
TESİSATLARDA SİSMİK 
KORUMA

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Hazırlayanlar : Eren KALAFAT

Yayın No : MMO/596

Birinci Baskı : Temmuz 2012

İkinci Baskı : Eylül 2013

ISBN  : 978-605-01-0390-8

Sayfa Sayısı : 96

Ebat  : 19,5*27,5 cm

tmmob
makina mühendisleri odası
istanbul şubesi

ÖNSÖZ

7 Ağustos 1999 gününün sabahında ülkemiz büyük bir 
acıyla uyandı. 17 binin üzerinde ölü, 30 bini aşkın yaralı 
ve yaklaşık 500 bin evsiz insanımız… Bu bilanço daha 
acısız olabilir miydi veya tıpkı ABD ve Japonya’daki gibi 
bizde de bu acı olay daha az kayıpla atlatılabilir miydi 
sorularının cevabı, hiç şüphesiz ‘’Evet’’.
Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Günümüz-
deki teknoloji düzeyinde hiçbir insan gelecekteki bir 
depremi önceden bilip bunun sonuçlarından kaçamaz. 
Bununla birlikte, günümüze kadar gerçekleşmiş olan 
depremlerden elde edilen gözlemsel veriler doğrultu-
sunda, bundan sonra olacak depremlerin büyüklükleri-
ne dair gözleme dayalı hesaplar yapılabilir. Neticede bu 
hesaplar, içinde yaşadığımız mekânların, binalarımızın 
ve tesislerimizin depreme karşı korunmasına bir temel 
oluşturacaktır.
Günümüzde profesyonel deprem mühendisleri, dep-
reme dayanıklı binalar inşa etmemizi sağlayacak bilgi 
birikimine ve deneyime sahiptirler. Ancak büyük bir 
projenin karar vericileri için kabul edilemez bir hata, 
yapısal olmayan bileşenlerin (özellikle tesisatların) 
sismik korumasının yaptırılmamasıdır. Gerçekte yapısal 
olmayan bileşenlerin, özellikle yangın tesisatı yağ-
murlama (sprinkler) boruları, yakıt hatları, acil durum 

ve enerji sistemleri ve benzerlerinin sismik koruması 
hayati önem taşımaktadır. İşlevlerini tam olarak yerine 
getirebilen mekanik ve elektrik tesisatları olmadan ne 
yangın koruması, ne enerji beslemesi, ne iletişim ve ne 
de sağlık hizmetleri sağlanabilir.
Böylesi bir durumun da insan yaşamı ve kamu güvenliği 
açısından ölümcül sonuçlara sebep olacağı aşikardır.
Tesisatların sismik koruması, yönetmelikler ve uygula-
malar konusunda deneyimli ve yetkili uzman mühen-
dislerce projelendirilmelidir. Ayrıca sismik donanımlar, 
bağımsız kuruluşlarca sertifikalandırılmış olmalıdır. 
Atölye işi imal edilmiş parçaların, sismik koruma ama-
cıyla kullanılmasının bedeli insan hayatıyla ödenebilir. 
Üstelik ürünler ve donanımlar doğru seçilse dahi, ancak 
bunların doğru projelendirmesi yapıldığı taktirde gerek-
li deprem güvenliği sağlanmış olacaktır.
Bu kitap, başta proje müellifleri ile tasarımcılar ve 
uygulama mühendisleri olmak üzere herkesin üzerine 
düşen görev ve sorumlulukları tanımlayan bir başvuru 
kılavuzu olması amacıyla kaleme alınmıştır.
Kitabın tasarımcılara şartname hazırlama esaslarını ve 
sismik tasarım hizmetlerinin disiplinler arası koordinas-
yonunu, uygulama mühendislerine ise sismik tasarım 
ile uygulama ilişkilerini ve proje aşamalarını tarifleyen 
bir yol haritası olması beklenmektedir.
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