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Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 

Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tespit ve 

ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve 

bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların 

deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve 

minimum koşulları belirlemektir.  

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Uygulanacak esaslar 

MADDE 3 – (1) Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 

esaslar uygulanır.  

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 4 – (1) 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

  

Ekler için aşağıdaki sayfaya çift tıklayınız.  
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EK 

 

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR  

HAKKINDA ESASLAR 

 

BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER 

 

1.1. KAPSAM 

 

1.1.1 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha 

önce yapılmış mevcut binalara uygulanır.  

 

1.1.2 – Kullanım amacı ve/veya taşıyıcı sistemi değiştirilecek, deprem öncesi veya 

sonrasında performansı değerlendirilecek ve güçlendirilecek olan mevcut binalar için 

uygulanacak hükümler Bölüm 7’de verilmiştir. 

 

1.1.3 – Bu Yönetmelik hükümleri, betonarme (yerinde dökülmüş ve öngerilmeli veya 

öngerilmesiz prefabrike), çelik ve yığma binalar ile bina türü yapılar için geçerlidir. 

 

1.1.4 – Ahşap bina ve bina türü yapılara uygulanacak minimum koşul ve kurallar, ilgili 

yönetmelik hükümleri yürürlüğe konuluncaya dek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından saptanacak ve projeleri bu esaslara göre düzenlenecektir. 

 

1.1.5 – Binalar ve bina türü yapılar dışında, tasarımının bu yönetmelik hükümlerine 

göre yapılmasına izin verilen bina türü olmayan diğer yapılar, Bölüm 2’de, 2.12 ile 

tanımlanan yapılarla sınırlıdır. Bu bağlamda; köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, 

tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer santrallar, doğal gaz depolama tesisleri 

gibi yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik 

esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

 

1.1.6 – Bina taşıyıcı sistemini deprem hareketinden yalıtmak amacı ile, bina taşıyıcı 

sistemi ile temelleri arasında özel sistem ve gereçlerle donatılan veya diğer aktif ve 

pasif kontrol sistemlerini içeren binalar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.  

 

1.1.7 – Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki yapılara uygulanacak koşul ve kurallar, 

kendi özel yönetmelikleri yapılıncaya dek, ilgili Bakanlıklar tarafından çağdaş 

uluslararası standartlar gözönünde tutularak saptanacak ve projeleri bu esaslara göre 

düzenlenecektir. 

 

1.2. GENEL İLKELER 
 

1.2.1 – Bu Yönetmeliğe göre yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının 

ana ilkesi; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem 

elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve 

yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde 

kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal 

hasar oluşumunun sınırlanmasıdır. Mevcut binaların değerlendirmesi ve 

güçlendirilmesinde esas alınan performans kriterleri Bölüm 7’de tanımlanmıştır.  


