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ÖNSÖZ 

 

Yıkıcı depremlerin dinamik etkileri altındaki yapıların nasıl korunacağı 
fikri hep araştırma konusu olmuştur. Geleneksel yaklaşımda yapının 
göçmemesi yeterli görülmekte ve projelendirme buna göre 
yapılmaktadır. Ancak bu durumda yapısal ve yapısal olmayan 
elemanlarda hasar meydana gelmektedir.  

Teknolojinin ilerlemesiye birlikte yapıları depremin etkilerinden koruma 
amaçlı yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Yurtdışında son 20 yıl içinde 
kullanımı yaygınlaşan ve ülkemizde de az sayıda örneği bulunan 
sismik izolasyon sistemleri bu yaklaşımlardan biridir. Sismik izolasyon 
sistemlerinde amaç yapının belirli bir seviyesine yerleştirilen 
mekanizmalarla yapının bu seviye üzerinde kalan kısmını deprem 
etkilerden ayırmaktır.Böylelikle deprem enerjisi sismik izolasyon 
uygulanan seviye sayesinde sönümlenecek; üstyapıda ve yapısal 
olmayan elemanlarda hasar meydana gelmeyecektir. 

Sunulan bu çalışmanın esas amacı geleneksel yöntemle güçlendirme 
projesi yapılmış betonarme bir yapının sismik izolasyon sistemi ile 
modellenmesi ve hem yapının dinamik karakteristiklerinde meydana 
gelen değişimlerin incelenmesi, hem de ekonomik yönden bir 
karşılaştırma yapılmasıdır. 

Yapılan bu çalışmada sonsuz yardım ve desteğinden dolayı sayın 
Prof. Dr. Zeki HASGÜR’e şükranlarımı sunarım. Ayrıca yaptığım 
çalışmada bana büyük yardımı bulunan sayın İnş.Yük. Müh. Yüzbaşı 
Yıldırım YILMAZ’a ve tezin hazırlanma sürecinde bana destek veren 
aileme ve eşime teşekkürü bir borç bilirim. 
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ÇOK KATLI BETONARME YAPININ SİSMİK İZOLATÖRLERLE MODELLENMESİ VE 
YAPININ PERDELERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUMU İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 
 
 

ÖZET 
 
 
 

Bu tez çalışmasının konusu çok katlı betonarme bir yapıyı sismik izolatörler kullanarak 
modellemek ve yapının perdelerle güçlendirilmiş durumu ile karşılaştırılmasıdır. Bu 
karşılaştırma yapısal davranış ve ekonomik yönden yapılmıştır. Tez çalışması dört ana 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sismik izolasyon teorisi açıklanmıştır ve sismik 
izolasyon sistemlerinin tipleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, sismik izolasyon 
sistemlerinin ön tasarım adımları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, bu yapıda kullanılacak 
izolatör tipi ve özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca her iki yöntem için yapının yapısal davranışı 
zaman alanında lineer olmayan analiz uygulanarak karşılaştırılmıştır. Dördüncü bölümde ise, 
hangi yöntemin daha ekonomik olacağının belirlenmesi için maliyet analizi yapılmıştır. 
 
Tez çalışmasının birinci bölümünde, sismik izolasyon teorisi açıklanmıştır. Sismik izolasyon 
sistemleri kullanmanın avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Ayrıca üç değişik sismik 
izolasyon sistem tipi hakkında bilgi verilmiştir. 
 
İkinci bölümde, sismik izolasyon sistemlerinin ön tasarım aşamaları adım adım anlatılmıştır. 
Ön tasarım aşamasında sismik izolasyon sistemi kullanmak için yapılması gereken fizibilite 
çalışmasının önemi vurgulanmıştır. 
 
Üçüncü bölümde, yapıda kullanılacak izolasyon sistemi olarak kurşun çekirdekli kauçuk 
izolatörler seçilmiştir. Daha sonra, kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin mekanik özellikleri 
belirlenmiştir. Her iki yöntem için yapısal davranışı belirlemek amacıyla zaman tanım 
alanında lineer olmayan analiz SAP2000 programı kullanılarak yapılmıştır. 
 
Dördüncü bölümde, her iki yöntemin mevcut yapıya uygulanması durumunda maliyete 
etkiyen faktörler belirtilmiştir. Son olarak, her iki yöntem için ekonomik analiz yapılmış ve 
sismik izolasyon sistemi uygulanması ve perdelerle güçlendirilme yapılması durumundaki 
maliyetler karşılaştırılmıştır. 
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MODELLING A MULTI-STORY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE USING SEISMIC 
ISOLATORS AND COMPARING WITH THE STRENGTHENING OF THE STRUCTURE 

USING SHEAR WALLS 
 
 

SUMMARY 
 
 
The subject of this thesis is modelling a multi-story reinforced concrete structure using 
seismic isolators and comparing with the strengthening of the structure using shear walls. 
This comparison consists of behaviour of structure and economics of two methods. The 
thesis is composed of four main sections. In the first section, theory of seismic isolation is 
explained and detailed information about types of seismic isolation systems is described. In 
the second section, the steps of preliminary design of seismic isolation systems are 
described. In the third section, types and properties of the isolators that will be used in that 
structure are determined. And also, the structural behaviour of the building using both 
methods is compared by performing a nonlinear time history analysis. In the fourth section, 
cost analysis of two methods is done in order to determine which method would be more 
economic. 
 
In the first section of the thesis, theory of seismic isolation is explained. The advantages and 
disadvantages of using seismic isolation systems are discussed. And also information about 
three different types of seismic isolation systems is given. 
 
In the second section, preliminary design of seismic isolation systems is explained step by 
step. At the preliminary design stage, the importance of feasibility study for the use of 
seismic isolation systems is mentioned. 
 
In the third section, the type of the isolation system that will be used in that building is 
choosen to be lead rubber bearings. After that, properties of the lead rubber bearings are 
determined. In order to compare the structural behaviour of two methods, a detailed time 
history analysis is performed by using SAP2000. 
 
In the fourth section, the factors that affect the cost of applying these two methods to an 
existing structure are mentioned. Finally, economic analysis is done for both methods and 
cost comparison between seismic isolation and strengthening using shear walls is made. 
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1. GĠRĠġ 

 
Günümüzde bina dizayn ve inşaat şartnameleri yalnızca can güvenliğini göz önüne 

alır. Aynı zamanda da günümüz şartname binaları genelde deprem sonrası 

kullanılmaz hale gelir. Fakat geçmişteki depremlerden edinilen tecrübeler maddi 

hasarın da oldukça fazla olduğunu hatta iş kesilmesi riskinin de çok önemli bir 

parametre olduğunu göstermiştir. Maddi kayıplar işyerindeki ekipmanların hasarı, 

mevcut ve stoktaki ürünlerin hasarı, üretimin durması ve siparişlerin 

yetiştirilememesi şeklinde olur. Sismik izolasyon teknolojisi, yapının depreme 

dayanma kapasitesini arttırmak yerine binaya gelen sismik enerjiyi binaların 

periyodunu uzatarak azaltma esasına dayanan depreme dayanıklı bir dizayn 

yaklaşımıdır. Bu teknolojinin doğru uygulamaları büyük depremler sırasında bile 

binaların elastik davranmasını sağlar. Şaşırtıcı olan da bu yaklaşım prensibinin 

oldukça basit olmasıdır.      

Ülkemizde her 10 yılda hasar gücüne sahip en az bir deprem olmaktadır. Bu 

depremlerde sayısız bina hasar görmekte ve can kayıpları yaşanmaktadır. Doğal bir 

sonuç olarak, gerek yeni inşa edilecek, gerekse mevcut yapıların depreme karşı 

dayanıklılığı toplumumuz için büyük önem kazanmıştır. Sismik izolasyon sistemleri 

yeni yapılan yapılarda uygulanabildiği gibi mevcut yapılara da uygulanabilmektedir. 

Dünyada birçok örneği bulunan bu sistemlerin ülkemizde az sayıda örneği 

bulunmaktadır. Ancak yakın gelecekte bu sistemlerin ülkemizde de yaygın olarak 

kullanılması beklenmektedir. 

Bu çalışmada çok katlı betonarme bir otel yapısının klasik yöntemle güçlendirilmiş 

durumu ile sismik izolasyon sistemi uygulanmış durumu hem yapısal davranış hem 

de ekonomik olarak karşılaştırılmış ve sonuçlar üzerinde tartışılmıştır. 
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2. SĠSMĠK  ĠZOLASYON  

  

2.1. Sismik Ġzolasyon Kavramı 

 

Sismik  izolasyon, yapının belirli seviyelerine yerleştirilen mekanizmalarla (izolasyon 

sistemi), yapının bu seviye üzerinde kalan kısmını yapının alt kısmından (genellikle 

temel) ayırarak, yapının ve yapıdaki diğer elemanların sismik davranışını 

değiştirmeyi hedefleyen bir tasarım yaklaşımıdır. Sismik izolasyonun amaçlarından 

biri yapının  frekansını, sismik olarak uyarılmış zeminin hakim frekansından farklı bir 

değere kaydırmaktır. Bu tasarım yaklaşımı asıl olarak, özellikle yatay doğrultuda 

zemin ile yapıyı birbirinden ayırarak, deprem hareketinin yapıya geçişini azaltmayı 

amaçlar. Çoğu uygulamada sistem, yapının taban kısmına yerleştirildiği için bu 

yöntem “taban izolasyonu” olarak da adlandırılır.Aşağıdaki şekilde sismik izolasyon 

sistemli ve ankastre mesnetli yapının deprem etkisinde davranışı gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 2.1 : Taban İzolasyonlu ve Ankastre Mesnetli Yapı 

 

Hem yatay hem dikey doğrultudaki sismik etkiye karşı üç boyutlu izolasyon 

sistemleri gelitirilmiş olmasına rağmen, bu sistemler çok karmaşıktır ve pratikte 

uygulanması çok güçtür. Buna ek olarak, yapıların çoğu için depremin dikey 



 3 

bileşeni, yatay bileşeni kadar tehlikeli değildir. Bunun ana sebebi yapıların büyük 

çoğunluğu düşey yükleri taşımak için tasarlanmış, inşaa edilmişlerdir ve bu yöndeki 

ilave yüklerde daha az zarar görürler. Ayrıca zemin hareketinin düşey bileşeni, yatay 

bileşenine göre daha zayıftır. Aşağıdaki grafikte sismik izolasyon sistemi 

uygulayarak periyot değerindeki artışın etkisi verilmektedir. Görüldüğü üzere periyot 

arttıkça ivme ve dolayısıyla hasar da azalmaktadır. 

 

 

ġekil 2.2 : Periyotun Etkisi 

 

Sismik izolasyon, yapıyı güçlendirmek yerine yapıya etkiyen deprem etkisini 

azaltmak kavramı üzerine tasarlanmış bir yaklaşımdır. ”Kapasiteye gore tasarım” 

yaklaşımında, tasarımcılar tersinir yüklemelere karşı akmaya karşı gelecek şekilde 

düktil elemanlar seçerler. Böylelikle yapıya aktarılan kuvvetler belli sınır içinde 

azaltılmış olur. Ancak, çok dikkatli olarak detaylanmış olsa da düktil davranış her 

zaman kritik noktalardaki hasarı engelleyemez.  

Yönetmelikler, yapıların göçme durumuna uğramadan can kaybını önlemeyi 

hedefler ama taşıyıcı olmayan diğer yapı elemanlarının hasarı vakit ve para kaybına 

sebep olur. Bu sebepten, yeri değiştirilemeyecek ve depremden sonra hemen 

kullanılması gereken pahalı aletler içeren hastane, nükleer santral, itfaiye ve kritik 

binaların güçlendirilmesi hem ekonomik hem de güvenli değildir. 

Sismik izolasyon yapıya zeminden aktarılan enerjiyi kontrol etmesiyle “geleneksel 

yöntem”den ayrılır. Bu, üst yapı ile temeli izolatörler ile ayırarak, yapının periyodunu 

deprem etkisindeki zeminin  hakim periyodundan uzaklaştırarak  sağlanır. 
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Sismik izolasyon teknolijisinin uygun şekilde uygulanması ile yapının büyük 

depremler sırasında elastik kalması sağlanır. Şekil 2.3‟te görüldüğü gibi, göreli kat 

yerdeğiştirmesi, taşıyıcı olmayan elemanlarda hasara yol açar. Göreli kat 

yerdeğiştirmeleri yapıyı daha rijit hale getirerek azaltılabilir ama bu durum zemin 

hareketinin büyümesine, kat ivmesinin artmasına ve dolayısıyla hassas iç 

ekipmanların hasara uğramasına neden olur. Kat ivmesi, sistemi daha esnek hale 

getirerek azaltılabilir ancak bu durum göreli kat yerdeğiştirmelerinin çok büyümesine 

neden olur. Göreli kat yerdeğiştirmelerinin ve kat ivmesinin aynı zamanlı 

azaltılmasının en pratik yolu sismik izolasyondur. İzolasyon sistemi, izolasyon 

seviyesinde odaklanmış yerdeğiştirme ile gerekli esneklik sağlanır. 

 

 

ġekil 2.3 : Kat İvmelerinin Etkisi 

 

Şekil 2.4‟te görülen yumuşak kat sendromu sismik izolasyonun bulunmasında ana 

kavram olmuştur. Deprem enerjisinin tümü yumuşak kat ile sönümlenip, üst katların 

bozulmadan hasarsız kalmasıyla sonuçlanır. 

 

 

ġekil 2.4 : Yumuşat Kat Durumu 
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İzolasyon sistemi yapıyı, yapı ile temel arasına yerleştirilen yatay rijitliği az olan 

elemanlarla ikiye ayırır. Böylelikle, yapının frekansı, zemine ankastre mesnetli yapı 

frekansından ve zemin hareketinin frekansından çok daha küçük bir değer alır. 

Yapıda hasara neden olan daha yüksek modlar birinci moda ve sonuç olarak zemin 

hareketine ortoganaldir. Bu yüksek modlar harekette yer almazlar, dolayısıyla 

yüksek frekanstaki zemin hareketinin büyük enerjisi yapıya iletilmez. İzolasyon 

sistemi deprem enerjisini yutmaz ama sistemin dinamiğine yansıtır. Bu sönümleme 

ile ilgili değildir fakat belirli bir sönümleme olası rezonansın engellenmesi için yararlı 

olacaktır.Üstyapı rijitse, sismik izolasyonlu yapının davranışı, tek serbestlik dereceli 

sistem davranışı ile çok yakındır.  Tipik elastomerik izolatörlerin kuvvet-deplasman 

ilişkisi, kendi doğasında olan sönümleme özelliğinden dolayı lineer değildir. 

Dolayısıyla, sismik izolasyonlu yapının sismik davranışının doğru şekilde tahmin 

edilmesi için izolatörlerin lineer olmayan mekanik özelliklerinin matematiksel modeli 

çok doğru şekilde yapılmalıdır. 

 

2.2. Teori Olarak Sismik Ġzolasyon 

 

Yanal yük-deformasyon karakteristiklerine bakıldığında, tipik bir taban izolatörünün 

iki bileşeni vardır: 

 İzolasyon mekanizması 

 Sönümleme mekanizması 

İzolasyon mekanizması yapının titreşim periyodunu uzatarak, spektral ivme değerini 

daha düşük değere çeker (şekil 2.5). Bu tabanda oluşan sismik kesme kuvvetinin 

değerini sınırlar. Sönümleme mekanizması izolatörün spektral deplasmanını 

engellerken, taban kesme kuvvetini azaltma etkinliğini arttırır (şekil 2.6). Bu iki 

mekanizma kombine şekilde, yapıda deformasyon meydana getiren yatay sismik 

kuvveti önemli ölçüde azaltır. 

 

 

ġekil 2.5 ve 2.6 : Periyotun Ötelenmesi 
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Sismik izolasyon her türlü yapı ve zemin koşulu için uygun değildir. Örnek olarak 

şekil 2.7‟te görüldüğü üzere yapı yumuşak bir zemin üzerinde yer alıyorsa sismik 

izolasyon istenilenin ters sonuçları ile karşılaşılabilir. Matematiksel olarak, taban 

izolasyonlu bir yapı şekil 2.8‟de görüldüğü gibi iki serbestlik dereceli bir sistem 

olarak modellenebilir. 

 

 

ġekil 2.7 : Yumuşak Zemin Etkisi 

 

Böyle bir sistem için, şekildeki terimler kullanılarak, hareket denklemi aşağıdaki gibi 

yazılabilir. 

 

m2ü2 + k2(u2 –u1) = -m2üg ......................................................................................(2.1) 

m1ü1 + c1u1 + (k1+k2)u1 – k2u2 = -m1üg...................................................................(2.2) 

 

 

ġekil 2.8 : İki Serbestlik Dereceli Sistem Modeli 
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İzolasyonlu yapının doğal modlar ve titreşim periyotları, T1 ve T2, aşağıdaki formüller 

ile hesaplanabilir: 

 

[(k1+k2)-m1w
2]u1-k2u2 = 0......................................................................................(2.3) 

-k2u1+(k2-m2w
2)u2 = 0 ..........................................................................................(2.4) 

 

Bu formülden aşağıdaki ikinci dereceden denklem elde edilir: 

 

(m2w
2- k2)[ m1w

2-(k1+k2)]-k2
2 = 0..........................................................................(2.5) 

 

İşlemleri kolaylaştırmak için aşağıdaki terimler tanımlanabilir: 

 

TF = 2π√(m2/k2)    TI = 2π√((m1+ m2)/k2).............................................................(2.6) 

 

TF zemine ankastre mesnetli yapının periyodu,TI ise izolatörün periyodudur. (2.3) 

nolu denklemin çözümü aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 

T1,2 =√  {[2 TF
2T1

2/(1+ η )]/[(TF
2+T1

2)± √( TF
4+T1

4)+( TF
2T1

2)(2-4/(1+η))]}...............(2.7) 

Burda α = TF / TI and η = m2/m1 = kütle oranıdır. 

 

T1 = √(1+α2) TI        T2 = TF / √(1+η+ η α2)...........................................................(2.8) 

 

Bunları (2.2) nolu denklemde kullanarak, mod şekilleri aşağıdaki gibi elde edilir. 

 

Φ1
T = {1  1+ α2)      Φ2

T = {1      (α2-1)/η  }  ..........................................................(2.9) 

 

α pratikte genel olarak küçük değerler olan 0.01 ile 0.5 arası değerler alır, izolasyon 

sistemli yapının periyodu T1  (denklem 2.6) izolatör periyodu TI‟ya çok yakın bir 

değere sahiptir. Bu sebepten pratikte  izolatörün periyodu, izolasyon sistemli yapının 

periyodu olarak alınabilir. Denklem (2.9)‟da gösterilen mod şeklinin kütle oranı η‟den 

bağımsız olduğu gözükmektedir. İlgili periyot değerleri için, mod şekli aslında yapısal 

deformasyonu az olan rijit gövdedir . Ön tasarım için mantıklı yaklaşım üst yapıyı 

böyle kabul etmektir. 
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2.3. Sismik Ġzolasyon Sistemleri Uygulamaları ve Avantajları 

 

En önemli özellik sismik olarak izole edilmiş yapının esnekliğinin artması ve bu 

sayede rezonansın önlenmesi ve yapının çeşitli seviyelerindeki ivmelerin 

azaltılmasıdır. Çok esnek bir yapıda ivmeler çok düşük ve göreli kat 

yerdeğiştirmeleri çok büyükken, çok rijit bir yapıda göreli kat değiştirmeleri çok 

küçükken ivmeler zemin ivmesine yakın değerler alır. Sismik izolasyon ise 

yukarıdaki iki ekstrem durumun avantajlı kısımlarını içerir. Göreli kat 

yerdeğiştirmeleri ve ivmeler azalır. Göreli kat yerdeğiştirmelerinin azalmasının 

nedeni üst yapının rijit davranışıdır. Üstyapı izolasyon seviyesinde temin edilen 

esnek kısma göre çok daha rijit bir yapıya sahiptir. Göreli kat yerdeğiştirmelerinin 

azalması hem yapısal hem de yapısal olmayan  hasarı sınırlar ve hatta yok eder. 

Ek olarak yapıya kazandırılan esneklik ile yapı periyodu yüksek değere çekilirken, 

ivmeler önemli ölçüde azaltılmış olur. Bunu başarmak, depremden sonra hemen 

kullanılması gereken ekipmanlar içeren binalar için çok önemlidir. Son olarak, 

izolasyon sisteminin uygun tasarımı ile üst yapının dışmerkezliğinden oluşan 

burulma etkisini de azaltabilir. Bu izolasyon sisteminin rijitlik merkezi ile üstyapının 

rijitlik merkezini çakıştırarak kolayca başarılabilir. Aşağıdaki şekillerde burulma etkisi 

ve burulma etkisiyle hasar görmüş bir yapı görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.9 : Burulma Etkisi 
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ġekil 2.10: Burulma Etkisi ile Hasar Oluşumu 

 

Sismik izolasyonun bir başka avantajı enerji sönümleme mekanizmasıdır. 

Geleneksel yöntemde, enerji sönümleme mekanizması yapının çeşitli yerlerine 

dağıtılmış plastik deformasyonlara dayanmaktadır. Buna ters olarak sismik 

izolasyon durumda enerji sönümleme mekanizması izolasyon seyisinde konsantre 

edilmiştir. Dolayısıyla tasarımı kolaydır, tersinir yüklemelerde sayısız elastik 

olmayan çevrimlere karşı koyabilir. Unutmamak gerekir ki, tasarım sönümleme 

mekanizmasının bir hasar durumunda kolayca değiştirilebilecek şekilde yapılmalıdır. 

Sismik izolasyonlu yapının enerji sönümlemesi ilk olarak üstyapının düktilliğine değil 

de izolasyon sisteminin sönümleme mekanizmasına bağlı olduğundan, üstyapının 

düktil olma gereksiniminden  vazgeçilebilir. Günümüzde, sismik izolasyonlu yapı 

örneklerinin az olması ve bu metodla ilgili belirsizliklerin olmasından dolayı, uzun 

periyotlu bir depremin olma ihtimaline karşı, mevcut düktillik gereksinimleri ihmal 

edilmemelidir. 

Sismik izolasyon, lokal olarak izolatörlerin eklenmesi ve izolasyon seviyesinde 

üstyapının göreli deplasman yapabilmesi için bir sismik boşluk bırakılması üzerine 

planlanmıştır. Sismik izolasyon hem yeni hem de mevcut yapılar için uygulanabilir. 

Uygun olarak boyutlandırılmış sismik izolatörler, yatay yüklerin dağılımının ve 

transfer şeklinin kontrol edilmesinde kullanılabilir. Sismik izolasyonun bu özelliği 

geleneksel yönteme göre tasarımla karşılaştırıldığında önemli derece ekonomik kar 

sağlamaktadır. Son büyük depremler ve oluşan büyük yıkımlar, mevcut köprülerin 

deprem sonrası kullanımını sağlamak için sismik olarak “upgrade” edilmesinin ne 

kadar gerekli olduğunu göstermiştir. Sismik izolasyon bu iş için çok efektif ve ucuz 
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bir yöntemdir. Ayrıca sistemin yerleştirilmesi köprüye zarar vermeden kolay şekilde 

yapılabilir. 

Sismik izolasyon depreme karşı uygun olarak tasarlanmamış yapıların takviyesinde, 

örnek olarak mimari özelliklerini bozmadan tarihi binaların takviyelenmesinde 

kullanılabilir. Bu durumlarda yapının sismik dayanım kapasitesini arttırmaktansa, 

yapıya etkiyen kuvveti azaltmak yapının mimari özelliklerini değiştirmediğinden 

büyük avantaj sağlar. 

Sismik izolasyon yapıya uygulanmasında en az hasar veren yöntemdir çünkü tüm 

çalışma izolasyon seviyesinde, tipik olarak yapı tabanında yapılmaktadır. Böylelikle 

üstyapının kullanılabilirliği sınırlanmamış olur. Bu durum, sismik takviye çalışması 

yapıldığı zamanda da içinde faaliyetlerin devam etmesi gereken yapılar için çok 

önemlidir. Buna ters olarak geleneksel güçlendirme yöntemlerinde yapının birçok 

kısmında önemli modifikasyonlar yapılmakta ve yapının takviye sırasında 

kullanabilirliği azalmaktadır. Tarihi yapılarda tasarımı etkileyen en önemli faktörler 

mimari karakteristik olduğu için sismik izolasyon en uygun yöntemdir. Sismik 

izolasyonda yapıya etkiyen sismik etki azaldığından yapıyı modifiye etmek 

gerekmemektedir. Buna ters olarak, geleneksel yöntemde yapı daha rijit hale 

getirilirken, yapıya etkiyen deprem yükü de arttırılmış olur.  Ne yazık ki, bazı mevcut 

ve tarihi yapılardaki çeşitli engeller sismik izolasyonun uygulanmasına izin vermez. 

Sonuç olarak sismik izolasyon yapıya etkiyen sismik kuvveti, yüksek düktiliteye 

gerek olmadan önemli derecede azaltır. 

 

2.4. Sismik Ġzolasyon Sistemleri Uygulamalarındaki Zorluklar 

 

Sismik izolasyon uygulamalarındaki ana zorluk, yapının bütün kullanım süresince 

sağlanması  gereken üstyapı ile izolasyon seviyesi arasındaki büyük göreli 

yerdeğiştirmedir. İzolasyon seviyesindeki büyük yerdeğiştirme izolasyon alanını 

sınırlar. Bu yerdeğiştirme enerji sönümleme mekanizması kullanılarak azaltılabilir. 

Bu sistemler çok çeşitli olmakla birlikte, kurşun veya çelik gibi metallerin plastik 

deformasyon yapması üzerine planlananlar daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

Ayrıca kauçuk maddesinin doğasında bulunan sönümleme özelliğinden yararlanılır. 

Sismik izolatörlerin havaya kalkma olasılığı karşılaşabilecek başka bir zorluktur. 

Şiddetli depremler sırasında, büyük sismik yanal kuvvetler ve doğurduğu 

momentlerin etkisiyle eksenel yükler yerçekimi yüklerinden daha büyük değerler 

alabilirler. Böyle durumlarda, izolatörlere tasarımlarında taşımaları hesaba 

katılmamış çekme gerilmeleri etkiyebilir ve izolatörlerin performansı azalabilir. 

Bağlantı detayları ve yapı planına uygun konfigurasyon ile izolatörlerin havaya 
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kalkmasını sağlayacak kuvvetler engellenebilir. İzolatörlerin havaya kalkma  olasılığı 

yapı yüksekliği ile artar ve özellikle yükseklik/genişlik oranının artmasıyla devrilme 

momentinin artması havaya kalkma olasılığını arttırır. Bu durum çok yüksek 

binalarda sismik izolasyon kullanımını zorlaştırır. Ayrıca periyodu, rezonans riski 

taşıyan aralığın dışında bulunan esnek yapılar için sismik izolasyon uygulamak 

uygun olmaz. Çünkü izolasyonun ana amacı rezonanası engellemektir ve esnek 

yapılar üzerinde etkisi yoktur. Buna ek olarak, yüksek yapılar rüzgar yükü etksine 

deprem yüküne göre daha hassatır ve sismik izolasyon rüzgar yüklerini karşılamak 

için uygun bir yöntem değildir. Sismik yükler genelde yüksek binaların tasarımında 

baskın rol almazlar. İzolasyon yapmaksızın enerji sönümlenmesi için bazı aletler 

geliştirilmiştir ve yüksek binalar için bu tür aletler daha uygundur. Aktif kontrol 

sistemleri rüzgar etkilerini azaltmak için kullanılabilir. 

 

2.5. Sismik Ġzolasyon Sistemleri Uygulamalarındaki Sınırlamalar 

                                            

Sismik izolasyon deprem yükleriyle başa çıkmak için umut verici bir tasarım metodu 

olmasına rağmen, her türlü yapı ve zemin koşulları için uygulanamaz. Bu konu ile 

ilgili bazı örnekler bir önceki bölümde verilmişti. Bu sebeple bu tasarım yaklaşımının 

makul olduğunu anlamak için tasarımın ilk aşamalarında fizibilite çalışması 

yapılmalıdır. Bu çalışma aşağıda anlatılan faktörleri kapsamaktadır. 

 

2.5.1 Üstyapı Karakteristikleri 

 

Sismik izolasyon genellikle frekansı, deprem frekansı ile çakışan aralıkta bulunan 

10-12 kata kadar olan alçak ve orta yükseklikteki yapılar için uygundur.  

Üstyapının yükseklik, genişlik, rijitlik gibi özellikleri sismik izolasyonun 

kullanabilirliğini ve efektif olarak çalışmasını etkileyen faktörlerdir. Dünyanın her 

tarafında, şiddetli deprem olma olasılığı yüksek olan bölgelerde yapılmış yapıların 

çoğunun karakteristikleri sismik izolasyon uygulamaya müsaittir. 

 

2.5.2 Sismik Risk ve Zemin Karakteristiği 

 

Bir bölgede sismik izolasyonun gerekli olup olmadığının anlaşılması için o bölgenin 

sismisitesi dikkate alınmalıdır. Zemin periyodu Ts ve beklenen deprem hakim 

periyodu gibi zemin karakteristikleri fizibilite çalışması için gözönüne alınmalıdır. 

Yumuşak zemin durumunda ve önceki depremlerden edilen bilgilere göre zemin 

frekansının düşük(periyodun büyük) olduğu durumlarda sismik izolasyondan 
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kaçınılmalıdır. Zemin periodu Ts, zemin profilinin geoteknik olarak titreşim moduyla 

uyuşmaktadır. 

Derin yumuşak zemin tortuları düşük frekans hareketini yükseltirken, düşük frekans 

hareketine izin vermez ve yapıya düşük frekanslı yer hareketini aktarır. Bu gibi 

durumlarda, temelin oturduğu zemin parçası bir tür sismik izolasyon sistemi olarak 

düşünülebilir ve yapı mümkün olduğunca rijit olmak zorundadır. Buna ek olarak, 

beklenen deprem hakim periyodu deprem merkez üssünden uzaklaştıkça büyür. 

Esnek bir yapı düşük frekanslı harekete karşı rezonans durumdan dolayı daha 

hassastır. 

Son olarak, aktif faylara yakın olunmasından dolayı periyodu uzun olan sismik 

bileşenler ile karşılaşılabilinir. Fay yırtığı, fay yırtığı ilerleme hızının, sismik dalga 

hızına eşit olduğu bölgeye doğru ilerlerse, tek yönlü uzun etkiler oluşur. 

 

2.5.3 Civardaki Yapılar 

 

İzolasyon sistemini sınırlamaya zorlayacak her türlü komşu bina veya yapının, 

özellikle izin verilebilir maksimum yerdeğiştirmenin hesaplanması için dikkate 

alınması gerekir. Yapının etrafında tüm kullanım süresince boyunca kalmak üzere 

10 ile 20 cm.‟lik bir boşluk bırakılması üstyapı ile temel arası büyük yerdeğiştirmenin 

sağlanabilmesi için gerekmektedir. Yapının çevre binalar  ile çarpışmaması için çok 

büyük özen gösterilmelidir. 

Bazı durumlarda, komşu yapıların konumu sismik izolasyonun uygulanmasına izin 

vermez. Son olarak, çevredeki zemin durumu da sınırlamalar getirebilir. Bu 

durumda, özel tasarım detayları sismik izolasyon kullanımı için gerekli olabilir. Örnek 

olarak, bir tepenin yamacına oturtulmuş bir sismik izolasyonlu yapı, izolasyon 

sistemine zarar verebilecek zemin basıncına karşı özel tasarım ve inşaat 

detaylarıyla korunmaya alınmalıdır. 

 

2.5.4 Ġkincil Yanal Yükler 

 

Rüzgar ve diğer yanal yükler sınırlanmaz ise sismik izolasyon uygulamak mümkün 

olmayabilir. Sismik izolasyonlu yapının bu yanal yükler altında iyi performans 

göstereceğinden emin olunmalıdır. Köprüler için ise araçların frenlemesinden doğan 

yükler ile merkezkaç yükleri de hesaba katılmalıdır. 
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2.6   Ekonomik Açıdan Sismik Ġzolasyon 

 

Ekonomik açıdan düşünüldüğünde sismik izolasyon ek bir maliyet gerektirse de, 

sismik performans sağlanması ve hasarın azaldığı göz önüne alınınca, uzun 

dönemde kazanç sağlamaktadır. Yeni bir binaya sismik izolasyon uygulanması 

genel olarak toplam maliyetin %1 ile %5 arasında bir ek maliyet gerektirmektedir. 

Fakat izolasyonlu yapı, geleneksel yöntemle dizayn edilmiş zemine ankastre 

mesnetli yapının şiddetli bir depremde göreceği hasara maruz kalmaz. İzolasyon 

sistemi, varolan bir yapının sismik kapasitesini arttırmak için uygulanacak ise, 

maliyet, yapının sismik performans kapasitesine, gerekli olan sismik dayanım 

artışına ve uygulamada karşılaşılabilecek zorluklara bağlıdır. Köprü inşaatında veya 

sismik olarak takviyesinde, özellikle yüksek performans gerekliliğinde önemli 

ekonomik kazançlar sağlanır. Mevcut çoğu köprülere, sıcaklık etkisiyle genleşme 

yapabilen ayakların sismik izolatörlerle değiştirilip yanal yerdeğiştirme için yeterli 

boşluğun temin edilmesiyle kolayca izolasyon uygulaması yapılabilir. 

Geleneksel yöntem ile sismik izolasyon yöntemini ekonomik olarak birebir 

karşılaştırmak zordur. Çünkü her iki yöntemin performansı birbirinden farklıdır, 

depreme olan cevaplarında belirsizlikler mevcuttur ve her iki metodta meydana 

gelebilecek hasarı hesaplamak kolay değildir. Belirli bir deprem için bir miktar 

hasarın olacağını varsayarak, sismik izolasyonun geleneksel yönteme göre daha 

ekonomik olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte, sismik izolasyon yapılması durumda maliyetin artmasını sağlayan 

birçok faktör mevcuttur. İlk olarak, tipik bir kurşun çekirdekli kauçuk izolatörün 3000 

ile 25000 dolar arası bir maliyeti vardır. Ayrıca ilave elemanlar veya yapısal 

değişiklikler izolatörlerin yerleştirilebilmesi için gerekli olabilir ki bu da ekstra maliyet 

demektir. Örnek olarak, izolasyon sevisindeki ek bir katın uniform deformasyon ve 

izolatörlerde gerilim dağılımının eşit olması için gerekliliği verilebilir. Binanın 

etrafında bırakılması gereken sismik boşluk kullanım alanını azaltırken, izolasyon 

sisteminin büyük yerdeğiştimesine yer sağlayacak istinat perdeleri ek masraf getirir. 

Bırakılacak olan bu sismik boşluk, nüfusun yoğun olduğu ve arazinin pahalı olduğu 

bölgelerde büyük bir maliyet kaybı olarak görülebilir. Son olarak sismik izolasyon 

sistemi yapının tüm ömrü boyunca kullanılacağı için performanslarını hiçbir zaman 

kaybetmeyecek şekilde özen göstererek bakımlarını yapmak gerekir. Bu bakımında 

maliyetini hesapta bulundurmak gerekir. 

Sismik izolasyon kullanılması ile ekonomik kazanç sağlayan birçok faktör mevcuttur. 

Sismik kuvvetler azalacağından, üstyapının sismik kapasite gereksiminin 

azalmasından dolayı üstyapının yapım maliyeti daha düşük bir değer alabilir. Bu 
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durum sismik takviyesi gerekli olan mevcut binalar açık aşikardır. Yüksek sismik 

aktivitesi olan bölgelerde uygulanamayan yapım metodları sismik izolasyon yapılan 

binalarda uygulanabilinir. Bu metodlar yeterli düktillik kapasitesini sağlayamayan 

öngerilmeli ve prefabrik betonarme yapı inşaatını içerir. Ek olarak,  göreli kat 

ötelemelerinin çok düşük olacağından dolayı kaplama gibi daha ucuz yapısal 

olmayan elemanlar kullanılabilir. Ayrıca kat ivmelenmelerinin ve göreli kat 

yerdeğiştirmlerinin azalacağından dolayı hasar azalacaktır ve uzun dönemde onarım 

maliyeti düşecektir. Deprem sonrası yapı hasar görmeyeceğinden dolayı, yapının 

kullanımı kısıtlanmayacak ve ekonomik kazanç sağlanacaktır. Genelde, yapının 

onarımı sırasında kaybedilen zaman yapıda oluşan hasarın onarım maliyetinden çok 

daha büyük ekonomik kayba yol açar. 
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3. SĠSMĠK ĠZOLASYON ALETLERĠ 

 

Farklı prensiplere dayanan üç farklı sismik  izolasyon sisteminden bahsetmek 

mümkündür. Bunlar: 

Elastomerik Taban İzolasyon Aletleri 

 Düşük Sönümlü Doğal ve Yapay Kauçuklu Izolatörler 

 Kurşun Çekirdekli Kauçuk Izolatörler 

 Yüksek Sönümlü Kauçuk Izolatörler 

Kayma Üzerine Tasarlanmış İzolasyon Aletleri 

 Çelik Levha Tabakalı Neoprene Izolatörler 

 Deprem Mühendisliği Araştıma Merkezi Birleşik Sistemi 

 Sürtünmeli Sarkaç Sistemi 

 Esnek-Sürtünmeli Taban İzolasyon Sistemi 

Yay Tipi Sistemler 

 GERB Sistemi 
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3.1. DüĢük Sönümlü Doğal ve Yapay Kauçuklu Ġzolatörler 

 

Bu tip izolatörlerde üst ve altta olmak üzere iki adet kalın çelik levha ve bunların 

arasında birçok ince çelik levhalardan oluşmaktadır. Şekil 3.1‟de tipik bir düşük 

sönümlü doğal kauçuklu izolatör gözükmektedir. Kauçuk, basit bir operasyon ile 

vulkanizasyon yapılarak çelik levhaların arasına ısı ve kalıptaki basınç ile yerleştirilir. 

İnce çelik levhalar kauçuğun şişmesini engeller ve yüksek bir düşey rijitlik sağlar 

ancak elastomerin düşük kayma modülünün kontrol ettiği yatay rijitliğe hiçbir etkisi 

yoktur.  

 

 

ġekil 3.1 : Düşük Sönümlü Kauçuk İzolatör Kesiti 

 

Bu sistemin avantajları,  imalatının kolay olması, modellemesinin kolay olması, 

mekanik sisteminin sıcaktan ve zaman aşımından etkilenmemesidir. Dezavantaj 

olarak ise ek bir sönümleme sisteminin bulunmaması söylenebilir. 

 

 

ġekil 3.2 : Düşük Sönümlü Kauçuk İzolatör 
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3.2. KurĢun Çekirdekli Kauçuk Ġzolatörler 

 

Bu tip elastomerik izolatörler, çelik levhaların arasında sandviç olmuş düşük 

sönümlü ince kauçuk katmanlar ile silindir şeklinde ve merkeze oturtulmuş kurşun 

çekirdekten oluşmaktadır. İçeri kısımdaki ince çelik levhalar kurşun levhayı 

çevreleyerek sınırlamaktadır. Aşağıda kurşun çekirdekli kauçuk izolatörün kesiti 

görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.3 : Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör Kesiti 

 

Düşük sönümlü kauçuk genelde kurşun çekirdekli izolatörlerde kullanılır. Yatay 

esneklik kauçuğun düşük kayma modülü ile sağlanır. Yapılan testlerde bu tip 

izolatörlerin sıcaktan, zaman etkisinden ve geçmiş yüklerden etkilenmediği 

görülmüştür. 

Kurşun kristal halinde bir malzemedir ve yapısını geçici olarak değiştirerek 

deformasyon yapabilir ve kendi orijinal haline ve elastik özelliklerine geri dönebilir. 

Bunun sağlamasında kauçuğun da etkisi vardır. Kurşun çelik levhalar tarafından 

kesmede plastik deformasyona zorlanırsa(akma gerilmesini geçerse), histerik 

şekilde enerji sönümler. Kurşun 11 Mpa‟ya kadar elastik davranış gösterir. 
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ġekil 3.4 : Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör 

 

Histerik enerji sönümlemesi, tekrarlı yükler altında yükleme ve boşaltma eğrilerinin 

arasında kalan alana eşittir. Her bir tekrarda, bu alan ısı olarak sönümlenen enerjiyi 

ifade eder. Ancak, kurşun çekirdeğin deformasyonuna bağlı nonlineeritiler 

sönümleme sağlasa da yüksek modların etkisine neden olabilir. Özellikle kurşun 

çekirdekli kauçuk izolatörlerin rijitliğindeki sürekli ani değişimler yüksek modların 

etkisini arttırabilir. Aynı zamanda yapısal kütlenin beklenen ivme azalımını da düşük 

seviyeye iner. 

Genelde kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin davranışı efektif rijitliği Keff olan ve 

viskoz sönümleme oranı  ξeff  olan lineer viskoz sönümlü bir sistem olarak 

modellenir. Ancak bu her zaman iyi bir yaklaşım değildir, çünkü viskoz sönümleme, 

depremin şiddetine ve kendine özgü karakteristiğine göre ve izolasyon sistemi ile 

üstyapının karakteristiğine göre değişkenlik gösterir. Kurşun çekirdekil kauçuk 

izolatörler kurşunun elastik rijitliğine bağlı olarak ilk rijitliği sağlar ki bu da ikincil yanal 

yükler için önemlidir. Kurşun çekirdeğin varlığı yapının frekansını rezonans 

olabilecek frekans aralığından uzaklaştırır. 

Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin ilk rijitliği oldukça büyüktür, ancak deprem 

etkisi arttıkça bu rijitlik azalır ve sismik izolasyon sistemi daha efektif hale gelir. 

Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin yatay rijitliği kayma deformasyonu arrtıkça 

azalır ve %250-300 değerindeki deformasyondan sonra tekrar artar. Kopma noktası 

ise %500 civarı deformasyon seviyelerinde olur. Bu durumun basınç ve çekme 

gerilmelerinden olduğu gibi kurşun çekirdeğin varlığından da bağımsızdır. Dikey 

rijitlik kayma deformasyonlarına bağlı olsa da, kayma deformasyonları dikey yükten 

bağımsız olarak düşünülebilir. 

Elastomerik izolatörler büyük yerdeğiştirmelere uğrayarak büyük deformasyonlara 

karşı koyabilirler. İzolatörlerdeki başarızlığın ortaya çıkması genelde elastomerin 
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kusuruna bağlıdır.  Kırılmanın derecesi, malzemenin bileşime ve rijitliğine bağlıdır. 

Üretimdeki dikkatlilik ve kalite güvencesi elastomerdeki kusurların kontrol altına 

alınmasını sağlar. Bu kusurlar ekstrem yük koşullarında izolatörün başarızlığına 

neden olabilir. 

Daha önce de belirtildiği gibi kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler servis yükleri 

altında enerji sönümleme mekanizması sağlamazlar. Bu durumda, bu tip izolatörler 

ikincil yükler karşısında, içinde duyarlı ekipman bulunan yapılar için efektif değildir. 

Bu sebepten dolayı yardımcı sönümleyiciler sisteme katılmalıdır. Ayrıca bu tip 

izolatörlerin bilineer davranışı değişir ve sabit olmayan sönümleme oranı devreye 

girer. Bu sabit olmayan sönümleme oranı deprem karakteristiklerine(büyüklük, 

baskın frekans) ve izolasyonlu yapı karakteristiklerine göre değişkenlik gösterir. 

Sonuç olarak, kurşun çekirdekte ve elastomerde deprem sırasında depolanan 

deformasyon enerjisi yapının deprem önceki konumuna gelmesini sağlayan 

merkezleme kuvvetinin oluşmasını sağlar. Bu merkezleme kuvvetinin varlığı 

yaşanmış depremlerde ispatlanmıştır. Ayırıca “sarsma tablası” testleri de bu 

kuvvetin varlığını onaylamıştır. Bütün numerik ve deneysel testler göstermiştir ki , 

elastomerik izolatörler deforme olmamış orijinal formlarına 2.5 cm mertebesinin 

içinde kalacak şekilde geri dönmüşlerdir. 

 

3.3. Yüksek Sönümlü Kauçuk Ġzolatörler 

 

Bu tip elastomerik izolatörler, çelik levhaların arasında sandviç olmuş yüksek 

sönümlü ince kauçuk katmanlardan oluşur.  Üretim metodu kurşun çekirdekli kauçuk 

izolatörlerle aynıdır. Aralarındaki tek fark, kauçuk malzemenin yüksek sönümleme 

sağlayan bileşimidir. Aşağıdaki şekilde tipik bir yüksek sönümlü kauçuk izolatör 

örneği görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.5 :Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatör 
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Yüksek sönümlü kauçuk aslında, karbon ve reçine gibi doğasında sönümleme 

özelliği bulunan malzemeler ile doldurulmuş bir bileşimdir. Bu dolgu malzemleri 

kauçuğun mekanik özelliklerini bozmadan sönümleme kapasitesini arttırır. Yüksek 

sönümlü bir kauçuğa kayma gerilmeleri uygulandığı zaman, moleküllerin 

kaymasından doğan sürtünme ısısı bir çeşit enerji sönümleme meydana getirir. Bu 

durum kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerde böyle değildir çünkü dolgusuz olan 

kauçuktaki moleküler çekim çok azdır ve ortaya çıkan ısı ihmal edilecek değerdedir. 

Yüksek sönümlü kauçuk izolatörlerin enerji sönümleme mekanizması küçük ve 

büyük deformasyonlar için de uygundur, sabittir ve elips şeklinde bir histerik döngü 

ile karakterize edilebilir. 

Ancak, yüksek sönümlü kauçuğun bileşenleri düşük deformasyonlarda bir miktar ilk 

rijitlik sağlasa da, yüksek sönümlü kauçuk izolatörler, servis yükleri ve ikincil yatay 

yükler altında yeterli ilk rijitliği sağlayamayabilir. Yüksek sönümlü kauçuk izolatörlerle 

izole edilmiş bir yapı aslında sabit ve büyük bir periyoda sahiptir. Bunun nedeni 

izolasyon sisteminin esnekliğidir ve dolayısıyla rüzgar yüküne karşı yapıyı daha 

hassas hale getirir. Ek olarak, yüksek sönümlü kauçuk izolatörlerin mekanik ve 

sönümleme özellikleri sıcaklığa bağımlıdır. Ancak kurşun çekirdekli kauçuk 

yasıtklarda histerik enerji sönümlemesi sıcaklığa bağlı değildir. Yüksek sönümlü 

kauçuk izolatörler, kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler kadar yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. 

 

3.4. Çelik Levha Tabakalı Neoprene Ġzolatörler 

 

Neoprene izolatörler çelik donatılı elastomerik kauçuk ve biri paslanmaz çelik, diğeri 

kurşun-bronz alaşımından oluşan bir çift sürtünme levhasından oluşur. Bu teknik 

genelde nükleer santrallerde ve köprülerde uygulanır. Sürtünme levhalarının amacı 

yatay ivmeyi 0.2 g‟nin altında tutmaktır. Neoprene izolatörün çok düşük bir 

yerdeğiştime kapasitesi vardır(±5 cm). Deplasman bu limiti geçtiğinde, kayma 

elemanı gerekli hareketi sağlar. 

Neoprene izolatörler, depremin yatay bileşenine karşı titreşim izolasyonu sağlasa 

da, düşey bileşen için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla bu büyük bir 

dezavantajdır.  

 

 

 

 



 21 

3.5. Deprem Mühendisliği AraĢtıma Merkezi BirleĢik Sistemi 

 

Bu sistem elastomerik ve kayma üzerine tasarlanmış sistemlerin bir bileşkesidir. Bu 

sistemde iç tarafta kalan kolonlarına kayma elemanları, dıştaki kolonlara ise düşük 

sönümlü doğal kauçuk izolatörler uygulanır. Böylelikle elastomerik izolatörler 

merkezlemeyi ve yapının burulma kontrolünü sağlarken, kayma elemanları enerji 

sönümlemeyi sağlar. 

 

3.6. Sürtünmeli Sarkaç Sistemi 

 

Sürtünmeli sarkaç sistemi kayma hareketi ve geri-döndürme kuvvet geometrisini 

birleştiren bir sürtünmeli izolasyon sistemidir. Sürtünmeli sarkaç izolatörleri, sarkaçın 

karakteristiklerini kullanarak yapının doğal titreşim periyodunu arttırarak büyük 

deprem kuvvetlerinden arındırmayı sağlar. Sürtünmeli sarkaç izolatörleri, küre 

yüzeyli paslanmaz çelik üzerinde hareket eden kayıcıları vardır. Kayıcının silindirik 

yüzey ile temas eden yüzeyi düşük sürtünmeli bir kompozit malzeme ile 

kaplıdır.Ayrıca kayıcının diğer yüzeyi de silindirik olup aynı malzeme ile kaplıdır. 

İzolatörün periyodu konkav yüzeyin eğrilik yarıçapına karar verilmesiyle seçilir. 

Yapının ağırlığından bağımsızdır. İzolatörlerin rijitlik merkezi ile yapının kütle 

merkezinin otomatik olarak çakışması ile yapının burulma hareketi azalır. İzolasyon 

periyodu konkav yüzeyin eğrilik yarıçapı R‟nin seçimi ile kontrol edilir. Rijit yapının 

doğal titreşim frekansı aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

 

T = 2π√(R/ g)....................................................................................................(3.1) 

 

Sürtünmeli sarkaç yatığı çok sayıda özellik kazanmak için yeterli esnekliğe sahiptir. 

Kayma periyodu 2 saniyeden 3 saniyeye çıkarmak taban kesme kuvvetini azaltır ve 

deplasmanı arttırır. Sürtünme katsayısını 0.10‟dan 0.05‟e düşürmek taban kesme 

kuvvetini azaltır ve deplasmanı arttırır. Eğer deprem yükleri sürtünme kuvveti 

seviyesinin altındaysa, yapı geleneksel yöntemdeki gibi davranır ve periyodu da 

izolasyon yapılmamış yapı periyoduna eşit olur. Sürtünme kuvveti seviyesi aşıldığı 

zaman, yapının periyodu izolasyon yapılmış yapı periyoduna eşit olur, yapının yanıtı 

dinamik olur ve sönümleme izolatör özellikleri ile kontrol edilir. Şekil 3.6‟da  

sürtünmeli sarkaç sisteminin çalışma mekanizması görülebilir. 
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ġekil 3.6: Sarkaç Hareketi 

 

Yapının yanıtını kontrol etmekte, sürtünmeli sarkaç izolatörün yapının ağırlığından 

bağımsız oluşu bir avantaj sağlamaktadır. İstenen periyoda sadece konkav yüzeyin 

eğrilik yarıçapını seçerek ulaşılabilir. Periyot hafif veya ağır yapılar için değişmez. 

Aşağıda tipik bir sürtünmeli sarkaç tipi izolatör görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.7 : Sürtünmeli Sarkaç Sistemi 

 

3.7. Esnek-Sürtünmeli Taban Ġzolasyon Sistemi 

 

Esnek-sürtünmeli taban izolasyon izolatörü çok sayıda kayıcı arabirimler içererek, 

yüksek sürtünme katsayısı problemini çözmeyi amaçlar. Böylelikle, izolatörün en alt 

ve en üstü arasındaki hız çok sayıdaki katmanlar sayesinde bölünür. Kayıcı 

elemanlara ek olarak, düşey yük taşımayan fakat geri-döndürme kuvveti yaratan 

merkezi kauçuk çekirdek içerir. Yapılan testlerde kauçuğun tüm katmanları geri-

döndüremediği anlaşılmış ve bu sebepten kauçuğun içine çelikten bir çubuk 
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koyularak kayıcı katmanlar arasındaki deplasman dağılımının kontrolü sağlanmıştır. 

3.8‟de  esnek-sürtünmeli taban izolasyon izolatörü görülebilir. 

 

 

ġekil 3.8 : Esnek-Sürtünmeli Taban İzolasyon Sistemi 

 

3.8. GERB Sistemi 

 

Elastomerik ve kayma üzerine kurulmuş sistemler genelde yatay yönde izolasyon 

için uygulanır. Üç boyutlu bir izolasyona gereksinim duyulduğunda, elastomerik 

izolatörler kullanmak mümkündür fakat pek yaygın değildir. Bu tip durumlarda yay 

tipi sistemler kullanılmaktadır. 

GERB tipi izolasyon sistemi nükleer santral tribünleri için geliştirilmiştir. Yatay ve 

düşey yönde esnek olan büyük helezonik yaylardan oluşur. Düşey frekans, yatay 

frekansın 3-5 katı civarındadır.  Bu yayların sönümleme etkisi sıfırdır ve sistem her 

zaman GERB viskodamperleri ile kullanılır(Şekil 3.9). Bu tip sistemler ağırlık merkezi 

ile rijitlik merkezinin aynı seviyede olduğu nükleer santralindeki nükleer reaktör gibi 

yapılar için uygundur. 

 

 

ġekil 3.9 : GERB Sistemi 
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4.   SĠSMĠK ĠZOLASYON SĠSTEMLERĠ UYGULANMIġ ÖRNEK YAPILAR 

 

Sismik izolasyon sistemleri Japonya'da Sumitomo İnşaat firması tarafından 1980 

yılında geliştirilmeye başlanmış, 1982 yılından hesap yöntem ve yönetmenlikleri 

hazırlanarak projelendirilmiş ve Sumitomo İnşaat firması tarafından ilk uygulaması 

1985 yılında yapılmıştır.  1995 yılında Japonya'daki büyük KOBE depreminde bu 

firmanın yapmış olduğu çeşitli katlardaki bina ve yapı uygulamalarının hiçbir hasar 

almadan ayakta kalmalarından sonra Japon kamu ve özel sektörlerince çok yaygın 

olarak uygulatılmaya başlanmıştır. Japonya‟nın yanı sıra ABD, Yeni Zellanda, İtalya, 

Çin, Yunanistan gibi ülkelerde birçok sismik izolasyon sistemi uygulanmaya 

başlamış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

 

4.1.  Japonya’dan Örnekler 

 

Japonya‟da 1991 yılında inşaa edilen 108.5 m uzunluğundaki Miyagawa köprüsü 

ülke sınuırları içinde sismik izolasyon sistemi kullanılmış ilk köprüdür. Sistemde 

kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler kullanılmıştır. 

 

 

ġekil  4.1 : Miyagawa Köprüsü 

 

4.2.  ABD’den Örnekler 

 

ABD‟de sismik izolasyon sistemlerinin uygulanması son 20 yıl içinde çok yaygın hale 

gelmiştir. Yeni inşaa edilen yapılarda veya mevcut yapıların takviyesinde sismik 

izolasyon sistemleri en uygun çözüm olarak kullanılmaktadır. 
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San Francisco Havaalanı Uluslararası Terminali dünyanın en büyük sismik 

izolasyon sistemli yapılarından biridir. Sistemde 272 adet sürtünmeli sarkaç tipi 

izolatör kullanılmıştır. 

 

   

ġekil  4.2 : San Francisco Havaalanı ve İnşaat Sırasındaki İzolatörler 

 

ABD‟nin Alabama eyalatinde bulunan ve 1992 yılında inşaatı tamamlanan Dog River 

köprüsünde kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler kullanılmıştır. 

 

 

ġekil 4.3 : Dog River Köprüsü 

 

Depremden sonra hasar almaması ve hemen kullanılması gereken binalardan biri 

olan Washington Eyaleti Acil Durum Kumanda Merkezi‟nde sismik izolasyon sistemi 

uygulanmıştır. 

 

     

ġekil 4.4 : Washington Eyaleti Acil Durum Kumanda Merkezi ve İzolatör Montajı 
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California‟da bulunan ve 1998 yılında takviyesi yapılan Benicia-Martinez köprüsünde 

sürtünmeli sarkaç tipi izolatörler kullanılmıştır. 

 

    

ġekil 4.5 : Benicia-Martinez Köprüsü ve Kullanılan Sürtünmeli Sarkaç Sistemi 

 

Los Anegeles‟da bulunan Las Angeles City Hall adlı yapıda 450 adet yüksek 

sönümlü kauçuk izolatör bulunmaktadır. 

 

       

ġekil 4.6 : Los Angeles City Hall ve Yapıda Bulunan Yüksek Sönümlü Kauçuk 

İzolatör 

 

Tarihi binalada sismik izolasyon uygulamasına örnek olarak 1892 ve 1894 yılları 

arasında inşa edilen Salt Lake City Building gösterilebilir. Yapıda 12 katlı bir kule de 

bulunmaktadır. Sismik izolasyon uygulamasında 208 adet kurşun çekirdekli ve 239 

adet kurşun çekirdeksiz doğal kauçuk izolatör kullanılmıştır. Bu uygulamanın 

maliyeti 4.4 milyon dolar olarak açıklanmıştır. 
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ġekil 4.7 : Salt Lake City Building 

 

4.3.  Yeni Zellanda’dan Örnekler 

 

Sismik izolasyon sisteminin kullanıldığı en eski yapılardan biri Yeni Zellanda‟nın 

Wellington kentinde bulunan William Clayton adlı binadır. Bu yapıda kurşun 

çekirdekli kauçuk izolatörler kullanılmıştır. 

 

 

ġekil 4.8 : William Clayton Building 

 

Wellington şehrinde bulunan Parliament House ilk olarak 1921 yılında inşaa 

edilmiştir. 1994 yılında ise kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler kullanılarak takviyesi 

sağlanmıştır. 

 

 

ġekil 4.9 :  Parliament House Binası 
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Dünyadaki en ünlü müzeler arasında yer alan Te Tapa Müzesi 64000 ton ağırlığı ile 

güney yarımkürede sismik izolasyon tekniği uygulanmış en büyük yapıdır. Deprem 

sırasında 485 mm yanal yerdeğiştirme yapabilme kapasitesine sahiptir. Projede 142 

adet kurşun çekirdekli kauçuk izolatör kullanılmıştır. 

 

 

ġekil 4.10 : Te Tapa Müzesi 

 

1960 yılında inşa edilen 10 katlı betonarme Rankine Brown Kütüphane Binası 2003 

yılında kütüphanenin kullanılabilirliğinde hiçbir engel olmaksızın kurşun çekirdekli 

kauçuk izolatörler kullanılarak sismik izolasyon yöntemi uygulanmıştır. 

 

   

ġekil 4.11 : Rankine Brown Kütüphane Binası ve Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör 

 

4.4.  Yunanistan’dan Örnekler 

 

Yunanistan‟ın Revithoussa adlı adasında bulunan 65.7 m çaplı ve 22.5 m 

uzunluğunda gaz tankında sürtünmeli sarkaç tipi izolasyon sistemi kullanılmıştır. 

Sistemin şematik görüntüsü ve yapının resmi aşağıda gösterilmiştir. 
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ġekil 4.12 : Gaz Tankı Kesiti 

 

 

ġekil 4.13 : Gaz Tankı İzolatörleri 

 

4.5.  Türkiye’den Örnekler 

 

Türkiye‟de sismik izolasyon sistemi uygulanan az sayıda yapı bulunmaktadır. 

İstanbul Atatürk Havaalanı Yeni Uluslararası Terminalinde sürtünmeli sarkaç tipi 

sismik izolasyon sistemi uygulanmıştır. 

 

 

ġekil 4.14 : İstanbul Atatürk Havaalanı Yeni Uluslararası Terminali ve Sismik 

İzolasyon Sistemi 
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5.  ÖN TASARIM METODOLOJĠSĠ 

 

Kurşun çekirdekli elastomerik izolasyon sistemlerinin ön tasarım metodolojisi 

aşağıda açıklanmıştır. Metodolojinin amacı, birbirine bağımlı birçok parametre 

içeren sismik izolasyonlu yapı tasarımına bir rehber olmaktır. Bu bir yaratıcı 

prosedür olsa da, sismik izolasyonlu yapı tasarımı çok karmaşıktır ve önemli 

derecede deneğim ve mühendislik görüşü gerektirmektedir. En önemli tasarım 

parametreleri arasında izolasyon sisteminin akma kuvveti Fy, izolasyon seviyesinde 

izin verilen maksimum relatif deplasman dm, izolatörlerin yeri ve boyutları, Kd / Ku 

nonlineerlik oranı ve izolatörlerdeki sismik kuvvetlerin dağılımı vardır. 

İzolasyon sisteminin akma kuvvetinin (Fy) seviyesi ikincil yanal yüklere bağlıdır. 

Pratikte bazı sınırlamalar, izolasyon seviyesindeki izin verilen maksimum relatif 

deplasmanın küçük tutulmasını gerektirmektedir, dolayısyla izolasyon derecesi de 

azalmaktadır. Kd / Ku oranı kat ivmelerinin azalması için önemlidir ve tasarım 

gereksinimlerine göre seçilmelidir. Bu oran yapıdaki elemanların korunmasının 

gerektiği durumlarda düşük tutulmalıdır. Son olarak, izolatörlerin servis yükleri 

altında eksenel kuvvetleri gözöününe alınarak, izolatörlerin yerleri ve boyutları 

uygun şekilde seçilirse burulma gibi durumlar önlenebilir. Burulma etkileri, rijitlik 

merkezi ile yapının kütle merkezi arasındaki dışmerkezlikten dolayı ortaya çıkar. 

 

5.1.  Sismik Ġzolasyon Sistemi Kullanmak için Fizibilite ÇalıĢması 

 

Ön tasarım aşamasında, sismik izolasyonun makulluğunu ve ne kadar etkili 

olabileceğini anlamak için bir fizibilite çalışması yapmak gerekmektedir. Sismik 

aktivitesi yüksek olan yerlerde yapının içinde bulunan elemanların korunması ve 

yapının kullanımının sınırlanmaması gerektiği durumlarda sismik izolasyon 

kullanmak en uygun ve ekonomik (uzun dönemde) yöntemdir. Ancak sismik 

izolasyon her tür yapı için uygun değildir ve etkili olma derecesi üstyapının 

karakteristiklerine bağlıdır. 

Sismik izolasyon alçak ve orta yükseklikteki yapılar, köprüler ve nükleer reaktör gini 

rijit yapılar için uygun iken, yüksekliği fazla olan esnek yapılar için uygun değildir. 
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Ayrıca bölgenin sismik aktivite oranı, bu aktiviteden doğan yüklere karşı hangi 

sistem ile karşı koyulabileceğini  tahmin etmek önemlidir. Rüzgar yükü gibi diğer 

ikincil yükler de sismik izolasyonun uygulanabilirliği için gözönüne alınmalıdır. 

Rüzgar ve depremsel olmayan diğer yanal yükler, yapının ağırlığının %10‟unu 

geçmemelidir. Ek olarak, zemin karakteristikleri deprem etkisinin frekansı yaklaşık 

şekilde verir ve sismik izolasyon uygulamanın ne kadar efektif olacağı tahmin 

edilebilir. Genelde zemin ne kadar sertse, sismik izolasyon o kadar etkili olur. Son 

olarak, sismik izolasyon uygulanacak yapının çevresindeki binalar da bu metodun 

uygulanmasını engelleyebilir. Etrafdaki yapılar izolasyon seviyesinde meydana 

gelebilecek 10 ile 30 cm arasındaki yatay yerdeğiştimeye izin verecek uzaklıkta 

olmalıdır. Bu sebepten bir sismik boşluğun teşkil edilmesi gerekebilir. 

Ayrıca mevcut bir yapıya sismik izolasyon uygulanacaksa, böyle bir durumda 

çıkabilecek zorluklar için de bir fizibilite çalışması yapmak gerekmektedir. Yapının 

karakteristiklerine göre izolasyon seviyesinin seçiminde engeller çıkabilir. 

 

5.2.  Maksimum Zemin Ġvmesinin Belirlenmesi 

 

Sismik yükün hangi seviyede olacağı çok önemlidir ve bu sebepten dolayı 

belirlenmelidir. Sismik girdi genelde iki türlü seçilir. İlki, yapının ömrü boyunca bir 

veya iki kere karşılaşabileceği tasarım depremi, ikincisi ise jeolojik geçmiş baz 

alınarak olması beklenen en şiddetli depremdir(maksimum beklenen deprem). 

Yönetmeliklere bakıldığında bu iki tip depremin tasarımda gözönüne alınması 

gerektiği anlaşılmaktadır.  “Uniform Building Code”a bakıldığında yüzde 10 olasılık 

ile 250 yıl içinde aşılması beklenen tasarım depremi alınarak dizayn ve analiz 

yapılır. Tasarım depremi için yapı hasar görmeden elastik şekilde davranmalıdır. 

Maksimum beklenen deprem için ise, sınırlı elastik olmayan deformasyona izin 

verilmiştir. Deprem yükleri, bölgenin sismisitesine, yapının önemine ve zemin 

koşullarına göre belirlenir. 

Ön tasarım prosedüründe ilk olarak makisimum zemin ivmesini belirleyerek ve 

izolasyon seviyesinde beklenen maksimum deplasmandan yola çıkarak lineer 

tasarım spekturumu kullanmak uygundur. Maksimum zemin ivmesini belirlemek için 

o alanda aktif sismik kaynakların yerleri belirlenmeli, geçmiş büyük depremlerin 

büyüklükleri ve merkez üssüne olan uzaklıklar incelenmelidir. Alternatif olarak, 

yönetmeliklerde belirtilen ve geleneksek yöntemde kullanılan hesaplar da 

maksimum zemin ivmesinin hesaplanmasında kullanılabilir. 
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5.3.  Üstyapının Dizaynı 

 

Üstyapının bazı yapısal karakteristikleri izolasyon sisteminin etkinliğini etkilese de, 

üstyapı izolasyon sisteminden bağımsız olarak tasarlanmalıdır. Üstyapı ne kadar rijit 

olursa izolasyon sistemi de o kadar etkin olur. Çünkü sisteme verilen esneklik ile, 

yapının periyodunda artış meydana gelir. Dolayısla da yapının rijit hareketinden 

ötürü üstyapıdaki deformasyonlar azalır. Kütlelerin ivmeleri sisteme verilen esneklik 

sayesinde azalır ve rezonans oluşumu önlenir. Tüm bu etkenler gözöününe 

alındığında üstyapının eldeki ekonomik ve mimari sınırlar içinde olabildiğince rijit 

olarak dizayn edilmesi gerekmektedir.  

Üstyapı sabit ve hareketli yükler kullanılarak yapılan yükleme kombinasyonları ile 

analiz edilmeli ve tasarımı yapılmalıdır. Ayrıca deprem, rüzgar vb. yükler de 

kombinasyonlarda tanımlanabilir. İzolatörin özel tasarım detaylarından dolayı 

kolonlardan izolatölere eğilme momentinin aktarılamadığı durumda o bölgedeki 

mesnetin yerdeğiştirmesi sınırlanmalıdır. Bu modelde izolasyon seviyesinin üstünde 

bir rijit diyafram olduğu varsayılır ve bu diyafram mesnet düğüm noktalarının relatif 

deplasman yapmasını engeller.  

Üstyapının düşey elemanlarının konfigurasyonu izolatörlerinin nereye 

yerleştirilebileceğinin potensiyal göstergesidir. Burulma etkileri, rijitlik merkezi ile 

üstyapının kütle merkezi çakıştırılarak engellenebilir. Pratikte bu etkiler tamamen 

elimine edilemez. Bu sebepten, bu etkileri minimize etmek için izolatörleri mümkün 

olduğunca yapının dış kısımlarına çekerek rijitlik merkezinden uzağa yerleştirmek 

gerekir. İzolasyon sisteminin düşey konfigurasyonu belirlenmeli ve izolasyon 

seviyesinin üzerinde rijit diyafram teşkil edilmelidir. Böylelikle yanal yükler 

izolatörlere üniform olarak dağıtılacaktır.  İzolatörlerin plan üzerindeki boyutları 

taşıayacakları düşey yükler gözönüne alınarak belirlenebilir. Diyaframın inşaatının  

mümkün olmadığı durumlarda izolatörler taşınacak yatay yüklerle orantılı olarak 

dizayn edilmelidir. Ancak bu tip önemli tasarım noktalarını belirsizliklerden dolayı 

hesaba katmak çok zor olduğundan, en makul çözüm diyaframın teşkil edilmesidir. 

Son olarak, izolatörlerin yerleri, dışarıdan gözlemlenebilecek ve gerektiğinde 

yerinden çıkartılabilecek noktalarda seçilmelidir. 

 

5.4.  Uygun Ġzolasyon Sisteminin Seçimi 

 

En uygun izolasyon sisteminin seçiminde, tasarım gereksinimleri yanında, yapının 

tipi ve yapısal karakteristikleri de gözönüne alınmalıdır. Ekstrem sismik yükler 

altında histerik veya sürtünmeli davranış gösteren nonlineer sistemler katlar arası 
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relatif yerdeğiştirmeyi azaltmada daha efektif olmaktadır. Ancak yapının içindeki 

elemanların korunmasının en önemli dizayn parametresi olduğu durumlarda, yüksek 

seviyede nonlineer özellik gösteren izolasyon sistmelerini kullanmak uygun olmaz, 

çünkü büyük kat ivmelerinin oluşmasına neden olacak yüksek mod etkileri devreye 

girer. Bunun önlenmesi için izolasyon sisteminin ilk rijitliği üstyapının riğitliğinden 

önemli derecede küçük olmalıdır. Bu farka çok rijit ve büyük frekanslı üstyapılarda 

erişmek kolaydır. Alternatif olarak yüksek mod titreşimlerini engellemek ve kat 

ivmelerini azaltmak için lineer sistemler kullanılabilir. Ek olarak , bazı durumlarda 

enerji sönümleme mekanizmasının sürekli varlığı gerekebilir. Tasarım ayrıca işin 

ekonomik yönüne de bakarak aynı görevi yapabilicek sistemlerden uygun olanını 

tercih etmelidir. Son olarak, izolasyon sistemi için ayrılan sermayenin tip seçiminde 

önemli etkisi vardır. Örneğin nükleer santral gibi önemli yapılarda izolasyon sistemi 

için harcanılacak para, izolasyon sisteminin vereceği fayda gözönüne alınarak ikinci 

plana atılabilir. 

 

5.5.  Ġzolasyon Sisteminin Ön Tasarımı 

 

Sismik izolasyonlu bir yapının şiddetli bir depreme cevabı, o yapının izolasyon 

seviyesinin üzerinde bulunan üstyapısının cevabı ile eişt olduğu söylenebilir. Ön 

tasarım aşamasında yapı tek serbest dereceli bir sistem olarak düşünülebilir. Bu 

sistemde üstyapı sistemin kütlesini, izolasyon sisteminin rijitliği ise sistemin rijitliğini 

ifade etmektedir. Unutmamak gerekir ki, aynı yapı ve izolasyon sistemi için farklı 

deprem etkileri altında  nonlineer dinamik analiz sonuçları farklı çıkabilir. Bu yüzden, 

sismik yükleme ve sismik izolasyonlu yapı cevabının belirsizliklerinden dolayı 

eşdeğer lineer elastik viskoz sönümlü bir model kullanmak yeterli olacaktır.  

İzolasyon sisteminin dizaynı, yapıya sağlanan izolasyon derecesi ile izolasyon 

seviyesinde izin verilen maksimum relatif yerdeğiştirmenin uyumunu sağlayacak 

şekilde yapılmalıdır.  Yapı ne kadar izole edilirse, yapı o kadar esnek olacaktır, 

sismik kuvvetler , katlar arası relatif deplasman ve kat ivmeleri o derece azalacaktır. 

Ama diğer taraftan, rüzgar gibi ikincil yüklerden dolayı deplasman artacağı için 

yapıda oturan sakinler bu tip yüklerin etkidiği durumlarda rahatsız olacaklardır. 

Dolayısıyla izolasyon seviyesindeki yerdeğiştirmeyi zaptetmek için vizkos enerji 

sönümleyiciler kullanmak uygun olacaktır. 

 

 

 

 



 34 

5.6.  Ġzin Verilen Maksimum YerdeğiĢtirmenin Belirlenmesi 

 

Ön tasarım aşamasında izin verilen maksimum yerdeğiştirme yaklaşık olarak 

belirlenebilir. Bu belirleme sırasında, yapının yeri ve yapıda bulunan asansörler, 

borular gibi elemanların durumu ile ilgili pratikte karşılaşabilinecek zorluklar 

gözönüne alınır. Bu yerdeğiştirmenin azaltılabilmesi ile ekonomik kazançlar 

sağlanabilir. Çünkü gerekli sismik boşluk küçülecektir ve dış servisler ile yapılacak 

esnek bağlantılar azalacaktır.  

Elastomerik izolatörün yapabileceği izin verilen maksimum kayma deformasyonu, 

imalatçı tarafından veya labaratuvar testleri yardımıyla belirlenebilir ve izolatörün 

seçilen boyutları için kontrol edilmelidir. Köprülerde izin verilen maksimum kayma 

deformasyonu, göçme durumundaki deformasyonun %20‟si kadardır. Ancak 

köprülerde kullanılan izolatörler sürekli olarak servis yüklerine maruz kalmaktadırlar. 

Bunun tersi olarak ise, bir bina türü yapıda bulunan yapılarda ele alınan yükler 

yapının ömrü boyunca bir veya iki kere karşılaşabileceği ekstrem sismik olaylardır. 

Bu sebepten dolayı, deprem yüklemeleri için, izin verilen maksimum kayma 

deformasyonları, alışılmış yüklemelerde izin verilen deformasyondan daha büyük 

olmalıdır. 

 

5.7.  Ġzolatörlerin Akma Kuvvetinin Hesaplanması 

 

İzolasyon sisteminin akma kuvveti, rüzgar gibi minör yanal yükler gözönüne alınarak 

belirlenmelidir. Genel olarak bu yüklere eşit değerde olduğu düşünülür. İlk rijitlik, her 

bir kolonun veya yapının çevresinde bulunan kolonlara yerleştirilen kurşun çekirdeki 

kauçuk izolatörlerdeki kurşun kısım ile sağlanır. İkinci söylenen yerleşim planı 

burulma için önemli derecede dayanıklılık sağlar. Eğer kurşun çekirdekli kauçuk 

izolatörler her bir kolunun altında uygulanırlarsa, kurşun çekirdeğin boyutları servis 

yerçekimi yükleri kullanılarak kolayca hesap edilebilir. Her bir kurşun çekirdeğin 

çapı, taşınacak minör yükler hesaplanarak ve kurşunun akma gerilmesi gözönüne 

alınarak belirlenebilir. Kurşunun akma gerilmesi 
y

f , yaklaşık 11 Mpa‟dır. Akma 

kuvveti Fy‟nin servis yükleri altında yapının toplam ağırlığına (W) oranı tipik olarak 

%5‟dir. Kat ivmelerinin azaltılması için bu değer %3‟e düşürülebilir. Gerekli kurşun 

çekirdek alanı ve çapı aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

 

d

pb

y

Q
A

f
 ...............................................................................................................(5.1) 
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Kurşun çekirdeğin çapı, izolatörün çapının altıda birinden büyük ve üçte birinden 

küçük olmalıdır. Ayrıca toplam kauçuk kalınlığının üçte ikisinden büyük olmamalıdır. 

 

Dr/6 < dpb < Dr/3 ...................................................................................................(5.2) 

 

5.8.  Gerekli Efektif Rijitliğin Belirlenmesi 

 

Sismik izolasyon, ankastre mesnetli yapının periyodu ile izolasyonlu yapının 

periyodunu birbirinden ayırarak ve sonuç olarak üstyapının düşük ivmeli rijit kütle 

hareketi yapmasını sağlayarak ve göreli kat ötelemeleri azaltarak efektif hale gelir. 

Tasarımdaki amaç yapıya esneklik kazandırarak, periyot değerini yükseltmek ancak 

izin verilen maksimum yerdeğiştirmenin içinde kalmaktır. İzolasyon sisteminin 

gerekli karakteristiklerini belirlemek için ön tasarım aşamasında yapının davranışını 

tahmin etmek için kaba yaklaşımlarda bulunmak gerekir. Tek serbestlik dereceli 

sistem gözönüne alınarak sistemin efektif rijitlik ve sönümleme değerleri hakkında 

bilgi edinilebilir.  

İzin verilen maksimum yerdeğiştirme hesaplandıktan sonra (dm), efektif rijitlik,KH 

aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanabilir. 

 

2

H

D

W 2
K *

g T

 
  

 

..................................................................................................(5.3) 

Burada W izolatöre etkiyen toplam ağırlık, g yerçekimi ivmesi ve TD tasarım periyot 

değeridir. 

 

5.9.  Ġzolatörlerin Plandaki Boyutlarının Belirlenmesi 

 

Her izolatöre etkiyen ve değişik yük kombinasyonları ile hesaplanan maksimum 

eksenel kuvvetler kullanılarak ve gerekli düşey kapasite gözönüne alınarak 

izolatörlerin plandaki boyutları belirlenmelidir. İzolatörlerin plandaki gerekli alanın 

belirlemenin en kolay yolu, düşey yüklerinden oluşan kombinasyondaki maksimum 

eksenel kuvvetleri kullanmaktır. Ek olarak, yapının biçimi dolayısıyla ek eksenel 

kuvvetlerin oluşması bekleniyor ise, bunların etkisi de gözönüne alınmalıdır. Örnek 

olarak, sismik yüklerden doğan devrilme momenti verilebilir. Elastomer bir izolatörün 

düşey yük kapasitesi, plandaki boyutlarına ve içteki levhaların kalınlığına bağlıdır. 

Buna ek olarak, en üst levhanın en alt levhaya göre yaptığı yerdeğiştirme “efektif 
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kolon” alanını azaltmaktadır ve bu durum düşey yüklerin temele aktarılması için 

önemlidir.  

İzolatörlerin plandaki boyutları seçilirken, düşey gerilmelerin uniform dağılımının izin 

verilen basınç gerilmelerinden daha düşük olacak şekilde olması sağlanmalıdır. Plan 

alanı, birinci şekil faktörü S ve içteki kauçuk katman kalınlığı  izolatörün düşey 

rijitliğini (Kv) etkiler. Bu değerin oldukça büyük olması gerekmektedir. S değeri tipik 

olarak 10 ile 20 arasında değişir. 

İstenilen düşey frekans belirlendikten sonra, birinci şekil faktörü hesaplanabilir. Bu 

faktör izolatörlerin düşey kapasitesini etkilediğinden dolayı, izolatörlerin plandaki 

boyutlarının belirlenmesinde gereklidir.  

Izolatörlerdeki maksimum eksenel kuvvetlerdeki sismik efekt hesaplanırken, servis 

yükleri ile eşdeğer statik sismik kuvvetler kombine edilebilir. Daha sonradan, üstyapı 

ankastre mesnetli kabul edilerek, her iki yatay doğrultuda servis gravite yükleri ve 

sismik yüklerden oluşan ek sismik yükleme kombinasyonları ile analiz edilebilir. 

Sismik izolasyonlu bir yapıda, sismik atalet kuvvetlerinin dağılımı hemen hemen 

sabittir. Buna ters olarak, ankastre mesnetli bir yapıda mod şekline bağlı olarak 

lineer bir artım mevcuttur. Bu kuvvetler yatay doğrultunun  hem pozitif hem negatif 

yönünde uygulanmalıdır. Çap bir kere belirlendikten sonra, birinci şekil faktörü de 

kullanılarak içteki kauçuk levha kalınlığı da belirlenebilir. Tipik değeri ise 5-15 mm 

arasındadır. 

 

5.10. Gerekli Toplam Kauçuk Kalınlığının Belirlenmesi 

 

Toplam kauçuk kalınlığı, yapının gerekli esnekliğini sağlamak için belirlenmelidir. 

Toplam kauçuk kalınlığının artmasıyla esneklik sağlanırken, başka bir deyişle 

izolasyon sisteminin rijitliği azalır. Daha sonra, her bir izolatör için gerekli kauçuk 

tabaka sayısı nr, kauçuk tabakası kalınlığı t ve toplam kauçuk kalınlığı tr  kullanılarak 

hesaplanabilir. Çelik levhaların sayısı ns  ise nr kullanılarak hesaplanabilir. 

 

nr = tr/t     and    ns = nr – 1.......................................................................................(5.4) 

 

Çelik levhaların kalınlığı 3mm‟nin katları şeklindedir ve bir seçim yapılmalıdır. Her bir 

izolatörün toplam kauçuk kalınlığı htot ise en üst ve altta bulunan levhaların kalınlığı  

tp (tipik olarak 20-40 mm) kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

htot = nr t + ns ts + 2 tp..............................................................................................(5.5) 
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5.11. Son Analiz AĢamasındaki Önemli Noktalar 

 

Son analiz aşamasında doğru sonuçlar elde etmek için üç boyutlu model 

oluşturularak ve birçok depremin ivme kayıtları kullanılarak zaman tanım alanında 

çözüm yapmak gerekmektedir. Bu analizde, izolatörlerin düşey yönde havaya 

kalkma ihtimali, sismik kuvvetlerin yatay dağılımı(özellikle izolasyon seviyesinde), 

dışmerkezliğe bağlı olarak burulma etkileri, bireysel yapı elemanları ve 

izolatörlerdeki yerel sonuçlar dikkate alınmalıdır. Son olarak ise, izolasyon 

sisteminin nonlineer davranışını incelemek için nonlineer dinamik analiz yapılmalıdır. 

Bu analizde, histerik enerji sönümleme mekanizması ve yüksek modların etkisi 

incelenmiş olur.  

Özellikle aktif fayın yakınında bulunan bölgelerde, sismik izolasyonlu yapının düşey 

yöndeki frekansı, yüksek zemin ivme değerlerinin bulunduğu frekans aralığına 

düşebilir. Düşey yönde güçlü bir zemin uyarımı bekleniyor ise, izolasyonlu yapının 

düşey uyarımının incelenmesi uygun olacaktır. İkinci deprem ivme kaydı, geçmiş 

data kayıtlarının incelenmesi ile tasarım depreminin uygun şekilde seçilmesi sonucu 

seçilir. Zemin hareketinin baskın periyodu zemin sertliğinin azalmasıyla artar.  

Üç boyutlu bir analiz yapıldığı zaman, izolasyonlu yapı daha doğru şekilde 

modellenmiş olur ve daha güvenilir sonuçlar elde edilmiş olunur. İzolasyon sistemi 

nonlineer ise, histeretik enerji sönümleme izolasyon sisteminin nonlineer davranışı 

gözönüne alınarak direk olarak göz önünde tutulabilir. İzolasyon sisteminin bilineer 

davranışından dolayı yüksek modların etkileri de yüksek kat ivmelenmelerinin 

engellenmesi çin incelenmelidir. Dışmerkezlikten dolayı burulma etkileri özenle tayin 

edilmelidir. İzin verilen maksimum yerdeğiştirme değerinin mevcut sismik boşluk 

içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılmalıdır. Burulma etkileri hiçbir zaman gözardı 

edilemeyeceği için, bu etkiden meydana gelebilecek yerdeğiştirme için bir güvenlik 

bölgesi oluşturulmalıdır. Kayma deformasyonlarının ne derecede olduğu ve belirli 

sınırlar içinde kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir.  

Eksenel kuvvetler belirlenmeli ve izolatörlerin burkulma gibi etkilerden ve eksenel 

gerilmelerden hasar almayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Oluşabilecek 

çekme gerilmelerinin düşük gravite yükü etkiyen kolonlarda devrilme momenti 

oluşturabilceği unutulmamalıdır. Ayrıca çekme gerilmeleri izolatörlerin havaya 

kalkmasına da neden olabilir. İzolatörlerde göçme olmaması için bu durum da 

kontrol edilmelidir. İzolatörlerin uygun şekilde yerleştirilmesi ve dizayn edilmesi bu 

gibi etkileri azaltır. Son olarak yatay rijitlik için eksenel yükün nonlineer etkisini 

incelemek için nonlineer analiz yapılmalıdır. Ayrıca üstyapı dizayn depreminde 

hasarsız ve inelastik deformasyon olamayacak şekilde tasarlanmalıdır. 
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6. SĠSMĠK ĠZOLASYON SĠSTEMLERĠNĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

İzolasyon aletlerinin plan üzerindeki yerleri burulmayı önleyecek şekilde seçilmeden 

önce, sismik izolasyonun yapının hangi seviyesinde yapılacağının kararı verilmelidir. 

Dikkate alınması gereken hususlar, zemin şartlarının çıkarabilceği engeller, yapının 

tipi ve doğası(yeni inşaat veya takviye), sistemin hasarı durumunda bakımı veya 

yenisi ile değiştirilmesidir.Buna ek olarak, yapının asansör ve borular gibi iç servis 

elemanlarının izolasyon seviyesinde yapının relatif olarak hareket edeceği 

düşünülerek çok dikkatli şekilde tasarlanmalıdır. Son olarak, her izolatörde uniform 

deformasyon olması için izolasyon seviyesinin tam üstünde rijit bir diyafram teşkil 

etmek gerekir. 

 

6.1. YerleĢtirme Seçenekleri 

 

Şekil 6.1‟de en yaygın şekilde kullanılan iki sismik izolasyon sistemi gözükmektedir. 

Her iki konfigurasyon da asansörlerin çalışması ve merdivenlere ulaşım gibi bina içi 

servislerin devamına izin vermektedir. Ancak, üstyapının alt yapıya göre aşırı 

yerdeğiştirme yapabilmesi için, su ve gaz geçen altyapı sistemleri ile bina sistemi 

arası bağlantıların esnek olarak sağlanması gerekir. Benzer tasarım önlemleri 

izolasyon seviyesi ile kesişen kapı, merdiven ve benzeri nesneler için de alınmalıdır. 

 

 

ġekil 6.1 : Temel Seviyesinde Sismik İzolasyon Sistemleri 
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Ayrıca yapının geçici olarak desteklenmesi için bir “destek sistemi” düzenlenmelidir. 

Bodrum seviyesinin tasarım aşamasında hesaba katılmamış olduğu durumlarda, 

konfigurasyonun bodrum seviyesinde yapılması ek maliyet oluşmasına sebep olur. 

Bu tür konfigurasyonda ekstra bir istinat duvarının yapımı gerekir ve maliyeti arttırır. 

Sonuç olarak, bodrum seviyesinde yerleştirme yapmak için izolasyon sistemine kuru 

bir alan sağlamak gerekir. İzolasyon sisteminin zemin seviyesinde kurmanın bir 

avantajı ise sistemin denetiminin ve herhangi bir izolatörün yerinden çıkarılmasının 

kolay olmasıdır. 

Kullanımı çok da cazip olamayan daha birçok izolasyon sisteminin konfigurasyon 

yöntemi vardır. Bu yöntemlerde izolasyon sistemi yapının tabanında değil de başka 

bir seviyesinde uygulanır. Tipik olarak uygulama ilk katın üstünde olur.  Ancak bu tür 

uygulamalar pratikte çok sorun çıkarır ve fazladan maaliyet gerektirir. Ayrıca bu tip 

sistemlerde asnsör gibi servis elemanlarının sürekliliğini sağlamak daha zordur. Bazı 

durumlarda izolasyon sistemini gizlemek için bazı yapım detayları gerekebilir ki bu 

da ekstra maliyet getirir. Son olarak, böyle bir sistem için daha sofistike bir yayngın 

sistemi gereklidir ve bunun da maliyeti oldukça fazladır. 

 

6.2. Sismik BoĢluk 

 

Şekil 6.2‟de görüldüğü gibi, yapının beklenen maksimum relatif yerdeğiştirme 

yapmasını sağlayacak bir boşluk teşkil edilmelidir. Bu boşluk yapının tüm kullanım 

süresi boyunca sağlanmalıdır. Eğer izolasyon sistemi yer seviyesinden aşağıda 

kurulacaksa, bu boşluğu temin edebilmek için istinat duvarları inşaa edilmelidir. 

 

 

ġekil 6.2 : Sismik boşluk 

Tabi böyle bir durumda boşluğun üstü hem sistemi koruma altına almak hem de 

meydana gelebilecek bir kazayı önlemek için kapatılmalıdır. 
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İzolasyon seviyesinden geçen iç veya dış merdivenler ve asansörler, üstyapının 

relatif deplasman yapabilmesi için ankastre olacak şekilde teşkil edilmelidir. Ayrıca 

izolasyon seviyesiyle kesişen iç servis elemanları da beklenen maksimum 

yerdeğişirmeye izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. Su, gaz, drenaj boruları ve 

kablo bağlantıları izolasyon seviyesinde esnek ek yerleri ile bağlanmalı ve dizayn 

edilmelidir.(şekil6.3.) 

 

 

ġekil 6.3 : Mekanik Bağlantı 

 

Üstyapının relatif deplasmanını engelleyecek hiçbir etken olmamalıdır. Esnek ek 

yerlerinin teşkil edilmesi ve özel tasarım ve yapım detayları fazladan maliyet 

gerektirse de, göreli kat ötelemelerinin sınırlanması birçok avantaj sağlamaktadır. 

Bu durum iç elemanların büyük deformasyonlara karşı koymasını gerektirmeyecek 

şekilde dizayn edilmesini sağlamaktadır. Örnek olarak,bazı durumlarda  bir gaz 

kaçağının olması, depremin verdiği asıl hasardan daha zararlı olabilir. Ancak böyle 

bir tasarım ile gaz kaçağı olma olasılığı düşürülebilir. Büyük bir depremden sonra 

izolasyon seviyesinde bir kaçak olup olmadığı incelenmelidir. 

Sismik girdi ve tasarım ve analizde yapılan kabullerin ve yaklaşımların doğurduğu 

belirsizlikler gözönüne alındığında, beklenenden daha büyük bir yapısal mukabele 

için bir destek sisteminin yapılması mantıklıdır. Destek sistemi hem düşey yükler 

hem de yatay deplasman için kullanılabilir.  

Bu sistem, izolatörlerin arızalanması durumunda düşey yükleri geçici desteklere 

aktararak izolatörlerin değiştirilmesine olanak sağlayabilir.(Şekil 6.4) 
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ġekil 6.4 : Geçici destekler 

 

Bu yüzden, izolatörlerin herhangi bir durumda değiştirilmesi için çok gereklidir. 

Geçici destekler düşey yükleri taşıyabilecek ve temele aktarabilecek şekilde 

tasarlanmalıdır. İzolatörün değiştirilmesinin zorluğu, izolasyon sisteminin 

konfigurasyonuna ve izolatörün yapıdaki yerine bağlıdır. Ayrıca tasarım yapılırken, 

hasar görmüş izolatörlerin değiştirilmesi için yapının krikolar yardımı ile yükselmesini 

sağlamak gerektiğini unutmamak gerekir. 

 

6.3. Destek Sistemleri 

 

Ek olarak, şekil 6.5‟de görüldüğü gibi izolasyon seviyesinde yapının etrafında 

meydana gelecek relatif deplasmanı sınırlamak için destek sistemleri kullanılabilir. 

Bu sınırlama, yapının komşu yapılar yada dizayn sırasında hesapalanandan çok 

daha büyük bir deprem olması durumunda sismik boşluğun yanında bulunan istinat 

duvarı  ile çarpışmasını önlemek için gereklidir. Bu çarpışmalar yerel hasarlara, 

yüksek modların uyarılmasına, kat ivmelerinin artmasına ve yapının elemanlarının 

hasar görmesine neden olabilir. Bu destek sistemi, kat ivmelerinin ve olası yapı 

elemanlarının hasarının bir miktar artmasına sebep olabilir ancak beklenmedik 

şoklar için izolasyon sistemini ve üstyapıyı hasardan korumak için tercih edilmelidir. 

İki tip destek sisteminden bahsedilebilir: Şekil 6.5‟daki durdurucular(stoppers) ve 

şekil 6.6‟daki tamponlar (bumpers). 

 

 

ġekil 6.5 : Durdurucular 
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ġekil 6.6 : Tamponlar 

 

Durdurucu kurşun ve çelikten yapılmış çapı oldukça büyük bir çubuk parçasıdır. Bu 

çubuk parçası silindirik izolatör ile çevrelenmiştir. Şoku azaltmak için, ince tabakalar 

halinde bulunan silindirk izolatörün her tabakası en alttan üste doğru iç çapı 

azalacak şekilde dizayn edilmelidir.  

Şekil 6.7‟de görüldüğü gibi viskoz özellikler taşıyan elastomer gibi esnek malzeme 

yapının çevresinde belirli noktalara şok emmek üzere yerleştirilebilir. Bunlar yapının 

dış sınırından dışarısında olup çıkıntı şeklinde olmalıdır ki ilk çarpmayı tamponlar 

yapsın ve yapının komşu yapılar veya istinat duvarı ile çarpışmasını önlensin. Aksi 

takdirde çarpışma sırasında tamponların bulunduğu bölgede yerel hasarlar olabilir. 

Betonarme yapılarda bu bölgelere ilave donatı koymak, yerel olarak gerekli 

sağlamlığı sağlayabilir. 

 

 

ġekil 6.7 : Sismik Boşlukta Bulunan Elastomer Örneği 
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7. SĠSMĠK ĠZOLATÖRLERĠN SAP2000 ile MODELLENMESĠ 

 

SAP2000 programında 'Nllink Element' ve 'Nlprop Properties' adı verilen ve yapıların 

lineer olmayan davranışını modellemede kullanılan seçenekler vardır. Bunların ilki 

modellemede kullanılacak elemanın seçilebilmesi için kullanılır. Bu elemanlar: 

 “Viscoelastic damping “ 

 “Gap (sadece basınç) and hook (sadece çekme) “ 

 “Uniaxial plasticity “ 

 “Biaxial-plasticity seismic isolator”  

 “Friction-pendulum seismic isolator “ 

İkinci seçenek ise yukarıda belirtilen elemanların nereye yerleştirileceğini belirtmek 

için kullanılır. Lineer olmayan davranışı incelenmesi için sadece  zaman tanım 

alanında nonlineer analiz adı verilen deprem ivme kaydı girilerek yapılan analiz 

kullanılabilir.  Diğer tüm analizlerde 'Nllink element' adı verilen elemanlar lineer 

davranış gösterir. Her elemanın altı ayrı yaydan oluştuğu ve her yay için bir 

serbestlik derecesi düşünüldüğünde altı serbestlik dereceli olduğu varsayılır. Bu 

yayların her biri aşağıdaki özellikleri sergiler: 

 Lineer analizde kullanılan lineer efektif rijitlik ve efektif sönümleme özelliği 

 Opsiyonel olan ve sadece deprem ivme kaydı girilerek yapılan analizde 

kullanılan  lineer olmayan kuvvet-deformasyon ilişkisi 

Eğer lineer olmayan özellikler açıkça belirtilmez ise deprem ivme kaydı ile yapılan 

analizde lineer rijitlik özellikleri kullanılır. Lineer efektif sönümleme özelliği ise 

sadece “davranış spektrumu analizi” ve “zaman tanım alanında lineer analiz”de 

kullanılır.  

Bütün altı serbestlik derecesinin özellikleri 'Nlprop' adı verilen seçenek içinde 

sunulmuştur. Her 'Nlprop' kütle, ağırlık ve 6 adete kadar lineer ve nonlineer kuvvet-

deformasyon ilişkilerinden oluşur. Kuvvet-deformasyon özellikleri tanımlamak için 

her elemanın kendi lokal koordinat sistemi vardır. 
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7.1. “Nlprop” Özellikleri 

 

Nlprop,  Nllink elemanlarının davranışının tanımlanması için kullanılan yapısal 

özellikler setidir.  

Her Nlprop altı adet dahili deformasyon için lineer olmayan kuvvet-deformasyon 

ilişkisini belirtir. Bu nonlineer özellikler sadece zaman tanım alanında nonlineer 

analizlerde kullanılır. Ayrıca efektif rijitlik ve efektif sönümleme de belirtilebilir. Bu 

özellikler lineer olan analizlerden, statik analiz, P-delta analiz, modal analiz, hareketli 

yük analizi, davranış spektrumu analizi, zaman tanım alanında lineer analiz gibi 

analizlerde kullanılabilir.  

Efektif rijitlik, nonlineer özellikleri belirtilmemiş bütün serbestlik dereceleri için zaman 

tanım alanında nonlineer analizde de kullanılabilir. Efektif sönümleme özelliği zaman 

tanım alanında nonlineer analizde hiçbir zaman kullanılmaz. Kütle ve ağırlık 

özellikleri de tipe uygun olarak belirtilebilir. 

 

7.2. Dahili Nonlineer Yaylar 

 

Her Nlprop altı adet dahili nonlineer yaydan oluşur. Bu yayların kuvvet-deformasyon 

ilişkisi birleşik veya birbirinden bağımsız olabilir.  

Şekil 7.1. yayları 3 ayrı deformasyon tipi için göstermektedir.: eksenel, 1-2 

düzleminde kesme ve 1-2 düzleminde eğilme. Şunu gözden kaçırmamak gerekir ki, 

kayma yayı j noktasından dj2 mesafesi kadar olan noktaya yerleştirilmiştir. Bu 

deformasyonların bu yay da oluştuğu ve bu yayı düğüm noktalarına birleştiren 

bağlantının kaymaya karşı rijit olduğu varsayılır. Kayma yayının deformasyonu 

düğüm noktalarındaki aktarımlar kadar rotasyonlardan da oluşabilir. Bu yaydaki 

kuvvet boy boyunca lineer olarak değişen bir moment oluşturur.  Bu moment kayma 

yayında sıfır olarak alınır ve davranışı mafsal gibidir. 

 

 

ġekil 7.1 : Deformasyon Tipleri 
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7.3. Yay Kuvvet-deformasyon ĠliĢkisi 

 

Altı adet kuvvet-deformasyon ilişkisi mevcuttur.  

 Eksenel : fu1 vs. du1 

 Kesme  : fu2 vs. du2, fu3 vs. du3 

 Burulma: fr1 vs. dr1 

 Eğilme: fr2 vs. dr2 , fr3 vs. dr3 

Burada  fu1, fu2 ve fu3 iç-yay kuvvetleri; fr1, fr2 ve fr3 iç-yay momentleridir. 

 

7.4. Lineer Kuvvet-Deformasyon ĠliĢkileri 

 

Eğer yayların her biri lineer davranış gösterirse, yay kuvvet-deformasyon ilişkisi 

matris form olarak aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

 

 

Burada  ku1, ku2 , ku3, kr1, kr2 ve kr3 yayların lineer rijitlik katsayılarıdır. Aynı ilişki lineer 

sönümleme özelliği için de yazılabilir. Ancak rijitlik terimleri sönümleme katsayıları, 

yerdeğiştirmeler de bağlı oldukları hız ile değiştirilmelidir. 

 

7.5. Lineer Efektif Rijitlik 

 

Her bir Nlprop için altı(her bir yay için) adet lineer efektif rijitlik katsayısı (keff) 

belirlenebilir. Lineer efektif rijitlik bütün lineer analizlerde kullanılan “Nllink element”in 

toplam elastik rijitliğini temsil eder. Bu analizlerin arasında statik analiz, P-delta 

analizi, modal analiz, hareketli yük analizi, davranış spektrumu analizi, zaman tanım 

alanında lineer veya harmonik analiz gibi analizler vardır ve bu analizlerde nonlineer 

özellikler dikkate alınmaz. Ayrıca lineer efektif rijitlik, zaman tanım alanında  

nonlineer analizde tüm serbestli dereceleri için kullanılır.   
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Efektif rijitlik özellikleri, zaman tanım alanında nonlineer analizde, nonlineer 

serbestlik dereceleri için direkt olarak kullanılmazlar. Ancak bu analizlerde, efektif 

rijitliğe dayanan titreşim modları kullanılır.  

Zamanın integrasyonu sırasında, bu modların davranışları modifiye edilir ki, yapısal 

davranış gerçek rijitliği ve diğer nonlineer parametreleri doğru şekilde yansıtabilsin.  

Analizde lineer efektif rijitliğin (keff) ve nonlineer rijitliğin (k) seçimindeki temel kurallar 

aşağıda belirtilmiştir: 

 “Gap” ve “hook” elemanları için efektif rijitlik genelde sıfır seçilir.  

 “Damper” elemanları için efektif rijitlik genelde sıfır seçilir.  

 Diğer elemanlar için ise sıfır ile k arasında olmalıdır. 

Eğer k için normalden büyük bir değer seçilmiş ise, ke için çok daha küçük bir değer 

seçilmelidir ki zaman tanım alanında nonlineer analizde numerik problemler ortaya 

çıkmasın. 

 

7.6. Lineer Efektif Sönümleme 

 

Her bir Nlprop için altı(her bir yay için) adet lineer efektif sönümleme katsayısı (ce) 

belirlenebilir. Lineer efektif sönümleme, Nllink elemanının davranış spektrum analizi 

ve zaman tanım alanında lineer ve periyodik analizlerinde kullanılan toplam viskoz 

sönümleme değerini belirtir. Bu tip analizlerde gerçek nonlineer özellikler gözardı 

edilir. Efektif sönümleme, nonlinner sönümleme, plastisite ve sürtünmeye bağlı olan 

enerji sönümlemesini tanımlamak için kullanılabilir.  

Nlprop‟lar için efektif kuvvet-deformasyon ilişkisi ku1, ku2, ku3, kr1, kr2, kr3 için 

hesaplanan uygun ce değerleri ve ilgili deformasyonlar için yukarıda belirtilmiştir. 

 

7.7. Nonlineer Özellikler 

 

Her bir Nlprop 6 adet nonlineer özelliklerinden tekine sahiptir. Bunlar, damper 

özelliği, gap özelliği, hook özelliği, plastic1 özelliği, isolator 1(rubber isolator) özelliği 

ve izolator 2 özelliğidir. Bu çalışmada yapılacak olan 3 boyutlu modellemede isolator 

1 özelliği kullanılacaktır. Bu tiplerin seçimi hangi serbestlik derecelerinin nonlineer 

olabileceğini belirler ve bu serbestlik dereceleri için nonlineer kuvvet-deformasyon 

ilişkilerinin uygun olduğu belirlenir.  

Tüm nonlineer kuvvet deformasyon ilişkileri rijitlik katsayısı(k) içerir. Bu değer, 

nonlineer etki ihmal edildiğindeki lineer rijitliği temsil eder. Eğer k sıfıra eşit ise bu 

serbestlik derecesi için nonlineer bir kuvvet üretilemez. Genelde k için çok yüksek 

değerler seçilmek istenir fakat çözüm sırasında numerik zorluklar ile karşılanabilir. 
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Eğer inetrnal yayda elastik deformasyonları önlemek gerekiyorsa k değerini mevcut 

rijitlik değerinden 102  ile 104 kat büyük almak gerekebilir. 

 

7.8. “Rubber Isolator” Özelliği 

 

Bu tip iki eksenli histeretik izolatördür ve iki adet kayma deformasyonları için çift 

plastisite özelliği; diğer deformasyonlar için ise lineer efektif rijitlik özelliği gösterir. 

(Şekil 40) 

 

 

ġekil 7.2: Rubber Isolator Özelliği 

 

Her kayma deformasyonu serbestlik derecesi için lineer veya nonlineer davranıştan 

istenilen seçilebilir:  

Her kayma deformasyon serbestlik derecelerinin ikisi de nonlineer ise, kuvvet-

deplasman ilişkisi aşağıdaki gibi verilebilir: 

 

fu2= ratio2 k2 du2+ (1-ratio2)yield2 z2 ..............................................................(7.1) 

fu3= ratio3 k3 du3+ (1-ratio3)yield3 z3  .............................................................(7.2)  

 

Burada k2 ve k3 elastik yay katsayıları, yield2 ve yield3 akma kuvvetleri, ratio2 ve 

ratio3  Kpl oranları, z2 ve z3  iç histeretik değişkenleridir. Bu değişkenler için 

aşağıdaki gibi bir bağlantı sözkonusudur. 

 

√z2
2+z3

2 <= 1..................................................................................................(7.3) 

z2 ve z3‟ün ilk değerleri sıfırdır ve diferensiyal denklemlere bağlı olarak değerleri 

değişir. 
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8. SĠSMĠK ĠZOLASYON ĠÇĠN ANALĠTĠK HESAPLAMALAR 

 

8.1. Analiz Metodunun Seçimi 

 

8.1.1. Sağlam Zeminler 

 

Sağlam  kabul edilen (ABYYHY için Zl, Z2 ve Z3 , UBC için SA,SB,SC and SD ) 

zeminlerde aşağıdaki belirtilen koşullar sağlandığı takdirde elastomerik izolasyon 

sistemleri için “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” uygulanabilir: 

 Depreme neden olan faya uzaklık 10 km‟den büyük olmalı  

 Yapı yüksekliği 20m‟den küçük olmalı ve yapı 4 kattan küçük olmalı  

 İzolasyonlu yapının hedeflenen periyodu TD, ankastre mesnetli durumdaki 

periyodunun Tfix 3 katından büyük olmalı  

           TD3Tfix  

 Hedeflenen maksimum periyot TM 3 saniyeden küçük olmalı. 

            TM3 saniye. 

Eğer bu koşullardan herhangi biri sağlanmıyorsa “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” 

kullanılamaz. 

 

8.1.2. Zayıf Zeminler 

 

Zayıf kabul edilen (ABYYHY için Z4 , UBC için SE ve SF) zeminler için depreme 

neden olan fayın uzaklığı 10 km‟den büyük ise “Zaman Tanım Alanında Çözüm” 

metodu uygulanmalıdır. Ancak bu uzaklık 10 km.‟den küçük ise zemin çalışması 

yapılmalıdır. Bu çalışma aşağıdaki maddeleri içermelidir: 

 Kapsamlı bir in-situ ve labaratuvar zemin incelemeleri  

 Kaya zeminden serbest yüzeye S dalgalarının ilerleyişinin analitik 

incelenmesi  

 Olabilecek maksimum deprem büyüklüğünün olasılık hesapları ile tahmin 

edilmesi  
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 Maksimum zemin ivmesi, deprem süresi, zeminin hakim periyodu ve 

beklenen enerji zarfının belirlenmesi için yapay bir deprem kayıdının 

oluşturulması. 

 

8.2. UBC-97 Terminolojisi 

 

UBC-97‟de geçen bazı tanımlar aşağıdaki gibidir. 

Dizayn  Depremi(Design-Basis Earthquake, DBE): Yüzde 10 olasılık ile 50 yıl içinde 

aşılması beklenen zemin sarsıntısı (dönüşüm periyodu 475 yıl)  

Beklenen Maksimum Deprem (Maximum Capable Earthquake, MCE): Yapının 

bulunduğu bölgede olması beklenen en şiddetli yer sarsıntısıdır. 100 yıl içinde 

aşılma olasılığı yüzde 10 olarak alınabilir. (dönüşüm periyodu 1000 yıl).  

Efektif Sönümleme (βeff): Bu değer, izolasyon sistemin çevrimsel cevabı sırasında 

sönümlenen enerji değerine bağlı viskoz sönümleme değeridir.  

Efektif rijitlik (KH):İzolasyon sisteminin yanal yerdeğiştirmesine bağlı olan yanal 

kuvvet değeridir.  

Tasarım yerdeğiştirmesi (dD): Bu değer, burulma etkisindeki yerdeğiştirmeyi kapsam 

dışı tutan, Dizayn Depremi sırasında meydana gelecek yerdeğiştirme değeridir.  

Maksimum yerdeğiştirme (dM): Bu değer, burulma etkisindeki yerdeğiştirmeyi 

kapsam dışı tutan, Beklenen Maksimum Deprem sırasında meydana gelecek 

yerdeğiştirme değeridir. 

Tasarım Periyodu (TD): Bu değer, sismik izolasyonlu yapının dizayn yerdeğiştirmesi 

sırasındaki ele alınan yöndeki efektif periyot değeridir.  

Beklenen Maksimum Periyot (Maximum Capable Level Period, TM): Bu değer, 

sismik izolasyonlu yapının maksimum yerdeğiştirmesi sırasındaki ele alınan yöndeki 

efektif periyot değeridir. 

 

8.4. UBC-97’de Sismik Katsayılar ve Yakın Fay Etkisi 

 

Sismik Bölge Katsayısının Bulunması: UBC-97‟de verilen tablolarla sismik bölge ve 

sismik bölge katsayısı Z, bulunabilir.  

Bölge Zemin Profil Kategorisinin Bulunması: UBC-97‟de bölge zemin profil kategorisi 

için değişik tanımlamalar yapılmıştır.  

Sismik Kaynak Tipinin Bulunması: UBC-97‟de değişik bölgeler için sismik kaynak 

tiplemeleri yapılmıştır. 

Yakın Fay Etkisi Katsayılarının Bulunması: Sismik kaynak tipine bağlı olarak, sismik 

kaynak çarpanlarının(Na ve Nv) bulunması için şekil 8.1 kullanılmalıdır.  
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Dizayn Depreminin Sarsıntı Gücünün Hesaplanması : Bu güç Z ve Nv „nin çarpımına 

eşittir.  

Beklenen Maksimum Depremde Davranış Katsayısının (MM)Bulunması: MM Ek D‟de 

Tablo D.3. ile bulunabilir. 

Sismik Katsayıların Hesaplanması: Sismik kaysayılar Ca ve Cv Ek D‟de verilen 

tablolar ile hesaplanabilir. 

MM, Z, Na ve MM, Z, Nv çarpımları ile α  ve α' bulunur. Daha sonra CVM ve CAM Ek 

D‟de verilen tablolarla bulunabilir. 

 

α = MM Z NA              CAM= 1.10 α..........................................................................(8.1) 

α' = MM Z Nv            CVM= 1.60 α'...........................................................................(8.2) 

 

İzolasyon Sisteminin Efektif Sönümleme Katsayısı: Efektif sönümleme, βeff  UBC-

97‟de verilen formül ile hesaplanabilir. 

 

 

ġekil 8.1 : Yakın Fay Etkisi Katsayıları 

 

Tablo 8.1 : Fay Tiplerine Göre Fayın Yıllık Kayma Miktarı 

Fay Tipi M=Aletsel büyüklük Yıllık kayma miktarı 

A tipi M>7 SR>=5 mm 

B tipi 6.5<M<7 2<SR<5 mm 

C tipi M<6.5 SR<2 mm 

 

Yapı Davranış Katsayısının(R) Bulunması: Sismik izolasyonlu sistemler için R=2 

alınması uygun görülmektedir. 

 

8.4. Hedeflenen Periyot ve Malzeme Özellikleri 

 

2 saniye ile 3 saniye arasındaki periyot değerleri, izolasyon sisteminin titreşim 

periyodu için arzu edilen değerlerdir. Elastisite modülü, E, kayma modülü, G, ve 
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maksimum kayma deformasyonu, γmax , seçilen izolatör tipine göre değişiklik 

göstermektedir. 

 

8.5. Tasarım ve Maksimum YerdeğiĢtirmenin Hesaplanması 

 

İzolasyon sisteminin yatay yöndeki tasarım yerdeğiştirmesi aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 

 

VD D

D 2

D

g * C * T
d

B * 4



..................................................................................................(8.3) 

Burada, g yerçekimi ivmesi, CVD sismik katsayı, TD tasarım periyodu, BD sönümleme 

katsayısıdır.BD değeri şekil 8.2 yardımıyla kritik sönümleme değeri 
ef

  kullanılarak 

hesaplanır. 

İzolasyon sisteminin yatay yöndeki maksimum yerdeğiştirmesi hesaplanırken ise 

CVD yerine CVM, TD yerine TM, BD yerine BM değerleri kullanılır. 

 

VM M

M 2

M

g * C * T
d

B * 4



.................................................................................................(8.4) 

 

 

ġekil 8.2 : Sönümleme katsayısı BD ve BM 
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8.6. Efektif Yatay Rijitliğin Hesaplanması 

 

Ele alınan yönde izolasyon sisteminde tek bir izolatörün yatay rijitliği aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 

 

2

H eff

D

W 2
K K *

g T

 
   

 

.........................................................................................(8.5) 

Burada W tek bir izolatöre etkiyen normal kuvvettir ve yapı toplam ağırlığının izolatör 

sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 

 

8.7. Her Çevrimde Sönümlenen Enerji Miktarının Hesaplanması 

 

Her bir çevrim için sismik izolatörün sönümlediği enerji aşağıdaki formül ile 

hesaplanabilir. Bu değer karakteristik dayanım Qd‟nin hesaplanmasında kullanılır. 

 

2

D ef D ef
w 2 * K * d *   ........................................................................................(8.6) 

 

8.8. Karakteristik Dayanımın Hesaplanması 

 

dy akma durumundaki yerdeğiştirme olmak üzere ve bu değer dD tasarım 

yerdeğiştirmesine göre çok küçük olduğundan ihmal edilerek tek bir izolatörün 

karakteristik dayanımı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

D d D y
w 4 * Q * (d d )  ..........................................................................................(8.7) 

D

d

D

w
Q

4 * d
 ...........................................................................................................(8.8) 

 

8.9. Akma YerdeğiĢtirmesinin Hesaplanması 

 

Sismik izolatörün yatay rijitliğindeki değişimin meydana geldiği kesme akması 

durumundaki yerdeğiştirme aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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d

d ef

D

Q
K K

d
  .....................................................................................................(8.12) 

Burada, Ku akma öncesi rijitlik, Kd ise akma sonrası rijitliktir. 

 

8.11. KurĢun Çekirdek Kesit Alanının Hesaplanması 

 

Tek bir izolatörde gerekli olan kurşun çekirdek kesit alanı karakteristik dayanımın, 

kurşunun akma gerilmesine(fy) bölünmesiyle hesaplanır. 

 

d

pb

y

Q
A

f
 .............................................................................................................(8.13) 

 

8.11. KurĢun Çekirdeğin Sağladığı Yatay Rijitlik 

 

Kurşun çekirdeğin sağladığı yatay rijitlik aşağıdaki formül ile hesaplanabilir. 

 

d

pb

D

Q
K

d
 .............................................................................................................(8.14) 

 

8.12. Kauçuk Kısmın Sağladığı Rijitlik 

 

Kauçuk kısmın sağladığı rijitlik, izolatörün toplam yanal rijitliğinden kurşun çekirdeğin 

sağladığı rijitlik çıkartılarak bulunur. 

 

rub d H pb
K K K K   ..........................................................................................(8.15) 

 

 

 

d

y

u d

U d

Q
d .......................................................................................................(8.9)

K K

K 10K ...........................................................................






d

y

d

.................................(8.10)

Q
d ...........................................................................................................(8.11)

9 * K
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8.13. Kauçuk Kısmın Kesit Alanının Hesaplanması 

 

İzolatör çapı ve gerekli kurşun çekirdek çapı belirlendikten sonra her iki kesit alanı 

arasındaki fark gerekli kauçuk kesit alanını Arub verir. 

 

8.14. Gerekli Toplam Kauçuk Kalınlığının Hesaplanması 

 

G kayma modülü olmak üzere gerekli toplam kauçuk kalınlığı aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 

 

rub

r

rub

G * A
t

K
 ........................................................................................................(8.16) 

 

8.15. ġekil Faktörünün Hesaplanması 

 

Tek bir kauçuk katmanın kalınlığı t belirlendikten sonra şekil faktörü hesaplanabilir. t 

değerinin aşağıda belirtilen aralıkta olması gerekmektedir. 

 

 /80 t  /40....................................................................................................(8.17) 

Burada   izolatörün çapıdır. 

Şekil faktörü ise aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

S = yüklenmiş alan/yüklenmemiş alan = Disk alanı/Yanal alan=(π  2/4)/(π  t) 

S
4 * t


 ..............................................................................................................(8.18) 

 

8.16. Ġzolatörün DüĢey Rijitliğinin Hesaplanması 

 

Ec basınç elastisite modülü olmak üzere düşey rijitlik aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

2

c s s

v

r r

E * A 6GS * A
K

t t
  ..................................................................................(8.19) 

Burada As toplam izolatör kesit alanıdır. 
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8.17. Akma Dayanımının Hesaplanması 

 

Akma dayanımı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir. 

 

Fy=Qd+Kd*dy.........................................................................................................(8.20) 

 

8.18. Kayma ġekildeğiĢtirmelerinin Hesaplanması 

 

Yatayda ve düşeydeki şekildeğiştirmeler aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

Düşeyde; 

 

v z

z

tot

6 * S * .................................... ...............................................................(8 .21)

t
.............................................................................

h

  


 

v

.............................(8 .22)

W
t ....................................... ....................................................................(8 .23)

k
 

 

Burada t düşey yerdeğiştime,htot ise toplam izolatör yüksekliğidir. 

Yatayda; 

 

d DD

s

s s

K * dV

G A * G A * G


    ..................................................................................(8.24) 

 

Maksimum şekildeğiştirme ise; 

 

max v s
     .......................................................................................................(8.25) 

 

8.19. Ortak Alan Hesaplamaları 

 

Şekil 8.3‟te görülen kayma durumundaki ortak alan aşağıdaki formül ile 

hesaplanabilir. 
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ġekil 8.3 : Kayma Deplasmanı 

 

 
'

s

D

2
A A 1 sin cos ...............................................................................(8.26)

d
sin ..................................................................................

D

 
     

  

  .............................(8.27)

 

 

8.20. Kritik Burkulma Yükünün Hesaplanması 

 

Tek bir izolatörün burkulma meydana gelmeden taşıyabileceği yük aşağıdaki formül 

ile hesaplanır. 

 

2

c

kritik 2

4

A * G * * E * I
P ....................................... ...................................................(8.28)

3 * t

I * ...................................... .............................
4 2




  
  

 
.............................................(8.29)
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9. ÇOK KATLI BETONARME YAPININ SİSMİK İZOLATÖRLERLE     

MODELLENMESİ 

 

9.1. Yapının Genel Tanımı 

 

Bu çalışmada incelenecek yapı bir otel binasıdır. Yapı otel amaçlı olarak 

kullanılmaktadır.  Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilmiş yapı planda 30.50 m x 18.50 m 

lik bir alanı kaplamakta olup, ortogonal betonarme çerçeve taşıyıcı sisteme sahiptir.  

Yapı 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 6 katlıdır.  

Yapının uzun doğrultusunda 8 açıklık, kısa doğrultusunda 3 açıklık bulunmaktadır.  

Yapı, her iki doğrultuda simetrik olarak yerleştirilmiş olan taşıyıcı elemanlardan 

oluşmaktadır.  Tüm katlarda, nervürlü döşeme sistemi mevcuttur.  7 cm tabla 

kalınlığı, 23 cm diş yüksekliği olmak üzere toplam döşeme kalınlığı 30 cm dir.  

Yapının temel sisteminin sürekli temellerden oluştuğu tahmin edilmektedir. Yapının 

kat yükseklikleri değişken olmakla birlikte, bodrum katta 4 m; zemin, birinci ve ikinci 

katlarda 2.75 m; üçüncü katta 3.0 m. ve çatı katında 2.90 m dir. Mevcut yapının 

zemin kat seviyesinde plan görünüşü Şekil-2.1‟de verilmiştir. 

Yapıda belirgin bir yumuşak veya zayıf kat durumu söz konusu değildir.  Yapıda 

önemli boyutta burulma düzensizliği ve döşeme süreksizliği mevcut değildir. Alt 

katlardan düzenli olarak devam eden iç akslardaki bazı kolonlar sadece en üst kat 

olan çatı katında devam etmektedir. 

Yapısal çözümlemelerde bodrum katın dört tarafı betonarme perdelerle çevrili 

olduğu için bu kat gözönüne alınmamış, zemin kat tabanında elemanların ankastre 

bağlı olduğu kabulü yapılmıştır.  Sismik izolasyon sistemi ise bodrum kat 

kolonlarının döşeme ile birleştiği seviyede uygulanmıştır. Böylelikle güçlendirilmiş 

durum ile karşılaştırma imkanı daha elverişli hale gelmiştir. Ayrıca mevcut yapının 

temel sistemi bilinmediğinden yukarıda belirtilen uygulama hem analiz hem de 

uygulama için çok uygundur. 

Bahse konu otel binası birinci dereceden deprem bölgesi olan Fenerbahçe‟de inşa 

edildiğinden etkin yer ivmesi katsayısı A0=0.40‟tır.  Yapının otel amaçlı kullanılması 

nedeniyle bina önem katsayısı I=1 ve statik hesaplarda hareketli yük katılım 
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katsayısı 0.3 alınmıştır.  Yapının gerçekteki yatay rijit döşeme diyafram sistemi 

SAP2000‟de aynı kattaki tüm düğüm noktalarının yatay diyafram olarak 

tanımlanması şeklinde modellenmiş, böylece bir kat diyaframındaki tüm noktaların 

birbirlerine rölatif yer değiştirmesi engellenmiştir.  Deprem yükleri, %5 

dışmerkezlikten doğan düşey doğrultudaki burulma momentleri ve zemin ivmeleri 

her katın yatay düzlemde merkezine teşkil edilen kat diyaframına dahil edilmiş olan 

düğüm noktalarına yüklenmiştir.  Dinamik analizler kat kütlelerinden hesaplanan 

zemin ivmelerinin SAP2000 programına girilmesi ve programın yapıya ait doğal 

periyotları hesaplamasıyla yapılmıştır.  

 

9.2. Yük analizi 

 

HAREKETLİ YÜKLER: 

Kullanım alanlarına göre düzenlenen hareketli yük değerleri Tablo-3.3‟de verilmiştir. 

 
Tablo 9.1 :Hareketli Yük Değerleri 
 

HAREKETLİ YÜKLER 

BODRUM,ZEMİN, 1 VE 2 NCİ KAT 

ODALARINDA 
3,5 kN/m2 

BODRUM, ZEMİN, 1 VE 2 NCİ KAT 

KORİDORLARDA 
5 kN/m2 

3 NCÜ KAT 3,5 kN/m2 

ÇATI KATI 2 kN/m2 

BALKONLARDA 3.5 kN/m2 

 

SABİT VE HAREKETLİ YÜKLER: 

 

a) Bodrum, Zemin, 1 ve 2 nci Katlar:  

 

Odalarda Birim Boydaki Bir Dişin Ağırlığı 

 

Dolgu birim hacim ağırlığı =10 kN/m3 

Şap + sıva kalınlığı           =4 cm 

Seramik kalınlığı               =2 cm 

Hareketli yük                     =3.5 kN/m2  
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Döşeme kendi ağırlığı 0.07x0.47x25+0.23x0.07x25 = 1.2 kN/m 

Dolgu ağırlığı              0.23x0.4x10 = 0.9 kN/m 

Şap + sıva ağırlığı 0.04x0.47x20 = 0.4 kN/m 

Kaplama ağırlığı (seramik) 0.47x0.44 =0.2 kN/m 

Hareketli yük 0.47x3.5 = 1   kN/m 

g+q 4.34 kN/m 

Koridorda Bir Dişin Ağırlığı 

 

Döşeme kendi ağırlığı 0.07x0.47x25+0.23x0.07x25 = 1.2 kN/m 

Dolgu ağırlığı              0.23x0.4x10 = 0.9 kN/m 

Şap + sıva ağırlığı 0.04x0.47x20 = 0.4 kN/m 

Kaplama ağırlığı (seramik) 0.47x0.44 = 0.2 kN/m 

Hareketli Yük 0.47x5 = 2.4 kN/m 

g+q 5.1 kN/m 

Balkonda Bir Dişin Ağırlığı 

 

Döşeme kendi ağırlığı 0.07x0.47x25+0.23x0.07x25 = 1.2 kN/m 

Dolgu ağırlığı              0.23x0.4x10 = 0.9 kN/m 

Şap + sıva ağırlığı 0.04x0.47x20 = 0.4 kN/m 

Kaplama ağırlığı (seramik) 0.47x0.44 = 0.2 kN/m 

Hareketli Yük 0.47x3.5 = 1.7 kN/m 

g+q 4.3 kN/m 

b) 3 üncü Kat: 

 

Döşeme kendi ağırlığı 0.07x0.47x25+0.23x0.07x25 = 1.2 kN/m 

Dolgu ağırlığı              0.23x0.4x10 = 0.9 kN/m 

Şap + sıva ağırlığı 0.04x0.47x20 = 0.4 kN/m 

Hareketli yük 0.47x3.5 = 2.4 kN/m 

g+q 4.34 kN/m 

c) Çatı Katı: 

 

Döşeme kendi ağırlığı 0.07x0.47x25+0.23x0.07x25 = 1.2 kN/m 

Dolgu ağırlığı              0.23x0.4x10 = 0.9 kN/m 

Şap + sıva ağırlığı 0.04x0.47x20 = 0.4 kN/m 

Ahşap oturtma çatı + çatı 

kaplaması + yalıtım 
0.47x0.64 = 0.3 kN/m 

Hareketli yük 0.47x2 = 1 kN/m 

g+q 3.7 kN/m 
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9.3. KiriĢlere DüĢey Yük Aktarımı 

 

Yapıda dişli döşeme sistemi mevcut olduğundan dolayı, döşeme yükleri tek 

doğrultuda, mevcut kirişler tarafından aktarılmaktadır.  Bu dişlere paralel olarak 

teşkil edilmiş kirişler döşemeden gelen herhangi bir yük taşımamaktadırlar, ancak 

güvenli tarafta kalmak üzere tabliyesiz kirişlere bir, tabliyeli kirişlere ise iki dişin sabit 

ve hareketli yükleri aktarılmıştır.Hesaplarda kullanılan kiriş numaraları ekte verilen 

röleve planlarındaki kiriş numaralarıdır. 

 

a) Bodrum, Zemin ve 1 nci Kat: 

K101,K102,K103,K104,K105,K106,K107,K108,K141,K142,K143,K144,K145,K146,K

147,K148,KZ01,KZ02,KZ03,KZ04,KZ05,KZ06,KZ07,KZ08,KZ41,KZ42,KZ43,KZ44,K

Z45,KZ46,KZ47,KZ48,KB01,KB02,KB03,KB04,KB05,KB06,KB07,KB08,KB41,KB42,

KB43,KB44,KB45,KB46,KB47,KB48 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 19.6 kN (4.3x1.3/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 8.3 kN (0.15x0.6x3.7x25)  

Duvar ağırlığı 8.3 kN (0.25x0.9x3.7x10)  

 36.3 kN 9.8 kN/m 

K109,K110,K111,K112,K113,K114,K115,K116,K133,K134,K135,K136,K137,K138,K

139,K140,KZ09,KZ10,KZ11,KZ12,KZ13,KZ14,KZ15,KZ16,KZ33,KZ34,KZ35,KZ36,K

Z37,KZ38,KZ39,KZ40,KB09,KB10,KB11,KB12,KB13,KB14,KB15,KB16,KB33,KB34,

KB35,KB36,KB37,KB38,KB39,KB40 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 107.7 kN (4.3x1.3/2x7+4.34x5.8/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 26.4 kN (0.95x0.3x3.7x25)  

Duvar ağırlığı 19 kN (0.42x2.45x3.7x10/2)  

 153.1 kN     41.4 kN/m 

K117,K118,K119,K120,K121,K122,K123,K124,K125,K126,K127,K128,K129,K130,K

131,K132,KZ17,KZ18,KZ19,KZ20,KZ21,KZ22,KZ23,KZ24,KZ25,KZ26,KZ27,KZ28,K

Z29,KZ30,KZ31,KZ32,KB17,KB18,KB19,KB20,KB21,KB22,KB23,KB24,KB25,KB26,

KB27,KB28,KB29,KB30,KB31,KB32 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 124 kN (4.34x5.8/2x7+5x2.05/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 13 kN (0.2x0.7x3.7x25)  

Duvar ağırlığı 19 kN (0.25x2.05x3.7x10)  

 156 kN 42.2 kN/m 
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K150,K152,K190,K192,KZ50,KZ52,KZ90,KZ92, KB50,KB52,KB90,KB92 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 4.34 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 4.4 kN/m (0.25x0.7x25) 

Duvar ağırlığı 4.3 kN/m (0.42x2.05x10/2) 

 13.04 kN/m 

 

K151,K191,KZ51,KZ91, KB51,KB91 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 5.1 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m (0.45x0.3x25) 

Duvar ağırlığı 5.1 kN/m (0.42x2.45x10/2) 

 13.6 kN/m 

 

K155,K157,K160,K162,K165,K167,K170,K172,K175,K177,K180,K182,K185,K187,K

Z55,KZ57,KZ60,KZ62,KZ65,KZ67,KZ70,KZ72,KZ75,KZ77,KZ80,KZ82KZ85,KZ87 

,KB55,KB57,KB60,KB62,KB65,KB67,KB70,KB72,KB75,KB77,KB80,KB82KB85,KB8

7Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 8.68 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 4.4 kN/m 

Duvar ağırlığı 5.1 kN/m (0.25x2.05x10) 

 18.18 kN/m 

 

K156,K161,K166,K171,K176,K181,K186,KZ56,KZ61,KZ66,KZ71,KZ76,KZ81,KZ86 

KB56,KB61,KB66,KB71,KB76,KB81,KB86Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 10.2 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m 

 13.6 kN/m 

 

K149,K153,K189,K193,KZ49,KZ53,KZ89,KZ93 KB49,KB53,KB89,KB93 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 4.3 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m 

Duvar ağırlığı 10.3 kN/m (0.42x2.45x10) 

 18 kN/m 
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K154,K158,K159,K163,K164,K168,K169,K173,K174,K178,K179,K183,K184,K188,K

Z54,KZ58,KZ59,KZ63,KZ64,KZ68,KZ69,KZ73,KZ74,KZ78,KZ79,KZ83KZ84,KZ88 

KB54,KB58,KB59,KB63,KB64,KB68,KB69,KB73,KB74,KB78,KB79,KB83KB84,KB88 

Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 8.6 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m 

Duvar ağırlığı 6.1 kN/m (0.25x2.45x10) 

 18.1 kN/m 

 

b) 2 nci Kat 

K201,K202,K203,K204,K205,K206,K207,K208,K241,K242,K243,K244,K245,K246,K

247,K248 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 19.6 kN (4.3x1.3/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 8.3 kN (0.15x0.6x3.7x25)  

Duvar ağırlığı 8.3 kN (0.25x0.9x3.7x10)  

 36.3 kN   9.8 kN/m 

 

K209,K210,K211,K212,K213,K214,K215,K216,K233,K234,K235,K236,K237,K238,K

239,K240 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 107.7 kN (4.3x1.3/2x7+4.34x5.8/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 26.4 kN (0.95x0.3x3.7x25)  

Duvar ağırlığı 21 kN (0.42x2.7x3.7x10/2)  

 155.1 kN 41.92 kN/m 

 

K217,K218,K219,K220,K221,K222,K223,K224,K225,K226,K227,K228,K229,K230,K23

1,K232 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 124 kN (4.34x5.8/2x7+5x2.05/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 13 kN (0.2x0.7x3.7x25)  

Duvar ağırlığı 21.3 kN (0.25x2.3x3.7x10)  

 158.3 kN 42.8 kN/m 

 

K250,K252,K290,K292 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 4.34 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 4.4 kN/m (0.25x0.7x25) 

Duvar ağırlığı 4.8 kN/m (0.42x2.3x10/2) 

 13.54 kN/m 



 64 

K251,K291 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 5.1 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m (0.45x0.3x25) 

Duvar ağırlığı 5.7 kN/m (0.42x2.7x10/2) 

 14.2 kN/m 

 

K255,K257,K260,K262,K265,K267,K270,K272,K275,K277,K280,K282,K285,K287  

Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 8.68 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 4.4 kN/m 

Duvar ağırlığı 5.8 kN/m (0.25x2.3x1x10) 

 18.88 kN/m 

 

K256,K261,K266,K271,K276,K281,K286 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 10.2 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m 

 13.6 kN/m 

K249,K253,K289,K293 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 4.3 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m 

Duvar ağırlığı 11.3 kN/m (0.42x2.7x1x10) 

 19 kN/m 

K254,K258,K259,K263,K264,K268,K269,K273,K274,K278,K279,K283,K284,K288 

Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 8.6 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m 

Duvar ağırlığı 6.8 kN/m (0.25x2.7x1x10) 

 18.8 kN/m 

c) 3 ncü Kat 

 

K301,K302,K303,K304,K305,K306,K307,K308,K341,K342,K343,K344,K345,K346,K

347,K348 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 19.75 kN (4.34x1.3/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 8.3 kN (0.15x0.6x3.7x25)  

Duvar ağırlığı 17.9 kN (0.42x2.3x3.7x10/2)  

 45.95 kN 12.42 kN/m 

 



 65 

K309,K310,K311,K312,K313,K314,K315,K316,K333,K334,K335,K336,K337,K338,K

339,K340 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 107.7 kN (4.3x1.3/2x7+4.34x5.8/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 26.4 kN (0.95x0.3x3.7x25)  

 134.1 kN 36.24 kN/m 

 

K317,K318,K319,K320,K321,K322,K323,K324,K325,K326,K327,K328,K329,K330,K

331,K332 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 118.43 kN (4.3x5.8/2x7+4.34x2.05/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 13 kN (0.2x0.7x3.7x25)  

 131.43 kN 35.52 kN/m 

 

K349,K351,K353,K389,K391,K393 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 4.3 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m (0.45x0.3x25) 

Duvar ağırlığı 5.5 kN/m (0.42x2.6x10/2) 

 13.2 kN/m 

 

K354,K358,K359,K363,K364,K368,K369,K373,K374,K378,K379,K383,K384,K388 

Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 8.6 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m (0.45x0.3x25) 

 12 kN/m 

 

K350,K352,K390,K392 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 4.34 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 4.4 kN/m (0.25x0.7x25) 

Duvar ağırlığı 4.6 kN/m (0.42x2.2x10/2) 

 13.34 kN/m 

 

K356,K361,K366,K371,K376,K381,K386 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 10.2 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m 

 13.6 kN/m 
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K355,K357,K360,K362,K365,K367,K370,K372,K375,K377,K380,K382,K385,K387 

Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 8.68 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 4.4 kN/m (0.25x0.7x25) 

 13.08 kN/m 

 

 

d) Çatı Katı 

 

K401,K402,K403,K404,K405,K406,K407,K408,K435,K436,K437,K438,K439,K440,K

441,K442 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 16.8 kN (3.7x1.3/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 8.3 kN (0.15x0.6x3.7x25)  

 25.1 kN   6.8 kN/m 

 

K409,K410,K411,K412,K413,K414,K415,K416,K427,K428,K429,K430,K431,K432,K

433,K434 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 82.9 kN (3.7x1.3/2x7+3.7x5.1/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 26.4 kN (0.95x0.3x3.7x25)  

 109.3 kN 29.5 kN/m 
 

K417,K421,K422,K426 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 92.6 kN (3.7x5.1/2x7+3.7x2.05/2x7)  

Kiriş kendi ağırlığı 26.4 kN  

 119 kN 32 kN/m 

 

K418,K419,K420,K423,K424,K425 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 185 kN (3.7x5.1/2x14+3.7x2.05/2x14)  

Kiriş kendi ağırlığı 52.8 kN (0.95x0.3x7.4x25)  

 237.8 kN 32 kN/m 

 

K443,K445,K447,K474,K476,K478 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 3.7 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m (0.45x0.3x25) 

 7.1 kN/m 

K444,K446,K475,K477 Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 3.7 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 4.4 kN/m (0.25x0.7x25) 

 8.1 kN/m 
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K448,K449,K450,K451,K452,K453,K454,K455,K456,K457,K458,K459,K460, 

K461,K462,K463,K464,K465,K466,K467,K468,K469,K470,K471,K472,K473 

Kirişlerinde 

Döşemeden gelen yük 7.4 kN/m 

Kiriş kendi ağırlığı 3.4 kN/m (0.45x0.3x25) 

 
10.8 kN/m 

 

 

9.4. Yapı Ağırlığı ve Kat Kütlelerinin Hesaplanması 

 

Çatı Katı Ağırlığı 

Betonarme Döşeme 30.5x18.50x0.07x25 =988 kN 

Diş Ağırlığı 0.07x0.23x25x(16x7x1.3+16x7x5.1+8x7x2.05) =335 kN 

Dolgu Ağırlığı 0.4x0.23x10x(16x8x1.3+16x8x5.1+8x8x2.05) =875 kN 

Kirişler 0.45x0.23x25x(1.65x18+2.05x6+5.1x8)+ 

0.95x0.23x25x(3.75x32)+0.15x0.53x2.5x(3.75x16)+ 

0.25x0.63x25x5.1x4 

 

 

=1062 kN 

Kolonlar 30x0.4x0.4x1.45x25 =174 kN 

Duvarlar 0.42x0.85x(2x30.5+2x15.35)x10/2 =164 kN 

Çatı 0.65x30.5x18.50 =367 kN 

Sıva + Kaplama 0.85x30.5x18.50 =480 kN 

 G =4445 kN 

 Q = 2x30.5x18.50 =1130 kN 

G+nQ=4445+(0.30x1130)=4784 kN 

m=488 kNs2/m 

 

3 ncü Kat Ağırlığı 

Betonarme Döşeme 30.5x18.50x0.07x25 =988 kN 

Diş Ağırlığı 0.07x0.23x25x(16x7x1.3+16x7x5.1+8x7x2.05) =335 kN 

Dolgu Ağırlığı 0.4x0.23x10x(16x8x1.3+16x8x5.1+8x8x2.05) =875 kN 

Kirişler 0.45x0.23x25x(1.65x18+2.05x9)+ 

0.95x0.23x25x(3.75x16)+0.15x0.53x2.5x(3.75x16)+ 

0.25x0.63x25x5.1x18+0.2x0.63x2.5x3.75x16 

 

 

=944 kN 

Kolonlar 36x0.5x0.5x2.95x25 =664 kN 

Duvarlar 16x1.45/0.85+0.42x1.2x(2x30.5+2x18.50)x10/2+ 

0.25x8x(3.7x16+5.65x14) 
=553 kN 
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Sıva + Kaplama 0.85x30.5x18.50 =480 kN 

 G =4839 kN 

 Q = 3.5x30.5x18.50 =1975 kN 

G+nQ=4839+(0.30x1975)=5431.5 kN 

m=554 kNs2/m 

 

 

Zemin, 1 ve 2 nci Kat Ağırlıkları 

Betonarme Döşeme 30.5x18.50x0.07x25 =988 kN 

Diş Ağırlığı 0.07x0.23x25x(16x7x1.3+16x7x5.1+8x7x2.05) =335 kN 

Dolgu Ağırlığı 0.4x0.23x10x(16x8x1.3+16x8x5.1+8x8x2.05) =875 kN 

Kirişler 0.45x0.23x25x(1.65x18+2.05x9)+ 

0.95x0.23x25x(3.75x16)+0.15x0.53x2.5x(3.75x16)+ 

0.25x0.63x25x5.1x18+0.2x0.63x2.5x3.75x16 

 

 

=944 kN 

Kolonlar 36x0.5x0.5x2.9x25 =653 kN 

Duvarlar 53x2.8x10/1.5 =990 kN 

Parapet Duvar 0.25x0.9x20x30.5 =138 kN 

Sıva + Kaplama 0.85x30.5x18.50 =480 kN 

 G =5403 kN 

 Q = 3.5x30.5x6.65x2+3.5x30.5x1.65x2+5x30.5x2.05  =2085 kN 

G+nQ=5403+(0.30x2085)=6028,5 kN 

m=615 kNs2/m 

 

Bodrum Kat Ağırlığı 

Betonarme Döşeme 30.5x18.50x0.07x25 =988 kN 

Diş Ağırlığı 0.07x0.23x25x(16x7x1.3+16x7x5.1+8x7x2.05) =335 kN 

Dolgu Ağırlığı 0.4x0.23x10x(16x8x1.3+16x8x5.1+8x8x2.05) =875 kN 

Kirişler 0.45x0.23x25x(1.65x18+2.05x9)+ 

0.95x0.23x25x(3.75x16)+0.15x0.53x2.5x(3.75x16)+ 

0.25x0.63x25x5.1x18+0.2x0.63x2.5x3.75x16 

 

 

=944 kN 

Kolonlar 36x0.5x0.5x1.45x25 =327 kN 

Duvarlar 53x1.4x10/1.5 =495 kN 

Parapet Duvar 0.25x0.9x20x30.5 =138 kN 

Sıva + Kaplama 0.85x30.5x18.50 =480 kN 

 G =4582 kN 

 Q = 3.5x30.5x6.65x2+3.5x30.5x1.65x2+5x30.5x2.05  =2085 kN 
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G+nQ=4582+(0.30x2085)=5207.5 kN 

m=531 kNs2/m 

 

Toplam Yapı Ağırlığı: 4784+5431.5+6028.5+6028.5+6028.5+5207.5=33508.5 kN 

 

Kolonlara etkiyen normal kuvvet: 

Orta kolonlar: 1230.14kN 

Kenar kolon: 864.32 kN 

 

 9.5. Ġzolatör Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Kolonlara etkiyen normal kuvvetlerden yola çıkılarak orta kolonlarda A tipi, kenar 

kolonlarda ise B tipi izolatör modellemede esas alınmıştır. 

 

 9.5.1 A Tipi Ġzolatör Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

İzolatör özelliklerinin belirlenmesinde UBC 97‟de verilen formül ve tablolardan 

yararlanılmıştır. 

Deprem bölgesi 1 no‟lu bölge olarak seçilmiştir. A0=0.40 (UBC 97 Z=0.40) 

Yerel zemin profili tipi: Z1(UBC 97 için SB) 

Yakın fay etkisi yoktur. Na=1, Nv=1 

 

Sismik katsayılıarın hesaplanması: 

Ca=0.40*Na  CAD=0.40.............................................................................(9.1) 

Cv=0.40*Nv  CVD=0.40.............................................................................(9.2) 

Z*Nv=0.40 için MM=1.25 

=Z*Na*MM=0.50........................................................................................(9.3) 


‟=Z*Nv*MM=0.50........................................................................................(9.4) 

CAM=1.0*MM*Z*Na=0.5................................................................................(9.5) 

CVM=1.0*MM*Z*NV=0.5................................................................................(9.6) 

 

Kolona etkiyen normal kuvvet: 1230.14 Kn 

Hedef periyodun belirlenmesi: 

TD3*Tankastre=3*0.52=1.56 

TD= 2 saniye seçildi. 

TM=2.5 saniye seçildi. 
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Sönüm oranının belirlenmesi: 

Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerde, izolatörün merkezinde bulunan kurşun 

çekirdek sayesinde yeteri kadar sönümleme elde edileceğinden yüksek sönümlü 

kauçuk kullanmaya gerek yoktur. Bu sebepten sönümleme oranı %15 olarak 

alınmıştır. Buna karşı gelen sönüm katsayıları BD ve BM 1.35 değerini almaktadır. 

Tasarım yerdeğiştirmesi ve maksimum yerdeğiştirmenin hesaplanması: 

 

VD D

D 2 2

D

g * C * T 9.81* 0.40 * 2
d 0.15m

B * 4 1.35 * 4
  

 
 

 

VM M

M 2 2

M

g * C * T 9.81* 0.40 * 2.5
d 0.23m

B * 4 1.35 * 4
  

 
 

 

 

Efektif yay rijitliğinin hesaplanması: 

 
2 2

H

D

W 2 1230.14 2
K * * 1236.35kN / m

g T 9.81 2

   
     

  

 

 

Her çevrimde sönümlenen enerji miktarının hesaplanması: 

 
2 2

D ef D ef
w 2 * K * d * 2 *1236.35 * (0.15) * 0.15 26.20kNm       

 

Karaktersitik dayanımın(Qd) hesaplanması: 

 

D d D y
w 4 * Q * (d d )   .......................................................................................(9.7)  

dy çok küçük bir değere sahip olduğundan ihmal edilebilir. 

 

D

d

D

w 26.2
Q 43.67kN

4 * d 4 * 0.15
    

 

Akma yerdeğiştirmesinin hesaplanması: 

 

d

d ef

D

Q 43.67
K K 1236.35 945.21kN

d 0.15
      

d

y

u d

U d

Q
d ....................................... .....................................................(9 .8)

K K

K 10K .................................... ..................................................






d

y

d

...........(9 .9)

Q 43670
d 0.0059m

9 * K 9 * 912.62
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Kurşun çekirdek kesit alanının belirlenmesi: 

 

 

 

 

İzolatör çapı 40 cm seçilirse ve kurşun çekirdek çapı 75 mm alınırsa kurşun çekirdek 

kesit alanı 4415 mm2 olur.(4415>3970) 

Bu durumda 4415 mm
2
 kesit alanı için Qd değeri yeniden hesaplanır. 

 

d
Q 4415 *11 48565N 48.565kN    

 

Kurşun çekirdeğin sağladığı rijitliğin hesaplanması: 

 

d

pb

D

Q 48.56
K 323.73kN / m

d 0.15
    

 

Kauçuk kısmın sağladığı rijitliğin hesaplanması: 

 

rub d H pb
K K K K 1236.35 323.73 912.62kN / m       

Ku=10*Kd=9126.2kN/m 

d

y

d

Q 43.67
d 0.0059m

9 * K 9 * 912.62
    

 

Kauçuk kısmın kesit alanının hesaplanması: 

 
2

2

rub

* 400
A 4415 121185mm

4


    

 

Gerekli toplam kauçuk kalınlığının hesaplanması: 

 

rub

r

rub

G * A 0.5 *121185
t 66mm

K 912.62
    

 

Şekil faktörünün hesaplanması: 

 

Tek bir kauçuk katmanın kalınlığı 5mm seçilerek; 

 

0.4
S 20

4 * t 4 * 0.005


    

 

Düşey rijitliğin hesaplanması: 

 
2 2

c s s

v

r r

E * A 6GS * A 6 * 0.5 * 20 *125600
K 2283636N / mm 2283636kN / m

t t 66
    

 

2d

pb

y

Q 43.67
A 3970mm

f 11
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Akma dayanımının hesaplanması: 

 

Fy=Qd+Kd*dy=48.56+912.62*0.0059=53.94kN 

 

Toplam isolator yüksekliğinin belirlenmesi: 

 

Gerekli toplam kauçuk kalınlığı 66mm olarak hesaplanmıştı. Tek bir kauçuk katman 

kalınlığı ise 5mm olarak seçilmişti. Toplam 14 adet kauçuk katman ile gerekli 

kauçuk katman kalınlığı sağlanabilir. Bu 14 katman arasında ise 13 adet 3mm 

kalınlığında çelik levha bulunacaktır. Üst ve alt çelik levha kalınlığı ise 25 mm 

seçilerek toplam izolatör yüksekliği aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

htot=14*5+12*3+25*2=156mm 

 

 

Kayma şekldeğiştirmelerinin hesaplanması: 

 

Düşeyde  

v z

z

6 * S * .................................... ...........................................................(9.10)

t
....................................................................................

t

  


 

v

z

v z

....................(9.11)

W 1230.14
t 0.0005m 0.5mm

k 2283636

0.5
0.003

156

6 * S * 6 * 20 * 0.003 0.36

    

  

    

 

 

Yatayda 

 

d DD

s

2

2

s 6

max v s

K * dV
..............................................................................(9 .12)

G A * G A * G

* 0.4
A 0.126m

4

912620 * 0.15
2.17

0.126 * 0.5 *10

0.36 2.17 2.53
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Ortak alan hesaplamaları: 

 

 

'

s

D

o

' 2

2
A A 1 sin cos ............................... ...........................................(9 .13)

d 0.15
sin 0.375

D 4

22.02 0.38radian

cos 0.92

2
A 0.126 * 1 0.38 0.375 * 0.92 0.067m

 
     

  

   

  

 

 
   

  

  
 
 
Kritik burkulma yükünün hesaplanması: 
 

2

c

kritik 2

4

3 2 3 4

kritik 2

A * G * * E * I
P ....................................... ..........................................(9 .14)

3 * t

D
I *

4 2

0.126 * 0.5 *10 * *1200 *10 * 0.2 / 4
P 3894kN

3 * 0.156




  
  

 


 

 

 
 
 
3894kN>1230.14 kN olduğundan burkulma riski yoktur. 
 

 9.5.2 B Tipi Ġzolatör Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Tasarım yerdeğiştirmesi ve maksimum yerdeğiştirmenin hesaplanması: 

 

VD D

D 2 2

D

g * C * T 9.81* 0.40 * 2
d 0.15m

B * 4 1.35 * 4
  

 
 

 

VM M

M 2 2

M

g * C * T 9.81* 0.40 * 2.5
d 0.23m

B * 4 1.35 * 4
  

 
 

 

 

 

Efektif yay rijitliğinin hesaplanması: 

 
2 2

H

W 2 864.32 2
K * * 868.69kN / m

g T 9.81 2
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Her çevrimde sönümlenen enerji miktarının hesaplanması: 

 
2 2

D ef D ef
w 2 * K * d * 2 * 868.39 * (0.15) * 0.15 18.41kNm       

 

Karaktersitik dayanımın(QD) hesaplanması: 

 

D d D y
w 4 * Q * (d d )     

dy çok küçük bir değere sahip olduğundan ihmal edilebilir. 

 

D

d

D

w 18.41
Q 30.68kN

4 * d 4 * 0.15
    

 

Akma yerdeğiştirmesinin hesaplanması: 

 

d

d ef

D

Q 30.68
K K 868.69 664.15kN

d 0.15
      

d

y

u d

U d

d

y

d

Q
d

K K

K 10K

Q 30.68
d 0.0051m

9 * K 9 * 664.15






  

 

 

 

Kurşun çekirdek kesit alanının belirlenmesi: 

 

2d

pb

y

Q 30680
A 2789mm

f 11
    

İzolatör çapı 40 cm seçilirse ve kurşun çekirdek çapı 65 mm alınırsa kurşun çekirdek 

kesit alanı 3316 mm2 olur.(3316>2789) 

Bu durumda 4415 mm
2
 kesit alanı için Qd değeri yeniden hesaplanır. 

 

d
Q 3316 *11 36476N 36.476kN    

 

Kurşun çekirdeğin sağladığı rijitliğin hesaplanması: 

 

d

pb

D

Q 36.476
K 243.17kN / m

d 0.15
    

 

Kauçuk kısmın sağladığı rijitliğin hesaplanması: 

 

 

rub d H pb
K K K K 868.69 243.17 625.52kN / m       

Ku=10*Kd=6255.2kN/m 

d

y

d

Q 36.47
d 0.0064m

9 * K 9 * 625.52
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Kauçuk kısmın kesit alanının hesaplanması: 

 

 
2

2

rub

* 400
A 3316 122284mm

4


    

 

Gerekli toplam kauçuk kalınlığının hesaplanması: 

 

rub

r

rub

G * A 0.5 *122284
t 98mm

K 625.52
    

 

 

Şekil faktörünün hesaplanması: 

 

Tek bir kauçuk katmanın kalınlığı 5mm seçilerek; 

 

0.4
S 20

4 * t 4 * 0.005


    

 

 

Düşey rijitliğin hesaplanması: 

 
2 2

c s s

v

r r

E * A 6GS * A 6 * 0.5 * 20 *125600
K 1537959N / mm 1537959kN / m

t t 98
    

 

 

Akma dayanımının hesaplanması: 

 

Fy=Qd+Kd*dy=36.47+625.52*0.0064=40.47kN 

 

 

Toplam isolator yüksekliğinin belirlenmesi: 

 

Gerekli toplam kauçuk kalınlığı 98mm olarak hesaplanmıştı. Tek bir kauçuk katman 

kalınlığı ise 5mm olarak seçilmişti. Toplam 20 adet kauçuk katman ile gerekli 

kauçuk katman kalınlığı sağlanabilir. Bu 20 katman arasında ise 19 adet 3mm 

kalınlığında çelik levha bulunacaktır. Üst ve alt çelik levha kalınlığı ise 25 mm 

seçilerek toplam izolatör yüksekliği aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

t=20*5+19*3+25*2=207mm 
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Kayma şekldeğiştirmelerinin hesaplanması: 

 

Düşeyde  

v z

z

v

z

v z

6 * S *

t

t

W 864.32
t 0.0005m 0.5m m

k 1537959

0.5
0.002

207

6 * S * 6 * 20 * 0.002 0.24

  


 

    

  

    

 

 

Yatayda 

 

d DD

s

s s

2

2

s

s 6

max v s

K * dV

G A * G A * G

* 0.4
A 0.126m

4

625520 * 0.15
1.49

0.126 * 0.5 *10

0.24 1.49 1.73


   


 

  

       

 

 
 
 
Ortak alan hesaplamaları: 
 
 

 

 

'

D

o

' 2

2
A A 1 sin cos

d 0.15
sin 0.375

D 4

22.02 0.38radian

cos 0.92

2
A 0.126 * 1 0.38 0.375 * 0.92 0.067m
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Kritik burkulma yükünün hesaplanması: 
 

2

c

kritik 2

4

3 2 3 4

kritik 2

A * G * * E * I
P

3 * t

D
I *

4 2

0.126 * 0.5 *10 * *1200 *10 * 0.2 / 4
P 2698kN

3 * 0.207




  
  

 


 

 

 
 
 
2698kN>868 kN olduğundan burkulma riski yoktur. 
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10.    SAP2000 PROGRAMI İLE DİNAMİK ANALİZ 

 
Yapısal çözümlemede mevcut bina iki farklı durum için modellenmiştir. Her iki durum 

için 3 boyutlu model Ek E‟de verilmiştir.Bu durumlar: 

 Yapının perdelerle güçlendirilmiş durumu 

 Yapının sismik izolatörlerle modellenmiş durumu 

Yapının mevcut durumu modellenirken, yapısal çözümlemede bodrum katın dört 

tarafı betonarme perdelerle çevrili olduğu için bu kat gözönüne alınmamış, zemin kat 

tabanında elemanların ankastre bağlı olduğu kabulü yapılmıştır. Aynı şekilde, sismik 

izolasyon sistemi uygulanırken izolasyon seviyesi bodrum kat kolonlarının zemin kat 

döşemesi ile birleştiği +0.00 kotu seçildiğinden bodrum kat yapısal çözümlemede 

gözönüne alınmamıştır. Aşağıda seçilen sismik izolasyon seviyesi görülmektedir. 

 

 

ġekil 10.1: Sismik İzolasyon Uygulama Seviyesi 

 

Yapı analizi için data dosyası aşağıdaki adımlar uygulanarak oluşturulmuştur. 

 Üç boyutlu çerçeveyi oluşturacak düğüm noktaları ve çubuk elemanları 

atanmıştır. 

 Statik projeye uygun olarak çubuklara kesit özellikleri atanmıştır. 

 Kesitleri oluşturan betonarme malzemenin özellikleri tanımlanmıştır. 

 Kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde rijit cisim hareketini yapmalarını 

sağlamak amacıyla her kat “rijit diyafram” olarak atanmıştır. 
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 Kat kütleleri, kat döşemesinin orta noktasında bulunan düğüm noktasına 

atanmıştır. 

 Önceki bölümlerde hesaplanan statik yükler tanımlanan kirişlere atanmıştır. 

 Mesnet koşulları tanımlanmıştır. Sismik izolasyon yöntemi uygulanmış 

durum için SAP2000 programının “rubber isolator” adlı Nllink özelliğinden 

yararlanılmıştır. 

 Perdelerle güçlendirilmiş model için her iki doğrultuda sekizer adet olmak 

üzere 16 adet perde tanımlanmıştır. 

 Göreli kat deplasmanlarının hesabı için SAP2000 programının “generalized 

displacement” özelliğinden yararlanılmıştır. 

 Zaman tanım alanında analiz için deprem kaydının bulunduğu dosya 

tanımlanmıştır. Modal sönüm katsayısı olarak her bir mod için 0.05 değeri 

alınmıştır. Sismik izolasyonlu sistemde R=2, perdeli durumda ise R=6 

alınmıştır. 

 

Sismik izolasyon sisteminde kullanılan A ve B tipi izolatörlerin özellikleri aşağıdaki 

gibi tanımlanmıştır. 

Sap2000 programında “rubber isolator” özelliği kullanarak kurşun çekirdekli kauçuk 

izolatörlerin özellikleri tanımlanırken aşağıda belirtilen parametrelerin girilmesi 

gerekmektedir. 

 U1 (düşey) yönünde lineer rijitlik [kN/m] = Kv 

 U2 (yatay) yönünde nonlineer rijitlik [kN/m] = KH 

 U2 yönünde akma dayanımı [kN] = Fy 

 U2 yönünde akma sonrası rijitliğin akma öncesi rijitliğe oranı = Kd/Ku  

 U3 (yatay) yönünde nonlineer rijitlik [kN/m] = KH 

 U3 yönünde akma dayanımı [kN] = Fy 

 U3 yönünde akma sonrası rijitliğin akma öncesi rijitliğe oranı = Kd/Ku 

 

Aşağıdaki tablolarda A ve B tipi izolatörlerinin özellikleri gösterilmiştir. 
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Tablo 10.1: A ve B Tipi İzolatörlerinin Özellikleri 

PARAMETRE DEĞER 

U1 (düşey) yönünde lineer rijitlik [kN/m] = Kv 2283636 

U2 (yatay) yönünde nonlineer rijitlik [kN/m] 

= KH 

1236.35 

U2 yönünde akma dayanımı [kN] = Fy 53.94 

U2 yönünde akma sonrası rijitliğin akma 

öncesi rijitliğe oranı = Kd/Ku  
0.1 

U3 (yatay) yönünde nonlineer rijitlik [kN/m] 

= KH 

1236.35 

U3 yönünde akma dayanımı [kN] = Fy 53.94 

U3 yönünde akma sonrası rijitliğin akma 
öncesi rijitliğe oranı = Kd/Ku 

0.1 

  

PARAMETRE DEĞER 

U1 (düşey) yönünde lineer rijitlik [kN/m] = Kv 1537959 

U2 (yatay) yönünde nonlineer rijitlik [kN/m] 

= KH 

868.69 

U2 yönünde akma dayanımı [kN] = Fy 40.47 

U2 yönünde akma sonrası rijitliğin akma 

öncesi rijitliğe oranı = Kd/Ku  
0.1 

U3 (yatay) yönünde nonlineer rijitlik [kN/m] 

= KH 

868.69 

U3 yönünde akma dayanımı [kN] = Fy 40.47 

U3 yönünde akma sonrası rijitliğin akma 
öncesi rijitliğe oranı = Kd/Ku 

0.1 

 

 

10.1. Analiz Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Yapısal çözümlemede 1998 yılında Adana Ceyhan‟da meydana gelen depremin 

ivme kayıtları kullanılırak zaman tanım alanında lineer olmayan analiz yapılmıştır. 

Aynı analizde elde edilen diğer sonuçlar, karşılaştırma kolaylığı sağlaması 

bakımından tablo olarak gösterilmiştir. Buna ilave olarak analiz sonuçları arasındaki 

farkın daha net olarak gözükmesi için bulunan değerler Ek E‟de verilen grafiklerle 

karşılaştırılmıştır. 
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10.1.1 Birinci ve Ġkinci Mod TitreĢim Periyotları 

 

Perdelerle güçlendirilmiş duruma ait ve kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerle 

modellenmiş sistemlerin analizi sonucunda elde edilen birinci ve ikinci moda ait 

titreşim periyotları, doğrultularıyla birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 10.2 : Birinci ve İkinci Mod Titreşim Periyotları 

Yapı sistemi 

Birinci mod 

titreĢim 

periyodu 

Doğrultu 

Ġkinci mod 

titreĢim 

periyodu 

Doğrultu 

Perdelerle 

güçlendirilmiĢ 

durum 

0.1606 sn Y 0.1030 X 

Sismik 

izolasyon 

sistemi 

uygulanmıĢ 

durum 

1.9846 Y 1.9803 X 

 

Analiz sonucundan görüldüğü üzere yapı perdelerle güçlendirildiği zaman çok rijit bir 

davranış göstermektedir. Ancak yapı sismik izolasyon sistemi ile modellendiğinde 

yapının birinci ve ikinci mod titreşim periyotları, mevcut yapının titreşim 

periyodundan çok büyük bir değere çıkarken yapıda rezonans oluşması riski ortadan 

kalkmaktadır. 

 

10.1.2 Göreli Kat YerdeğiĢtirmeleri 

 

Yapısal analizde SAP2000 programının “generalized displacements” özelliği 

kullanılarak, her iki sistem için yapıda oluşan göreli kat yerdeğiştirmeleri 

hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda ilgili kat ve yönler belirtilerek sunulmuştur. 
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Tablo 10.3 : Göreli Kat Yerdeğiştirmeleri 

KAT Yön 

Göreli kat yerdeğiĢtirmeleri 

Perdelerle 

güçlendirilmiĢ 

durum 

Sismik izolasyon 

sistemi 

uygulanmıĢ 

durum 

Çatı katı X 0,000167 0,001159 

Çatı katı Y 0,000046 0,001446 

3. kat X 0,000171 0,001020 

3. kat Y 0,00005 0,001219 

2. kat X 0,000162 0,001223 

2. kat Y 0,00005 0,001515 

1. kat X 0,000132 0,001415 

1. kat Y 0,000045 0,001762 

Zemin kat X 0,000069 0,001343 

Zemin kat Y 0,00003 0,001662 

 

İlgili yönetmeliklerde göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması için aşağıdaki 

tanımlar yapılmıştır. 

Her bir deprem doğrultusu için binanın herhangi bir i‟nci katındaki göreli kat 

ötelemelerinin en büyük değeri aşağıda verilen koşulların elverişsiz olanını 

sağlamalıdır. 

 

(I)max/hi0.0035 

(I)max/hi0.02/R 

 

Yukarıdaki tabloda verilen değerler yönetmelik koşulunun kontrolünde 

kullanılabilecek büyüklüklerdir.Bu durumda perdeli durum için üst sınır 

0.02/R=0.02/6=0.0033; sismik izolasyon sistemli durum için ise üst sınır 0.0035‟tir. 

Analiz sonuçlarına bakıldığında her iki sistem için de göreli kat yerdeğiştirmelerinin 

istenilen düzeyde olduğu görülmektedir. Yapının mevcut durumunda ise göreli kat 

yerdeğiştirmeleri yönetmelikte istenilen değerlerin üzerinde kalmaktadır. 
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10.1.3 Kat Ġvmeleri 

 

Yapısal analizde hesaplanan kat ivmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her iki 

yöntem uygulandığında da maksimum kat ivmesi değerlerinin mevcut yapıya göre 

oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 10.4 : Kat İvmeleri 

 
Perdelerle güçlendirilmiĢ 

durum 
Sismik izolasyon sistemi 

uygulanmıĢ durum 

Doğrultu X Y X Y 

Maksimum kat 

ivmesi(m/s2) 
3.84 2.26 3.11 3.27 

 

10.1.4 Taban Kesme Kuvveti 

 

Perdelerle güçlendirilmiş duruma ait ve kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerle 

modellenmiş sistemlerin analizi sonucunda elde edilen taban kesme kuvvetleri, 

doğrultularıyla birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 10.5 : Taban Kesme Kuvvetleri 

 
Perdelerle güçlendirilmiĢ 

durum 
Sismik izolasyon sistemi 

uygulanmıĢ durum 

Doğrultu X Y X Y 

Taban kesme 

kuvveti(kN) 
10299.216 6939.326 5854.322 4732.624 

 

Yukarıda belirtilen sonuçlara bakıldığında sismik izolasyon yöntemi uygulanmasında 

durumunda,taban kesme kuvvetinde perdeli duruma göre %44 oranında bir 

azalmanın olduğu görülmektedir. 

 

10.1.5 Kat Ağırlık Merkezi Maksimum YerdeğiĢtirmeleri 

 

Perdelerle güçlendirilmiş duruma ait ve kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerle 

modellenmiş sistemlerin analizi sonucunda kat ağırlık merkezlerinde elde edilen 

maksimum yerdeğiştirmeler, doğrultularıyla birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablodaki değerlerden anlaşılacağı üzere yapı perdelerle güçlendirildiği zaman yapı 

çok rijit bir davranış göstermektedir. Sismik izolasyon sistemi uygulandığında ise 
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izolasyon seviyesinde büyük bir yerdeğiştirme meydana gelirken üstyapı da bu 

seviyeye yakın bir yerdeğiştirme oluşturarak rijit cisim hareketi yapmaktadır. 

 

Tablo 10.6 : Kat Ağırlık Merkezi Maksimum Yerdeğiştirmeleri 

 Kat 

Perdelerle 

güçlendirilmiĢ durum 

Sismik izolasyon 

sistemi uygulanmıĢ 

durum 

X yönü Y yönü X yönü Y yönü 

Kat ağırlık merkezi 

maksimum 

yerdeğiĢtirmesi(10-

3m) 

Çatı 2.9 0.76 180 161 

3 2.2 0.59 177 156 

2 1.4 0.41 174 152 

1 0.82 0.24 171 148 

zemin 0.28 0.09 167 144 

bodrum - - 162 140 

 

Ayrıca analiz sonuçları ile ilgili olarak Ek E‟de aşağıda sıralanan grafikler 

sunulmuştur. 

 Her bir sistem için 1. mod deformasyon şekli 

 Her bir sistem için 2. mod deformasyon şekli 

 Perdeli durumda ve izolatörlü durumda x yönü taban kesme kuvveti 

 Perdeli durumda ve izolatörlü durumda y yönü taban kesme kuvveti 

 Perdeli durumda ve izolatörlü durumda zemin kat x yönü ivmesi 

 Perdeli durumda ve izolatörlü durumda zemin kat y yönü ivmesi 

 Perdeli durumda ve izolatörlü durumda zemin kat ağırlık merkezi x yönü 

maksimum yerdeğiştirmesi 

 Perdeli durumda ve izolatörlü durumda zemin kat ağırlık merkezi y yönü 

maksimum yerdeğiştirmesi 

 A tipi izolatör için mesnet yerdeğiştirmesi 

 B tipi izolatör için mesnet yerdeğiştirmesi 
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11. MALĠYET KARġILAġTIRILMASI 

 

Bu bölümde ilk olarak güçlendirilmiş duruma ait projeler üzerinde metraj çıkarılmış 

ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2005 yılı birim fiyatları kullanarak güçlendirme 

maliyeti hesaplanmıştır. Güçlendirme maliyeti hesaplanmasında kaba inşaat 

yanında, güçlendirme işlemi sonrasında çıkacak ince işlerin tutarı da dikkate 

alınmıştır.Daha sonra ise sismik izolasyon yöntemi uygulamak için yapılacak 

işlemlerin maliyeti hesaplanmıştır. Son olarak ise her iki durum için çıkan ekonomik 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 

11.1. Yapının Güçlendirilmesi Durumunda Maliyet 

 

Yapının güçlendirilme işleminin maliyetinin hesabında aşağıda belirtilen başlıklar 

gözönüne alınmıştır. 

 İlave edilecek perdeler ve mantolanacak kolonlar için gerekli çelik donatı 

 İlave edilecek perdeler ve mantolanacak kolonlar için gerekli beton 

 İlave edilecek perdeler ve mantolanacak kolonlar için gerekli kalıp 

 Yapılacak filiz ekimleri 

 İnce işlerin maliyeti 

Güçlendirme projesine bakıldığında 16 adet perde ilave edileceği görülmektedir. 

Perdelerin 8 adeti 295 cm, diğer 8 adeti ise 535 cm boyundadır. Ayrıca toplam 24 

adet kolonda mantolama yapılmıştır. Güçlendirme projesinde kullanılan perdelerin 

ve kolonların donatı detayı ekte verilmiştir. Yapılan metrajda toplam 88.96 ton çelik 

donatı gerektiği hesaplanmıştır. Birim fiyat 1.176.380.000 TL/ton alınarak 

kullanılacak çelik donatı için maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

88.96ton*1.176.380.000 TL/ton=104.650.764.800TL 

 

Güçlendirme projesinde kullanılacak perdeler ve kolonlar için gerekli beton metrajı 

470.08 m3 olarak hesaplanmıştır.Birim fiyat olarak C30 betonu için 70.000.000 TL/ 

m3 alınarak beton maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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470.08 m3*70.000.000 TL/ m3=32.905.600.000 TL 

 

Güçlendirme projesinde kullanılacak perdeler ve kolonlar için gerekli kalıp metrajı 

4050.88 m2 olarak hesaplanmıştır. Birim fiyat olarak 14.850.000 TL/m2 alınarak 

maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

4050.88 m2*14.850.000 TL/m2=60.155.568.000 TL 

 

Güçlendirme projesinde ilave perdeler için gerekli olan hem temel seviyesinde hem 

de kolon yan yüzeylerinde gerekli filiz sayısı 4640 adet olarak hesaplanmıştır.Birim 

fiyat 3.000.000/adet alınarak maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

4640*3.000.000 TL/adet=13.920.000.000 TL 

 

Güçlendirme projesi sonrası yapılacak ince işlerin maliyeti yaklaşık olarak 

hesaplanmıştır. 6 katlı yapının toplam kat alanı 3385.5 m2‟dir. Güçlendirme işlemi 

sonrasında binanın %40‟I için ince iş çıkacağı varsayımı yapılırsa ve birim fiyat 

110.000.000TL/m2 alınırsa ince işler için gerekli maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

3385.5m2*0.40*110.000.000TL/m2=148.962.000.000TL 

 

Yapılan maliyet hesapları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki 

güçlendirme projesinin uygulanması sırasında yapı en az 2 ay süre ile 

kullanılamayacak ve otel yapısının sağladığı sosyal fayda 2 ay süre ile etkisiz 

kalacaktır. 

 
Tablo 11.1 : Güçlendirme Durumunda Maliyet 

 Metraj Birim fiyat Maliyet 

Çelik donatı 88.96ton 1.176.380.000 
TL/ton 

104.650.764.800TL 

Beton 470.08 m3 70.000.000 TL/ m3 32.905.600.000 TL 

Kalıp 4050.88 m2 14.850.000 TL/m2 60.155.568.000 TL 

Filiz ekimi 4640 adet 3.000.000 TL/adet 13.920.000.000 TL 

Ġnce iĢler 1354.2 m2 110.000.000TL/m2 148.962.000.000TL 

Toplam 360.593.932.800TL 

 
 
Güçlendirme projesi maliyetini kendi arasında karşılaştırmak için bir grafik 

oluşturacak olursak ince işlerin en az kaba inşaat kadar maliyete ettiği 

görülmektedir. Grafik Ek F‟de verilmiştir. 
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11.2. Sismik Ġzolasyon Sistemi Uygulanması Durumunda Maliyet 

 

Yapıya sismik izolasyon uygulanması işleminin maliyetinin hesabında aşağıda 

belirtilen başlıklar gözönüne alınmıştır. 

 Yapının etrafında sismik boşluk açılması için kazı yapılması ve nakliyesi 

 Sismik boşluğun etrafına istinat perdesi yapılması 

 İzolatör yerleştirmek için kolonların hidrolik kesimi 

 Yapının askıya alınması 

 İzolatör maliyeti 

 Mekanik revizyonlar 

  

Yapının dört tarafında izolasyon seviyesinde yapılması gereken kazı miktarı 69.7 m3 

olarak  hesaplanmıştır. Kazı için birim fiyat 2.700.000/m3, nakliye için ise 

10.000.000 TL/m3 alınmıştır. Toplam maliyet ise aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

69.7*2.700.000 + 69.7*10.000.000=885.190.000 TL 

 

Açılan sismik boşluğun etrafına yapılacak istinat perdesi çelik donatı metrajı 3582.9 

kg olarak hesaplanmıştır.Toplam çelik donatı maliyeti ise; 

 

3.5829*1.176.380.000=4.214.851.902 TL olarak hesaplanır. 

 

İstinat perdesi için gerekli beton 49 m3 olarak hesaplanmıştır.Toplam beton maliyeti 

ise; 

 

49*70.000.000=3.430.000.000 TL olarak hesaplanır. 

 

İstinat perdesi için gerekli kalıp 254.8 m2 olarak hesaplanmıştır. Toplam kalıp 

maliyeti ise; 

 

254.8*14.850.000=3.783.780.000 TL olarak hesaplanır. 

 

Yapıda 36 adet kolon bulunduğunda toplam 36 adet 50cm*50cm ölçülerinde hidrolik 

kesim yapılması gerekmektedir.Birim maliyet piyasa koşulları dikkate alınarak 

300.000.000 TL/adet alınarak toplam maliyet; 
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36*300.000.000=10.800.000.000 TL olarak hesaplanır. 

 

Yapının hidrolik kesim ve izolatör yerleştirilmesi sırasında askıya alınması 

gerektiğinden kullanılacak hidrolik kaldıraç maliyeti piyasa koşulları dahilinde 

30.000.000.000 olarak alınmıştır. 

 

İzolatör olarak ise Robinson Seismic Ltd. Firmasına ait RSB-S(C)-400 tipi 40 cm. 

çaplı izolatör seçilmiltir.Birim maliyeti 4000 dolar izolatörlerin toplam maliyeti ise; 

 

36*5.400.000.000TL=194.400.000.000 TL olarak hesaplanır. 

 

Mekanik sistemde yapılcak revizyonlar ise yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Yapılmış 

uygulamalarda bu maliyetin toplam maliyetin%5 ile 6 arasında değişen bir paya 

sahip olduğu görülmüştür.Dolayısıyla toplam mekanik revizyonların maliyeti 

12.000.000.000 olarak alınmıştır. 

 

Yukarıda hesaplanan maliyetler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 11.2 : Sismik İzolasyon Sistemi Uygulama Maliyeti 

 Metraj Birim fiyat Maliyet 

Kazı yapılması ve 
nakliyesi 

69.7 m3 (2.700.000+10.000.000) 885.190.000 TL 

Ġstinat çelik donatı 3.5829 ton 1.176.380.000 TL/ton 4.214.851.902 TL 

Ġstinat beton 49 m3 70.000.000 TL/ m3 3.430.000.000 TL 

Ġstinat kalıp 254.8 m2 14.850.000 TL/m2 3.783.780.000 TL 

Kolon kesimi 36 adet 300.000.000 TL/adet 10.800.000.000 TL 

Yapının askıya 
alınması 

- 30.000.000.000 TL 30.000.000.000 TL 

Ġzolatör maliyeti 36 adet 5.400.000.000TL/adet 194.400.000.000 
TL 

Mekanik 
revizyonlar 

- 12.000.000.000 TL 12.000.000.000 TL 

Toplam 259.513.821.902 
TL 

 

Sismik izolasyon sistemi uygulamanın maliyetini kendi arasında karşılaştırmak için 

aşağıdaki grafik çizilmiştir.Grafikte Ek F‟de sunulmuştur. 
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11.3. Maliyet KarĢılaĢtırması Sonuçları 

 

Çok katlı betonarme yapı için perdelerle güçlendirme durumunda ve sismik 

izolasyon yöntemi uygulanması durumda ortaya çıkacak maliyetler hesaplanmış ve 

bu proje için sismik izolasyon yönteminin, perdelerle güçlendirme yöntemine göre 

%28 oranında daha ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak yapılan 

karşılaşırmada unutulmamalıdır ki, sismik izolasyon sistemi yapıya uygulanırken 

yapı fonksiyonunu inşaat sırasında da koruyacak ve perdelerle güçlendirme 

yönteminde olacağı gibi yapı 2 ay süre ile boşaltılmayıp hem ekonomik hem de 

sosyal fayda yönünden zarara uğranılmayacaktır. 
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12. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

 

Tez çalışmasında ağırlıklı olarak otel binasının sismik izolasyon sistemi kullanılması 

ve perdelerle güçlendirilmesi durumundaki yapı davranışının nasıl olacağı 

incelenmiştir. Ayrıca her iki yöntem için maliyet analizi yapılmıştır. Bu kısımda, 

yapılan incelemeler gözönüne alınarak hangi yöntemi seçmenin hem yapısal 

davranış hem de ekonomik yönden daha uygun olacağının tartışması yapılacaktır. 

Konu ile ilgili sonuç ve karşılaştırmalar aşağıdaki paragraflarda sunulmuştur. 

Mevcut yapıda sismik izolasyon sistemi olarak kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler 

seçilmiş ve bu izolatörlerin mekanik özellikleri belirlendikten sonra SAP2000 

programı ile modelleme yapılmıştır. Yapıda A ve B olarak iki farklı tipte olmak üzere 

toplam 36 adet izolatör kullanılmıştır. 

Geleneksel güçlendirme yönteminde ise mevcut yapıya her iki doğrultuda sekizer 

adet olmak üzere yapıya toplam onaltı adet betonarme perde ilave edilmiş ve perde 

başlarına gelen kolonlarda mantolama uygulanmıştır. 

Her iki yöntemle modellenmiş yapıda zaman tanım alanında çözüm yöntemi ile 

dinamik analiz yapılmıştır. Sismik izolasyon sistemi uygulanmış durum için deprem 

yükü azaltma katsayısı R=2; perdelerle güçlendirilmiş durumda ise R=6 alınmıştır. 

Yapılan analizler sonucu yapının 1. mod titreşim periyodu sismik izolasyon yöntemi 

ile modellenmiş durumda T=1.98sn, perdelerle güçlendirilmiş durumda ise T=0.16 

sn. olarak buluınmuştur. Mevcut yapıda ise periyot değeri T=0.52 sn. olarak 

hesaplanmıştır. 

Mevcut yapının göreli kat ötelemeleri yönetmelikte istenilen değerin üzerinde iken, 

sismik izolasyon sistemi uygulanmış ve perdelerle güçlendirilmiş yapı için göreli kat 

yerdeğiştirmeleri istenilen düzeyde olmuştur. Tablo 10.3.‟te göreli kat 

yerdeğiştirmeleri verilmiştir. 

Yapıda oluşacak kat ivmeleri karşılaştırıldığı zaman, mevcut yapıda oluşacak 

maksimum kat ivmesinin, her iki yöntem uygulanması durumundaki maksimum kat 

ivmesinden çok büyük bir değere sahip olacağı gözlenmiştir. Tablo 10.4.‟te kat 

ivmeleri verilmiştir. 
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Yapılan analizler sonucu, yapının sismik izolatörlerle modellenmesi durumunda 

yapının taban kesme kuvvetinde önemli ölçüde azalma olacağı belirlenmiştir. Her üç 

duruma ait taban kesme kuvvetleri Tablo 10.5.‟te verilmiştir. 

Her iki yöntemin uygulamaya geçmesi durumunda maliyete etki edecek iş kalemleri 

belirlenmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2005 birim fiyatları baz alınarak toplam 

maliyet hesaplanmıştır. Hesaplanan maliyetler birbiriyle karşılaştırıldığında sismik 

izolasyon sistemi uygulamanın, perdelerle güçlendirme yapılmasına oranla % 28 

daha ekonomik olacağı görülmüştür. Ancak bu analizde, güçlendirme yapılması 

durumunda yapının 2 ay süre ile faaliyetini sürdüremeyeceği  düşünülürse, maliyet 

ve sosyal fayda olarak meydana gelecek olan kayıp da gözönüne alınmalıdır. 

Sonuç olarak, her iki yöntem için yapı davranışında mevcut yapıya göre olumlu 

farklar ortaya çıkmakla beraber, projenin ekonomik yönü de gözönüne alındığında 

bu yapı için sismik izolasyon yöntemi uygulanmasının daha uygun olacağı kanısına 

varılmaktadır. 
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Tablo D.1 : Sismik Katsayı, Ca 

Zemin 

tipi 

Sismik Alan Faktörü, Z 

Z=0.075 Z=0.15 Z=0.2 Z=0.3 Z=0.4 

SA 0.06 0.12 0.16 0.24     0.32*Na 

SB 0.08 0.15 0.20 0.30 0.40*Na 

SC 0.09 0.18 0.24 0.33 0.40*Na 

SD 0.12 0.22 0.28 0.36 0.40*Na 

SE 0.19 0.30 0.34 0.36 0.36*Na 

SF Zemin yerinde incelenmelidir. 

 

 

Tablo D.2 : Sismik Katsayı, Cv 

Zemin 

tipi 

Sismik Alan Faktörü, Z 

Z=0.075 Z=0.15 Z=0.2 Z=0.3 Z=0.4 

SA 0.06 0.12 0.16 0.24     0.32*Nv 

SB 0.08 0.15 0.20 0.30 0.40*Nv 

SC 0.13 0.25 0.32 0.45 0.56*Nv 

SD 0.18 0.32 0.40 0.54 0.64*Nv 

SE 0.26 0.50 0.64 0.84 0.96*Nv 

SF Zemin yerinde incelenmelidir. 

 

 

Tablo D.3 : Beklenen Maksimum Depremde Davranış Katsayısı, MM 

Z*Nv MM 

0.075 2.67 

0.15 2.0 

0.20 1.75 

0.30 1.50 

0.40 1.25 

>0.50 1.20 
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Tablo D.4 : Sismik Katsayı, Cam 

Zemin 

tipi 

MM*Z*Na 

MM*Z*Na=0.075 MM*Z*Na=0.15 MM*Z*Na=0.2 MM*Z*Na=0.3 MM*Z*Na=0.4 

SA 0.06 0.12 0.16 0.24 0.8*MM*Z*Na 

SB 0.08 0.15 0.20 0.30 1.0*MM*Z*Na 

SC 0.09 0.18 0.24 0.33 1.0*MM*Z*Na 

SD 0.12 0.22 0.28 0.36 1.1*MM*Z*Na 

SE 0.19 0.30 0.34 0.36 0.9*MM*Z*Na 

SF Zemin yerinde incelenmelidir. 

 

 

 

Tablo D.5 : Sismik Katsayı, Cvm 

Zemin 

tipi 

Cvm                                            MM*Z*NV 

MM*Z*NV=0.075 MM*Z*NV=0.15 MM*Z*NV=0.2 MM*Z*NV=0.3 MM*Z*NV=0.4 

SA 0.06 0.12 0.16 0.24 0.8*MM*Z*Na 

SB 0.08 0.15 0.20 0.30 1.0*MM*Z*Na 

SC 0.13 0.25 0.32 0.45 1.4*MM*Z*Na 

SD 0.18 0.32 0.40 0.54 1.6*MM*Z*Na 

SE 0.26 0.50 0.64 0.84 2.4*MM*Z*Na 

SF Zemin yerinde incelenmelidir. 
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