöre insanları ile iletişim ve koordiasyon sağlanmalıdır. 

o Göl yönetim fonu oluşturulmalıdır.  

o Yeraltı suyu kullanan kişi ve kurumların kullandığı su miktarı izlenmeli, su saati uygulaması ile 

ücretlendirilmeli gerekirse kota uygulanmalıdır. 

o Özellikle kentte yaşayan halkın tasarruflu su kullanma alışkanlıklarını geliştirecek eğitici ve bilinçlendirici 

uygulamalar yerel yönteimlerce desteklenmelidir. 

o Havza bütününde ekolojik amaçlı izleme sistemi kurulmalıdır. 

Stratejik Hedef 2. Burdur Gölü ve Çevresinin Mekansal Planlama & Tasarım ve Yönetim 

Organizasyonun Yapılması 

Faaliyetler: 

o Burdur kent merkezi imar planlarının Göl ekosistemine olumsuz etkilerini minimuma indirecek önlemle 

alınmalı ve uygulanmalıdır.  

o Burdur Merkez ve çevresindeki kırsal yerleşimlerin mekânsal planlama ve tasarım (peyzaj uygulama 

projeleri) çalışmaları yapılmalıdır. 
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o Havzada mekansal plan ve tasarım çalışmaları tek bir kurum tarafından organize edilmeli ve bu bağlamda 

kurumsal ve yönetişim mekanizmaları oluşturulmalıdır.   

o Yerleşim alanlarının alt ve üst yapıları daha da güçlendirilmeli ve ulaşım imkanları geliştirilmelidir. 

o Kentsel yeşil alanlar ekosistemin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Burdur kent merkezinin 

bütününde kişi başına düşen kentsel yeşil alan değeri 4.01 m2 olarak belirlenmiştir (Yenice, 2012). Kentsel yeşil 

alan kullanımlarını etkin kılacak bir sistem kurgusu ve bu kurguyu oluşturacak plânlama ve tasarım stratejileri 

geliştirilmeli ve yeşil alanların nitelik ve niceliği artırılmalıdır.  

Stratejik Hedef 3. Kalkınma ve Ekolojik Eksende Sürdürelebilir ve Bütüncül Sektörel Gelişiminin 

Sağlanması  

Amaç 1. Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Geliştirilmesi    

Faaliyetler: 

o Burdur Ticaret Sanayi Odası (2013) verilerine göre Burdur ilinin ekonomisinin % 41’ini tarım ve hayvancılık 

sektörü oluşturmaktadır (). Bu bağlamda Göl ekosistemine uygun olabilecek tarımsal faaliyetlere özellikle 

organik tarıma öncelik verilmelidir.  

o Burdur havza bazında çok disiplinli, bütüncül, katılımcı ve uygulamaya yönelik entegre projeler 

oluşturulmalı ve desteklenmelidir.  Proje kaynaklı destekler münferit değil bütüncül olacak şekilde 

değerlendirilmelidir.   

o Koruma kurulları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.  

o Bölgenin lokomotif sektörleri birbirini zarar verici değil destekleyici biçimde örgütlenmelidir. Madencilik, 

tarım – hayvancılık ve alternatif turizm sektörleri birlikte kurgulanmalıdır. Örneğin tarım, sanayi, mermercilik, 

turizm sektörleri arasında uyum stratejileri katılımcı ortamlarda oluşturulmalıdır. Mevcutta birbirleriyle çelişen 

tarım ve hayvancılık ile madenciliğin dengeli bir politika ile yeniden ele alınması gereklidir. 

o Mera alanlarının nitelik ve nicelik olarak kalitesi artırılmalı ve ıslah çalışmaları yapılmalıdır. Bozulmuş mera 

sahaların öncelikle otlatmaya kapatılmalı doğal vejetasyonun iyileştirilmesi ve ıslah çalışmaları ile yeniden 

düzenli otlatma planları ile kullanıma açılmalıdır. Şahin ve Ark. (2012)’a göre yörede otlatmanın 

yasaklanmasıyla 5 yılda bitki örtüsünün örtme derecesi %34 ten %55 çıkabileceği ifade edilmektedir. 

o Burdur Gölü çevresinde erozyona duyarlı alanların öncelikle alandaki doğal otsu ve odunsu çok yıllık bitki 

türlerinin korunması ve geliştirilmesi ve ihtiyaç durumuna göre yine yörenin doğal türleri kullanılarak 

bitkilendirmeler yapılarak toprakların organik madde oranları artırılmalı ve erozyona uğrama eğilimleri 

azaltılmalıdır.  

o Göl havzası çevresinde endüstriyel ormancılık yerine yapraklı ve yerli türlerinde yer aldığı ekolojik 

ağaçlandırma çalışmalarına öncelik verilmelidir.  

o Kırsal alanda alternatif geçim kaynakları seçenekleri geliştirilmelidir. 

Amaç 2. Madencilik Sektörünün Sürdürülebilir Kullanımı ve Geliştirilmesi   

Faaliyetler: 

o Doğal yapı üzerinde olumsuz etki yaratan mermercilik faaliyetleri ile göl sularının ve verimli arazilerin 

kaybına neden olan tarım ve sanayi faaliyetlerinin bu değerler üzerindeki etkileri en aza indirgenmeli ve kontrol 

altında tutulmalıdır 

o Ayrıca Burdur Ticaret Sanayi Odası 2013 yılı verilerine göre Burdur ilinde yapılan toplam ihracat 470 

milyon Dolar olup bunun % 66 sını mermer doğaltaş ve madencilik sektörü, % 7 sini çimento ihracatı ve silah 

ihracatı oluşturmaktadır. Burdur İlinde bulunan 126 mermer ocağı ve 95 mermer fabrikası ve atölyesi 7 binden 

fazla kişiyi istihdam etmektedir. Buna karşın Mermercilik bölgede son 10 yılda hızla, altyapı kurulmadan ve 

çevre değerlendirilmesi yapılmadan gelişmiş bir sektördür. Küçük işletmelerin karlılık üzerinde durması ve 

büyürken ekolojik açıdan sorumluluk üstlenmemesi, dengelerin bozulmasına sebep olmuştur. Yeraltı sularının 

etkilenmesine, hayvanların davranışlarının değişmesine ve görsel kirliliğe neden olmaktadır. Genellikle blok 

satışı şeklinde gerçeklekleşen mermerciliğin bölgeye katkısı sınırlı kalmaktadır.  Şimdiye kadar mermerciliğin 

bölgenin ekonomik gelişimine katkısı ve ekolojik açıdan verdiği zararlar fayda maliyet analizine tabi 

tutulmamıştır. Bu bağlamda Burdur Bölgesi mermercilik sektörü için acilen bütüncül stratejik eylem planı 

yapılmalıdır. Bütüncül stratejik eylem planında öncelikli olarak mermer alanlarındaki üretim sınırlandırılmalı, 

bölgedeki mermer rezervlerinin bir bölümü stratejik maden ilan edilmeli ve bölge kaynaklarının kullanımı daha 
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uzun döneme yayılmalıdır. Bu acil eylem planının uygulanması pek çok problemin çözümüne de imkan 

verecektir.  

o Bölge mermer kaynaklarının sınırlı rezervler sunması, bu rezervlerin sektörde üst düzey rağbet görmesi, çok 

sayıda firmanın bu rezervler üzerinde kısa zamanda çok büyük miktarlarda üretimler yapması, bu üretimler 

sonucu bölgedeki görsel peyzajın ve ekosistemin telafisi mümkün olmayacak derecede hasara uğraması, 

mermerin yenilenemez bir doğal kaynak oluşu, bu kaynakların sadece günümüz sektör firmalarına ait olmayıp 

geleceğe de miras olarak taşınmasının gerekliliği dikkate alındığında Havzadaki doğal kaynaklarının kullanım 

açısından sürdürülebilir stratejilerin oluşturulması zorunludur.   

o Burdur Gölü Tampon Bölge Koruma Sınırı içinde mevcut doğal kaynak değerlerine ve görsel peyzaja 

olumsuz etkide bulunacak başta mermer faaliyetleri olmak üzere diğer alan kullanım faaliyetlerine kesinlikle izin 

verilmemelidir. Bu alan içinde nitelikli mermer rezervine sahip olsa bile gelecek nesillere aktarılabilecek bir 

miras değeri olarak algılanması ve diğer doğal kaynak değerleri ile birlikte korunması gerekmektedir. 

o Mevcutta kazanılmış hak prensibinde devam eden madencilik faaliyetleri içinde bütüncül bir yaklaşım ile 

üretim ve rehabilitasyona yönelik eylem planları hazırlanmalıdır. 

o Madencilik faaliyeti yürüten işletmeler meslek odaları, ticaret ve sanayi odası işbirliğinde işletme sahipleri ve 

çalışan personel (ocak şefi, mermer işçisi, kamyoncular vb.) ekolojik değerlerle uyumlu, sürdürülebilir 

madencilik anlayışı kazanmaları için üretim, onarım, koruma-izleme sürecinde görev paylaşımı yapılarak 

eğitilmeli, sorumluluk verilmelidir. 

o Burdur Gölü Tampon Bölge Koruma Sınırı içinde faaliyet gösteren mermer ocaklarının çevresel ve görsel 

olumsuzluklarını gidermek için bazı tedbirler öngörülmeli ve gerekli denetim ve kontrol mekanizması 

geliştirilmelidir. Tedbir olarak örneğin pasaların gelişigüzel depolanması yerine alanın dolgu amaçlı kullanılması 

veya başka bir alanda depolanması sağlanabilir. Üretim faaliyeti tamamlanmış alanların arazi şekillendirmesi 

(kazı dolgu, şev oluşturma ve üst toprağın serilmesi) biçimlendirmesi ve biyolojik onarım (bitkilendirme) 

çalışmaları acilen yapılabilir. Üretim çalışmaları sırasında bile kullanılmayan alanlarda örneğin yol kenarları 

bitkilendirme çalışmalarına ağırlık verilebilir. 

Amaç 3. Sanayi ve Enerji Sektörünün Sürdürelebilir Geliştirilmesi    

Faaliyetler: 

o Burdur 1. OSB, halihazırda Burdur Gölü tampon bölgesi içerisinde yer almakta olup Özel Hüküm Bölgesi 

dışına çıkartılması gerekmekte ya da gerekli çevresel tedbirlerin ilgili paydaşların katılımı ile acil olarak hayata 

geçirilmesi gerekmektedir.   

o Kentsel Gelişim açısından başka alternatifi olmayan ve coğrafi-jeolojik koşullarla sınırlandırılmış, Göl’ e 

paralel düz bir hatta yayılan 2. OSB ise Özel Hüküm Bölgesi dışına çıkartılması gerekmektedir.  

o Güneş, rüzgâr enerjisi, bio-gaz, jeotermal, alternatif enerji üretim olanakları araştırılmalı Ar-Ge faaliyetleri 

ile katma değerler oluşturulmalıdır. 

o Kamu- özel- üniversiteler-sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yürütmelidir.  

o Kaliteli nüfusun kapasitesini kullanmak için geniş kapsamlı bir istihdam politikası ve mesleki eğitime 

yönlendirme programları geliştirilmelidir. İhtisaslaşma eğitimleri verilmelidir. 

 

Amaç 4.  Doğal ve Kültürel Çevrelerin Korunması ve Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi 

Faaliyetler: 

o Mevcut ve olası doğal ve kültürel değerlerin envanteri çıkarılmalıdır. Kentsel ve kırsal kimlik değerleri net 

olarak ortaya konulmalıdır. 

o Özellikle Burdur arkeolojik turizmi, kültür turizmi (yörük kültürü vb), yayla turizmi, doğa turizmi veya 

ekoturizm, mağara turizmi öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bu değerler ekonomik bir girdi olarak 

değerlendirilmelidir. 

o Yörük kültürünün izlendiği coğrafyada yaylaların kentle etkileşimi kurgulanmalı, bu değer kültür turizmi için 

bir potansiyel olarak değerlendirilmelidir.  

o Bu bağlamda ekolojik dengeyi bozan yatırım ve uygulamaların kontrol altına alınması, kaybedilen değerlerin 

ise geri kazanımı hedeflenmelidir. 

o Turizm amaçlı kullanılacak tarihi ve turistik mekanların planlama ve tasarım proje ve uygulamaları 

yapılmalıdır. 
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o Tarihi ve Turizm alanlarında mekânsal alt yapı çalışmalarına hız verilmelidir.   

o Turistik konaklama tesisleri ve imkanları artırılmalıdır. Özellikle kırsal yerleşimlerde köy pansiyonculuğu 

özendirilmelidir. Tarihi Burdur evleri restore edilerek işlevsel kullanımı artırılmalıdır. 

o Tanıtım ve bilgilendirme materyaller üretilmeli, görsel ve yazılı medyada tanıtımlar yaygınlaştırılmalıdır.     

o Burdur gölünde su sporlarının geliştirilmeli, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla gerçekleştirilmelidir.    

o Burdur gölünün çevresi rekreasyonel amaçlı değerlendirilmeli doğal peyzajın bozulmasını önlemek adına 

madencilik başta olmak üzere tüm olumsuz faktörlere kısıt ve ilkeler getirilmelidir. 

o Göl havzasında ve göl kenarında burdur gölünün ekolojik işleyişi anlatan, doğa koruma bilincini ve yörede 

yaşayan insanların doğada daha fazla zaman geçirmesine olanak sağlayacak eğitim, rekreasyon alanları ve 

ziyaretçi merkezi oluşturulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversite işbirliğinde doğa eğitimi kampları 

düzenlenmelidir. 

o Doğa dostu ve doğa koruma bilincini arttırıcı su sporları (özellikle yelken), doğa fotoğrafçılığı, doğada 

bisiklet kullanma gibi özünde doğa olan kutlamalar, organizasyonlar yapılmalıdır. Bu çerçevede öğrencilerin 

klüp ve dernek kurma çalışmaları desteklenmelidir. 

o Yerel yönetimler tarafından Geri dönüşümü destekleyen uygulamalar ve çalışmalar başlatılmalı ve yöre halkı 

bu konuda bilinçlendirilmelidir. Evsel atıkların, tarımsal atıkların ve küçük çaplı işletmelerin atıklarının geri 

kazanımı için örnek projeler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

o Göl havzasında doğa turizmi potansiyelini özellikle ekoturizm etkinliklerini destekleyici projeler 

geliştirilmeli, pilot uygulamalarla yerel halkın katılımı sağlanmalıdır.  

 

Amaç 5.  Ormancılık Sektörünün Korunması ve Geliştirilmesi 

Faaliyetler: 

o Verimsiz alanların ağaçlandırma yoluyla ormanlaştırılması ve yörede orman ürünleri endüstrisinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

o Orman dışı ürünlerin (kekik, adaçayı, sumak yaprağı, çam kozalağı, mersin yaprağı, turba toprağı, harnup, 

karağan, göknar dalı ve sandal mevyesi vb) korunması, üretimi ve değerlendirilmesi için  gerekli projeler hayat 

geçilmelidir. 

o Yörede yıllık kesim miktarı, toplam üretimin (157346 m3) üretim ormanına (151717 ha) oranlanmasıyla 1,04 

m3/ha dır. Bozuk koru ve baltalık alanlarda ise yıllık artım çok azdır (0,1-0,2 m3/ha). Üretimi artırmak için, 

amenajman planlarına mümkün olduğunca uymak, bozuk koru ve baltalık sahaları ağaçlandırmak, baltalıkları 

koruya dönüştürmek, meşcerelerde bakım kesimlerini uygun zaman aralıklarında yeterli şiddette tekrarlamak ya 

da seyrek kapalı meşcerelerde kesim periyodunu daha uzun alarak, normal kapalı meşcerelerde üretime öncelik 

vermek gereklidir (Carus ve ark., 2007). 

o Yörenin doğal türleri olan karaçam, kızılçam, toros sediri vb türlerin ıslah çalışmaları yapılmalı ve 

ağaçlandırmalarda kaliteli tohum ve fidan kullanımı öngörülmelidir.  

o Orman köylerinde alternatif geçim seçenekleri ile sosyal-kültürel ve ekonomik gelişme sağlanmalıdır. 

o Maki bitki örtüsü rehabilite edilmelidir.  

o Taban suyu yüksek yerlerde hızlı gelişen türlerler (özellikle kavak türleri) endüstriyel plantasyonlar tesis 

edilerek kontrollü bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERILER  

Burdur yöresinin tarihsel süreç içinde yaşamsal ve bütünleştirici bir değeri olarak kabul edilen Burdur Gölü, 

derin bir göl olup Türkiye’nin yedinci en büyük ve üçüncü en büyük tuzlu gölüdür. Son 40 yılda, su alanının 

yaklaşık %30’unu kaybetmiş olmasına rağmen endemik balık, zooplankton ve bitki türleri ile kuşların üreme ve 

kışlama alanı olması açısından uluslararası öneme sahiptir. Yakın geçmişe kadar, nesli dünya ölçeğinde tehlike 

altında olan dikkuyrukların yüzde 70’inin kışlama alanı olan Burdur Gölü, Türkiye’nin 14 RAMSAR alanından 

birisidir. Burdur Gölü ve çevresi, 2006 yılında Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 1998 yılında 

Ramsar Sözleşmesi kapsamında Sulak Alan koruma statüsüne sahip olup aynı zamanda 1998 yılında ise Kültür 

Bakanlığı tarafından I. Derece Doğal Sit Alanı da ilan edilmiştir. Burdur Gölü ve Çevresi, Sulak Alanların 

Korunması Yönetmeliğine tabidir. Sulak alan yönetiminin temel hedefi; Sulak alan ekosistemlerinin sunduğu 

ürün ve hizmetlerin belirlenerek, biyolojik çeşitliliğin korunması yanında halkın talebi de dikkate alınarak 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

396 

kaynakların korunması ile birlikte sürdürülebilir kullanımı özellikle belirli amaç ve kısıtlayıcı faktörlere göre 

sulak alan kaynaklarından yararlanmayı gerçekleştirilmesidir.  

Burdur Gölü havzasında sulak alan, çayır, sazlık, dere, yapraklı orman, ibreli orman, karışık orman, ağaçlık, 

ağaçlandırma, dağ bozkırı, kayalık, tarım ve yerleşim ekosistemleri (habitat) olup zengin bir ekosistem 

çeşitliliğine sahiptir. Bu çeşitlilik Burdur havzasının ve özellikle Burdur Gölü ve çevresinin biyolojik çeşitlilik 

ve görsel peyzaj açısından önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle havzanın bütüncül bir şekilde korunması ve 

bu dokuya zarar vermeyecek sürdürülebilir kullanımların öngörülmesi gerekmektedir. Çünkü bu bütünlük içinde 

her bir ekosistem kendine özgü koşullara sahip olup çok çeşitli çevresel hizmet ve katkılar sağlamaktadırlar. 

Sağlanan bu hizmet ve katkılar sadece bağlı olduğu ekosisteme değil aynı zamanda doğrudan veya dolaylı olarak 

diğer ekosistemlere de hizmet verebilmektedir. Birbirlerine yakın ekosistem tipleri yaşamsal döngülerin 

oluşmasında ve devamında birbirlerine destek olabilmekte ve başta insan olmak üzere tüm canlılar için çok 

yönlü faydalanma söz konusu olabilmektedir.  

 

Burdur Gölü’nün ve çevresinin sahip olduğu ve ender rastlanabilecek bu nimetlerin koruma kullanma dengesi 

içinde ve sürdürülebilir yaşam ilkesi kapsamında bütüncül yönetimi ve yaklaşımı gerektirmektedir. Stratejik 

olarak Havzaya özgü nimetlerin özellikle ekoloik değerlerin sürdürülebilirliği hedeflenmek suretiyle çevre ile 

uyumlu sosyal-kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmelere öncelik verilmelidir. 
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ÖZET 

Dünya üzerinde en geniş etkileme alanına sahip ve en yıkıcı doğal afetlerin başında depremler gelmektedir. 

Ülkemizin  %92’si ve nüfusunun %95’i deprem kuşağı üzerindedir. Özellikle 1999 yılındaki Kocaeli ve Düzce 

depreminde yaşanılan yüksek can ve mal kayıpları, kentsel açık ve yeşil alanların deprem sonrasında 

kullanımının önemini ve yetersizliğini ortaya koymaktadır. Deprem bölgelerinde kentsel açık ve yeşil alanlar, 

deprem sonrasında toplanma, tahliye, barınma ve acil yardım gibi hayati işlevlere sahip kurtarıcı alanlardır. 

İnsanlar doğal afetlerde, kendilerini tehlike altında hissettikleri durumlar karşısında içgüdüsel olarak açık ve 

yeşil alanlara sığınarak korunma ihtiyacı hissetmektedirler. Afet öncesi alınan doğru planlama kararları; 

binaların depreme dayanıklı yapım ya da güçlendirilmesi, mahalle ölçeğindeki açık ve yeşil alanların nitelik ve 

nicelik bakımından yeterli olmasını kapsamalıdır. Ancak bu şekilde can ve mal kayıpları azaltılabilir ve bir doğa 

olayı olan depremin afete dönüşmesi engellenebilir. Bu çalışmada yoğun nüfusu ve İstanbul’un 1. derecede 

deprem riski taşıyan ilçelerinden biri olan Kadıköy ilçesi araştırma alanı olarak seçilmiştir. Bu amaçla ilk olarak 

depremde halka hizmet verebilecek açık ve yeşil alanlar nitelik ve nicelikleri analiz edilmektedir. Daha sonra bu 

alanların Kadıköy ilçesinde yaşayan nüfusa yeterliliği ve ulaşılabilirliği irdelenmektedir. Tüm bu yapılan 

analizeler ve veriler ışığında olası bir İstanbul depremi sonrasında Kadıköy halkının rahatlıkla ulaşabileceği ve 

kullanabileceği kentsel açık ve yeşil alanlar üzerine öneriler getirilmektedir. Konuyla ilgili yerel yönetimlere ve 

halka yol gösterici bir kaynak oluşturmak hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, açık ve yeşil alanlar, planlama, İstanbul, Kadıköy 

 

 

EVALUATE THE ADEQUACY OF KADIKÖY DISTRICT’S URBAN OPEN & 

GREEN SPACES FOR A POTENTIAL EARTHQUAKE THREAT IN ISTANBUL 
 

 

ABSTRACT 

Earthquakes come as the leading one among the most destructive having a massive amount of area getting 

affected. 92% of our country and 95% of our population is on the earthquake zone. Especially the high loss of 

lives and property in the year 1999 Kocaeli and Düzce Earthquakes put forward the importance of the green 

spaces usage and inadequacy after earthquake. Urban open and green spaces are life-saving areas after 

earthquake with their vital functions as gathering, evacuation, sheltering and emergency. People want to protect 

themselves, when facing situations they feel under threat in calamities, by taking refuge to the open and green 

areas with instinct. The correct planning decisions taken before the calamity must involve building earthquake 

resistant buildings or strengthening them, and having open and green spaces in neighbor scale that are efficient 

in terms of quality and quantity. Only with this way, loss of lives and property can be reduced and avoid an 

earthquake which is natural from being a disaster. Kadıköy, with dense population in developing parts, and being 

one of the districts bearing the 1st degree earthquake risk is chosen as the research area. With this purpose, 

firstly; the urban areas like parks, public spaces, car parks, sports areas, schoolyards and graveyards etc. which 

are open and green spaces that can serve to the public in case of an earthquake and their qualities and quantities 

should be analyzed. Later, the adequacy and accessibility of these areas for people living in Kadıköy is 

examined.  In the light of the all these analysis made and the data, suggestions on open and green spaces that can 
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be reached and used by people living in Kadıköy in case of a probable Istanbul earthquake are brought. Creating 

a guiding source for the local authorities and inhabitants related with the subject is aimed.  

Keywords: Earthquake, urban open and green areas, planning, Istanbul, Kadıköy 

 

1. GİRİŞ 

Alp-Himalaya deprem kuşağının en aktif bölgesinde yer alan ülkemizi depremler yüzyıllar boyunca defalarca 

yerle bir etmiş, önemli ölçüde can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Özellikle 1999 Marmara depreminden 

sonra, deprem önemi ve yıkıcı etkileri daha iyi anlaşılmıştır. 1999 yılındaki Marmara depreminde yaklaşık 16 

milyon insan,  değişik düzeylerde etkilenmiştir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, 

gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Bu nedenle 

Türkiye’nin yakın tarihini derinden etkileyen önemli olaylardan biridir. 1999 depreminden sonra Türkiye 

depremin yıkıcı etkilerini ve önemini daha derinden idrak etmiştir. Marmara depremiyle beraber ülkemizin 

depreme ne kadar hazırlıksız olduğu ve deprem sonrasında toplanma, tahliye, barınma ve acil yardım gibi hayati 

konularda kullanılabilecek kentsel açık ve yeşil alanların ülkemizdeki yetersizliğini gün yüzüne çıkarmıştır. 

Ülkemizde çarpık kentleşme, göç ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak kentsel mekânda çok önemli işlevlere sahip 

olan kentsel açık ve yeşil alanlar tahrip edilerek gittikçe azalmıştır. Oysaki ülkemiz gibi aktif deprem 

kuşaklarında yer alan ülkelerde açık ve yeşil alanların önemi gittikçe artmaktadır Çünkü insanlar depremlerde, 

tehlike altında hissettikleri durumlar karşısında içgüdüsel olarak açık ve yeşil alanlara sığınarak kendilerini 

korumak istemektedirler. Ülkemiz gibi deprem travması yaşamış ülkelerde yaşanan şiddetli bir depremin 

ardından insanlar oturdukları binalar zarar görmemiş dahi olsa evleri güvenli olduğu tespit edilene kadar 

günlerce dışarıda, açık alanlarda kalmayı tercih etmektedirler. Bu sebeple yapı adalarının arasında bulunan 

deprem ve afet durumunda çadır, toplanma, sağlık hizmetleri ve afet yönetimi gibi acil ulaşım ve stratejik 

planların yönetilebileceği çeşitli ölçeklerdeki parklar, mesire yerleri, spor alanları gibi çeşitli açık ve yeşil 

alanların nüfusa göre yeterli, ulaşılabilir ve hazır olması gerekmektedir. Bu alanların deprem öncesi ve deprem 

sonrasında üstleneceği farklı işlevler göz önüne alınarak planlama ölçeğinden başlayan bir tasarım girdisi olarak 

ele alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada yoğun nüfusu ve İstanbul’un 1. derecede deprem riski taşıyan ilçelerinden biri olan Kadıköy’ün 

olası bir İstanbul depremi sonrasında toplanma ve geçici barınma amacıyla kullanılabilecek açık ve yeşil alan 

durumu ve nüfusa göre yeterliliği irdelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak deprem kavramı, Türkiye’nin ve 

İstanbul’un depremselliği ele alınmıştır. Ardından kentsel açık ve yeşil alan kavramı; bu alanların tanımlanması, 

sınıflandırılması, işlevleri ve deprem sonrasında kullanım fonksiyonları ve standartları olarak irdelenmiştir. 

Gelişen bölümlerde Kadıköy İlçesi’nin için erişilebilir ve kullanılabilir durumda olan deprem sonrasında 

kullanılabilecek olan kentsel açık ve yeşil alanlarının mahalle düzeyinde büyüklüklerinin ve fonksiyonlarının 

analizi yapılmıştır. Daha sonra Kadıköy ilçesi kentsel açık ve yeşil alanlarının mahalle düzeyinde yaşayan nüfusa 

yeterliliği ve ulaşılabilirliği irdelenmiştir. Son olarak tüm bu veriler ışığında olası bir İstanbul depreminde 

Kadıköy halkının rahatlıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği açık ve yeşil alanlar belirlenerek bu alanlar üzerinde 

önerilerde bulunulmuştur. 

2. İSTANBUL’UN DEPREMSELLİĞİ 

Yer içinde fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması 

sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketinin neden olduğu titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak 

geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsması olayına deprem denir (MTA, 2000). 

Türkiye, Dünya’nın en etkin deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde 

bulunmaktadır. Ülkemizde Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF), Ege Graben Sistemi (EGS) 

ve Bitlis Bindirme Kuşağı (BBK) olmak üzere dört fay sistemi bulunmaktadır. Türkiye’nin yıkıcılık açısından en 

yüksek aktiviteye sahip bölgesi Kuzey Anadolu Fayı hattının civarıdır. Kuzey Anadolu fayı, Türkiye’nin 

doğusundan batısına kadar bütün Türkiye’yi boydan boya kat etmekte ve etkisi altında tutmaktadır  (Arıoğlu, 

2002). Dünyanın en önemli ve en aktif kırıkları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 
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1200 km’dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişmekte ve doğuda Bingöl Karlıova ile batıda Mudurnu 

vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanmaktadır (KOERİ, 2014 ) 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1996 yılında hazırlanan Deprem Bölgeleri Haritasına göre,  Türkiye 

deprem bölgeleri beş sınıfa ayrılmıştır. Deprem Bölgeleri Haritasına göre, Türkiye’nin %92’sinin sismik açıdan 

riskli kabul edilen ilk dört derecedeki deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusun %95’inin deprem tehlikesi 

altında yasadığı ve büyük sanayi merkezlerinin %98’i ve barajlar başta olmak üzere temel altyapı tesislerinin 

%93’ünün deprem bölgesinde yer almaktadır. Bölge ölçeğinde depremlerin dağılışına bakıldığında Marmara ve 

Ege Bölgeleri topraklarının % 95’inin 1. derecede deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu ve 

ekonomik potansiyel yönünden bakıldığında da en duyarlı ve riskli bölgelerin yine buralar olduğu anlaşılır. 

Yüzyıllar boyunca büyük depremlere neden olan Kuzey Anadolu fay hattının batı uzantısı, ülkenin en gelişmiş 

alanı olan Marmara bölgesinden geçmekte ve Türkiye’nin en önemli kenti olan İstanbul Marmara bölgesinde 

bulunmaktadır (Kubat ve diğ., 2008). Bu fay hattı nedeniyle İstanbul, tarih boyunca yıkıcı depremlerden 

etkilenmiştir. 

Tarih boyunca birçok deprem yaşayan İstanbul, depremle Bizans İmparatorluğuna başkent olmasından 12 yıl 

sonra, 342 yılında tanışmış, ancak kent depremden çok fazla etkilenmedi. İstanbul halkı, birçok küçük sarsıntının 

dışında 447, 542, 740, 1296, 1509, 1556, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen şiddetli 

depremlerle büyük can ve mal kaybına uğramıştır (Ortaylı ve ark., 2008) 

İstanbul’da yıkıcı etki oluşturan bütün depremlerin Marmara denizi içerisindeki faylar üzerinde oluştuğu kabul 

edilmektedir. Son veriler ışığında da Marmara denizi içerisinde ciddi bir deprem tehlikesi olduğu kabul 

edilmektedir (Tüysüz, 2003). 1999 yılında meydana gelen depremlerle İstanbul’da sismik bir afet olabilirliği 

bitmemiştir. Yapılan araştırmalar, alanın tarihsel depremselliğine bağlı olarak, İstanbul’u birçok kere etkileyen 

Marmara denizinde, önemli bir depremin beklendiğini belirtmektedir (Kubat ve diğ, 2008). Parsons vd. (2000) 

tarihsel depremler üzerinde yaptıkları çalışmalarla Marmara denizi içerisindeki fayların tekrarlanma aralıklarını 

araştırmış ve bunları GPS verileri ile deneştirerek Marmara Denizinde deprem tekrarlanma zamanının yaklaştığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmacılara göre İstanbul’da önümüzdeki 30 yıl içerisinde büyük bir depremin 

olma olasılığı % 62±15 olarak hesaplanmıştır. Bu oran önümüzdeki 22 yıl için %50±13 iken, önümüzdeki 10 yıl 

için ise %32±12 olarak belirlenmiştir. Üzerinde tartışma olmakla birlikte deprem senaryolarında Marmara 

Bölgesini etkileyecek bir depremin büyüklüğü M=7.5 olarak alınmaktadır (Tüysüz, 2003). 

İstanbul’da kontrolsüz ve hızlı kentleşme, şehir ve bölge planlamasının hatalı uygulamaları ile hatalı inşaat 

teknik ve uygulamaları, yetersiz alt-yapı ve hizmetler, çevresel bozulma deprem riskinin yüksek seviyelere 

ulaşmasına yol açmıştır. İstanbul’da artan deprem riskinin önemli bir nedeni de büyük bir depremin meydana 

gelme olasılığındaki büyük artıştır (önümüzdeki 30 yıl içinde yaklaşık % 65 olasılık). İstanbul’da meydana 

gelecek bir depremin kaçınılmazlığı, kentte bir deprem öncesi ve sırasında uygulamaya konulacak afete hazırlık 

ve acil müdahale yöntemlerinin belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir (İDMP, 2003). 

3. KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN KAVRAMI 

Açık alan kavramı, kent dokusunun önemli temel elemanlarından birisi olup, kent içinde veya kent dışında yer 

alan mimari yapı ve ulaşım sistemi dışında kalan inşa edilmemiş boş alanlar olarak tanımlanmaktadır. Açık 

alanların fiziki yönden tanımı ise devamlı ve belirlenmiş hiçbir kullanıma ayrılmamış fakat geçici birçok 

fonksiyonları (oyun, sergi, pazar yeri, meydan) yerine getirilebilen inşa edilmemiş boş alanlardır (Yıldızcı, 

1978). 

Yeşil alan kavramı ise, mevcut açık alanların bitkisel elemanlar, odunsu ve otsu bitkiler ile kaplı veya kombine 

edilmiş yüzey alanları olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlara göre her yeşil alan bir açık alan niteliğindedir. 

Ancak her açık alan yeşil alan olmayabilir (Akdoğan, 1987). 

Kentsel mekânda açık ve yeşil alanlar, genelde bir bütünlük içinde yer alır ve birbirini tamamlarlar. Bu nedenle 

açık-yeşil alanlar, kentin fiziksel yapısını ortaya koyan ve biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup 

diğer alan kullanımlarını bütünleştiren bir denge unsurudur. (Gül, 2001) 

Kent yerleşim planları incelendiğinde, kent içerisindeki açık-yeşil alanlar bazen belli planlar çerçevesinde bazen 

de plansız olarak kendiliğinden oluşabilmektedir. Her iki durumda da açık-yeşil alanlar, kentin topoğrafyası, 
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jeomorfolojisi, iklimi, kentin politik ve mimari yapısı, en önemlisi de kent insanının sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapısı bu konuda önemli rol oynamaktadır (Yıldızcı,1987). 

Kentsel açık ve yeşil alanları; aktif yeşil alanlar, pasif yeşil alanlar ve açık alanlar olmak üzere 3 grupta ele 

alınmaktadır. 

Aktif yeşil alanlar; Halkın kullanımına açık olan, eğlenme, dinleme gibi rekreasyon ihtiyacını karşılamaya 

yönelik düzenlenen alanlardır. Parklar, çocuk oyun alanları, spor alanları, piknik alanları, botanik bahçeleri ve 

ormanlar aktif yeşil alanlardır. 

Pasif yeşil alanlar; Halkın kullanımına açık olmayan, daha çok kent estetiği ve kent sağlığı gibi amaçlarla 

düzenlenen alanlardır. Görsel yeşil alanlar, refüjler, fidanlıklar, çayırlar, koru alanları ve mezarlıklar pasif yeşil 

alanlardır. 

Açık alanlar ise meydanlar, yaya yolları ve sokaklar, açık otoparklar ve pazar yerleri gibi yapılaşma olmayan boş 

alanlardır. 

 

Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Deprem Sonrasındaki İşlevleri 

Kentlerin yapısını oluşturan temel elemanlardan biri olan açık ve yeşil alanların ekolojik, sosyal, rekreasyonel ve 

arazi kullanım planlaması fonksiyonları gibi çok çeşitli fonksiyonlara sahip kentsel alanlar olmasının yanı sıra 

afet sonrası kilit elemanlardır. İnsanlar doğal afetlerde, tehlike altında hissettikleri durumlar karşısında içgüdüsel 

olarak açık ve yeşil alanlara sığınarak kendilerini korumak istemektedir. Deprem travması yaşamış toplumlarda 

depremler ve sonrasındaki her artçı sarsıntıda aynı korkular tekrarlanır ve bu durum da insanlarda aşırı paniğe 

neden olur. Bu nedenle deprem sırasında binalarda bulunan insanlar, evleri yıkılmamış olsa dahi dışarı çıkar ve 

uzun süre dışarıda bulunmayı tercih ederler. Bu durumda insanların gidecekleri ilk yer binalarının bahçesi olup, 

bahçeleri bulunmaması durumunda ise en yakın kentsel açık ve yeşil alanlardır 

Günlük yaşamda bir refah ve yaşam standardı göstergesi olan kentsel açık ve yeşil alanlar, deprem ve diğer afet 

koşullarında ise acil erişim, toplanma, havadan erişim, acil kurtarma malzemelerinin stoklanması ve dağıtımı, 

acil barınma amaçlı çadır ya da geçici konut alanı kullanımı ile önem kazanan kurtarıcı mekânlardır (İDMP, 

2003). 

Deprem sonrasında geçici toplanma alanı, çadır alanı, geçici barınma alanı ve afet yönetim alanları gibi 

amaçlarla kullanılacak olan kentsel açık ve yeşil alanlar şu şekilde sıralanabilir;  

Mahalle parkları deprem anında veya sonrasında geçici barınma alanı olarak, geçici sağlık hizmetleri, yiyecek 

dağıtımı, gelecek yardım malzemelerinin depolanması ve diğer teknik donatımlar için kullanılmaktadır. Bu 

sebeple deprem sonrasında yaşamsal faaliyetlerin devamının sağlanmasında çok önemli rolleri olan açık ve yeşil 

alanlar ana ulaşım ağıyla ilişkisi sağlanmalı ve bu alanlara erişimi önleyecek engellere izin verilmemelidir 

(İDMP, 2003). Bu alanlarda tuvalet, çeşme, aydınlatma, dinlenme ve oturma alanları gibi altyapıların mevcutta 

bulunmasından ötürü çadır kente dönüşmeleri boş alanlara nispeten daha kolay olmaktadır (Orhon, 2002).  

Kentlerde çeşitli amaçlarla kullanılan meydanlar afet sırasında valilik, kaymakamlık ve ilgili kurumların 

çalışmalarında afet yönetim merkezi kurulmasında bir kaynak oluşturmaktadır. Meydanların kentleri temsil 

etmesi ve herkes tarafından bilinmesi nedeniyle afet anında yaşanan şaşkınlık ve şok durumunda herkesin 

kolaylıkla ulaşabilecekleri buluşma alanları olmaktadır. Bu nedenle deprem sonrasında organizasyonun 

sağlanmasında, depremzedelere gelen yardımların toplanmasında ve yardımların dağıtımının yapılmasında çok 

önemli görevler üstlenmektedir. Ayrıca sergi ve fuar alanları da aynı amaçla kullanılabilecek alanlardır (Orhon, 

2002).  

Resmi, eğitim, sağlık ve dini tesislerin açık alanları ya da bahçeleri deprem sonrasında kullanılan alanlar 

arasında yer almaktadır. Bu alanlar deprem sonrasında insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 

gerekli malzeme ve donanım ihtiyaçlarının afet öncesinde depolanmasının yapılabilmesinin yanı sıra 

barındırdıkları açık-kapalı spor alanları, açık alanlarla geçici barınma ve çadır kent ihtiyacının karşılanabileceği 

alanlardır. Bu tesisler yapılarında günlük yaşamsal faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için su, tuvalet, vb. 

ihtiyaçların giderilmesinden dolayı kolayca toplanma/tahliye ve çadır kentlere dönüştürülebilecek alanlardır. 
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Ayrıca deprem sonrasında hasar gören, kullanılmayacak durumda olan ya da kapasitesi dolan sağlık tesisleri açık 

alanlarında veya bahçelerinde hizmet vermeye devam etmektedir (Atalay, 2008).  

Açık otoparklar ve spor alanları deprem sonrasında gelen yardım malzemelerinin toplandığı, toplanma, geçici 

barınma ve çadır kent ihtiyacının karşılandığı alanlardır. Ayrıca bu alanların dışında kalan tüm kentsel açık ve 

yeşil alanlar deprem sonrasında, geçici toplanma/tahliye, çadır kent ve geçici yerleşim alanlarına 

dönüştürülebilmektedirler. 

Deprem sonrasındaki tüm bu çok işlevli kullanımlarından dolayı parklar, spor alanları, otoparklar, meydanlar, 

resmi, sağlık eğitim ve dini tesislerin açık alanları gibi yapılaşmadan korunmuş olan bu kentsel açık ve yeşil 

alanların hizmet edecekleri nüfusa yeterli yakınlık ve büyüklükte, süreklilik içinde ve kolay erişilebilir olmaları 

ve özellikle boş tutulmaları gerekmektedir. 

4. MATERYAL VE YÖNTEM 

4.1 Kadıköy’ün Coğrafi Konumu ve Özellikleri 

Kadıköy, İstanbul iline bağlı bir ilçedir. Anadolu yakasında Çamlıca eteklerinden, Bostancı-Küçükyalı sınırına 

kadar uzanır. Doğusunda Ataşehir, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri, batı ve güneyinde de Marmara Denizi bulunur. 

21 mahallesi bulunmaktadır. Kadıköy İstanbul’un ilk yapılaşma bölgelerinden olup; bugün nüfus büyüklüğü, 

ekonomik faaliyet ve imar açısından İstanbul’un en önemli ve en fazla bina ve nüfus yoğunluğuna sahip 

ilçelerinden birisidir. Kadıköy İlçesi’nin nüfusu 2014 yılı itibariyle 482.571 kişidir. Toplam yüzölçümü 25 km2 

olmakla beraber km2’ye 21.812 kişi düşmektedir (KBSP, 2015). 

Kadıköy altı tepe üstüne kurulmuştur. Bu tepeler doğudan batıya doğru Göztepe, Fikirtepe, Acıbadem,  Altıyol, 

Cevizlik (Küçük Moda), Koşuyolu’dur.  Kuzeybatı - Güneydoğu doğrultusunda Haydarpaşa’dan Bostancı’ya 

yaklaşık 21 km’lik uzun bir sahil şeridine sahiptir. Haydarpaşa ve Kalamış koyları ile Moda ve Fenerbahçe 

burunlarının yer aldığı hareketli bir kıyı çizgisi yer almaktadır. Fenerbahçe Burnu ile Bostancı arasında sahil 

şeridi fazla girintili çıkıntılı olmayan oldukça düz bir çizgiye sahiptir. Ancak sahil şeridi yapılan dolgularla doğal 

özelliğini önemli ölçüde yitirmiştir. Bugün Kadıköy sınırları içinde halen doğal görünümünü koruyabilmiş kıyı 

parçalarına Fenerbahçe Burnu'nda çok sınırlı olarak rastlamak mümkündür.   

Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalara göre, Kadıköy ilçesi Kuzey Anadolu Fayına 

yakınlığı sebebiyle 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ilçede daha önceden tespit edilmiş 

faylar yer almaktadır. Bu fayların aktif olup olmadıkları net bir şekilde bilinmemektedir. Çalışma sahasında sahil 

şeridindeki plaj, alüvyon ve dolgular ile derelerdeki alüvyonların su muhtevası yüksek, zemin sıkılığı düşüktür. 

1. derece deprem bölgesi olan bu alanlarda hali hazırda sıvılaşma riski bulunmaktadır (KBSP, 2015).  

Kadıköy sınırları içerisindeki kişi başı yeşil alan miktarı 8.78 m² olarak tespit edilmiştir. Fenerbahçe Parkı, 

Göztepe Parkı, Özgürlük Parkı ile sahil boyunca devam eden yeşil alanlar en önemli aktif yeşil alanlardır. İlçede 

farklı mahallelere yayılmış 76 adet park bulunmaktadır. 

4.2. Yöntem 

Araştırmada kullanılan yöntem iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada Kadıköy ilçesinde olası bir İstanbul 

depreminden sonra evleri hasar gören, yıkılan veya yaşanan korkudan dolayı evlerde kendilerini güvende 

hissetmeyen ve bu sebeple dışarıda olmak isteyen insanların acil toplanma ve barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik 

kullanılabilecek kentsel açık ve yeşil alanlar kullanım amaçları ile beraber tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise 

tespit edilen açık ve yeşil alanların o bölgede yaşayan nüfusa göre yeterlilikleri analiz edilmiştir. Son olarak elde 

edilen tüm veriler Kadıköy İlçesi Afet Yerleşim Planı üzerine işlenerek deprem sonrası kullanılacak alanlar ve 

bu alanların hizmet verebildiği bölgeler gösterilmiştir. 

Parklar, eğitim, sağlık ve kamu binalarının açık alanları, otoparklar, açık spor alanları, diğer boş ve açık alanlar 

deprem sonrasında birçok amaçla kullanılabilecek kentsel açık ve yeşil alanlardır. Deprem sonrasında binalarda 

bulunan insanlar daha büyük bir depremden veya artçı sarsıntılardan korunmak için kendilerini güvende 

hissedecekleri akıllarına ilk gelen yerler, varsa evlerinin bahçesi, bahçeleri yoksa en yakın park ve açık alandır. 

Bu sebeple çalışmada mahalle ve semt parkları toplanma alanları olarak ele alınmıştır. Çadır alanları 

belirlenirken Kadıköy İlçesi Afet Yerleşim Planından yararlanılmıştır ve kent parkları, pazar yerleri, büyük 
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otopark ve açık alanlar ele alınmıştır. Sağlık tesislerinin açık alanları sağlık hizmeti, kamu tesislerinin açık 

alanları da afet yönetim merkezi olarak hizmet vereceğinden dolayı toplanma ve çadır alanları olarak ele 

alınmamıştır. Eğitim kurumlarının açık alanları ise toplanma alanlarından ziyade gerekli görüldüğü takdirde afet 

sonrası barınma alanları olarak ele alınacağından çalışmaya dâhil edilmemiştir.  

Yöntemin uygulanmasında Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

Kadıköy İlçesi Afet Yerleşim Planı (2011) temel alınmıştır. Bu plana göre Kadıköy ilçesinde bulunan 21 

mahalle, nüfus yoğunluk ve kapasiteleri göz önüne alınarak 8 adet Afet Yerleşim Bölgesine ayrılmıştır.  

İlk olarak her bir Afet Yerleşim Bölgesinin mahalle ölçeğinde deprem sonrasında toplanma alanı olarak 

kullanılabileceği kentsel açık ve yeşil alanların ArcGIS programı yardımı ile büyükleri tespit edilmiştir. Çok 

küçük ve riskli binalar arasında yer alan açık ve yeşil alanlar risk faktörü nedeniyle çalışmaya dâhil edilmemiştir.  

Ayrıca kıyı dolgu alanlarında; İskele Meydanı, Kalamış Parkı, Moda Sahili ve Fenerbahçe–Bostancı arası sahil 

bandında sağlam olmayan zemin, sıvılaşma ve tsunami gibi riskler bulundurduğundan dolayı deprem sonrası 

kullanılabilecek alanlar olarak çalışmaya dâhil edilmemiştir. Marmara denizinde büyüklüğü M>6.0 olan 

depremler tsunami yaratabilir. Tarihsel verilere bakıldığında Marmara’da etkili olmuş tsunamilerin varlığı 

bilinmektedir (JICA, 2002). Geçmişte oluşmuş tsunamilerden ve günümüzde yapılan çalışmalardan anlaşılacağı 

üzere; Marmara Denizi'nde, tsunami üretebilecek bir depremden sonra, zayıf da olsa bir risk vardır. Bu sebeple 

Fenerbahçe Parkı vb. gibi dolgu alan olmayan ama denize sıfır bulunan kentsel açık ve yeşil alanlar çalışmaya 

dâhil edilmemiştir. 

1. Bölge Acıbadem, Hasanpaşa ve Koşuyolu mahallelerini kapsamaktadır. Acıbadem mahallesinin deprem 

sonrası toplanma alanları Jandarma Er Cemal Tüfekçioğlu Parkı 5975 m2, Sokullu Parkı 3680 m2, Acıbadem 

Gönüllüler Parkı 1375 m2 ve Üçgen Parkı 865 m2’dir. Acıbadem mahallesinde deprem sonrasında çadır alanı 

olarak kullanılabilecek nitelikte kentsel açık ve yeşil alan bulunmamaktadır. Hasanpaşa mahallesinin deprem 

sonrası toplanma alanları Kadıköy Belediyesi Parkı 17.000 m2 ve İncirlibostan Parkı 1305 m2’dır. Kadıköy 

Belediyesi Parkı aynı zamanda 280 çadır kapasitesine sahip mahallenin deprem sonrasında kullanılabileceği bir 

alanıdır. Koşuyolu mahallesinin toplanma alanları Koşuyolu Parkı 12.000 m2, Manolya Parkı 3750 m2, Yaşam 

Parkı 3185 m2, Öğretmenler Parkı 2200 m2, Şeker Parkı 1200 m2, Lions Parkı 1075 m2 ve Pazarbaşı Parkı 955 

m2.’dir. Koşuyolu Parkı aynı zamanda 200 çadır kapasitesine sahip mahallenin deprem sonrasında 

kullanılabileceği bir alanıdır. 

2. Bölge: Caferağa, Osmanağa ve Rasimpaşa mahallelerini kapsamaktadır.  Caferağa mahallesinin deprem 

sonrası toplanma alanları Moda Parkı 3050 m2, Moda Küçük Park 470 m2 ve Moda Sabit Pazarı ve Otoparkı 

8.000 m2’dir. Moda Sabit Pazarı ve Otoparkı 80 çadır kapasitesiyle, Kadıköy Anadolu Lisesi ise 250 çadır 

kapasitesiyle mahallenin deprem sonrasında kullanabileceği alanlardır. Osmanağa mahallesinin hem toplanma 

hem çadır alanı olarak kullanılabilecek tek alanı Yoğurtçu Parkı 20.000 m2 ve 250 çadır kapasitelidir. Rasimpaşa 

mahallesinde ise deprem sonrasında kullanılabilecek nitelikte toplanma alanı bulunmamaktadır. 

3. Bölge: Fenerbahçe, Feneryolu ve Zühtüpaşa mahallelerini kapsamaktadır. Fenerbahçe mahallesinin deprem 

sonrası toplanma alanları Ihlamur Parkı 5125 m2 ve Behice Yazgan Parkı 1600 m2’dir. Mahallede yer alan 

Feneryolu mahallesinin deprem sonrası toplanma alanları 26 Mart Parkı 2020 m2, Feneryolu Muhtarlık Parkı 650 

m2 ve Kuyubaşı Parkı 450 m2’dir. Zühtüpaşa mahallesinin deprem sonrasında kullanılabilecek tek toplanma 

alanı ise İntaş 23 Nisan Parkı 2000 m2’dir. 

4. Bölge: Dumlupınar, Eğitim ve Fikirtepe mahallelerini kapsamaktadır. Dumlupınar mahallesinin deprem 

sonrasında kullanılabilecek nitelikteki tek toplanma alanı Çağlar Mengü Parkı 3800 m2’dir. Fenerbahçe Tesisleri 

19.000 m2 ve 300 çadır kapasitesiyle olası bir deprem sonrasında mahallenin kullanabileceği bir çadır alanıdır.  

Eğitim mahallesinin deprem sonrası toplanma alanları İETT otobüs garajı 18.000 m2, Dayanışma Parkı 1580 m2, 

Dumlupınar Parkı 2000 m2 ve Kemal Sunal Parkı 600 m2’dır. İETT otobüs garajı aynı zamanda 130 çadır 

kapasiteli mahallenin deprem sonrasında geçici barınma ihtiyacına yönelik kullanılabilecek bir alandır. Fikirtepe 

mahallesinde ise olası bir deprem sonrasında kullanılabilecek herhangi bir toplanma ve çadır alanı 

bulunmamaktadır. 

5. Bölge: Göztepe ve Merdivenköy mahallelerini kapsamaktadır.  Göztepe mahallesinin deprem sonrası 

toplanma alanları Özgürlük Parkı 120.000 m2,  Demokrasi Parkı 10.640 m2, Karanfil Sokak Parkı 660 m2 ve 

Nadirağa Parkı 435 m2’dir. Mahallede yer alan Özgürlük Parkı 2000 çadır kapasiteli Kadıköy ilçesindeki tek 

deprem parkı olma özelliğine sahiptir. Merdivenköy mahallesinin deprem sonrası toplanma alanları Çamlık Parkı 
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7850 m2, Onay Sitesi Parkı 6540 m2, Çocuk Parkı 3335 m2,  Özlem Sokak Parkı 1965 m2 ve Leylak Parkı 1465 

m2’dir. Çocuk Esirgeme Kurumu arazisi 96.000 m2 ve 950 çadır kapasitesiyle olası bir deprem sonrasında geçici 

barınma ihtiyacına yönelik mahallelinin kullanabileceği bir alandır. 

6. Bölge: Caddebostan, Erenköy ve Sahrayıcedid mahallelerini kapsamaktadır. Caddebostan mahallesinin 

deprem sonrası toplanma alanı aynı zamanda mahallenin çadır alanı da olan Göztepe 60. Yıl Parkı Göztepe Parkı 

90.000 m2 ve 1500 çadır kapasitelidir. Erenköy mahallesinde ise olası bir deprem sonrasında kullanılabilecek 

nitelikte bir toplanma veya çadır alanı bulunmamaktadır. Sahrayıcedid mahallesinin deprem sonrası toplanma 

alanları Atatürk Cad. boş alan 70.000 m2, Milli Hâkimiyet Parkı 8900 m2, Doğa Parkı 4615 m2, Şehit İbrahim 

Gürhan Parkı 4385 m2, Defne Parkı 4300 m2, 23 Nisan Çocuk Parkı 3600 m2, Erguvan Parkı 3200 m2, Yeni 

Sahra Parkı 2960 m2, Halk Sokak Parkı 2240 m2, Dostluk Parkı 1765 m2, Mengi Parkı 1520 m2 ve Arapgirli 

Parkı 1500 m2’dir. Atatürk Caddesi Cebe Sokakta yer alan boş alan 1000 çadır kapasiteli deprem sonrasında 

kullanılabilecek bir alanlardır. 

7. Bölge: Bostancı ve Suadiye mahallelerini kapsamaktadır. Bostancı mahallesinin deprem sonrasında 

kullanılabilecek toplanma alanları Bostancı yeni kurulan Pazar yeri 30.000 m2, Menekşe Sokak Parkı 825 m2’dir. 

Bostancı yeni pazar yeri aynı zamanda 500 çadır kapasiteli deprem sonrasında geçici barınma ihtiyacına yönelik 

hizmet verebilecek bir alandır. Suadiye mahallesinde deprem sonrasında halkın kullanabileceği nitelikte 

herhangi bir toplanma ve çadır alanı bulunmamaktadır. 

8. Bölge: 19 Mayıs ve Kozyatağı mahallelerini kapsamaktadır. 19 Mayıs mahallesinin deprem sonrası toplanma 

alanları Ahmet Taner Kışlalı Parkı 3100 m2, Barış 1 Parkı 2295 m2, Barış 2 Parkı 2800 m2, Sarı Kanarya Parkı 

1140 m2 ve Firuzan Toprak Parkı 745 m2’dir. Kozyatağı mahallesinin deprem sonrası toplanma alanları; Kriton 

Curi Parkı 13.575 m2, Hürriyet Parkı 9325 m2, 19 Mayıs Parkı 7450 m2, Ekin Parkı 4600 m2, Zübeyde Hanım 

Parkı 3685 m2, Yusuf B. Gürkan Parkı 2635 m2, Kuşluk Parkı 2500 m2, Muhtarlık Yanı Parkı 1715 m2 ve 

Akasya Parkı 1200 m2’dir. 19 Mayıs ve Kozyatağı mahallerinde deprem sonrası geçici barınma ihtiyacına 

yönelik kullanılabilecek nitelikte herhangi bir bulunmamaktadır. 

Mahalle ölçeğinde toplanma ve geçici barınma alanlarının tespit edilmesinin ardından toplanma ve çadır 

alanlarının kapasiteleri belirlenmiştir. Bunun için JICA 2002’ye göre toplanma alanlarının o ilçede yaşayan 

nüfus için brüt minimum alanı 2 m2/kişi olması standardından yola çıkılarak mahallelerin toplanma alanlarının 

kapasitesi toplam açık alan miktarının 2 m2’ye bölünmesiyle elde edilmiştir. Çadır alanlarının kapasiteleri her bir 

çadırda ortalama 5 kişi/çadır kişi barınacağı düşünülerek çadır adedi 5 ile çarpılarak belirlenmiştir. Bu şekilde 

her bir Afet Yerleşim Bölgesinin mahallelere göre toplam nüfusları, toplanma ve çadır alanları kapasiteleri ile 

beraber belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Kadıköy ilçesi mahallelere göre deprem toplanma ve geçici barınma alan bilgileri ve kapasiteleri. 

Bölge  Mahalle Adı 
Nüfus  

(kişi) 

Toplanma Alanı  

(m2) 

Kapasite 

Toplanma Alanı 

(kişi) 

Çadır  

(Adet / Kişi) 

1. Acıbadem 30.496 65.673 m2 32.836 - 

Hasanpaşa 15.364 18.305 m2 9.152 280 / 1.400 

Koşuyolu 8.194 24.320 m2 12.160 200 / 1.000 

2. Caferağa 24.312 11.520 m2 5.760 330 / 1.650 

Osmanağa 8.133 20.000 m2 10.000 250/1.250 

Rasimpaşa 13.900 - - - 

3. Fenerbahçe 19.337 6.725 m2 3.362 - 

Feneryolu 25.679 3.120 m2 1.560 - 

Zühtüpaşa 8.022 2. 000 m2 1.000 - 

4. Dumlupınar 15.327 3.800 m2 1.900 300/1.500 

Eğitim 13.966 22.180 m2 11.090 180/900 

Fikirtepe 13.896 - - - 

5. Göztepe 37.190 131.735 m2 65.867 2.000/10.000 

Merdivenköy 36.335 21.155 m2 10.577 1.650/8.250 

6. Caddebostan 19.090 90.000 m2 45.000 1.500/7.500 
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Erenköy 34.266 - - - 

Sahrayıcedid 32.163 108.985 m2 54.492 1.000/5.000 

7. Bostancı 34.140 30.825 m2 15.412  

Suadiye 24.345 - - - 

8. 19 Mayıs 32.058 10.080 m2 5.040 - 

Kozyatağı 36.358 46.685 m2 23.342 - 

Toplanma ve çadır alanı olarak belirlenen açık ve yeşil alanların kapasiteleri ve yeterliliklerinin analiz 

edilmesinin ardından bu alanların hizmet ettiği etki alanları belirlenmiştir.(Şekil 1). Etki alanları belirlenirken bu 

alanlara gidiş mesafesi olarak her bireyin kolaylıkla erişebileceği maksimum yürüme mesafesi (250 m olarak) 

yaklaşık 15 dakika olarak kabul edilmiştir (Tarabanis ve Tsionus, 1999). Her mahalle için tespit edilen toplanma 

ve çadır alanları Kadıköy İlçesi Afet Yerleşim Planı (2011) üzerine işlenmiştir. Böylece olası bir deprem 

durumunda kullanılabilecek toplanma ve çadır alanlarının mahalle ölçeğinde dağılımı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 1: Kadıköy ilçesi deprem sonrası toplanma ve çadır alanları 250 m. etki alanları (Altlık: KİAYP, 2011). 

Toplanma Alanları,   Çadır Alanları 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yapılan analizler ve veriler ışığında deprem sonrası toplanma alanları için 2m2/kişi standardından yola çıkılarak 

mahallelere göre mevcut toplanma alanları ve toplanma açıkları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Kadıköy ilçesinde mevcut kentsel açık ve yeşil alanların etki alanları itibariyle homojen bir dağılım göstermediği 

bu sebeple bu alanların olası bir deprem sonrasında kullanım imkânlarından halkın eşit oranda faydalanamadığı 

görülmektedir.  

İlçede deprem sonrasında kullanılabilecek toplanma alanlarının nüfusa göre yeterliliğinin analiz edilmesi 

sonucunda Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe ve Caddebostan mahalleri dışındaki tüm mahallerde kentsel açık ve 

yeşil alanlarının nüfusa göre yetersiz olduğu görülmektedir. Hatta Fikirtepe, Rasimpaşa, Suadiye ve Erenköy 

mahallerinde yaşayan nüfusun olası bir deprem sonrası toplanma alanı olarak kullanabileceği herhangi bir açık 

ve yeşil alan bulunmamaktadır.  

Tablo 2: Kadıköy ilçesi mahallelere göre toplanma alanları açığı. 

 Mahalle Adı 
Nüfus  
(kişi) 

İhtiyaç Duyulan 
Toplanma Alanı 

(m2) 

Mevcut 
Toplanma Alanı  

(m2) 

Kişi Başına 
Düşen Açık-
Yeşil Alan  

(m2) 

Toplanma 
Alanı Açığı 

(m2) 

1 

Erenköy 34.266 68.532 - - 68.532 

Suadiye 24.345 48.690 - - 48.690 

Rasimpaşa 13.900 27.800 - - 27.800 

Fikirtepe 13.896 27.792 - - 27.792 

2 

Feneryolu 25.679 51.358 3.120 m2 0,12 48.238 

Dumlupınar 15.327 30.654 3.800 m2 0,25 26.854 

Zühtüpaşa 8.022 16.044 2. 000 m2 0,25 14.044 

19 Mayıs 32.058 64.116 10.080 m2 0,31 54.036 

Fenerbahçe 19.337 38.674 6.725 m2 0,35 31.949 

Caferağa 24.312 48.624 11.520 m2 0,47 37.104 

Merdivenköy 36.335 72.710 21.155 m2 0,58 51.555 

Bostancı 34.140 68.280 30.825 m2 0,90 37.455 

Hasanpaşa 15.364 30.728 18.305 m2 1,19 12.423 

Kozyatağı 36.358 72.716 46.685 m2 1,28 26.031 

Eğitim 13.966 27.932 22.180 m2 1,59 5.838 

3 

Acıbadem 30.496 60.992 65.673 m2 2,15 - 

Osmanağa 8.133 16.266 20.000 m2 2,46 - 

Koşuyolu 8.194 16.388 24.320 m2 2,97 - 

Sahrayıcedid 32.163 64.326 108.985 m2 3,39 - 

Göztepe 37.190 74.380 131.735 m2 3,54 - 

Caddebostan 19.090 38.180 90.000 m2 4,71 - 

İlçede olası bir deprem sonrasında geçici barınma alanı veya çadır olarak kullanılabilecek nitelikteki açık ve 

yeşil alanların Acıbadem, Rasimpaşa, Fenerbahçe, Feneryolu, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Erenköy, Bostancı, Suadiye, 

19 Mayıs ve Kozyatağı mahallerinde bulunmadığı görülmektedir. Hasanpaşa, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, 

Göztepe, Merdivenköy, Caddebostan ve Sahrayıcedid mahallerinde yer alan geçici barınma veya çadır 

alanlarının ise nüfusa göre yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır.   

Yukarıda bahsedilen sebeplerle Kadıköy ilçesi için şu öneriler getirilebilir; 

 Kadıköy ilçesinde olası bir deprem sonrasında toplanma ve çadır alanları olarak kullanılabilecek açık ve yeşil 

alanların mahalle ölçeğinde nüfusa yeterli, ulaşılabilir ve homojen bir dağılım gösterecek şekilde bir tasarım 

girdisi olarak ele alınması gerekmektedir. 

 İlçede mevcut bulunan kentsel açık ve yeşil alanlar mahalle ölçeğinde toplanma ve çadır alanları olarak ele 

alınarak, maksimum fayda sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve gerekli alt yapı hizmetleri 

sağlanmalıdır. 

 Mevcut kentsel açık ve yeşil alanların etrafının daha fazla yapılaşmasını engellemek için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 
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 Toplanma alanlarının yetersiz olduğu mahallelerde hem kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi hem de 

deprem sonrasında herkesin kullanılabilmesi için kentsel açık ve yeşil alanlar üretilmelidir. Öncelikli olarak 

imar planlarında önerilip uygulanmayan kentsel açık ve yeşil alanlar tespit edilerek, uygulanması için 

çalışmalar yapılmalıdır. İmar planlarının yetersiz kaldığı durumlarda revizyon imar planları, kentsel dönüşüm 

planları, afet zararlarının azaltılması, afete hazırlıklı olunması kapsamında planlarla entegre bir şeklide 

yapılmalıdır (Atalay, 2008). 

 Mevcut açık alan birimlerinin süreklilik gösteren bir sistemin parçaları olacak biçimde yeniden düzenlenmesi 

ve açık alan kullanımlarına tahsis edilmek üzere belirlenen kamuya ait, ya da kamulaştırılması ya da takası 

gerekecek alanların belirlenmesi gerekmektedir (İDMP, 2003). 

 Deprem sonrasında kullanılabilecek toplanma ve çadır alanları ilan edilerek halk bilgilendirilmeli ve bu 

alanlara kolay ulaşım için gerekli yönlendirme tabelaları entegre edilmelidir. 

 Deprem tahliye yönlendirme sistemleri ve tahliye planları sürekli geliştirilmelidir. Tahliyede izlenecek yolları 

ve sorumlu kişileri açık bir biçimde gösteren kılavuz kitapçıklarının da hazırlanması gerekmektedir. 

Depremden sonra tahliyenin planlandığı şekilde yapılabilmesi için her kişinin gideceği yeri bilmesi gereklidir 

(Shiozaki ve diğ, 2006). 

Alınan tüm bu önlemlerle bir doğa olayı olan depremlerin meydana gelişi engellenemese de afete dönüşmesi 

engellenerek can ve mal kayıpları bertaraf edilebilir.  
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ÖZET 

Çalışmada İstanbul Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bölgesinde yer alan yenileme projesi, afet risklerinin azaltılması 

çerçevesinde irdelenmiştir. Afet risk azaltma kapsamında projede değerlendirilen konular; kullanım türü 

değişiklileri, yenilemenin fiziksel boyutu, fiziksel ve sosyal yoğunluk değişimleri, acil durumda tahliye için 

güvenli açık alan düzenleme, tahliye yol ve alanları vb konulardır. Deprem nedeniyle risk altındaki sivil 

mimarlık örneklerinin korunması kapsamında yapılan müdahaleler de çalışmanın içeriğinde yer almıştır. Tarihi 

kent merkezlerinde yapılan yenileme çalışmalarının afet açısından güvenli kent oluşturmada bir araç olarak 

etkilerine değinilmiştir. Tarlabaşı, İstanbul Beyoğlu İlçe sınırları içinde, Taksim Meydanına yakın konumda ve 

Tarlabaşı Bulvarı kuzeyinde yer almaktadır. Yapıların büyük bir bölümü 19. Yüzyılda inşa edilen yığma kâgir 

konut yapılardır.  Bina stoku fiziksel olarak depreme karşı etkilenebilir yapıdadır. Yoğun ve deprem açısından 

güvensiz yapı stoku, afet durumunda tahliyeyi zorlaştırıcı fiziksel doku ve yetersiz güvenli açık tahliye alanları 

sorunlu konulardandır. Tarlabaşı bölgesi 2006 yılında, 5366 sayılı kanun kapsamında yenileme alanı olarak 

belirlenmiştir. Proje alanı Tarlabaşı’nda Bülbül, Çukur ve Şehit Muhtar mahallelerindeki dokuz adada, yaklaşık 

20bin metrekare alana oturmuş 210’u tescilli sivil mimarlık örneği olan 278 bina ve bunların arasındaki sokakları 

ve altyapıyı kapsamaktadır. Bu alan Tarlabaşı’nın %3’üne karşılık gelmektedir. Yenileme alanı toplam inşaat 

alanı 150bin metrekare olarak tanımlanmıştır. Alanın yenileme sözleşmesi 2007 yılında Beyoğlu belediyesi ile 

yapılmış halen yapımı devam etmektedir. Projede öngörülen hedefler fiziksel yenileme, ekonomik canlanma ve 

sosyal kalkınma olarak belirlenmiştir.  Fiziksel yenilemede sağlıksız ve tehlikeli durumdaki yapı stoku ve 

altyapının bütünüyle yenilenmesi öngörülmektedir. Bu süreçte tarihi kentsel dokunun korunması, yapıların tarihi 

özelliklerinin korunması gözetileceği, yer altı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları 

yaratılacağı belirtilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Tarihi kent merkezi, kentsel yenileme, deprem, afet risk azaltma, Tarlabaşı 

 

 

HISTORICAL CITY CENTER AND RENOVATION PROJECT IN CASE OF 

EARTHQUAKE: İSTANBUL TARLABAŞI NEIGBOURHOOD CASE 

 

 

ABSTRACT 

The study discusses the renovation project of Tarlabaşı neighbourhood which is located in the historical centre, 

Beyoğlu district in Istanbul due to the earthquake risk mitigation approach in general. In particular, the impact of 

functional change in existing buildings, physical quality of renovation, physical and social density adjustment, 

and conditions of open area and routes in order to sustain safe evacuation and meeting in case of disaster events 

are evaluated and critically discussed. The condition of architectural heritage under the disaster risk and risk is 

also discussed according to the scope of the renovation project. Tarlabaşı neighbourhood is located in the 

northern part of Beyoğlu district which it is the historical, cultural and commercial centre of European side of 

Istanbul Turkey. The big part of the building stock is brick masonry structure most of which was built in 19th 

century. Most of the buildings located in the neighbourhood is high vulnerable in case of earthquake. Tarlabaşı 
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neighbourhood has been counted as an urban renovation area depending on the law (2005, Law No. 5366) which 

came into force in 2006. Project site is composed of Bülbül, Çukur and Şehit Muhtar quarters in Tarlabaşı. Nine 

city blocks are located in circa 20 thousand square meter area. In addition, nine blocks of building area in the 

selected region was redesigned and re-functioned according to various new functions such as apart housing, 

office, hotel, shopping area, and underground parking area. Of the 278 buildings 210 are registered civil 

architecture samples and the area also encompass buildings and intermediate streets and infrastructure. 

 
Keywords: Historical urban centre, urban renovation, earthquake, disaster risk mitigation, Tarlabaşı 

 

 

1. GİRİŞ  

Tarihi kent merkezleri, yeterli bakım onarım koşulların olmadığı durumlarda deprem tehlikesi karşısında 

etkilenebilir yapıdadır. Güncel sosyal, ekonomik, fiziksel koşulların değişimi, kente yapılan planlama 

müdahaleleri vb etkenler de tarihi kent merkezlerini etkileyen diğer unsurlardır. Kullanım sürecinde oluşan 

müdahale, yeterli olmayan bakım onarım koşulları, zayıf strüktürel yapı beraberinde deprem tehlikesi söz konusu 

olduğunda yıkıcı sonuç kaçınmaz olmaktadır.   

 

Deprem tehlikesi altında tarihi kentlerde, risk azaltma kapsamında etkilenebilir fiziksel yapının olası afet öncesi 

güçlendirilmesi gereklidir. Bu konuda etkin araç yapının strüktürel performansının iyileştirilmesidir. İyileştirme 

sürecinde tarihi yapıları sıradan yapılardan ayıran en önemli konu özgün yapının korunabilmesidir. Yenileme 

sürecinde tekil yapının sağlıklılaştırılmasından kent ölçeğinde karakteristik yapının korunabilmesi ve 

özgünlüğün devamlılığı, yapılacak müdahaleler için önemli noktalardır. Tarihi kentlerin ve Kentsel Alanların 

Korunması Tüzüğü’nde de (14. Madde, Washington Tüzüğü, 1987) vurgulandığı gibi içinde yaşayanların 

sağlığıyla birlikte kültür varlıkların geleceğini güven altına almak,  korumak ve bu süreci de söz konusu yerin 

özelliğine göre planlamak önemlidir.   

 

Tarihi kent merkezlerini oluşturan sivil mimarlık örneklerinin afetten korunması, bu yapıların korunmasının 

yanında olası can kaybını önlemek açısından da bir zorunluluktur. Bu tip yapıların afete hazırlanması teknik, 

yasal ve ekonomik süreçlerin beraberinde gerçekleşmektedir. Yapıda alınacak önlemler dışında kent dokusunda 

da yoğunlukların düşürülmesi, sokak darlığından kaynaklayacak erişim problemlerine önlem alınması önemlidir. 

Marmara depremi sonrası hazırlanan JICA Raporunda (2002) tarihi kentsel alanlar için ulusal koruma 

politikalarında dikkate alınması gereken bazı noktalar; deprem afetine karşı güvenli yapılı çevre düzenleme, özel 

sektörün hâlihazırda zayıf binaların iyileştirilmesinde teknik finansal ve vergisel olarak desteklenmesi, o alan 

içinde yaşayanlar için güvenli ulaşım ağı sağlamak ve sunmak olarak öngörülmektedir.  

 

Kültür mirası ile ilgili risk analizlerinin, yapısal risklerin yanında rant baskısından oluşacak tahribat riskini de 

içermesi gerektiği vurgulanan Deprem Master Planında (2003) özellikle tarihi kent merkezleri için uygun 

olmayan imalat depolama vb. kullanımın yoğunlaştığı alanlarda, kentsel rant baskısından kaynaklı bilinçli 

tahribatın yoğunlaşabileceği alanlarda ve kullanıma bağlı olası afet sonrası yağma olaylarının beklenebileceği 

alanlarda risklerin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı raporunda da 

tarihi ve kültür mirasın depremden korunması kapsamında deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve 

güçlendirilmesine yönelik teknik bilgi geliştirilmesi hedeflendiği yer almaktadır (UDSEP 2013). Deprem öncesi 

risk azaltma kapsamında karşı gerek tek bina gerekse kent ölçeğinde hazırlıkların teknik, ekonomik ve hukuksal 

boyutlarıyla ele alınması gerektiği kuşkusuzdur. 

 

Çalışmanın amacı tarihi kent merkezlerinde gerçekleşen yenileme projelerinin afet hazırlık çalışmalarına 

etkilerini araştırmaktır. Çalışmada İstanbul Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bölgesinde yer alan yenileme projesi, afet 

risklerinin azaltılması çerçevesinde irdelenmiştir. 
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2. İSTANBUL BEYOĞLU TARLABAŞI  

 
2.1. Konum ve Genel Yapı 

 
Tarlabaşı bölgesi, İstanbul Avrupa yakasında ticari, tarihi ve kültürel merkez olan Beyoğlu ilçesi kuzeyinde 

konumlanmaktadır (Şekil 1). İstanbul Beyoğlu ilçesi bina stoku 45 mahalle kapsamında toplam 26.507’tür. 

İlçenin bugünkü nüfusu 241.520’dir (TUIK, 2015). JICA verilerine göre bölgedeki yapı stokunun yüzde 43’ü 

yığma yapım sistemi olmakla birlikte, Tarlabaşı özelinde bu oran yüzde 70lere çıkmaktadır (JICA, 2002). 

Ahunbay, özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısında ve 20.yüzyılda yaygınlaşan kâgir ve çok katlı apartman türü 

konutların deprem karşısındaki durumunu dikkatle gözden geçirmek gerektiğini belirtmekte ve I Profillerle 

oluşturulan volta döşemeli ev ve apartmanların döşeme kirişlerinin korozyona uğramış olmaları nedeniyle 

depremde büyük hasara yol açabileceğini vurgulamaktadır (Ahunbay, 2002). 

 

Şekil 1. İstanbul Beyoğlu İlçesi, Tarlabaşı Bölgesi Konumu 

 
Beyoğlu Kentsel Sit Alanı içerisinde tescilli sivil mimarlık örneği yapılar sayı açısından % 85,6, alan 

bakımından % 59,33 oranındadır. Güncellenen Beyoğlu Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri kayıp 

tescilli yapılar açısından değerlendirildiğinde; tescilli sivil mimarlık örneği yapıların sayı olarak % 89, alansal 

büyüklük olarak % 87,86 toplam içinde ilk sıradadır. Tescilli sivil mimarlık örnekleri içinde araştırma 

yapılmamış olan yapılar ise sayıca en fazla olan gruptur (BB,2013a). Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planında Tarlabaşı’nın konut, imalat ve ticaretin karışık olduğu mevcut dokusu özgün yapısına 

uygun şekilde konut alanı olarak planlanmıştır (BB, 2013a). 

 

 

Şekil 2. Tarlabaşı Sivil Mimari Örnekleri (Fotoğraf G.Yücel, 2003) 

 

 

BOĞAZİÇİ 

ÜSKÜDAR 

BEYOĞLU 
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Son yıllarda “çöküntü bölgesi” olarak vurgulanan ve fiziksel, sosyal, ekonomik açılardan sorun alanı olarak 

belirlenen ve mutlaka müdahale edilmesi gerekli olduğu ifade edilen Tarlabaşı bölgesine önemli etki Tarlabaşı 

Bulvarının yapım sürecidir. Tarlabaşı Bulvarı yapımı için mevcut tarihi kent dokusuna müdahale edilerek 

1986’da sivil mimarlık örnekleri de dâhil olmak üzere birçok bina yıkılmıştır. Tarlabaşı Bulvarı yıkımları için 

istimlâk edilen 368 bina içinde, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tarihi eser olarak tescil edilen 167 yapı da 

bulunuyordu (Üçok, 1987). Yıkımlar sonucu, kentsel bütünlük bozulmuş ve çoğu uzman tarafından da ifade 

edilen 19.yüzyıl sivil mimari örneklerinin günümüze taşınma süreci kesintiye uğramıştır. Yıkım sonrası inşa 

edilen bulvar, mevcut kent dokusu ile uyuşmayan ve iki yanı keskin bir biçimde ayıran bir uygulama olmuştur. 

 
2.2. İstanbul ve Afetler 

Deprem ve yangınların İstanbul kenti için önemi her zaman büyük olmuştur.  Tarihsel süreçte İstanbul’un en çok 

etkilendiği 10 Eylül 1509 depreminde, yaklaşık 1000 ev yıkılmış, 4000–5000 kişi hayatını kaybetmiş, Galata 

Surları ve Galata Kulesi de ciddi şekilde hasar görmüştür (Ambraseys ve Finkel,1995). 22 Mayıs 1766 depremi, 

Üsküdar ve Boğazdaki yerleşimlerle birlikte, Galata ve Pera’da da etkili olmuş, Pera’da bazı bacalar devrilmiş, 

duvarlar çatlamıştır (Ambraseys ve Finkel,1995).  Beyoğlu (Pera) bölgesinin gelişiminde önemli etkisi olduğu 

bilinen elçilik binalarının ilk yapılan örnekleri ahşaptan yapılmış olmakla birlikte, çok sık çıkan yangınlar ve 

ardından gelen yeni düzenlemelerle yapım sisteminde değişim yaşanmış ve kâgir olarak yeniden inşa söz konusu 

olmuştur.19.yüzyılda kurulan altıncı daire ve Ebniye Nizamnameleri bu değişimin etkili araçları olmuştur 

(Akın,2002). 

 
Marmara Depremi (1999) sonrasında hazırlanan JICA Raporu’na (2002) göre olası depremde bina hasar durumu 

ve bina etkilenebilirliği mahalle ölçeğinde çalışılmış ve çeşitli derecelerde hasar oranı ile 44 mahallenin (%98) 

deprem karşısında etkilenebilir yapıda olduğu belirtilmiştir. Beyoğlu ilçesinde dar yol oranı mahalle ölçeğinde 

%80’in üzerinde olan mahalle sayısı 20’dir. Mahalle ölçeğinde acil birincil tahliye alanı olarak kullanılabilecek 

park ve açık alan olanağının %25 in altında olduğu mahalle sayısı ise 31’dir (%69).  Çoğu mahallelerde acil 

durumda güvenli tahliye olanağı bulunmamaktadır. Aynı raporda deprem kapsamında risk analizleri ile paralel 

olarak önerilen stratejik kentsel dönüşüm tedbirleri ve tarihsel kent alanların korunması için uzmanlaşmış 

tedbirleri içeren lokasyon değerlendirmesinde Beyoğlu 29 mahallesi ile Fatih ve Eminönü ile birlikte yer 

almaktadır (Şu anda Fatih ve Eminönü tek çatıda birleşerek Fatih Belediyesi olarak hizmet vermektedir). 

Raporun hazırlandığı dönemdeki araştırma verileri ve sonrasında Tarlabaşı bölgesinde üç mahalleyi kapsayan 

rehabilitasyon projesinde belirtildiği gibi bölge sivil mimarlık örnekleri açısından zengin olmakla birlikte, 

yapısal sorunlar taşıyan bu yapı stoku, bölgedeki ulaşım ağı, açık alan verileri açısından olası deprem karşısında 

risk altında olduğu belirtilmektedir. 

 
2.3. Yenileme Süreci 

İstanbul’da 1980’lerde Boğaziçi kıyısındaki Arnavutköy ile başlayan merkezlerin güncel eğilim ve etkilere bağlı 

bireysel girişimlerle gerçekleşen yenilenme/müdahale sürecini sırasıyla Kuzguncuk, Ortaköy, Cihangir, Galata, 

Asmalımescit, Fener Balat bölgeleri izlemiştir. Tarihi Yarımada içindeki tarihi doku Fener Balat bölgesi için 

sağlıklılaştırma projesi, Belediye ve Avrupa fonları ile geliştirilmiş sağlıklılaştırma projesidir. Deprem Master 

Planında (2003),  sivil mimarlık örneklerinin korunması, konut alanlarında turistik ve kültürel yatırım 

olanaklarını sınırlılığı nedeniyle sosyo-ekonomik değerlendirmeler ışığında, koruma ve rehabilitasyon 

kooperatifleri uygulanabilir yöntem olarak belirtilmektedir. Planın yapımı sürecinde Fener Balat projesinin bu 

konuda iyi bir örnek oluşturacağı vurgulanmıştır.  

 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun (Kabul Tarihi 16.6.2005- Kanun Numarası:5366)  uyarınca belediyelere sınırları içerisindeki kültür 

varlıklarına müdahale olanağı getirilmiş ve ardından birçok ilgili alanda buna bağlı yenileme alanları ilan 

edilmiştir.  Türkiye çapında 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla ondokuz ilde 46 farklı alanda 97300 adet yapıyı içeren 

yaklaşık 610 bin kişinin yaşadığı 3876 hektar alan dönüşüm alanı ilan edilmiştir (Onuncu Kalkınma Planı, 

s.127). İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da deprem odaklı, stratejik ve tarihi mirasın 

korunmasına yönelik olduğu belirtilen kentsel dönüşüm çalışmaları toplamda 1456,1 hektar alan için 

yürütülmektedir (İBB, 2014). Bunun 231,4 hektarı tarihi alanlardaki kentsel dönüşümü kapsamaktadır. Fatih 

Belediyesi sınırlarında tarihi yarımada içinde devam etmekte olan on iki yenileme alanı bulunmaktadır (FB, 
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2014). Beyoğlu belediyesi sınırları içinde ise Tarlabaşı, Kasımpaşa ve Sütlüce-Örnektepe yerleşim alanlarında 

dönüşüm projeleri devam etmektedir (BB, 2014). 

 

Tarlabaşı yenileme projesi öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İTÜ Şehircilik Uygulama 

Araştırma birimi tarafından “Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu 

Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyon Projesi” hazırlanmıştır (Ünlü vd, 2003). Bu çalışma 

alan bütününde fiziksel, sosyal ve ekonomik verilerin incelenmesi, tespitler ve çözüme yönelik önerileri 

içermektedir. Bölgenin sağlıklılaştırılmasına yönelik önerilen farklı karakterdeki dört ayrı yerde ada bazında ve 

tescilli ve tescile önerilen yapılar için bina bazında kullanım ve yenileme önerilmiştir. Çalışma konusu Tarlabaşı 

Yenileme projesi,  yukarıda bahsi geçen bu proje alanı içerisinden seçilen dokuz adayı kapsamaktadır. 

 

 

3.TARLABAŞI YENİLEME PROJESİ 

 
3.1. Metodoloji 

Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi, İstanbul Beyoğlu ilçesinde, Taksim Meydanı ile bitişik konumda Tarlabaşı 

bölgesinde uygulanmaktadır (Şekil 3). 

 

İnceleme konusu Tarlabaşı Yenileme projesine ilişkin değerlendirmeler proje internet sitesinde yayınlanan avan 

projeler üzerinden yapılmıştır (BB, 2013b). Hâlihazırda sahadaki uygulamalar ise, güncel olarak yerinde 

incelenmiştir. Tarlabaşı bulvarına cepheli adalarda bazı yapılar hariç yıkım gerçekleşmiş ve moloz kaldırılmıştır. 

 
 

 
Şekil 3. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı 

 

Çalışmada İstanbul Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı bölgesinde yer alan yenileme projesi, afet risklerinin azaltılması 

çerçevesinde irdelenmiştir. Afet risk azaltma kapsamında projede değerlendirilen konular; kullanım türü 

değişiklileri, yenilemenin fiziksel boyutu, fiziksel ve sosyal yoğunluk değişimleri, acil durumda tahliye için 

güvenli açık alan düzenleme, tahliye yol ve alanları vb konulardır. Deprem nedeniyle risk altındaki sivil 

mimarlık örneklerinin korunması kapsamında yapılan müdahaleler de çalışmanın içeriğinde yer almıştır. Tarihi 

kent merkezlerinde yapılan yenileme çalışmalarının afet açısından güvenli şehir oluşturmada bir araç olarak 

etkilerine değinilmiştir. 

DOLAPDERE 

TAKSİM 

MEYDANI 
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3.2. Yenileme Projesi Alanı 

Tarlabaşı Bölgesi 5366 sayılı kanun kapsamında 2006 yılında (Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 

2006/10172) yenileme alanı olarak ilan edilmiştir. Bu karar Tarlabaşı ile birlikte Beyoğlu ilçesi sınırları içindeki 

Cezayir Çıkmazı ve Çevresi, Tophane Bölgesi, Galata Kulesi ve Çevresi, Belediye Binası ve Çevresi ve 

Bedrettin Mahallesini kapsamaktadır. Tarlabaşı bölgesinde yenileme alanı olarak belirlenen 21 yapı adası içinde 

(9) dokuz ada 1.Etap Yenileme Projesinin kapsamını oluşturmaktadır (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı ve Tescilli Eser 

 

Yasal dayanağını; 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak 

kullanılması hakkındaki kanun,  5366 sayılı Kanun’un Uygulama yönetmeliği, 2006/10172 sayılı bakanlar 

kurulu kararı ve Beyoğlu belediyesi yenileme alanlarında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik oluşturduğu belirtilmektedir.  

 

Proje genel şartnamesinde işin amacı;  “İstanbul’un ve Beyoğlu’nun kültürel dokusunun korunması, 

canlandırılması ve yaşatılmasını sağlayacak, güvenilir ve yaşanabilir kentsel yerleşme dokusu oluşturmak” 

olarak açıklanmaktadır. 

 

Proje ile ilgili İdari Şartnamede işin konusu kentsel yenileme; “tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan, hizmet 

sektörlerinin, ticari, turistik ve kültürel aktivitelerin bir arada var olduğu bir kent olarak yeniden tanımlamak ve 

İstanbul’un ve Beyoğlu’nun ulusal-uluslar arası seviyede pozitif ve çekici bir kent etkisi yaratmasını sağlamak, 

her türlü afete dayanıklı, kültürel mimari dokunun korunması ve yaşatılmasını sağlayacak, güvenilir, 

sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentsel yerleşme dokusu oluşturmak” şeklinde tarif edilmiştir. Aynı 

şartnamede işin amacı kısmında (Madde 8) yenileme projesinin amaçları; İstanbul’un tarihi değerler açısından en 

önemli bölgelerinden biri olan yenileme alanında yeni bir yaşam merkezi oluşturmak, Tarlabaşı’nın daha 

güvenli, sağlıklı yaşanabilir, kentle bütünleşmiş bir alan olmasını sağlamak, çevresel ve tarihi-mimari-kültürel 

değerlere sahip çıkan, bu dokuyu korurken çağdaş normlarda yaşam alanları geliştirmeyi sağlamak, kamuya, 

özel sektörün uzmanlığı ve sermayesini kullanarak kendi kaynaklarının üzerinde bir yatırım kapasitesi sağlamak, 

altyapı ve ulaşımı geliştirmek, sosyal refahı ve kent içi yaşam kalitesini arttırmak olarak açıklanmaktadır. 

Projedeki mevcut inşaat alanı 72.104 m²’dir (Yenileme alanında aynen korunacak yapılar hariç mevcut olan 

ruhsatlı yapıların toplam inşaat alanı (yaklaşık sabit mevcut tutar) 62.804 m² ve aynen korunacak yapıların 

toplam alanı 9.300m²).  

 

Fiziksel yenilemede sağlıksız ve tehlikeli durumdaki yapı stoku ve altyapının bütünüyle yenilenmesi 

öngörülmektedir. Bu süreçte tarihi kentsel dokunun korunması, yapıların tarihi özelliklerinin korunması 

gözetileceği, yer altı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları yaratılacağı belirtilmektedir. 
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Proje alanı Tarlabaşı’nda Bülbül, Çukur ve Şehit Muhtar mahallelerinden oluşmaktadır. Dokuz ada, yaklaşık 

20bin metrekare alana oturmuş 210’u tescilli sivil mimarlık örneği olan 278 bina ve bunların arasındaki sokakları 

ve altyapıyı kapsamaktadır. Bu alan Tarlabaşı’nın %3’üne karşılık gelmektedir. Yenileme alanı mevcut alanla 

birlikte toplam inşaat alanı 150bin metrekare olarak tanımlanmıştır. Alanın yenileme sözleşmesi 2007 yılında 

Beyoğlu belediyesi ile yapılmış halen yapımı devam etmektedir. Kısmen ada ölçeğinde yıkımlar gerçekleşmiştir. 

Projede öngörülen hedefler fiziksel yenileme, ekonomik canlanma ve sosyal kalkınma olarak belirlenmiştir. 

 
3.3. Yenileme Projesi  

Yenime projesinde yapı adalarına göre kullanım farklılıklar göstermektedir. Tarlabaşı Bulvarına bitişik 360 no’lu 

ada ofis olarak planlanmıştır. 361 no’lu yapı adası ise Tarlabaşı Bulvarında bakan cephesi ofis, geri kalan kısmı 

konut olarak tasarlanmıştır. 362 no’lu yapı adasında içinde bulunan kilise yapısı hariç tutulmak üzere yapı 

bütününde konuta ayrılmıştır. Bu ada altında da diğerinde olduğu gibi otopark kullanımı söz konusudur.  385-

386 no’lu ada da konut ve otel olarak tasarlanmıştır. Yine ada içerisindeki tescilli yapı, yeni yapı bölümünden 

ayrılmıştır. 387 no’lu ada konut olarak ada bütünü kapsayan yapı alanı ve üç katı bulan otoparkı ile 

tasarlanmıştır. 593 ve 594 no’lu adalar birleştirilerek mevcut sokak bina içinde geçit olarak tasarlanmıştır. 

Otopark dört bodrum kata yayılmaktadır (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı Blok Planları (BB, 2013b) 

 

Sokakların morfolojisinde bir değişiklik yapılmayacağı söylenmekle birlikte, iki sokakta zemin altında da bina 

devam etmiş, sokak niteliği değişmiştir. 593 ve 594 ada zemin altındaki dört bodrum katta aradaki sokak 

kaldırılarak plansal bütünlük gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 6. Tarlabaşı 1.Etap Yenileme Alanı Blok Kesitleri(BB, 2013b) 

 

360 no’lu adanın cephesi bulunduğu sokak zemin altında devam eden beş kat bodrum boyunca bina olarak 

kullanılmıştır. Bodrum katlarda genişleyerek kullanılan bu sokağa cephe adalardaki yapıların bu süreçten 

etkilenme durumu da belirsizleşmektedir. Aynı adadaki ada boyutundaki tek yapının bodrum katlarında yer alan 

otoparkın giriş çıkış ilişkilerinin olduğu diğer sokakların durumu belirsizdir. Otopark çıkışları ada dışında, yol 

içinde gösterilmiştir.  

 

Mevcut yapı stokunda birden fazla olmayan bodrum kat adedindeki artış, doğal zemin kazı miktarını 

artırmaktadır. Ada ölçeğinde yapılacak bodrum katların inşa süreci, olduğu gibi korunacağı öngörülen tescilli 

yapılar açısından risk unsurudur. Ada ölçeğinde daha önce olmayan bodrum katları için gerçekleştirilecek kazı, 

çevredeki mevcut tarihi dokunun tehlike altına girmesine yol açacaktır.  

Birleştirilen adalar veya yolun zemin altının kullanımı, bölgenin sorunlu ulaşım ağının afet için etkilenebilirliğini 

artırmaktadır.  

 

İlave katlar mevcut dokudaki kullanım kapasitesini artırmaktadır. Buna karşılık ulaşım ağı ve afet için gerekli 

güvenli açık alan konusundaki çalışmalar yeterince belirgin değildir.  Aynı zamanda kat ilaveleri özgün sokak 

karakteristiğini zedelemektedir.  

 

Yenileme projesinde acil durumda tahliye alanı olarak kullanılabilir açık alan önerisi bulunmamaktadır. Yapı 

adalarındaki özgün yapı değiştirilerek orta avlu yaratılmıştır. Bunların da aktif olarak kullanılabilirliği bulunduğu 

adadaki yapı yüksekliğinden dolayı belirsizdir.  

 

 

4.SONUÇLAR  

Tarihi kent merkezlerinin yenilenme süreci çok bileşenlidir. Sadece fiziksel dokuya müdahale veya sadece 

sosyal, ekonomik müdahalelerin, sürekliliğin sağlanmasında etkin olabileceği tartışmaya açıktır. Yapılacak 

müdahale ve özgün yapıdan uzaklaşma, yenileme kavramı ile kültür mirası korunması arasındaki çelişkiyi 

artırmaktadır.  

 

Tarihi kent merkezlerinin afet açısından güvenliğinin arttırılmasında yapıların iyileştirilmesinin yanında ulaşım 

ağının yapısı, afet için güvenli açık alan ihtiyacının karşılanması da önemlidir. Tarlabaşı Yenileme projesinde 

benimsenen ada içerisindeki parçalı yapının yerini ada ölçeğinde tek yapı kütlesine bırakması, eğimli topografik 

düzende yapı sokak ilişkisini etkilemektedir. İlave katların da oluşturduğu yeni yapı kütlesi aynı ölçekte kalan 

yolla birlikte, özgün kimliğini koruyamamaktadır.  
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Tarihi kent merkezlerinde yenileme, yeni inşaat yapım süreci yerine kültür mirasının yapısına uygun kullanımı 

ve özgün hali ile sağlıklılaştırılabilmesiyle mümkün olabilir.  

 

Afet risk azaltma kapsamında, kültür mirası sivil mimarlık örnekleri ile karakterize Tarlabaşı bölgesi bu 

yenileme projesi ile özgün yapısını büyük ölçüde kaybetmiş olacaktır.  
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ÖZET
 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); yeryüzü referanslı verileri toplayan, depolayan, kontrol eden, işleyen, analiz 

eden ve görüntüleyen bir sistemdir. Deprem gibi bölgesel afetlerin yaraları sarma aşamalarında yardımcı 

olabilecek teknolojik bir araçtır. 

Deprem öncesi ve sonrası tüm çalışmalarda CBS karar verme mekanizmalarının önde gelen araçlarından birini 

oluşturmaktadır. Deprem riski olan bölgelerde, sağlık ve ambulans merkezleri nerelerde olmalı, barınak ve gıda 

yardımı için uygun merkezler nerelere konumlandırılmalı, afet sonrası ulaşım nasıl sağlanmalı gibi temel ve 

karmaşık afet senaryoları belirlenirken CBS etkili çözümler üretilmesinde yardımcı olmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri afet öncesi önlemler almaya yardımcı olduğu gibi afet sonrası da karar mekanizmalarına 

sağlıklı karar vermeleri için yardımcı olmaktadır. Mekânsal yazılımlar ile daha önce meydana gelmiş tüm 

depremlerin tarihi, büyüklüğü, bölgesi, çevreye etkisi ve can kaybı verileri sayısal ortamda depolanarak deprem 

bilgi sistemi oluşturulur. Oluşturulan bu sistem deprem risk haritalarının daha sağlıklı veriler ile üretilmesine 

olanak sağlayarak deprem senaryolarının daha doğru olmasına imkân sağlar. 

Bu çalışmada, Kentin deprem risk haritaları oluşturularak riskli alanlarda yaşayan nüfus yoğunluğu 

belirlenmiştir. Mekânsal yazılımlar ile oluşturulan bu “Deprem Risk Nüfus Haritası” gelişen teknoloji ile birlikte 

grafiksel olarak da gösterilerek web ortamında yapılan haritalar çıkartılmıştır.  Kızılay merkezleri, seyyar cerrahi 

hastaneler ve diğer ilk yardım kurumlarının öncelik vermeleri gereken yerler çarpık kentleşmenin olduğu 

bölgelerdir. Sağlık ekipleri bu bölgelerde yoğunlaşmalıdır. 

Yapılan bütün bu çalışmalar ışığında ambulans ve itfaiye istasyonları ArcGIS 10 mekânsal yazılımı ile analiz 

edilerek, tüm kente yayılmış şekilde hizmet ağı konumlandırılabilecektir. Mekânsal yazılımlar ile deprem fay 

hatlarının yerleri CBS’de katman olarak gösterilerek, çarpık kentleşmenin olduğu bir mahallenin fay hatlarına 

olan uzaklığı, kapsadığı alan ve depremle ilgili parametreler hesap edilerek olası bir deprem anında hangi 

mahallenin ne oranda zarar göreceği analiz edilmiştir. Ortaya çıkan veriler doğrultusunda öncelikli kentsel 

dönüşüm alanları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekansal Yazılımlar,  Deprem,  Afet 

  

DISASTER MANAGEMENT IN URBAN AREAS AND THE ROLE OF 

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) 

 

ABSTRACT 

Geographic Information Systems (GIS); earth -referenced data collecting, storing, controlling, operating, is a 

system that analyze sand displays. The work of regional disasters such as earthquakes is a technological tool that 

can help in the winding process. 
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Earthquake before and after all the work is one of the leading tools of GIS in decision-making. In areas of high 

seismic risk, health and ambulance centers should be where, shelter and food assistance to appropriate centers 

should be where located, basic and complex disaster scenarios, such as post-disaster transport how to ensure 

determining the CBS effective solutions to assist in the production. 

 

Geographic Information Systems in the post-disaster decision-making as well as help to get pre-disaster 

measures are helping to decide healthy. 

 

Spatial software withal the earthquakes have occurred before the date, size, region, environmental impact and 

damage data stored earthquake information system in the digital environment is created. Seismic risk map 

created by allowing the system to produce a more accurate data to be more accurate, enabling the earthquake 

scenario. 

 

In this study, the city's seismic hazard maps were constructed and designated population density living in risky 

areas. This created with spatial software "Earthquake Risk Population Map" graphically with emerging 

technologies as showing maps were made in the web environment. Crescent centers, ambulatory surgical 

hospitals and places to give priority to other first aid institutions are areas where urban sprawl. Health teams 

should be focused in these areas. 

 

Made all these studies analyzed in the light of the ambulance and fire stations with Arc GIS spatial software 10 

may be positioned the service network spread all over the city. Spatial software by showing earthquake fault 

lines in the ground layer in GIS in a neighborhood of the fault distance from the line to that of urban sprawl, an 

earthquake by calculating parameters related to the scope and earthquake instantly what neighborhood what 

proportion were analyzed will be damaged. Priority regeneration areas have been determined in accordance with 

the resulting data. 

 

Keywords: Geographic Information System, Location Software, Earthquake, Disaster 

 

1. GİRİŞ 

Afetler, nerede, ne zaman, hangi büyüklükte, nasıl ve ne türde meydana geleceği baştan bilinemeyen ve tahmin 

edilemeyen olaylardır. Bu nedenle insanlar/toplumlar afetlere çoğu zaman hazırlıksız yakalanmış ve büyük can 

ve mal kayıpları vermiştir. 

Kentlerde göçlerden kaynaklanan hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak insanların bilinçsizce konut yapma 

uğraşları çarpık kentleşmeye neden olmaktadır. Bir afet sırasında zarar görecek ilk yerleşim yerleri, stabil 

binaların bulunmadığı, çarpık kentleşmenin arttığı bölgelerdir. Bu bölgelerde halkı depreme hazırlıklı olabilecek 

düzeye getirmek için bir takım eğitimler verilmelidir. Böylece deprem sonrası iyileştirme çalışmaları daha hızlı 

başlatılabilecektir. Afet öncesinde alınacak önlemler afetten kaynaklanan zararları en aza indirgemektedir. Bu 

nedenle ilk yardım ekiplerinin afet bölgesine ulaşımında yol güzergahı seçimi oldukça önemlidir. Afet Bilgi 

Sistemi oluşturmak ve meydana gelebilecek hasarları, can kayıplarını engelleyebilmek için coğrafi bilgi 

sistemleri yardımcı program olarak kullanılmaktadır. 

 

2. AFET YÖNETİM SİSTEMİ 

Afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı 

ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam 

çevresi oluşturulabilmesi için, toplumca yapılması gereken top yekun bir mücadele sürecini ifade eder. Kentlerde 

Afet yönetimi çok aşamalı bir süreçtir. Çünkü önleme ve zarar azaltma, hazırlıklı olma, tahmin ve uyarı, 
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kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme, yeniden inşa etme gibi ara süreçleri vardır (Şekil 1) (Durduran ve Geymen, 

2008).  

 

Şekil 1. Afet Yönetim Sistemi Şeması 

Afet yönetiminde 3 önemli ana süreç bulunmaktadır. Bunlar afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası müdahaledir. 

 

2.1.  Afet Öncesi 

2.1.1. Zarar Azaltma 

Oluşabilecek büyük tehlikelerden korunabilmek için önlemlerin alınması, bu önlemleri alabilmek için kurum ve 

kuruluşların beraber yürüttüğü uzun vadeli bir süreçtir. 

Bu süreçte tehlike haritalarının hazırlanması, afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya 

büyük kayıplar doğurmaması için alınması gereken önlemlerin alınması, toplumun afet tehlikesi ve riski 

konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi  gibi çalışmalar yer 

almaktadır. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, binaların güçlendirilmesi gibi 

çalışmalarda bulunmaktadır (Şahin, 2009). 

 

2.1.2. Hazırlık  

Bu aşamada genel olarak iki önemli konuda detaylı araştırmalar yürütülerek, bilgiler toplanmakta ve bu bilgiler 

ışığında çeşitli planlar yapılmaktadır. Bunlardan ilki, olması muhtemel afet , diğeri ise afetin etkileyeceği beşeri 

ve fiziki ortam özellikleriyle ilgilidir. Ana hedefi, tehlikenin insanlar için olumsuz etkiler doğurabilecek 

sonuçlarına karşı önlemler alarak, zamanında, en uygun şekilde, en etkili organizasyon ve yöntemler ile 

müdahale edebilmeye hazırlanmaktır (Arca, 2012a).  

 

2.2. Afet Sırası ve Afet Sonrası 

2.2.1. Müdahale 

Ana hedef, mümkün olan en kısa süre içerisinde çok sayıdaki insan hayatını kurtarmak, yaralıların tedavisini 

sağlamak ve açıkta kalanları su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma ve korunma gibi hayati ihtiyaçlarını en kısa 

süre içerisinde en uygun yöntemlerle karşılamaktır ( Arca,2012b). 
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2.2.2. İyileştirme 

Afet sonrası iyileştirme çalışmalarında; geçici barınma, yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanması ve insanların 

afet öncesi yaşam koşullarına kavuşturulması gibi faaliyetler yer almaktadır. 

Faaliyetlerin süresi afetin ortaya çıkardığı hasarın büyüklüğüne bağlı olarak birkaç yıl sürebilir (Ergünay, 1999). 

İyileştirme faaliyetlerinin amacı ise; afetten zarar görmüş olan toplulukların ileriki yıllarda da benzer sorunlarla 

karşılaşmaları halinde, daha dikkatli olmalarını sağlamak ve afet  zararlarını en aza indirmektir. 

 

3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

Coğrafi Bilgi Sistemleri; yeryüzüne ait her türlü verinin, mekan ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına 

aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbirleri ile 

karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale 

getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır (Demirci ve Karakuyu, 2004). 

 

3.1. Kentlerde Afet Yönetimi ve CBS’nin Rolü 

Afetler yaşanmadan önce o kentin güvenliği, binaların yapısı ve afetten sonra o bölgeye ulaşımda ekiplerin 

yönlendirilmesine kadar olan süreçte analiz, tespit ve sorgulamalar yer almaktadır. 

Olay yerini harita üzerinde tek bir nokta ile gösterip, olay yeri bildirimi yapıldığında en kıt kaynaklardan biri 

olan zaman en etkin şekilde kullanılmış olur (Ilter ve Özkeser,2007). Coğrafi  Bilgi Sistemleri  "nerede" 

sorusuna  en etkin biçimde cevap verebilmektedir. Afet yönetiminin ilk aşaması;  CBS ile bir kente ait varlıkların 

tek bir kaynak altında kayda alınmasıdır. Buradaki amaç, olası bir depremden sonra hastane ve ambulans yol 

haritalarını daha kolay şekilde oluşturabilmektir. Aynı şekilde bir bölgenin deprem fay hatlarını gösteren 

haritaların hazırlanması da yerleşim alanı seçiminde etkili olmaktadır. 

 

4. BUCAK ÇARPIK KENTLEŞME VE RİSK BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

Bucak, Burdur ilinin 44 km uzağında, aynı zamanda Türkiye'nin birinci dereceden deprem risk bölgesinde yer 

alan bir ilçesidir. Dolayısıyla bu bölge olası bir afette risk altındadır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Burdur Deprem Fay Hattı Haritası 

 

4.1. Çarpık Kentleşme Bucak İlçesi Camii Mahallesi Örneği   

Çarpık kentleşme; kentlerin nüfus patlaması sonucunda, plansız ve denetimsiz olarak, gelişigüzel, altyapısız, her 

türlü estetik kaygıdan uzak bir şekilde merkezden dışa doğru büyümesidir. Hızla artan nüfus sonucunda ortaya 

çıkan konut yetersizliği nedeniyle imarsız arazilerde kurulan ve şehir planlarının dışında olan bu yerleşme 

yerlerinin sayısının artması, eski binaların onarılması yerine yeni binaların oluşturulması zihniyeti kaçak 

yapılaşmaya bunun sonucunda çarpık kentleşmenin oluşmasına neden olmuştur. 

Bucak imar planı haritasına bakıldığında, çarpık kentleşmenin ve dolayısıyla kaçak yapılaşmanın en fazla camii 

mahallesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Bucak ilçesinde olası bir depremde en çok zarar görebilecek 

mahalle Camii Mahallesi’dir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Bucak İlçesi Camii Mahallesi Google Earth Uydu Görüntüsü 

 

Arcgis10 programı ile Camii Mahallesi imar planı haritası ile Google Earth uydu görüntüsü çakıştırılarak çarpık 

kentleşme alanları belirlenmiştir (Şekil 4).  Binaların cephe yönü, bina kat sayısı, şehre olan uzaklık, dağlara 

olan uzaklık gibi kriterlere bakılarak deprem, sel, erozyon, çığ vb afetlerden olumsuz etkilenecek binalar 

belirlenmiştir (Şekil 5). Ayrıca yıkılmaya yüz tutmuş boş konutlar tespit edilmiştir (Şekil 6). Tespit edilen 

binalar ise grafik halinde sunulmuştur (Şekil 7). 

 

Şekil 4.  Camii Mahallesi İmar Planı Haritası           Şekil 5. Camii Mahallesi Çarpık Kentleşme Haritası 
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             Şekil 6.  Yıkılmaya Yakın Boş Bir Bina         Şekil 7.  Çarpık Kentleşmenin Yüzdelik Gösterimi 

 

Daha sonra ise yapılan analiz sonuçları ArcSceneile3 boyutlu hale getirilmiştir (Şekil 8). 

 

 

Şekil 8. Binaların ArcScene ile 3 Boyutlu Görüntüsü 

 

Bilinçsizce yapılan binaların bulunduğu bölgelerin, olası bir depremde en çok zarar görebilecek bölgeler olması 

kaçınılmazdır. Depremden sonra, çarpık yapılaşma olan alanlara ilk yardım ekiplerinin erken müdahale etmesi 

zor olacaktır. 

Ambulans yer ve uygun güzergâh seçiminde, ilk yardım ekiplerinin afetzedelere daha kolay ulaşabilmesi için 

belirlenecek olan bölgenin anayola yakın olması, mahalledeki diğer ara yolların bu yola bağlanabilmesi ve 

seçilecek bölgenin boş bir alanda olması gerekmektedir. 

Camii mahallesi için, Afet sonrasında tüm mahalleye en kısa sürede ilk yardım ekiplerinin ulaşabilmesini 

sağlayacak olan ambulans için uygun yer seçimi Bucak Adalet Sarayı kuzeybatısı olarak belirlenmiştir (Şekil 9). 
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Şekil 9. Camii Mahallesi Yol haritası ve Ambulans İçin Uygun Yer Seçimi 

 

5. SONUÇ 

Her bilginin coğrafi konumunun taşıdığı önem ve karar vermedeki etkisi nedeni ile CBS tabanlı Afet yönetim 

sistemleri ile afete hazırlıklı olmak birinci derecede önemlidir.  

Afet öncesi alınan tedbirlerle can ve mal kaybı en aza indirilebilir ve afet sonrası yapılan analizler sayesinde 

hayati tehlike taşıyan bölgeler belirlenebilir. Her yıl çeşitli afetlerde (deprem, su taşkını, sel vb.) binlerce insan 

hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır ve maddi-manevi zararlar oluşmaktadır. Bu zararların ortadan 

kaldırılması, en azından en alt seviyeye indirilmesi ancak etkin bir afet yönetim sistemi ile mümkün olmaktadır. 

Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak Bucak ilçesinde çarpık kentleşmenin en yoğun olduğu 

mahalle Camii mahallesi olarak belirlenmiştir. Camii mahallesinde kaçak yapılaşma alanları tespit edilmiştir. 

Plansız kurulan bölgelere eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeteri kadar götürülemeyeceği göz önünde 

bulundurularak olası bir afet sonrası müdahale için ambulans yer seçimi yapılmıştır.  

Ülkemizde, il yönetimleri en büyük idari yapıyı oluşturduğundan afet yönetimi için kurulacak CBS destekli 

veritabanlarının il bazında kurulmasının önemini ortaya çıkarmaktadır. Böylece ülke genelinde temel afet 

yönetimi ve planlama çalışmalarına yön vermek, bu yönde politikalar üretmek ve kurumlar arası organizasyon 

görevlerini yerine getirmek çok daha gerçekçi sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.   

Sonuç olarak insan hayatı, önceden planlanmış kaynaklara dayanarak ve teknolojinin avantajlarını kullanarak 

oluşabilecek bir afete karşı alınan önlemlerle korunabilir. Bu önlemleri alabilmek için bilgi sistemlerinin 

kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, afet sonrası müdahalelerde pratik yollara yönlendirilmemizin gerekliliğini 

de ortaya koymaktadır.   
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ÖZET 

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, 

saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. 

Depremden önce oluşabilecek sonuçların toplanan veriler dahilinde analizler yapılarak en aza veya hiçbir can ve 

mal kaybına yol açmayacak şekilde indirgenmesini CBS ile yaparak sağlayabiliriz (Tecim, 2009). 

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak 

geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve 

güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına 

uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır (AFAD). 

Türkiye’de depremler için yeterince hazırlık yapılmadığı ve bunun maliyetinin oldukça büyük boyutlarda olduğu 

görülmektedir. Yerel yönetimler, etkin, hızlı ve güvenli bir biçimde krize müdahale etmesini sağlayacak bir 

yöntem (çerçeve) oluşturulmalıdır. Bu nedenle felaketlere karşın hazırlık çalışmaları içerisinde bilişim 

teknolojilerinde değişik boyutlarda yararlanmak mümkündür. Bunun için, coğrafi ve kentsel verilerin çok hızlı 

ve rahat kullanılabildiği veri tabanı mantığında, görsel özellikte veri yapılarının oluşturulması ve bu verilerin 

sürekli güncellendiği bir sistem kurulmalıdır. Son yıllarda çok fazla kullanım alanı ve kullanıcı bulan Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (ArcGIS) böylesi bir sistem olarak kullanılabilir.  

ArcGIS ile yaptığımız bu çalışmada, Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde bugüne kadar magnitüdü 3 ün üzerinde 

meydana gelen deprem verileri (depremin gerçekleştiği yer, depremin derinliği, tarihi ve depremin büyüklüğü) 

MTA’dan alınarak ArcGIS’de, Karlıova topografya haritasını kullanarak depremlerin gerçekleştiği yerler 

belirlenmiştir. Bu  çalışma ile Karlıova ilçesinde meydana gelebilecek her türlü deprem zararları tahmin edilerek 

o bölgede deprem öncesinde etkili önlemler alınması sağlanabilecektir. Olası yıkımların önüne geçebilmek için 

kentsel dönüşüm alanları gibi yeni yerleşim alanları yapılması gerekliliğine ve bu yerleşim alanlarının en az 

deprem riski taşıyan yerler olmasına ArcGIS programı ile gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Deprem, Kentsel Dönüşüm, Risk 

 

BİNGÖL KARLIOVA DISCRICT GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) 

STUDIES ESTIMATE EARTHQUAEKE DAMAGE 
 

ABSTRACT 

Geographic Information Systems; location-based observations obtained with graphics and non-graphics data 

collection, storage, in unity is an information system that performs processing and presented to the users. 

Making analysis of the results that may occur within the data collected before the earthquake reduced to a 

minimum or no life and to lead to the loss of property by the GIS can provide (Tecim, 2009). 

Due to breakage of the earth suddenly occurring vibrations of the spread now that environment and Earth's 

surface to shake event in waves "EARTHQUAKE" denir.depre I, adopted still human and safely damaged in all 
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buildings on and will play in the soil that are putting their feet, that they can fall to undergo loss of life is a 

natural event (Afad, 2015).  

Not done enough preparation for earthquakes in Turkey and it is seen that in a fairly large size of the cost of it. 

Local governments are effective, a method that ensures fast and secure way to intervene in the crisis (frame) 

must be created. Therefore, in the information technology it is possible to take advantage of the preparatory work 

despite the disaster in different sizes. To make this possible, the geographic database systems and can be used 

very fast and convenient urban data, creating visual characteristic of the data structure and a system of these data 

must be updated regularly. In recent years a lot of uses and users who GIS (ArcGIS) used in such a system. 

In this work we do with ArcGIS, Bingöl magnitude so far in Karlıova district of the province occurred 3 on 

reputation, earthquake data (where the earthquake occurred, the earthquake depth, date and magnitude of the 

earthquake) on the MTA in ArcGIS, Karlıova places at which the earthquake using the map topography is 

determined .This estimated losses that may occur in any kind of earthquake Karlıova district will be provided 

with work taking effective measures before the earthquake in that region. Possible destruction of the 

requirements for new residential areas such as urban renewal areas in order to overcome these residential areas 

and are shown with the ArcGIS program that carries the least risk of earthquakes places. 

Key words: Geographic İnformation Systems, Earthquake, Urban Renewal, Risk 

 

 

1.GİRİŞ 

Bingöl ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alır. Doğusu Muş, kuzeyi Erzurum ve 

Erzincan, batısı Tunceli ve Elazığ, güneyi ise Diyarbakır illeri ile çevrilidir. İl merkezi, denizden 1151 m. 

yüksekliktedir. İdari olarak Bingöl İli merkez ilçeyi oluşturan Bingöl (Çapakçur) ile Genç, Solhan, Karlıova, 

Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu adlı sekiz ilçeyi kendi bünyesinde bulundurmaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1: İnceleme Alanı Lokasyon Haritası 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Palu-Karlıova-Erzincan üçgeni içinde yer alan Bingöl ili ve civarı Türkiye’nin en 

aktif ve en önemli deprem kuşaklarından olan KB yönlü sağ yanal atımlı Kuzey Anadolu Fay Sistemi ile KD 

yönlü sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Sistemi’nin etkisi altındadır. Eşlenik  (conjugate) faylar olan bu iki 

önemli fay sistemine paralel, çoğunlukla kısa ve devamlı olmayan fay zonları ise bölgenin önemli tektonik 

elemanlarıdır (Şekil 2)  (Dirik vd., 2003) . 
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Şekil 2. Türkiye Deprem Risk Haritası 

 

 2. BİNGÖL İLİ DEPREMSELLİK DURUMU 

KAF ile DAF’ın kesişim noktasına çok yakın bir bölgede bulunan Bingöl İli ve civarında aletsel ve aletsel 

olmayan dönemde can ve mal kaybına sebep olan birçok yıkıcı deprem meydana gelmiştir.  

KAF son yüzyıl içerisinde sismik açıdan oldukça etkin durumdayken, DAF, son ve önceki yüzyıllarda sismik 

olarak oldukça suskun bir dönem geçirmektedir. Son yüzyıl boyunca KAF’ın üç fay segmenti dışında büyük bir 

bölümü yırtılmış, 1900-2002 yılları arasında 35 hasar yapıcı deprem olmuştur. Buna karşılık DAF’ın büyük bir 

bölümü son birkaç yüzyıl  içerisinde yırtılmadan kalmıştır. DAF’da son yüzyıl içerisinde sadece 10 hasar yapıcı 

orta büyüklükte deprem meydana gelmiştir. Bu açıdan bu yüzyıl içerisinde DAF’ın büyük bir bölümü sismik 

açıdan oldukça yüksek deprem üretme potansiyeline sahiptir. 

Örnek olarak Erzincan ile Karlıova arasında yer alan Yedisu fay parçasında 1784’te meydana gelen ve 5000 

civarında can kaybına ve 90 km kadar yüzey kırığına neden olan depremden bu yana geçen 221 yılda önemli 

oranda bir gerilim boşalımı oluşmamıştır. Bu durum Stein ve ark. (1997) tarafından hazırlanan Coulomb 

modelleri ile de ortaya konmuştur. Ancak son büyük depremin 1784’te olduğu, Kuzey Anadolu Fayı için de 

tekrarlanma aralıklarının da en fazla 250 yıl olduğu gözetilirse bölgedeki bu depremin önümüzdeki yıllar 

içerisinde olma olasılığından söz edilebilir.  

Diğer yandan 2003 Sancak-Sudüğünü, 27 Ocak 2003 Pülümür ve 12 ve 14 Mart 2005 depremlerinin Yedisu fay 

parçası üzerindeki etkileri henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Ancak sağ  yanal atımlı faylardaki bir genel 

kural olarak gerilimin batıya transfer edildiği gözetilirse bu depremlerin Yedisu fay parçasındaki gerilimi 

arttırmış olabileceği düşünülmektedir. 

Bingöl İli ve çevresi 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayı ile yürürlüğe giren T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre birinci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır  (Tefaruk  ve  

Elcuman, 2007). 
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Kuzey Anadolu fay zonu ile Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölgelerde yoğun heyelan olayları meydana 

gelmektedir. Merkez ilçe, Adaklı, Genç ve Solhan ilçelerine ait yerleşim birimlerinde yoğun olarak heyelan 

olayları yaşanmaktadır. 

Kaya düşmesi olayı Merkez, Solhan, Genç ve Adaklı ilçelerinde gözlenmektedir. Fırat havzasında yer alan ilimiz 

genelinde su baskını olayları yoğun yaşanmaktadır. Su baskını olayları en fazla Merkez, Genç, Adaklı ve Solhan 

ilçelerinde gözlenmektedir. 

Yoğun kar yağışı alan ilde, kimi zaman ilçe merkezlerinin yolları dahi ulaşıma kapanmaktadır.  Merkez ilçe ve 

diğer ilçelere bağlı dağlık yerleşimlerde (mezra, mahalle, köy) farklı ölçeklerde çığ tehlikeleri tespit edilmiştir 

(Afad, 2015). 

Bingöl ilinde yaşanan önemli depremler Tablo 1’de verilmiştir. 

                                                      Tablo1. Bölgede Yaşanan Önemli Depremler 

 

 

 

 

 

 

 

3. KARLIOVA’DA GERÇEKLEŞEN İKİ BÜYÜK DEPREM  

12 Mart 2005'de yerel saat ile 09:36’da aletsel  büyüklüğü  Ml = 5.7 olan  bir deprem meydana gelmiştir. 

Depremin dış merkezi Karlıova-Bingöl yakınlarıdır (Şekil 3).                                    

Koordinatları: 39.38 K - 40.85 D  Derinlik: 5 km 

 

Şekil 3.  5.7 büyüklüğündeki Karlıova (Bingöl) depremi  

Depremin dış merkezi, Türkiye’nin en aktif bölgelerinden birisi olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun, Doğu 

Anadolu Fay Zonu ile kesim noktası olan Karlıova yakınlarıdır. Bölgedeki  yoğun depremsellik  günümüzde de 

sürmektedir. Bu büyüklükte depremlerin bölgede sık aralıklarla olması olağan bir olgu olarak kabul edilmelidir. 
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14 Mart 2005'de  saat ile 03:55’de aletsel büyüklüğü Ml=5.9 olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış 

merkezi Karlıova-Bingöl yakınlarıdır (Şekil 4).          

                                                                                   Koordinatları: 39.35K-40.89D         Derinlik: 5 km 

 

Şekil 4.’de 5.9 büyüklüğündeki Karlıova (Bingöl) depremi 

Depremin dış merkezi, Türkiye’nin en aktif bölgelerinden birisi olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun, Doğu 

Anadolu Fay Zonu ile kesim noktası olan Karlıova yakınlarıdır. Bilindiği gibi bölgede çok sayıda diri kırık 

mevcuttur. Son olan 2 deprem KAFZ içerisinde değerlendirilmelidir.  12 Mart 2005 tarihinde olan (Ml=5.7) 

deprem Kuzey Anadolu Fay Zonunun ana fayı sistemi içindeki bir kırık parçasında olmuş olup, bu diri fay 

parçasının doğrultusu  kuzeybatı-güneydoğu  gidişlidir.  Bu fay parçası yaklaşık olarak Karlıova ilçesinin 

yakınlarının kuzey batısına kadar uzanmaktadır. 12 Mart Depreminin dış merkezinin  Karlıova ilçesine olan 

uzaklığı yaklaşık olarak 17 km.’dir.   

Meydana gelen depremi bu fay parçasında meydana gelmiş 2. bir deprem olarak değerlendirmek gerekir. Bu 

depremin dış merkezi Karlıova ilçesine daha yakın olup yaklaşık 12 km uzaklıktadır (Koeri, 2005). 

 

4. MATERYAL VE YÖNTEM 

Karlıova ilçesi ve depremsellik durumu, kordinatlı DEM(digital elevation model)  haritalarından yararlanılarak 

hazırlanmıştır. Fay hatları, şehir merkezleri, yaşanan depremler, jeolojik bilgiler haritalar haline  

dönüştürülmüştür. Daha sonra deprem büyüklük ve deprem derinlik haritaları MTA’dan  alınan deprem verileri 

ile çalışma alanının  yükselti, deprem derinlik, deprem büyüklük haritaları ArcGIS 10 programı kullanılarak 

oluşturulmuştur.  İlçe yerleşim alanları GoogleEARTH Pro’dan alınan koordinat verileri çalışmamızın veri 

tabanına eklenmiştir. Elimizdeki jeoloji haritasından bölgenin litolojik özellikleri depreme duyarlılığı 

bakımından incelenip, zemin özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda Karlıova 

havzasında  risk bölgelerinin yüksek olduğu yerler belirlenmiş ve herhangi bir yıkıcı deprem olmasında hangi 

bölgelerin daha çok hasar göreceği tahmin edilmiştir. 

 

5. KARLIOVA HAVZASI ve ÇEVRESİNDEKİ AKTİF DEPREMLERİN DAĞILIŞI 

Türkiye’de üç büyük levhanın göreceli hareketleri sonucu, zaman içerisinde yıkıcı depremler meydana 

gelmektedir (Avcı ve Günek, 2015). Bunun sebeplerinden biride bölgedeki depremlerin çoğunun Kuzey Anadolu 

Fay Hattı üzerinde olmasındandır. Son yıkıcı depremlerin de bu fay hattı üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 

4). Karlıova’da en son yıkıcı depremin 2005 yılında  5.6  ile 5.9, 2007 yılında 5.5 büyüklüğünde  depremler 
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meydana gelmiştir. Bölgede 2003 ile 2014 yılları arasında görülen 3.0 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin 

çoğunluğu ve sık görüldüğü yerler bölgenin kuzeyinde yer almaktadır (Şekil5).  

 

       

Şekil 4-5. Çalışma alanında meydana gelen  depremlerin KAF-DAF zonları üzerindeki dağılış ve büyüklük 

haritaları 

 

6. KARLIOVA HAVZASI ve ÇEVRESİNİN LİTOLOJİYE GÖRE DAĞILIŞI 

Litolojik özellikler, sahanın depreme karşı duyarlılığında önemli veriler sağlayabilecek niteliktedir. Karlıova 

Havzası ve çevresinde Paleozoyik'ten Kuvaterner'e kadar olan dönemlerde oluşmuş volkanik, metamorfik ve 

tortul kayaçlar bulunmaktadır. Üst Miyosen yaşlı bazalt, tüf ve proklastik kayaçlar  Kargapazarı Köyü’nün 

doğusunda geniş alan kaplamaktadır. Üst Miyosen yaşlı bazalt ve andezitler çalışma alanımızın batısında, 

güneyinde ve doğusunda geniş alan kaplamaktadır. Çalışma alanının güneybatısında sınırlı bir alanda şist ve 

mermerler yer almaktadır. Kuzeyde ise tortul kayaçlar geniş alanlarda yüzeylemektedir (Şekil 6 ve Şekil 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.Karlıova Havzası ve Çevresi(Bingöl) Litoloji Haritası 
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Şekil 7. Karlıova Havzası ve çevresinin (Bingöl) Jeolojik Yaş haritası 

 

 7. SONUÇLAR  

Karlıova ve çevresi, farklı tektonik yapıların bir arada bulunduğu ve tektonik etkinliğin çok yoğun yaşandığı 

alanlardan biridir. Bölge, Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fay kolunun denetimi altında ve etki alanı 

içinde yer almaktadır. Bu nedenle Karlıova ve çevresi yüksek bir sismik riske sahiptir. Tarihsel ve aletsel 

dönemde meydana gelen depremler, bu riski açıkça ortaya koymaktadır. 

Yerleşim alanının litoloji ve bölgenin depremselliği göz önüne alındığında Karlıova ilçesi yerleşim alanının 

zemin özellikleri yönünden riskli olduğu ve olası yüksek magnitüdlü bir depremde zemin özellikleri bakımından 

büyük hasarlar ve can kayıplarının meydana gelebileceği belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                    

Karlıova’da mevcut yerleşme ile zemin özellikleri arasındaki ilişki, olası bir depremde ortaya çıkacak can ve mal 

kayıpları konusundaki endişeyi artırmaktadır. Yerleşmeler öncelikli olarak sağlam zemin özelliğindeki litolojik 

birimler üzerine inşa edilmelidir. Ancak bu alanlar şehrin gelişimini karşılayacak büyüklükte değildir. 

Depremleri önleyemeyeceğimiz gibi zemin özelliklerini de büyük ölçüde değiştiremeyiz. 

Yüzyıllar önce kurulmuş kökleşmiş bir kent haline gelen Karlıova’nın taşınması ya da yer değiştirmesi söz 

konusu olmadığı, deprem afetinin, yerel zemin koşulları bakımından uygun olmayan yerler için de sürekli olarak 

bir tehdit olarak beklediği göz önüne alındığında, can ve mal kayıplarının en az düzeyde gerçekleşmesi için 

yapılacak en uygun iş mevcut yapıların dayanıklılığının arttırılması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının 

başlatılmasıdır. Yeni yapılacak binalar için ise zemin tabiatına uygun yapılaşmaya gidilmelidir. 

İnceleme alanındaki yapıların depreme olan dayanıklılığı çeşitli testlerle kontrol edilmeli ve sağlam olmayan 

yapıların yıkılarak bir an önce yerlerine yenilerinin yapılması gerekmektedir. Herhangi bir deprem afetinin 

gerçekleşmesi beklenmemelidir. Deprem afeti gerçekleştiğinde meydana gelebilecek can ve mal kaybının sonucu 

daha ağır olacaktır. 
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ÖZET 

Bu yazıda, mimari tasarımda deprem faktörünün belirleyici rolü üzerinde durulmaktadır. Öncelikle, zemin 

özelliğinin önemi vurgulanmakta ve binalar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler kısaca ele alınmaktadır. 

Yanlış mimari tasarımla binaların depremden zarar görme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle bilinçli bir tasarım 

için, teknik açıdan binanın depreme karşı davranışının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla yazıda, mimari 

tasarım açısından bina formu ve taşıyıcı sistem bakımından uygun olan ve olmayan çözümler vurgulanmaktadır. 

Ayrıca, deprem etkilerinin ve kısıtlamalarının mimari tasarımda sağladığı fırsatlar ve gelecekte önemli gelişimler 

gösterecek olan deprem mimarisine doğru günümüzdeki yönelimler örneklerle ele alınmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, deprem, deprem mimarisi 

 

EARTHQUAKE FACTOR IN ARCHITECTURAL DESIGN 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to demonstrate earthquake effects on architectural design. Firstly, the important of soil 

feature is emphasized and its negative effects are evaluated briefly. With inappropriate architectural design, 

possibility of earthquake damage increases. Therefore, building’s reaction to earthquake should be well-known 

for a conscious design. Solutions which are appropriate and inappropriate in terms of structure and correct 

building forms in terms of architectural design are discussed. Seismic limitations and effects can also contribute 

to architectural design and provide new opportunities towards earthquake architecture.  

 
Keywords: Architectural design, earthquake, earthquake architecture 
 

 

1. GİRİŞ 

 
Tasarım ve planlama sürecinde, mimarın bilinçli tutumu, yapının depremde nasıl bir dayanıklılık göstereceğinde 

önemli bir rol oynar. Bu süreçte mimarın, mühendisler ve diğer meslek dallarıyla disiplinler arası çalışması 

gerekmektedir. Temelden çatıya kadar yapısal olan ve olmayan tüm bileşenleriyle ve malzeme seçimiyle ilgili 

olarak alınan kararlar binanın deprem etkileri karşısındaki duruşunu belirler. Bu nedenle, mimari tasarımda kritik 

önem taşıyan tüm konular tasarımcı tarafından iyi değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Binanın üzerinde 

konumlanacağı zemin ile başlayan ve tasarımın diğer aşamaları ile devam eden bu süreçte, üzerinde önemle 

durulması gereken konular aşağıda sırasıyla ele alınmaktadır. Bunlar: 

 
1.1. Zemin 

 
Bina yeryüzünde tek başına yer almaz. Üzerinde konumlandığı bir zemin vardır. Zemin ortamı deprem 

dalgalarının özelliklerine bağlı olduğundan yapı üzerinde tehlikeli davranışlar oluşturur. Bu nedenle, yapının 

oturduğu zeminin özellikleri önem taşımaktadır. Yanlış yer seçimi ve yapı-zemin ilişkisinin doğru kurulamaması 

depremin hasara yol açmasının başlıca sebeplerindendir. Proje aşamasında zemin etütlerinin uzmanlar tarafından 

dikkatlice yapılması gerekmektedir. Zemindeki olumsuzluklardan dolayı hasara yol açan 3 temel sebep vardır; 
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a. Fay hattı kırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şekil 1. St. Andreas /San Francisco) Fay Hattı                   Şekil 2. St. Andreas Fay Hattı Üzerinde Bulunan  

        Üzerinde Konumlanmış Yapılar (duplicious.com)              Hasar Görmüş Bir Yapı (nreionline.com) 

                                                           

b. Zeminin zayıf olması 

 

Özellikle sıvılaşan zeminler ve eğimli zeminler deprem esnasında yapının hasar görmesine sebep olur.  

 

Şekil 3. Sıvılaşan Zeminlerin Yapısı                                            

                                                                                                     Şekil 4. San Francisco Marina Bölgesinde Zemin           

                                                                                                     Sıvılaşmasından Kaynaklanan Hasar (1989)                       

                                                                                                     (pubs.usgs.gov) 

 

Şekil 5. Eğimli Araziler ve Yapının Konumlandırılması (FEMA, 2006) 
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c. Tsunami 

Deprem sonrası hasara yol açan sebeplerden birisi de Tsunami’dir.  

 

 

Şekil 6. Tsunami Oluşumu ve Alınabilecek Önlemler (FEMA, 2006). 

 
1.2. Bina 

 
Mimar, bina formunu, mekânsal kurguyu ve yapı alt sistemlerini, deprem sırasında doğacak olan yanal ve düşey 

kuvvetleri taşıyarak ve belirli ölçüde sönümlendirerek zemine aktaran bir taşıyıcı sistem (strüktür) ile 

bütünleştirecek bir tasarıma yönelmelidir. Bu amaçla, düşey yükleri taşıyan bir strüktürün yanında, depremin 

doğurduğu dinamik yanal yükleri taşıyarak sönümlendiren ve aktaran ikinci bir strüktürün var olması gerektiğini 

anlamalı, düşünmeli; bu iki strüktürü tek bir taşıyıcı sistem olarak bina ile bütünlemeli ve bunun için alternatif 

yaklaşımlar geliştirerek modelleyebilmelidir. Bunu gerçekleştirmek için, mimarın taşıyıcı sistemler, sistemlerin 

davranışları ve modellenmesi ile mimarlık teknolojisi üzerine bilgi birikimi, görgü ve deneyimi olmalıdır. 

(Şengezer, 1999) Tasarımcılar ve mühendisler 10 Avrupa Standardını kapsayan ve ortak bir yaklaşım olan 

Eurocode’un bir şartname olarak depreme dayanıklı yapı tasarımı için çıkarılmış olan Eurocode-8’ini esas 

almalıdır (Bisch, 2011). 

 

 
1.2.1 Depremin Bina Üzerindeki Etkileri 
 
Binaların Yer Hareketine Tepkisi 

 

 
Şekil 7. Yer hareketine binanın gösterdiği tepki 

 

Binalar yer hareketlerine karşı ayakta kalacak bir biçimde düzenlenmelidir. Deprem anında binaların zemin 

katları daha sabit kalırken üst kotlar atalet momentine bağlı değişkenlik göstererek geriye doğru yaslanmaktadır. 

Şekilde görüldüğü üzere Yük (F)= Kütle (m)x İvme (A)’ye eşittir. Yani süratle birlikte uygulanan yük orantılı 

olarak artar (Watson et al., 1999). 
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Şekil 8 Deprem esnasında yapı sallantının şiddeti ve sıklığına, bina yüksekliğine, kütleye, kesit alanına ve ilgili 

faktörlere bağlı olarak sarkaç şeklinde hareket etmeye başlar. 

 

 

Dalga Hareketinin Strüktürel Harekete Etkisi 

 
Deprem boyunca zemin kendi kendine birçok yöne doğru hareket ederken, üst katlar ana hareketi dengeleyecek 

şekilde hareket etmeye, denge kurmaya ve kopmayı önlemeye çalışır. Karışık sehim hareketleri binanın her türlü 

titreşime tepki vermeye çalışmasının sebebidir. 

Deprem hareketlerinin ne sıklıkta olacağını tahmin etmek kolay olmadığından yapının depreme karşı belli bir 

tepki vereceğini düşünmek en belirgin tasarım hatalarından biri olarak kabul edilebilir. Çeşitli deneyimler 

sonucunda deprem hareketlerinin çeşitli yönlerde, sıklıkta ve büyüklükte ortaya çıkmış olduğu görülmüştür. 

Yani teorik olarak strüktürlerin depreme tepkisinin hissedilen harekete, çeşitli uzunluklardaki titreşim 

periyotlarına, farklı katlardaki kütle ağırlıklarına ve titreşim sönümlemelerine bağlı olarak değişeceği 

söylenebilir (Watson et al., 1999). 

 

 

Şekil 9. Dalga hareketinin etkisi 

Binanın Yatay Hareketleri 

 

Yatay hareketler/yer değiştirmeler tüm katlara eşit şekilde veya seviyede etki etmeyebilir. Bu da deprem 

esnasında bir katın farklı bir yöne, diğerinin zıt yöne hareket etmesine sebep olabilir. 
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Şekil 10. Yatay hareketler karşısında binanın durumu (Watson et al., 1999). 

 
1.2.2 Depreme Dayanıklı Bina Formunun Oluşturulması 

 

Hemen hemen tüm binalar bükülebilen ve bükülemeyen malzemelerin kombine edilmesiyle yapılandırılır. Hatalı 

birleşimler binanın yükünü de etkileyeceği için deprem performansını da etkiler. Binanın yapısal elemanları 

bütün bir çerçevenin parçaları olarak birbiriyle bağlantılı biçimde tasarlanmalıdır. Örneğin, birbirine bağlanan bu 

çerçeve düzenini bozacak bir şekilde farklı yapı malzemeleri kullanmak negatif bir yaklaşımdır.  

 
Bina Yüksekliği 

 

Bina, deprem dalgalarının yoğunluğuna bağlı olarak belirli bir periyot (sismik dalganın bir çevrim yapması için 

gereken saniye cinsinden zaman süresi) süresince etkilenir. Yükseklik deprem esnasında bu süreleri 

değiştirebilen ana etkenlerden biridir. Yapılar titreşime, kat yüksekliğine bağlı olarak, farklı modlarda cevap 

verirler (Şekil 11). Deprem için etkili olan ilk tepkimedir (çok yüksek katlı yapılar hariç).  

Strüktürel sistem, malzeme ve geometrik oranlar da periyodu etkileyen faktörlerdir. Bina ve zemin periyodunun 

çakışmasından ise büyük hasarlara neden olan “rezonans” oluşur (FEMA, 2006). 

    

  

 

Şekil 11. Bina Yüksekliğine Bağlı Olarak Değişen Periyotlar          Şekil 12. Titreşim Modları (FEMA, 2006)                                                                                                              

(FEMA, 2006).                          

             

Zemin Katın Önemi; Yumuşak ve Zayıf Kat ile Kısa Kolon 

 

Yapılarda katlar arasındaki süreksizlik deprem esnasında negatif tepkimelere sebep olmaktadır. Eurocode 8 

yönetmeliğine göre düşey ve yatay taşıyıcı çerçeve ve yüzeylerde süreklilik sağlanmalıdır. Özellikle açık 

planlanan zemin ve ilk katlar zayıf katların oluşmasına ve yapının sismik güçler altında etkisiz kalmasına sebep 

olur (FEMA, 2006). Yumuşak katın oluşması, hem mimari çözüm arayışı hem de kullanım amaçlarının bina 

şekline yansımasından kaynaklanabilir. Özellikle giriş katları yer kazanmak veya saydamlığı artırmak için 

rijitliği sağlayan perde duvarlardan yoksun bir şekilde yapılandırılmaktadır.  
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Şekil 13. Zemin Kat Yüksekliğinin Artmasıyla Yumuşak Kat Oluşması ve Alınabilecek Önlemler 

 

 

Yumuşak Kat;  

 Kolon Eklemek 

 Çapraz Bağlantı Elemanı Eklemek 

 Cephede Payanda ile Desteklemek gibi önlemlerle depreme dayanıklı hale getirilebilir (FEMA, 2006). 

 

Kısa Kolon 

 
Yapının 3. boyuttaki oranının bozulmasına sebep olan faktörlerden birisi de kısa kolondur. Kolonun 

bükülmezliği yaklaşık olarak kolon uzunluğunun karesi olarak hesaplanmaktadır ve örnekte görüldüğü gibi kısa 

kolon uzun kolonun yarısı olmasına rağmen 8 katı yük taşımaktadır.   

 

 

  

Şekil 14. Kısa Kolon Problemi (FEMA, 2006)              Şekil 15. Dolgu Duvar Sebebiyle Kısa Kolon Oluşumu 

                                                                     ve Sebep Olduğu Hasar (FEMA, 2006) 
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Güçlü kiriş zayıf kolon 

 

Şekil 16. Otopark strüktüründe zayıf kolon güçlü kiriş durumundan oluşan hasar,  Los Angeles depremi, 1987 

(pinterest.com). 

 

Asimetrik Plan Formunun Sebep Olacağı Olumsuzluklar 

 
Deprem esnasında titreşim tüm yönlerden geldiği ve her elemana eşit zamanlı olarak etki ettiği için “en mantıklı” 

çözüm plan ve cephede simetrik bir yaklaşım izlemektir; böylece binanın her yönden yüke karşı dayanımı 

artacaktır. Fakat tasarım yapılacak alan, fonksiyonel gereklilikler ve estetik algısı formu değiştirmektedir 

(Watson et al., 1999). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16: L ve T Plan Formlu Yapılarda Dönme 

 

Asimetrik plan formuna sahip L ve T plan formlu bu binalarda kanatlar deprem yüküne bağlı olarak farklı 

yönlere hareket edebilirler.  

 

 
 

Şekil 17. Bükülme-Bükülmezlik Farklılığının Sebep Olacağı Dönme 
 

Strüktür bir bütün halindeyse, burulma-bükülme gözlenir. Bükülme-bükülmezlik özelliği bir bölümde diğerinden 

farklı ise sağ örnekte olduğu gibi flexible parça güçlü parça etrafında dönecektir. 
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Depreme dayanıklılıkta etkili olan yalnızca simetrik plan formuna sahip olmak değildir. Üst katları alt 

katlarından fazla metrekareye sahip yüksek yapılarda dikey ivmelenmeden dolayı benzeri eğilme durumu 

gözlenir. Yapının bükülmezliği bölümden bölüme farklı olacağından kule ve geniş alanlı katlar arasında yer 

değiştirme görülebilir (Watson et al., 1999). Eurocode 8’e göre de yatayda ve düşeyde karmaşıklık (sürekli fakat 

farklı kütlelerden oluşan bina formları) simetriyi, dolayısıyla deprem esnasındaki tepkimeyi olumsuz 

etkilemektedir (Şengezer, 1999). 

 

 

 

Şekil 18: Katlardaki Metrekare Farklarının Sebep Olacağı Hareketlenmeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19. L Plan Formlu Yapıda Ayrışma (FEMA, 2006). 
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            Şekil 20. L Plan Formu için Çözüm Önerileri       Şekil 21. Yapı Plan Formları ve Oluşabilecek Hasarlar 

            (FEMA, 2006)                                                         

 

 

Strüktürel Sistemi Birbirine Bağlamanın Gereksinimi 

 

Tasarım sürecinin başında, taşıyıcı sistem oluşturulurken sistemi oluşturan elemanların birbiriyle olan ilişkisi bir 

çerçeve sistem ile sağlanmalıdır. Eğer bina sistem olarak bir bütün değilse, yapısal elemanlar birbirine 

bağlanmamışsa her bir eleman depreme bireysel tepki verecektir ve bu da en dayanıksız birimin yıkımıyla 

sonuçlanacaktır. Örneğin taş yapılarda katlar duvarlara gerektiği gibi bağlanmamışsa, duvarlar katlardan 

bağımsız hareket eder ve çökmeler oluşur. Yapının fiziksel dayanımını sağlayabilmek için tasarım izin 

verdiğince her bir eleman diğerine olması gerektiği gibi bağlanmalıdır. Bu da yeterli bağlarla, düzenli 

detaylandırmayla ve dikkatli inşa ile mümkündür (Watson et al., 1999). Çerçeve oluşturulurken kolon-kiriş 

düzenlemesi dikkatlice yapılmalıdır. Ülkemizde, çerçevenin kapanmayarak kirişlerin kiriş üzerine oturtulması 

gibi yanlış uygulamalara çok fazla rastlanmaktadır.  

 
Bitişik Nizam Binaların Depremdeki Hareketi 

 
Deprem kuvvetine her bina kendi başına cevap verir. Binanın orijinal dikey pozisyonundan ortaya çıkan yatay 

hareket drifttir (Watson et al., 1999). Her bir bina bireysel sarkaç gibi hareket eder ve birbirleriyle çarpışan 

binalarda ciddi hasarlar meydana gelir. Eurocode 8’de bahsi geçen önemli faktörlerden birisi de bina 

salınımlarının çevresini en az etkilemesini sağlayacak donatıların kullanılmasıdır (Bisch, 2011). Bitişik kütleler 

arasında salınım derzlerinin bulunmaması ve salınımları artıracak formların kullanılması deprem esnasında 

olumsuz durumlar oluşturacaktır (Şengezer, 1999). 
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Şekil 22. Bitişik Nizam Binaların Deprem Sonrasındaki Durumu (megainsaatvemimarlik.files.wordpress.com). 

 

 

Yapısal Olmayan Elemanlar 

 
Depremlerde, yapısal olmayan elemanların davranışı da önem taşımaktadır. Balkon çıkmaları, saçaklar, 

parapetler, küpeşteler, güneş kırıcılar, heykeller, levhalar, çiçeklikler ya da iç mekanlardaki asma tavan, 

merdiven gibi elemanlar tasarımda sismik güçlere dayanabilecek kapasitede tasarlanmalı ve 

konumlandırılmalıdır (Watson et al., 1999). Malzeme ağırlıkları da hesaba katılmalıdır.  

 

Giydirme Cephe Tasarımı 

 

Eğer giydirme cepheler kattan kata bağlanmışsa depremin etkisi daha az olur. Katlara saplanmış ve çıkmış bir 

biçimde yapılmışsa çok daha fazla etkilenir. Tasarımda yüklerin her zaman bütüne paralel olmayacağı göz 

önünde bulundurulmalı ve asıl hareketin yapıda makas kuvveti, esneme ve kırma gibi etkilere yol açabileceği 

bilinmelidir (Şekil 23) (Watson et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23. Giydirme cephenin deprem esnasındaki hareketi 

Çıkma Elemanlarının Yer Değiştirmesi 

 
Doğaları gereği çıkmalar çerçevede birleşim yerinden abartılı bir şekilde dönmeye meyillidir (Şekil 24). 

Kontrolsüz bitim noktaları dikeyde kopmalara yol açabilirler. Çıkmalı yapılarda çoğunlukla duvar elemanlarının 

düşmesiyle veya cam kırılması sebebiyle güvenlik tehlikeye girebilir (Watson et al., 1999). 
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Şekil 24.  Çıkmaların deprem esnasındaki hareketleri 

 

3. DEPREM ETKİLERİNİN MİMARİ TASARIMDA SAĞLADIĞI FIRSATLAR ve 

DEPREM MİMARİSİNE DOĞRU YÖNELİM 

 
Birçok ilgi çekici mimari form ve yaklaşımlar, İspanya, Fransa, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, ve 

Amerika’nın bir bölümü gibi deprem faktörünün önem taşımadığı yerlerde gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 

deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde bu faktör, tasarımın ilk aşamasından itibaren büyük önem taşımak 

zorundadır. Ancak bu durum, birbirinin aynı-tek tip tasarımların ortaya çıkması anlamına gelmez. Özellikle 

“deprem mimarisi” adı verilen yaklaşım, özellikle son 50 yıldır strüktür – cephe düzeni ve iç mekan elemanları 

arasında birbiriyle ilişkili oldukça etkili görsel çözümler sunmaktadır. Mimar ve mühendisin koordinasyonlu 

çalışması bu sonuçlarda büyük rol oynar (Charleson ve Taylor, 2000). 

 
 Yatay ve Düşey Kuvvet Taşıyıcı Sistemler; Çapraz Elemanlarla Destekleme 

 

 

Şekil 25. Çapraz destekli kule,                                  Şekil 26. Sismik (ortada) çerçeveler ve yerçekimi (iki yanda) 

Wool House, Wellington,                                          moment dayanımlı çerçeve arasındaki farklılıklar, Castrol 

House, (Charleson ve Taylor, 2000)                          (Charleson ve Taylor, 2000) 
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Şekil 27. Tekerlekli merdiven mafsalı,                            Şekil 28. Union House amortisörleri, enerji         

IRD Building, Wellington                                               sönümleyen sistem, Auckland 

 (Charleson ve Taylor, 2000)                                          (Charleson ve Taylor, 2000)                              

                    

Cepheler, sismik direnç sistemlerini ifade etmede tasarımcılara fırsatlar sunar. Yapı strüktür elemanlarının görsel 

olarak sergilenmesi tasarımda zarif bir farklılık oluşturabilir ve kent görünümüne olumlu bir katkıda bulunabilir. 

 

Metaforik yaklaşımlar  
 

 
 

Şekil 29. Bir metafor olarak deprem, Nunotani Office Building, Peter Eisenman, Tokyo, 1998 (pinterest.com) 

 

 

4. SONUÇ 

 
Görülüğü gibi, deprem konusunda strüktür tasarımı kadar doğru mimari tasarım da büyük önem taşımaktadır. Bir 

bina depreme karşı tüm elemanlarıyla eğilme, bükülme ve kopmayı engelleyebilecek bir biçimde tasarlanmalı 

başka bir deyişle esnek fakat sabit kalabilecek bir sistem olmalıdır.  

Deprem esnasında ortaya çıkan hasarlar hayatlarımıza çok büyük etki edecek olaylardır. Dolayısıyla mimar 

öncelikli olarak depreme dayanıklı ve can güvenliği sağlayacak bir yapı tasarlamayı hedeflemelidir. Hedefler 

şöyle özetlenebilir; 

- Önceliği can güvenliğine vererek çeşitli bina elemanlarını temel planlama ve tasarım ilkeleriyle 

bütünleştirmek, 

- Kurallara uygun bir planlama yaparak ve gerekli tasarım değişkenlerini dikkate alarak binanın deprem 

performansını maksimuma çıkarmak. 
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Depreme dayanıklı yapı tasarımının ortaya çıkardığı deprem mimarisi alanında gelişmenin arttırılması için düşey 

ve yanal kuvvetleri stabiliteyi bozmadan sönümleyerek zemine aktaran ve tasarım ile bütünleşen taşıyıcı sistem 

olasılıklarının geliştirilmesi ve bunların grafik modellemelerinin yapılması, uygun detay çözümü, malzeme  ve 

işçiliğin sağlanması ve bu konularda ilgili meslek gruplarının bilinçli ve titiz çalışmaları konunun kritikliği 

açısından büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET 
  
Polimerler, sahip oldukları özelliklerden dolayı ileri mühendislik malzemelerinin üretimi, tıp, eczacılık, tekstil 

sanayisi, ulaşım sektörü, ambalaj ve kozmetik sanayisi, oyuncak üretimi, iletişim sektörü gibi akla gelebilecek 

tüm sektörlerde yaygın kullanım alanına sahiptir. Ülkemiz polimer malzeme üretiminde, Avrupa’da ve dünyada 

önde gelen ülkeler arasındadır. Bu çalışmada deprem mimarisinde kullanılan polimerik malzemeler, akıllı 

malzemeler ve portatif mimari hakkında genel bir bilgi vermek amaçlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Polimer Malzemeler,  Mimari, Deprem, Akıllı Mimari, Portatif Mimari  

 

POLYMER MATERIAL USED IN EARTHQUAKE AND ARCHITECTURE 

 

ABSTRACT 
 

Polymers, because of their properties, are widely used in all sectors, such as production of advanced engineering 

materials, medicine, pharmaceutical, textile industry, transportation industry, packaging industry, toy 

manufacturing, the cosmetics industry, the communications sector. Our country is among the leading countries in 

the production of polymeric material in Europe and in the world. In this study, general information about 

polymeric materials used in earthquake architecture, smart materials and portable architecture were provided. 

 

Keywords: Polymer Materials, Architecture, Earthquake, Smart Architecture, Portable Architecture 

 

 

1. GİRİŞ  
 

Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır ve depremler, en büyük doğal felaketlerden birisidir  (Panel, 2010).  

Geçmişte yaşanılan depremler içinde 2011 yılındaki Van, 1999 yılındaki Gölcük – Yalova ve 1971’deki Burdur 

depremi hafızalardadır. Bu büyük doğal felaketin zararlarını en aza indirmek için; 

 

 Yerleşim alanlarını kırık (fay) hattından uzak ve sağlam zeminler üzerinde kurmalı, 

 Alüvyal dolgulu, gevşek yapılı zeminlere yerleşilmemeli, 

 Depremi önceden haber verebilen yöntemler geliştirilmeli (Japonya bu konuda oldukça önemli 

ilerlemeler kaydetmiştir), 

 Binaların yapı malzemesi ve yapı tekniği depreme dayanıklı olmalı, 

 Halk deprem konusunda eğitilmeli, 

 Deprem sonrası için sivil kurtarma ekipleri ile araç ve gereçler her an hazır tutulmalı,           

 Hastane ve tıbbi ekipler depreme göre teşkilatlandırılmalıdır. 
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Cezayir, ABD ve Japonya'da deprem hasarları konusunda çalışmalar yürüten Wang, Kaliforniya'da hasar gören 

yapılar üzerinde yaptığı incelemelerde, mimari tasarım kararlarının, bazı yapıların hasar görmesinde, diğer 

tasarım kararlarına göre açık bir şekilde belirleyici olduğu sonucuna varmıştır. Yıkıcı depremlerden çıkarılan 

dersler, depreme dayanıklı yapı tasarımı için aynı önemde ve aynı anda üç temel koşulun bir araya getirilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır (Öner, 2015); 

 

a. Depreme dayanıklı mimari tasarım 

b. Yasa ve Yönetmeliklere uygunluk 

c. Nitelikli malzeme, uygulama ve denetim 

 

Bu çalışmada polimerler, mimari tasarım ve deprem ve kullanılabilecek akıllı malzemeler ve portatif mimari 

hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. 

 

 

2. POLİMERLERİN YAPI MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI  
 

Ülkemiz polimerik malzeme üretiminde, Avrupa’da ve dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Yaşamımızda 

vazgeçilemeyen bir yere sahip olan polimerik malzemeler ,1920li yıllarda Hermann Staudinger tarafından; ilk 

olarak yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerin, yani makro moleküllerin varlığını öne sürmesiyle geçen 95 sene 

içinde hafif, dayanıklı, ekonomik ve görsel özellikleri ile günlük yaşamımızın her alanında yer alan malzemeler 

haline gelmiştir (Saçak, 2010; Okay, 2007).  Polimerler sahip oldukları özelliklerden dolayı ileri mühendislik 

malzemelerinin üretiminde, tıpta, eczacılıkta, tekstil sanayisinde, ulaşım sektöründe, ambalaj sanayisinde, 

oyuncak üretiminde, kozmetik sanayisinde, iletişim sektörü gibi akla gelebilecek tüm sektörlerde yaygın 

kullanım alanına sahiptir. Kullanımı çok eskilere dayanan ve canlı vücudunda da bulunan polimerler; daha 

kaliteli bir yaşam için üretimi - atık malzemelerinin de fazlaca olması nedeni ile - gelecek nesillere temiz bir 

çevre bırakmak için doğada bozunabilirliği veya yeniden değerlendirilebilirliği ile üzerinde en çok araştırma 

yapılan malzemelerdir. Polimerlerin başlıca avantajları, hafif oluşları, korozyona karşı dayanıklı oluşları ve 

kolay işlenebilirlikleridir. Bugün dünyada üretilen polimerlerin yaklaşık % 30’u her sene inşaat mühendisliği ve 

yapı endüstrisinde kullanılmaktadır. Bu da yapı malzemeleri olarak ta kullanılan polimerlerin ne kadar önemli 

olduğunun bir göstergesidir (Okay, 2007). 

 

Mimaride ve inşaat mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan malzemelerin genel özellikleri incelendiğinde 

diğer alanlardan farklılıkları (Okay, 2007); 

 

1) Düşük fiyat, 

2) Çok büyük hacimlerde tüketim,  

3) Dayanıklılık ve uzun ömür talebi,  

4) Kamu güvenliği: Altyapı hata kabul etmiyor, depremler bunlara bir örnek olarak verilebilir.  

5) Relatif basit ve az hassas prosesler: Kullanılacak malzeme, inşaatın olduğu mekanda proses edilecekse, 

bu prosesin oldukça düşük hassasiyette ve kolay yapılabilir olması gerekiyor.  

 

Polimer malzemelerin yapı malzemeleri olarak kullanılmaları için tarihçesini incelediğimizde; Antik çağlarda taş 

ve odun başlıca yapı malzemeleriydi. Zamanla kilin kullanılmasıyla briket, tuğla ve kiremit yapmayı öğrenince, 

taş ve briket esas yapı malzemeleri olarak yerlerini aldılar. MÖ. 3000 yıllarında Mısır’da piramitlerin 

yapılmasından 18. yy. sonu-19. yy. başına kadar kırılgan malzemeler olan taş ve briket belirleyici yapı 

malzemeleriydi. Bunlar duvar ve kolonlar için uygun yapı malzemeleri olmasına karşın eğilmeye karşı düşük 

kopma kuvvetleri nedeniyle yatay elemanların yapımında problemlere yol açıyordu. 18. yy sonunda ortaya çıkan 

çelik ve çimento, çekmeye ve sıkıştırmaya karşı yüksek kuvvetleri ile yeni bir çığır açtılar. Çelik kullanımı çok 

hızlı bir gelişme gösterdi. Yüksek dayanıklı çelik kabloların yerine çok daha hafif ama çelik kablolar gibi 

kuvvetli olan karbon elyaf ile takviye edilmiş polimerik malzemeler (carbon fiber reinforced polymer, CFRP) 

geleceğin klasik malzemeleri olarak değerlendirilebilir. CFRP uzay, havacılık, sporda kullanıldığı gibi yapı 

mühendisliğinde de kullanılmaya başlandı. 5-10 mikrometre çapında çok ince karbon elyafların poliester reçine 

içinde gömülmesi ile CFRP oluşmaktadır. Ancak, çelikten 5,2 defa daha hafif olan CFRP’lerin fiyatının yüksek 

olması nedeniyle inşaat mühendisliğinde yaygın olarak kullanılmamaktadır (Okay, 2007). 

  

http://www.milliyet.com.tr/abd/
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1824 yılında patenti alınan, ucuz olması, üretimi kolay ve betonun yapımında olağanüstü bir hidrolik bağlayıcı 

olan Portland çimentosu 20. yüzyılın en popüler ve temel yapı malzemesi oldu. Bu “sentetik taş”ın doğal taş gibi 

en büyük dezavantajı çekmeye karşı düşük kopma kuvveti ve yüksek kırılganlığıdır. Betonun, elastik 

kuvvetlendirici çubukların, elyafların, ya da aktif kuvvetlerin katılması ile özelliklerinin iyileştirilme çalışmaları, 

19. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır.  Gerçekte kırılgan malzemeleri kuvvetlendirmek için elyaf 

kullanımı, kil-su çamurunu kuvvetlendirmek için at kılı katılması yöntemleri eski Mısır zamanlarına kadar 

dayanmaktadır. Malzemenin tokluğunun artması için elde edilen elyaf takviyeli betonların gelişiminde ise;  çelik 

elyaf takviyesi 1960’larda, polimerik elyaflar 1970’lerde, cam elyaf katkısı 1980’lerde, karbon elyaf katkılı 

betonlar ise 1990’ların başında kullanılmaya başlandı, yaygınlaştı.  Plastikler diğer bir grup yapı malzemeleridir.  

 

Polimer malzemelerin hafif olmaları (yoğunlukları 1- 1,4), kimyasal dayanıklılıkları, yüksek ışık geçirgenlikleri 

ve boyanabilmeleri ve kolayca şekil verilebilmeleri avantajları arasındadır. Dezavantajları ise; düşük elastik 

modülleri, düşük termal dayanıklılıkları ve UV ışınlarına dayanıksız olmalarıdır (Okay, 2007).  

 

Ancak katkı maddeleri ile bu dezavantajlar giderilebilmektedir. Örneğin 10-80 MPa koparma kuvvetine sahip 

olan plastiğin, cam elyaf ile kuvvetlendirilmesi sonucu koparma kuvveti 130-600 MPa çıkarılabilmektedir.  Bir 

başka örnekte elastik modülü 2 GPa olan bir plastiğe cam elyaf katılarak çeliğin elastik modu 55 GPa 

ulaşılabilir. Diğer yandan uygun katkılar ile plastiğin UV enerjisini absorplaması ve daha uzun, görünür bölgede, 

dalga boyları halinde yayması sağlanmaktadır. Yanmayı önleyici katkılar ile plastiklerin termal dayanıklılıkları 

arttırılabilmektedir (Okay, 2007). 

 

 

3. POLİMER MALZEMELER VE MİMARİ TASARIM 
 

Günümüzde esnek, taşınabilir, değişebilir, hareket kapasitesine sahip, çevreyle ve kullanıcıyla uyumlu olan 

mimari tasarımlar istenmektedir. Doğayla ilişki kuran, doğadan ve doğanın malzemesinden yararlanan, doğanın, 

maddenin değişimi, dönüşümü, canlılığı, dokusu, ritmini ve rengini tasarımlara aktaran, doğayla paylaşımlar 

taşıyan yaklaşımlar doğrultusunda mimari tasarımlar geliştirilmekte, mimari uygulamalar ve malzeme üretimleri 

çevre verileri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Doğadaki formların ve malzemenin nerede ve nasıl 

kullanılabileceğine ilişkin mimari tasarımlara disiplinler arası işbirliğiyle malzemelerin yapacağı katkılar aşağıda 

belirtildiği şekilde sınıflandırılabilir (Gezer, 2008a); 

 

1) Ekolojik Mimari 

2) Organik Mimari 

3) Yaşayan Mimari 

a) Değişebilir Mimari 

b) Dinamik Mimari  

c) Esnek Mimari  

d) Akıllı Mimari  

4) Portatif Mimari  

5) Morfo-Ekolojik Mimari  

 

Bu çalışmada ise incelenecek olan Akıllı Mimari ve Portatif Mimaride kullanılan polimerik malzemelerin 

kullanımlarıdır.  

 

3.1 Akıllı Mimariye Malzemenin Katkısı 

 

Eski çağlardan beri bina yapımında geçerli olan “yapının ortam şartlarıyla mücadele etme” özelliği yerine, 

günümüz tasarımlarında akıllı malzemeler mimariye uygulandığında “yapının çevresel uyarılara cevap vererek 

ortam şartlarına uyum gösteren (akıllı) yapı” özelliği taşıması istenmektedir (Gezer, 2008a; Orhon, 2012).   

 

Akıllı malzemeler, dış uyaranlara - fiziksel (basınç, sıcaklık, nem, ışık, elektrik alan, manyetik alan vb.), 

kimyasal (pH, çözelti vb.) veya biyolojik – karşı niteliğini değiştirerek ve/veya enerji dönüşümü yaparak yanıt 

veren malzemelerdir. Günümüzde yirmiden fazla grup altında sınıflanan akıllı malzemelere örnek olarak –

elektrik (piezoelektrik, termoelektrik vb.), –kromik (termokromik, fotokromik vb.), –reolojik (manyeto-reolojik, 
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elektroreolojik vb.) malzemeler ve şekil bellek alaşımları verilebilir. (Addington & Schodek, 2005). Bu 

bağlamda akıllı malzemeler, çevreden gelen uyarılara özelliklerini veya şeklini değiştirerek cevap veren, kendi 

içinde ve çevresindeki değişimlere tepki vererek belirli işlevleri anında ve sürekli olarak yerine getirebilen 

malzemelerdir (Okay, 2007; Orhon, 2012). 

 

Işık, sıcaklık, basınç, magnetik alan ya da kimyasal bir etki sonucunda fiziksel özellikleriyle ya da kimyasal 

yapılarıyla değişebilen, böylece kendini güçlendiren, şekil, renk değiştiren, akışkanlık değişimine uğrayan, 

madde saçan, elektrik üreten, termal yayılım yapan akıllı malzemeler; organik, dinamik, akıllı mimaride yer 

alarak yaşayan mimariye en büyük katkıyı yapmaktadır.  

 

Mimaride hareketli mekanizmaların üretiminde, termal genişleme özelliğine sahip olan malzemeler, çatı ve 

cephe sistemlerinde, yaşayan mimarinin yeni malzemeleri olarak iletken, dielektrik, piezoelektrik, 

manyetoreolojik, elektroreolojik özellikleriyle şekil değiştiren, kendini temizleyen, havaya duyarlı, ışık ve 

sıcaklık değişiklikleriyle uyarıldığında, benzer şekilde davranış gösteren polimer malzemeler-akıllı jeller 

kullanılmaktadır (Ritter, 2007). Avusturya’da Albert Wimmer, AN_Mimarları tarafından  tasarlanan 77 metre 

yükseklikteki binanın cephesinde olduğu gibi; Titanyumoksit içeren “hidrotect” şeffaf kaplamalı fotokataliktik 

seramik malzemeli cephe yüzeyi kendini temiz tutabildiği gibi, kaplama yüzeyinde oluşan serbest elektronları ile 

oksijeni aktive ederek çevredeki havayı temizlemesi ile ekolojik mimaride kullanılan  malzemelere örnek 

gösterilebilir (Ritter, 2007; Gezer, 2008a; Orhon, 2012). 

 

3.2. Akıllı Malzeme Anlayışı ve Mimarlık 

 

Malzeme biliminde alışılmış anlayış, malzemelerin kullanım süresince mümkün olduğunca niteliklerini 

korumasıdır; çünkü malzeme niteliklerinin değişmesi genellikle dış uyaranlar sonucu bozulma (çürüme, 

korozyon, göçme vb) ile ilişkilendirildiğinden istenen bir durum değildir. Malzemeden kullanım boyunca 

değişime uğramaması dışında bir beklentisi olmayan alışılmış (klasik) malzeme anlayışının aksine akıllı 

malzeme anlayışında malzemeden kullanım sırasında dış uyaranlara karşı işlevlerine yardımcı olacak faydalı 

nitelik değişimleri yapması beklenmektedir. Okay’a (2007) göre “bir anlamda tüm malzemelerin belli bir derece 

akıllılığı” söz konusudur. Örneğin ısıtıldıklarında genişlerler veya daha kolay işlenirler, bazılarının ısıtılması ile 

iletkenlikleri artar. Ancak malzemeyi gerçekten akıllı yapan bu tip değişimlerin “malzemenin dizaynı ile ortaya 

çıkmasıdır.” Bu nedenle akıllı malzemeler aslında tasarlanmış malzemelerdir. Akıllı malzeme yaklaşımı 

mimarlığa uygulandığında “ortam şartlarıyla mücadele eden” yapı anlayışı yerini, “çevresel uyaranlara yanıt 

vererek ortam şartlarına uyum gösteren” yapı anlayışına bırakmaktadır. Bu yaklaşımda yapıya atfedilen 

“akıllılık” kavramı, akıllı malzeme kullanılarak uygun biçimde tasarlanan yapı elemanları veya bileşenlerinin bir 

sonucudur. 

 

“Çevresel koşullara yanıt veren mimarlık” kavramı ilk kez 1970 yılında Negroponte tarafından ortaya atılmıştır. 

Ancak sonraları akıllı malzemelerin kullanıma girmesi bilgisayarlara gerek duymaksızın akıllı malzemelerin 

algılayıcı ve/veya devindirici olarak kullanıldığı yapılar üretmeye olanak sağlamıştır. Çevresel koşullara yanıt 

veren mimari yapıların ilk örneklerinden biri Institut du Monde Arabe (Paris, Fransa, 1981-1987, Jean Nouvel) 

yapısıdır. Cepheye gelen ışığa bağlı olarak otomatik kontrol edilen mekanik diyafram düzeneğiyle içeri alınan 

ışığı ayarlayan cephe panellerinin kullanıldığı yapıda sadece ışık algılayıcılarda sınırlı biçimde akıllı malzeme 

kullanılmıştır. 1992 yılında Munih Modern Sanat Müzesi için açılan yarışmada Becker Gewers Kuhn & Kuhn 

tarafından sunulan proje, cephede güneş kontrolü için kromik cam kullanımının ilk örneklerinden biri olmuştur 

(Ritter, 2007). Böylece akıllı malzemeleri gerçek potansiyeliyle kullanarak çevresel koşullara yanıt veren ilk 

yapılar ortaya çıkmıştır (Gezer, 2008a; Orhon, 2012).  

 

Üzerindeki çatlaklara sokulan ahşap kamaları sıcak su döküp genişleterek taş blokları çatlatma yöntemi mimarlık 

tarihi kadar eskidir. Eski çağlardaki akıllı malzeme etkilerine bir örnek;  Theophrastus, MÖ. 4. yüzyılda 

turmalinin ısıtıldığında saman liflerini ve külü kendisine çektiğini yazarak bilmeden ilk piezoelektrik malzemeyi 

tanımlamasıdır.  
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Mimari uygulamalarda kullanılan akıllı malzemeler (Ritter, 2007; Gezer, 2008a; Orhon, 2012) şunlardır:  

 

a) Fiziksel ve kimyasal uyaranlara karşı renk niteliklerinde (renk, opaklık vb.) oluşan tersinir değişiklikler 

(kromizm) ile tepki gösteren Kromik malzemeler: Bunlar arasında elektrik potansiyeli uygulandığında renk 

değiştiren elektrokromik malzemeler, sıcaklığa bağlı olarak renk değiştiren termokromik malzemeler, ışık 

etkisiyle renk değiştiren fotokromik malzemeler ve ortamın asitlik (pH) derecesine bağlı olarak renk değiştiren 

halokromik malzemeler mimari kullanıma en uygunlarıdır.  

 

Günümüzde ‘Akıllı cam’ olarak adlandırılan, üzerlerine düşen ısı, ışık yoğunluğu veya uygulanan elektrik 

potansiyeline bağlı olarak renk nitelikleri kontrol edilebilen akıllı cephe sistemlerinde pasif kontrollü 

uygulamalarda fotokromik ve termokromik camlar, aktif kontrollü uygulamalarda ise elektrokromik camlar 

kullanılmaktadır (Selkowitz, 2001). Uygulandıkları yüzeyde meydana gelebilecek asitlik değişimi ile 

bozulmaları (korozyon, çürüme vb.) renk değişikliğiyle göstererek erken uyarı verecek halokromik akıllı boyalar 

bu malzeme grubuna ait  diğer bir örnektir (Orhon, 2007; Gezer, 2008a; Orhon, 2012). 

 

b)Üzerlerine uygulanan kuvvet sonucunda karşılıklı yüzlerinde elektrik potansiyeli oluşturan Piezoelektrik 

malzemeler: Ticari olarak üretilen piezoelektrik malzemelere örnek olarak seramik esaslı PZT (kurşun zirkonat 

titanat), polimer membran PVDF (poliviniliden florür) ve polimer köpük PP (polipropilen) verilebilir (Patel, 

2011). Piezoelektrik etkiyle oluşan elektrik, uygulanan kuvvetle orantılı olduğundan, bu malzemelerin yapı 

uygulamalarında öncelikle strüktürel davranışın izlenmesinde kullanımları düşünülmüş ve uygulanmıştır. 

Örneğin: PZT içeren boyalar, metal konstrüksiyonun (çelik, alüminyum) üzerine uygulanarak – boyada oluşan 

elektrik potansiyelini izleyen algılayıcılarla bütünleşik bir sistemle birlikte – strüktürel davranışın izlenmesinde 

kullanılmaktadır. Bu tip bir akıllı boya Gateshead Millennium Köprüsü’nde (Newcastle, İngiltere, 2001, 

Wilkinson Eyre Architects) kullanılmıştır (Orhon, 2007). Temas, ses veya hareketi algılayan piezoelektrik 

polimer (PEP) malzemeli ince film algılayıcılar da kullanım aşamasındadır. Örneğin, 2005 yılında Finlandiya’da 

bir polis karakolunda linolyum kaplama altına yerleştirilen bu tip bir basınç algılayıcı başarıyla denenmiştir. 

Japonya’da ise PEP film algılayıcılarla kullanıcı varlığını algılayan “akıllı oda” sistemleri üzerinde çalışılmıştır 

(Ritter, 2007).  

 

c)Dış uyaranlar etkisiyle hal (katı, sıvı, gaz vb.) değiştiren, enerji depolama özelliği gösteren Faz değiştiren 

malzemeler: mimari uygulamalarda genellikle pasif iklimlendirmede ısı enerjisini depolama maksadıyla 

kullanılmaktadır. Polimer mikro kapsüllenmiş parafin mumu esaslı bir Faz değiştiren malzemeler FDM micronal 

adıyla ticari olarak piyasaya sunulmuştur; toz haldeki malzeme duvar veya tavanlarda kullanmak üzere sıva, 

dolgu vb. maksatlarla yapı malzemelerine katılmaktadır. Bu malzemenin kullanıldığı ilk projelerden biri 3-litre-

house (Ludwigshafen, Almanya, 2001) projesidir. 

 

d) Işık, sıcaklık, elektrik alan vb. uyaran etkisiyle katı, sıvı veya gaz bileşenlerinin atom veya molekülleri 

arasındaki Adezyonu değiştiren malzemeler: Bu malzemeler arasından titanyum dioksit (TiO2) absorbsiyon 

(emme) veya adsorpsiyon (yüzeye tutunma) ile kendisine tutunan kirletici maddeleri (parçacık maddeler, uçucu 

organik bileşikler, azot oksitler) karbondioksite parçalayıcı (fotokatalitik) etki göstermesi nedeniyle mimari 

uygulamalarda kullanıma girmiştir. Ticari olarak 1909 yılından bu yana kullanılsa da fotokatalilitik etkisi geç 

fark edilen malzeme, mimari uygulamalarda ilk kez 1995 yılında Japonya’da seramik yüzey kaplamalarında 

kullanılmıştır (Ritter, 2007). Bu kaplamalar ‘ışıkla kendi kendine temizleme’ işlevi dışında titanyum dioksitin 

kuvvetli yükseltgen özellikleri sebebiyle yüzeyindeki bakteri ve virüsleri de parçalayarak yok edebilirler; bu 

nedenle ameliyathane vb. sağlık mekanlarında da kullanılırlar. Seramik dışındaki yapı malzemelerine de 

titanyum dioksit ince filmlerle kaplama veya pigment olarak katma yoluyla fotokatalik özellik kazandırılmıştır; 

duvar kağıtları, camlar, dış cephe boyaları, yapı membranları gibi. Malzemenin süper hidrofilik özelliği 

nedeniyle bu tip kaplama uygulanan camlar ‘buğu yapmama’ özelliği de kazanırlar. Titanyum dioksit kullanılan 

fotokatalitik çimentolarsa ilk kez İtalya’da ‘TX active’ adıyla piyasaya sunulmuş ve ilk defa Jubile Kilisesi 

(Roma, İtalya, 2003, Richard Meier) yapısında kullanılmıştır. Günümüzde bu tip çimentolarla yapılan betonlar 

‘kirlilik yiyici beton’ olarak da anılmaktadır. 

 

e) Şekil değişikliğine uğradıktan sonra uygun yönde sıcaklık değişimi uygulandığında ilk konumuna dönebilen 

Şekil Bellek Alaşımlarıdır. Bu etki ilk kez 1932 yılında altın-kadmiyum (AuCd) alaşımlarında saptanmış, 

Bugün bilinen en güçlü şekil bellek alaşımları ticari olarak Nitinol (eşit oranlarda nikel-titanyum içeren NiTi) 
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adıyla bilinen NiTi, 'dir (Orhon, 2006). Bazı şekil bellek alaşımlar sabit sıcaklıkta konvansiyonel metallere göre 

20 misli daha elastiktir; süper elastisite olarak anılan bu özellikleri “yapı strüktürlerinin deprem dayanımını 

arttırmak” üzere şekil bellek alaşımları kullanımını olanaklı kılmaktadır. Bu konuda yürütülen çalışmalarda 

deprem yüklerini bölümlendirmek üzere kritik noktalarda (kolon-kiriş bağlantıları gibi) veya aktif yapısal 

kontrol sistemlerinde (deprem damperleri gibi) şekil bellek alaşımları kullanımı geniş biçimde araştırılmaktadır. 

 

f) Yapı cephelerini renkli ve hatta etkileşimli medya ara yüzlerine dönüştüren LED diyot ve sıvı kristal ekran, 

kullanımı giderek yaygınlaşan fotovoltaik güneş panelleri de Diğer akıllı malzemelerdir. Her iki yüzü arasında 

sıcaklık farkı bulunduğunda elektrik potansiyeli oluşturan termolektrik malzemeler yapı kabuklarında 

kullanılarak – iç ve dış mekan arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle elektrik üretebilen ve Mimari uygulamalar için 

gelecek vaat eden birçok akıllı malzemeden birisidir. Bir diğeri: Manyetik alan etkisinde sıvı fazdan katı faza 

milisaniyeler içerisinde geçip tersinirlik ilkesi gereği manyetik alan kalkınca tekrar sıvı faza dönen manyeto-

reolojik malzemeler ve aynı faz değişimini elektrik alanla yapan elektro-reolojik malzemeler darbe 

sönümlendirici olarak deprem damperlerinde kullanılabilir – darbe alındıktan sonra tekrar sıvı faza gecen 

malzeme salınarak dengeleyici olarak görev yapacaktır. Şekil-bellek etkisini sıcaklık değişimi yerine ışıkla 

yapan şekil bellek polimerleri daha iyi araştırıldığında ucuzlukları sebebiyle çok kullanım bulacaktır.  

 

3.3. Portatif Mimariye (Portable Architecture) Malzemenin Katkısı  

 

Polimer malzemeden 1957 yılında Richard Hamilton, Marvin Goody ve Prof. Albert Dietz tarafından üretilen 

konut; “Monsanto House of the Future - Geleceğin Evi” (Eriç, 2002), “1968’de Jean Maneval tarafından tasarımı 

yapılan “Bulle”, Wally Byams’ın 1980’lerde tasarladığı, seri üretime uygun yaşama birimi “Airstreams”, 2001 

yılında Werner Aisslinger tarafından tasarlanan “Loft Cube”, 2004 yılında polikarbonat malzemeden yapılmış 

Mimar Marcin Panpuch tarafından tasarlanan “kara ve su üstü üç katlı ev”, 2005 yılında Richard Hordan ve 

Münih Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği “Micro Compact Home” veya “m-ch” olarak adlandırılan 

alüminyum kutu ev, Herve Delaby ve Paul Burchill tarafından karavandan esinlenerek geliştirilen polimer esaslı 

malzemeden yapılan konut prototipi “The Cargo S”, gezici, portatif mimarinin malzeme teknolojisiyle 

geliştirilmiş özellikli örnekleridir. Bugün ise Dr. Robert Kronenburg Liverpool Üniversitesi, Mimarlık ve İnşaat 

Mühendisliği Fakültesinde “Portable Buildings Research Unit”i kurarak bu mimari tarza uygun olabilecek 

tasarımları ve malzemeleri araştırmaktadır. Çok kısa sürede hazır elemanlarla kurulan bu mikro evlerin tasarım 

ilkelerinde kullanılacak malzemenin dayanıklı ve hafif olması gerekmekte ve tasarımlarda güneş enerjisinin, 

rüzgarın, jeotermal enerjinin gücünü kullanmak gibi dönüşüm felsefesi bulunmaktadır.  

 

 

 
 

Şekil 1. Monsanto House of the Future (docomomo-

us.org) 

Şekil 2. Casa Bulle, (www.hogarismo.es) 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.hogarismo.es%2F2012%2F02%2F15%2Fun-prototipo-del-pasado-para-una-vivienda-del-futuro-casa-bulle-six-coques-por-jean-maneval%2F&ei=WrAsVfHfGtHXarbdgJgE&bvm=bv.90790515,d.d2s&psig=AFQjCNE9v7GjR2k40cUWPlT7M6ClEDtRVQ&ust=1429078245234370
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Şekil 3. Loft Cube, (inhabitat.com) Şekil 4. Future House, (marcinpanpuch.com) 

 

Dijital teknolojinin giderek küçük boyutlara indirgenmesi ve bu nedenle insanın yaşam düzenindeki alan 

gereksinimlerinin azalması, mimariyi az alanlı, yer değiştirebilen, hareketli tasarımlara yönlendirmekte, asma-

germe, şişme, prefabrike sistemlerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Fuller’in “Dymaxion House” olarak 

adlandırılan portatif mimariye hizmet eden alüminyum kaplamalı evi yaklaşık 1945 yılları için oldukça sıra dışı 

bir yaşam tarzı sayılırken, bugünün polimer malzeme teknolojisi ile portatif mimarinin uygulama alternatifleri 

giderek zenginleşmektedir (Gezer, 2008a; Orhon, 2012). 

 

 

  

Şekil 5. Micro Compact Home (m-ch) 

(microcompacthome.com) 

Şekil 6. The Cargo S (pinterest.com) 

 

Polimer malzemenin performans özellikleri ve teknolojilerinin gelişmesi, Portatif Mimarinin de günümüzde 

hızla gelişmesini sağlamaktadır. Hafif olmaları, kolay şekil verilebilmeleri, yüksek ışık geçirgenlikleri,   

renklendirilebilmeleri, kimyasallara dayanıklı olmaları ve en önemlisi ucuz olmaları ile polimer esaslı yapı 

malzemeleri portatif mimari tasarımlarının uygulanabilirliğini de sağlamaktadır. Üstelik polimer malzemelerin 

lif yapımına uygunluğu, tekstil yüzeylerin üretimini sağlamakta ve bu yüzeylerin metrajlarının fazla, aynı 

zamanda ağırlıkça hafif olmaları, mimari tasarımlara taşınabilir asma–germe, şişme sistemler gibi hafif formları 

ve toplanabilir strüktürleri, katlanıp taşınabilen örtüleri ile mimariye hareket yeteneği sağlamaktadır (Gezer, 

2008b). 

 

Deprem ve tsunamiyle sarsılan Japonya’da evlerin depreme daha dayanıklı olmasının en büyük nedenleri 

araştırıldığında; Geleneksel ve çağdaş Japon konut mimarisinde rasyonel bir plan anlayışı görülmekte, çıkma ve 

cumba gibi hareketli plan anlayışı görülmemektedir. Japon konutlarında duvar kalınlıklarının 5-6 en fazla 8 cm. 

olduğu dikkati çekiyor. Bölmeler, kapılar ve pencereler çok ince, hafif, ağaç çıtalar üzerinde ışığı geçiren cam ve 

kağıtlar ile detaylandırılıyor. Portatif olmasıyla dikkat çeken bu yapılar aynı zamanda kullanışlılık da sağlıyor. 

Uyudukları yerleri mobilyadan çok döşek, yastık ve yorgan ile döşeyen Japonlar bunları sürme kapaklı gömme 
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dolaplarda depolanmaktalar. Günümüz konutlarında iletişim araçları ve beyaz eşyalarını da özel kapaklı alçak 

mobilyalarda depolayarak devrilme riskine karşı koymaktadırlar (Öner, 2015). 

 

 

4. SONUÇLAR  
 

Türkiye, yeryüzünün en aktif fay zonları içerisinde bulunan ve her zaman büyük deprem tehlikesi ve riskine 

maruz kalan bir ülkedir. Ülkemiz jeolojik özellikleri, topoğrafik yapısı ve iklimi nedeniyle doğal afetleri sıkça 

yaşamaktadır. Can kaybının ve hasarın çok büyük olmasının yanında depremin ekonomik maliyeti de çok 

yüksektir (Panel, 2010). Polimer malzemeler iletişimden, tekstil, sağlık ulaşım ve yapı malzemeleri olarak da 

kullanılmaktadır. Polimer kimyasında ilerlemeler diğer yapı malzemelerine oranla çok daha hızlı olmakta ve bu 

nedenle önümüzdeki yıllarda bu yüksek molekül ağırlığında polimer esaslı yapı malzemelerinin geleneksel 

malzemelerin önüne geçeceği düşünülmektedir. Günümüzde yirmiden fazla grup altında sınıflanan akıllı 

malzemelerin mimarlıkta kullanımları bir kaç malzeme grubu dışında hala araştırma aşamasındadır. Akıllı 

malzeme teknolojileri geliştirildikçe mimari tasarımlar da bu malzemeler doğrultusunda yeniden 

düzenlenmektedir (Gezer, 2008a). Bu nedenle can kayıplarının yaşanmaması, deprem sonrası insanların 

barınmaları ve bu büyük doğal afetin etkilerinin deprem sonrasında oluşan virüsler ve bakterilerin bulunduğu 

ortamlarda zarara sebep olmaması için mümkün olan en kısa zamanda giderilmesi; akıllı mimari ve portatif 

mimarinin iç içe olduğu yapıların hızlı, seri montajları ile oldukça yararlı olabilecektir. 

 

 

 

KAYNAKLAR 
 

 Addington, M., Schodek, D., 2005. Smart Materials and Technologies for Architecture and Design 

Professions. Elsevier Ltd., Amsterdam 

 Gezer, H., 2008a. Akıllı (Smart) Malzemenin Mimari Ve İçmimaride Kullanılması, 4.Ulusal Yapı 

Malzemesi Kongresi ve Sergisi. TMMOB yayını, İstanbul, s.329-34 

 Gezer, H., 2008b. Polimer Malzeme İle Portatif Mimari”, 4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 

TMMOB yayını. ISBN 978-9944-89- 663-7, İstanbul, s.169-181. 

 Gezer, H., 2011. Malzemenin gizli güçlerinin mimariye katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen 

Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.97-118. 

 Orhon, A.V., 2007. Modern Yapı Malzemeleri. 

http://www.yapidergisi.com/makaleicerik.aspx.MakaleNum=21 

 Okay, O., 2007. Polimerik Malzemelerin Bugünü ve Yarını, İTÜ, Kimya Böl. 

www.kimya.itu.edu.tr/ookay  

 Orhon, A. V., 2012. Akıllı Malzemelerin Mimarlıkta Kulanımı. Ege Mimarlık  Aralık 2012. 

 Öner, B., 2015.  12 Nisan 2015, Milliyet.com.tr. 

 Patel, I., Uzun, M. 2011. The Requirement for Piezoelectric Smart Material For Current and Future 

Applications, Sigma - Journal of Engineering and Natural Sciences, sayı: 29, YTU 

 Ritter, A., 2007. Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, Birkhauser, Basel. 

 Şaçak, M., 2012. Polimer Kimyası. Gazi Kitabevi  

 Panel, 2010. Türkiye’nin Deprem Gerçeği Paneli 2010. Gazi Üniv. Deprem Araştirma ve Uygulama 

Merkezi Yayini, Ankara Ocak 2010,   

 Şekil 1 http://www.docomomo-us.org/register/fiche/monsanto_house_future 

 Şekil 2 http://www.hogarismo.es/2012/02/15/un-prototipo-del-pasado-para-una-vivienda-del-futuro-casa-

bulle-six-coques-por-jean-maneval/ 

 Şekil 3 http://inhabitat.com/prefab-friday-rooftop-prefabs/loftcube-werner-aisslinger-rooftop-prefabs/ 

 Şekil 4 http://www.marcinpanpuch.com/FHL.htm 

 Şekil 5 http://www.microcompacthome.com/company/?con=ltd 

 Şekil 6 https://www.pinterest.com/pin/179229260142316469/ 

http://www.kimya.itu.edu.tr/ookay
http://www.docomomo-us.org/register/fiche/monsanto_house_future
http://www.hogarismo.es/2012/02/15/un-prototipo-del-pasado-para-una-vivienda-del-futuro-casa-bulle-six-coques-por-jean-maneval/
http://www.hogarismo.es/2012/02/15/un-prototipo-del-pasado-para-una-vivienda-del-futuro-casa-bulle-six-coques-por-jean-maneval/
http://inhabitat.com/prefab-friday-rooftop-prefabs/loftcube-werner-aisslinger-rooftop-prefabs/
http://www.marcinpanpuch.com/FHL.htm
http://www.microcompacthome.com/company/?con=ltd


 

 

POSTER BİLDİRİLERİN ÖZETLERİ 

Abstracts of Posters 
 



IBEES2015, 7-9 May 2015 
Burdur-Türkiye 

456 

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE 

KULLANIMI 
 

 

Alper KEREM
 1
, Latif Gürkan KAYA

1 

 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur,  

akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com 

 

 

ÖZET 
 

Dünya genelinde enerjiye olan talep her geçen yıl hızla artmaktadır. Bu durum enerji kaynağı sorununu da 

beraberinde getirmektedir. Günümüzde, fosil kökenli enerji rezervlerinin sınırlı miktarda olmaları ve çevreye 

saldıkları zararlı gaz miktarlarındaki artış, insanoğlunu rüzgar enerjisi gibi temiz, çevre ile uyumlu sürdürülebilir 

enerji kaynaklarına yönlendirmektedir. Böylece, Dünya genelinde çok sayıda rüzgar enerji santrali (RES) inşaa 

edilmeye başlanmıştır. Kurulan her bir RES, rüzgarını değerlendirmek isteyen bölge halkı için alternatif bir 

enerji olurken yatırımcılar için yeni bir sektör haline gelmiştir. Bu çalışmada, enerji ihtiyacını karşılamak 

amacıyla kurulan enerji üretim santralleri (nükleer, jeotermal vb.) incelenerek, özellikle deprem bölgeleri gibi 

riskli alanlarda RES yatırımları için yer seçim kriterleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın son 

aşamasında, RESlerin deprem öncesi ve sonrasındaki fiziksel davranışları incelenerek tartışılmış, santral ömrü ve 

çevre kalitesi için önerilerde bulunulmuştur.   
 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerji santrali, Deprem, Elektrik enerjisi   

 

USE OF WIND POWER PLANTS IN EARTHQUAKE ZONES 
  

ABSTRACT 
 

Every year, worldwide demand for energy has rapidly been increasing. This brings the power supply problem. 

Today, human beings as clean wind energy is directed to an environmentally sustainable energy sources because 

of being a limited amount of fossil-based energy reserves and increasing in the amount of harmful gases they 

release into the environment. Thus, a large number of wind power plants (WPP) began to be constructed in the 

entire world. Each established WPP has become a new sector for investors, while alternative energy for the 

people who wish to evaluate the wind. In this study, energy generation plants in order to meet the energy needs 

(nuclear, geothermal, etc.) were examined; especially for the WPP investments in risky areas such as earthquake 

zones were conducted research on site selection criteria. In the final stage of the study, the physical behavior of 

the WPPs before and after the earthquake has been discussed and the suggestions have been made for plant life 

and environmental quality 
 

Keywords: Wind power plants, Earthquake, Electric energy 
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ÖZET 

 
Geoteknik mühendisliğinde oturma ve temel altı zeminde oluşan yük dağılımı gerek zemin iyileştirmesi gerekse 

betonarme tasarımda önem arz etmektedir. Bu değerlere bağlı olarak uygun ve ekonomik çözüm üretebilmek için 

sonuçların gerçeğe yakın olması gerekmektedir. Bu çalışmada; 10m x 10m ebatlarında kare temel için yapı kat 

sayısına bağlı olarak temele gelen yük 1 kg/cm2, 2 kg/cm2, 3 kg/cm2, 4 kg/cm2 ve 8 kg/cm2 düzgün yayılı yük 

olarak uygulanmıştır. Deprem esnasında oluşabilecek pik değer sabit yatay yük olarak verilmiş ve Plaxis 2D 

programı ile modelleme gerçekleştirilmiştir. Teorik hesaplamalar ve modellemeler sonucunda elde edilen 

değerler karşılaştırılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Yüzeysel Temeller, Oturma, Taşıma Kapasitesi,  Dinamik Etki, Plaxis   

 

COMPARISON THE SETTLEMENT AND LOAD DISTRIBUTION ON SHALLOW 

FOUNDATIONS DEPEND ON THE STRUCTURAL LOAD 

 

ABSTRACT 

 
Settlement and load distribution occurred at sub base soil of foundation have an importance for both soil 

improvement and reinforced concrete design. According to these data results must be closer to the real values 

within the scope of producing proper and economical solution. In this study, structural load is applied as 1 

kg/cm2, 2 kg/cm2, 3 kg/cm2, 4 kg/cm2 and 8 kg/cm2 due to weight of structure floors onto square foundation 

having 10m x 10m dimensions. Possible peak load value that can occur earthquake is transmitted as constant 

horizontal load and modelling procedure is also performed with Plaxis software. Theoretical and modelling 

results are compared. 

 

Keywords: Shallow Foundations, Settlement, Bearing Capacity, Dynamic Effect, Plaxis 
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ÖZET 

 
Kaya düşmesi tabiat olayları ve zamanla kayaların aşınması veya desteksiz kalması sonucu meydana gelir. 

Ülkemizde birçok yerleşim alanları kaya düşmesi riski altındadır. Denizli ili, Bozkurt İlçesi, İnceler Beldesinde 2 

mahalle muhtemel kaya düşmesi riski altında bulunmaktadır. 7269 sayılı Afet kanunu uygulamalarında riski 

ortadan kaldırmak veya riskin bulunduğu yerdeki insanları başka yerleşim bölgelerine nakil etmek gerekir. Bu 

bölgede kaya blokların düşmesi sonucu oluşabilecek hasarların önlenebilmesi için 7269 sayılı Afet kanunu 

gereğince Jeolojik etüt Raporu yapılarak Genel hayata Etkili ilan edilmiştir. 

 

Bu çalışmada, Bozkurt ilçesi, İnceler Beldesi için ayrıntılı kaya ıslah raporu hazırlanmış, rapor dâhilinde kütle 

tahmin analizi için kayaların belirli noktalarından kot ölçümleri yapılmıştır. Kütle hacimleri, her bir kaya bloğu 

için modellenerek, uygun mesafelerde açılabilecek hendek boyları ve arazi klas durumları tespit edilmiştir. 

Yapılan ıslah çalışmaları neticesinde, kaya düşmesi riski büyük oranda ortadan kaldırılmış ve bu yolla hasar 

görmesi olası konutlar için ikamet sorunu giderilmiştir.  

  

Anahtar Kelimeler: Hendek, Risk, Kaya Islahı 
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ÖZET 

 
Yozgat ili Merkez ilçeye bağlı Beyvelioğlu Köyü, ilin 20 km güneybatısında yer almakta olup, kaya düşmesi 

tehdidi altındadır. Beyvelioğlu Köyündeki kaya düşmesi olayı köyün kuzeydoğu tarafındaki Kale Tepe ve köyün 

kuzeybatı tarafındaki İnbaşı Mevkiinde gözlenmektedir. Köy Kale Tepenin eteklerinde yoğunlaşmış ve kaya 

düşmesi olayından bu bölge daha fazla etkilenmektedir. 

 

Beyvelioğlu Köyü yerleşim alanı sedimanter arazi içinde olup, deniz çekilmesi(Regresyon) sonucu oluşan 

regresif serisinin üzerinde kurulmuştur. Regresif seriyi oluşturan ve kaya özelliği kazanan en üst birimi 

konglomeralardan oluşur ve bu birim kohezyonu zayıf suya duyarlı birimdir. Bozunmaya uğrayan bloklar yer 

çekimi ve doğal faktörlerinde etkisiyle, ana kayadan büyük kütleler halinde ayrılmakta ve yerleşim birimine 

kadar inerek, meskenlere zarar vermektedir. Yerleşmede 14 konut risk altındadır. 3-7 metre yükseltileri arasında, 

300 m uzunluğunda, 50-60° arasında değişen topografik eğime sahip yamaç, sabit olmayan bloklarla kaplıdır. 

Ana kayadan kopan parçalar ile evlerin uzaklığı 50-150 metre arasında değişmektedir. Blokların kütlesi 200-250 

m³ arasındadır.  

 

Düşme tehlikesi olan kayalar kaide betonu ile sabitlenmiş, birçoğu kırıcı ekskavatör ile kırılmıştır. Kaya düşmesi 

olayı üzerinde, sahanın jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik özelliklerinin değişik oranlarda etkisi vardır. 

İnceleme alanı Yozgat İli Deprem Bölgeleri Haritasında 2. Derece deprem kuşağında olan Yerköy ilçesine 15 

km mesafede olup, kaya bloklarının olası deprem sarsıntılarından etkilenmesi muhtemeldir. 

Harekete geçmesi olası kayaların, yerleşim birimi üzerine yuvarlanma tehlikesi hendekler açılarak ortadan 

kaldırılmış ve kaya ıslah çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından tamamlanmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Kaya Düşmesi, Beyvelioğlu Köyü, Deprem, Tektonik Çalışmalar 
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KARACAÖREN II İÇME VE KULLANMA SUYU PROJESİNE 

ALTERNATİF KARACAÖREN III PROJESİ ÖNERİSİ 
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ÖZET 

 
Antalya 2023 İçme ve Kullanma Suyu Projesinin Isparta Burdur ve Antalya İlleri Açısından Zorlukları 

bulunmaktadır. Bu nedenle ürettiğimiz alternatif proje ile Yazılı Kanyon Çıkışından alınacak suyun Boru hattı ile 

Karacaören II çıkışındaki Kargı Kanyonu aracılığı ile tasarlanan Karacaören III barajına getirilerek buradan 

Antalya’nın içme ve kullanma Suyunun temin edilmesi. Isparta Açısından; Isparta Antalya Karayolunun 

Kaldırılması riskini ortadan kaldıracak, Karacaören I Çevresindeki yerleşim birimlerinin koruma alanları 

sınırlamalarından kurtulacak. Burdur Açısından; Karacaören I ve Karacaören II Barajları çevresindeki yerleşim 

birimlerinin koruma alanları sınırlamalarından kurtulacak. Köylerin taşınması ve birçok hukuki sorunlardan 

kurtulacak. Bu göller üzerinde Turizm ve Balıkçılık faaliyetlerinin sona erme riski ortadan kalkacak. Antalya 

Açısından; Temiz ve Güvenilir Bir İçme ve Kullanma Suyuna Kavuşmuş olacak. Bu aşamada uygun görülürse 

toplamda Kuş uçuşu 21 Km uzunlukta ve düşeyde Yaklaşık 145m (Yaklaşık 325 -180) bu hattan ve düşeyde 

Yaklaşık 90m (Yaklaşık 180 -90) bulunan baraj çıkışından Elektrik üretimi sağlanabilir.   

 

Anahtar Kelimeler: Karacaören, İçme ve Kullanma Suyu, Antalya, Burdur 

 

KARACAÖREN III PROJECT PROPOSAL ALTERNATIVE TO THE 

KARACAÖREN II DRINKING WATER PROJECT  

 

ABSTRACT 

 
Antalya 2023 fresh and usable water project has some difficulties for Isparta, Burdur and Antalya. To overcome 

these difficulties according to Our alternative water project, water taken from the exit point of Yazili Canyon 

will be taken with a pipe line via Kargi Canyon at the exit of Karacaoren II to projected new Karacaoren III 

damn and will be used for Antalya as fresh and usable water; For Isparta; to cancel the risk of removing Isparta 

Antalya highway, will be free from the restrictions, limitations for the protection of settlement areas around 

Karacaoren I region. For Burdur, will be free from the restrictions, limitations for the protection of settlement 

areas around Karacaoren I and Karacaoren II regions, the transportation some villages and some legal obstacles. 

The risk to end or stop some tourism and fishing on lakes will be cancelled. For Antalya, fresh and usable water 

will be provided easily. If it is accepted and approved it is possible to produce electricity at the exit point of 

damn with total bird flight 21 km long and vertical approximately 145 m (325 - 180) from this level and vertical 

approximately 90 m (180-90). 

 

Keywords: Karacaören, Drinking Water, Antalya, Burdur 
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ÖZET 

 
Isparta Büklümü doğusunda yer alan Beyşehir Gölü, büklümün yakın jeolojik geçmişi ile bağlantılı fay 

sistemleri açısından önemlidir. Beyşehir Gölü üzerinde Beyşehir Gölü Fayı (BGF) ve çevresindeki fayların 

yapısal özelliğine ilişkin bilgi elde etmek amacıyla yer radarı (GPR) çalışması, Göl çevresinde de arazi 

gözlemleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu amaçla, sözü edilen fayı, göl üzerinde dik kesebilecek şekilde değişik doğrultularda 5 profil boyunca veri 

alınmıştır. Çalışmada 100 MHz korumalı (kapalı) ve 200 MHz korumasız (açık) antenler kullanımıyla 5 m 

derine kadar inilebilmiştir. Profillerin uzunlukları 500 ila 2000 m arasında değişmektedir.  

 

Beyşehir gölünün bütün batı kıyısı boyunca KB-GD doğrultusunda devam eden Beyşehir gölü fayının göl 

üzerindeki radar verilerinde eğim atım bileşeni ön plana çıkmaktadır. Fay yapısı bütün profillerde 

gözlenmektedir. Ana fayın göl dışından geçtiği düşünülürse göl içerisinde sintetik ve antitetik bileşenleri 

bulunmaktadır. Graben sisteminin göl içerisinde de devam ettiği radar verileri ile görüntülenmiş ve atım 

miktarları da hesaplanmıştır. Beyşehir gölü fayına paralel uzanımlı Adalar Fayı da göl içerisinde tespit edilip 

adlandırılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Beyşehir Gölü Fayı, Yer Radarı (GPR), Beyşehir Gölü, Isparta Büklümü, Neotektonik  

  

INVESTIGATION OF THE KUMDANLI FAULT AND ITS SURROUNDING AREA 

ON THE BEYSEHIR LAKE BY GROUND PENETRATİNG RADAR (GPR) 

 

ABSTRACT 

 
A GPR survey was performed on the Beysehir Lake to obtain the structural properties of Beysehir Lake Fault 

(BLF) and its surrounding faults in east of Isparta belt. On the other hand, the geological units crossed this fault 

were observed by field observations. GPR data was collected along 5 profiles in various directions by using 100 

MHz shielded and 200 MHz unshielded GPR antennas. The length of profiles changes from 500m to 2000m.  

 

Major Beysehir Lake Fault extends alon the NW-SW direction in the west of Beysehir Lake. The results 

obtained from the field observations and radar sections BLF is normal fault. There are graben and horst 

structures in the lake. Adalar fault which is paralel to BLF in the lake were determined and named. 

 

Keywords: Beyşehir Lake Fault, Ground Penetrating Radar(GPR), Beyşehir Lake, Isparta Belt, Neotectonic 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada Gölcük gölü ve yakın çevresindeki jeolojik birimlerin derinlikle değişimini belirlemek amacı ile 

yüzey dalgaları analiz yöntemlerinden MASW tekniği uygulanmıştır. Toplam 14 noktada MASW verisi alınarak 

derinlik-kayma dalgası hız (Vs) yapısı elde edilmiştir. Elde edilen kayma dalgası hızlarından 5, 10 ve 30m 

derinlikleri için kat haritaları hazırlanarak derinlikle jeolojik birimlerin değişimi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Diğer taraftan Vs kat haritalarının renk skalaları EC8 (Eurocode 8) ve NEHRP (National Earthquake Hazards 

Reduction Program)’e göre hazırlanarak aynı zamanda bölgenin zemin sınıfı değişimi de belirlenebilmiştir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada MASW yöntemi ile yüzeye yakın jeolojik birimlerin değişimlerinin yüksek 

çözünürlük ve güvenilirlikle kolayca incelenebileceği ve buna ek olarak zemin sınıfının da belirlenebileceği 

gösterilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Gölcük, Vs30 (30 m derinlikte ortalama kesme dalgası hızı), MASW, Zemin Sınıflaması   

 

INVESTIGATION OF GEOLOGICAL UNITS BY MASW TECHNIQUE IN 

GOLCUK AREA, ISPARTA 

 

ABSTRACT 

 
In this study, In order to determine the depth variation of geological units placed in Gölcük lake and vicinity one 

of the surface waves techniques MASW was applied. Vs-depth structure was obtained by analyzing the MASW 

data collected at 14 points. The depth variation was evaluated by obtaining Vs5-15-30 average velocities maps. 

In addition, the color scales of the Vs maps were adjusted to EC8 (Eurocode 8) and NEHRP (National 

Earthquake Hazards Reduction Program), the soil classification variation of the area were obtained. In the result 

of this study, it was showed that the transition of shallow geological units may reliably be obtained and also soil 

classification maybe determined by MASW technique easily. 

 

Keywords: Gölcük, Vs30 (30m depth average shear wave velocity), MASW, Soil Classification 
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ÖZET 

 
Deniz ile kara arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için kıyı yapıları gerekmektedir. Ülkemizde genel olarak 

yatlar için yat limanları, balıkçı tekneleri için balıkçı barınakları, yük taşımacılığı için yük limanları ve yolcu 

taşımacılığı için yolcu limanları bulunmaktadır. Limanlarımız ~8300 km’lik kıyı şeridimizde bazen 

yoğunlaşarak konumlanmıştır. Limanlarımızın bulunduğu konumlar coğrafi bilgi sistemleri ile derlenerek, 

Türkiye deprem bölgeleri haritası ile değerlendirilmiştir. Ülkemizin çoğunlukla birinci derece deprem bölgesinde 

yer almasının da etkisi ile limanlarımızın büyük kısmının birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı 

görülmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemiyle veriler hazırlanırken liman tipleri de göz önüne alındığından, önem 

derecelerine göre inceleme yapmak mümkün olmuştur. İnceleme sonucunda limanlarımızın önem dereceleri de 

göz önüne alınarak deprem bölgeleri elde edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Deprem Bölgeleri, Limanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri   

 

ASSESSMENT OF HARBOURS CONSIDERING EARTHQUAKE ZONES 

 

ABSTRACT 

 
Coastal structures are required in order to provide the link between land and sea. In our country generally, there 

are marinas for yachts, fishing shelters for fishing boats, ports for cargo transportation and passenger ports for 

passenger transportation. Our ports are located in ~ 8300 km long coastline focusing in some regions. The 

locations of our ports are compiled with geographic information systems, have been evaluated with the map of 

Turkey earthquake zones. It is seen that most of our ports take place in the first degree earthquake zone with the 

effect of our country taking place in the first-degree earthquake zone. To study the severity of harbours has been 

possible while the port types have been taken into consideration by Geographic Information System when 

preparing the data. Earthquake zones of our harbours have been obtained considering the severity of our 

harbours by the result of assessment. 

 

Keywords: Earthquake Zones, Harbours, Geographic Information System 
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ÖZET 
Dünya deniz ticaretinin yaklaşık % 80’i ve ülkemizin ithalat ve ihracat taşımalarının %90’ına yakın bir bölümü 

deniz yoluyla yapılmaktadır. Deniz yolu ile taşımacılığın merkezi de limanlardır. Ülkemiz yük limanlarının 

konumları ve elleçlenen yük cinsleri coğrafi bilgi sistemleri ile derlenerek, Türkiye deprem bölgeleri haritası ile 

değerlendirilmiştir. Elleçlenen yük cinslerinin her hangi bir kaza durumunda çevreye vereceği zarar ve deprem 

bölgeleri göz önüne alınarak risk durumu tahminlenmiştir. Ülkemizin çoğunlukla birinci derece deprem 

bölgesinde yer almasının da etkisi ile limanlarımızın büyük kısmının birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı 

görülmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemiyle veriler hazırlanırken elleçlenen yükler de göz önüne alındığından, 

deprem durumunda risk değerlendirmesi yapmak mümkün olmuştur. İnceleme sonucunda limanlarımızın risk 

dereceleri sunulmuştur.    

 

Anahtar Kelimeler: Deprem Bölgeleri, Limanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Risk Değerlendirmesi   

 

RISK ASSESSMENT OF PORTS CONSIDERING EARTHQUAKE ZONES 

 

ABSTRACT 

 
Approximately 80% of world sea trade and 90% of our country's import and export trade has been done by sea 

transport. The marine transportation center is also ports. The locations of our country’s ports and handled cargo 

types are compiled with geographic information systems and have been evaluated with the map of Turkey 

earthquake zones. Risk assessment has been forecasted considering environmental effect of cargo types on an 

accident situation and earthquake zones. It is seen that most of our ports take place in the first degree earthquake 

zone with the effect of our country taking place in the first-degree earthquake zone. To study the risk assessment 

on an earthquake situation has been possible while the environmental effect of handled cargo types has been 

taken into consideration by Geographic Information System when preparing the data. Risk assessment of our 

ports has been presented by the result of forecast. 

 

Keywords: Earthquake Zones, Ports, Geographic Information System, Risk Assessment 
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DOĞAL AFET RİSK YÖNETİMİ 
 

 

Çağdaş KOÇKAN 

  
Ankara Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, cagdas.kockan@afad.gov.tr 

 

ÖZET 

 
Türkiye’nin başlıca maruz kaldığı doğal afetler depremler, kuraklıklar, şiddetli yağışlar, seller, heyelanlar, kaya 

düşmesi, yangınlar ve endüstriyel patlamalardır. Afet yönetim sistemi can ve mal kaybını azaltmalı ve ülkeleri 

doğal afetler ve diğer insan kaynaklı afetleri de içeren bütün tehlikelerden korumalıdır. Uluslar riske dayalı 

bütünleşik afet ve acil durum yönetim sisteminde desteklenmelidir. 

 

Bu çalışmanın amacı ülkemizin afet yönetimi sisteminin daha iyi ve kapsamlı olarak anlaşılmasının sağlanması 

ve afet risk yönetimi uygulamalarının ve etkinliğinin arttırılmasıdır. Bu çalışma afet yönetim sistemi, risk 

yönetimi, zarar azaltma, doğal afet ve tehlike gibi temel kavramlarını öğrenmek için çok iyi bir deneyim sunar. 

Afet yönetiminin bileşenlerinin ne olduğu sorusunu da cevaplar. Türkiye’de ulusal afet yönetim sisteminin genel 

bir resmini sunar. 

 

Bu çalışmayla İsviçre’nin Davos kentinde 5. Uluslararası Afet ve Risk Yönetimi Konferansı’nda poster sunumu 

olarak katılan diğer ülkelere ait 80 poster arasından üçüncülük kazanılmıştır. Bu bağlamda ülkemizdeki mevcut 

Afet Yönetim Sistemimizin iyileştirilmesi için neler yapılabileceği tartışılmıştır.  

   

Anahtar Kelimeler: Doğal afet, tehlike, risk azaltma, bütünleşik afet yönetim sistemi 
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DENİZ ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ ATIĞI KİTOSANIN BETONARME 

YAPILARDA KULLANIMI 
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1
, Oktar SOYKAN
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1
, Osman ÇELİK
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1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, cenkocal@mehmetakif.edu.tr, osoykan@mehmetakif.edu.tr, 

arzueren28@gmail.com 
2AFAD Burdur İl Müdürlüğü, osmancelik78@gmail.com 

 

ÖZET 

 
Yengeç, karides, kerevit ve ıstakoz gibi kabuklu deniz canlıları, deniz ürünleri endüstrisinde hammadde olarak 

kullanılmaktadır. Deniz ürünleri işletmelerinde üretim sonrasında kitin ve başlıca türevi olan kitosan bakımından 

zengin deniz ürünlerinin kabukları çevreye atık madde halinde bırakılmaktadır. 

 

Söz konusu atıklar fazla miktarda koku, görüntü gibi çevre kirliliklerine neden olmaktadır. Çevresel kirlilik 

oluşturan deniz ürünleri endüstrisinin atık maddelerinin bertarafı, çevre kirliliğine alternatif çözüm önerisi 

getirilmesi, deniz ürünleri endüstrisinin ülkemizdeki toplam atık miktarlarının belirlenmesi, atık maddelerin 

diğer endüstriyel sektörlerde hammadde olarak geri dönüşüme kazandırılması, çevremiz ve ülke ekonomimiz 

için büyük önem arz etmektedir. 

 

Deniz ürünleri endüstrisinin atıklarının çevreye zarar verecek şekilde kullanımları ve doğrudan veya dolaylı 

olarak alıcı ortama verilmesi yasaklanmıştır. Buna bağlı olarak atıkların çevreyle uyumlu yönetiminin 

sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için geri kazanım yöntemleri en etkili yöntemler olarak 

karşımıza çıkmasıyla birlikte deniz endüstrisinin atıklarının geri kazanımı artık zorunluluk haline gelmiştir.  

Doğada atık olarak bol miktarda ve kolay bulunan ve biyopolimer özelliği gösteren kitosanın yapı endüstrisinde 

hammadde haline getirilerek betonarme yapılarda kullanımında yapılan araştırmalar çalışmamızda konu 

edilmiştir.    

 

Anahtar Kelimeler: Yapı Malzemesi, Kitosan, Çevre, Atık, Kirlilik 
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BİNALARDA ISI YALITIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 
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1
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1
, Hanifi BİNİCİ

2
,  

Hüseyin GÜVEN
1
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1Pamukkale Üniversitesi, Denizli, iozic@pau.edu.tr, hkaplan@pau.edu.tr, huseying@pau.edu.tr, 
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2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hbinici@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

 
Günlük yaşamın her alanında tüketilen enerji kaynaklarının azalması, yeni enerji kaynaklarının devreye 

sokulması, enerji tasarrufu yapılması, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik araştırmaları öncelikli hale 

getirmiştir. Aynı zamanda binalarda enerji verimliliği için ısı yalıtımının yapılması, ilgili standartlar ile de 

zorunlu hale getirilmiştir. Enerji verimliliği için; yapılarda ne tür bir yalıtım malzemesi uygulanacağına proje 

aşamasında karar verilmeli ve uygulanmalıdır. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri gün geçtikçe 

gelişmekte ve çeşitlilik artmaktadır. Son zamanlarda geliştirilen seramik içerikli ısı yalıtım boyaları uygulamada 

yer almayı başarmıştır. Bu malzeme ile yalnızca boya yapılarak, ısı yalıtımı sağlanacağı öne süren uygulamacılar 

ile karşılaşılmakta ve bazı uygulamalara da şahit olunmaktadır. Alışılmış yöntemlerin dışında bir uygulama 

olması nedeni ile bir takım tereddütlere de neden olmaktadır. Bu tereddütlere ışık tutmak üzere yapılan bu 

çalışma kapsamında yaygın olarak kullanılan ısı yalıtım malzemesi XPS ile sektöre yeni katılan ısı yalıtımlı boya 

malzemesinin ısıl performansları deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Deney düzeneği olarak 2x2m2 taban alanı ve 

2,5m yüksekliği olan 3 adet model bina üretilmiştir. Modellerden biri referans olması için hiç bir ısı yalıtımı 

uygulanmamıştır. Diğer modellerden birine; 5 cm kalınlığında XPS kullanılarak mantolama yapılmış, diğerine 

ise ısı yalıtımlı boya malzemesi uygulanmıştır. Deneyin 1.aşamasında tüm modeller içindeki sıcaklık değişimleri 

10 gün boyunca 10 dakikalık periyodlar ile kaydedilmiştir. Deney serisinin 2.aşamasında, tüm modellerin içine 

aynı güçte ısı kaynakları konularak saat 19:20 ile 00:20 arasında 5 saat boyunca ısıtılıp, sonrasında soğumaya 

bırakılmıştır. Dış ortam ve modellerin sıcaklık değişimleri 10 dakikalık periyodlarla takip edilmiş ve 

kaydedilmiştir. Deneysel çalışma sonucunda; XPS ısı yalıtım malzemesi beklenen ısıl performansı sağlarken, ısı 

yalıtımlı boya uygulanan model ile hiç bir ısı yalıtımı uygulanmayan model; neredeyse aynı ısıl performans 

değerlerini göstermiştir.    

 

Anahtar Kelimeler: Isı Yalıtımı, XPS, Isı Yalıtımlı Boya, Isı Transferi, Isıl Performans 

 

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THERMAL INSULATION IN BUILDINGS 

 

ABSTRACT 

 
The depletion of energy resources consumed in all areas of daily life, the introduction of new energy sources, 

energy savings, research for the efficient use of energy became a priority. Also made of thermal insulation for 

energy efficiency in buildings has been made compulsory by the relevant standards. For energy efficiency; what 

kind of project would be implemented in an insulation material should be decided on and implemented in the 

construction phase. Thermal insulation materials used in building and developing diversity is increasing day by 

day. Containing ceramic thermal insulation coatings developed recently was able to take part in practice. This 

leads to uncertainty since the new method. Thermal performance of thermal insulation material widely used 

industry newcomer XPS heat insulation coating material made under this study is to shed light on these doubts 

were compared experimentally. The experimental setup as 2x2m2 floor area and height of 2.5m, which was 

produced 3 model building. For reference model home no insulation is applied. The one model; 5 cm thick 

thermal insulation made using the XPS, the other heat-insulating coating material is applied. Temperature 

changes in all models in a first stage of the experiment were recorded at 10 min intervals for 10 days. In the 

second step of the test series, the same power in all models is heated for 5 hours between 19:20 to 00:20 hours 
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heat sources placed, then allowed to cool. External environment and temperature variations of the model were 

followed by periods of 10 minutes and recorded. As a result of experimental studies; XPS heat insulation thermal 

performance while expected, the model does not apply any paint applied to insulated thermal insulation of the 

model; led to nearly the same thermal performance values. 

 

Keywords: Insulation, XPS, Insulating Paint, Transfer of temperature, Thermal Performance   
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MİKRODENETLEYİCİ TABANLI EV TİPİ DEPREM VE GAZ KAÇAĞI 

ERKEN UYARI CİHAZ PROTOTİPİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
 

 

Ahmet BÖBREK
1
, İsmail KIRBAŞ

1
 

 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, abobrek@mehmetakif.edu.tr, ismailkirbas@mehmetakif.edu.tr 

 

ÖZET 

 
Depremler oluşurken yer tabakaları arasındaki kırılmalardan dolayı sismik dalgalar meydana gelir. P dalgaları ya 

da öncü dalgalar olarak adlandırılan sismik dalgalar bunları takip eden ikincil(secondary) dalgalardan daha hızlı 

hareket etmekte ve daha az yıkıcı etki göstermektedirler. P dalgalarının yıkıcı olan s dalgalarından önce tespit 

edilmesi ve erken uyarı sistemlerinin tetiklenmesi can kaybının azaltılması açısından hayati öneme sahiptir. 

Bu çalışmada yıkıcı olmayan öncü deprem dalgalarını ve doğalgaz kaçağını mikrodenetleyici kullanarak aynı 

anda tespit edebilen bir cihaz prototipinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla arduino nano geliştirme 

kartı, minisense 100 piezzo sismik algılayıcı ve MQ-4 Methane- CNG (doğalgaz) algılayıcı kullanılmıştır. 

Geliştirilen bilgisayar yazılımıyla iki farklı algılayıcıdan elde edilen analog veriler mikrodenetleyici tarafından 

sayısala dönüştürülerek USB port üzerinden bilgisayar yazılımına aktarılmakta ve elde edilen değerler grafiksel 

olarak yorumlanabilmektedir.  

 

Çalışma kapsamında deprem ya da gaz kaçağı esnasında oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması için 

mikrodenetleyici kontrollü bir deprem öncü dalgası ve doğalgaz kaçağı tespit cihazı prototipi geliştirilmiştir.    

 

Anahtar Kelimeler: Deprem Erken Uyarı Sistemi,Doğalgaz kaçağı tespit sistemi,Arduino nano,Minisense 

100,MQ-4 Methane-CNG 
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BURDUR DEPREMİNİN (12 Mayıs 1971) JEOMORFOLOJİK 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Tek. Bil. MYO CBS Prog., Bucak, 

khepdeniz@gmail.com 

 

ÖZET 

 
Burdur ili, Isparta açısı olarak adlandırılan ve tektonik olarak aktif olan bölgenin sol kanadında yer almaktadır 

Burdur ilinde 12 Mayıs 1971 tarihinde saat 08:25'de meydana gelen deprem sırasındaki yer sarsıntısının 

magnitüdü Richer ölçeğine göre 6.2 olarak tespit edilmiştir. Deprem alanı; Burdur, Isparta ve Denizli illeri ile 

Dinar, Yeşilova ve Acıpayam ilçelerini içine alan önemli bir tektonik sahanın ortasında yer almaktadır. Burdur 

depremi özellikle Burdur Gölü çanağı ve yakın çevresinde şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. 

 

Günümüzde artan nüfusa bağlı olarak barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla imara açılan alanların sayısı 

giderek artmaktadır. Çoğu zaman imara açılan alanların belirlenmesinde deprem riskleri göz önüne alınmayıp, 

yerel yönetimlere siyasi baskılar ve inşaat firmalarından gelen talepler önemli rol oynamaktadır. 

 

Bu çalışmada, 43 yıl önce olan ve bölge için büyük önem arz eden Burdur depreminin jeomorfolojik etkileri; 

kaya yuvarlanmaları, kaya çığları, göçmeler ve tansiyon çatlakları başlıkları altında değerlendirilmiştir. Halen 

tektonik olarak aktif bir kuşak olan Fethiye-Burdur Fay Zonu'nda (FBFZ) yer alan Burdur ili yerleşim alanının, 

deprem riskleri açısından genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bölgede şimdiye kadar ki gerçekleşen depremler 

içerisinde, 1914 Burdur Depremi'nden (7.1) sonraki en şiddetli deprem olan 1971 Burdur Depreminin 

jeomorfolojik etkileri göz önüne alınarak, günümüzdeki mevcut yapılaşmanın durumu deprem riski açısından 

değerlendirilmiştir.    

 

Anahtar Kelimeler: Burdur, Deprem, Jeomorfoloji, Yapılaşma 
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BURDUR DEPREMİNİN (12 Mayıs 1971) YAPI HASARLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

 
Burdur ili, Fethiye-Burdur Fay Zonu (FBFZ) olarak tanımlanan aktif bir tektonik kuşağın içerisinde yer 

almaktadır. Burdur ilindeki ikinci büyük deprem olarak kayıtlara geçen Burdur Depreminin (12 Mayıs 1971) 

etkileri, Burdur Gölü'nün güneybatı kıyısı yakınlarındaki köylerde büyük hasara ve can kaybına sebep olmuştur. 

Depremin sabah saatlerinde meydana gelmesi sebebiyle can kaybı az olmuş, 26'sı Burdur kent merkezinde 

olmak üzere toplam 60 kişi hayatını kaybetmiştir. Depremin meydana getirdiği hasarlar, Burdur il merkezi, 

Yazırköy, Yarköy ve Hacılar köyü civarında yoğunlaşmıştır. 

 

Bu çalışmanın temel amacı aktif bir tektonik kuşak içerisinde yer alan Burdur ilinin tarihi süreci içindeki 

yaşamış olduğu ikinci büyük depremin yapılarda meydana getirdiği hasarlar ve yapılardaki tasarım ve uygulama 

hatalarının değerlendirilmesidir. Yerleşimin daha yoğun olduğu Burdur il merkezinde bulunan resmi binaların 

deprem sonrası hasarlarının sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Geleneksel yöntemlerle imal edilen yapılar, 

kullanılan malzemelerin seçimi ve imalat yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve yapıların depremden en az 

şekilde etkilenmesi için seçilecek yöntemler, kullanılacak malzemeler ve alınması gereken önlemler 

belirlenmiştir.    

 

Anahtar Kelimeler: Burdur, Deprem, Hasar, Yapı, Malzeme 
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AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA BURDUR 
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ÖZET 

 
Kaya düşmeleri, İç Anadolu bölgesinin bazı kısımları ile Doğu Anadolu bölgesinde etkin olan bir diğer doğal 

afet türüdür. Kaya düşmesi olaylarının yaşandığı il sayısı 79, ülkemizdeki yerleşim birimlerinin % 4,76’sı, (2008 

yılı verilerine göre) kaya düşmesi riski altındadır. Kaya düşmelerinden etkilenen afetzede sayısına bakıldığında, 

Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Karaman kaya düşmesi olaylarından en çok hasara uğrayan illerimizdir. 

 

Kaya düşmesi olayları ülkenin tamamında görülmekle beraber, göreceli olarak karasal iklimin hüküm sürdüğü, 

gece – gündüz sıcaklık faklarının yüksek olduğu dolayısıyla fiziksel aşınmanın etkin gözlendiği, Kayseri, 

Nevşehir, Niğde civarındaki volkanik birimlerde, Güneydoğu Anadolu Yitim Kuşağında bindirmeler boyunca 

yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, Kuzeydoğu Karadeniz’de de yoğunlaşmaktadırlar. 

 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Burdur AFAD Müdürlüğü’nce Afet Risklerinin 

azaltılması kapsamında Burdur Merkez Kocapınar köyünde ve Ağlasun İlçesi Mamak Köyünde kaya ıslah 

çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan Kocapınar köyünde 39 konut ve 34 ahır/samanlığın kaya düşmesi 

tehlikesi altında olduğundan Genel Hayata Etkililik Oluru alınmasını müteakiben risk altında bulunan alan 

Bakanlar Kurulunca ‘Afete Maruz Bölge’ ilan edilerek ıslah çalışmaları tamamlanmış 39 konut ve 34 

ahır/samanlığın kaya düşmesi tehlike riski ortadan kaldırılmıştır. 

 

Bu çalışmada Genel olarak kaya düşmesinin nedenleri, alınacak önlemler, Kocapınar ve Mamak köylerinde 

yapılan kaya ıslahı çalışmalarında kullanılan ıslah teknikleri, ıslahın sonuçları ve yapılan ıslahın çevreye olan 

etkileri araştırılmıştır.    

 

Anahtar Kelimeler: Kaya düşmesi, kaya ıslahı, çevresel etkiler, risk azaltma, AFAD 
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İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ ve YAPI 

MALZEMESİ OLARAK KULLANIMI 
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ÖZET  
 

Son yıllarda katı atıkların kontrolü ve yönetimi, modern toplumların en önemli sorunlarından birisi haline 

gelmiştir. Kentsel katı atıkların yaklaşık % 15-30 lük gibi önemli kısmını oluşturan inşaat ve yıkıntı atıkları, 

kontrol altına alınmadığı takdirde çevresel açıdan önemli riskler oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda kentsel 

dönüşüm çerçevesinde inşaat ve yıkım atıklarının giderek artması ve atık imha yöntemlerinin büyük maliyetler 

getirmesi, atıkların değişik üretim süreçlerinde değerlendirilmesini yaygınlaştırmıştır. 

 

1999 yılında Avrupa Birliği komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Avrupa birliği üyesi 15 ülkede her yıl 

ortalama toplam 180 milyon ton civarında inşaat ve yıkıntı atığı oluşturduğu görülmektedir. Bu atıkların 

ortalama olarak %30‟i geri dönüştürülmekte, %70‟i ise depolanmaktadır.  

 

İnşaat ve yıkım atıklarının içinde özellikle atık betonlar işlem gördüğü zaman pek çok alanda yeniden kullanım 

potansiyeline sahiptir. Yeni beton imalatında, bağlayıcısız temel tabakası agregası olarak, çimento ile birlikte 

temel stabilizasyonunda, dolgu malzemesi olarak ve asfalt agregası olarak kullanılmaktadır.  

 

Genellikle, atık malzemelerin kullanımı, işletmeler için daha ekonomik olduğu takdirde tercih edilmektedir. 

Ancak olayın bir de çevre kirliliği ve verimli kaynak kullanımı yönü mevcuttur. Atıkların değerlendirilmesi, 

kaynakların idareli kullanılması açısından oldukça önem arz etmektedir. Kaliteli doğal agregaları, yüksek 

dayanım ve sağlamlık gerektiren betonarme yapılarda kullanarak, kütlesel miktarda yapı malzemesi gerektiren, 

inşaat işlerinde ise inşaat ve yıkım atıklarını kullanarak doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması 

sağlanabilir. 

  

Bu çalışmada İnşaat ve yıkım atıklarının kaynakları, kullanım oranları, yapı malzemesi olarak kullanım alanları 

ve dikkat edilmesi gereken hususlar, literatür bilgileri ışığında derlenerek kapsamlı bir şekilde sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: İnşaat atıkları, yıkım atıkları, geri dönüşüm, yapı malzemesi, çevre koruma 
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ÖZET 
 

Bu çalışma, Türkiye’nin kısa dönem depremselliğini inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi veri tabanında, 1900-2014 yılları arasında (36 − 42°𝑁) enlem ve 

(26 − 45°𝐸) boylam koordinatlarında yer alan Türkiye’ye ait magnitüdü 4.0’a eşit veya daha büyük olan 

deprem verileri kullanılmıştır. Deprem sayıları ve magnitüdler arasındaki ilişkinin doğru modellenmesi 

olabilecek deprem risklerine karşı önceden güvenlik önemlerinin alınabilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Literatürde, bu amaçla sıklıkla kullanılan model Gutenberg-Richter modeli (GRM)dir.  Bu çalışmada, nadir 

olayların oluş sıklığının modellenmesinde kullanılan Genelleştirilmiş Lineer Modeller (GLM) tekniği ile deprem 

magnitüdü ve deprem sayıları arasındaki ilişki modellenmeye çalışılmıştır. Poisson Regresyon Modeli (PRM) ve 

Negatif Binom Regresyon Modeli (NBRM) deprem risk analizi için çalıştığımız Genelleştirilmiş Lineer 

Modellerdir.  Bilinen Gutenberg-Richter modeli (GRM) ve önerdiğimiz bu modeller için, belirli dönemlere ait, 

verilen magnitüd değerinden büyük ya da ona eşit olan depremlerin yıllık ortalama oluş sayıları, belirli yıllar için 

sismik risk değerleri ve dönüş periyotları gibi gelecekte oluşacak deprem oluşum parametreleri tahmin 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre PRM ve NBRM modellerinin de istatistiksel anlamda deprem risk 

modellemelerinde kullanılabileceği önerilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Türkiye Deprem riski, Gutenberg-Richter ilişkisi, Genelleştirilmiş Lineer Modeller, 

Poisson regresyon modeli, Negatif Binom regresyon modeli. 

 

ANALYZING SEISMIC RISKS IN TURKEY WITH GENERALIZED 

LINEAR MODELS 
 

ABSTRACT 
 

This study was conducted to examine the short-term seismicity of Turkey. For this purpose, seismic data 

(between 1900 and 2014) whose magnitude value are 4.0 or greater and which belong to Turkey, a country with 

geographic coordinates of 36 − 42°N latitude and 26 − 45°E longitude were used from the database contained 

in General Directorate of Disaster Affairs, Department of Earthquake Research. Correct modelling of the 

relationship between earthquake numbers and magnitudes is quite important for taking security precautions 

against the earthquake risks in advance. Gutenberg-Richter model is the model used very often for this purpose. 

In this study modelling of the relationship between earthquake numbers and magnitudes was tried with the 

Generalized Linear Model (GLM) technique used in the modelling the frequency of scarce incidents. Poisson 

Regression Model (PRM) and Negative Binomial Regression Models (NBRM) were used as Generalized Linear 

Models for seismic risk analysis.  Earthquake occurrence parameters such as yearly average occurrence numbers 

of the earthquakes whose magnitude value is equal to the given value or greater than that and seismic risk values 

and the return period for certain years were estimated with the Gutenberg-Richter Model and our suggested 

models. According to the results it is suggested that PRM and NBRM models can be also used in seismic risk 

modelling.  

 

Keywords: Turkey seismic risk, Gutenberg-Richter relationship, Generalized Linear Models, Poisson 

Regression Model, Negative Binomial Regression Model. 
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ÖZET 
 

Depremleri önlemenin olanaksızlığı bilinciyle depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Yani, depremlerin 

oluşturacağı hasarları etkili ve bilinçli metotlarla azaltabiliriz. Son yıllarda yaşadığımız büyük depremler 

sonucunda birçok başarılı deprem araştırması yapılmıştır. Deprem erken uyarı ve yer hareketlerini izleme sistemi 

bu araştırmalardan biridir. Bu çalışmada, depremin yıkıcı etkilerini azaltmak amacıyla web tabanlı bir deprem 

tahmini sistemi oluşturulmuştur. Web tabanlı deprem kestirimi sistemi için MATLAB ve C# programlama dili 

kullanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Deprem, internet, kestirim, MATLAB, C# 

 

 

WEB BASED AN EARTHQUAKE DETECTION SYSTEM 
 

ABSTRACT 
 

We must learn to live with earthquakes by the awareness of the impossibility of preventing earthquakes. Namely, 

the earthquake's damage can be reduced through the effective and conscious methods. Recently, as a result of 

major earthquakes we live, several successful earthquake researches have been done. The earthquake early 

warning and earth movements monitoring system is one of these researches. In this study, web based an 

earthquake detection system has been created to minimize the devastating effects of the earthquake. MATLAB 

and C# programming language have been used for web based earthquake detection system. 

 

Keywords:  Earthquake, internet, prediction, MATLAB, C# 
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ÖZET 
 

Deprem anında yer altındaki kayaçların fiziksel değişimleri, yer üstünde farklı özelliklerde gözlemlenir ve 

algılanır. Bunlar arasından kayaçlarda oluşan gerilmelerden meydana gelen elektrostatik alan, yer altı radon, 

metan ve sülfür gazı çıkışı, iyonosfer üzerinde meydana gelen değişimler, atmosferik değişimler ve 

hayvanlardaki davranış değişimleri vs. depremi önceden belirlemede yol gösterici olarak literatürde yer almıştır. 

Bu çalışmalar günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde, bilim adamlarına var olan depremi önceden haber verme 

çalışmalarına ek olarak aynı anda uygulanabilir kayaç gerginlik sistemi, iyonosfer-manyetik alan değişimi ve 

metan gazı ölçümlerinin incelenmesi adı altında çoklu yöntem sistemi ismiyle toplanan 3 ana unsur olarak 

yardımcı olmaktadır. 

 

Depremler genel olarak levhaların sınırlarında meydana gelen değişimlerin sonucu ortaya çıkan enerjidir. Uzun 

yıllardır birçok bilim adamı “Deprem önceden tahmin edilebilir mi?” sorusuna cevap aramışlardır. Kimi bilim 

adamları depremin önceden tahmin edilemeyeceğini savunsalar da deprem öncesinde doğada ve canlılarda 

meydana gelen olağan dışı değişimler incelenerek olası bir depremin oluş zamanı ve yeri ile ilgili bilgi 

edinilebileceğine inanmaktayız. Yatsugutage Rasathanesi’nde Y. Kushida ve R. Kushida 1995 yılından beri yer 

manyetik alanındaki değişimler için iyonosfer tabakasını inceleyerek olası bir depremin tahmini için 

çalışmalarına devam etmektedirler. Bununla beraber NASA’da bilim adamları konuyla ilgili yer potansiyel 

alanındaki değişimleri, atmosferik elektrik ölçümleri, litosfer-iyonosfer etkileşimlerini incelemektedirler. Nagao 

ve diğerlerinin (2002) Kobe depremi için deprem ve elektromanyetik alan ilişkisini inceledikleri makalede 

deprem öncesinde elektromanyetik ölçümlerin deprem öncesi bir anomali verdiği görülmüştür. Türkiye’de de 

TÜBİTAK-MAM Kuzey Anadolu Fay Hattında Marmara Bölgesi’nde Radon gazı ölçüm istasyonları kurarak 

bölgede deprem oluşumundan önce çıkışının arttığı gözlenen radon gazını izlemektedirler. Ülkemiz Arap, 

Avrasya, Afrika levhaları arasında kaldığı için jeolojik ve sismolojik açıdan 1.derece deprem ülkesidir. Levha 

hareketleri üzerinde oluşan yırtılmaların yönleri ve derinlikleri depremlerin önceden tahmin edilmesinde başlıca 

unsurlardan sadece biridir. Ayrıca Dünya üzerinde bulunan bu levhalar ve çevrelerindeki çökellerde anomali bir 

şekilde meydana gelen manyetik alan ve iklimsel anomaliler bunların en açık ispatıdır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Deprem tahmin, Türkiye, Fiziksel değişim 
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ÖZET 

Enerji konusu deprem ve afet bölgeleri için en önemli konular arasında her zaman önemli olmuştur.  Fay 

hatlarında meydana gelen sarsıntı ve kırılmalar yüzeye doğru ilerledikçe genişlemekte ve etkisini bir hayli 

düzeyde hissettirebilmektedir. Bu durumda, deprem şiddeti ve süresine bağlı olarak yapılarda, ciddi zararlar 

görebilmekte ve yıkımlarla sonuçlanabilmektedir. Meydana gelen sarsıntılardan ev, okul, hastanelerden elektrik 

üretim santralleri ile trafo dağıtım merkezlerine kadar birçok önemli yer olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 

Doğal sonucu olarak alıcılar uzun süre enerjisiz kalmakta ve ısınma, barınma ve haberleşme vb. gibi günlük 

temel ihtiyaçlarını bile karşılama konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedir.  Bu gibi anlarda devreye alınan 

jeneratörler ise çoğu zaman yetersiz kalmakla birlikte yakıt maliyetleri düşünüldüğünde ülke genelinde yüklü 

miktarlara ulaşmaktadır. Oysaki yapılan bu çalışmada tamamen yerli ve çevre dostu kaynaklardan enerji şarjı 

üzerine durulmuştur. Bilindiği üzere rüzgar ve güneş enerjisi tamamen yerli bir enerji olup CO2 vb. gazları 

çevreye yaymamaktadır. Önerilen bu sistemde rüzgar türbini ve güneş panelleri eş zamanlı olarak çalışmakta ve 

bataryaları depolamaktadır. Alıcılar ise depolan enerjiden ihtiyaçları kadar enerji çekebilmektedir. Sistem hava 

şartları nedeniyle enerji üretimi konusunda yetersiz kaldığı takdirde şebekeden beslenebilmekte ve alıcılara 

ulaştırabilmektedir. Çekilen enerjiyi ise deprem-afet bölgelerinde elektrikli araç ve haberleşme araçları şarjı, 

ısınma, barınma, aydınlatma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanabilmektedir. Ayrıca bu sistem mobil 

bir çalışma olup gerektiğinde istenilen bölgeye de entegre edilebilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Elektrik enerjisi üretimi, Hibrid sistem, Rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi, Deprem   

MOBILE HYBRID (WIND TURBINE - SOLAR PANEL) POWER STATION MODEL 

FOR EARTHQUAKE ZONES 

ABSTRACT 

Energy, one of the most important issues for earthquake and disaster areas, has always been important. Fault 

lines are expanding their moves toward the surface from concussion and fractures may occur and impact the feel 

quite severe. In this case, the structure depending on the duration and severity of earthquakes can result in 

serious damage and destruction can be seen. The vibrations occurring can be affected negatively in many places 

such as in homes, schools, from hospital to power plants and to the distribution centers. As a result, people can 

experience difficulties in getting their needs (heating, housing and communication and so on.) without energy. 

The generators that are used in those times can be mostly inefficient and also the fuel expenses can cost a lot in 

the country base. However, this study is completely focused on local and environmentally friendly source of 

energy charge. As it is known, wind and solar energy is completely indigenous energy so they do not emitted 

gases like CO2 gases into the environment. In the proposed system wind turbines and solar panels works as 

simultaneously and store the batteries. Buyers can take as much energy as they needed from the storage. If the 

system is inefficient in energy production due to weather conditions can be fed from the network and can be 

delivered to the recipient. The captured energy can be used to meet the basic needs in earthquake-disaster areas 

such as electric vehicle charging and communication tools, heating, shelter, lighting and so on. In addition, this 

system is a mobile operation and can be integrated to the desired location if needed. 

Keywords: Production of electrical energy, Hybrid system, Wind energy, Solar energy, Earthquake 
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ÖZET 
 

Güneybatı Anadolu’da Fethiye-Burdur fay zonu bölgenin aktif fay sistemlerinden biridir. Bu fay sistemi Batı 

Toroslarda Isparta Büklümü olarak bilinen jeolojik yapının batı kesimini oluşturur. KD-GB doğrultulu olarak 

uzanan bu fay sistemi yaklaşık 300 km. uzunluğunda olup genellikle sol oblik atım bileşeni olan normal 

faylardan oluşmuştur. Birbirine paralel gelişen bu fay sistemi farklı segmentlere ayrılmıştır. Bu segmentlerden en 

kuzeydoğuda bulunan kesim Burdur segmentidir. Fethiye-Burdur fay zonu tarihsel ve aletsel dönemlerde yıkıcı 

depremler üretmiştir. Bunlardan özellikle 1914 ve 1971 yıllarında meydana gelen depremler Burdur fayı 

üzerinde yer alır. Her iki deprem de yeterince bilinmektedir. Ancak Burdur fayı üzerinde tarihsel dönemlerde 

oluşmuş depremlere ait çalışmalar veya sağlıklı veriler yoktur. Bu fay üzerindeki 1900 yılından önce oluşan 

tarihsel dönem depremleri araştırılmış, kritik noktalarda hendek açarak elde edilen sonuçlar paleosismolojik 

olarak tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Burdur, Deprem, Paleosismoloji, Fay 

 

PALEOSEISMOLOGICAL FEATURES OF THE BURDUR FAULT 

 

ABSTRACT 

 
Burdur Fethiye Fault zone is one of the active tectonic systems of the region in southwestern of the Anatolia. 

This fault system located at the west wing of geological structures which is known as Isparta Bend in western 

Taurus. NE-SW direction this system is 300 km. has a length and usually consists of the normal fault which has 

left oblique component. These fault systems which developed in parallel each other are divided different 

segments. Located in the northeastern part of the systems is Burdur segment. Fethiye-Burdur fault zone was 

generated destructive earthquakes in historical and instrumental periods. Especially earthquakes occurring in the 

years 1914 and 1971 are located on the Burdur fault. Both earthquakes are known enough. But there is no any 

study and reliable data belong to historical earthquakes on the Burdur fault. In this study, earthquakes in 

historical periods are researched; the data obtained from the trenches are discussed as paleoseismological. 

  

Keywords: Burdur, Earthquake, Paleoseismology, Fault 
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ÖZET 
 

Bina yakınından geçen araçlar veya ev içindeki insan hareketleri binada titreşimlere sebep olabilmektedir. Bu 

titreşimler insanlara deprem korkusu hissi vermekte ya da gerçekten deprem anında deprem olmadığı 

düşüncesine sevk etmektedir.  Bu sarsıntıların gerçekten depremden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edip 

buna göre elektronik olarak alınabilecek önlem ve tedbirler uygulanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Deprem, ivme-ölçer, akselerometre.  

 

TO DETERMINE THE SEISMIC VIBRATIONS AS BEING EARTHQUAKE WITH 

ACCELEROMETER CIRCUIT AND MEASURES TO BE TAKEN  
 

ABSTRACT 
 

The cars passing near the building or the movements of the people inside may cause it to shake. These trembles 

make the people fear that an earthquake is happening or lead them falsely think nothing is happening when in 

fact an earthquake is really happening. It will be determined whether these trembles are real or not and in 

accordance necessary precautions will be taken electronically. 

 

Keywords:  Earthquake, accelerometer 
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