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RİSK ?
Belli bir seviyenin üzerinde hasar oluşursa

Belli bir şiddetin üzerinde deprem olursa

OLASILIK ?

RİSKİN MALİYETİ ?

RİSKİN MALİYETİNİN FİNANSMANI ?

RİSK PİRİMİNİN HESABI?



RİSK ?
Belli bir seviyenin üzerinde hasar oluşma olasılığı ?

HASAR OLASILIĞI BİNALARIN KAPASİTESİ 

BİNALARIN KAPASİTESİ ? 

BİNALARIN ÖZELLİKLERİ ? 

D
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ım

Deformasyon

Hasar • Çok sayıda bina var

• Tek bir hasar oranı bütün binaları temsil 
eder mi?

• Tek bir pirim değeri bütün binaları 
temsil eder mi?



RİSK ?
Belli bir seviyenin üzerinde deprem olma olasılığı ?

ŞİDDETİN 
OLASILIĞI

• BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ?

• FAYA OLAN UZAKLIK?



RİSK ?
PREFABRİK BETONARME BİNALARDA RİSK?

HASAR GÖRME 
OLASILIĞI 

ŞİDDETLİ DEPREM 
OLASILIĞI

PREFABRİK 
BETONARME BİNALAR

DENİZLİ ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ



RİSK ?
PREFABRİK BETONARME BİNALARDA RİSK?

HASAR GÖRME 
OLASILIĞI 

ŞİDDETLİ DEPREM 
OLASILIĞI

Deprem parametresi Deprem parametresi
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DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DOSB)

Bölgede büyüklükleri 5.000 m² ile 70.000 m²
arasında değişen toplam 141 adet sanayi parseli
planlanmıştır. 1996 ve 2005 yıllarında ilave imar
planı yapılarak parsel sayısı 184'e ulaşmıştır.
Kaynak : http://www.dosb.org.tr/2/18/kurumsal/tarihce/

Denizli’ye 18 km.
mesafede Denizli–
Afyon karayolu
üzerinde 3.000
dönümlük bir alan
da kurulmuştur..



DOSB Prefabrik Yapı Stoku
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan sanayi yapılarının durumu

Kaynak : Palanci, M. ve Şenel, Ş. M., "Rapid seismic performance assessment method for one story hinged 
precast buildings", Structural Engineering and Mechanics, 48 (2), 257-274, (2013).



DOSB Prefabrik Yapı Stoku

Tez kapsamında (envanter); 

98 Adet Tek Katlı

41 Adet (İki katlı ve Karma)

Prefabrik Bina bulunmaktadır.



PREFABRİK YAPILARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

1998 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremlerden sonra bu yapılarda çok ciddi 
hasarlar gördüğünü göstermiştir.

• Prefabrik Binaların Sorunları ve Yetersizlikleri ile ilgili birçok çalışma 
yapılmıştır: 

* Yetersiz yanal rijitlik

* Yönetmelik hükümlerini sağlamayan tasarımlar

* Yerel zemin koşullarının dikkate alınmaması

* Birleşim bölgelerinde meydana gelen hasarlar

* Tasarımda göz önüne alınan dayanım seviyesinin yetersizliği (R)



Prefabrik Yapılarlar İlgili Çalışmalar

* Prefabrik Yapı Stoku ve Kapasitesinin araştırılması:

* Prefabrik binaların deprem performanslarının belirlenmesi için hızlı 

değerlendirme yöntemleri

* Prefabrik binaların deprem performanslarının olasılıksal yöntemlerle tahmini

* Prefabrik Sanayi Yapıları için Ekonomik Kayıp Tahmini

Özellikle 1999 Marmara depreminden sonra deprem sigortası zorunlu
hale getirilmiş ve kamu tüzel kişiliği olan Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK)
kurulmuştur.

Yapılan tüm bu çalışmalar, ülkemizdeki binaların deprem güvenliğini
arttırmaya ve olabilecek ekonomik kayıpları en aza indirmeye yönelik olsa da
uygulanan primlerin güncelliği hem sigortacılar (sigorta sektörü) hem de
akademik camia tarafından tartışılmakta ve sorgulanmaktadır



Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasitesi
(Tek Katlı Binalar)

Kapasitenin Belirlenmesi
1. Bina Yatay Dayanımının Hesabı

2. Bina Yerdeğiştirme Kapasitesinin Hesabı

Tek açıklıklı mafsallı örnek bir prefabrik yapıya ait kolonların 
Moment-Eğrilik hesaplarının gösterimi 



Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasitesi
(Kesit Hasar Sınırlarının Belirlenmesi)

DBYBHY 2007 Hasar sınırlarına karşılık gelen şekildeğiştirmeler

Yapılan çalışmalar (Şenel 2009, Şenel ve Palanci 2011) hasar tariflerinin
kimi durumlarda uyumsuz sonuçlar verebildiğini göstermiştir. Ayrıca
eleman bazındaki hasarların bina performans sınırları arasındaki ilişkisinin
araştırıldığı bazı çalışmalar (Şenel ve diğ. 2013, 2014) benzer
uyumsuzluklara dikkati çekmiştir.

Neden GÇ?



Prefabrik kolonlarda tipik bir moment eğrilik grafiği 

Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasitesi
(Kesit Hasar Sınırlarının Belirlenmesi) DBYBHY-2007



Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasitesi
(Tek Katlı Binaların Kapasite Eğrisi)

Kolon yerdeğiştirme kapasiteleri Kolon yatay dayanım kapasitesi



Tek Katlı Binalarda Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi

Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasitesi
(Tek Katlı Binaların Kapasite Eğrisi)



DOSB’de gözlenen iki katlı prefabrik sanayi yapılarının tipik olarak gösterimi

Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasitesi
(İki Katlı Binaların Kapasite Eğrisi)



İki katlı prefabrik sanayi yapılarında kesme, moment ve yer değiştirme oluşumu 

Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasitesi
(İki Katlı Binaların Kapasite Eğrisi)

* Sap2000 analiz programı ile kapasite eğrileri hesaplanmıştır.
* Plastik mafsallar moment-eğrilik analiz sonuçlarından elde edilmiş ve kullanıcı 
tanımlı mafsallar kullanılmıştır.
* Çatlamış kesit rijitlikleri 0.5EI olarak alınmıştır.



Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasite Sonuçları
(Bina Periyotları)

Tek Katlı Prefabrik 
Binalar 

İki Katlı Prefabrik 
Binalar 



Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasite Sonuçları
(Yatay Dayanım)

Tek Katlı Prefabrik 
Binalar 

İki Katlı Prefabrik 
Binalar 



Prefabrik Sanayi Yapılarının Kapasite Sonuçları
(Süneklik
Kapasiteleri)

Tek Katlı Prefabrik 
Binalar 

İki Katlı Prefabrik 
Binalar 



Sismik Talebin Hesabı (Doğrusal Olmayan Dinamik 
Analiz)

Seçilen depremlerin büyüklükleri 5.4-7.7 arasında, 28 deprem kaydından 292 adet 
orijinal, 72 kayıt ise ölçeklendirilmiştir.



Seçilen ivmeler maksimum
yer hızı (MYH) göre 12
gruba ayrılmıştır.

İvme kayıtları gruplara
ayrılırken her grubta eş sayıda
deprem kaydının olmasına özen
gösterilmiştir.

Sismik Talebin Hesabı (Doğrusal Olmayan Dinamik 
Analiz)



Sismik Talebin Hesabı (Doğrusal Olmayan Dinamik 
Analiz)

Prefabrik binalar yatay
dayanım oranları
kullanılarak doğrusal
olmayan dinamik analize
tabi tutulmuştur.

Prefabrik binalar için 
kullanılan davranış modeli



Prefabrik Binalarda Hasar Görebilirlik Eğrileri
(Örnek Bina)

Binanın hafif hasarı aşması (>ΔMN) için 
elde edilen hasar görebilirlik eğrisi



PREFABRİK BİNALARDA HASAR 
GÖREBİLİRLİK EĞRİLERİ

Hasar görebilirlik eğrisi ne işe yarar?

Bir binada deprem sebebiyle oluşan yer değiştirmenin, 

önceden belirlenen hasar sınırını aşmasının toplam 

olasılığını gösterir. 



GV sınırının aşılmasını 
gösteren analitik hasar 

görebilirlik eğrileri 

Prefabrik Binalarda Hasar Görebilirlik Sonuçlar 
(Tek Katlı Binalar)

GÇ sınırının aşılmasını 
gösteren analitik hasar 

görebilirlik eğrileri 



GV sınırının aşılmasını 
gösteren analitik hasar 

görebilirlik eğrileri 

Prefabrik Binalarda Hasar Görebilirlik Sonuçlar 
(İki Katlı Binalar)

GÇ sınırının aşılmasını 
gösteren analitik hasar 

görebilirlik eğrileri 



Prefabrik Binaların Sınıflandırılması

Tek Katlı Binalar
yönetmeliğe uygunluğuna
göre 3 gruba ayrılmıştır.

İki katlı binalar kendi
içerisinde YU ve YA
olarak 2 gruba ayrlmıştır.

>GÇ için hasar
görebilirlik eğrisi



Prefabrik Binalarda Hasar Görebilirlik Sonuçlar 
(Tek Katlı Binalar-GV)

YU Binalar 

YA, S ≤ 100mm YA, S>100mm

P(%)

P(%) P(%)

MYH(cm/s)

MYH(cm/s) MYH(cm/s)



Prefabrik Binalarda Hasar Görebilirlik 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi

>GV için analitik hasar 
görebilirlik eğrileri 

> GÇ için analitik hasar 
görebilirlik eğrileri 

ETRİYE SIKLAŞTIRMASI 
VAR

ETRİYE SIKLAŞTIRMASI 
YOK



Hasar olasılık matrisleri (HOM) ilk defa Whitman 1973 tarafından kullanılmıştır.
1971 San Fernando depreminin ardından çok katlı binalarda hasarlar meydana gelen
hasar oranlarını belirlemek amacıyla çeşitli deprem seviyelerini de göz önüne almış
ve matris üzerinde göstermiştir.

PREFABRİK SANAYİ YAPILARI İÇİN HASAR 
OLASILIK MATRİSLERİ (HOM)

Herhangi bir deprem şiddetine
(varsayım I) maruz kalan yapının
belirli bir Hasar Durumu (HD)’nun
meydana gelme olasılığı.

5 farklı Hasar
Durumu

her hasar durumunun beklenen
ortalama hasar oranını yansıtan,
merkezi hasar oranları (MHO)
Gürpınar ve diğ. 1978



Hasar Olasılık Matrisleri (HOM)
Bir yapı türünün belirli seviyedeki hasar oranları tarif etmek amacıyla
Ortalama Hasar Oranı (OHO) tanımlanmıştır. Bu sayede herhangi bir yapı
türü için hasar oranları farklı seviyedeki depremler için tek bir değerle ifade
edilmektedir.

MYH



Tek ve İki Katlı Prefabrik Binaların Hasar Olasılık 
Matrisleri (OHO)

Tek katlı prefabrik bina gruplarının OHO değerlerinin kıyaslanması 



Sismik tehlike, deprem büyüklüğü (şiddeti) veya deprem parametrelerinin
(MYİ, MYH) istenilen bir noktadaki değerinin belirli bir süre içerisinde bir
düzeyi aşma olasılığı olarak tanımlanabilir.

p1=Pr(Y ≥ y)

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DOSB) 
SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi (OSTA)

Deprem parametresi-MYH

D
ep

re
m

in
 a
şı

lm
a 

ol
as
ılı
ğı



DOSB Sismik Tehlike Analizi – Deprem Kataloğu

DOSB merkez ve 250 km yarıçap içinde kalan tüm depremlerin coğrafi dağılımı 



DOSB Sismik Tehlike Analizi – Artçı ve Öncü 
Depremlerin Tayini

Çalışma bölgesindeki depremlerin magnitüd aralığına göre sayıları



DOSB Sismik Tehlike Analizi

DOSB çevresinde oluşan depremlerin faylara göre durumu

Pamukkale fayı

Honaz fayı

Kaynak : http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx



Sismik Tehlike Analizi – OSTA (Uzaklık Olasılıkları)

İnşaat 
sahası

Yarıçapı r olan dairenin alanı

Yarıçapı R olan dairenin alanı

r2

40,000

r



Sismik Tehlike Analizi – OSTA (Azalım İlişkileri)
Depremler sonucunda oluşan titreşimler depremin odağından uzaklaştıkça
azalmaktadır. Bu durumu matematiksel olarak açıklayabilmek için azalım
ilişkilerinden faydalanmak gerekir.

Akkar ve diğ. 2014

Kale ve Akkar 2013

Campbell ve Bozorgnia 2008

Sismoteknik 
Bölge

İnşaat 
Sahası

R=r



Sismik Tehlike Analizi – OSTA (Tehlike Eğrisi)

azalım İlişkisi Magnitüd Uzaklık



DOSB Sismik Tehlike Analizi – Sismik Tehlike 
Eğrisinin Elde edilmesi (ST)

DOSB İÇİN ELDE EDİLEN SİSMİK TEHLİKE EĞRİSİ 



Sismik Tehlike Analizi – OSTA (Mantık Ağacı)

•Belirsizliklerin dahil edileceği
parametreler seçilir (örneğin
deprem kataloğundaki verilerin
kullanımı, azalım ilişkisi,
kullanılan magnitüd-sıklık ilişkisi
türü vb.)

•Her parametre için öznel bir
olasılık değeri verilir.

•Oluşturulan varsayım
gruplarının öznel olasılıklarının
çarpımı ile birleşik olasılık
değeri elde edilir.



DOSB Sismik Tehlike Analizi – Mantık Ağacı

•Ana Şok (0.5) ve tüm deprem(0.5) kataloğu kullanılmıştır. 
•Üç ayrı azalım İlişkisi : ASB14 (0.45), KA13 (0.45), CB08 (0.1). 
•Azalım İlişkisindeki belirsizlik: Medyan (0.6), medyan+1.5sigma (0.4)
•Depremlerin büyüklükleri 6.5 (0.5), 6.8 (0.4) ve 7.2 (0.1) alınmıştır. (Aydan ve 
diğ. 2001a, 2001b)

Toplam: 2*3*3*2=36 adet analiz gerçekleştirilmiştir.



PREFABRİK SANAYİ YAPILARININ DEPREM 
SİGORTASI RİSK PRİMLERİNİN HESABI

Deprem sigorta prim oranı hesap akış şeması (Yücemen 2005) 



Deprem Sigortası Risk Primlerinin Hesabı

* İlgilenilen yapı türü için (Prefabrik Yapılar) beklenen yıllık hasar 
oranlarının (BYHO) hesaplanır.



Deprem Sigortası Risk Primlerinin Hesabı

* Yapının safi (çıplak) sigorta primi hesaplanır.

* Gürpınar ve Yücemen 1980 tarafından önerilen bir ayarlamak katsayısı 
(AK) verilmiş ve yazarlar bu değer için 0.40 olarak kullanmışlardır.

TP = ÇP x {[1/(1-0.4)=1.67}



Deprem Sigortası Risk Primlerinin Hesabı-Örnek 
Hesap

Tek katlı YU binalar için sigorta prim oranın hesabı



Deprem Sigortası Risk Primlerinin Hesabı-Sigorta 
Prim Oran Sonuçları

Tek katlı bina grupları için elde edilen sigorta prim oranları

İki katlı bina grupları için elde edilen sigorta prim oranları



SONUÇLAR VE ÖNERİLER - SONUÇLAR
1- Bulunan sonuçlar, geçmiş depremler sonrasında prefabrik bina
stokumuzun önemli zayıflıkları arasında gösterilen yetersiz yanal
rijitlik, yetersiz sargı donatısı gibi hususların incelenen binalar için de
geçerli olduğunu göstermiştir.

2-Tek ve iki katlı prefabrik binaların süneklik kapasitelerinin (μΔ)
dağılımı incelendiğinde büyük bir çoğunluğunun 1.5-3.5 civarında
olduğu belirlenmiştir.

3-Ayrıca yapılan hesaplamalar akma anına karşılık gelen ötelenme
seviyelerinin oldukça yüksek olduğu göstermiştir

4-Binalardaki yatay dayanım oranlarının ise %10 ile %25 arasında
değiştiğini ve çok düşük seviyelerde olmadığını göstermektedir.



SONUÇLAR VE ÖNERİLER - SONUÇLAR
5- Tek ve iki katlı binalar için ayrı ayrı elde edilen bu eğriler
maksimum yer hızları ile tarif edilen yer değiştirme talepleri altında
çok değişken hasar tahminlerinin oluşabildiğini göstermiştir.

6- Yapılan değerlendirmeler etriye sıklaştırmasının, özellikle
binaların ileri hasar seviyelerinde hasar olasılıklarının
düşürülmesinde etkili olduğunu göstermiştir.

7- OHO kıyaslandığında tek katlı binaların OHO oranlarının en az
%8 ve en çok ise %78 civarında olduğu, bu durumun iki katlı
binalarda ise %12 ile %95 arasında olduğu belirlenmiştir.

8- tek katlı binalar için YU, YA&S≤100 ve YA&S>100 prefabrik bina
gruplarının sigorta prim oranları sırasıyla 3.40, 4.15 ve 5.20 olarak
hesaplanmıştır. İki katlı YU ve YA binalar için deprem sigorta prim
oranları ise 5.77 ve 9.32 hesaplanmıştır.



TEŞEKKÜRLER
110 M 255


