
1- Mevcut Durum

2- Muhtemel Hasarların Azaltılması 

3- Deprem Güçlendirmesi (Binaların Deprem Performans İyileştirmesi) 

Ülkemiz genelinde, binaların deprem güçlendirmesi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 6306 Sayılı Kanun (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun) ve uygulama yönetmelikleri  kapsamında, 

Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019 (RYTEİE 2019) ve

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018) kurallarına uyularak yapılmaktadır.

Bu sunumda Türkiye Deprem Vakfı’nın, özellikle İstanbul için, hazırladığı ‘’Deprem Güçlendirmesi (Binaların Deprem 

Performans İyileştirmesi)’’ esaslarına yer verilecektir.

BİNALARIMIZIN DURUMU VE 
DEPREM PERFORMANSLARININ İYİLEŞTİRMESİ

Prof.Dr. Mustafa Erdik, Türkiye Deprem Vakfı







Marmara Bölgesinde Son 300 Yılda M>7 Depremler

Yırtılması Beklenen Fay : M>7 + için %2.5 Yıllık Olasılık

İSTANBUL İÇİN MEVCUT DEPREM TEHLİKESİ VE BEKLENEN DEPREM HASARLARI 



10%/50 veya 

Mw7.4,  Medyan



DEPREM ŞİDDETİ ve BİNA HASARI ARASINDAKİ KIRILGANLIK İLİŞKİSİ
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Az Hasarlı Bina 

Dağılımı  (%30)
Orta Hasarlı Bina 

Dağılımı (%19)

Ağır Hasarlı Bina 

Dağılımı (%5)

Çok Ağır Hasarlı 

Bina Dağılımı (%2)

İSTANBUL
DEPREM
RİSKİ



İstanbul İli’nde yaklaşık 2020 yılı için 1,400,000 adet bina bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu toplam bina sayısının yaklaşık  400,000 adedi 

2000 yılı sonrasında inşa edilmiştir ve yaklaşık 1,100,000 bina mesken (4,400,000 Hane) olarak kullanılmaktadır.

Bina Hasar Oranı Tahminleri (%50 ve %16 aşılma olasılığı)

Hasar Seviyesi Ortalama Hasar Oranı (Yüzde)

%50 Aşılma Olasılığı %16 Aşılma Olasılığı

Çok Ağır Hasar-Toptan Göçme 0.5 3.3

Ağır Hasar 1.7 8.4

Orta Hasar 10.3 22.3

Hafif Hasar 25.8 32.8

“İstanbul Depremi”nde (Mw=7.5):

Binalarda meydana gelecek  çok ağır hasar ve toptan göçme: %50 olasılıkla 6000 civarında tahmin edilmektedir. 

Ağır hasarlı bina sayısı:  %50 olasılıkla 19,000 civarında (75,000 hane) civarında tahmin edilmektedir. 

Orta hasarlı bina sayısı:  %50 olasılıkla 113,000 civarında (453,000 hane) civarında tahmin edilmektedir. 

Bu depremde oluşabilecek, sadece bina hasarı kaynaklı, mali kayıp: %50 aşılma olasılıği için 50 Milyar TL ve %16 aşılma olasılığı için 

ise 130 Milyar TL olarak tahmin edilmektedir. 

Acil barınma ihtiyacı olan aile: %50 olasılıkla Nüfusun %4’ü

Can kaybı: %50 olasılıkla Nüfusun %0.2’si

Hastane ihtiyacı olan yaralı: %50 olasılıkla Nüfusun %1’i

BİNA HASAR TAHMİNLERİ



BİNA DEPREM PERFORMANSLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Ülkemizde meydana gelebilecek deprem kayıplarını azaltmanın iki temel şartı; 
• Yeni yapılacak yapıların mevcut deprem riskini arttırmamasını sağlamak
• Mevcut deprem riskinin azaltılması yönünde önlemler almak

Bu şartlardan birincisinin uygulanması için:
Deprem etkilerini göz önüne alacak şekilde düzenlenmiş arazi kullanım planlarının yapılması
ve tüm bina, altyapı ve şebekelerin depreme dayanıklı bir şekilde projelendirilerek inşası
gerekmektedir.
Denetim sisteminin etkinliği daha da arttırılmalı, olumsuz durumlar cezasız bırakılmamalıdır.

İkinci şartın sağlanması için ise;
Deprem performansı yetersiz bina, altyapı ve şebekelerin takviyesi ve acil durum plan 
ve programlarının hazırlanarak uygulamaya konması gereklidir.

Risk Azaltılmasının Öncelikli Hedefi Depremden Sonra Yerine Koyamayacağımız 
Varlıkların Korunmasıdır İnsan Hayatı,    Kültürel ve Tarihi Mirasımız 



2000 Yılı Öncesi Binalar:

•Proje ve inşasında yetersiz 

mühendislik hizmeti

•Yönetmeliklerle uyumsuzluk

•Uygulama hataları

•Sonradan yapılan hesapsız

müdahaleler

•Zamana ve çevresel şartlara

bağlı bozulmalar

2000 Yılı Sonrası Binalar

• 1999 Depremleri sonrası oluşan bilinç ve duyarlılık

• 1998 Deprem Yönetmeliği (sonrasında 2007 ve 2018)

• Malzeme kalitesinde sağlanan gelişmeler

• Yenilenen denetim sistemi

• Kurumsal firmaların inşaat işlerinde devreye girmesi



2000 YILI ÖNCESİNDE İNŞA EDİLEN BİNALAR

YAPI DEPREM PERFORMASI 

DERECELENDİRİLMESİ 

SİSTEMİ 

(Teşvik ve İyiye Özendirme)

Platin Sertifika

Altın Sertifika

Gümüş Sertifika

Yönetmelik Seviyesi Sertifika

KAMPANYA BAZLI DEPREM GÜÇLENDİRMESİ 

İÇİN BİR YÖNETMELİK HAZIRLANMALIDIR

• Bu yönetmelik ile binaların deprem güvenliği

seviyesi 2000 yılı sonrasında inşa edilen 

yönetmelik seviyesi bir binanın deprem güvenliği

seviyesine göre derecelendirilmelidir.

• Belirlenen %YBS (%Yeni Bina Standardı)

değerine göre bina için güçlendirme uygulama

önerileri verilmelidir.

• Hazırlanan yeni yönetmelik’de güçlendirme 

yöntemleri detaylandırılmalıdır.

• Bina güçlendirme izni imar kanunundan 

ayrıştırılmalıdır. İlave alan olmaması koşulu ile 

güçlendirme izni tüm binalara verilmelidir.

2000 YILI SONRASINDA İNŞA 

EDİLEN BİNALAR



• Deprem performansının iyileştirilmesine büyük katkıda bulanacak olan Deprem 
Güçlendirme uygulamalarının, elde edilen tecrübeler ve uluslararası yaklaşımlar
bazında revize edilmesinin gerektiği ve yıkıp yeniden inşa etme yerine güçlendirme
uygulamasına yer verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

• Bu şekilde mali imkanlarımız çok daha iyi kullanmış ve çok sayıda binada yapılacak
güçlendirme uygulamaları ile depremlerde can kaybını en aza indirmiş olacağız.

2000 YILI ÖNCESİ BİNALAR İÇİN 
KAMPANYA BAZLI DEPREM GÜÇLENDİRME YÖNETMELİĞİ

• Mevcut yönetmeliklerde talep edilen deprem yer hareketi düzeyi yerine beklenen
deprem senaryoları için elde edilmiş olan deprem yer hareketi düzeylerine göre binalar
incelenmelidir.

• Bu yönetmelik ile binaların deprem güvenliği seviyesi 2000 yılı sonrasında inşa edilen
yönetmelik seviyesi bir binanın deprem güvenliği seviyesine göre derecelendirilmelidir. 

• Yapı mekaniği esaslarına dayalı, göreli hızlı değerlendirme (sokak taraması değil) 
yapılmalıdır.



• Bina bazında deprem güvenliğinin incelenmesi ve
performans tespiti

• Her bir binanın bulunduğu konumda yeni yapılacak bir bina
için talep edilen (ve Can Güvenliği performansını
hedefleyen) en büyük yer ivmesi değeri (PGAtalep)  mevcut
binanın karşılayabildiği ivme değeri (PGA_kapasite ) ile
oranlanarak bir sismik indeks (%YBS) değeri elde edilebilir
ve binalar bu indeks değerine göre sıralanabilir.

• Pilot bir çalışma halihazırda İBB tarafından yürütülmektedir.

%YBS= 
𝑃𝐺𝐴𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒

𝑃𝐺𝐴𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝

%YBS ÖNERİ

65-80 arasında 1-15 yıl içerisinde güçlendirilmeli ya da yeniden yapılmalıdır

50-65 arasında 1-10 yıl içerisinde güçlendirilmeli ya da yeniden yapılmalıdır

25-50 arasında 1-3 yıl içerisinde güçlendirilmeli ya da yeniden yapılmalıdır

25 ve altı 1-3 yıl içerisinde yıkılarak yeniden yapılmalıdır

Prof.Dr. Alper İlki v. diğ., 
2014, 2019



PERA2019 Yöntemi ile Riskli Binaların 

Derecelendirilmesi

İBB tarafından 22 ilçede 42000 bina için başlatılan 

çalışma devam etmektedir.

Bugüne kadar 22121 bina incelenmiştir.
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Taşıyıcı Sistem Elemanlarını Güçlendirme
Elemanlaraın çelik (profiller ve plakalar) ile

ve betonarme ile sargılama (mantolama)
Lifli Polimer kompozit malzeme ile Sargılama

Yapısal Sistem Güçlendirme
Dahili yeni çerçeve, perde duvar, çapraz ekleme
Harici mega-çerçeve/çapraz ekleme
Söndürücü (viskoz, sürtünmeli, histeretik) ve 

burkulması engellenmiş çapraz ekleme

Deprem Yer Hareketini Modifiye Etme
Taban yalıtımı

DEPREM PERFORMANS İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

YAPISAL KONTROL TEKNOLOJİLERİ



GÖÇME DURUMU İÇİN KIRILGANLIK EĞRİLERİNİN ÖRNEK BİR BİNADA 
KARŞILAŞTIRILMASI İlki ve diğ. (2020) Türkiye'deki Standart Altı Binalar İçin Hızlı Deprem 

Risk Değerlendirmesi Ve Deprem Sonrası Afet Yönetimi Çerçevesi



ULUSLARARASI BİNA GÜÇLENDİRME PROGRAM ÖRNEKLERİ

Amerika Birleşik Devletleri

California eyaletinde iki tür güçlendirme programı 
yürütülmektedir. 

Amaç: Sünek olmayan yapılarda deprem etkileri
ile meydana gelebilecek yaralanma ve yaşam
kayıplarını azaltmak olarak gösterilmektedir.

Kapsam: Programa dahil edilebilecek binalar ilgili
şehirlerde değişiklik gösterebilirken genellikle 1976
ve öncesinde yapılmış olan betonarme binalar,
ilgili tüm şehirlerde bu programa dahil
edilebilmektedir.

Son Teslim Tarihi Tamamlanması Gereken

Tebligattan sonraki 1 yıl - İnceleme raporlarının teslim edilmesi

Tebligattan sonraki 2 yıl - Güçlendirme projelerinin teslim edilmesi

Tebligattan sonraki 4 yıl - İzin alma ve inşaata başlama

Tebligattan sonraki 5 yıl - İnşaatı bitirme

Takvim



• 2010 yılında çıkarılan kanun ile birlikte yürürlüğe giren güçlendirme programı can kayıplarını

azaltmaya öncelik veren bir programdır. 

• Günümüzdeki ekonomik olumsuzluklardan dolayı sadece 1. ve 2. derece deprem bölgeleri bu

programa dahil edilmiştir. 

• Program kapsamında yapı sahipleri binalarını güçlendirme, kısmi güçlendirme ve yeniden yapım

konusunda çeşitli mali desteklerle teşvik edilmektedir. 

• Program kapsamında özel binalar için; Kısmi güçlendirme, Güçlendirme ve  Yıkım/yeniden 

yapım uygulamalarında m2 bazında ve toplamda değişen üst limitlerle teşvik primleri verilmiştir 

(Sismabonus: vergi iadesi/kredi).  

• Deprem güvenliği derecelendirme sistemi (risk sınıfı) dikkate alınarak teşvik uygulanıyor.  

• Mal sahipleri; binalarının yapım yılı, taşıyıcı sistemi, konumuna bağlı depremselliği, içerisinde 

yaşayan insan sayısı gibi parametreleri dikkate alarak yapılarının programa dahil olup 

olamayacağını bir web tabanlı program ile öğrenebilmekte ve gerekli kararları alıp istedikleri 

programa online olarak başvuru yapabilmektedirler. 

Italya



Yeni Zelanda

• Tüm kamu ve özel binaların
zorunlu olarak deprem
güvenliği incelemesi yapılması
(2.5 - 15 yıl) ve gerekiyorsa
güçlendirilmesi (7.5 – 35 yıl).

• Depremselliği yüksek olan
bölgelerde binanın
incelenmesi ve güçlendirilmesi
için tanınan süreler daha kısa

• Kapasite yönetmelik talebinin
1/3 ünden düşükse >> zorunlu
güçlendirme (mülk sahibi)

• Güçlendirmenin yönetmelik
talebinin 2/3 üne getirilmesi
yeterli görülüyor.  



YAPI DEPREM PERFORMASI DERECELENDİRİLMESİ SİSTEMİ 

(Teşvik ve İyiye Özendirme)
• Performansa dayalı deprem mühendisliği kapsamında yapıdaki mali kaybın (yapısal, tamir süresi, iş

gücü kaybı ve benzer unsurlar dikkate alınarak) yıllık bazda aşılma ihtimalini dikkate alan kriterler

kullanılarak bir derecelendirme sisteminin uygulanmasına ABD, İtalya ve Yeni Zelanda’da 

başlanmıştır. 

• Bu kriterler, kısaca USRC bina değerlendirme metodolojisi olarak bilinen ve US Resilience Council 

(USRC) tarafından ortaya konan bina derecelendirmesinin ana eksenini teşkil eder. USRC 

derecelendirmesinde deprem etkileri altında tahkik edilen binaya dört farklı derece verilir:

Platin – Bina olası en büyük deprem etkisi altında bina tamir maliyetinin en fazla %5’i mertebesinde hasara

uğrayacak ve bu kozmetik hasar birkaç gün içerisinde tamir edilerek binanın kesintisiz kullanımı sağlanacaktır.

Altın – Bina olası en büyük deprem etkisi altında bina tamir maliyetinin en fazla %10’u mertebesinde hasara

uğrayacak ve bu hasar birkaç hafta içerisinde tamir edilerek binanın kesintisiz kullanımı sağlanacaktır.

Gümüş – Bina olası en büyük deprem etkisi altında bina tamir maliyetinin en fazla %20’si mertebesinde

hasara uğrayacak ve bu hasar birkaç ay içerisinde tamir edilerek binanın kesintisiz kullanımı sağlanacaktır.

Deprem Yönetmeliği Uyumlu– Binada olası en büyük deprem etkisi altında deprem yönetmeliği tarafından

belirlenmiş sınırlar içinde hasar meydana gelecektır. 

ÜLKEMİZDE BİR ÇOK FİRMA TARAFINDAN YEŞİL BİNA DERECELENDİRME SERTİFİKALARI 

VERİLMEKTEDİR. 

YAPI DEPREM PERFORMASI DERECELENDİRİLME SERTİFİKASININ ÇOK DAHA ÖNEMLİ 

OLDUĞUNA İNANIYORUZ



• DÜŞÜK MALİYETLİ
• SÜRATLİ
• SÖKÜLÜP TAŞINABİLİR
• DEPREME DAYANIKLI (ÇOK YÜKSEK DEPREM PERFORMANSLI)

YENİ KONUT İNŞA METODOLOJİSİ



MODULAR BUILDING 

CONSTRUCTION on

BASE ISOLATED DOUBLE MAT 

FOUNDATION

DEPREM YALITIMLI 

MODÜLER İNŞAAT



80-100m2



TEŞEKKÜRLER


