
Sismik İzolatörleri
BRIDGESTONE



Le Corbusier tarafından tasarlanan Batı Sanatları Ulusal Müzesi 1959 yılında açılmıştır. 

sanat eserlerinin korun masına da katkı sağlar.
Sismik izolasyon sadece yapısal güvenliğe d eğil aynı zamanda yapı estetiğine ve değerli 

Bridgestone sismik iz olatörü kullanılmıştır. 
1998 yılında yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında 49 adet 

İsim: Batı Sanatları Ulusal Müzesi  

Adres:  7-7, Ueno-koen, Taito-ku, Tokyo 110-0007, Japonya

Çalışma Saatleri: Sabit koleksiyonlar Sabah 9:30 - Akşam 17:30 (Cuma & Cumartesi Sabah 9:30 - Akşam 20:00)

 Özel Sergi Sabah 9:30 - Akşam 17:30 (Cuma Sabah 9:30 - Akşam 20:00)

Kapalı Günler: Pazartesi ve 28 Aralık -1 Ocak tarihleri arası 

 (Eğer bir ulusal tatil Pazartesi'ye denk gelirse, bu durumda müze tatil gününde açık 

 olacak, bir gün sonra Salı günü kapatılacaktır)

URL: http://www.nmwa.go.jp/

Batı Sanatları Ulusal Müzesi (Tokyo, Japonya) 
Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilmiştir.



Titreşim Kontrol Sistemleri Geleneksel Sabit Temelli Sistem

•Deprem anında en yüksek güvenlik seviyesini sağlar.
•Mobilyaların ve armatürlerin düşmesi sebebiyle
 oluşabilecek ikincil afet risklerini azaltır.
•Yapısal sistemin hasar görmesini tamamen engeller.

Sismik izolatörler deprem enerjisini sönümler.

Sismik İzolasyon Sistemi

Hareket yatay* ve çok yavaş

Sismik salınım enerjisi kolon 
ve kirişlerin hasar alması ve şekil

değiştirmesi ile karşılanır.

Üstyapıda kullanılan sönümleyici 
sistemler sismik salınım 

enerjisini sönümler

Yapıların deprem davranışı

*Sismik dalgaların tiplerine göre yapı, yatayda hareket etmeyebilir.

Şiddetli  sarsıntıŞiddetli sarsıntı

Sismik İzolasyon
Sisteminin
Faydaları

Bir sismik izolatör ince tabakalar halinde lamine kauçuk katmanlar 
ve çelik plakalar içerir.

Sismik İzolatör Nedir?

Yüksek sönümlü kauçuk nedir?

Şekil değiştirme

Karbon

Sürtünme

Polimer zincir

Çapraz bağlantı noktalarıReçine

"İzolatörün düşey rijitliği yapının ağırlığını güvenle taşırken, yatay 
yöndeki elastik davranış yeteneği deprem sarsıntısını binadaki yavaş 

salınımlara dönüştürür."

Yüksek sönümlü kauçuk, elastik yay ve sönümleyici özelliklerini bir 
arada bulundurur. Genellikle yüksek sönümlü kauçuk izolatör 

uygulamalarında ilave sönümleyici cihazlara ihtiyaç duyulmaz ve 
özellikle dar alandaki montaj işlerine uygundur.

Sismik izolatörlerin çalışma prensibi

Basınç

Kauçuk Blok Katmanlı Kauçuk 
İzolatör

Basınç

Kayma Kayma

Kauçuk Katmanlar

Çelik Plakalar

Kauçuk Koruma Kılıfı

Flanş

Bulon yuvası

Koruma kauçuğu

Sismik izolatörler tüm yapı tiplerine uygundur.



İnsanların Yaşam Alanları

Sosyal altyapı

Ekonomik faaliyet

Mülk değeri

Tarihi ve kültürel miraslar



"Sismik izolasyonlu binamız deprem esnasında 
çok yavaş hareket ettiği için sakin kaldık."

"Önce bir miktar dikey titreşim vardı, daha sonra 

bu titreşim uzun ve yatay harekete döndü. Sanki 

bir botun üzerindeymişim gibi hissediyordum. Ani 

bir sallantı hiç bir zaman olmadı. Herhangi bir 

mobilya ya da eşya yerinden oynamadı, bu 

yüzden de panik olmadım. Bu sayede tamamen 

sakin kalabildim.

Konut sakini 3
"Eğer sismik izolasyon sistemine sahip 
olmasaydık, bize sığınan müşterilerimizin 
güvenliğini sağlayamazdık."

"Büyük Doğu Japonya Depremi'nin (2011) olduğu gün, 1,000'e yakın 
müşteri binayı depreme karşı kusursuz bir biçimde korumuş olan sismik 
izolasyon sistemi sayesinde geceyi mağazamızda geçirdi. Yapı eğer 
sismik olarak izole edilmemiş 
olsaydı, ürünler etrafa tamamen 
dağılmış olacaktı ve ortaya çıkan 
durum ile başa çıkamayacaktık."

Alışveriş Merkezi Müdürü

"Afet merkezi hastanesi olarak çalışmaya devam 
ettik, çünkü sismik izolasyon sistemine sahiptik. 
2016 Kumamoto Depremi sismik izolasyon 
sistemlerinin ne kadar etkili olduğunu bize gösterdi"

"Sismik izolasyon sistemine sahip 
olmayan afet merkezi hastaneleri 
deprem mağdurlarını ya da diğer 
hastaları kabul edemezler. 
Gelecekte yapılacak tüm 
hastanelerde mutlaka sismik 
izolasyon bulunmalıdır. 

Tıp Merkezi Direktörü

Büyük Doğu Japonya Depremi (2011) meydana geldiği 
zaman, çalıştığım yer büyük zarar görmüştü, evime 
döndüğümde kendimi en kötüsü için hazırlamıştım 
ancak en ufak bir hasar bile yoktu..

"Evde elektrikler kesilmişti, fakat eşimin 

yaralanmadığını görünce rahatlamıştım. 

Mobilyalar ve aksesuarlar yerlerindeydi, tüm 

tabaklar raflarında duruyordu. Sarsıntı sadece 

banyoda bir miktar suyun yere dökülmesine 

sebep olmuştu.

Konut sakini 1

"Sismik izolatörler bir ilaç firması olarak kesintisiz biçimde 
operasyonlarımıza devam etmemizi sağladı"

"İlaçların tedariği deprem anında bile kesintisiz devam etmek zorundadır. 
1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi tam da fabrikamızı iş devamlılığı 
vizyonumuz çerçevesinde depreme karşı korumamız gerektiğini düşünmeye 
başladığımızda meydana geldi. Bu deneyim ve sismik izolasyonlu yapıların 
hasar görmediği gerçeği bizi de sismik 
izolasyon sistemini seçmeye ikna etti.

İlaç Fabrikası Müdürü

"Dairemizi satın aldıktan hemen sonra bir
deprem meydana geldi, fakat henüz daireyi 
teslim almamıştık. Hasar olmadığını 
öğrendiğimizde rahatlamıştık."

"Kendimi güçlü bir sarsıntı için 

hazırlamıştım. Büyük ihtimalle 

mobilyaların devrileceğini tahmin 

ediyordum, ancak bir tane bile bardak 

rafından yere düşmedi."

Konut sakini 2

Sismik İzolatörlü binalarda deprem tecrübesi yaşamış kullanıcıların yorumları

Yukarıdakiler kullanıcıların izlenimleridir. Bu izlenimlerin paylaşılabilinmesi için gerekli 
izinler alınmıştır.



Diğer
Depo

Sosyal Yardım Tesisleri

Afet Önleme Yönetim Tesisi

vs.

Sismik izolasyon sistemi

Mevcut Yapı  Taban Sismik İzolasyonuOrta-Kat Sismik İzolasyonu 

Orta-Kat Sismik İzolasyonu 

Bridgestone Sismik İzolatörleri can ve mal güvenliği sağlar.

Önemli Kültürel Varlıklar

Showa Üniversitesi Hastanesi (Japonya)

Tokyo İstasyonu Marunouchi İstasyon Binası (Japonya) Osaka Şehri Belediye Binası (Japonya)

Nihonbashi Alışveriş Merkezi (Japonya)

Hastane

Ticari Yapılar

*1: Mevcut yapılarınıza sismik izolasyonun uygun olup olmadığını belirlemek için bize bu katalogda yer alan iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
*2 Japonya Sismik İzolasyon Derneği verilerinden alınmıştır.

Sismik izolatörler mevcut yapılara da "Sismik İzolasyon Retrofit"*1 inşaat yöntemiyle 

monte edilebilir. 100'den fazla yapıda bu yöntem kullanılmıştır.*2

de Young Müzesi (ABD)

Müze

Bridgestone sismik izolatörlerinin kullanıldığı 

bazı örnek uygulamalar.

Taiho Tıbbi Üretim Tesisi (Japonya)Kotoku Gözetim Ofisi (Japonya)

Fabrika ve Araştırma TesisiKamu Binaları

Ibis Hotel (Indonesia)

SONG TAO YUAN (Tayvan)Ada Kule (Japonya) 

Hokuriku Gakuen (Japonya)

Ofis Binası Okul Haberleşme Merkezi

Referanslar

NTT Docomo Shikoku
(Japonya)

Konut 



Bridgestone, sismik izolasyon sistemlerinin 
faydalarının daha iyi anlaşılabilmesi için yapıların 
deprem anındaki davranışlarını sismik izolasyon 
sistemi ve sabit temel sistemi ile simüle eden 
Sismik İzolasyon Simülasyon aracını kullanıma 
sunmuştur. 

Menshin-kan sismik izolatörler hakkında çeşitli 
eğitici bilgiler içeren bir müzedir. İçerisindeki 
açıklayıcı paneller, test cihazları ve deprem 
simülatörü aracılığıyla ziyaretçilerin konuyu rahatça 
anlaması ve deneyimlemesi amaçlanmaktadır.

Sismik İzolasyon 
Simülasyon Aracı

Bridgestone Menshin-Kan
1, Kashiocho, Totsuka-ku, Yokohama City,
Kanagawa 244-8510, Japan

Ulaşım
JR Doğu Tokaido Ana Hattı veya Yokosuka Hattı veya 
Yokohama Şehir Metrosu kullanılabilir. 
Totsuka İstasyonu'na varış. 
Daha sonra Kanagawa Chuo Kotsu otobüsü ile 5 dakika 
sürecek olan bir yolculuk sonrasında Bridgestone-mae 
otobüs durağında iniş.

Tokaido Yolu

Ofuna Yönü

JR East / Yokohama Şehir 
Metrosu Totsuka İstasyonu

Yokohama Yönü

İşlenmiş Mamüller Teknoloji Merkezi / 
Yokohama Fabrikası / Menshin-Kan Müzesi

Japonya Ulusal Yolu 1

JR Doğu Tokaido 
Ana Hattı / Yokosuka Hattı

ChagoKaidoYolu

Totsuka Modi

Lapis 3

Totsuka İstasyonu'nun 
doğu çıkışı üst katta ve 
zemin katından 
oluşmaktadır. Üst kattaki 
bilet gişesinden çıkıp 
aşağı kata merdivenler 
aracılığıyla ulaşın. Daha 
sonra Kanagawa Chuo 
Kotsu otobüsünü kullanın 
(●: Burada gösterilen 
platform numaralarından 
herhangi birini 
kullanabilirsiniz).

O
tob

üs d
urağ

ı

O
tobüs durağı

Taxi durağı

G
iriş yolu

Bridgestone-mae otobüs durağı

Menshin-Kan

HACI OMER SABBANCI HOLDING A.S.
Merkez: İstanbul, Türkiye
Kuruluş: 1926

Sabancı Grup Türkiye'nin lider 
kuruluşlarından biridir. Finansal 
hizmetler, bankacılık, enerji, çimento, 
parakende ve endüstri kollarında 
faaliyet gösteren Sabancı grup 
şirketleri kendi alanlarında pazar 
lideridir.

Bridgestone Şirketi
Merkez: Tokyo, Japonya
Kuruluş: 1931

Bridgestone Şirketi, dünyanın en 
büyük lastik ve kauçuk firmasıdır. 
Lastiklere ek olarak Bridgestone 
endüstriyel kauçuk ürünleri, kimyasal 
ürünler, spor ürünleri ve bisiklet gibi 
çeşitli ürünler de üretmektedir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ ve 
TİCARET A.Ş.
Merkez: İstanbul, Türkiye.
1974'de kurulmuştur, Bridgestone ile ortaklık 1988 yılına 
dayanmaktadır.  

Avrupa’nın ilk yedi büyük lastik üreticisi arasında yer alan Brisa 
dünyanın en büyük lastik üretim tesislerinden birine sahiptir. 
Bridgestone ve Lassa markaları ile 1800 çeşitte lastik pazara 
sunulmaktadır. Ürün ve hizmetler, yurtiçinde 1200’e yakın 
tabelalı satış noktasında, yurtdışında 60’ı aşkın ülkede 120’nin 
üzerinde tabelalı satış noktasında araç sahipleriyle 
buluşmaktadır.

Hakkımızda

Bridgestone'un Sismik İzolatörleri hak kında daha çok bilgi için ziyaret edin.



Yaesu Center Bldg. 11F, 1-6-6, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 103-0028, Japan
TEL: +81-3-5202-6865  FAX: +81-3-5202-6848
Mail: zzy310.menshin@bridgestone.com

Seismic Isolation and Vibration Control Products Business Department

Talepleriniz İçin

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Küçük Çamlıca Mahallesi Şehit İsmail Moray Sokak Temsa Sitesi NO:2/1 Üsküdar/İstanbul - Türkiye
Telefon: +90 216 544 35 00  Fax: +90 216 544 35 35
E-Posta: c.cankat@brisa.com.tr


