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•Yapı boyutları, inşaat harcamaları ve
inşaat hızı (5 yıl) açısından benzersizdir. 
•800 yıl boyunca dünyanın en büyük
kapalı mekanı olarak kalmıştır. 
•Yapı Notre-Dame de Paris Kilisesini ve
Piza kulesini tümüyle içine alacak
büyüklüktedir.





AYASOFYAAYASOFYA’’DA DEPREM HASARIDA DEPREM HASARI -- EARTHQUAKE DAMAGE TO HAGIA SOPHIAEARTHQUAKE DAMAGE TO HAGIA SOPHIA
Feb.23, 532  Construction startsFeb.23, 532  Construction starts
Dec.27, 537  InaugurationDec.27, 537  Inauguration
554554--557 Weakening/collapse of the main dome due to earthquakes      557 Weakening/collapse of the main dome due to earthquakes      
Jan.9, 869  Partial Damage Jan.9, 869  Partial Damage 
Oct.25, 989 Collapse of the west main arch and part of domes.Oct.25, 989 Collapse of the west main arch and part of domes.
May.19, 1346 Collapse of the east main arch and part of domes.May.19, 1346 Collapse of the east main arch and part of domes.
Sept.10, 1509 Partial DamageSept.10, 1509 Partial Damage
May 10, 1556 Partial DamageMay 10, 1556 Partial Damage
Sept.2, 1754 Partial DamageSept.2, 1754 Partial Damage
May 22, 1766 Partial DamageMay 22, 1766 Partial Damage
Jul.10, 1894 Light DamageJul.10, 1894 Light Damage



A project, incepted in 1989, between the researchers of  Bogazici
University, Princeton University and the Turkish Ministry of Culture 
has tried to assess the worthiness of the present-day structure in a 
future major earthquake and what, if any, strengthening interventions 

will be needed to carry the edifice intact to the future millennia.

The study has resulted in 3 MSc thesis, 2 PhD thesis, numerous 
papers and articles.

1996 Ford Foundation European Conservation Award

Bu kapsamda özellikle
Đstanbul Röleve Anıtlar Müdürlüğü ve
AyaSofya Müzesi Müdürlüğü’ne 
Teşekkür Ederiz



AYA SOFYA PROJES ĐNDE TAMAMLANMI Ş VE YÜRÜTÜLEN 
AŞAMALAR 

- Yapının yapısal sistem özelliklerinin ve boyutları, konu ile ilgili literatür 
araştırması ve fotogrametrik ölçümlerle belirlenmiştir.
- Yapısal malzemenin mekanik özellikleri ölçülmüş, alınan tuğla ve harç 
örneklerinin mukavemeti araştırılmış, kullanılan harcın kimyasal ve 
fiziksel özellikleri belirlenmiştir.
- Aya Sofya'nın altındaki zemin özellikleri ve koşulları ile yapı
temellerinin durumu sismik refraksiyon, sismik tomografi, geo-radar ve 
mikrogravimetre yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir.
- Yapıda kullanılan demir bağlantı çubuklarının  varlıkları ve yerleri 
manyetik yöntemlerle araştırılmıştır.
- Yapıda özellikle ikincil öneme haiz kemerlerde kullanılan demir
bağlantı çubuklarının taşıdıkları kuvvetler deneysel ve analitik
yöntemlerle bulunmuştur.
-Aya Sofya'nın doğal titreşim şekilleri ve frekansları çevrel titreşim 
deneyleri yardımıyla bulunmuştur. 
-Yapının  lineer ve lineer olmayan sayısal modelleri bu test sonuçlarına 
göre kalibre edilmiştir.



AYA SOFYA PROJES ĐNDE TAMAMLANMI Ş VE YÜRÜTÜLEN 
AŞAMALAR 

-Aya Sofya'nın bir deprem sırasındaki gerçek davranışını ölçmek amacı 
ile yapısal açıdan önemli 10 noktaya 3 yönlü deprem kayıt cihazları 
yerleştirilmiştir. 
- Aya Sofya'yı gelecekte etkileyebilecek deprem yer hareketleri olasılık 
yöntemleri kullanılarak hesaplanmıştır. Üretilen bu depremler Aya 
Sofya'nın deprem performansını belirlemek üzere kullanılacaktır.
- Yapının üç boyutlu, lineer sonlu eleman modeli, statik ve dinamik 
analiz ile deprem performans hesaplamalarında kullanılmak üzere 
yaratılmıştır.
Ayasofya’nın yapı-temel etkileşimi incelenmiştir
- Geo-radar cihazı vasıtasıyla ana ayakların yapısal durumu 
araştırılmıştır.
- Yapının üç boyutlu, lineer olmayan sonlu eleman modeli yardımıyla 
Aya Sofya'nın deprem davranışı ve yıkılma mekanizması araştırılmıştır.
- Kuvvetli bir deprem esnasındaki olası zarar ve yıkılma şekilleri 
belirlenerek tamir ve takviye konusunda öneriler geliştirilmiştir.



Aya Sofya'nın doğal titreşim şekilleri ve frekansları çevrel titAya Sofya'nın doğal titreşim şekilleri ve frekansları çevrel titreşim deneyleri yardımıyla bulunmuştur. reşim deneyleri yardımıyla bulunmuştur. 

Ambient vibration Ambient vibration 
testingtesting



Modal Vibration Frequencies from Ambient Vibration TestsModal Vibration Frequencies from Ambient Vibration Tests

DeneyselDeneysel olarakolarak eldeelde edilenedilen ilk ilk sekizsekiz titretitreşşimim modumodu ileile ilgiliilgili titretitreşşimim frekanslarıfrekansları
..

1. Mod: (1.9 Hz) 1. Mod: (1.9 Hz) YapınınYapının DoğuDoğu--BatıBatı doğrultusundakidoğrultusundaki toplamtoplam yanalyanal
titreŞimititreŞimi..

2. Mod: (2.1 Hz) 2. Mod: (2.1 Hz) YapınınYapının KuzeyKuzey--GüneyGüney doğrultusundakidoğrultusundaki toplamtoplam yanalyanal
titreŞimititreŞimi..

3. Mod: (2.7 Hz) 3. Mod: (2.7 Hz) YapınınYapının DoğuDoğu--BatıBatı veve KuzeyKuzey--GüneyGüney doğrultularındadoğrultularında
yanalyanal açılıpaçılıp kapanmasıkapanması..

4. Mod: (3.2 Hz) 4. Mod: (3.2 Hz) YapınınYapının açıaçı değideğişştirmesitirmesi, , yanalyanal distorsiyonudistorsiyonu..
5. Mod: (3.5 Hz) 5. Mod: (3.5 Hz) YapınınYapının açıaçı değideğişştirmesitirmesi, , yanalyanal distorsiyonudistorsiyonu..
6. Mod: (4.3 Hz) 6. Mod: (4.3 Hz) ÖzellikleÖzellikle kubbelerdekubbelerde yoğunlayoğunlaşşan an DoğuDoğu--BatıBatı
doğrultusundadoğrultusunda yanalyanal titretitreşşimlerimler..

7. Mod: (5.0 Hz) 7. Mod: (5.0 Hz) ÖzellikleÖzellikle kubbelerdekubbelerde yoğunlayoğunlaşşan an KuzeyKuzey--GüneyGüney
doğrultusundadoğrultusunda yanalyanal titretitreşşimlerimler..

8. Mod: (5.2 Hz) 8. Mod: (5.2 Hz) ÖzellikleÖzellikle anaana kubbedekubbede yoğunlayoğunlaşşan an DoğuDoğu--BatıBatı
doğrultusundadoğrultusunda yanalyanal titretitreşşimlerimler..



Yapının yapısal Yapının yapısal 
sistem özelliklerinin sistem özelliklerinin 
ve boyutları, konu ile ve boyutları, konu ile 
ilgili literatür ilgili literatür 
araştırması ve araştırması ve 
fotogrametrik fotogrametrik 
ölçümlerle ölçümlerle 
belirlenmiştir.belirlenmiştir.

(Onur Gürkan, 1992)(Onur Gürkan, 1992)



Volker Hoffmann             
Nicholas Teocharis, 2004

Mario Docci                         
Carlo Bianchini                
Priscilla Paolini, 2005

Rome University “La Sapienza”

33--D LASER SCANNING  SURVEYSD LASER SCANNING  SURVEYS



Aya Sofya'nın altındaki zemin özellikleri ve koşulları ile yapı Aya Sofya'nın altındaki zemin özellikleri ve koşulları ile yapı temellerinin durumu temellerinin durumu 
sismik refraksiyon, sismik tomografi, geosismik refraksiyon, sismik tomografi, geo--radar ve mikrogravimetre yöntemleri radar ve mikrogravimetre yöntemleri 
kullanılarak belirlenmiştir. kullanılarak belirlenmiştir. 



GEOGEO--RADAR SURVEYSRADAR SURVEYS

Özdoğan Yılmaz (2005)Özdoğan Yılmaz (2005)



AyaAya SofyaSofya

Strong Motion Strong Motion 
ArrayArray

For Earthquake For Earthquake 
Response Response 
MonitoringMonitoring







Frequency (Stiffness) Variation During EarthquakesFrequency (Stiffness) Variation During Earthquakes



A drop up to 25% was observed in the first A drop up to 25% was observed in the first 
modal frequency, a drop up to 27% was observed in the modal frequency, a drop up to 27% was observed in the 
second modal frequency in second modal frequency in HagiaHagia Sophia as compared to the Sophia as compared to the 
values determined based on prevalues determined based on pre--earthquake ambient vibration earthquake ambient vibration 
survey. survey. ((In In SSüüleymaniyeleymaniye a 18% drop in the first modal frequency, a 18% drop in the first modal frequency, 

13% drop in the second modal frequency was seen13% drop in the second modal frequency was seen))

Local problems were once more noted in Local problems were once more noted in HagiaHagia Sophia in Sophia in 
the southwest main pier. the southwest main pier. 

Significant  vertical vibrations at the crowns of the east and Significant  vertical vibrations at the crowns of the east and 
west main arches in west main arches in HagiaHagia Sophia are probably indicating Sophia are probably indicating 
locations where most of the damage are to be expected locations where most of the damage are to be expected 
during a major earthquake close to Istanbul.during a major earthquake close to Istanbul.



Yapının üç boyutlu, lineer sonlu eleman modeli, statik ve dinamiYapının üç boyutlu, lineer sonlu eleman modeli, statik ve dinamik analiz ile k analiz ile 
deprem performans hesaplamalarında kullanılmak üzere yaratılmıştdeprem performans hesaplamalarında kullanılmak üzere yaratılmıştır.ır.



Position Type of Element  Shape of Element 

Piers, arches, pendantives Solid Hexa/Pentahedral 
Small and semi-domes Shell Quadrilateral /Triangular 

Columns, beams Linear Frame 
Total number of elements 4000  

Total number of nodes 7000  
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GENERAL 3-DIMENSIONAL VIEW WITH SHADING (FROM SOUTH-EAST)

General General 
Isometric Isometric 
View of View of 
HagiaHagia
Sophia Sophia 
Finite Finite 
Element Element 
ModelModel
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GENERAL NAMES FOR EACH PART

MAIN DOME

EAST SEMI-DOME

WEST SEMI-DOME

EAST SMALL DOMES

MAIN PIERS

INNER
PIER

OUTER
PIER

SMALL PIERS

SOUTH WINDOW

NORTH MAIN ARCH

SOUTH MAIN ARCH

WEST SMALL ARCH

EAST SMALL ARCH

PENDANTIVES

INNER PIER

EAST MAIN ARCH

EA
ST SOUTH

Various Parts Indicated on the FEM of Various Parts Indicated on the FEM of HagiaHagia SophiaSophia
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VIEW FROM EAST VIEW FROM NORTH

VIEW FROM TOP
3D-VIEW FROM
SOUTH-WEST

Various Views of FEM of Various Views of FEM of HagiaHagia SophiaSophia



MATERIAL ASSIGNMENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

stone (E=10m)

stone (E=10m)

br-mortar(E= 2m)

br-mortar(E= 1m)

br-mortar(E= 3m)

br-mortar(E= 2m)

br-mortar(E= 3m)

br-mortar(E= 3m)

br-mortar(E= 2m)

E=ELASTICITY MODULUS

UNIT=(MILION kN/m2)

DIFFERENT MATERIAL PROPERTIES
SHOWN BY DIFFERENT COLOURS

Harç (Horasani)
Çekme Mukavementi = 0.5-1.2 MPa
Basınç Mukavemeti = 10 MPa

Ortalama Esneklik Modülü
Tuğla = 3.1 GPa
Harç = 0.7 GPa
Kompozit =1.8 GPa



Zati Ağırlık Altında AnalizZati Ağırlık Altında Analiz

Linear Static Analysis under Gravity LoadsLinear Static Analysis under Gravity Loads

For linear static analysis, it is assumed that the loaded structFor linear static analysis, it is assumed that the loaded structure ure 
instantaneously develops a state of internal stress so as to instantaneously develops a state of internal stress so as to 
equilibrate the total applied loads. equilibrate the total applied loads. 

Linear analysis implies linearity in both the geometric and mateLinear analysis implies linearity in both the geometric and material rial 
response. response. 



X
Y

Z

Possible stages of construction for Possible stages of construction for HagiaHagia SophiaSophia



General Deformed Shape General Deformed Shape 
under Self Weightunder Self Weight

Deformed Shape under Deformed Shape under 
Self WeightSelf Weight



Pier Displacements under Self WeightPier Displacements under Self Weight



Displacement in Main Dome under Self Weight (Global YDisplacement in Main Dome under Self Weight (Global Y--Direction)Direction)



Stress Contours in Main Stress Contours in Main 
Dome under Self Weight Dome under Self Weight 
(Global Y(Global Y--Direction)Direction)

Stress Contours in Main Stress Contours in Main 
Dome under Self Weight Dome under Self Weight 
(Global X(Global X--Direction)Direction)



Deformed shape of Deformed shape of 
main arches main arches 

Hoop forces at the Hoop forces at the 
east semieast semi --domedome



Modal Titre şim Analizi Modal Titre şim Analizi -- Modal AnalysisModal Analysis
••In a linear structure under earthquake excitation, the vibrationIn a linear structure under earthquake excitation, the vibrations can be s can be 
represented as the combination of modal harmonic vibrations. represented as the combination of modal harmonic vibrations. 

••The results of modal (The results of modal (eigenvalueeigenvalue) analysis can be used for the ) analysis can be used for the 
response spectrum analysis of the structure under general dynamiresponse spectrum analysis of the structure under general dynamic or c or 
earthquake excitation. earthquake excitation. 

••Modal vibration shapes and modal frequency of vibrations can be Modal vibration shapes and modal frequency of vibrations can be 
obtained on the basis of the solution of the following matrix eqobtained on the basis of the solution of the following matrix equation. uation. 

KK -- ωω2 2 MM = 0 = 0 
Where Where KK and and MM are respectively the mass and stiffness matrix of the are respectively the mass and stiffness matrix of the 
structure. structure. 

••The most common and effective approach for seismic analysis of The most common and effective approach for seismic analysis of 
linear structural systems is the mode superposition method. linear structural systems is the mode superposition method. 

••For The use of Ritz vectors, rather than the exact eigenvectors,For The use of Ritz vectors, rather than the exact eigenvectors, will will 
produce vectors that have static and dynamic participation ratioproduce vectors that have static and dynamic participation ratios at or s at or 
near 100 percent. near 100 percent. 



First Vibration Mode of First Vibration Mode of HagiaHagia
Sophia (1.85 Hz)Sophia (1.85 Hz)

Second Vibration Mode of Second Vibration Mode of 
HagiaHagia Sophia (2.15 Hz)Sophia (2.15 Hz)



Third, fourth and fifth vibration Third, fourth and fifth vibration 
modes of modes of HagiaHagia SophiaSophia



Davranı ş Spektrumu AnaliziDavranı ş Spektrumu Analizi
Response Spectrum AnalysisResponse Spectrum Analysis

••Response spectral analysis can be used for prediction of Response spectral analysis can be used for prediction of 
displacements and member forces in structural systems. The methodisplacements and member forces in structural systems. The method d 
involves the calculation of only the maximum values of the involves the calculation of only the maximum values of the 
displacements and member forces in each mode.displacements and member forces in each mode.

••After a set of orthogonal vectors (modal or Ritz) have been evalAfter a set of orthogonal vectors (modal or Ritz) have been evaluated, uated, 
this method reduces the large set of global equilibrium equationthis method reduces the large set of global equilibrium equations to a s to a 
relatively small number of uncoupled second order differential relatively small number of uncoupled second order differential 
equations. equations. 

••The reduction in the number of equations is possible since it caThe reduction in the number of equations is possible since it can be n be 
shown that seismic motions excite only the lower modes (and shown that seismic motions excite only the lower modes (and 
frequencies) of the structure. frequencies) of the structure. 

••Ground motion is described in frequency domain using “Response Ground motion is described in frequency domain using “Response 
Spectrum”.Spectrum”.



Probability of Probability of 
occurrence of a occurrence of a 

Mw=7.0+ Earthquake Mw=7.0+ Earthquake 
In Marmara Sea  is In Marmara Sea  is 
65% in the Next 30 65% in the Next 30 

YearsYears

Deterministic Simulation of Deterministic Simulation of 
Earthquake Ground MotionEarthquake Ground Motion



Horizontal stress (global X) Horizontal stress (global X) 
of main mode for spectral of main mode for spectral 
analysis in negative Xanalysis in negative X--dirdir

Horizontal stress (global X) Horizontal stress (global X) 
of main mode for spectral of main mode for spectral 
analysis in positive Yanalysis in positive Y--dirdir



Horizontal stress (global Horizontal stress (global 
X) of main arches in X) of main arches in 
positive Ypositive Y-- dir. dir. 

Horizontal stress (global Y) of Horizontal stress (global Y) of 
main arches in positive Y dirmain arches in positive Y dir



Normal force in hoop Normal force in hoop 
direction of east semi direction of east semi 
dome for analysis in dome for analysis in 
positive X positive X 

Normal force in hoop Normal force in hoop 
direction of east semi direction of east semi 
dome for analysis in dome for analysis in 
negative Xnegative X



DEPREM DDEPREM DAAVRANIVRANIŞŞII -- EARTHQUAKE RESPONSE (Linear Analysis)EARTHQUAKE RESPONSE (Linear Analysis)
Maximum tensile and (compressive) stresses in Maximum tensile and (compressive) stresses in MPaMPa
((Çekme MukavemetiÇekme Mukavemeti = 0.5= 0.5--1.2 1.2 MPaMPa))

DoDoğğu Kemeru Kemer BatBatıı KemerKemer
LOAD CASE         Ms6.5           Ms7.5       Ms6.5           MsLOAD CASE         Ms6.5           Ms7.5       Ms6.5           Ms7.57.5
Zati AZati Ağığırlrlııkk 0.8(3.3)                        1.2 (3.6)0.8(3.3)                        1.2 (3.6)
Deprem     Deprem     0.6(0.6)         1.7(1.7)    0.5(0.5)        1.5(1.5)0.6(0.6)         1.7(1.7)    0.5(0.5)        1.5(1.5)
ToplamToplam 1.4(3.9)         2.5(5.0)    1.7(4.1)        2.71.4(3.9)         2.5(5.0)    1.7(4.1)        2.7(5.1)(5.1)

KritikKritik ElemanlarElemanlar veve BölgelerBölgeler::
Ayasofya'nınAyasofya'nın anaana kemerlerinkemerlerin üstüst kesitlerikesitleri veve doğudoğu veve batıbatı yarımyarım kubbelerininkubbelerinin anaana

kemerlerekemerlere bakanbakan kesimlerindekikesimlerindeki tasarımtasarım depremidepremi gerilmelerigerilmeleri tataşşımaıma gücügücü gerilmelerinigerilmelerini
aaşşmaktamakta veve kritikkritik kesitlerkesitler olarakolarak ortayaortaya çıkmaktadırçıkmaktadır. . 
ÖzellikleÖzellikle çekmeçekme gerilmelerigerilmeleri açısındanaçısından, , doğudoğu veve batıbatı anaana kemerlerininkemerlerinin üstüst konumlarıkonumları ileile
doğudoğu veve batıbatı yarımyarım kubbelerininkubbelerinin anaana kemerlerekemerlere bakanbakan kesimlerikesimleri en en kritikkritik kesitlerdirkesitlerdir..



Base AccelerationBase Acceleration

Doğrusal Olmayan AnalizDoğrusal Olmayan Analiz
Nonlinear Analysis of Nonlinear Analysis of 
HagiaHagia Sophia Sophia 

••Half of the finite element model is Half of the finite element model is 
used.used.
••Analysis in time domain is carried Analysis in time domain is carried 
out separately in EW and NS out separately in EW and NS 
directions.directions.



Yield PropagationYield Propagation



Yield PropagationYield Propagation



Yield PropagationYield Propagation



Olası Olası HasarHasar MekanizmasMekanizması ve Aya Sofya Güçlendirme Önerisiı ve Aya Sofya Güçlendirme Önerisi
Possible Damage Mechanism and Possible Damage Mechanism and Retrofit Proposal for Retrofit Proposal for HagiaHagia SophiaSophia

••Existing information regarding historical partial collapses, as Existing information regarding historical partial collapses, as well as well as 
locations of stress concentrations from linear analysis; and yielocations of stress concentrations from linear analysis; and yield ld 
propagation and numerical collapse scenarios from the nonpropagation and numerical collapse scenarios from the non--linear linear 
transient dynamic analysis provide relevant evidence that the transient dynamic analysis provide relevant evidence that the 
detachment of the eastern and western semidetachment of the eastern and western semi--domes from the eastern domes from the eastern 
and western main arches constitute the most important collapse and western main arches constitute the most important collapse 
mechanism in mechanism in HagiaHagia Sophia in the event of a large earthquake.Sophia in the event of a large earthquake.

••One possible preventive action against this mechanism is to instOne possible preventive action against this mechanism is to install all 
tension links by means of suitable anchorages is proposed to avotension links by means of suitable anchorages is proposed to avoid id 
detachment and to ensure a uniform dynamic behavior of semidetachment and to ensure a uniform dynamic behavior of semi--domes domes 
and the eastern and western main arches.and the eastern and western main arches.



Dome of Dome of HagiaHagia SophiaSophia



Giorgio Croci                     
Alberto Viskovic, 2002

Rome University “La Sapienza”



EE--W Section of the eastern portion of W Section of the eastern portion of HagiaHagia Sophia showing the anchorage Sophia showing the anchorage 
bars between eastern main arch and the eastern bars between eastern main arch and the eastern semidomesemidome..



Top view of the eastern portion of Top view of the eastern portion of HagiaHagia Sophia showing the anchorage bars Sophia showing the anchorage bars 
between eastern main arch and the eastern semi dome. between eastern main arch and the eastern semi dome. 



Top view of the eastern portion of Top view of the eastern portion of HagiaHagia Sophia showing the anchorage bars Sophia showing the anchorage bars 
between eastern main arch and the eastern semi dome.between eastern main arch and the eastern semi dome.



Side view of the eastern portion of Side view of the eastern portion of HagiaHagia Sophia showing the heads of  Sophia showing the heads of  
anchorage bars on the eastern main arch anchorage bars on the eastern main arch 



Enerji Yutucu BağlantılarEnerji Yutucu Bağlantılar

Energy Dissipating Devices (Shape memory alloys)Energy Dissipating Devices (Shape memory alloys)

••Shape memory alloys are characterized by a superShape memory alloys are characterized by a super--elastic behavior. elastic behavior. 
••Typical alloys are made of nickel and titanium. Typical alloys are made of nickel and titanium. 

••The energy dissipation takes place through phase changes from The energy dissipation takes place through phase changes from 
austenite to austenite to martensitemartensite and vice versa (super elasticity). and vice versa (super elasticity). 

••Loading and unloading paths generate a Loading and unloading paths generate a hysteresishysteresis loop characterized loop characterized 
by large yield displacements. by large yield displacements. 

••For low intensity earthquakes the device is stiff. For the desigFor low intensity earthquakes the device is stiff. For the design basis n basis 
earthquake the devices limit forces transmitted to the masonry bearthquake the devices limit forces transmitted to the masonry by y 
controlled relative displacements and by energy dissipation. Forcontrolled relative displacements and by energy dissipation. For
exceptionally large earthquakes the devices became stiff again fexceptionally large earthquakes the devices became stiff again for or 
collapse prevention.collapse prevention.



Shape Memory Alloy type devices used in earthquake retrofit of BShape Memory Alloy type devices used in earthquake retrofit of Basilica of S. asilica of S. 

Francesco in Assisi (After, Francesco in Assisi (After, BonciBonci et al., 2002)et al., 2002)



TEŞEKKÜR EDERĐMTEŞEKKÜR EDERĐM



Kültür Varlıklarının Depreme Karşı Yapısal Güçlendirmesi 
amacı ile yapılacak işler aşağıdaki dört ana grup altında 
özetlenebilir. 

Her bir gurup için teknik şartnamelerin hazırlanması 
gerekmektedir.

Zemin ve temel ara ştırmaları

Üstyapı çalı şmaları

Yapısal deprem performansının belirlenmesi

Güçlendirme projesi hazırlanması



Zemin ve temel ara ştırmaları:Zemin ve temel ara ştırmaları:
-- Zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle belirlenmesiZemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle belirlenmesi
-- Gerekli durumlarda zemin sondajı yapılmasıGerekli durumlarda zemin sondajı yapılması
-- Yapı temellerinin fiziksel ve malzeme özelliklerinin Yapı temellerinin fiziksel ve malzeme özelliklerinin 
jeoradar ve endoskopik yöntemlerle (gerekli durumlarda jeoradar ve endoskopik yöntemlerle (gerekli durumlarda 
muayene çukuru açılarak) belirlenmesimuayene çukuru açılarak) belirlenmesi

Üstyapı çalı şmaları:Üstyapı çalı şmaları:
-- Yapının, dinamik analize esas yapısal rölövesinin Yapının, dinamik analize esas yapısal rölövesinin 
çıkartılması çıkartılması 
-- Yapı malzemesinin mekanik özelliklerinin hasarYapı malzemesinin mekanik özelliklerinin hasar--
vermeyen yöntemlerle ve imkan veren noktalarda vermeyen yöntemlerle ve imkan veren noktalarda 
örnekleme yoluyla saptanması.örnekleme yoluyla saptanması.
-- Yapının üzerindeki hasarın sebeplerinin yerinde Yapının üzerindeki hasarın sebeplerinin yerinde 
yapılan incelemeler ve analitik çalışmalarla ortaya yapılan incelemeler ve analitik çalışmalarla ortaya 
konmasıkonması
-- Yapıda çevrel titreşim deneylerinin gerçekleştirilmesiYapıda çevrel titreşim deneylerinin gerçekleştirilmesi



Yapısal deprem performansının belirlenmesi
- Deprem performans analizine esas deprem yer hareketinin 
benzeşimi
- Yapı (yapı+zemin) sonlu eleman modelinin hazırlanması
- 3-boyutlu, lineer-olmayan statik ve dinamik analiz
- Yapının olası deprem hasar modalitelerinin belirlenmesi

Güçlendirme projesi hazırlanması
- Olası hasar modaliteleri karşılayacak güçlendirme 
yöntemlerinin Venedik  kriterlerine uyumlu bir belirlenmesi 

- Belirlenen yöntemlere dair maliyet/performans analizleri
- Güçlendirme yönteminin seçimi

- 3-boyutlu, lineer-olmayan analizlere dayalı olarak 
güçlendirilmiş yapının deprem performansının ontrol ve teyidi

- Güçlendirme projelerinin hazırlanması



AYA SOFYA’NIN DEPREM’DEN KORUNMASI HAKKINDA GÖRÜ ŞLERAYA SOFYA’NIN DEPREM’DEN KORUNMASI HAKKINDA GÖRÜ ŞLER

Đstanbul’daki deprem oluşumları üzerindeki son bilimsel bulgularĐstanbul’daki deprem oluşumları üzerindeki son bilimsel bulgular, , 
gelecek 30 yıl içinde 7.4 büyüklüğündeki bir deprem olasılığınıngelecek 30 yıl içinde 7.4 büyüklüğündeki bir deprem olasılığının
yaklaşık %70 olduğunu göstermektedir. Aya Sofya’nın bir çok kez yaklaşık %70 olduğunu göstermektedir. Aya Sofya’nın bir çok kez bu bu 
büyüklükteki depremler nedeniyle hasar görmüş olduğu ve yapısal büyüklükteki depremler nedeniyle hasar görmüş olduğu ve yapısal 
onarıma gereksinim duyduğu belgelerle kanıtlanan bir gerçektir.onarıma gereksinim duyduğu belgelerle kanıtlanan bir gerçektir.

Yapı, geçen zaman boyunca hasar (deformasyonlar, çatlaklar, harçYapı, geçen zaman boyunca hasar (deformasyonlar, çatlaklar, harçlarda larda 
meydana gelen bozulmalar), zayıflama birikimleri ve özellikle fameydana gelen bozulmalar), zayıflama birikimleri ve özellikle farklı rklı 
depremlerin etkilerinin birikmesi nedeniyle zayıflamıştır. depremlerin etkilerinin birikmesi nedeniyle zayıflamıştır. 

Aya Sofya’da 1990 yılında kurulmuş deprem hareketi izleme ağı, dAya Sofya’da 1990 yılında kurulmuş deprem hareketi izleme ağı, doğu oğu 
ve batı ana kemerlerinde göreceli bir zayıflık, tüm kemerlerde ve batı ana kemerlerinde göreceli bir zayıflık, tüm kemerlerde 
beklenmedik bir düşey esneklik ve güneybatı ana ayağında görecelbeklenmedik bir düşey esneklik ve güneybatı ana ayağında göreceli i 
bir zayıflık olduğunu pek çok kez göstermiştir. bir zayıflık olduğunu pek çok kez göstermiştir. 

Yapının deprem hareketinin kuvvetli olduğu dönemde yumuşadığı, Yapının deprem hareketinin kuvvetli olduğu dönemde yumuşadığı, 
takiben durgun dönemde rijitliğini tekrar kazandığı gözlenmiştirtakiben durgun dönemde rijitliğini tekrar kazandığı gözlenmiştir. 17 . 17 
Ağustos 1999 depremi sonrasında ise, beklenenin aksine  bu geri Ağustos 1999 depremi sonrasında ise, beklenenin aksine  bu geri 
kazanım tümüyle gerçekleşmemiştir.kazanım tümüyle gerçekleşmemiştir.



••Halen kurulu deprem ivme izleme ağının yenilenmesi,  mevcut Halen kurulu deprem ivme izleme ağının yenilenmesi,  mevcut 
çatlaklar, tüm yapıda belirlenecek röperler arasındaki relatif çatlaklar, tüm yapıda belirlenecek röperler arasındaki relatif 
deplasmanların ölçülmesi ve Tilt Metre kullanarak ana ayaklardakdeplasmanların ölçülmesi ve Tilt Metre kullanarak ana ayaklardaki i 
dönmelerin saptanması gereklidir.dönmelerin saptanması gereklidir.

••Mevcut bilgiler işği altında Ayasofya’nın ayrıntılı doğrusalMevcut bilgiler işği altında Ayasofya’nın ayrıntılı doğrusal--olmayan olmayan 
deprem analizleri yapılmış, deprem performansı ve muhtemel göçmedeprem analizleri yapılmış, deprem performansı ve muhtemel göçme
modları tesbit edilmiştir.modları tesbit edilmiştir.

••Ancak, Marmada’da beklenen depremin Aya Sofya üzerinde Ancak, Marmada’da beklenen depremin Aya Sofya üzerinde 
oluşturacağı riskin kesin olarak saptanabilmesi için halioluşturacağı riskin kesin olarak saptanabilmesi için hali--hazırdaki hazırdaki 
fiziksel durumununun kapsamlı şekilde belirlenmesi gereklidir. Bfiziksel durumununun kapsamlı şekilde belirlenmesi gereklidir. Bu u 
amaçla Radar, Ultrasonik, Termal, Sismik Tomografik ve Endoskopiamaçla Radar, Ultrasonik, Termal, Sismik Tomografik ve Endoskopik k 
görüntülemele ve incelemelerin kullanılması gerekir. görüntülemele ve incelemelerin kullanılması gerekir. 

••Bu teknolojileri kullanabilecek ve sonuçları yorumlayabilecek  nBu teknolojileri kullanabilecek ve sonuçları yorumlayabilecek  nitelikli itelikli 
elemanların isdihdamı veya yetiştirilmesi önemli bir husustur.elemanların isdihdamı veya yetiştirilmesi önemli bir husustur.


