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Deprem yalıtımlı bina, köprü ve diğer yapıların performansa göre tasarımı 

için deprem yer hareketi belirlemelerinde özellikle uzun periyotlu yer 

hareketlerinin titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

Bu değerlendirmelerde; davranış spektrumunun tahmini için kullanılacak 

ampirik ve teorik yöntemler; fay yakın sahası etkilerinin göz önünde 

bulundurulması ve analizi; farklı sönüm oranları için spektrum 

ölçeklendirilmesi ve uzun periyotlu yer hareketlerinin zaman tanım alanında 

simülasyonu önemli bir yer teşkil etmektedir.  

 

Bu kapsamda: uzun periyot sınırlarında tasarım spektrumunun 

modifikasyonu için gerekli esasların; uzun periyotlu yer hareketlerinin zaman 

tanım alanında simülasyonu için gerekli ilkelerin ve uzun periyot etkisi göz 

önünde bulundurularak yer hareketi kayıtlarının seçimi ve ölçeklendirilmesi 

için gerekli kuralların belirlenmesi gerekmektedir. 
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Tasarım Bazlı Deprem Yer Hareketi 

  

Tasarımda göz önüne alınacak deprem yer hareketinin öngörülen tasarım ve 

performans kriterleri doğrultusunda hedef spektrum (spektrum uyumlu yer hareketi 

takımlarının) belirlenmesinde ilgili şartnamelerde aşağıdaki yöntemler 

kullanılmaktadır. 

  

•Deprem tehlikesi bölgeleme haritalarından belirlenecek deprem parametrelerine 

(enbüyük yer ivmesi) bağımlı tasarım spektrumları (EC8) – (Enbüyük ivme ile 

yüksek periyotlu spektral deplasmanlar arasında fiziksel bir ilişki olmaması nedeni 

bu yaklaşım sorgulanmaktadır) 

•Deprem tehlikesi haritalarından belirlenecek deprem parametrelerine (0.2s ve 1s 

periyotlarındaki spektral ivmeler) bağımlı tasarım spektrumları (ASCE 7-10) 

•Standart tasarım spektrum şekillerinin yer-bağımlı olarak modifikasyonları (Japon 

Şartnamesi) 

•Yer Bağımlı Özel Etüdler 

 

 

 

Bu kuvvet esaslı tasarım içeren şartnamelerin dışında Deplasman Esaslı Tasarım 

Şartnameleri (Priestley et al., 2007) özellikle deprem yalıtım tasarımı için çok uygun 

bir yaklaşım arz etmektedir.  
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Deprem Yalıtımı Deplasman Bazlı Tasarımı 

Eşdeğer 

Sönüm 

Oranı 

EŞDEĞER RİJİTLİK 
BİNA VE TSD 

MODELİ 

Deplasman 

Esas Unsurlar: 

 

•Deplasman ve Eşdeğer 

Rijitlik İlişkisi 

 

•Deplasman ve Eşdeğer 

Sönüm Oranı İlişkisi 

 

•Deplasman Spektrumu 

 

 

 

 

 

1-Bilinen kütle ve deplasman 

kabulüne dayalı eşdeğer 

rijitlik, periyot ve sönüm 

oranını bul 

2-Deplasman spektrumundan 

periyot ve sönüm oranına 

dayalı yeni bir deplasman bul 

3- İterasyonu yenile PROTA



EC-8 (2003) ve Italyan deprem yalıtımı şartnamesi:  

Taşıma Gücü Performans Sınıfı (ULS-Ultimate Limit State) – Bu tasarım depremi 

seviyesi ortalama dönüş süresi 475 yıl olan deprem hareketine tekabül 

etmektedir. Stratejik binalar için kulanılan 1.4 önem faktörü ile bu sürenin effektif 

olarak 1400 yıla çıktığı kabul edilebilir . Bu sınıf altında yalıtıcı birimlerde oluşan 

yer değiştirmelerin tahkiki için yerdeğiştirme talebi ayrıca 1.2 faktörü ile 

büyütülmektedir. Bu faktörle beraber, stratejik binalarda kullanılan yaltıcı 

birimlerin yerdeğiştirme tahkikleri içim göz önüne alınan deprem hareketi 

ortalama dönüş süresi yaklaşık 2000 yıl dolaylarına gelmektedir.  

 

Serviste Kalma Performans Sınıfı (DLS - Service or Damage Limit State) 

kapsamında kullanılan deprem seviyesi ortalama dönüş süresi 50 yıl olan 

deprem hareketine tekabül etmektedir. Stratejik binalar için kulanılan 1.4 önem 

faktörü ile bu sürenin ortalama 90-100 yıla çıktığı kabul edilebilir.  

 

Yakın fay bölgesinde (15 km’den daha yakın, M≥6.5) bulunan önemli binalar için 

yer-bağımlı deprem tasarım spektrumu tayin edilmesi istenmektedir. 

  

Gerek EC-8 (2003) ve gerekese İtalyan şartnamesinde yalıtım sisteminin  düşey 

ve  yatay rijitliklerin oranı belirli bir seviyeyi aştığı veya yalıtılmış üstyapı düşey 

titreşim periyodu 0.1s’den daha büyük olduğu zaman yapısal davranış analizinin 

üç eksenli bir deprem hareketinin eşzamanlı olarak uygulanması ile üç-boyutlu 

olarak olarak gerçekleştirlmesi öngörülmektedir. 
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S, TB, TC, TD (Ulusal Parametreler) 

η sönüm faktörü (ξ ≠ 5 % için) 

 
0 ≤ T ≤ TB              Se (T) = ag S (1+T/TB (η  2.5 -1)) 

TB ≤ T ≤ TC            Se (T) = ag S η 2.5 

TC ≤ T ≤ TD            Se (T) = ag S η 2.5 (TC /T) 

TD ≤ T ≤ 4 s           Se (T) = ag S η 2.5 (TC . TD /T2) 

 

Se(T)  spektral ivme 

ag   475 yıllık enbüyük ivme 

TB, TC, TD (Ulusal Parametreler) 

S  zemin faktörü (Ulusal Parametre) 

η  sönüm faktörü (ξ ≠ 5 % için) 

 

EC8 Davranış 

Spektrumu 
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JAPON ŞARTNAMESİ  

 

Japonya’da 2000 yılı sonrasında  deprem yalıtımlı binların tasarımı ve inşası için 

Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) tarafından 2000 yılında yayınlanmış 

2009 numaralı yönetmelik kullanılmaktadır.  Japonya deprem yalıtımı tasarımı 

yönetmelikleri kapsamında küçük binalar, normal binalar ve özel binalar ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir.  

 

Binaların tasarımında iki seviyeli performans kriteri öngörülmektedir.  

1. Seviye, serviste kalma performans kriteri için enbüyük hızı 25cm/s olan bir 

deprem hareketi öngörülmektedir (ortalama yinelenme süresi 50 yıl). 

2. Seviye, can emniyetini  öngören performans kriteri için, enbüyük hızı 50cm/s 

olan bir deprem hareketi öngörülmektedir (ortalama yinelenme süresi 500 yıl). Bu 

seviyede yaltıcı birimlerin deplasman tahkiki belirli emniyet katsayıları ile yapılır. 

3. Seviye, özel durumlarda, enbüyük hızı 75cm/s olan bir deprem hareketi alınarak 

göçme tahkiki yapılır. 

 

Tüm ülkede tasarım spektrumu şekli aynıdır. Genlikler en çok %30 değişir. 

 

Yüksekliği 60m’yi aşkın tüm binaların tasarımında El Centro NS 1940, Taft EW 

1952, Hachinohe EW 1968 ve bazan Kobe JMA 1994 deprem kayıtları 

ölçeklenerek kullanılır. 
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ASCE 7-10 (2010) Şartnamesi 

 

ASCE 7-10 kapsamında kullanılan deprem tehlikesi belirleme haritaları 

USGS tarafından hazırlanmış ayrıntılı sismotektonik bilgiye dayalı ve 

gerekli çözünürlüğe haiz 0.2s ve 1s periyotlu 2475 yıllık ortalama dönüş 

süresine tekabül eden risk hedefli spektral ivme haritalarıdır.  

 

Ancak, çok yumuşak zeminlerde yapılacak deprem yalıtımı 

uygulamalarında veya referans zemindeki 1s periyotlu spektral ivmenin 

0.6 g değerini aştığı durumlarda (deprem kaynağına yakın konumlar) 

tasarım bazlı spektrum ve yer hareketlerinin yer-bağımlı özel etüdlerle 

bulunması istenmektedir.  

 

Bu özel etüdler ayrıca bir uzman heyeti tarafından denetlenmektedir (Peer 

Review).    
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ASCE 7-10  (2475 Yıl) 

Yatay deprem tasarım spektrumu 

Spektrum köşe periyotları 

SMS = FaSS  

SM1 = FvS1 

SS = 0.2s periyotlu spektral ivme 

S1 = 1s periyotlu spektral ivme 

Fa , Fv = Zemin faktörü 
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ASCE 7-10, AASHTO 2010  (Önemli Hususlar) 

 

En Büyük Deprem hereketi (MCE) için Hedef Spektrumu:  Risk Hedefli Deprem 

Tehlike Analizi sonuçlarına dayalı olarak bulunmaktadır. 

(Risk Hedefli Deprem Tehlike Haritası Değeri (CA için) = 1.1 x Deprem Tehlike 

Haritası Değeri)  

 

Fay hattına 5km (AASHTO 2010 için 10km) ve daha yakın konumlar için iki yatay 

deprem yer hareketi fay-normal ve fay-paralel yönlere tahvil edilecektir. 

 

Enbüyük yalıtım sistemi deplasmanının belirlenmesinde MCE hedef spektrumu 

(bu spektrumun %67’si değil) veya bu spektrum uyumlu deprem yer hareketi 

takımları (iki yatay hareket simultane olarak) kullanılır. 

 

USGS tarafından hazırlanmış  risk hedeflli deprem tehlike haritalarında NGA 

azalım ilişkileri  (GMRotI50 = İki yatay bileşenin geometrik ortalaması) 

kullanılmıştır.  

 

ASCE 7-10 tasarım spektrumu en büyük yatay  spektral genlik için tanımlanmıştır. 

En Büyük Yatay  Spektral Genlik (1s ve üstü için) = 1.3 x Risk Hedefli Deprem 

Tehlike Hatritasından Alınan Genlik 
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Yer Bağımlı Özel Etüdler 

 

Birçok şartnamede enbüyük deprem senaryosu aletsel büyüklüğüne (6.5 ve 

daha büyük) ve fay uzaklığına (15km ve daha az) bağlı olarak ve ASCE 7-10 ve 

AASHTO (2010) şartnamelerinde ise 2475 yıllık 1s periyotlu spektral ivmenin 

0.6g değerini aştığı durumlarda (Ülkemizde, sert zeminler için, 1. ve 2. derece 

deprem bölgesi) tasarım bazlı spektrum ve yer hareketlerinin yer-bağımlı özel 

etüdlerle bulunması istenmektedir.  

 

Bu tip özel etüdlerde güncel azalım ilişkilerinin belirlenmiş standart sapma 

değerleri ile kullanılması ve direktivite etkilerinin belirlenmesi için uygun fiziksel 

modellere dayalı deprem yer hereketi simülasyonlarının yapılması 

gerekmektedir. ASCE 7-10 şartnamesi yapılacak yer-bağımlı özel etüdlerin bir 

teknik hakem (Peer Review) denetimine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Ancak 

bu özel-etüdlere dayalı olarak bulunan spektral değerlerin şartname bazlı 

deprem tehlikesi haritalarından bulunan değerlerin çok altında olmasına izin 

verilmemektedir. 

 

Deprem yalıtımı tasarımı için kullanılacak tasarım spektrumlarının belirlenmesi 

için öngörülen yüksek yinelenme sürelerine ve periyotları 3-6s arasında değişen 

spektral değerlerin tasarımı kontrol etmeleri nedeni ile deprem yer hareketinin 

rasyonel ve güncel yöntemlerle belirlenmesi hususu zorunlu olmaktadır.  
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Türkiye’de halen resmi nitelikli bir deprem yalıtımı şartnamesi 

bulunmamaktadır. Bir çok uygulamada Deprem İzolasyon Derneği tarafından 

hazırlanmış şartname, IBC, ASCE ve AASHTO gibi ABD şartnameleri 

kullanılmaktadır.  

ABD şartnamelerinin taşınılabilirliği vardır. DİD tarafından hazırlanmış 

şartname esasen ASCE çartnamesine benzemektedir.  

ABD şartnamelerine de kullanılan performans kriterleri Türkiye’de binalar 

(deprem güçlendirmesi) ve ulaşım yapıları (demiryolu köprüleri ve limanlar) 

için kullanılanların benzeridir (Özel, önemli veya kritik yapılar için 2475 yıllık 

depremde kontrollü hasar veya can emniyeti) 

 

EuroCode8 Şartnamesi, ilgili ulusal kural ve parametreler tamamlandıktan 

sonra  Türkiye’de kullanılabilir. Ancak bu şartnamede hedef spektrumu 

sadece enbüyük yer ivmesine bağlı olarak bulunmaktadır. Güncel bilgilerimiz 

dahilinde: deprem yalıtımı için gerekli yüksek periyotlu spektral genliklerin bu 

şekilde tesbiti doğru değildir. 

 

Japon Şartnamesi Japonya koşullarına özgü bir şartnamedir ve diğer ülkelere 

taşınabilirliği bulunmamaktadır. Kullanılan performans kriterleri Türkiye’de 

kullanılanlardan farklıdır. 
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Konuşmamda daha çok ASCE 7-10 (2010) ve AASHTO (2010) 

Şartnamelerine ağırlık vererek Yalıtımlı Yapılar İçin Tasarım Esaslı 

Deprem Yer Hareketi Belirlemesi İçin Gerekli Kavram ve Bilgileri 

sunacağım. 

 

 

-Deprem Yer Hareketi Tahmin İlişkileri (GMPE) 

-Deplasman Spektrumu 

-Farkli Sönümler İçin Tasarım Spektrumu 

-Direktivite -  Yönlenim 

-İhtimal Hesabına Dayalı Deprem Tehlike Analizi 

-Deprem Tehlikesi Ayrıştırımı 

-Örnek Uygulamalar 

 

 

 

Deprem hareketinin simülasyonu ve 

Hedef spektrum uyumlu ve ölçekli deprem yer hareket takımlarının elde 

edilmesi konusuna girmeyeceğim. 
 

 

PROTA



YER HAREKETİ TAHMİN MODELLERİ (GMPE) 
  
Deprem tehlikesi ve riski belirlemelerinin önemli bir girdisini teşkil eden yer 
hareketi tahmin modelleri genelde bir konumda oluşacak deprem yer hareketi 
parametresinin depremin kaynak, yayılma hattı ve konumun zemin 
özelliklerine dayalı olarak tahmini için kullanılır. 
 
Deprem yer hareketi parametresini spektral ivme (SA(T)) olarak kabul edersek, 
verilen bir deprem büyüklüğü (Mw), mesafe (Rjb, Rrup, Rhypo) ve diğer 
regresyon parametrelerine () tekabül eden spectral ivme aşağıda genel 
ifadesi yazılmış olan tahmin ilişkisi ile belirlenir.  
  
    
  

Buradaf(M,R,) spektral ivmenin medyan değerini (),  ise toplam standart 
sapmasını göstermektedir. Diğer bir deyişle spektral ivmenin logaritmasının 
medyan değeri () ve standart sapması  ile verilen normal bir dağılımı vardır. 
Toplam Epsilon ε terimi ise spektral ivmenin medyan değerinden hangi 
miktarda saptığını göstermektedir. 
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Bugünkü anlayış kapsamında deprem yer hareketi tahmin 
ilişkileri değişik tektonik bölgeler (Aktif Tektonik Bölgelerdeki 
Sığ Kabuk Depremleri, Duraylı Kıtasal Bölgelerdeki Kabuk 
Depremleri, Dalma-Batma Zonu Arayüz Depremleri ve Dalma-
Batma Zonu Kitle-içi Depremleri) için üretilmektedir.  
 
Vrancea ve Hindukuş gibi çok özel konumlar dışında bu 
bölgeler tüm yerküreyi kapsamakta ve, doğal olarak, belirli bir 
politik sınır içinde kalan bölgeler (ülkeler) için elde edilmiş 
tahmin modellerinin halen bir önemi bulunmamaktadır.  
 
Depremler siyasi sınır tanımaz. 
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NORMAL DAĞILIM 

KÜMÜLATİF DAĞILIM 

YER HAREKETİ TAHMİN 
MODELLERİ 

Standart Sapma 
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72 Yıl, Medyan 

475 Yıl, Medyan + 1SS 

2475 Yıl, Medyan+ 2SS 

Mw 7.25, 20km,  Kaya Zemin 

Pik İvmenin aşılma olasılığı 

DEĞİŞİK YİNELENME SÜRELERİ İÇİN ENBÜYÜK İVME 
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Campbell ve Bozorgnia (2006) ve Stafford vd., (2008) tarafından, 
tüm dünya kuvvetli yer hareketi verilerinin katkısı ile 
hazırlanmış, NGA yer hareketi tahmin modellerinin Avrupa için 
de tamamen geçerli olduğu gösterilmiştir. Ayrıca SHARE 
(www.share-eu.org) ve gerekse EMME (www.emme-gem.org) 
projeleri kapsamında yapılan çalışmalarda da bu bulgu 
doğrulanmaktadır.  
 
Ülke topraklarımızın da çoğunlukla dahil olduğu Aktif Tektonik 
Bölgelerdeki Sığ Kabuk Depremleri için:  (NGA GMPE) 
Abrahamson ve Silva (2008), Boore ve Atkinson (2008), 
Campbell ve Bozorgnia (2008), Chiou ve Youngs (2008) ve  Akkar 
ve Bommer (2010) yer hareketi tahmin ilişkilerinin kullanılması 
önerilmektedir. 
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Yeni Veri 

•Türkiye Dahil  172 global 
depremle ilgili kayıtlar 
•1,400 kayıt istasyonu  
•3,500 kuvvetli yer hareketi 
kaydı 
•Kaynak, yayılım hattı ve 
zemin koşullarını tamımlatan 
100 parametre 
 

•Enbüyük ivme, hız, 
deplasman, 5% SA(T) 
•0-10s arası periyot 
•M5-M8.5 
•0-200km 
•Yanal atımlı, Ters, Normal 
 
 

NGA  (2008)   Gelecek Nesil Azalım Modelleri 
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NGA 2008 
AZALIM İLİŞKİLERİ 
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Aktif Kabuk Bölgeleri için GEM (Küresel Deprem Modeli) Projesi ve alt-

projeleri için belirlenmiş tahmin ilişkileri:  

  

GEM 

Akkar and Bommer (2007) 

Boore and Atkinson (2008) 

Campbell and Bozorgnia (2008) 

Cauzzi and Faccioli (2008) 

Chiou and Youngs (2008) 

SHARE 

Akkar and Bommer (2010) 

Cauzzi and Faccioli (2008) 

Chiou and Youngs (2008) 

Zhao et al. (2006) 

EMME 

Akkar and Bommer (2010) 

Akkar and Çağnan (2010) 

Chiou and Youngs (2008) 

Zhao et al. (2006) 
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NGA öncesi azalım ilişkilerinde 
deprem yer hareketi 
parametresi: herhangi bir yatay  
bileşenin  enbüyük değeri veya 
her iki dik yatay bileşen 
enbüyük değerlerinin 
geometrik ortalaması olarak 
verilmekte idi. 
 
NGA  kapsamıda yer hareketi 
parametresi (SA(T)): yatay 
bileşenlerin döndürülerek elde 
edilen geomerik bileşkesinin en 
büyük hareketi (GRMRotI50) 
olarak verilmektedir.  

GRMRotI50 
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1999 Kocaeli Earthquake – Düzce Record 

(Mw = 7.5, Strike-Slip, Df = 15.4 km, Vs30 < 276 m/s) 

Kircher et al., 2011 
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1-Second Response of SDOF System (5% Damping) 

(1999 Kocaeli Earthquake – Duzce Record) 

Kircher et al., 2011 PROTA



Geometrik Ortalama  

(1-Second Response of the Kocaeli-Duzce Record) 

Kircher et al., 2011 
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Enbüyük (yönlendirilmiş) Genlik 

(1-Second Response of the Kocaeli-Duzce Record) 

Kircher et al., 2011 
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Geometrik Ortalama ve Enbüyük Genlik Spektrum Karşılaştırılması 

Kircher et al., 2011 PROTA



Geometrik Ortalama, Enbüyük Genlik, ve NGA Median Spektrum 

Karşılaştırılması 

Kircher et al., 2011 
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PEER NGA veri bankasından seçilmiş 11 adet deprem kaydı 

Mw > 7, Df < 20 km, 180 m/sec < Vs30 < 760 m/s 

Kircher et al., 2011 
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11 deprem kaydı ortalama spektrumu, NGA ortalama, NGA medyan ve 

NGA medyan+1 standart sapma spektrumlarının karşılaştırılması 

Kircher et al., 2011 
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Kaya zemin spektral ivmelerin değişik deprem büyüklükleri ve mesafeler için 

değişimi 

Stewart et al., 2012 
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Kaya zemin spektral ivmelerin değişik deprem büyüklükleri ve mesafeler için 

değişimi 

Stewart et al., 2012 
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Enbüyük İvme = 0.1g için zemin büyütme faktörünün Vs30 ve periyot ile 

değişimi (Referans Vs30=1000m/s) 

Stewart et al., 2012 
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Enbüyük İvme = 0.1g için zemin büyütme faktörünün herbir zemin sınıfı için Vs30 

ve periyot ile değişimi (Referans Vs30=1000m/s) 

.  

Stewart et al., 2012 
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Deprem içi ve depremler arası standard sapmaların belirli uzaklıklar 

için periyot ile değişimi. 

Stewart et al., 2012 
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Enbüyük Genlik ve GMRotI50 Arasındaki İlişki 
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DEPLASMAN SPEKTRUMU 
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1999 Kocaeli Earthquake 

– Düzce Record 

(Mw = 7.5, Strike-Slip,   

Df = 15.4 km,            

Vs30 < 276 m/s) 

Deplasman Spektrumu 
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YENİ NESİL AZALIM İLİŞKİLERİ 

Spektral 

Deplasman 

Deprem 

Büyüklüğü 

Etkisi 
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Yarımca, Sakarya ve Erzurum 

kuvvetli yer hareketi kayıtları 

%5 sönüm oranlı 

Deplasman Spektrumları’nın 

Campbell ve Bozorognia (2007) 

NGA Azalım ilişkisi (Median – 50 

percentile) ile karşılaştırılması. 

 
PROTA



KÖŞE FREKANSI veya 

PERİYODU 

PROTA



Köşe 

Periyodu 

Deprem 

Büyüklüğü 

PROTA



Spektral Deplasman Tahmin Denklemleri 

 

Bommer ve Elnashai (1999), Faccioli vd. (2004), Akkar ve Bommer 

(2007) and Cauzzi vd. (2007); mevcut yer hareketi verilerini kullanarak 

spektral deplasman genlikleri için ampirik denklemler geliştirmişlerdir.  

  

 

PROTA



Kaya zeminler, farklı moment büyüklükleri, uzaklıklar ve sönüm oranları için 

deplasman spektrumları (Cauzzi vd. 2007)  

5% (kırmızı), 10% (yeşil), 20% (mavi), 30% (siyah).  PROTA



İvme Spektrumu 

Deplasman Spektrumu 

Corner 

Period 

NEHRP, IBC, ASCE 

PROTA



EC8 (2003) Deplasman Davranış Spektrumu 

 

Spektral deplasman platosu (SDmax), M<5.5 için TD=1.2 s’den başlamaktadır (Köşe 

periyodu, TD  ve TC ) 

SDmax platosu zemin şartlarına bağlı olarak kontrol periyodu, TE’ye kadar devam 

etmektedir (A tipi zemin sınıfı için TE=4.5 s, B tipi zemin sınıfı için TE=5 s, diğer zemin 

sınıfları için TE=6 s) 

Dmax platosu TF= 10 s’den başlamaktadır 

En büyük spektral deplasmanın en büyük deplasmana oranı, MSD/Dmax = 2.5 

En büyük deplasman ile en büyük ivme arasındaki bağlantı:  

Dmax = 0.025 Amax  S Tc TD 

Burada, S zemin büyütme katsayısıdır. 

  

 

PROTA



EC8 Deplasman spektrumu ile ampirik 

spektrumların karşılaştırılması  (R=10km)    

(Akkar and Bommer, 2007) 

 

 

PROTA



IBC (2006)’daki spektral ordinatlarla karşılaştırıldığında EC8 (2003)’deki 

ordinatlar uzun periyotlarda çok düşük kalmaktadır.  

 

IBC (2006)’daki deplasman platosu 4 ile 16 s’lik köşe periyotlarından 

başlarken EC8 (2003)’deki Tip 1 spektrumu sadece köşe periyodu, 2 s’den 

başlamaktadır. 

 

Genellikle köşe periyodu ya ampirik dataya ya da sismik kaynak 

ölçeklendirme modellerine dayanarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda, 

NEHRP (2003) köşe periyodunu moment büyüklüğüne bağlı bir denklemle 

vermektedir.  

 

Log  TD = -1.25 + 0.3 Mw 

  

 

 

 Erdik et al. (2010) tarafından da analitik yaklaşımlar kullanılarak köşe 

frekansı         fc = 1 / TD  için aşağıdaki denlem geliştirilmiştir: 

PROTA



Basitleştirilmiş Deplasman Davranış Spektrumu  

Priestley vd. (2007)’un genel idealize edilmiş deplasman spektrumu.  

 

              

 

 

 

 

 

 

Deplasman spektrumu köşe periyoduna, TC , kadar lineer olarak artar, TD 

değerine kadar sabit kalır ve TE değerinde en büyük deplasman (PGD) değerine 

düşer.  

 

 

Burada Dmax (mm) %5 sönüm oranı için deplasman genliğini göstermektedir. Zemin 

katsayısı Cs kaya zeminler için 0.7, sıkı zeminler için 1.0, yumuşak zeminler için 1.4 ve 

çok yumuşak zeminler için 1.8’dir.  

 

PROTA



Enbüyük deplasman analitik tahmin denklemleri 

Faccioli vd. (2004) ve Priestley vd. (2007) köşe periyodu (TC) ve maksimum 

spektral deplasman (SDmax) için aşağıdaki denklemleri  önermiştir.  

  

 

 Burada, r merkez üstü uzaklığı (km) ve CS zemin katsayısını (sert zeminler için =1) temsil 

etmektedir. Cauzzi vd. (2007)  SDmax seviyesinin 10 s’deki spektral deplasman ile 

tanımlanabileceğini göstermiştir. 

Brune modeli kullanılarak Faccioli vd. (2004) uzak saha en büyük deplasman 

değerleri için teorik bir yer hareketi tahmin denklemlerini geliştirmiştir:  

 

Burada, dmax (cm) en büyük deplasman,       (MPa) gerilme düşüşü ve R odak 

uzaklığıdır.  

Erdik et al.(2010) tarafından da benzer analitik yaklaşımlarla aşağıdaki 

denklemler geliştirilmiştir:  

PROTA



PROTA



Cauzzi vd. (2007) %5 sönüm oranı için daha basit (10s’lik spektral 

deplasman bazlı) bir deplasman spektrumu önermiştir. 

Burada, PSVmax hız davranış spektrumun en büyük değeri, h sönüm 

faktörü ve                 yerel  zemin koşulları için spektral büyütme 

katsayısıdır. 

PROTA



FARKLI SÖNÜMLER İÇİN TASARIM SPEKTRUMU 

 

%5 sönüm oranı için verilen tasarım spektrumunun diğer sönüm 

oranlarına tahvili için spektral genlikler belirlenmiş periyot aralıklarında 

sönüm azaltma katsayısı ile bölünür.  

Şartnamelerde sönüm azaltma katsayısının yalıtım sistemindeki eşdeğer 

sönüm oranına bağlı olarak bulunması için gerekli kurallar verilmiştir.  

 

PROTA



Deplasaman Spektrumları 

Sönüm Oranı ile Değişim 

Yarımca, Sakarya and Erzurum 

Strong Ground Motion Records 

%5, %10 ve %20 damping PROTA



Sönüm ölçeklenmesi (Spektrum azaltma katsayıları)  

Deprem yönetmeliklerinde, sönüm oranı %5’in üzerinde olan 

spektrumların bulunması için sönüm oranı %5 olan spektral ordinatlara 

ölçeklendirme katsayıları uygulanır .  

 

 

EC8 (1998) 

 

 

EC8 (2003) 

 

 

 

Priestley vd. (2007)  yakın saha depremleri  

PROTA



Sönüm Faktörleri 
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Forward Directivity(?)

İDEALLEŞTİRİLMİŞ SPEKTRAL DEPLASMAN  

Priestley ve diğ. (2007) ve Faccioli (2004) PROTA



DİREKTİVİTE -  YÖNLENİM 

PROTA



Puls içeren deprem yer hareketleri  

 

Fay yakın sahası içindeki kayıtlar genellikle kırılmanın yönelim etkisiyle uzun 

periyotlu pulslar ve kalıcı yerdeğiştirmeler içermektedirler.  

 

Büyük depremlerde, yönelim etkisi, 1 m/s civarındaki PGV değerleriyle baskın 

polarize SH dalgalarını içeren yaklaşık 2-3 s’deki uzun periyotlarla ilişkilidir.  

 

Fay yakın saha için depremin büyüklüğüne, yerine ve azimutuna bağlı olarak 

0.6 s’den uzun periyotlarda faya dik spektral değerler faya paralel spektral 

değerlerden daha büyüktür (Somerville vd., 1997).  

 

Fay yakın sahanın karakterizasyonu için davranış spektrumu yerine zamana 

bağlı yer hareketine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

İleri kırılma yönelim etkisindeki yakın fay yer hareketi, zamana bağlı basit 

pulslarla gösterilebilir.  

 

PROTA



Direktivite Etkileri 

Yırtılmaların yönlendiği konumlarda yüksek periyotlu yer hareketlerinin genliği artar 

Faya dik yöndeki harekler faya paralel hareketlerden daha büyüktür. 

Faya paralel yönde kalıcı deplasmanlar oluşur. 

PROTA



Faya Dik Faya Paralel 

Direktivite 

Pulsu 
Fling 

1992 Landers Depremi 

PROTA



Direktivite Pulsunun Spektruma Etkisi 

Baker, 2007 
PROTA



  

  

Modification factor for 

the directivity-related 

spatial variation of 

average horizontal 

response spectral 

acceleration (from 

Somerville et al, 1997) 

 

PROTA



  

  

 

Faya dik yöndeki 

spektral genliğin 

ortalana spektral 

genliğe oranı 

(Somerville et al, 

1997) 
  

 

PROTA



(2003) 
Eşdeğer 

Pulslar 

PROTA



Somerville, 2003 

Hız pulsunun genliği (PGV), deprem 

büyüklüğü (Mw) ve fay uzaklığı (R) 

arasındaki ilişki. 

 

log10 PGV = -1.0 + 0.5 Mw - 0.5 log10 R  

 

Puls periyodu ve 

deprem büyüklüğü (Mw) 

arasındaki ilişki.  

PROTA



Somerville (2004) yakın saha içinde faya dik ön yönelim etkisindeki puls periyodunu 

(T) ve PGV değerlerini depremin büyüklüğüne(Mw) ve faya en yakın uzaklığa (R) 

bağlı olarak elde etmiştir. 

hız pulsları  

ivme pulsları  

ivme spektrumları  

PROTA



PROTA



PROTA



Adım puls için uzun periyot deplasman spektrumu (Faccioli vd., 

2004)  PROTA



Yarım devir yerdeğiştirme pulsu için tepki spektrumu (Veletsos ve Newmark, 

1964)  PROTA



İHTİMAL HESABINA DAYALI 

DEPREM TEHLİKE ANALİZİ 

PROTA



T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı - 

Kıyı ve Liman Yapıları, 

Demiryolları, Hava Meydanları 

İnşaatlarına İlişkin Deprem 

Teknik Yönetmeliği 

(18 Ağustos 2007 Tarihli ve 

26617 Sayılı T.C.Resmî 

Gazete) 

2475 Yıl  

Ss=SA(0.2s) 

2475 Yıl  

S1=SA(1s) 

PROTA



http://www.koeri.boun.edu.tr/YayInlar/YonetmelIkler_4_12.depmuh 

KIYI LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAAT YAPILARINA İLİŞKİN 

DEPREM TEKNİK YÖNETMELİK (2008) 

Bu yönetmelik içerisinde kullanılan haritaları, Google Earth programı ile açılabilen "KMZ" 

formatında indirebilirsiniz: 

PROTA



Pik İvme 

475 Yıl 

Pik İvme 

2475 Yıl 

Global Earthquake Model                 

Seismic Hazard 

Harmonization in Europe 

PROTA



Spektral deplasman değerleri için olasılıksal deprem tehlike analizi 

Farklı sönüm oranları için spektral deplasman değerlerinin depremin büyüklüğüne 

ve uzaklığına bağımlılığını yakalamanın en basit yolu farklı sönüm oranları için 

birçok tasarım spektrumları tanımlanmalıdır.  

Türkiye’de 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan %5 sönüm oranı için 4 s’deki spektral 

deplasmanlar gösterilmiştir. Burada, kırılma yönelim etkisi dikkate alınmadığı için 

ana fay bölgelerinin 20 km’sinde bu değerler gerçekçi olmayabilir.  

PROTA



SD(3s)  
475 Year 

SD(4s) 
475 Year 

UZUN PERIYOT 

SPEKTRAL 

DEPLASMAN 

HARİTALARI 

PROTA



SD(3s)  
2475 Year 

SD(4s)  
2475 Year 

UZUN PERIYOT 

SPEKTRAL 

DEPLASMAN 

HARİTALARI 

PROTA



Fay 

Segmentasyonu 

Modelleri 

B.Ü. ve İ.B.B.  

PROTA



    Zaman Bağımlı Stokastik Modellere Dayalı Deprem Tehlikesi Belirlemesi 

            Armijo Model                      Le Pichon Model                       Average 

PROTA



ZAMAN BAĞIMLI VE ZAMAN 

BAĞIMSIZ (POISSON) 

STOKASTİK MODELLERE 

DAYALI PROBABİLİSTİK 

DEPREM TEHLİKESİ 

KARŞILAŞTIRIMI 

PROTA



DEPREM TEHLİKESİ 

AYRIŞTIRIMI 

PROTA



DEPREM TEHLİKESİ AYRIŞTILMASI 
  
Olasılıksal deprem tehlikesinin belirlenmesi için tüm kaynak bölgelerinden 
gelen deprem oluşumları katkı sağlar. Verilen bir yıllık aşılma olasılığı (veya 
ortalama dönüş periyodu), verilen bir konum ve verilen bir deprem yer 
hareketi parametresi için hangi deprem deprem senaryosunun (veya hangi 
deprem büyüklüğü, M, ve uzaklık, R, ikilisinin) hangi belirsizlik terimi, ε, ile bu 
deprem hareketi paremetresine katkı sağladığı “deprem tehlikesi ayırımı 
analizi” ile belirlenir (McGuire, 1995; Bazurro ve Luca, 2005; McGuire vd., 
2001, 2002).  
 
Bu analiz neticesinde belirli dönüş periyotlarına tekabül eden deterministik 
tasarım depremlerinin bulunması mümkün olur.  
 
Verilen bir M ve R ikilisi için belirsizlik terimi, ε  kullanılan yer hareketi tahmin 
modelinin, dönüş periyodunun, deprem yer hareketi parametresinin ve olasılık 
bazlı deprem tehlikesi modelinin bir fonksiyonu olmaktadır. Deprem tehlikesi 
ayırımı analizi ile elde edilen (M, R ve ε üçlü değerleri ortalama veya modal 
olarak verilebilir.  
 PROTA



İstanbul Deprem Tehlikesi 

Belirlemesi  -  İBB+BÜ 

PROTA



Olasılıksal sismik tehlike ayrışımı  

Sismik tehlike ayrışımı, seçilmiş sismik tehlike sınırını karşılamak için senaryo 

depremlerinin tanımlanmasında en etkili yoldur. Bu senaryo depremleri; dinamik 

yapı analizlerinde kullanılmak için davranış spektrumunun, zamana bağlı ve/veya 

seçilmiş yer hareketi kayıtlarının tanımlanmasında kullanılır.  

PROTA



Deprem Tehlikesi Ayırımı Analizi (İstanbul)  

50 yılda %2 aşılma olasılığı – Mw7.5, R20.6km, Sigma=1.79 

PROTA



PROTA



Ortalama Geri 
dönüş süresi 

(yıl)) 

Yer Hareketi 
Parametresi 

Faya Mesafe 

10 
km 

20 
km 

30 
km 

40 
km 

72 PGA -0.5 -0.1 0.3 -0.1 

SA (T=1.0 sn) -0.3 -0.1 0.5 0.5 

475 PGA 1.1 1.2 1.4 1.2 

SA (T=1.0 sn) 1.4 1.3 1.5 1.5 

2475 PGA 1.9 2.0 1.9 1.9 

SA (T=1.0 sn) 1.9 2.1 2.1 2.2 

İstanbul için deprem 
tehlikesi ayrıştırımı 
(zaman bağımlı 
olasılıksal model)  

Bu ayırım için kullanılan olasılıksal 
deprem tehlikesi zaman bağımlı 
bir modele dayalı olduğu için, 
epsilon değerleri poisson tipi 
hafızasız stokastik modellere 
dayalı olanlara nazaran 72 ve 475 
yıllık dönüş süreleri için sırasıyla 
yaklaşık 1 ve 0.5 birim daha 
fazladır. 
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475 PGA 

2475  PGA 

ASCE 7-10 2008 USGS Risk Hedefli 

Probabilistik Deprem Tehlikesi Analiz 

Haritalarına dayalı olarak Tasarım Bazlı 

Deprem Yer Hareketini belirler.              

USGS haritalarının elde edilmesinde 

NGA Deprem Yer Hareketi Tahmin 

İlişkileri  kullanılmıştır. NGA (yaklaşık 

olarak) iki yatay deprem yer hareketinin 

geometrik  ortalamasını sağlar.               

Ancak tasarım amaçlı kullanılacak 

deprem yer hareketlerinin: enbüyük SA 

değerini sağlayan yatay yönde alınması 

gerekir.   
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20km,  Mw=7.8,  Ss at  NEHRP 

B/C 

Poisson 

975 year   Epsilon=0.93 

2475 year  Epsilon= 1.47 

4975 year  Epsilon= 1.63 
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20km, Mw=7.8,S1 at  NEHRP 

B/C 

Poisson 

108 year   Epsilon= -1.26 

475 year  Epsilon= 0.33 

2475 year  Epsilon= 1.38 

4975 year  Epsilon = 1.74 

PROTA



ASCE 7-10 (2010)  2008 USGS Probabilistik Deprem Tehlikesi Analiz Haritalarına (PDTA) 

dayalı olarak Tasarım Bazlı Deprem Yer Hareketini  (TBDYH) belirler.  

 

PDTA sonuçları: (a) 2475 yıllık ortalama yinelenme süresine dayalı  %5 sönümlü SA 

değerlerinin Risk Katsayısı ile çarpılması, veya  doğrudan (b) 4950  yıllık ortalama 

yinelenme süresine (1%/50) dayalı  risk-hedefli  SA değerleri ile verilir. Risk Katsayısı 

Kalifornia Eyaleti için ortalama 1.1 olarak alınabilir. 

 

DDTA sunuçları: Enbüyük Deprem (MCE) ve bu depremin sahaya uzaklığını içeren deprem 

senaryolarına bağlı olarak NGA DYHTİ ile elde edilen ve aşılma olasılığı %16 (Epsilon 

=1)olan %5 sönümlü SA değeridir.  

 

ASCE 7-10’da  TBDYH esasen PDTA ve DDTA (Medyan + 1 Standart Sapma, Epsilon =1)  

sonuç değerlerinin enküçüğü olarak alınır. Bu kural esasen fay hattına yakın bölgelerde ve 

yüksek çözünürlüklü PDTA çalışmalarında ortaya çıkabilen yüksek SA genliklerini 

dengelemek maksadı ile konulmuştur. Ancak bu kuralın yüksek periyotlu hareketler için 

kullanılması tartışılmaktadır. NİTEKİM DEPREM TEHLİKESİ AYRIŞTIRIMI SONUÇLARI 

POİSSON MODELİ VE 2475 YILLIK YİNELENME SÜRESİNE TEKABÜL EDEN SA(1s) 

DEĞERİ İÇİN EPSİLON FAKTÖRÜNÜ 1.4 OLARAK VERMEKTEDİR. 

 

NGA DYHTİ’ne bağlı olarak bulunmuş PDTA ve DDTA SA değerleri yatay yön bağımsız 

olduğu için bu değerlerin kısa periyot SA’ler için yaklaşık 1.1 ve 1s periyodundaki SA’ler  için 

yaklaşık 1.3 faktörü ile çarpılarak enbüyük SA değerini sağlayan yatay yön için 

modifikasyonu gerekir. PROTA



ÖRNEK UYGULAMALAR 

PROTA



ERZURUM DEVLET HASTANESİ 

 

The 400-bed capacity Erzurum State Research Hospital is the second seismically 

isolated hospital in Turkey-the other being the Kocaeli Hospital. 

 

The plan layout of the building is 160 m x 140 m and the total height is 29m (Six floors).  PROTA



Erzurum Hospital is located at a 

distance of about 4 km from Erzurum 

Fault, which is a 80 km long left-

lateral strike-slip fault (Doğan et al., 

2004; Emre et al., 2004; MTA, 2004) 

PROTA



 

DEPREM YER HAREKETİ 

SİMÜLASYONLARI 

ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM 

KAYITLARI 

PROTA



EARTHQUAKE RETROFIT - MECİDİYEKÖY VIADUCT 

PROTA



50%/50 

10%/50  DBE 

2%/50  MCE 

Earthquake Hazard 

PROTA



Mean of  

7 time 

Histories 

5% Damped 

Acc. Spec. 

5% Damped 

Disp. Spec. 
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7 Sets of Simulated Bi-axial Horizontal + Vertical Ground Motion  

 

PROTA



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 

(Dünyanın Enbüyük Deprem 

Yalıtımlı Terminal Binası) 

PROTA



Direktivite 

Analizi 

PROTA



Landers earthquake and Kocaeli 

earthquake model 

DEPREM YER 

HEREKETİ 

SİMÜLASYONU 

PROTA



DEPREM YER 

HEREKETİ 

SİMÜLASYONU 
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10% / 50  Hedef 

Spektrumu  

2% / 50  Hedef 

Spektrumu  
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SPEKTRUM UYUMLU 

DEPREM YET 

HAREKETİ TAKIMLARI 

PROTA
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TEŞEKKÜRLER 
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