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Özet

Tesisatların depremden korunması, başlı başına bir mühendislik konusu-
dur. Tasarımdan başlayarak, montaj esnasında ve sonrasında yapılacak 
gözlemlere kadar her adımda doğru mühendislik ve projelendirme hizmet-
lerinin sağlanması, hedefe ulaşabilmek için şarttır. Bir binadan beklenen 
depreme dayanıklılık derecesi, uluslararası ve yerel yönetmeliklerde tanım-
lanmaktadır. Yönetmeliklerde deprem hesaplarına esas olan formüller ve 
kıstaslar da yer almaktadır. Proje sahipleri ve sorumluları, öncelikle yasal 
gereksinimlerin yerine getirilmesini temin etmeli ancak bunun ötesinde 
ihtiyaçları için gerekli dayanıklılık derecesini belirlemeli ve özel şartları ta-
nımlamalıdırlar. Gerek tasarım gerekse uygulama aşamasında bu çerçeve 
doğrultusunda proje sürdürülmelidir. Özetle tesisatların sismik koruması 
şu sırayla ele alınmalıdır: (1) Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, (2) Dep-
reme dayanıklılık derecesinin belirlenmesi ve özel şartların tanımlanması, 
(3) Tasarımın uzman mühendisler tarafından yapılması, (4) Sertifikalı ürün-
lerin temini, (5) Şantiyede gözlem altında montajların yapılması. Bu maka-
lede, yukarda belirtilen aşamalar sırasıyla ve ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
Başta proje sahipleri ve müellifleri, tasarımcılar ve yükleniciler olmak üzere 
herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluklar tariflenmiştir. Makale, tasa-
rımcılar için şartname hazırlama esasları ve yükleniciler için şantiye dene-
yimleriyle tamamlanmaktadır.

Abstract

Protection of installations against earthquakes is a specific engineering issue. 
To establish a proper seismic protection system, one has to make sure that 
professional engineering is in process at every step of the project, starting from 
beginning of design and continuing until the end of site works and final inspec-
tion. The performance level of a building against earthquakes is defined in buil-
ding codes. In these codes, there are also formulas and parameters for seismic 
force calculations. Project owners and responsible managers must satisfy the 
statutory rules in the first place. They must also define the expected perfor-
mance level of the building and specify special conditions for their needs. In 
summary, seismic protection shall be conducted as following: (1) Satisfying 
legal obligations, (2) Definition of performance level and specification of speci-
al conditions, (3) Seismic design by professional engineers, (4) Selection and 
procurement of certified seismic products, (5) Site works under supervision 
and final inspection. In this paper, the above steps are expressed in detail. Also 
tasks and responsibilities of project owners, designers and contractors are de-
fined. There are also information for designers on specifications and practical 
site experiences for contractors.  
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1. Giriş

Deprem mühendisliği alanındaki geniş kapsamıyla, 
binalarda ve tesislerde yapısal olmayan bileşenlerin, 
tesisat sektörü özelinde ise tesisat bileşenlerinin (ekip-
manların ve boru-kanal vs hatların) sismik koruması 
başlı başına bir uzman mühendislik konusudur. Tesi-
satların sismik koruması, bir projenin gerçekleştirilme-
sinde ilk aşamadan itibaren ele alınmalıdır. Başka bir 
deyişle, projeler oluşturulurken genel tasarımın henüz 
ilk aşamasında yerel ve uluslararası yasal gereksinim-
ler ve varsa bunun ötesindeki beklentiler doğrultusun-
da, tesisatlarda yapılacak sismik koruma konusu da 
projede gereken yerini almalıdır.

Bu tanımıyla tesisatlarda sismik koruma, mekanik ve 
elektrik tesisatı konsept projeleri yapıldıktan hemen 
sonra konusunda uzman sismik tasarım mühendisle-
rince ele alınarak, proje dokümanları içinde yer alma-
sı gereken sismik korumaya dair veriler (şartnamenin 
ilgili bölümleri ve keşif özeti) oluşturulmalıdır. Bu 
aşamada şayet talep edilirse (uygulama aşamasında 
detaylandırılmak kaydıyla) konsept sismik tasarım pro-
jesi de hazırlanabilir. 

Burada önemle belirtilmesi gereken bir husus, projenin 
etik kurallar çerçevesinde yürüdüğünden emin olmak 
üzere, yerel ve uluslararası otoriteler ile bağımsız ku-
ruluşlarca yayınlanmış literatüre (yönetmelikler, stan-
dartlar vs) sadık kalınması gerekliliğidir. Bir başka kri-
tik husus ise alınacak kararların sonucundaki risklerin 
bedeli insan hayatı olabilen bu alanda, yine bağımsız 
kuruluşlarca sertifikalandırılmış ürünlerin kullanılma-
sının önemidir.

2. Tasarım Aşamaları

Bir proje ihalesi öncesinde sismik korumayla ilgili ya-
pılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir (Şekil 1):

• Yönetmelik seçimi
• Şartnamenin ilgili bölümünün hazırlanması
• Keşif özeti hazırlanması
• Konsept sismik proje tasarımı (talep edilirse)

Şekil 1. Sismik koruma sistemi tasarım aşamaları

2.1. Yönetmelik seçimi

Bina yapısal sistemlerinin deprem güvenliği hakkın-
da hemen her ülkenin tatmin edici düzeyde yönet-
melikleri mevcut olmakla birlikte, tesisatların sismik 
koruması söz konusu olduğunda başvurulabilecek 
kaynaklar ABD kökenli uluslararası yönetmeliklerle 
sınırlanmaktadır. Bu durum ülkemiz için de geçerli 
olup, 2006 yılında yenilenerek yayınlanan ‘’Deprem 

Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’’ 
bir önceki sürümü olan 1997 tarihli ‘’Afet Bölgelerin-
de Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’’ ile hemen 
hiçbir farklılık içermemektedir. Her iki yönetmelik-
te de tesisat sistemlerine etkiyen deprem yüklerinin 
belirlenmesine dair bir hesap formülü verilmiş ve bir-
kaç genel madde ile yönetmeliğin bu bölümü sınırlan-
dırılmıştır. Buna göre, ülkemizde yürürlükte olan dep-
rem yönetmeliğinde, tesisatlarda sismik korumanın ne 
zaman ve nasıl yapılması gerektiğine dair hiçbir bilgi 
yer almamaktadır. Bundan ötürü ülkemizde yerel kay-
naklarla yapılan projelerde dahi uluslararası yönetme-
likler esas alınmaktadır.

Uluslararası yönetmelikler arasında en güncel olan 
ve başta ABD olmak üzere tüm Dünya’da en geçer-
li olanı Uluslararası Bina Kodu (IBC – International 
Building Code)’dur. Bu yönetmeliğin ilk sürümü 2000 
yılında yayınlanmış ve bu tarihten önceki en geçerli 
yönetmelikleri (UBC – Uniform Building Code, BOCA 
– Building Officals Code Administrators ve diğerlerini) 
bir araya getirmiştir. Uluslararası Kod Konseyi (ICC – 
International Code Counsil) tarafından kaleme alınan 
bu yönetmeliğin 2003 ve 2006 yıllarında yeni sürümleri 
yayınlanmıştır. Ancak tesisatların sismik koruması bö-
lümü IBC-2000 sürümünden beri temel bir değişikliğe 
uğramamıştır. Bununla birlikte 2006 yılı itibariyle tüm 
ABD’de yasal bir zorunluluk olarak, tesisat ekipmanı 
üreticilerinin, deprem bölgelerindeki projelere sata-
cakları ürünleri için sismik dayanım sertifikası almaları 
şartı getirilmiştir.

IBC’nin yanı sıra başvuru kılavuzu niteliğinde yararlanı-
labilecek bazı uluslararası yayınlar aşağıdadır:

• ASHRAE El Kitabı – Temeller (Handbook – Funda-
mentals) 2005 – Bölüm 54
• ASHRAE Sismik Koruma İçin Pratik Bir Rehber (A 
Practical Guide to Seismic Restraint) 1999
• SMACNA Sismik Koruma Kılavuzu: Mekanik Sis-
temler İçin Yönergeler (Seismic Restraint Manual:
Guidelines for Mechanical Systems) 1998
• FEMA 412 Mekanik Ekipmanlarda Sismik Sınır-
landırma, 2002
• FEMA 413 Elektrik Ekipmanlarında Sismik Sınır-
landırma, 2004
• FEMA 414 Hava Kanallarında ve Borularda Sismik 
Sınırlandırma, 2004

Bu konuda son olarak belirtilmesi gereken bir husus, 
özel bir konu olan yangın söndürme tesisatlarının sis-
mik koruması için esas alınması gereken ABD kökenli 
Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA – National 
Fire Protection Association) yönetmeliğidir. Nitekim 
gerek IBC’de gerekse diğer yayınlarda, yangın söndür-
me tesisatları için sismik koruma hususu NFPA yönet-
meliğine atıfta bulunulmaktadır.

Bir proje şartnamesinde tesisatların sismik korumasıy-
la ilgili bölümün açık ve net olarak kaleme alınması, 
ihalede haksız rekabete veya yanlış anlaşılmalara se-
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bebiyet verilmemesi açısından çok önemlidir. Özellikle 
ülkemizdeki yerel yönetmeliklerde konunun uzun yıllar 
hiç yer almamış olması, son yıllarda ise çok yavaş iler-
lemeyle ve yine çok az yer alması sebebiyle yerel yükle-
nicilerin çoğu konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime 
sahip değildir. Dolayısıyla şayet şartnamede de ayrıntı-
lı biçimde yapılması gerekenler belirtilmeyip tek cüm-
leyle “Tesisatlar depreme karşı korunacaktır.” gibi kısa 
ifadeler yer alıyorsa ihaleye katılan yükleniciler doğru 
bütçelendirme yapamamakta, sonuçta projenin yürü-
tülmesi esnasında büyük sorunlar çıkmaktadır.

Şartnamelerde sismik korumanın ne düzeyde ve ne 
kadar ayrıntılı olarak yer alması gerektiğine karar vere-
bilmek için öncelikle yasal yükümlülükler ele alınma-
lıdır. Söz konusu projenin gerçekleştirileceği ülkenin 
yerel yönetmelikleri başta olmak üzere, projeden bek-
lenen kalite ve nitelikler doğrultusunda uluslararası 
yönetmelikler de şartnamelerde yer alabilmektedir. 
Ülkemizde bu konuda geçerli yerel yönetmelik, Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2006’da yayınlan-
mış olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hak-
kında Yönetmelik’tir. Ancak bu yönetmelik tesisatların 
deprem korumasına dair son derece yetersiz olup, bir 
önceki sürümü olan 1998 tarihli Afet Bölgelerinde Ya-
pılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’e kıyasla hemen 
hiçbir gelişme içermemektedir.

Bu nedenle ülkemizde yürütülen kamu projelerinde 
dâhi ancak şartnamede açık ve net olarak sismik ko-
rumayla ilgili yapılacaklar belirtildiği veya uluslararası 
standartlara atıfta bulunulduğu veya proje kontrolörü 
çok uluslu bir firma olduğu taktirde yeterli düzeyde 
sismik koruma yapılmaktadır. Ülkemizde halen yaşadı-
ğımız bu acı gerçeği bir an önce değiştirmeli ve ulusla-
rarası düzeydeki bilinçliliğe ulaşmamız gerekmektedir. 
Aksi taktirde gerek ülkemiz için hayati önem taşıyan 
depreme hazırlık konusunda geri kalmamız, gerekse 
yüklenicilerimizin küresel rekabette geri kalmaları ka-
çınılmaz olacaktır.

Yasal yükümlülükler açısından ülkemizde uymamız ge-
reken Deprem Yönetmeliği’nin son sürümünde, ulus-
lararası standartlar arasında en geçerli olanlardan biri 
olarak FEMA 356’dan faydalanılarak (FEMA-356, Pres-
tandard and Commentary for Seismic Rehabilitation of 
Buildings, 2000), bir deprem anında ve sonrasında bi-
nalardan ve tesislerden beklenen deprem performansı 
derecelendirmiştir. FEMA’da 4 kademe olarak yapılan 
bu derecelendirme bizim yönetmeliğimizde 3 kademe 
olarak yer almıştır. Bu farkı yaratan ise FEMA’daki en 
üst düzey performans derecesinin (işlevsellik) bizim yö-
netmeliğimize girmemiş olmasıdır. Aşağıda FEMA’daki 
4 kademeye göre performans dereceleri tanımlanmış-
tır.

Şekil 2. Yapılardan beklenen depreme dayanıklılık performansı kade- 
meleri (2)

İşlevsellik Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlarda işlevsellik performans 
seviyesi kısaca “yapının deprem sonrası hasar duru-
munda, yapısal olmayan elemanlarının (tesisatların 
vb) deprem öncesindeki fonksiyonlarını aynı şekilde 
devam ettirebilmeleri” durumu olarak tanımlanabilir.

Bu performans seviyesi; yapıdaki acil durum, yangın-
dan korunma, aydınlatma, mekanik ve elektrik tesisat-
ları ve bilgi işlem sistemlerinin büyük bir bölümünün 
işlevlerini yerine getirmeye devam ettiği veya bu sis-
temlere yapılacak küçük tamirat işlemleri ile eski du-
rumlarına devam etmelerinin mümkün olduğu durum-
dur. Bu özel yapısal olmayan performans seviyesi yapı 
mühendislerinin ilgi ve uzmanlık alanına girdiği için 
söz konusu elemanların deprem sonrasında bu perfor-
mans seviyesini göstermesi, ancak sismik koruma ya-
pılmasıyla mümkün olacaktır.

Özellikle kuvvetli bir yer hareketi sonrası hastane, ha-
berleşme merkezleri, elektrik üretim merkezleri gibi ilk 
kullanılacak yapılarda bulunan elektronik ve mekanik 
sistemlerin deprem güvenliği için sismik koruma ya-
pılması hayati derecede önemlidir. Özellikle hastane-
lerdeki sistemlerin deprem esnasında dahi işlevlerini 
yerine getirebilmeleri, tam bir can güvenliğinin sağlan-
ması için gereklidir.

Hemen Kullanım Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlarda hemen kullanım perfor-
mans seviyesi kısaca “deprem sonrasında yapıdaki 
giriş-çıkış kapıları, merdivenler, asansörler, acil aydın-
latma sistemleri, yangın alarm sistemleri gibi sistem-
lerin genel olarak işlevlerini sürdürebilmekte olduğu 
durum” olarak tanımlanabilir.

Söz konusu performans seviyesinde bazı camlarda kü-
çük kırıklar ve bazı yapısal olmayan elemanlarda hafif 
hasar meydana gelebilir, ancak binada yapısal olarak 
hiçbir tehlike yoktur. Binada genel bir temizlik ve dü-
zenleme yeterli olacaktır. Genel olarak bu performans 
seviyesinde, yapıdaki elektrik ve mekanik sistem-
ler için önlemler alınmalı ve işlevlerini sürdürmeleri  

Projenizin başarıya ulaşması için, şartnamelerde 
yetersiz bilgiye sebep olabilecek şu ifadeden
kaçının:

“Tesisatlar depreme karşı korunacaktır.”



TTMD  Temmuz • Ağustos 2011 4

sağlanmalıdır. Ancak bazı sistemlerin doğrultuların-
da ve konumlarında küçük değişmeler ve sistemlerin 
içinde küçük hasarlar meydana gelmiş olabilir. Konut 
tarzı yapılarda bulunan ısıtma, su tesisatı, doğal gaz ve 
haberleşme sistemleri işlev dışı kalabilir, ancak yapısal 
olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek can kaybı 
riski oldukça düşüktür.

Bu performans seviyesi özellikle hastaneler ve haber-
leşme merkezleri için yeterli güvenliği sağlayamaya-
bilir. Ancak yüksek nitelikli ofis vb binalar için tercih 
edilebilir.

Can Güvenliği Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlarda can güvenliği perfor-
mans seviyesi kısaca “deprem sonrasında binadaki 
yapısal olmayan elemanlarda hasarın meydana geldi-
ği, ancak bu hasarın can güvenliğini tehlikeye atacak 
boyutta olmadığı” duruma karşılık gelmektedir.

Söz konusu performans seviyesinde, binadaki yapısal 
olmayan elemanlar (tesisatlar vb) oldukça hasar gör-
müştür ve hasarın maddi boyutu oldukça fazladır, an-
cak yapısal olmayan elemanlar bulundukları yerlerden 
çıkıp düşmemiş ve binanın içinde veya dışındakilerin 
can güvenliğini tehdit edecek durumda değildirler. Bi-
nadaki hafif yapısal olmayan elemanların yarattığı en-
kazlar çıkışları kısmen kapatabilir; havalandırma, sıhhî 
tesisat ve yangın sistemleri zarar görebilir ve işlevlerini 
yitirebilir. Bu performans seviyesinde yapısal olama-
yan elemanlardan kaynaklanan yaralanmalar meydana 
gelebilir, ancak binada genel olarak can güvenliğini 
tehdit edecek riskler oldukça düşüktür. Yapıdaki yapı-
sal olmayan elemanların yeniden işlevsel durumlarına 
getirilmesi zaman ve maliyet alan bir işlemdir.

Bu performans seviyesi, ancak deprem sonrasında 
uzun süre kullanım dışı kalmasının mahsur teşkil et-
meyeceği depo vb gibi binalarda tercih edilebilir.

Göçmenin Önlenmesi (Göçme Öncesi)
Performans Seviyesi

Yapısal olmayan elemanlar için göçmenin önlenme-
si performans seviyesi kısaca “deprem sonrası hasar 
gören yapısal olmayan elemanların düşme tehlikesi 
meydana gelebilecek durumu” olarak tanımlanabilir. 
Bu durumda dış ortama yüksek zarar verebilecek olan 
yapısal olmayan elemanların, insanların çok bulundu-
ğu yerlere düşmelerinin engellenmesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.

Söz konusu performans seviyesinde, deprem sonrası 
yapısal olmayan elemanlarda oldukça ağır hasar mey-
dana gelmektedir; ancak parapet, dış cephe panelleri, 
ağır kaplamalar, asma tavanlar, büyük raflar gibi düş-
me riski olan ve düştüklerinde insanların can güvenliği-
ne bir tehdit olabilecek ağır elemanların düşmelerinin 
engellemesi için önlem alınmalıdır.

Bu hasar seviyesinde amaç, tüm yapıdaki yapısal ola-
mayan elemanlarda meydana gelen hasarları belirle-
mek değil, insanlar için tehlike oluşturabilecek yapısal 
olmayan elemanların belirlenmesidir. Dolayısıyla bu 
performans seviyesi, ancak hiçbir nitelik beklenmeyen 
en alt sınıf binalar için ve sadece deprem esnasındaki 
can güvenliğinin sağlanması açısından tercih edilebi-
lir. 

Yukarıdaki performans seviyelerine göre tesisatlarda 
meydana gelebilecek hasarlar aşağıdaki tabloda ayrın-
tılarıyla özetlenmiştir. Buna göre şartnamenin sismik 
koruma bölümü hazırlanırken, aşağıdaki hasarlardan 
istenmeyen olanlara göre yapının performans derecesi 
tespit edilmeli ve tesisatların bu performans derecesi-
ni sağlayacak dayanımda olması için gerekli her türlü 
donanımın şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Ay-
rıca bu hedefe ulaşabilmek için gerekli sismik tasarım 
hizmetlerinin ve şantiyede montaj esnasında gerekli 
gözlemlerin de yapılması şartları kesin olarak belirtil-
melidir.

Tablo 1. Performans seviyelerine bağlı olarak tesisatların deprem sonrası 

durumları (2)

2.3. Keşif Özeti Hazırlanması

Tesisat projelerinin keşif özetleri hazırlanırken sismik 
korumayla ilgili donanımlar ayrıntılı olarak tariflenme-
li ve miktarlarıyla birlikte belirtilmelidir. Ülkemizde bu 
konuda en sık yapılan ve en büyük sorunlara yol açan 
hata, keşif özetine tek bir satır olarak “Tesisatların dep-
reme karşı korunması” şeklinde bir madde eklenmesi-
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dir. Böyle bir durumda yükleniciler bu satıra tamamen 
tahmini bir değer girmekte, neticede projenin yürütül-
mesi esnasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak 
bütçe mevcut olamamaktadır. Yükleniciler için haksız 
rekabete sebep olabilecek bu durumdan kaçınmak için 
kesinlikle tasarım aşamasında sismik koruma gereksi-
nimleri ayrıntılı olarak belirlenmeli ve teklif alma aşa-
masında keşif özetlerine işlenmelidir.

Sismik koruma keşif özetlerinin hazırlanabilmesi için, 
öncelikle tesisat ekipmanlarının boyut ve ağırlık gibi 
fiziksel özelliklerinin belirlenmiş olması gerekir. Ancak 
bu durumda ekipmanlar için gerekecek sismik izolatör-
ler, sınırlayıcılar, esnek bağlantılar vb donanımların sa-
yıları ve özellikleri belirlenebilir. İhale aşamasında ke-
sin ekipman marka ve modellerinin henüz seçilmemiş 
olması, bu durumu engellemez çünkü kapasiteleri iti-
bariyle ön seçimleri yapılmış olan ekipmanların boyut-
ları, farklı markalar ve modeller için de olsa çok büyük 
değişiklikler göstermeyecektir. Nitekim çoğu sismik 
koruma donanımı (izolatörler, sınırlayıcılar vs) belirli 
yük aralıklarında aşağı yukarı aynı fiyatta olduğundan, 
projenin sismik koruma bütçesi oldukça küçük sapma 
paylarıyla tespit edilebilir. 

Ekipmanlar için sismik koruma keşif özetinin hazırlan-
ması nispeten kolay olmakla birlikte, tesisat hatları (bo-
rular, hava kanalları vs) için durum biraz daha karışık-
tır. Bunun nedeni, detay projelere bağlı olarak sismik 
korumadan istisna olabilecek hatların, toplam keşif 
miktarlarını ve dolayısıyla bütçeyi kayda değer oranda 
değiştirebilmesidir. Örneğin teklif projesi aşamasında 
askı çubuğu boyları henüz belirlenmemiş bir boru hattı, 
kesin proje aşamasında şayet belirli bir uzunluktan az 
çubuklarla asılırsa bu boru hattında sismik koruma ya-
pılmayabilir. Elbette bu derece ayrıntılı bilgiler, genel-
likle ancak uygulama projelerinin çizilmesi esnasında 
kesinlik kazanmaktadır. Dolayısıyla, teklif aşamasında 
mümkün olduğunca gerçekçi öngörülerde bulunulmalı 
ve buna göre boru, kanal vs hatları için sismik koruma 
donanımlarının miktarları belirlenmelidir.

Sismik koruma keşif özetlerinin hazırlanmasında en 
gerçekçi ve en yüksek doğruluk payına sahip olan yak-
laşım, konusunda uzman ekiplere bir ön mühendislik 
yaptırarak sismik koruma donanımlarının miktarlarıyla 
birlikte belirlenmesidir. Böylelikle kesin proje aşama-
sında ortaya çıkacak gerçek ihtiyaçlar teklif aşama-
sındaki keşif özetine büyük bir doğruluk payıyla yakın 
olacaktır. Elbette böyle bir hizmet alınmasının karşılı-
ğında genellikle bir hizmet bedeli ödenmesi gereke-
cektir. Ancak ödenecek hizmet bedeli, projenin yürü-
tülmesi esnasında sağlanacak tasarrufların yanında  

önemsenmeyecek kadar az olacaktır. Nitekim bir son-
raki bölümde, talep edildiği taktirde teklif aşamasında 
bir konsept sismik proje tasarımı yapılması konusu iş-
lenecektir.

Bir sonraki bölüme geçmeden önce üzerinde önemle 
durulması gereken bir husus, sismik koruma keşif özet-
leri hazırlanırken uyulması gereken etik kurallardır. Te-
sisatlarda sismik korumanın, az sayıda uzmanlık firma-
sı tarafından sürdürülen bir konu olması itibariyle bazı 
sistemler ve ürünler, firmadan firmaya değişiklik gös-
terebilmektedir. Benzer şekilde bir firmada olmayan 
bazı donanımlar bir başka firmada olabilmekte veya 
(tüm çözümler, yönetmeliklere ve standartlara uygun 
olmak kaydıyla) bir firmanın çözümleri bir başka firma-
nın çözümlerinden farklı olabilmektedir. Bu durumda 
firmalara veya ürünlere özel ifadelerle hazırlanacak bir 
keşif özeti, yükleniciler açısından haksız rekabete se-
bep olabilmekte, bu durumda ise en büyük zararı proje 
sahipleri ve elbette ortaya çıkacak riskler itibariyle söz 
konusu yapıyı kullanacak insanlar görmektedir.

Aşağıda sismik koruma firmaları arasındaki rekabetin 
sebep olacağı sakıncalara yer vermeyen (marka ve mo-
del belirtilmemiş) ve hem yüklenicileri hem de proje sa-
hiplerini etik kurallar çerçevesinde koruyacak ifadeler-
le kaleme alınmış bir şartname örneği bulunmaktadır.

Tablo 2. Sismik koruma ve titreşim yalıtımı örnek keşif özeti

Yüklenicileri haksız rekabetten korumak ve projeni-
zin gerçek ihtiyaçlarını doğru fiyata temin etmek 
için, keşif özetlerinde sismik korumayı sadece TEK 
BİR satır olarak yazmaktan kaçının. Bunun yerine 
keşif özetinin sismik koruma maddelerini ayrıntılı 
olarak tarifleyin ve sismik donanımları miktarlarıyla 
birlikte belirtin.
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2.4. Konsept Sismik Proje Tasarımı

Talep edildiği ve bedeli ödendiği taktirde ihale aşaması 
öncesi yapılacak bir konsept sismik tasarım, ihale es-
nasından başlayarak projenin yürütülmesi esnasında 
büyük tasarruf sağlayacaktır. Çünkü böyle bir durumda 
ihaleye teklif verecek yükleniciler, büyük bir doğruluk 
payı ile sismik koruma bütçesini belirlemiş olacaklar ve 
henüz ihale aşamasında doğru ve haklı rekabet ortamı 
sayesinde proje sahiplerine uygun maliyetleri yansıta-
caklardır. Bunun ötesinde, proje uygulanırken ortaya 
çıkacak ihtiyaçlar önceden belirlenmiş olacak ve bek-
lenmedik bir maliyet unsuru ortaya çıkmayacaktır.

Konsept sismik tasarımın uygulama projesi es-
nasında yapılacak kesin sismik tasarımdan en 
önemli farkı, başta boru-kanal hatlarının askılama-
ları olmak üzere tüm tesisat ekipmanlarının ve bi-
leşenlerinin montaj detaylarına bağlı olarak sismik 
korumadan istisna olabilecek durumları belirteme-
mesidir. Bu durum, ihale aşamasında belirlenecek 
sismik koruma bütçesinin, uygulama aşamasında  
düşmesine imkân verebilmektedir. Ancak böyle bir ön-
görü ile ihale aşamasında sismik koruma bütçesinin 
düşük tutulması, uygulama esnasında gerçek ihtiyaç-
ların karşılanamaması gibi olumsuz sonuçlara yol aça-
bilecektir. Bu nedenle konsept tasarıma göre belirlene-
cek sismik koruma bütçesi, birim fiyatlı işlerde proje 
sahipleri açısından, götürü işlerde ise yükleniciler açı-
sından ancak maliyet azaltıcı bir ekstra avantaj olarak 
görülmelidir.

Keşif özeti hazırlanabilmesi için tüm tesisat ekipman-
larının boyut ve ağırlık gibi fiziksel özelliklerinin belir-
lenmiş olması gerektiğini belirtmiştik. Bunun ötesinde 
bir konsept sismik proje tasarımı için ise boru, kanal, 
plan ve kesit çizimleriyle birlikte tüm tesisat tasarımını 
içeren dokümanlar, uzman sismik mühendislere veril-
melidir.

Boyut, ağırlık (bazı durumlarda ayrıca ağırlık merke-
zinin konumu), titreşimli cihazlarda motor gücü ve 
frekans değerleri vb tüm bilgiler tasarımın ekipman 
kısmının girdileridir. Bu kısmın çıktıları ise ekipmana 
etkiyecek deprem yükünün hesaplanması, kullanıla-
cak sismik izolatörlerin veya sınırlayıcıların seçimi, 
bu donanımların yapısal bağlantı hesapları (dübel-cı-
vata ebatları ve derinlik, kenar mesafesi gibi bağlantı 
detayları) ve yine bu donanımların yerleşim ve montaj 
detaylarıdır. Tesisat hatlarının girdileri ise boru, kanal, 
kablo tavası vb hatların plan ve kesit çizimleri olup, çık-
tıları da aynı plan ve kesit çizimlerine sismik koruma 
noktalarının işlenmesi ve ilgili sismik hesapların rapor 
halinde sunulmasıdır.

Bu aşamada bazen yanlış anlamalara sebep olabilen 
bir husus, sismik koruma donanımlarının (çelik halat-
lar vs) yerleşim planlarındaki gösterim şeklidir. Henüz 
konsept aşamasında olan bir çizimde sismik halatlar 
ancak şematik olarak gösterilebilir. Bunun sonucunda 
ise bazı halatların plan çiziminde duvarların içinden 

geçiyor gibi görünmesi şeklinde şikâyetler ortaya çık-
maktadır. Tipik detay çizimleri ise bu durumları netleş-
tirmek için yeterli olmayacaktır. Böyle durumların çok 
daha net ve açık olarak belirtilmesi ve projelere yansı-
tılması, kesin tasarım esnasında gerçekleştirilir.

Tesisatlar için sismik koruma sistemleri tasarlanırken 
disiplinler arası bilgi akışı büyük önem taşır. Her şeyden 
önce sismik koruma donanımları, ancak doğru şekilde 
yapısal sisteme bağlandığı taktirde görevlerini yerine 
getirebilirler. Bu yapısal bağlantıların doğru yapılması 
ise betonarme, çelik veya ahşap yapısal sistemin inşa-
sından sorumlu olanlardan doğru bilgilerin alınması ve 
bu kişilere tesisat sismik koruması için yerine getirme-
leri gereken ekstra sorumlulukların aktarılması şeklin-
de çift yönlü bir bilgi akışını gerektirmektedir.

Yapısal bağlantılar açısından en kritik konu ekipman 
kaideleridir. Genellikle ekipmanın boyutlarıyla (en-
boy) neredeyse aynı büyüklükte yapılan kaideler, sis-
mik koruma donanımlarının (sismik izolatörler veya 
sınırlayıcılar) dübel bağlantıları için gereken derinlik 
ve kenar mesafelerine sahip olamamaktadır. Benzer 
bir başka kritik husus döşemeye oturan ekipmanla-
rın sismik bağlantıları esnasında karşılaşılan su ya-
lıtımı konusudur. Su yalıtımı yapılmış zeminlerde 
yalıtımın zarar görmemesi için dübel bağlantılarına 
izin verilmemektedir. Sonuç olarak böyle durumlarda 
sismik donanımların yapısal bağlantısının nasıl ya-
pılacağı büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  
Bunu önlemek ise ancak tasarım aşamasında disip-
linler arası iletişimin tam ve düzenli olması sayesinde 
mümkün olabilecektir.
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Yukarıdaki örnek birkaç sismik tasarım plan çizimi gö-
rülmektedir. Tam ve eksiksiz bir sismik tasarım paketi; 
pafta listesi, semboller, tipik detaylar ve benzerleriyle 
birlikte tüm çizimleri içermelidir. 

3. Uygulamalar

3.1. Disiplinler Arası Koordinasyon

Tesisat projelerinin uygulanmasındaki en büyük so-
runlar, işin temelinden itibaren organize bir şekilde ele 
alınmamasından kaynaklanmaktadır. Üstelik bu se-
beple ortaya çıkan sorunların büyük bir kısmının çözü-
mü de mümkün olamamaktadır. Bu sorunların başında 
ise disiplinler arası koordinasyon eksikliği veya hataları 
gelir.

Bir yapının inşası temel olarak 4 disiplinde ele alınabi-
lir; (1) statik yapı, (2) mimarî işler, (3) mekanik tesisat-
lar ve (4) elektrik tesisatları. Yapının karakteristiği, işin 
yürütülmesinden sorumlu grupların dağılımı vb kriter-
lere göre bu sınıflandırmaya başkaları da eklenebilir; 
örneğin bir hastanedeki hijyenik tesisatlar veya bir en-
düstriyel tesisteki proses tesisatları gibi.

Birçok projede disiplinler arası koordinasyon Mimarî 
Grup tarafından yürütülmektedir. Yapıları yoktan orta-
ya çıkaranların mimarlar olduğu ve bu mimarların yapı 
bilimi konusunda geniş bilgi birikimine ve deneyime 
sahip oldukları göz önüne alındığında, bu durum doğal 
karşılanmalıdır (Şekil 4).

Şekil 4. Disiplinler arası koordinasyon

Tesisatların sismik korumasının özellikle binanın yapı-
sal sistemiyle doğrudan ilişkili olmasından dolayı, İn-
şaat Grubu ile koordinasyon projenin ilk aşamasından 
itibaren ön planda tutulmalıdır. Uygulama safhasında 
ise İnşaat Grubu’nun özellikle ekipman kaidelerini yap-
maya başlamasından önce kesinlikle bu kaidelerin sis-
mik hesapları yapılmalı ve hem kaide içi donatılar belir-
lenmeli hem de kaidenin bina yapısal sistemine tespiti 

sağlanmalıdır (Şekil 5). Kaidelerin bina taşıyıcı sistemi-
ne bağlanması birkaç şekilde sağlanabilir (Şekil 6):

a. Döşeme donatısından kaide için filizler bırakılma-
sı (inşaat aşamasında büyük titizlik gerektirir)

b. Döşemeye sonradan çelik dübeller çakılarak ka-
ide donatısının bu dübellere saplı rot çubuklarına 
bağlanması 

c. Döşemeye sonradan çelik dübeller çakılması 
(sismik yüklere yeterli dayanımı sağlayacak çelik 
dübellerin çaplarının büyüklüğü ve çakma derinlik-
lerinin uygulama açısından büyük zorluklara hatta 
imkânsızlıklara sebep olduğu durumlarda tercih 
edilir)

Şekil 5. Çelik donatılı betonarme kaide (5)

Şekil 6. Betonarme kaide donatılarının döşeme donatısıyla bağlantı  

yöntemleri (5)

Ekipman kaidelerinin boyutları da ekipmana monte 
edilecek sismik izolatörlerin veya sınırlayıcıların yapı-
sal bağlantılarının (dübel-cıvata) doğru yapılmasına 
imkân verecek şekilde yeterli büyüklükte seçilmeleri 
gerekir (Şekil 7). Aksi taktirde sonradan ilave edilmesi 
gereken çelik plakalar ve profiller ile çoğu zaman tek 
seçenek olan kimyasal dübellerin kullanımına gerek 
duyulması, gerek maliyet artışı gerekse uygulama zor-
luğu açılarından bezdirici olmaktadır. Yukarda anlatı-
lan tüm gereksinimleri örnekleyen bir kaide detayları 
Şekil 8’de görülmektedir (projeye özel detaylar için he-
sap ve tasarım yapılmalıdır).
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Şekil 7. Beton kaide üzerindeki ekipmanın ve bağlantı noktalarının kenar 

mesafeleri (5)

Şekil 8. Örnek kaide detayı (projeye özel detaylar için hesap ve tasarım ya-

pılmalıdır) (5)

Yapısal bağlantılar konusunda bazı özel durumlarda 
sadece İnşaat Grubu ile koordinasyon yeterli olmamak-
tadır. Özellikle su yalıtımı vb durumlar için Mimari Grup 
ile de sıkı bir koordinasyon yapılmaması halinde, proje 
yürütücüsü tarafından gerekli sismik koruma bağlan-
tılarının yapılmasına izin verilmemesi gibi mantık dışı 
durumlar gündeme gelebilmektedir. Böyle durumlara 
en sık teraslarda ve tesisat mahallerinde rastlanılmak-
tadır. Yine özellikle tesisat mahallerinde gündeme ge-
len bir konu inşaî yüzer döşemelerdir. Tesisat mahal-
lerindeki ekipmanların havaya yaydıkları gürültünün, 
özellikle aşağıdaki mahallere geçişini önlemek amacıy-
la yapılan yüzer döşemelerin, yine bu ekipmanlardan 
zemine iletilen titreşimi engellemekte kullanılamaya-
cağı ASHRAE El Kitabı – Temeller (Handbook – Funda-
mentals) 2005 – Bölüm 47’de açıkça belirtilmiştir.

3.2. Tasarım Safhalarının Uygulamaya Etkisi

Sismik koruma projelerinin tasarım ve çizim aşamaları, 
tesisat projelerinin aynı aşamalarıyla doğrudan bağlan-
tılıdır. Bir ihalenin henüz teklif aşaması için hazırlanan 
çizimler; çoğu zaman kesit resimleri, koordinasyon 
paftaları, konsol detayları gibi sismik tasarımı (ve buna 
bağlı olarak bütçeyi) büyük oranda etkileyen ayrıntıları 

içermezler. Bundan dolayı bazı durumlarda ihale aşa-
masında sismik koruma bütçesinin belirlenmesinde 
büyük değişikliklerin olma potansiyeli mevcuttur. İşte 
bundan ötürü sismik koruma bütçeleri belirlenirken 
en kötü durum senaryosuna göre keşif özetleri hazır-
lanmalıdır. Özellikle henüz kesitleri ve koordinasyon-
ları belirlenmemiş olan tüm boru-kanal-elektrik tavası 
vb hatlarda sismik koruma yapılacağı öngörülmelidir. 
Ayrıca sonradan doğabilecek ilave maliyetleri ortadan 
kaldırmak için de ekipmanların mümkün olan tüm özel-
likleri (boyutlar, ağırlık, motor gücü vs) ve bina içindeki 
konumları belirlenmelidir. Neticede projenin uygulama 
safhasına geçildiğinde ortaya çıkacak değişiklikler ve 
revizyonlar sismik koruma tasarımın ve uygulamasının 
doğru şekilde yapılmasına engel teşkil etmemelidir.

Sismik koruma tasarım ve uygulamasının, tesisat pro-
jesi ve uygulamasıyla paralel ilerlemesi esastır. Buna 
göre en sağlıklı yaklaşım tesisat teklif projesi yapıldık-
tan hemen sonra sismik koruma konsept projesinin 
yapılmasıdır. Şayet bu mümkün olmazsa, tesisat uygu-
lama çizimleri yapılırken sismik koruma projesi de eş 
zamanlı olarak yürütülmelidir. Ancak böylesi bir para-
lel çalışmanın gerektirdiği hassasiyete ülkemizde çok 
az projede rastlanabilmektedir. Şayet sismik koruma 
konsept projesi yapılmış ise tesisat uygulama çizimleri 
yapılırken tesisat tasarımcısının elinin altında zaten ge-
rekli sismik projede olacağından, uygulamanın sismik 
koruma açısından çok sağlıklı yürüyeceğini söylemek 
mümkündür (Şekil 9).

Şekil 9. Tasarım safhasında sismik korumanın yeri

Tesisat uygulama projeleri sismik korumayla birlik-
te hazır olmadan sahaya verilmemelidir. Aksi taktirde 
saha mühendisleri ya gerekli sismik koruma uygulama-
larını ihmal edeceklerdir ya da duruma göre yamama 
çözümlerle yetinmek zorunda kalacaklardır. Her du-
rumda projenin sismik koruma açısından doğru sonuç-
lardan ve sağlıklı neticelerden uzaklaşması kaçınılmaz-
dır. Bu noktada önemle belirtilmesi gereken bir husus, 
sismik koruma uygulamalarının standart detay çizimler 
ile tamamlanamayacağıdır. Her yapının ve her projenin 
kendine has özel durumları ve beklentileri sebebiyle, 
projeye özel sismik koruma tasarımının yapılması ol-
mazsa olmaz bir gereksinimdir.

Tesisatlarda sismik koruma, birkaç standart detay 
çizimi ile halledilecek bir konu değildir. Her yapının 
ve her projenin kendine has özel durumları ve bek-
lentileri sebebiyle projeye özel sismik koruma tasa-
rımının yapılması olmazsa olmaz bir gereksinimdir.
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3.3. Ürün Seçimi

Tesisatların depremden korunmaları amacıyla kulla-
nılacak ürünlere gerçek anlamıyla bir devreye alma 
ve test etme uygulaması yapılamayacağı aşikârdır. Bu 
ürünlerin gerçekten vazifelerini gördükleri veya gö-
remedikleri ancak bir deprem esnasında ortaya çıka-
caktır. Bu aşamadan sonra ise hataların ve kusurların 
özrü bir anlam ifade etmeyecektir. Sonuç, çok yüksek 
oranda maddi kayıplar ve çok daha kötüsü can kayıpları 
olabilir.

Yukarda belirtilen sebeplerden ötürü sismik koruma 
donanımlarının bağımsız laboratuarlarda test edilmiş 
ve sertifikalandırılmış ürünler olması, hayati derecede 
önem taşımaktadır. Ayrıca bu ürünler çok uzun yıllar 
boyunca nitelikleri bozulmadan durabilmeli ve olası bir 
deprem anında fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir-
ler. Aşağıda temel sismik koruma ürünlerinden bekle-
nenler tanımlanmıştır. 

Sismik İzolatörler (Şekil 10)

Tüm yönlerden gelecek deprem yüklerine karşı test 
edilerek dayanımı sertifikalandırılmış çelik muhafazalı 
olmalıdırlar. Çelik dışı bir malzemeden (örneğin dökme 
demir veya alüminyum) imal edilmiş gövdelerin daya-
nımlarının çeliğe kıyasla çok daha az olması sebebiy-
le sismik koruma amacıyla kullanılabilmeleri nadiren 
mümkün olmaktadır.

Gövdenin içinde yüksekliği ayarlanabilir çelik yaylar 
veya kauçuk takoz olması gerekir. Kauçuk yüksek fre-
kanslardaki titreşimleri almakta tercih edilirken, çelik 
yaylar gerek çok daha yüksek titreşim yalıtımı verimi 
gerekse ağır yükleri karşılayabilmeleri açısından tercih 
edilirler. Buna karşılık birçok çelik yaylı izolatör, aynı 
zamanda gövde veya yay tabanında ince bir kauçuk ele-
manı da içerirler. 

Gövde malzemesi açık hava uygulamaları için galvaniz 
kaplı, kapalı mahaller için ise yüksek dayanımlı boya 
ile kaplanmalıdır. Çelik yaylar ise genellikle kadmiyum 
veya PVC kaplı olurlar.

Çelik yaylı izolatörler için çok önemli bir husus, yatay-
daki yay sabitinin düşeydeki yay sabitine oranının en az 
1 olması gerekliliğidir (kx/ky ≥ 1). Bu gereksinim, yatay 
deprem yükü altındaki yayın burkulmaya karşı yeterli 
dayanımda olduğundan emin olunması içindir.

Şekil 10. Sismik izolatör uygulaması

Sismik Sınırlayıcılar (Şekil 11)

Tüm yönlerden gelecek deprem yüklerine karşı test edi-
lerek dayanımı sertifikalandırılmış çelik donanımlardır. 
Çelik dışı bir malzemeden imal edilmeleri pek mümkün 
değildir. Açık hava uygulamaları için galvaniz, kapalı 
mahaller için ise yüksek dayanımlı boya ile kaplanma-
lıdırlar.

Sismik sınırlayıcılar, genellikle kendinden açık yaylı 
(sismik korumasız) titreşim izolatörleriyle birlikte te-
darik edilen jeneratör, kompresör vb ekipmanlar için 
kullanılırlar. Bu nedenle çoğu sismik sınırlayıcı modeli, 
ekipmanın normal çalışması esnasında titreşim yalıtı-
mının engellenmemesi amacıyla aralarında bir boşluğu 
olan iki parçadan oluşur. Ayrıca bu parçaların birbirleri-
ne bakan yüzeyleri, olası bir çarpmaya karşı elastomer 
malzemelerle kaplı olmalıdır.

Sismik Halatlar (Şekil 12)

Asılı ekipmanlar ve boru-kanal-elektrik tavası vb hatlar 
için; asgari kopma dayanımı deprem yüklerine karşı 
bağımsız kuruluşlarca test edilerek sertifikalandırılmış, 
elastikiyeti alınmak üzere öngerilme yapılmış, sahada 
kolay montaj ve gözlem için farklı renklerde boyanmış, 
galvanizli çelik halattan mamul sismik sınırlayıcılardır. 
Sismik halatlar, asılı elemana ve yapıya bağlantı için 
beraberlerinde kullanılan köşe bağlantı parçaları ve 
yüksük/klips türü malzemelerle bir sistem olarak test 
edildiklerinden, bu köşe bağlantı parçaları ve yüksük/
klips nevi malzemeler de sertifikalı olmalıdır.

Şekil 12. Sismik halat detayı
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Sismik koruma amacıyla kullanılacak halatların ön-
gerilmesiz olmaları durumunda, deprem yükü altında 
malzemede elastik boyut değiştirme (uzama) olması 
olasıdır. Bundan ötürü kesinlikle sıradan çelik halatlar 
ile sismik koruma yapılmamalıdır. 

Sismik halat bağlantıları için kullanılacak köşe parça-
larının yapıya bağlantısı (dübel-cıvata) sismik tasarım 
mühendislerince belirlenen yapısal bağlantı derecele-
rine uygun olmalıdır. Bu bağlantı dereceleri standart 
detay çizimlerinde gösterilmekle birlikte, hangi sismik 
bağlantı noktasında hangi yapısal bağlantı derecesinin 
uygulanması gerekliliği, ancak sismik hesaplar netice-
sinde belirlenebilmektedir.

Asılı ekipmanların ve boru-kanal-elektrik tavası vb hat-
ların sismik koruması, titreşim yalıtımı yapılmamış 
olması kaydıyla katı elemanlarla da (çelik profil, boru, 
çubuk vs) yapılabilir. Ancak çoğu zaman gerek montaj 
kolaylığından kaynaklanan işçilik maliyeti avantajı, ge-
rekse katı elemanların hesap ve uygulama zorluğu ile 
ağır çelik malzeme ve kaynak maliyetleri gibi sebepler-
den ötürü sismik halatlar daha ekonomik olmaktadır. 
Üstelik sertifikalı ürün temini ancak sismik halatlar için 
mümkündür.

3.4. Gözlem ve Kontrol

Tesisatların depremden korunması amacıyla kurulacak 
sistemlerin ve kullanılacak donanımların doğru şekilde 
tesis edildiğinden emin olunması, ancak şantiyedeki 
uygulamaların uzman sismik tasarım mühendislerinin 
gözetiminde yapılması sayesinde mümkün olabilmek-
tedir. Sismik koruma sistemleri standart bir test ve 
devreye alma uygulamasına olanak vermediğinden, bu 
sistemlerin hassas ve titiz bir şekilde uygulanması, sis-
temin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için olmazsa 
olmaz bir şarttır.

Sismik tasarımın önemli bir aşaması olan deprem yükü 
hesapları yapılırken, sismik izolatör ve sınırlayıcıların 
bağlantı detaylarının da hesapları yapılmalıdır. Bu de-
taylar, dübel-cıvata sayısı ve ebatlarının yanı sıra, dü-
bel çakma derinliği ve delik kenar çapı gibi ayrıntıları 
da içermelidir (Şekil 13). Aksi taktirde sismik bağlantı 
yapılan betonun kırılması gibi durumlar meydana gele-
bilir (Şekil 14).

Şekil 13. Sismik izolatör bağlantı (dübel-cıvata) ayrıntıları

Şekil 14. Sismik izolatör ile beton kaide arası bağlantı hatasından kaynak-

lanan hasar (5)

4. Sonuç

Mühendislik, tam ve tartışmasız mükemmel olanı yap-
mak için çabalamak değil, mükemmele en yakın olanı 
yapabilmek için çabalamaktır. Bunun için olmazsa ol-
mazlar ilk bakışta eğitimle edinilen bilgi birikimi, pra-
tikle edinilen bilgi birikimi ve deneyim üçlüsüdür. An-
cak özellikle insan hayatı ve toplum güvenliği gibi kritik 
konularda sorumluluk içeren mühendislik konularında 
bir olmazsa olmaz daha vardır ki bu da etik kurallardır.

Tesisatların deprem koruması; hataların kabul edileme-
yeceği, daha da önemlisi ticarî çıkarlar uğruna temel 
mühendislik esaslarının göz ardı edilemeyeceği bir hu-
sustur. Unutulmamalıdır ki bir sismik koruma sistemi, 
standart yöntemlerle test edilemez. Böyle bir sistemin 
birebir gerçek testi, doğadan gelecek bir depremdir 
ve bu saatten sonra artık hataları düzeltilebilmesi söz 
konusu değildir. Bundan dolayı yapılması gerekenler; 
öncelikle yasal gereksinimler ve performans beklenti-
leri doğrultusunda konusunda uzman mühendislerce 
sismik tasarımın yapılması, bu tasarımın ilgili tüm di-
siplinlerle (mekanik, elektrik, proses vs) titiz bir şekilde 
koordine edilmesi, bağımsız kuruluşlarca (üniversite-
ler, test ve sertifika kurumları vs) özel laboratuarlarda 
testleri yapılmış sertifikalı ürünlerin temini ve yine uz-
man mühendislerce doğrudan veya gözetim altında 
saha uygulamalarının tamamlanmasıdır.

Bu çalışma, başta proje sahipleri ve müellifleri ile ta-
sarımcılar ve yükleniciler olmak üzere herkesin üzerine 
düşen görev ve sorumlulukları tanımlayan bir başvuru 
kılavuzu olması amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışma-
nın, tasarımcılara şartname hazırlama esaslarını ve sis-
mik tasarım hizmetlerinin disiplinler arası koordinas-
yonunu, yüklenicilere ise sismik tasarım ile uygulama 
ilişkilerini ve proje aşamalarını tarifleyen bir yol haritası 
olması beklenmektedir.
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