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GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPI SİSTEMLERİNDE YAPI VE ZEMİNİN 
DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ DEPREM 

PERFORMANSINA ETKİLERİ 

ÖZET 

Günümüzde gerek geoteknik mühendisliği ve gerek yapı mühendisliğindeki anlayışın 
gelişimine bağlı olarak, bina tasarımında artık sadece göçme yüklerinin hesaplanması 
değil, uygulanan yükler altında deformasyon davranışının tanımlanması ya da 
deformasyona bağlı olarak değerlendirmenin yapılması öncelikli hale gelmektedir. 
Tasarımı yapılan binada zeminle yapının bir arada çalışması sırasındaki zemin 
davranışının tanımlanması, uygulama bakımından büyük önem arz etmektedir. 
Özellikle ülkemizde 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak 
Binalar Hakkında Yönetmelik içerisinde “Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve 
Güçlendirilmesi” konusunun ayrıntılı bir şekilde açıklanması ile birlikte yapı-zemin 
etkileşimi kavramının önemi daha çok artmıştır. 

Yapısal analizlerde genellikle temeller ankastre kabul edilmekte ve temellerdeki yer 
değiştirme ve dönmeler ihmal edilmektedir. Ancak, yapı taşıyıcı sistemlerinde statik 
yükler etkisinde yapılan analizlerde dahi temellerde çökme ve dönmeler 
oluşmaktadır. Deprem yükü gibi dinamik yükler etkisinde yapı, zemin ile birlikte 
hareket etmekte ve temeller dinamik yükleme boyunca zemin üzerinde farklı 
konumlarda bulunabilmektedir. Zeminlerin davranışını temsil etmek için tanımlanan 
pek çok zemin modeli, doğrusal olmayan ve hiperbol şeklinde bir gerilme-şekil 
değiştirme bağıntısına sahiptir. Yapı-zemin etkileşimini içeren analizlerde hem 
zeminin hem de taşıyıcı sistem elemanlarının davranışını yeterince iyi temsil edecek 
doğrusal olmayan gerilme-şekil değiştirme bağıntıları kullanmak, yapı taşıyıcı 
sisteminde oluşacak etkilerin doğru şekilde belirlenmesi açısından son derece 
önemlidir. 

Bu çalışmada, bir binanın taşıyıcı sisteminde mevcut olan güçlendirilmemiş durum 
ile güçlendirilmiş durumunu karşılaştırarak yapı ve zeminin doğrusal olmayan 
davranışlarının ve farklı temel tipleri ile yerel zemin sınıflarının deprem 
performansına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, gerçekte var 
olan ve güçlendirme projesi yapılmış bir bina taşıyıcı sistemi, dört farklı temel tipi ile 
dört farklı yerel zemin sınıfı dikkate alınarak ve ayrıca karşılaştırma yapmak 
amacıyla, güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş taşıyıcı sistem durumunlarında 
temeller rijit kabul edilerek incelenmiştir. İncelenen binanın deprem performansının 
doğrusal elastik olmayan yöntemler ile değerlendirmeleri, yapı-zemin etkileşimi de 
dikkate alınarak yapılan analizlerle gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar 
açıklanmıştır. Değerlendirilen güçlendirilmiş bina modeli, Avrupa Birliği LessLoss 
Projesi kapsamında ele alınan binalardan biridir. Bu proje toplam üç yıl sürmüş ve 
2007 yılında Deliverable-106 raporuyla sonuçlanmıştır. LessLoss projesinin konu ile 
ilgili sonuçları, bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile farklı temel tipleri, farklı yerel 
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zemin sınıfları ve doğrusal elastik olmayan farklı deprem performansı değerlendirme 
yöntemleri için genişletilmiştir.  

Sayısal analizler, bina ve zeminin değerlendirmeleri için ayrı ayrı ve üç boyutlu 
olarak yapılmıştır. Düşey yükler ve yatay deprem yükleri etkisinde yapı-zemin 
etkileşimini incelemek amacıyla PLAXIS 3D Foundation yazılımında sonlu 
elemanlar ile üç boyutlu hesap modelleri oluşturulmuş ve analiz edilmiştir. Zemin 
davranışı, zeminin elastisite modülünün gerilmeye bağlı olduğu hiperbolik bir model 
olan Pekleşen Zemin Modeli ile tanımlanmıştır. Bu analizlerden elde edilen zeminin 
doğrusal olmayan gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, SAP2000 yazılımında sonlu 
elemanlarla oluşturulan üç boyutlu analiz modellerinde zemin davranışını 
tanımlamak için kullanılmıştır. Bu işlem, SAP2000’de alan elemanı (area/shell) ile 
doğrusal elastik olarak modellenen temellerin temel-zemin etkileşim bölgesinde 
yatay ve düşey doğrultularda (düşey doğrultuda sadece basınç yükü aktaracak 
şekilde) doğrusal olmayan bağlantı elemanları (non-linear links) tanımlanarak 
yapılmıştır. Seçilen farklı temel tiplerinden tekil temelli olan sistem, mini kazıklar 
eklenmesi durumu dikkate alınarak ayrıca incelenmiştir. Seçilen mini kazık 
elemanının yatay ve düşey yük etkisinde davranışları, ALLPILE yazılımı 
kullanılarak farklı yerel zemin sınıfları için elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 
SAP2000 analiz modellerinde tanımlanan tekil temellerin kazıklarla temas ettiği 
sonlu eleman düğüm noktalarında, yatayda X ve Y, düşeyde ise Z doğrultularında 
doğrusal olmayan noktasal yaylar ile tanımlanmıştır. 

Farklı temel tipleri ve yerel zemin sınıfları için oluşturulan sonlu elemanlar analiz 
modelleri, doğrusal olmayan hesap yöntemleri olan TDY 2007’de tanımlanmış 
Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü (AEDYY), FEMA 440’da tanımlanmış Eşdeğer 
Doğrusallaştırma (EDY) ve TDY 2007’de tanımlanmış Zaman Tanım Alanında 
Hesap (ZTADOHY) dikkate alınarak SAP2000 yazılımında analiz edilmiş ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, binanın deprem performansının farklı tipteki 
temel sistemleri ve yerel zemin sınıfları açısından önemli farklılıklar gösterdiği ve 
yapı-zemin etkileşiminin dikkate alınmasıyla birlikte hesaplanan performansların 
önemli ölçüde değiştiği görülmüştür. Temeller ankastre kabul edilerek elde edilen 
sonuçlar ile temel sistemi ve zemin davranışları tanımlanarak elde edilen sonuçlar 
farklılık göstermektedir. Doğrusal olmayan hesap yöntemleri kıyaslandığında, 
ZTADOHY ile elde edilen sonuçlar daha farklı olmakla birlikte AEDYY ile EDY 
sonuçlarında birbirine yaklaşık değerler hesaplanmıştır. Taban kesme kuvvetleri ve 
genel yapı performansı açılarından yapılan değerlendirmelerden, sadece üst yapının 
güçlendirilmesinin yeterli olmadığı, bununla birlikte temel sisteminin de 
güçlendirilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır. İncelenen tekil temel sistemine ait 
hesaplanan deprem performansının diğer incelenen temel tiplerine kıyasla genel 
olarak daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Tekil temellerin mini kazıklar ile 
güçlendirilmesi sonucunda binanın deprem performansında önemli artış olduğu 
hesaplanmıştır. 
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THE EFFECTS OF NON-LINEAR BEHAVIOURS OF SOIL AND 
STRUCTURE ON THE EARTHQUAKE PERFORMANCE OF 

STRENGTHENED BUILDINGS 

SUMMARY 

Nowadays, depending on the developments in both geotechnical engineering and 
structural engineering approaches, not only the calculation of failure loads but, 
defining the deformation behavior under applied loads or performing load and 
strength calculations depending on deformations are becoming a priority in the 
structural design of the buildings. Designing the building with soil-structure 
interaction is of great importance in terms of the behavior of the application. The 
importance of the concept of soil-structure interaction has increased together with the 
subject "Evaluation and Strengthening of Existing Buildings" addressed in detail 
with the Regulation of Buildings in Earthquake Zones (TEC 2007) came into validity 
in the year 2007 in Turkey. 

In general, foundations are considered as fixed members and, displacements and 
rotations in the foundations are neglected in the analysis. However, displacements 
and rotations occur in the foundations even under the static loading cases. 
Considering dynamic loading cases such as earthquake loads, the superstructure and 
soil moves together, in some cases the superstructure and soil moves towards 
opposite directions and foundations can be at different locations on soil during the 
dynamic loading. It is important to define nonlinear stress-strain properties of the 
materials and sections representing the behavior of soil and superstructure 
sufficiently and properly for the analysis that are performed with the soil-structure 
interaction. 

In this study, to evaluate the effects of different types of foundation systems and 
local soil classes and non-linear behaviours of soil and structure on the seismic 
performance is intended by comparing the cases of current unstrengthened and 
strengthened states of a building’s structural system. In this context, the structural 
system of a reinforced concrete building existing with a finished strengthening 
project is evaluated with four different types of local soil classes and four different 
types of foundations such as mat, continuous, spread and addition of mini piles. In 
order to make comparisons of the results, the foundations are also assumed as fixed 
for the strengthened and unstrengthened states of the building. The seismic 
performance evaluations of the building with non-linear methods for different cases 
is performed by the analysis including soil-structure interaction and the results 
obtained are summarized. 

The evaluated building structural model is one of the buildings studied in the scope 
of a European integrated project named “LessLoss”. This project took a total of three 
years and in 2007 resulted with the Deliverable-106 report. The relevant results of 
the Lessloss project has been extended with the results obtained in this study for 
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different foundation types, local soil classes and non-linear seismic performance 
evaluation methods. 

Studied structure is a five storey residential building located in the Zeytinburnu 
region of İstanbul and structural design was completed according to the existing local 
seismic design code in the year 1975. The information about overall and section 
dimensions, material qualities and etc. about the structural system are obtained by 
site and laboratuary measurements. The building has a ground floor level, three 
normal storey levels and one roof level. Heights of ground floor, normal storeys and 
roof are 3.15m, 2.75m and 2.50m respectively. The length of the building in X 
direction is 10.20m and the width in Y direction is 6.80m and total height is 13.90m. 
There are 0.85m long cantilever beams and slab in X direction of the building. 
Material quality of existing concrete columns and beams is identified as C16 
(fc=16MPa) and for existing reinforcement steel bars, it is S220 (fy=220MPa). In 
order to strengthen the structure, material qualities used are C20 (fc=20MPa) and 
S420 (fy=420MPa) for concrete and reinforcements respectively. Among defined 
foundation systems; mat foundation has 8.80m width, 11.35m length and 0.70m 
thickness, spread foundation has 0.7m concstant thickness for all, 2.00m width by 
2.00m length for columns’ bases and 2.00m width by 5.25m length for shear walls’ 
bases. To limit independence movements of the spread foundations in analysis, tie 
beams that have 0.30m width and 0.30m height for section dimensions are defined. A 
total of four circular section concrete mini piles with 0.30m diameter and 12m height 
are used at each column and shear wall location in order to strengthen spread 
foundations. There are four different kinds of local soil classes selected to define the 
soil that has interaction with structure through foundations. The soils defined to these 
classes are very dense sand, dense sand, moderate dense sand and loose sand in order 
to represent the classes given in TEC 2007 as Z1, Z2, Z3 and Z4 respectively. The 
soil is assumed to be one layer under the foundation with the same property for all 
cases of analysis. The pheatic line is also assumed to be low enough to neglect 
adverse effects of it. The building is located in the highest seismic zone listed in TEC 
2007. Local soil class for the location of the building is Z3, building importance 
factor is 1 and seismic weight participation factor for live load is taken as 0.30 for the 
analysis. 

Numerical analysis are performed separately for the building and soil by using three 
dimensional finite element models. In order to evaluate the soil-structure interaction 
for different local soil classes with vertical loading (dead and live loads) and lateral 
seismic loading conditions, three dimensional finite element models are created and 
analyzed using the PLAXIS 3D Foundation software. This software is used to 
analyse deformation and stability problems of geotechnical engineering by finite 
element modelling. 3D Foundation version of it is developed for three dimensional 
finite element analysis of offshore structures and various types of foundations. The 
behaviour of the soil is defined by a hyperbolical function named “Hardening Soil 
Model” where it's modulus of elasticity is dependent on the stress value. It is an 
advanced version of hyperbolic model and is used for defining loading-unloading 
behaviour properly. The stress-strain relations of the soils obtained from these 
analysis are defined as springs for the foundation area elements to the regions of 
interaction between foundation and soil, using the non-linear compression-only link 
elements in the three dimensional finite element building models created using 
SAP2000 software. Load-displacement curves of selected mini pile properties for 
different soil conditions in horizontal and vertical directions is obtained using 
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ALLPILE software. The results are defined as nodal springs for the spread 
foundation area elements to the point regions of interaction between foundation and 
mini piles using the non-linear link elements in the analysis models created using 
SAP2000. 

The analysis of the finite element models are performed according to three different 
non-linear analysis methods available in SAP2000 and the results are evaluated. 
These methods are “Incremental Equivalent Seismic Load Method (pushover)” and 
“Non-linear Time History Analysis Method“ defined in the Seismic Provisions of 
Turkey (2007) and “Equivalent Linearization Method (pushover)” defined in 
FEMA 400. 

In some pushover analysis cases of the strengthened building with spread 
foundations on loose sand, the results can not be obtained with enough steps to 
calculate the performance points because of large overturning of some foundations 
following with large deformations of columns at these locations. The same situation 
except overturning of the foundations is also occured for the strengthened building 
with rigid base assumption. The results of some TEC 2007 time history analysis 
performed for Z4 local soil class are representing the records through the last step 
before collapsing of some unstrengthened columns. 

In conclusion, the results of the pushover and time history non-linear analysis show 
that seismic performance of the building changes with different types of foundations 
and local soil classes and considering soil-structure interaction in the calculation of 
seismic performances makes significant changes on the results. Although the results 
obtained from the time history analysis differs from two pushover methods, the 
results of these pushover methods are at the approximate values. The difference 
between time history and pushover analysis is generally increasing with small 
amounts towards loose soil type. The seismic performance of the building with 
spread foundation system is far less than the other foundation systems evaluated and 
by applying mini piles to the spread foundation system, the earthquake performance 
is significantly improved. After evaluating seismic performances and base shears 
generally, it is understood that just strengthening of the superstructure is not enough 
and foundation system must also be strengthened. 
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1.  GİRİŞ 

1.1 Konu 

Yapı-zemin etkileşimi, yapı mühendisliği ve geoteknik mühendisliğinin en önemli 

alanlarındandır. Bu konu son yıllarda özellikle yapı mühendisliği konuları arasında 

ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Günümüzde hem geoteknik mühendisliği hem de 

yapı mühendisliğindeki anlayışın gelişimine bağlı olarak sadece göçme yüklerinin 

hesaplanması değil, uygulanan yükler altında şekil değiştirme davranışının 

tanımlanması ve şekil değiştirmeye bağlı olarak değerlendirme yapılması da öncelikli 

hale gelmiştir. Göçmeye kadar olan süreçteki davranış özellikleri, yapı-zemin 

etkileşimi problemlerinin vazgeçilmez konularındandır. Yapı-zemin etkileşimi 

problemlerinin ana unsuru, zeminin gerilme altındaki davranış özelliğidir. Bu durum, 

zeminle yapının bir arada çalışması sırasındaki zemin davranışının tanımlanmasına 

yönelik olduğu için uygulama bakımından büyük önem arz etmektedir. Yapı-zemin 

etkileşimi çok geniş bir kapsama sahiptir. Örneğin yüzeysel ve derin temeller, istinat 

yapıları, dolgular, tüneller, destekli derin kazılar, donatılı zeminler bu kapsama giren 

konulardandır. Özellikle ülkemizde 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem 

Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik içerisinde “Mevcut Binaların 

Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi” konusunun da detaylı bir şekilde ele alınması 

ile birlikte yapı-zemin etkileşimi kavramının önemi daha çok artmıştır. Yapı-zemin 

etkileşiminin binaların deprem performansına önemli etkisi bulunmaktadır. Bina 

temel sisteminin tipi de deprem performansı açısından yapı-zemin etkileşimi ile 

birlikte dikkate alınması gereken bir konudur. Tüm temeller, üst yapının aktardığı 

yüklerin temel zemininde yarattığı en yüksek gerilmenin bir göçme meydana 

gelmeden taşınabilmesi ve oluşan deformasyon miktarlarının yapının izin vereceği 

oturma miktarlarını aşmaması sağlanacak şekilde tasarlanmalıdır. Göçme yüklerinin 

hesabı ve deformasyonlar, tasarım sırasında genellikle ayrı birer analiz olarak ele 

alınsa da, temel ve üst yapı davranışı açısından bakıldığında birbirleri ile etkileşim 

içinde oldukları tartışmasızdır. 
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Günümüzde, birçok özel yapı için, yük-şekil değiştirme ilişkisinin tasarım esnasında 

olabildiği kadar hassas bir biçimde tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, 

çeşitli temel ve zemin tipleri için taşıma gücünün şekil değiştirmeye bağlı değişimini 

belirlemek önem taşımaktadır. Yapısal analizlerde genellikle temeller ankastre kabul 

edilerek ve temellerde yer değiştirme ve dönme olmadığı kabul edilmektedir. Oysa, 

yapı sistemlerinin statik yükler etkisinde yapılan değerlendirmelerinde temellerde 

çökme ve dönmeler oluşmaktadır. Deprem yükleri gibi dinamik bir yükleme 

durumunda yapı, zemin ile birlikte hareket etmekte ve temeller dinamik yükleme 

boyunca zemin üzerinde farklı konumlarda bulunabilmektedir. 

Bu tez çalışmasında, güçlendirilmiş binalarda yapı ve zeminin doğrusal olmayan 

davranışlarının, yapı-zemin etkileşiminin, farklı temel sistemlerinin ve lokal zemin 

sınıflarının deprem performansına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda, gerçekte var olan ve güçlendirme projesi yapılmış bir bina taşıyıcı 

sistemi, dört farklı temel tipi ile dört farklı yerel zemin sınıfı dikkate alınarak ve 

ayrıca karşılaştırma yapmak amacıyla, güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş taşıyıcı 

sistem durumunlarında temeller rijit kabul edilerek incelenmiştir. İncelenen binanın 

deprem performansının doğrusal elastik olmayan yöntemler ile değerlendirmeleri, 

yapı-zemin etkileşimi dikkate alınarak yapılan üç boyutlu sonlu elemanlar modeli 

analizlerleri ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. 

Zemin-yapı etkileşimini içeren analizlerde hem zeminin hem de yapının davranışını 

yeterince iyi temsil edebilecek gerilme-şekil değiştirme ilişkileri kullanmak 

önemlidir. Çoğu zemin, bir hiperbol ile tanımlanabilen ve doğrusal olmayan gerilme-

şekil değiştirme davranışına sahiptir. Bu tez çalışmasında zemin davranışı, zeminin 

elastisite modülünün gerilmeye bağlı olduğu doğrusal olmayan bir davranış modeli 

ile tanımlanmıştır. 

İncelenen güçlendirilmiş bina modeli, Avrupa Birliği LessLoss Projesi kapsamında 

ele alınan binalardan biridir. Avrupa Birliği LessLoss Projesi üç yıl sürmüş ve 2007 

yılında Deliverable-106 [1] raporuyla sonuçlanmıştır. LessLoss projesinin konu ile 

ilgili sonuçları, bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile farklı temel tipleri, farklı yerel 

zemin sınıfları ve doğrusal elastik olmayan farklı deprem performansı değerlendirme 

yöntemleri için genişletilmiştir. 
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2.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1 Önceki Çalışmalar 

Bir bölgedeki yapının deprem davranışlarının ayrıntılı değerlendirilmesinde, zemin 

yapı sisteminin dinamik özelliklerinin iyi anlaşılması gereklidir. Zemin, yapının 

davranışını değişik şekillerde etkiler: 

a. Yapının altındaki zemin, ana kayadaki deprem etkisini değiştirerek verir. Bu 

durum özellikle dolgu olan zeminlerde deprem etkisinin büyümesine sebep olur. 

b. Zeminin de harekete katılmasıyla, yapının periyod ve mod şekilleri gibi dinamik 

özelliklerinde değişiklikler meydana gelir. 

c. Yapıdaki titreşim enerjisinin önemli bir kısmı, zemine mesnetlenmenin rijit 

olmaması, zemindeki sönüm ve zeminde geri dönmeyen yayılma etkisiyle söner. 

d. Yapının üzerinde bulunduğu zeminin etkisiyle deprem sırasında taşıyıcı sistemde 

farklı oturmalar meydana gelebilir. 

Genellikle zemin yapı etkileşimi, b ve c de verilen olayların incelenmesi olarak ele 

alınır. Bu iki durumda yapının davranışı kısmi olarak zeminden ve benzer şekilde 

zeminin davranışı da yapının varlığından etkilenir. Bunun gibi, zeminin yer 

hareketini büyütmesi olarak bilinen olay da, zemin-yapı etkileşimi ile değişikliğe 

uğrar. Yapının temelinde meydana gelen hareketle, aynı yerde yapı olmadığında 

meydana gelecek olan serbest yüzey hareketi arasında fark ortaya çıkar. Ancak 

uygulamada bu ölçüde ayrıntılı inceleme, ender durumlarda göz önüne alınır. 

Genellikle, yapının zemine rijit olarak bağlı kabul edilerek tasarım yapılır.  Bununla 

beraber, bazı özel durumlar, zemin yapı etkileşiminin göz önüne alınmasını 

gerektirir. Yapının davranışının incelenmesinde ideal yol, deprem hareketinin ana 

kayaya uygulanması ve bunun üst zeminde ve yapıdaki etkilerinin hesaplanması 

olarak görülebilir. Ancak yer hareketi için elde edilen bilgilerin ana kayaya ait 

olmayıp, yeryüzü ölçümlerinden elde edildiği düşünülürse bunun gerçekçi olmadığı 

ortaya çıkar. Bunun yerine yapının temelinde yay ve sönüm alarak, deprem 
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hareketinin yüzeyden etkidiğini kabul etmek daha uygun olabilir. Diğer bir yol da, 

zeminin dinamik karakteristiklerinin önceden belirlenip, zemin ve yapının 

davranışının beraberce incelenmesidir. Zemin yapı etkileşimi özellikle, yapının 

temele rijit bağlı olmaması nedeniyle mod şeklinde değişikliğe, periyodunda 

büyümeye sebep olur [4]. 

Yapı-zemin ortak sistemini inceleyen ilk çalışmalarda zeminin şekil değiştirebilirlik 

özelliğinden yararlanılmıştır. Eylemsizlik özelliği terkedildiğinden, zemine ait şekil 

değiştirebilirlik değerleri statik durumdadır. Winkler hipotezi, zeminin davranışının 

tanımlandığı en basit modeldir. 

Zemini yarı sonsuz ortam olarak değerlendiren çalışmalarda zemin homojen, izotrop, 

lineer elastik yarı sonsuz ortam olarak kabul edilmektedir. Bu ortamın yüzeyinde 

kütlesiz, rijit dairesel ya da dikdörtgen plak gözönüne alınmaktadır. Bu rijit sistemin 

serbestlik derecesi üçü doğrusal, üçü açısal olmak üzere altıdır. 

Dinamik dış etkiler altında rijit temel plağının altındaki zemin gerilme dağılışı tam 

olarak bilinmediğinden, bu dağılış için bazı bilim adamları çeşitli kabuller yaparak 

sonuca gitmeye çalışmışlardır. Bu konudaki ilk çalışmalarda, yarı sonsuz ortam için 

harmonik düşey yük etkisindeki rijit dairesel plakların altındaki zemin gerilme 

dağılışı sabit olarak kabul edilmiş, daha sonraları ise rijit dairesel plağın altındaki 

gerilme dağılımı daha gerçekçi bir ifade ile elde edilmiştir [5, 6]. 

Üst yapı-zemin ortak sistemin incelenmesinde çalışmaların en önemlisi Parmelee 

tarafından yapılmıştır. Parmelee, Bycroft'un çalışmasından faydalanarak, yatay 

harmonik yer hareketi etkisi altındaki tek katlı sistemi ve zeminin katkısını ifade 

eden yay ve sönümleyicileri gözönüne alarak incelemiştir [6, 7]. 

Modal analiz açısından, üst yapı-zemin ortak sisteminde birinci titreşim modunun 

sistemin davranışına büyük oranda katkıda bulunduğu birçok araştırmacı tarafından 

kanıtlanmıştır. Parmelee bu özelliği gözönünde tutarak, bazı çalışmalarında zemin 

ortamı ile ilgili katsayıları birinci titreşim frekansı için hesaplayıp bunları titreşim 

süresince sabit kabul ederek parametrik bir araştırma yapmıştır. 

Rijit plak çözümlerinden yararlanan yaklaşımın en önemli bir eksiği üst yapının 

temelini yüzeysel olarak kabul etmek zorunda oluşudur. Uygulama açısından önemli 

olan gömülü temel durumları için Novak-Beredugo, Parmelee-Kudder, Petrovski 

tarafından yaklaşık çözümler geliştirilmiştir. 
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Zemini sınırlı bir bölgede ayrık sistem olarak idealleştiren çalışmalarda; Parmelee ve 

Lee zemini sonlu bir bölgede, kendilerinin tanımladığı rijitlik ve sönüm elemanları 

ile idealleştiren bir model geliştirmişlerdir. Lysmer-Kuhlemeyer sonsuz ortamda 

radyasyondan dolayı meydana gelen enerji kaybını, sonlu elemanlarla idealleştirdiği 

bir bölgede gözönüne almayı amaçlamıştır. Bunun için enerji kaybını göz önüne 

almak için sonlu elemanlarla idealleştirilen bölgenin çevresine enerji yutan viskoz 

sınırlar ve bunlara ait sınır şartları tanımlanmıştır. Sonlu elemanlarla idealleştirilen 

bütün çalışmalarda zemin ve yapı ortak bir sistem olarak birlikte göz önüne 

alınmaktadır. Son yıllarda, çubuk sistemlerde ve sürekli ortamların statik ve dinamik 

analizlerinde kullanılan sonlu elemanlar yöntemi üst yapı ve zeminden oluşan 

sistemin idealleştirilmesi için uygun bir yöntem olmaktadır. Seed-Idriss, Khanna, 

Finn-Reiner ve Wilson gibi bilim adamları sonlu elemanlarla zemini modelleyerek 

zemin-yapı dinamik etkileşim problemini incelemişlerdir. 

Wolf kitabında zaman tanım alanında yapı-zemin etkileşimi konusunu detaylı olarak 

anlatmıştır [8]. Bull ise kitabında yapı-zemin etkileşiminde sayısal analiz ve 

modelleri incelemiştir [9]. 

Hutchinson, yatay yük taşıyıcı karma sistemlerde deprem yükleri altında yapı ve 

temelin lineer olmayan davranışı adlı çalışmalarında bir tip perdeli çerçeve sistemi 

modelini ve bu yapının davranışını lineer olmayan dinamik zaman tanım alanında 

hesap analizleri ile araştırmışlardır. Yapının iki boyutlu düzlemsel çerçeve modeli 

süneklik düzeyi yüksek olarak kabul edilip donatılmış ve temeldeki kayma ve oturma 

etkileri elastik ve elastik olmayan davranışlar gösterecek şekilde modellenmiştir. 

Parametre olarak, temelin moment ve kesme kuvveti talepleri, göreli kat ötelemeleri, 

ivme büyütmesi ve sünek çerçeve birleşimlerindeki sönümlenen enerji değerleri 

incelenmiştir. Sonuç olarak, güvenilir bir şekilde ölçüm ve tasarım yapılırsa SFSI’nın 

deprem kuvvetleri ve göreli kat ötelemesi taleplerini yapı temel sisteminde 

sönümlenen ek enerjiyle azalttığını göstermiştir. Ek olarak yapı sistemiyle zemin 

arasındaki etkileşimin genellikle yapının içindeki kolon kiriş bağlantıları v.b. 

bölgelerdeki sönümlenen enerji oranını arttırdığı gözlemlenmiştir [10].  

Jafarieh tarafından yapılan yapı-zemin etkileşimi dikkate alınarak yapılan şekil 

değiştirme esasına göre tasarım adlı çalışmada şekil değiştirme esasına göre tasarım 

metodunun yapının elastik olmayan şekil değiştirme taleplerini belirlemek için 
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basitleştirilmiş bir yönteme dayandığı belirtilmiştir. Bu yöntem genellikle doğrusal 

olmayan sistemin eşdeğer bir doğrusal sistem ile yerdeğiştirilmesi ya da elastik 

olmayan tasarım spektrumunun belirli kavramlarının kullanılması ile 

gerçekleştirilmektedir. Yapı-zemin etkileşimi yapı taşıyıcı sisteminin lineer olmayan 

şekil değiştirme ve süneklik talebi üzerinde etkili olmaktadır. Sonuç olarak, makul 

bir şekil değiştirme esasına göre tasarım yaklaşımının yapı-zemin etkileşimini 

dikkate alması uygun olacağını belirtilmiştir. Bu araştırmada, şekil değiştirme 

esasına göre tasarım yöntemlerinin adımları yapı-zemin etkileşimini dikkate alacak 

şekilde tekrar düzenlenmiştir. Tasarlanıp sunulan bu yöntem daha sonra tipik bir 

örnek üzerinde yapı-zemin etkileşiminin önemini göstermek üzere uygulanmıştır 

[11]. 

Armando tarafından yapılan dinamik yapı-zemin etkileşiminin çok katlı yapıların 

doğrusal olmayan davranışına ve deprem güvenliğine etkisi adlı çalışmada, bir grup 

betonarme bina, düşey yükleri ve mekanik özelliklerini yansıtan sistemler 

tanımlanarak, dinamik yapı-zemin etkileşiminin sismik davranış, süneklik talebi ve 

güvenlik seviyeleri üzerindeki etkilerini mevcut kriterler ve metodlarla uyumlu bir 

şekilde araştırmak için depreme dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Binaların 

Meksika’da gevşek zeminli bölgelerde olduğu varsayılmış ve yapı ömrü boyunca 

oluşabilecek en büyük depremin karakteristik parametrelerinin tanımlandığı zaman 

tanım alanında hesap yer ivme kayıtları etkitilmiştir. Yakın-rezonans durumu için 

yapı-zemin etkileşiminin süneklik istemleri üzerine etkileri önemli oranda sistem 

sönümüne bağlı olmaktadır. Araştırılan binaların geometrisine göre bu sönüm, 

binanın yüksekliğinin genişliğine oranı ile önemli ölçüde bağlantılıdır. Bu 

doğrultuda, oranın 1.4 değerinden büyük olduğu binalar için kat ve genel süneklik 

istemleri aynı orandaki ankastre mesnetli binalarınkine göre artmakta, oranın 1.4 

değerinden düşük olduğu binalarda ise süneklik istemleri aynı orandaki ankastre 

mesnetli binalarınkine göre azalmaktadır. Yapının hakim doğal periyodunun zeminin 

hakim periyodundan değer olarak çok farklı olduğu durumların tümünde yapı-zemin 

etkileşimi, süneklik istemlerinde bahsedilen orandan bağımsız olarak azalmaya 

sebebiyet vermiştir [12]. 

Bayat, binaların deprem performansının değerlendirilmesine yapı-zemin 

etkileşiminin dahil edilmesi, adlı çalışmalarında zemin tipinin yapısal deprem 

performansını nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Bu çalışmaya göre zemin, yapı 
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davranışını iki şekilde etkilemektedir. Bunlar serbest-alan hareketindeki değişiklik 

(kayıt alanı etkisi) ve yapı-zemin etkileşimi sebebi ile olan etkilerdir. Mevcut deprem 

tasarım yaklaşımı binaların orta ve büyük şiddetteki depremler sırasındaki lineer 

olmayan davranışına dayandığı için zeminin yapıların lineer olmayan davranışına 

etkisinin araştırılmasına ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada ATC-40’ın  

kapasite spektrum metodu için yapı-zemin etkileşiminin hesaplara dahil edildiği bir 

yöntem önerilmiştir. Ek olarak, zeminin esnekliğinin yapıların şekil değiştirme 

talepleri üzerindeki ana etkileri çeşitli tipik örneklerle açıklanmıştır [13]. 

Üstyapı-zemin ortak sisteminin deprem hesabı başlıklı doktora tezinde, üstyapı ile 

zeminden oluşan ortak sistemin deprem hesabı için matematik modeller geliştirilmiş, 

bu modeller çerçevesinde üstyapı ile zemin arasındaki dinamik karşılıklı etki olayı 

incelenmiştir. Üstyapı-zemin ortak sisteminin deprem etkisi altındaki dinamik hesabı 

en genel şekli ile ele alanmış; geliştirilen modellerin sağladığı olanaklardan 

yararlanılarak, bir ve birden fazla üstyapıyı kapsayan, ortak sistemlerin titreşim 

özellikleri araştırılmıştır [16]. 

Kule türü yapıların deprem davranışının zemin-yapı etkileşimi gözönüne alınarak 

incelenmesi adlı doktora tezinde, çekme almayan Winkler zeminine oturan dairesel 

plak ve bu plağa merkezinde mesnetlenen kolonun oluşturduğu plak-kolon sisteminin 

dinamik etkiler altındaki davranışı incelenmiştir. Kolon yayılı kütleli olup, ayrıca 

yüksekliği boyunca çeşitli seviyelerde toplu kütleler bulunmaktadır. Yüksekliği 

boyunca kolonun kütlesi ve eğilme rijitliği değişken olup toplu kütlelerin dönme 

ataletlerinin katkısı da hareket denklemine eklenmiştir. Kolonun mesnetlendiği 

dairesel plağın hem rijit hem de elastik olması durumları gözönüne alınmıştır. Kolon 

ve plak hareket denklemleri ayrı ayrı yazılmıştır. Kolon ve plağın elastik olması 

durumunda titreşim denklemleri diferansiyel denklem türünde olduğundan sistem 

hareket denklemini elde ederken denklemlerin birleştirilmesinde yaklaşık çözüm 

izlenmiştir [17]. 

Deprem yükleri altındaki aşırı yüksek bir bina ile temel zemini arasındaki etkileşimin 

elastik-plastik zaman tanım alanında analizle irdelenmesi konulu çalışmada, aşırı 

yüksek bina ile temel zemini arasındaki sismik etkileşimi deprem yükleri altında 

incelendi. Beton, çelik donatı ve çelik çerçeveye etki eden kuvvetleri işleyen bir 

program yazıldı. Buna ek olarak zeminin doğrusal olmayan karakterini modellemek 
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için Mohr-Coulomb yenilme kriteri kullanıldı ve bu yenilme kriteri de Druckner-

Prager kriteriyle uyumludur. Zeminin viskoz sönümlemesi ve doğrusal olmayan 

zemin-temel teması incelendi. Pratik bir mühendislik örneği olarak ele alınan aşırı 

yüksek bir binanın dinamik davranışı ve elastik-plastik zaman tanımlı analizi yapıldı. 

Analizler sonunda yapısal elamanların ve dinamik davranışın değişkenlik gösterdiği 

saptandı. Elde edilen sonuçların aşırı yüksek binaların temel etkileşimi için ciddi 

önermeleri bulundu [25]. 

Mevcut binalar için farklı şartnamelerin varsayımlarının irdelenmesi konulu 

makalede, imalatı tamamlanmış binaların sismik kapasitesinin statik itme analizi ile 

Amerikan FEMA 356 ve Yunan GRECO (EC 8 tabanlı) şartnamelerinin yöntemsel 

varsayımlarına göre değerlendirilmesini irdelenmiştir. Dört katlı bir binadan elde 

edilen deneysel veriler şartnamelerin içerdiği tasarım varsayımlarını kıyaslamak 

amaçlı kullanılmıştır. Binanın rijitliği veya plastik deformasyonları dikkate 

alındığında şartnamelerin içerdiği varsayımların çok farklı sonuçlar doğurduğu 

gözlemlense de, hedeflenen yerdeğiştirmeler için yapısal performans değerleri fazla 

farklılık göstermemiştir. FEMA 356 şartnamesinin öngördüğü efektif akma noktası 

değerlerinin EC 8 şartnamesinde belirtilenden dört kat yüksek olduğu görülmüştür. 

Her iki şartname de düşük seviyedeki ivmelenmeler için yapının elastik davranış 

sergileyeceği öngörülmüştür [26].  

Doğrusal olmayan itme analizi ile performans bazlı yapı tasarımı yapmak genellikle 

zorlu ve yoğun bir iteratif hesaplama gerektirir ve bu tasarım metodu tasarımcının ve 

şartnamelerin gerektirmelerine uymak zorundadır. Betonarme binaların doğrusal 

olmayan statik itme analizi kullanarak optimal sismik performans tasarımı konulu 

makalede, bilgisayar bazlı efektif bir statik itme analizi hesabını kolaylaştıracak 

nümerik optimizasyon yöntemleri betonarme binalarda kullanılmak üzere 

sunulmuştur. Betonla kıyaslandığında çelik donatı betonarme binaya gereken 

düktiliteyi vermek için daha uygun maliyetlidir. Bu çalışma kapsamında, tasarım 

optimizasyonu sırasında çelik donatı oranları tasarım değişkenleri olarak alınmıştır. 

Virtüel iş prensibi kullanılarak doğrusal ve elastik olmayan sismik kat hareketleri 

statik itme analizi sayesinde yapının her elamanı için tasarım parametreleri olarak 

kullanılabilir. Bir optimallik kriterleri tekniği betonarme binaların performansa 

dayalı sismik tasarım optimizasyonu problemini çözmek için bu makalede 
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sunulmuştur. İki çerçeve örneği burada önerilen optimal tasarım metodunun 

pratikliğini göstermek maksadı ile verilmiştir [27]. 

Zayıf zeminlerde yapılan binalarda dinamk yapı kazık zemin etkileşimi için 

uygulamaya yönelik bir hesap yöntemi adlı raporda, günümüzde uygulamada 

kullanılan özel mühendislik yazılımlarından yararlanarak, deprem etkisi altında bu 

tür bir etkileşim analizinin gerçekleştirilmesi için önerilen pratik bir yöntemi 

özetlemektir. Önerilen yöntemde, zemin ortamında ve kazıklarda doğrusal olmayan 

(nonlineer) üç boyutlu dinamik davranışın mutlaka göz önüne alınması 

öngörülmektedir. Üstyapıda ise, Deprem Yönetmeliği ile tanımlanan azaltılmış 

deprem yükleri altında doğrusal (lineer) analiz yapılabilir. Ancak günümüzde yüksek 

bina sınıfına giren binalarda uygulanan Performansa Göre Tasarım yaklaşımı, bu tür 

binalarda doğrusal olmayan (nonlineer) dinamik davranışın hesaba katılmasını 

zorunlu kılmaktadır [28].  

İleri analitik teknikler yardımı ile betonarme binaların sismik tasarımı adlı makalede, 

iki farklı limit durumuna ait performans kriterini içeren bir sismik tasarım yöntemi 

ortaya konmuştur ve tasarımda güçlü hesaplama aletlerinden yararlanılarak fizibil bir 

kısmi elastik yapı modeli kullanılmıştır. Makalede verilmek istenen yöntem EC 8 

gibi modern tasarım şartnamelerine uygun hazırlanmış olup, iki farklı tasarım 

alternatifi önerilmiştir. Bu alternatiflerden birincisi zaman tanımlı analizdir ve 

ikincisi ise statik itme analizidir. Önerilen yöntemin çok katlı betonarme çerçeve 

sistemleri için bilinen şartnamelere göre daha iyi sonuç verdiği ve çok az plastik 

deformasyon yapan bazı elemanlar için etriye sayısını azaltarak daha ekonomik 

tasarımı sağladığı görülmüştür [29]. 

Elastik olmayan statik itme analizinin, elastik olmayan dinamik analize göre daha 

basit olmasından dolayı son yıllarda bu metotla yapılmış pek çok araştırma 

bulunmaktadır. Betonarme binalarda statik itme analizi ile dinamik yenilme 

analizinin kıyaslanması adlı bu makalede, elastik olmayan statik itme analizinin 

doğruluğu ve uygulanabilirliği dinamik itme analizi ile ve idealleştirilmiş kırılma 

zarflarıyla kıyaslanmak suretiyle incelenmiştir. Bu kıyaslanmanın yapılabilmesi için 

yapay ve gerçek deprem kayıtları farklı özelliklerdeki 12 betorme binaya 

etkitilmiştir. Deprem kayıtları binalara etkitilirken, kayıtlar ölçeklendirilip binaya 

uygulandıktan sonra binanın verdiği maksimum spektral yanıt belirlenmiştir ve yapı 
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yenilene kadar yükler uygulanmıştır. Detaylı iki boyutlu modeller vasıtasıyla 

yapılmış yüzden fazla elastik olmayan dinamik analizin sonuçları kullanılarak (her 

bir bina için) farklı yükleme kombinasyonları altında dinamik ve statik itme 

analizlerine ait çözüm zarfları karşılaştırılmıştır [30]. 

Tekil temeller (sömeller) üzerindeki çerçevelerin salınımlı izolasyonu: tasarım 

anlayışı ve metodun kısıtları, günümüze değin, sismik izolasyon konusu üzerine, 

sismik yükler altında yapının temelinin elastik olmayan davranışından yararlanan ve 

sismik koruma sağlayan pek çok tasarım metodu önerildi. Bu metotlardan biri de 

salınımlı temel tasarımı olarak bilinen ve temelin kesitini ve donatılandırılmasını 

minimuma indiren (klasik olarak aşırı boyutlandırılan ve donatılandırılan temeller 

yerine) ve böylelikle deprem yüklerinin temelin salınımı sırasında, temelin 

eylemsizliği sayesinde, üst yapıya minimal etkimesini sağlayan bir tasarım 

mantığıdır. Yakın zamanda yapılan araştırmalar salınımlı temel sisteminin 

çerçevelerden oluşan yapılar için sahip olduğu potansiyel efektifliğini tek açıklıklı 

yapıların performansını örnek olarak kullanarak gözler önüne sermiştir. Bu makale 

(a) salınımlı temel izolasyonu metodunun (özellikle zemin parametrelerinin belirsiz 

olduğu durumlarda) olası kısıtlamaları üzerine ışık tutmuştur; (b) yer hareketi 

karakteristiğinin potansiyel zararlı etkilerini araştırmıştır; (c) daha karmaşık yapıdaki 

binalar için salınımlı temel izolasyonu sisteminin ektinliğini irdelemiştir. Salınımlı 

temel tasarımı ile sismik izolasyon yapılmasının genelleştirilerek iki açıklıklı 

binalara temelin bilinçli olarak küçük boyutlandırılarak uygulanması özellikle güçlü 

sismik sallanma durumunda, temelin salınımı kısıtlı olsa bile pozitif etkiler 

yaratmıştır. Çerçevenin yatay ve senkronlu dikey yüklere maruz kalması durumunda 

ise salınımlı temel ile yapılacak sismik izolasyonun performansı limitlenir ve bu 

durum alüvyal birikinti bölgelerindeki yapılar için olasıdır [31]. 

Tekil sömeller üzerine oturtulmuş düşük yükseklikli çerçeve sistemlerinin salınımlı 

temellerle sismik izolasyonu adlı makale kapsamında yeni bir temel tasarımı (sismik 

yükler altında) yaklaşımı önerilmektedir. Günümüzde kullanılan sismik dayanımı 

artırma yöntemi olan geniş kesitli ve fazla donatılı temeller yerine, bu metotla 

geliştirilen temellerde bilinçli olarak kesit küçültmesine gidilmiştir. Buradaki amaç 

temelin zemin (sert, sıkı zemin) üzerinde salınım yapmasını sağlayarak yapıya gelen 

yüklerin azaltılması ve zemin yapı ara yüzünde plastik mafsal oluşumunun 

kolaylaştırılması sağlamaktır. Günümüz temel tasarımı anlayışı ile bu makalede 
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verilmek istenen temel tasarımının performansını kıyaslamak amacıyla tek açıklıklı 

ve iki katlı olan bir momente direnen çerçeve sistemi için deprem yükleri altında 

analizler yapılmıştır. Analizler bir sonlu elemanlar programı vasıtası ile 

gerçekleştirilmiş olup, malzemelerden (zemin ve yapı) ve geometriden (temelin 

yukarı yönlü yükselmesi ve P–Δ etkileri)  kaynaklanan  nonlineeriteler hesaba 

katılmıştır. Farklı temel özelliklerine sahip binaların performansı öncelikle artımsal 

itme analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan bu analizlerde yapının temeline gelen 

eksenel kuvvetin ve moment/kesme oranının sismik ivmelenme sırasında ciddi 

boyutlarda değiştiği görülmüştür ve bu durumunda temelin moment yükleri altındaki 

rotasyon davranışnın etkilendiği gösterilmiştir. Farklı temel tiplerine sahip olan 

yapıların performansı zaman tanımlı analiz yöntemi ile değerlendirilirken pek çok 

deprem kaydından faydalanılmıştır. Her iki binanın da orta şiddetlerdeki deprem 

yükleri altındaki performanslarının kabul edilebilir düzeyde olduğu saptansa da çok 

şiddetli deprem kayıtları için bu makalede önerilen temel sistemine sahip yapının 

daha avantajlı olduğu görülmüştür. Bahsi geçen yapıdaki (bu makalede önerilen 

şekilde temeli boyutlandırılmış olan yapı) kolonlarda hiçbir hasar gözlenmemiştir ve 

kiriş ve duvarlarda ise ihmal edilemeyecek düzeyde/tamir edilebilir  hasar tespit 

edilmiştir [32]. 
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3.  YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER 

3.1 Yapı-Zemin Dinamik Etkileşimi 

Yapı-zemin dinamik etkileşim analizi genel olarak iki grup altında incelenebilir. 

Bunlar dinamik etkileşim analizi ve sistemi idealize ederek yapılan dinamik analizler 

olmak üzere sıralanabilirler. Burada, sistemi idealize ederek yapılan dinamik analiz 

yöntemleri kısaca tanıtılacaktır. 

Dinamik etkileşim analizinde göz önünde bulundurulan noktaları: 

 Zemine ait karakteristiklerin derinliğe bağlı olarak değişmesi 

 Zeminin düzgün olmayan özellik göstermesi 

 Problemin üç boyutlu olarak tasarlanabilmesi 

 Yapıların birbirlerine olan dinamik etkisi şeklinde sıralayabiliriz. 

3.2 Sistemi İdealize Ederek Yapılan Analizler 

Üst yapı-zemin ortak sistemlerinde karşılaşılan problemlerin en önemlileri, zemin 

tabakalarının yatay olmaması ve deprem dalgasının sadece düşey olarak 

yayılmamasıdır. Bu tür problemleri çözümleyebilmek için, bir çok araştırmacı 

sistemi idealize ederek çözüme hızlı şekilde ulaşmayı amaç edinmiştir. Sistemleri 

idealize ederek yapılan çözümleri genel olarak iki grup altında toplayabiliriz. 

 Doğrudan çözüm yöntemleri 

 Çok adımlı çözüm yöntemleri 

3.2.1 Doğrudan çözüm yöntemleri 

Bu çözüm yöntemleri ile deprem etkisi altında bulunan ortak sisteme ait 

yerdeğiştirmelerin, taşıyıcı elemanlara ait kesit tesirlerinin, mod şekillerinin ve zemin 

gerilmelerinin zamana ya da frekansa bağlı olarak çözümü tek adımda hesabı 

amaçlanmaktadır. 
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Bu etkilerin belirlenmesinde birçok çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Sonlu 

elemanlar yönteminin amacı, bir yapıyı, zemini, bölgeyi ya da bir cismi çok sayıda 

parçaya ayırarak analiz etmektir. En çok kullanılan iki boyutlu eleman olarak üçgen 

ve dörtgen elemanlar kullanılmaktadır. Bu elemanların yardımıyla iki boyutlu bir 

yapının ya da zeminin geometrisi bu elemanlardan çok sayıda kullanılarak temsil 

edilebilmektedir. 

Sonlu elemanlar yardımıyla elde edilen üst yapı-zemin dinamik etkileşimini ifade 

eden hareket denklemini zamanın ya da frekansın fonksiyonu olarak iki şekilde 

yazılabilir. Zamana bağlı olarak yapılan çözümlerde hareket denklemini direk olarak 

integrasyon ya da modal analiz gibi yöntemlerle çözebiliriz. Frekansa bağlı olarak 

yapılan çözümlerde, hareket denklemini frekansın fonksiyonu olarak çözüp Fourier 

dönüşümünü uygulayarak zamana bağlı değerlere geçilebilir. 

3.2.2 Çok adımlı çözüm yöntemleri 

Bu yöntemlerin temeli süperpozisyon prensibine dayanmaktadır. Bu yöntemlerin 

ışığı altında hesap yaparken, üst yapı ve zeminden oluşan sistemi alt sistemlere 

ayırarak çözüme gitmek, daha sonra elde edilen sonuçları süperpoze etmek çok 

adımlı çözüm yöntemlerinin temel esasını teşkil etmektedir. Bu yöntemler kullanışlı 

ve basit bir hesap tarzı oluşturduğundan doğrudan çözüm yöntemlerine göre daha 

avantajlı olmaktadır. 

3.2.2.1 İki Adımlı Çözüm Yöntemi  

Üst yapı-zemin dinamik etkileşimi iki aşamada incelenmektedir. İlk adımda, yapının 

belirli bir sönüm ve rijitliğe sahip olduğu varsayılmıştır. Kütlelerin toplandığı kat 

seviyelerindeki ivme değerlerine ilave olarak, taban ivmesi sonucu yapıda oluşan 

sönüm ve elastik (yay) kuvvetler hesaplanmaktadır. İkinci adımda, ilk adım sonucu 

bulunan ivme değerlerine taban ivmesini katarak kat hizalarındaki toplam ivme 

değerleri hesap edilir. Her kat için hesap edilen toplam ivme değeri ile o katın kütlesi 

çarpılarak atalet kuvvetleri bulunur. İlk adımda her bir kat için bulunmuş olan sönüm 

ve elastik kuvvetlerine ikinci adımda bulunan atalet kuvvetlerini eklemek suretiyle 

kat seviyelerindeki toplam dinamik kuvvetler elde edilmiş olur. Her iki adımda da üst 

yapının rijitliği, zeminin rijitliği ve kütlesi göz önünde tutulmaktadır. Bu yöntem 

sonucunda, üst yapı-zemin ortak sistemlerinde etkileşim miktarının ve türünün 
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zeminin rijitliğin, üst yapının rijitlik ve kütlesine bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Üst yapının rijitlik özelliğine bağlı olarak meydana gelen etkileşime kinematik 

etkileşim, üst yapının kütlesi sebebiyle oluşan etkileşime ise eylemsizlik etkileşimi 

denilmektedir. 

3.2.2.2 Üç Adımlı Çözüm Yöntemi  

Bu yöntemi iki adımlı çözüm yönteminin özel bir hali olarak düşünebiliriz. Zemin 

ortamının rijit olduğu varsayılarak Kausel ve Roesset tarafından aşağıdaki bir hesap 

tarzı geliştirilmiştir. 

İlk adımda, sismik etki altında kütlesi olmadığı kabul edilen rijit temel plağına ait 

hareketin belirlenmesi; ikinci adımda, zemin ortamı ile üst yapı arasındaki dinamik 

etkileşimi ifade edebilmek amacıyla yani zeminin elastik davranışını hesaba 

katabilmek için yay ve sönüm sabitlerinin (empedans sabitleri) tespit edilmesi; 

üçüncü adımda dinamik etki altındaki idealize edilmiş ortak sistemin hesabı 

yapılarak çözüm yöntemine son verilir. Tanımlanan yay ve sönüm sabitleri 

(empedans sabitleri) rijit temel plağının geometrisine ve hareketine, zeminin Poisson 

oranına bağlı olarak tablolar halinde verilmiştir [5]. 

3.2.2.3 Alt Sistemlere Ayırma Yöntemi  

Bu yöntemin esası, yapıyı ve zemini birbirinden bağımsız iki matematik model 

olarak tasarlamaya çalışmaktan ibarettir. Yapıyı alt sistem 1, zemini ve rijit temel 

plağını alt sistem 2 olarak tanımladığımızda birleşim bölgesindeki etkileşim 

kuvvetleri, her iki alt sistemde birbirine eşit zıt yönlü olarak etkimektedir. Alt sistem 

2 için yazılan etkileşim kuvvetleri ile yerdeğiştirmeler arasındaki ilişkiyi sağlayan 

empedans matrisindeki terimler zemin ortamı ile ilgili rijitlik ve sönüm sabitlerini 

karakterize etmektedir. Bu sabitler, zeminin poisson oranına ve boyutsuz frekans 

değerine bağlı olarak verilmiştir [5]. Bu yöntemle depremin açısal frekans değerine 

bağlı olarak yerdeğiştirmeler hesaplanmaktadır. 
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4.  ZEMİN DAVRANIŞ MODELLERİ 

Bu tez çalışması kapsamında yapılan yapı-zemin etkileşimi incelemelerinde, zemin 

davranışının elde edilmesi için PLAXIS 3D Foundation yazılımından 

faydalanılmıştır. Yapılan analizlerdeki zemin davranışı, zeminin elastisite 

modülünün gerilmeye bağlı olduğu doğrusal olmayan bir davranış modeli olan 

Pekleşen Zemin Modeli ile tanımlanmıştır. Bu bölüm, farklı zemin davranış 

modelleri hakkında bilgi vermek amacını taşımaktadır. Zeminlerin mekanik 

davranışının farklı hassasiyet seviyelerinde modellenmesi mümkündür. İzotropik bir 

malzemenin doğrusal elastik davranışını tanımlayan Hooke kanunu, gerilme-şekil 

değiştirme ilişkisinin en basit haline örnek olarak verilebilir. Bu bağıntı, elastisite 

modülü, E ve poisson oranı, ν ile ifade edilen iki değişken içerdiği için zemin 

davranışının tanımlanmasında genelde yetersiz kalmaktadır. 

4.1 Mohr-Coulomb Modeli (MC) 

Elastoplastik Mohr-Coulomb modeli, zemin rijitliği için E ve ν; zemin plastisitesi 

için φ ve c ile dilatasyon açısı, ψ ile ifade edilen beş parametre içermektedir. Zemin 

ve kayaların davranışı için birinci mertebe bir yaklaşımı temsil eder. Tanımlanan 

sistemin başlangıç analizleri için kullanılması önerilmektedir. Her katman için sabit 

ve ortalama bir rijitlik değeri tahmin edilir. Bu sabit rijitlik değeri sayesinde 

hesaplamalar hızlı şekilde yapılmakta ve deformasyonların tahmini değeri elde 

edilebilmektedir. MC modelinin akma yüzeyi Şekil 4.1 ile verilmiştir. 

 

Şekil 4.1 : Asal gerilme uzayında MC modelinin akma yüzeyi (c=0). 
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4.2 Yumaşak Zeminde Sünme Modeli (YZC) 

Zemin mekaniğinde normal konsolide killer, killi siltler ve turba zeminler yumuşak 

zemin olarak kabul edilmektedir. Bu tür zeminler, yüksek mertebedeki sıkışabilirlik 

özelliğine bağlı olarak, farklı özellikler göstermektedirler. Pekleşen zemin modeli 

(PZ) tüm zeminler için uygun bir model olmasına rağmen yumuşak zeminlerdeki 

büzülme ve gerilme gevşemesi gibi viskoz etkiler ile normal konsolide killerde 

gözlenen zamana bağlı sıkışma davranışını dikkate almamaktadır. Bu nedenle, bu tür 

zeminlerde YZC modeli kullanılır. Özellikle, temel ve dolgulardaki zamana bağlı 

oturma problemleri ile tüneller ve derin kazı gibi zemindeki yük boşalması 

problemlerinde bu model kullanılmaktadır. 

4.3 Pekleşen Zemin Modeli (PZ) 

Pekleşen Zemin Modeli zemin davranışının modellenmesi için ileri seviyede bir 

modeldir. Hiperbolik modelin geliştirilmiş bir şekli olup yükleme-boşaltma davranışı 

modellenebilmektedir. MC modelinde olduğu gibi gerilmenin sınır değerleri, içsel 

sürtünme açısı, φ, kohezyon, c ve dilatasyon açısı, ψ ile ifade edilmiştir. Ancak, 

zemin rijitliği üç farklı girdi rijitliği kullanılarak çok daha doğru olarak 

tanımlanabilmektedir. Bunlar, üç eksenli yükleme rijitliği, E50, üç eksenli yük 

boşaltma rijitliği, Eur ve ödometre yükleme rijitliği Eoed şeklinde tanımlanmıştır. 

Çeşitli zemin tipleri için ortalama değer olarak Eur ≈ 3E50 ve Eoed ≈ E50 alınması 

önerilmekle birlikte çok yumuşak ya da çok sert zeminler için farklı Eoed / E50 

oranlarının belirlenmesi uygundur. 

MC modelinin tersine, PZ modeli, rijitlik modülünün gerilme bağımlılığını da 

dikkate alır. Bu, tüm rijitliklerin basınç ile artması anlamına gelmektedir. Bundan 

dolayı, üç adet girdi rijitliğinin tümü genellikle 100 kPa olarak alınan referans bir 

gerilme ile bağıntılıdır. Yukarıda belirtilen model parametrelerinin yanında, ön 

konsolidasyon gibi zeminin başlangıç koşullarının da birçok zemin deformasyon 

probleminde önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu özellik başlangıç gerilme durumunun 

oluşturulmasında dikkate alınabilmektedir. 

İdeal elastoplastik olan bir modelin tersine, pekleşen plastik modeldeki akma yüzeyi, 

asal gerilme uzayında sınırlı değildir. Plastik şekil değiştirme sebebi ile 

genişleyebilmektedir. Kayma ve basınç sıkılaşması şeklinde iki ana şekilde 
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tanımlama yapılabilir. Kayma sıkılaşması, üç eksenli yükleme sebebiyle oluşan kalıcı 

şekil değiştirmeleri modellemek için kullanılmaktadır. Basınç sıkılaşması ise, 

ödometre ve izotropik yüklemedeki basınç sebebiyle oluşan kalıcı plastik şekil 

değiştirmeleri modellemek için kullanılmaktadır. Mevcut model bu iki sıkılaşma 

tipini de kapsamaktadır. 

PZ modeli, hem yumuşak hem de sert zemin tiplerinin davranışının modellenmesi 

için ileri seviyede bir modeldir [33]. Ön deviatorik yükleme altında zeminin 

rijitliğinde azalma ve aynı zamanda kalıcı plastik şekil değiştirmeler oluşmaktadır. 

Üç eksenli konsolidasyon deneyi durumunda, eksenel şekil değiştirme ile üç eksenli 

gerilme arasında elde edilen bağıntı bir hiperbol ile tanımlanabilir. Benzer bir bağıntı 

ilk olarak Kondner tarafından formüle edilmiş ve daha sonra Duncan ve Chang 

tarafından hiperbolik bir modelin tanımlanmasında kullanılmıştır [34]. PZ modeli 

birçok yönden hiperbolik modelden daha kapsamlıdır. Bunlardan ilki elastik teori 

yerine plastik teoriyi baz alması, ikincisi zemin dilatasyonunu dikkate alması ve 

üçüncü olarak da akma yüzeyinde başlık kısmını ortaya koymasıdır. PZ modelinin 

akma yüzeyi Şekil 4.2 ile verilmiştir. Modelin bazı temel karakteristikleri arasında: 

 Kuvvet kanunu ile tarifli gerilmeye bağlı rijitlik (tanımlanan parametre: m) 

 Üç eksenli yükleme plastik şekil değiştirmesi (tanımlanan parametre: ref
50E ) 

 Basınç sonucu oluşan plastik şekil değiştirme (tanımlanan parametre: ref
oedE ) 

 Elastik yükleme-boşaltma (tanımlanan parametreler: ref
urE  , νur) 

 Mohr-Coulomb modeline göre göçme (tanımlanan parametreler:  c, φ and ψ) 

 

Şekil 4.2 : Asal gerilme uzayında PZ modelinin akma yüzeyi (c = 0). 
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PZ modelinin temel bir özelliği de gerilmeye bağlı zemin rijitliğidir. Gerilme ve şekil 

değiştirmenin ödometre koşulları için örnek olarak  mref
oed ed

f
o

re/ pE E   denklemi 

ifade edilmiştir. Referans basıncı pref ile tanımlanmaktadır. Yumuşak zeminler için 

özel bir durum olarak m = 1 alınması uygundur. Yumuşak zeminlerin ödometrik 

yüklere maruz kalması durumunda modifiye sıkışma indisi  λ* (PLAXIS Yumuşak 

Zemin Sünme Modelinde de kullanılır)  ve ödometrik yükleme modülü ref
oedE  

aşağıdaki formu alır. 

*

ref
ref
oed

p
E


     

*

1 oe


 


  

Burada pref referans basıncıdır ve ödometre (elastisite) modülü bilinen bir nokta için 

tanjant modülü olarak hesaplanır. Böylelikle birincil yükleme rijitliği modifiye 

sıkıştırma indisine λ  ya da standart Cam-Clay sıkışma indisine λ  bağlanmış olur.  

Benzer şekilde yük boşaltma-tekrar yükleme modülü modifiye şişme indisine K* ya 

da Cam-Clay şişme indisi ile K şu yaklaşık bağıntı ile ilişkilendirilir: 

*

2

K  

ref
ref
oed

p
E       

*

1 o

K
K

e



 

4.3.1 Standart Üç Eksenli Deneyi için hiperbolik ilişki 

Pekleşen zemin modelinin formülasyonundaki temel fikir birincil üç eksenli 

yüklemede oluşan dikey birim deformasyon ile (ε1) deviatorik yükün (q) arasındaki 

hiperbolik ilişkiden gelmektedir. Standart bir drenajlı üç eksenli deneyi aşağıdaki 

ifade ile tariflenebilecek (q < qf durumu için) eğriler üretmektedir: 

1

1 / aİ

q

E q q
 


   (4.1) 

Burada qa kesme dayanımının asimptotik değeri, Ei zeminin başlangıçtaki rijitliğidir 

ve bu parametre E50 parametresine aşağıdaki formülasyon ile bağlanır: 

502

2i
f

E
E

R



 (4.2) 
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Bu formülasyon denklem 4.3’de gösterilmiştir. E50 parametresi zemini çevreleyen 

yanal basınca bağlı olarak değişen rijitlik modülünü gösterir ve aşağıdaki gibi 

tanımlanır: 

'
3

50 50

m

ref
ref

ccos sin
E E

ccos p sin

  
 

 
  

 
 (4.3)

Burada 50
refE  referans alınan yanal basınca göre denk gelen rijitlik modülüdür. 

PLAXIS programında önceden seçili vaziyette bulunan 100 birimlik bir başlangıç 

yanal basıncı kullanılır. Zeminin rijitliği aslen minimum asal gerilmeye ( '
3σ ) bağlıdır 

ve bu gerilme iç eksenli yükleme durumu için yanal (zemini çevreleyen) basınca 

tekabül eder. '
3σ  basıncının işaretinin basınç durumu için negatif olduğuna ayrıca 

dikkat ediniz. Tariflenen parametrelerin zeminin maruz kaldığı basınca bağlı olması 

durumunu sağlamak üzere üstel kuvvet olan m parametresi ile etkitilmiştir. Yumuşak 

killerde görülen logaritmik sıkışma durumunu simüle edebilmek için m parametresi- 

nin değeri 1 olarak alınmalıdır. Janbu Norveç kumları ve siltleri için m değerinin 0,5 

alınmasını önermiştir. Von Soos ise m parametresi için 0,5 ile 1 arasında değişen 

farklı değerler önermiştir. 

Nihai deviatorik gerilme (qf) ve qa parametreleri aşağıdaki gibi ifade edilir: 

 '
3

2

1  f

sin
q ccot

sin


 


 


		ve 		 f

a
f

q
q

R
   (4.4)

Burada '
3σ  değerinin genellikle negatif olduğuna dikkat edilmelidir. Yukarıda qf 

tariflemek için kullanılan ifade Mohr-Coulomb yenilme kriterinden elde edilmiştir ve 

Mohr-Coulomb yenilme kriteri dayanım parametreleri olarak c ve  φ değerlerini 

ihtiva eder. fq q  olduğu durumlarda yenilme kriterinin koşulu sağlanmış olur ve 

tam plastik yenilme Mohr-Coulomb modelinde ifade edildiği şekliyle ortaya çıkar. 

Yenilme oranı parametresi olan Rf ile qf değerinin aq  değerine olan oranından 

bulunur ve doğal olarak Rf değeri birden küçük bir sayı olmalıdır. PLAXIS 

programında Rf değeri 0,9 ön değeri olarak saptanmıştır. 

Yük boşaltma ve tekrar yükleme durumlarında uygulanan yüke bağlı olarak değişen 

diğer bir rijitlik modülü kullanılır: 
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'
3

m

ref
ur ur ref

ccos sin
E E

ccos p sin

  
 

 
  

 
 (4.5) 

Burada ref
urE  yük boşaltma tekrar yükleme durumu için referans basıncına ( refp ) 

tekabül eden elastisite modülüdür. Pek çok pratik uygulama durumu için ref
urE  

değerini 503* refE  değerine eşit kabul etmek uygun düşecektir. 

 

Şekil 4.3 : Standart drenajlı üç eksenli test için yapılan ilk yüklemedeki hiperbolik 
gerilme-şekil değiştirme ilişkisi. 

4.3.2 Pekleşen Zemin Modeli ile hiperbolün türetilmesi 

Burada anlatımda kolaylık olması açısından yükleme durumunun bir üç eksenli 

deneyinde olduğu gibi seçilmesi uygun görülmüştür ve buna göre ' '
2 3σ σ  koşulu 

sağlanmalıdır ve '
1σ  değeri ana sıkıştırma basıncını gösterir niteliktedir. Bunlara ek 

olarak fq q  durumunun doğru olduğu kabul edilir. Yine burada basınç yönündeki 

kuvvetlerin cebirsel işaretinin negatif olduğuna dikkat edilmelidir. Bu bölümde 

Denklem 4.1’de tariflenen hiperbolik gerilme şekildeğiştirme ilişkisinin pekleşen 

zemin modeli ile standart bir üç eksenli deneyi için çıkarılabildiği gösterilecektir. 

Öncelikle plastik deformasyonları düşünelim. Plastik deformasyonlar kesme 

sertleşmesi akma fonksiyonundan kaynaklanır ve bu fonksiyon şu şekilde ifade 

edilir: 

pf f    (4.6) 
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Burada f  numuneye uygulanan basıncın ve γ p  ise plastik deformasyonların bir 

fonksiyonudur: 

2

1 /i i ur

q q
f

E q q E
 


       12 2p p p p

i v          (4.7)

 

Burada p üst indisi plastik deformasyonları göstermek için kullanılmıştır. Sert 

zeminler için ε p
v  değeri küçük olduğundan γ 2εp p

i   varsayımı yapılabilir. 

Yukarıda bahsi geçen gerinim sertleşmesi parametresine ( γ p ) ileriki bölümlerde 

değinilecektir.  

Yukarıda tariflenen f  parametresinin (burada tariflenen şekliyle) iyi bilinen 

hiperbolik kuralına uyduğu söylenmelidir. Bu önermenin doğruluğunu kontrol etmek 

maksadı ile birincil yükleme durumunda yenilme şartının f = 0 olduğu durum 

düşünülmelidir. Bu durumda γ pf   olacağından Denklem 4.7 aşağıdaki şekli alır: 

1

1 1
ε

2 1 /
p

i i ur

q q
f

E q q E
   


 (4.8)

 

Buradan da görülebileceği gibi pekleşen zemin modeli hem plastik hem de elastik 

birim şekil değiştirmeleri göz önüne alır. Plastik birim şekil değiştirmeler sadece 

birincil yüklemede oluşurken elastik birim şekil değiştirmeler hem birincil yükleme 

esnasında hem de yük boşaltma-tekrar yükleme esnasında ortaya çıkarlar. Drenajlı 

bir üç eksenli deneyi için elastisite modülü sabit kalır ve elastik birim şekil 

değiştirmeler aşağıdaki şekilde gösterilir: 

εe
i

ur

q

E
         2 3ε εe e

ur
ur

q
v

E
       (4.9)

Burada urv  parametresi yük boşaltma-tekrar yükleme sırasında geçerli olan Poisson 

oranıdır. Burada dikkate alınan birim şekil değiştirmenin deviatorik yükleme 

sırasında oluşan birim şekil değiştirmelerle sınırlı olduğu ve üç eksenli deneyinin ilk 

aşamalarında ortaya çıkan izotropik sıkıştırmadan ve konsolidasyondan kaynaklanan 

birim şekil değiştirmelerin önemsenmediği fark edilmelidir.  
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Üç eksenli deneyinin deviatorik yükleme kısmı için, eksenel birim şekil 

değiştirmenin plastik bileşeni Denklem 4.8 ile verilmişti. Bu birim şekil 

değiştirmenin elastik bileşeni ise aşağıdaki denklemle tariflenir. 

 
1 1 1

1

1 /
e p

i a

q

E q q
     


 (4.10) 

 

Denklem 4.10 plastik deformasyon olmadığında da doğruluğunu korur.  

Gerçekte, plastik hacimsel deformasyonlar hiçbir zaman sıfıra eşit olmaz ancak sert 

zeminler için plastik hacimsel deformasyonlar üç eksenli deney koşullarındaki 

eksenel deformasyonlara nazaran oldukça küçüktür ve böylelikle bu modelle üç 

eksenli yükleme durumu için hiperbolik bir gerilme şekil değiştirme eğrisi elde 

etmek mümkündür.  

Bilinen bir sertleşme parametresi için ( γ p ) akma durumu f=0, p’-q düzleminde bir 

akma loküsü vasıtası ile göz önüne getirilebilir. Bu şekilde akma loküsleri p’-q 

düzleminde çizilirken Denklem 4.7, 4.3 ve 4.5’ten faydalanmak gerekir. Bahsi geçen 

denklemlerde geçen üstel m parametresinden ötürü akma loküsünün şekli değişiklik 

gösterebilir. m =1 olduğu durumlarda akma loküsü doğrusal olarak çizilirken m 

değerinin birden küçük olduğu durumlar için akma loküsünün şekli eğriselleşir. Şekil 

4.4’de sert zeminler için elde edilmiş akma loküsnün (m=0,5) konumu 

gösterilmektedir. 

 

 Şekil 4.4 : Farklı sertleşme parametreleri ( γ p ) için çıkarılmış akma loküsları. 
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4.3.3 Üç eksenli basınç durumu altındaki plastik hacimsel deformasyon 

Plastik kesme deformasyonu ( γ p ) hakkındaki anlatımı yukarıdaki kısımda 

tamamlamış bulunuyoruz. Bu bölüm kapsamında plastik hacimsel deformasyonlar 

( ε p
v ) anlatılacaktır. Tüm plastisite modellerinde olduğu gibi Pekleşen Zemin Modeli 

de plastik deformasyonların farklı türleri arasında ilgi kurar. Kesme sertleşmesi akı 

kuralı aşağıdaki lineer forma sahiptir: 

˙
 
 

p p
v msin     (4.11)

Burada mobilize olan genleşim açısının ( ) daha detaylı biçimde belirlenmesi 

gerekir. Bu model kapsamında genleşim açısı için şu ifadeler benimsenmiştir: 

msinφ 3 / 4sinφ  mψ 0  

vem

3
sinφ  ψ>0 

4sinφ
   m cv

m
m cv

sinφ sinφ
sinψ max , 0

1 sinφ sinφ

 
  

 
4.12  

vem

3
sinφ  ψ 0

4sinφ
   

Eğer  0  

  m        

  0m   

Burada  kritik sürtünme açısını gösterir ve yoğunluktan bağımsız olan bir 

malzeme sabitidir.  ise mobilize olan sürtünme açısıdır: 
' '
1 3

m ' '
1 3

sin
2 cot

 


  



 

  (4.13)

Yukarıda geçen denklemler Rowe (1962) tarafından türetilmiş olan ve yaygın kabul 

görmüş basınç genleşimi teorisinden gelen ifadelerdir [34]. Mobilize olan gerilme 

açısı m , bu değerin cebirsel işareti pozitif olduğu müddetçe Rowe tarafından 

türetilen denklemlere bağlı kalarak değişir. Dahası 0  olan durumlarda m  değeri 

sıfıra eşit kabul edilir.  

Basınç-zemin genleşimi teorisine göre düşük basınç oranları için ( m cv  ) zemin 

malzemesinin hacmen küçüldüğü, yüksek basınç oranları için ( m cv  ) ise 

malzemenin hacmen genişlediği ön görülür. Yenilme esnasında ise mobilize olan 

içsel sürtünme değeri yenilme anındaki içsel sürtünme değerine eşit olur ve Denklem 

4.12 yardımı ile şu şekilde gösterilir. 
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m cv
m

m cv

sin sin
sin

1 sin sin

 


 





 (4.14a) 

 

 
cv

 

sinφ sinψ
sinφ

1 sinφsinψ





 (4.14b) 

 

Böylelikle kritik durumdaki içsel sürtünme açısı yenilme içsel sürtünme açısı 

parametreleri olan      ve   yardımı ile hesaplanılmış olur. PLAXIS bu hesaplamayı 

otomatik olarak yaptığından kullanıcıların cv  değerini girmelerine gerek kalmaz.  

cv  değeri yerine     (nihai içsel sürtünme açısı) ve   (nihai genleşim açısı) 

parametrelerini sağlanması yeterli olur. 

4.3.4 Pekleşen Zemin Modeli’nin (PZ) parametreleri 

PZ modelinin bazı parametreleri sıkılaşmanın olmadığı MC modeli ile aynıdır. 

Bunlar; c, φ and ψ ile ifade edilen göçme parametreleridir. 

Mohr-Coulomb modeli (MC) ile aynı tanımlanmış göçme parametreleri: 

c : Kohezyon (efektif) [kN/m2] 

φ : İçsel sürtünme açısı (efektif) [°] 

ψ : Dilatasyon açısı [°] 

Zemin rijitliğini ifade eden temel parametreler: 

ref
50E  : Drenajlı standart üç eksenli yükleme testindeki secant rijitlik [kN/m2] 

ref
oedE  : Ödometre yüklemesindeki tanjant rijitlik [kN/m2] 

ref
urE  : Yükleme-boşaltma rijitliği (varsayılan : ref

urE  = 3 ref
50E ) [kN/m2] 

m : Rijitliğin gerilme seviyesine bağlılık oranı 

Gelişmiş Parametreler (varsayılan değerlerin kullanılması uygun olacaktır): 

νur : Yükeleme-boşaltma için poisson oranı (varsayılan : νur = 0.2) 

pref : Rijitlik referans gerilmesi (varsayılan : pref = 100) [kN/m2] 

nc
0K  : Normal konsolidasyon için K0 değeri (varsayılan : nc

0K  = 1-sin φ) 

Rf : Göçme oranı qf / qa (varsayılan : Rf = 0.9) [-] 
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σtension : Çekme gerilmesi (varsayılan : σtension = 0) [kN/m2] 

cincrement : Derinlik ile kohezyon artışı (varasyılan : cincrement = 0) [kN/m3] 

Zeminlerin rijitliği için mühendislik temel parametreleri yerine alternatif 

parametreler de kullanılabilir. Bu parametreler aşağıda listelenmiştir. 

Cc : Basınç indeksi 

Cs : Şişme indeksi ya da yükleme indeksi 

einit : Başlangıç boşluk oranı 

ref
50E , ref

oedE  ve ref
urE  rijitlik modülleri ve m katsayısı 

MC modeline karşı PZ modelinin kullanılmasının avantajı sadece lineer eğrinin 

yerine hiperbolik gerilme-şekil değiştirme eğrisinin alınması değil aynı zamanda 

gerilme seviyesine bağlılık oranının kontrol edilebilmesidir. MC modelinin kullanımı 

esnasında elastisite modülü için sabit bir değer seçilmesine karşın gerçek zemin 

davranışında bu rijitlik gerilme seviyesine bağlıdır. Bu sebeple zeminde oluşacak 

gerilmelerin seviyesinin tahmin edilerek rijitlik için uygun değerlerin seçilmesinde 

kullanılması gereklidir. PZ modelinde ise bu kullanışsız giriş parametrelerin 

belirlenmesine gerek yoktur. Bunun yerine, '
3  = pref şeklindeki küçük bir referans 

asal gerilmesi için ref
50E  rijitlik modülü tanımlanmıştır. Varsayılan değer olarak pref = 

100 birim gerilme alınmaktadır. 

Hooke yasasında elastisite modülü, E ve elastik kayma modülü, G arasındaki 

izotropik elastik dönüşümü E = 2 (1+ν) G denklemi ile tanımlanmıştır. Eur elastik 

rijitlik ve Gur kayma modeli olarak alındığında, aynı denklem Eur = 2 (1+ν) Gur 

şeklinde yazılabilir. Eur için tanımlanandan farklı olarak sekant rijitlik, E50, elastisite 

yaklaşımı içerisinde kullanılmamaktadır. Sonuçta E50 ile G50 arasında basit bir 

bağıntı bulunmamaktadır. 

Elestisite temelli modellerin aksine, elastoplastik PZ modeli, tek eksenli basınç için 

üç eksenli rijitlik (drenajlı), E50 ve ödometre rijitliği, Eoed arasında sabit bir bağıntı 

içermemektedir. Bunun yerine bu rijitlikler ayrı ayrı veriler şeklinde 

tanımlanmaktadır. Ön yüklemede limit gerilmeye bağlı rijitlik, E50, ödometre rijitliği, 

Eoed ve gerilmeye bağlı yükleme-boşaltma rijitltiği, Eur değerleri aşağıdaki denklem 

ile hesaplanmaktadır. 
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m'
ref 1

oed oed ref

c cos sin
E E

c cos p sin

  
    

 (4.15) 

m'
ref 3

50 50 ref

c cos sin
E E

c cos p sin

  
    

 (4.16) 

m'
ref 3

ur ur ref

c cos sin
E E

c cos p sin

  
    

 (4.17) 

Bu denklemlerde tanımlı Eoed, Şekil 4.3‘de gösterildiği gibi gerilmenin −σ'1 = pref 

değerindeki tanjant rijitlik modülünü ifade etmektedir. E50 ve  Eur ifadelerinin 

deviatoric göçme gerilmesi, qf ve eksenel şekil değiştirmeye bağlı durumları ise 

Şekil 4.5 ile verilmiştir. 

 

Şekil 4.5 : Ödometre test sonuçlarında ref
oedE  değerinin tanımı. 

Alternatif rijitlik parametreleri 

Bu parametreler rijitlik parametreleri ve başlangıç boşluk oranı değeri kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Basınç indeksi ve bu parametreler arasındaki ilişki aşağıdaki 

bağıntı ile verilmektedir. 

           init
c ref

oed

2.3(1 e )
C

E


  (4.18) 

Cc ifadesinin değerinin değiştirilmesi E50 ve Eoed parametrelerinin her ikisini de 

değişmesine sebep olacaktır. 

Şişme indeksi ve bu parametreler arasındaki ilişki de aşağıdaki bağıntı ile 

verilmektedir. 
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 (4.19)

Cs ifadesinin değiştirilmesi rijitlik parametresi olan Eur değerini değiştirecektir.  

Mohr Coulomb modelinde  parametresi Poisson oranının bir fonksiyonu olarak 

hesaplansa da, pekleşen zemin modeli kapsamında bu parametre bağımsız bir girdi 

parametresi olarak kullanılır. PLAXIS programı önceden belirlenmiş bir korelasyon 

olan 1nc
oK sin   ilişkisini kullanır. Bu korelasyon oldukça gerçekçi olduğundan, 

kullanıcılara bu önceden belirlenmiş korelasyon değerini korumaları önerilir. 

Kullanıcıların nc
oK  değeri için istedikleri bir değeri seçme serbestlikleri de vardır, 

ancak girilebilecek her nc
oK  değeri için hesaplamaların yapılması mümkün 

olmadığından bu parametrenin belli bir aralıkta girilmesi gerekmektedir. Bu aralığın 

dışında kalan değerler PLAXIS tarafından kabul edilmemektedir. Girilen bir nc
oK  

değerinin PLAXIS’in kullanabileceği aralığın dışında olması halinde program bu 

değere en yakın olan ve aralığın içinde kalan değeri (ki bu değer hesaplamalarda 

kullanılacaktır) pencerede gösterecektir. 

Genleşimin Sonlanması: Şekil 4.6’da da gösterildiği üzere genleşim yapan 

malzemeler (sıkı kumlar gibi) yüksek oranlarda kesmeye maruz kaldıklarında 

malzeme kritik bir yoğunluk değerine ulaşır ve genleşim yapma eğilimi sonlanır. 

Zemin malzemesinin bu davranışı pekleşen zemin modeli dahilinde genleşim 

sonlanması yoluyla ihtiva edilmiştir. Modelin bu davranışa duyarlı hesap 

yapabilmesi için malzemenin başlangıçtaki boşluk oranı einit ve malzemenin sahip 

olabileceği en fazla boşluk oranı emax genel malzeme parametreleri olarak 

girilmelidir. Deformasyon sırasında zeminin boşluk oranı emax değerine eşit olur 

olmaz, mobilize olan genleşim açısı değeri ψm sıfıra eşitlenir. 

e<emax için m cv
m

m cv

sinφ sinφ
sinψ

1 sinφ sinφ





          (4.20)

 
Burada,  

cv
 

sinφ sinψ
sinφ

1 sinφsinψ





         (4.21)

 
               mψ 0  (4.22)
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Zeminin boşluk oranı, zeminin yaptığı hacimsel birim şekil değiştirmeye aşağıdaki 

gibi bağlanır: 

 init
v v

init

1 e
( ε ε ) ln   

1 e

 
    

 
 (4.23) 

 

 

Şekil 4.6 : Standart bir üç eksenli deneyinden elde edilen birim şekil değiştirme 
grafiğinde genleşim sonlanması durumunun gösterimi. 

einit parametresi zeminin ilk durumdaki boşluk oranını gösterir. Maksimum boşluk 

oranı ise malzemenin kritik durumdaki boşluk oranını gösterir. Maksimum boşluk 

oranına ulaşılır ulaşılmaz genleşim açısının değeri program tarafından sıfırlanır. 

Zemine ait minimum boşluk oranı da bir girdi parametresi olarak programa 

işlenebilir ancak pekleşen zemin modeli bu parametresi kullanmaz.  

Genleşim sonlanması seçeneği sadece pekleşen zemin modeli ve Hssmall modeli için 

kullanılabilir ve her iki model için de bu seçenek bir ön değer olarak işaretli değildir.  

4.3.5 Pekleşen Zemin Modeli’ndeki kapak akma yüzeyi hakkında 

Şekil 4.2’de gösterilen pekleşen akma yüzeyleri izotropik basınç altındaki bir zemin 

elemanının yaptığı plastik hacimsel deformasyonları açıklamada yetersiz kalır. Bu 

sebeple, zeminin sıkışma altında yaptığı (kompaksyon sertleşmesi) elastik 

deformasyonları tarifleyen grafiksel hacmi tanımlamak ve sınırlandırmak amacıyla 

ikinci bir akma yüzeyinin tanımlanması gerekmektedir (ki bu yüzeye “cap yield 

surface”, kapak akma yüzeyi adı verilecektir). Böylesi bir akma yüzeyi 

tanımlamaksızın pekleşen zemin modelini 50
refE  ve ref

oedE  parametrelerinden bağımsız 

olarak oluşturmak mümkün değildir. Üç eksenli deneylerinden elde edilen rijitlik 

modülü geniş ölçüde kesmeden kaynaklanan akma yüzeyi ile ilintilidir. Ödometre 
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deneylerinden ve yükleme koşulları ise kapak akma yüzeyi ile ilintilidir. Aslında, 

50
refE  parametresi kesmeden kaynaklanan akma yüzeyinde oluşan plastik 

deformasyonları kontrol eden bir parametredir. Benzer şekilde, ref
oedE  parametresi ise 

kapak akma yüzeyinde oluşan plastik deformasyonların büyüklüğünü kontrol eden 

bir parametredir. Bu kısımda kapak akma yüzeyi tabir edilen kısım detaylı olarak 

anlatılacaktır. Kapak akma yüzeyi şu şekilde ifade edilebilir: 

2
'2 2

2  
α

c
p

q
f p p  


 (4.24)

Burada α yardımcı bir model parametresidir (bu parametre nc
oK  ile ilintilidir) ve bu 

parametreye ilerki bölümlerde daha detaylı olarak değinilecektir. Dahası 

 ' ' '
1 2 3 / 3p       ve  ' ' '

1 2 31q         olduğu bilinmektedir. Burada 

   3 sin / 3 sin      değeri geçerlidir. q  deviatorik basıncın özel bir 

formudur. Akma kapağının genliği izotropik konsolidasyon öncesi basıncına (pp) 

bağlıdır. Konsolidasyon öncesi basıncını (pp) hacimsel kapak birim hacim 

deformasyonuna ε pc
v  bağlayan ifade aşağıdaki gibidir.  

     

1
 

  
1

m

ppc
v ref

p

m p




 
  

  
 (4.25)

Hacimsel kapak birim şekil değiştirme, izotropik sıkıştırma yükü altındaki elemanın 

yaptığı plastik hacimsel birim şekil değiştirmeye karşılık gelir. Sıkça rastlanan m  ve 

refp  sabitlerine ek olarak bir başka model sabiti β da vardır. Hem α hem de β akma 

kapağına ait parametrelerdir, ancak bu parametrelerin programa direkt girdileri 

yoktur. Bunun yerine bu parametrelerin ilintili oldukları diğer parametreler programa 

girilir. 

nc
oK     1    nc

oK sin  (4.26)

ref
oedE      50   ref ref

oedE E (4.27)

Böylelikle nc
oK  ve ref

oedE  girdi parametreleri kullanılarak α ve β parametreleri 

belirlenebilir. Kapak akma yüzeyinin şeklinin anlaşılabilmesi için öncelikle bu 

yüzeyin p-q düzelemi üzerinde eliptik bir şekle sahip olduğunun anlaşılması gerekir. 
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Bahsi geçen elipsin p ekseni üzerindeki uzunluğu pp kadardır ve  q ekseni üzerindeki 

uzunluğu ise α pp kadardır. Buradaki elips hem bir akma yüzeyi hem de bir plastik 

potansiyel göstergesi olarak kullanılmaktadır. 

        
˙

       ve    
2

mcpc
p p

ref ref

p Pf

p p p


  


 

   
  


   (4.28) 

 

pp değerlerine ait girdi datası bir PLAXIS modülü tarafından ilk basınç dumuna göre 

hesaplanılır. Burada pp değeri, ya girilen aşırı konsolidasyon oranı değerinden 

(AKO) ya da ön basınç değerinden hesaplanılır. 

 

Şekil 4.7 : p-q düzleminde pekleşen zemin modeline uygun çizilmiş akma yüzeyi. 

 

Şekil 4.8 : Asal gerilmeler uzayında çizilmiş olan pekleşen zemin modeline ait 
toplam gerilme kontürü (kohezyonsuz zemin için). 

 



 
33

Akma yüzeylerinin tam anlamıyla kavranabilmesi için hem Şekil 4.7’nin hem de 

Şekil 4.8’nin incelenmesi gerekir. Şekil 4.7 basit akma çizgilerini gösterir ve Şekil 

4.8 akma yüzeyinin üç boyutlu asal gerilmeler uzayındaki bir gösterimidir. Hem 

kesme loküsü hem de akma kapağı klasik Mohr-Coulomb modelindeki gibi 

altıgensel bir şekle sahiptir. Aslında, kesmeden kaynaklanan akma loküsü Mohr-

Coulomb akma yüzeyine kadar genişleyebilir. Kapak akma yüzeyi ön-basınca bağlı 

olarak genişleyebilir. 



 
34

 

 



 
35

5.  TEMEL GÜÇLENDİRMESİ 

Temel güçlendirme yöntemleri arasında sıklıkla uygulanan yöntemlerden birisi 

kazıklarla güçlendirmedir. Kazıklarla temel güçlendirmesi çalışmasının ana amacı 

temelden zemine aktarılacak yükü, mevcut taşıyıcı zemin tabakasından daha derin 

seviyelere taşımaktır. Bu amaç için kullanılan yöntemler arasında çakma kazıklar, 

itmeli kazıklar ya da mini kazıklar uygulamaları bulunmaktadır. Kazıklar temel 

anlamda çakma kazıklar ve fore kazıklar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Çakma 

kazıklar da kendi aralarında; hazır çakma kazıklar (ahşap, betonarme, çelik) ve 

yerinde dökme çakma kazıklar (beton, betonarme, kılıflı veya kılıfsız) olarak 

isimlendirilirler. Fore kazıklar ise sondaj kazıkları olarak isimlendirilirler ve beton ve 

betonarme, kılıflı veya kılıfsız olabilirler. Fore kazıklar açılan bir kazı çukuru içine 

donatı yerleştirilmesinin ardından, çukurun betonla doldurulması sonucu 

oluşmaktadır. Bu şekilde zeminin yerini kazık almaktadır. 

Bu çalışmada, güçlendirilmiş mevcut bir yapı incelendiği için çevre yapılara, zemine 

ve çevreye en az rahatsızlık veren metotla inşa edilen mini kazıklar tercih edilmiştir. 

Mini kazıklarla temel güçlendirilmesi ile ilgili bilgiler aşağıda detaylı olarak 

verilmiştir. 

5.1 Mini Kazıklarla Temel Güçlendirmesi 

Temel takviyesi amacıyla kazı işlemine başlamadan önce temeller kısmi olarak ya da 

tamamen askıya alınmalıdır. Temel yüklerinin askıya alınma işlemi yapıldıktan sonra 

temelin altında kazı işlemine başlanabilir ve sürekli yük taşıma takviye sistemine 

başlanır. Kazı işlemleri sırasında hasar görmüş yapıları güçlendirmek ya da binanın 

değişmiş yapısına adapte olması için temel takviyesi sırasında değişik kazık 

sistemleri kullanılır. Sınırlı çalışma alanı ve yük taşıma davranışı gibi özel 

gereksinimlerden dolayı değişik kazık sistemleri geliştirilmiştir. Bunlar mini kazıklar 

(yerinde dökme kazıklar ve kompozit kazıklar) ve prekast beton kazıklar (jack-down 

piles) olarak gruplara ayrılabilir [35]. Bir mini kazık, küçük çaplı (genellikle 300 

mm’den az) burgu ile delerek açılıp betonlanmış genellikle donatılı olan kazıktır. 
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Sondaj deliği açılması, donatının yerleştirilmesi ve deliğin betonlanması şeklinde 

inşaa edilir. Mini kazıklar eksenel ve/veya yatay yüklere dayanabilir ve kullanılan 

tasarım kavramına bağlı olarak geleneksel kazıkların yerine geçen bir eleman ya da 

zemin/kazık bileşik kütlesinin bir elemanı gibi düşünülebilir. 

Mini kazıklar çevre yapılara, zemine ve çevreye en az rahatsızlık veren metotlarla 

inşa edilir. Ulaşım güçlüğü olan ortamlarda ve tüm zemin tipleri ve koşullarında inşa 

edilebilir. Mini kazıklar, zemin ankrajları ve enjeksiyon projelerinde kullanılan 

ekipmanla, yatayla her açıda inşa edilebilir. İnşa yöntemi minimum düzeyde titreşim 

ve gürültüye neden olduğundan ve alçak tavan yüksekliği olan ortamlarda 

uygulanabildiğinden dolayı, mini kazıklar, genellikle mevcut yapıların alttan 

desteklenmesinde kullanılır. Mevcut temel yapılarına mini kazık uygulamasında özel 

burgu ekipmanına ihtiyaç vardır. 

Geleneksel yerinde-dökme değiştirme kazıklarında yapısal kapasite artışı kesit ve 

yüzey alanlarının artırılmasıyla sağlanır. Mini kazığın basınç yükü etkisinde yapısal 

kapasitesi, zeminin özellikleri başta olmak üzere kazığın içine yerleştirilen çelik 

elemanlara da bağlıdır. Bu çelik elemanlar birçok durumda delik hacminin en az 

yarısını kaplamaktadır. Mini kazık uygulamasındaki özel burgu ve betonlama 

teknikleri sayesinde beton/zemin yüzeyinde yüksek beton/zemin sürtünme değerleri 

sağlanabilmektedir. Beton, mini kazığın tutunma bölgesinde, zemin ankrajlarında 

olduğu gibi sürtünme ile yükü donatıdan zemine iletir. Küçük çaplı olmasından 

dolayı, mini kazıklarda uç direnci genellikle ihmal edilir. Beton/zemin sürtünme 

dayanımı, esasen zemin tipine ve beton dökümü yöntemine (basınçlı döküm ya da 

yerçekimi etkisiyle sızdırma) bağlıdır. 

Mini kazıkların yapım aşamalarının tipik inşaat sırası Şekil 5.1’de görülmektedir. 
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Şekil 5.1 : Mini kazık yapım aşamaları. 

Mini kazık tasarımındaki temel felsefe diğer kazık tiplerindekinden çok az şekilde 

farklıdır. Sistem, beklenen yükleme durumlarını, kazık elemanlarınının güvenli 

basınç seviyelerinde çalışmasını ve oluşacak yerdeğiştirmelerin kabul edilebilir 

sınırlar içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde karşılamalıdır. Büyük kesit 

alanlarının kullanıldığı yüksek yapısal kapasiteye ve rijitliğe sahip geleneksel kazık 

sistemlerinde, tasarım genelde Geoteknik yük taşıma kapasitesi tarafından 

yönlendirilir. Düşük kesit alanlı mini kazıklarda, kazık tasarımı sıklıkla yapısal 

değerlendirmeye ve rijitlik değerlendirmesine bağlıdır [36]. 

5.2 Mini Kazıkların Tipleri ve Yapım Yöntemleri  

Mini kazıklar genellikle ilk olarak tasarım uygulamalarına ve enjeksiyon yöntemine 

göre sınıflandırılırlar. Yük etkisinde çalışma prensibine göre mini kazıklarda 

fonksiyonun tanımlanması önemlidir. Enjeksiyon yöntemine göre ise enjeksiyon ve 

enjeksiyonun bağlama kapasitesi önemlidir [37].  

Yük etkisinde çalışma prensibine göre mini kazıklar Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki 

gruba ayrılırlar.  

Tip 1 : Genelde mini kazıklar yükü daha kararlı veya sağlam bir tabakaya aktaracak 

şekilde tasarlanırlar. Özellikle şev stabilitesi tahkiklerinde bilhassa şevin kayması 

muhtemel en kritik kayma yüzeyinde kazık-zemin teması söz konusu olmaktadır. 

Eksenel yüklenmiş kazıklarda da zemin-kazık etkileşimi kazığın çevrelediği tabaka 
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ile sınırlanmaktadır. Söz konusu her iki durumda da kazık doğrudan yükü 

karşılamaktadır (Şekil 5.2). Kazığın doğrudan yükü karşılaması durumu, münferit 

kazıklar içinde, grup halinde kullanılan kazıklar içinde geçerlidir. Bu bağlamda bir 

mini kazık grubundaki her bir kazık yükü doğrudan karşılamaktadır.  

Doğrudan yük alacak mini kazıklar, yapı yükü almadan önce eğer eksenel yük 

taşıyacaklar ise bir ön yükleme ile kazık uç hareketleri kontrol edilmeli ve tasarlanan 

kazığın yerinde eksenel yük almaya başlayacağı zaman oturma yaparak yapıda 

hasara sebep olmayacağı ispatlanmalıdır.  

TİP 2 : Bir ağacın köklerine benzeyen üç boyutlu bir kazık ağı örgüsünün zeminde 

kilitlenmesi sayesinde stabilitizasyon sağlamaktadır. Bu uygulamada yanal olarak 

sınırlanmış bir zemin-kazık kompozit malzeme oluşturularak takviye ıslah ve zemin 

dayanımı sağlanmaktadır.  

TİP 2’de ne bir kazığın yük alması nede aşırı donatı söz konusudur. Uygulama 

sonucu belirli bir alanı kapsayan, donatılı, kompozit bir malzeme elde edilerek zemin 

hareketleri sınırlandırılmaktadır.  

 

Şekil 5.2 : Tip-1 mini kazık uygulama örnekleri. 

Enjeksiyon yöntemine göre sınıflandırılırsa, mini kazıklar üç aşamadan oluşur.  

1) Delme çukur açma işlemi,  

2) Donatının yerleştirilmesi,  

3) Harcın yerleştirilmesi ya da enjekte edilmesi  

Delme tekniğinin harç ile zemin arasında meydana gelecek bağların büyüklüğünü 

etkilediği hususunda hiç şüphe yoktur. Diğer yandan zemin ile kazık arasında 

oluşacak bağlara kazık donatısının bir etkisinin olmayacağı da muhakkaktır. 
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Uluslararası mini kazık uygulamaları, tatbik edilen enjeksiyon yönteminin kazığın 

imalatından sonra oluşacak zemin-kazık bağının gelişmesinde en belirleyici etken 

olduğunu doğrulamaktadır. Enjeksiyon yöntemine göre TİP A, TİP B, TİP C ve 

TİP D olmak üzere dört tip mini kazık imal edilebilmektedir.  

Çeşitli mini kazık uygulamaları Şekil 5.3’de, mini kazıkların enjeksiyon yöntemine 

göre sınıflandırılması şematik olarak Şekil 5.4’de gösterilmektedir.  

Tip A : Açılan kazı çukuruna tremi yöntemi ile harç dökülür. Bu tip kazıklar genelde 

pek kullanılmamaktadır.  

Tip B : Katkısız çimento harcı, delgi kaplama borusu geri çekilirken 0.5-1 MPa 

basınçla enjekte edilir. Geri çekme işlemi sırasında kaplama borusu etrafının 

doldurulması ve sızdırmazlık sağlanması sonucu da mini kazık elde edilebilir.  

Tip C : Tip A’daki gibi imal edilen kazığa harç donmadan yaklaşık 15-20 dakika 

içinde en az 1 MPa basınçla aynı nitelikte bir harç enjekte edilerek, yukarıdaki tıkaç 

sayesinde aşağı kısım önceden yerleştirilmiş delikli kaplama borusundanr kazık imal 

edilmiş olur. Bu metod bazen IGU (Injection Globale et Unitaire) olarak adlandırılır.  

Tip D : Tip C’dekine benzer şekilde, Tip A’daki gibi bir harç döküldükten sonra, ilk 

harcın donmasından sonra belirli bir bölgeye nüfuz edecek şekilde 2-8 MPa basınçla 

harç basılır ve istenen tabaka şeklinde yerleştirilmiş tıkaç sayesinde, harcın 

hedeflenen tabakaya, diş oluşturulacak şekilde yayılması temin edilir.   

 

Şekil 5.3 : Tip-2 mini kazık uygulama örnekleri. 
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Şekil 5.4 : Mini kazıkların enjeksiyon yöntemine göre sınıflandırılması. 

5.3 Mini Kazık Uygulamaları  

Temel takviyesi ve zemin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan mini kazıkların tercih 

edilme sebepleri genel olarak aşağıda maddeler halinde verilmektedir.   

 • Düşük gürültü ve titreşim  

 • Kısıtlı alanlarda yeni destek sistemi kurulabilmesi  

 • Sismik güçlendirme  

 • Yapısal oturmaları engellemek  

 • Kabarma ve dinamik yüklere karşı koyabilme  

 • Temel takviyesi  

 • Kısıtlı alanlarda kazı desteği  

 • Ağ yapısında kazık duvar  

Temel takviyesi amacıyla kullanılan yerinde dökme ve kompozit kazıklar çapları 100 

ila 300 mm arasında olup bunlar mini kazık olarak adlandırılmaktadır. Mini kazıklar 

kompakt delme ekipmanı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Düşey yükler büyük 

ölçüde sürtünme ile temele iletilir. Kazıklar taşıyıcı tabaka içerisine en az 3 m 

girmelidir. Sürtünme “post grouting” yöntemi kullanılarak arttırılabilir. Kazıklar 

temel takviyesi için kullanıldıkları zaman 250 kN’dan (kohezyonlu zeminler) 450 

kN’a (kohezyonsuz zeminler) eksenel yük taşıyacak şekilde tasarlanırlar. Kazıklar 

bir sonraki kazı aşamasında yük altında kalırsa burkulma ihtimali kontrol edilmelidir. 
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Eğer kazık sistemi oluşturulmuşsa burkulma tehlikesi genelde yoktur. Değişik inşaat 

teknikleri ve yük taşıyıcı yapılar ile güvenli bir şekilde temel takviyesi yapmak en az 

oturma ile duvar ve kolonları inşa etmek mümkündür [35].  

Farklı inşaat teknikleri ile ve yük taşıyıcı sistemler oluşturarak duvarlar ve kolonlar 

en az oturma yapacak şekilde takviye edilebilir. Ekonomi faktörünün yanı sıra 

tasarım kriterleri, çalışma alanının yeterliliği, koşullar, temel takviyesi yapılacak 

yapıda işin yükü ve etkisi ve işin değişik aşamalarında deformasyonların statik olarak 

uygunluğudur.   

İşin gerçekleştirme tekniği ya da statik etkiler düşünüldüğünde aşağıdaki taşıyıcı 

yapılar dikkate alınmalıdır [35].  

a) Her iki yanda düşey kazıklar, başlık kirişi ile bağlantılı  

b) Her iki yanda düşey kazıklar, ön gerilmeli eleman ile bağlantılı  

c) Her iki tarafta eğik kazıklar   

d) Kısa başlık kirişi ile tek taraftan temel takviyesi  

e) Düşey kazıklar tek bir tarafta; çelik destekli kiriş   

f) Eğilmeye ve ankraja dayanıklı kazıklarla tek taraflı temel takviyesi  

Şekil 5.5'de yukarıda bahsedilen sistemlerin şematik gösterimi görülmektedir.   

 

Şekil 5.5 : Askıya alma ve her iki yönden kazık uyg. yöntemi ile temel takviyesi. 

Şekil 5.5’de:    

a) Enjeksiyon sistemi ile kazıkların üretimi  

b) Temel üst seviyesinden itibaren oluşturulan askı sistemi ile yükün kazıklara 

aktarılması, mevcut temelin imha edilmesi, yeni döşeme imalatı   
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c) Yeni imal edilen perde sistemi vasıtasıyla yükün döşemeye aktarılması, askı 

sisteminin kaldırılması görülmektedir.  

Bu yöntemde yapı yükleri, duvarın her iki tarafından temele çakılan dikmelerin 

duvar hizasında bağ kirişleri ile bağlanması sonucunda oluşturulan askı sistemi ile 

kazıklara iletilir ve kazıklar vasıtasıyla da temele aktarılırlar. Duvar altına yapılacak 

takviye elemanının başlangıçta yük almasını engellemek için hidrolik sistem 

vasıtasıyla ve bağ kirişleri kullanılarak oluşturulan askı sistemi ile yükler alınır ve 

takviye elemanı imalatının yapılmasından ve bu yeni elemanın yük taşıma 

kapasitesine ulaşmasından sonra, eski yapı temeli ve yük aktarma sistemi kaldırılır, 

zeminde yeni döşeme imalatı tamamlanır. Böylece yeni yük taşıma yapısı 

tamamlanmış olur.  

 

Şekil 5.6 : İkili düşey kazık ile temel takviyesi. 

Yük aktarma ve askıya alma sistemi sırasında kullanılan bağ kirişlerinin boyuna 

uzunluklarını kazıkların çalışma yükleri ve duvar yükleri etkilemekte ve genellikle 

1.0 m ile 1.5 m arasında olabilmektedir. İki yada üç katlı yapılarda düşük duvar 

yüklerinden dolayı kazık boşluğunu arttırmak genellikle daha ekonomiktir. 

Şekil 5.6’da ise yüklerin aktarılması için ön yüklenmiş elemanlar kullanılması yada 

kazıkların zemine ankre edilmesinin daha uygun olacağı sistem görülmektedir. Bu 

sistemin, kazıkların birbirlerine göre simetrik pozisyonda olmasına gerek olmaması 

gibi avantajları vardır.  

Şekil 5.7’de görülebileceği gibi simetrik yük alan kazık tipi seçilmesi durumunda 

bağ kirişi vb. yük aktarma elemanlarına gerek kalmadan temel takviyesi çalışmaları 

yapılabilir. Duvar yükleri kazıklar ile mevcut temel arasında kesme kuvveti 

aracılığıyla iletilir. Yük ve iç kuvvetlere bağlı olarak kazıklar, çift olarak çaprazlanır 
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yada alternatif şekillerde yerleştirilirler. Eğer ankrajın sabit uzunluğu kısa ise veya 

temel içerisinde yetersiz mesnetlenmiş ise ek kazıklarla duvar içindeki nişlere 

mesnetlenirler.   

 

Şekil 5.7 : Çapraz ikili kazık ile temel takviyesi. 

Patentli değişik kazık başlık elemanları mevcuttur. Eğer takviye çalışması sırasında 

duvarın sadece tek tarafından çalışma imkanı varsa bu durumda yukarıda belirtilen, 

kısa başlık kirişi ile tek taraftan temel takviyesi ve düşey kazıklar ile tek taraftan 

çelik destekli kiriş ile takviye yapılması yöntemleri uygulanabilir.   

Bu türden temel takviye sistemlerine ait örnekler Şekil 5.8 ve Şekil 5.9’da 

gösterilmektedir. Kazıklar çiftler halinde veya alternatif diğer şekillerde 

yerleştirilebilirler. Yük aktarmak amacıyla tek bir başlık elemanı yerine plaka ile yük 

aktarması yapılabilir. 
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Şekil 5.8 : Düşey ve eğik kazıklar ile tek taraftan temel takviyesi. 

 

 

Şekil 5.9 : Konsol kiriş ve kazık sistemi ile tek taraftan temel takviyesi. 

(a) ve (d) arasında belirtilen uygulamalar iç duvarların, dış duvarların ve kolon altı 

tekil temellerin temel takviyesi için kullanılmaktadır. (f) Maddesinde ise  geniş çaplı 

eğik kazıkların, mevcut binaların temel seviyesinde yapılan kazıların desteklenmesi 

hususu ile ilgilidir.  

Bütün kazıklar, yapım aşamasında bir kabul testine tabi tutulurlar. Temel takviyesi 

uygulamalarında kazık uygulamalarının avantajı, saha koşullarına uygun çalışma 

ortamının sağlayacak şekilde projeye özgü olmasındandır.     
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Ekonomik bir temel takviye sisteminin tasarımı için takviye yapılacak binanın yük 

taşıma yapısının, temelinin ve temel sisteminin bilinmesi, zemin ve yeraltı suyu 

koşullarının bilinmesi, değişik yöntemlerin uygulama limitlerinin göz önüne alınması 

gerekmektedir.  

Tasarım aşamasında mümkün olduğunca yük taşıma kapasitesi statik olarak belirli 

sistemlerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Diğer metodların aksine kazık sistemleri 

ile derin temelli yapıları ve duvar altına yeni takviye elemanlarının yapılacağı 

yapıların yüklerini temel takviye çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için askıya 

almak mümkündür. Temel takviyesi yapılan bir duvarın yanında kazı yapılması 

durumunda kazık sistemlerinin kullanılması normal olarak çok etkili değildir. Böyle 

durumlarda kazıkların arasındaki zemin tutulmalı ve kazıkların hasar görmesi 

önlenmelidir.  

Çalışma şartlarının zor ve kısıtlı olduğu durumlarda ve temel takviyesi uygulaması 

kazı yapılan bir bölgede ise; mini kazıklar, ankrajlı perde yapılması ve zemin çivisi 

uygulaması gibi yöntemlerin kombinasyonu en uygun çözüm olabilir. 
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6.  TDY07’YE GÖRE BİNA PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK 

OLMAYAN YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ 

Deprem etkisi altında mevcut binaların yapısal performanslarının belirlenmesi ve 

güçlendirme analizleri için kullanılacak doğrusal elastik olmayan hesap 

yöntemlerinin amacı, verilen bir deprem etkisi için şekildeğiştirme istemleri ile iç 

kuvvet istemlerinin hesaplanmasıdır. Daha sonra bu istem büyüklükleri, 

şekildeğiştirme ve iç kuvvet kapasiteleri ile karşılaştırılarak, kesit ve bina düzeyinde 

yapısal performans değerlendirmesi yapılır.  

Binaların deprem performansının belirlenmesi işlemi beş ana adımdan oluşmaktadır, 

bunlar;  

  Talebin belirlenmesi, 

  Kapasitenin belirlenmesi, 

  Kapasite ve talebin karşılaştırılması, 

  Performans değerlendirmesi, 

  Sonuç, şeklindedir. 

6.1 Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleri ile Bina Yatay Yük Kapasitesinin 

Belirlenmesi 

TDY 2007’de üç farklı doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden bahsedilmektedir. 

Bu yöntemler şunlardır, 

1. Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi (statik itme analizi), 

2. Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi (çok modlu statik itme analizi)  

3. Zaman Tanım Alanında Artımsal Hesap Yöntemidir. 

Bu yöntemler,  TDY 2007’de deprem performansının doğrusal olmayan teoriye göre 

belirlenmesi için kullanılan yöntemlerdir. 
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Bu araştırmada Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında 

Hesap Yöntemi kullanılacağından sadece bu yöntemler açıklanacaktır. 

6.1.1 Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre bina yatay yük 

kapasitesinin belirlenmesi  

Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin amacı, birinci (deprem doğrultusunda 

hakim) titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde, deprem istem sınırına kadar 

monotonik olarak adım adım arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin etkisi altında 

doğrusal olmayan itme analizinin yapılmasıdır. Düşey yük analizini izleyen her bir 

itme adımında taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme 

ve iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli (kümülatif) değerler ve son adımda 

deprem istemine karşı gelen maksimum değerler hesaplanır. 

Bu yöntemin kullanılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir, 

   Bodrum kat üzerindeki toplam kat sayısı 8’i geçmemelidir,  

   Ek dışmerkezlik gözönüne alınmaksızın hesaplanan burulma düzensizliği 

katsayısı ηbi < 1.4 olmalıdır, 

   Ayrıca, göz önüne alınan deprem doğrultusunda, doğrusal elastik davranış 

esas alınarak hesaplanan birinci (hakim) titreşim moduna ait etkin kütlenin 

toplam bina kütlesine (rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarının kütleleri 

hariç) oranının en az 0.70 olması gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi bu yöntem birinci mod şeklinin etkin olduğu düşük katlı binalarda ve 

burulma düzensizliğinin sınırlı olduğu durumda yeterli yaklaşım sağlamaktadır.  

İtme analizinin artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılması durumunda 

yatay deprem yükü dağılımının belirlenmesi gerekmektedir. Bu dağılım, analizin 

başlangıç adımında doğrusal elastik davranış için hesaplanan birinci (deprem 

doğrultusundaki hakim) doğal titreşim mod şekli genliği ile ilgili kütlenin 

çarpımından elde edilen değerle orantılı olacak şekilde tanımlanır.  

Eşdeğer deprem yükü dağılımı, binanın her kat hizasında ve kütle merkezine ek 

dışmerkezlik uygulanmadan tanımlanır, bu yük itme analizi boyunca monotonik 

olarak arttırılacak yük şablonudur. İtme analizi sonucunda eksenleri taban kesme 
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kuvveti - tepe yerdeğiştirmesi olan itme eğrisi elde edilir. Şekil 6.1 ve Şekil 6.2’de 

itme analizinin adımları ve sonuçları temsili olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.1 : Doğrusal olmayan statik itme analizi. 

 

Şekil 6.2 : Statik itme eğrisi ve modal kapasite eğrisi. 

Bu eğri binanın elastik ötesi davranışını ve dinamik elasto-plastik davranışta oluşan 

kuvvet - yerdeğiştirme eğrisinin ana iskeletini temsil eder. Örnek bir iskelet eğrisi 

Şekil 6.3’de gösterilmektedir. İtme eğrisinde elastik davranıştan ayrılarak elastik 

ötesi davranışa geçişin sağlandığı kıvrılma bölgesi plastik mafsalların oluşmaya 

başladığına işaret eder ve bu noktadan sonra eğer bina yeterli sünekliğe sahip ise yük 

artımındaki küçük artışlar binada büyük yerdeğiştirme ve şekildeğiştirmelere neden 

olur. 

 

Şekil 6.3 : İskelet eğrisi. 
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Kapasite ve talebin karşılaştırılması için aynı grafik üzerinde çizilmesi 

gerekmektedir. Bu ortak grafiğin eksen takımları ise spektral yerdeğiştirme - spektral 

ivme değerlerinden oluşur. İtme eğrisi ise eksenleri taban kesme kuvveti – tepe 

yerdeğiştirmesi olan bir eğridir ve bu eksenlere dönüşüm yapılarak, spektral 

yerdeğiştirme - spektral ivme boyutuna getirilmeleri gerekmektedir.  

Bu eksen dönüşümünün nasıl yapıldığı aşağıda anlatılmıştır; 

(i)’inci itme adımında birinci (deprem doğrultusunda hakim) moda ait modal 

ivme  i
1a  Denklem 6.1 ile elde edilir; 

( i )
( i ) x1
1

x1

a
M


  (6.1) 

(i)’inci itme adımında birinci (deprem doğrultusunda hakim) moda ait modal 

yerdeğiştirme  
1

id  ‘nin hesabı için ise, Denklem 6.2’den yararlanılır; 

 
 i

i xN 1
1

xN 1 x1

u
d

 
  (6.2) 

6.1.2 Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi’ne göre bina kapasitesinin 

belirlenmesi  

Bu yöntemde taşıyıcı sistemdeki doğrusal olmayan davranış göz önüne alınarak 

kabul edilen bir deprem hareketi altındaki taşıyıcı sistemin hareket denklemi sayısal 

olarak çözülerek, sistemin bütün elastik ve plastik şekildeğiştirmeleri ve kesit iç 

etkileri zamana bağlı olarak bulunur. Daha sonra sistemde plastik mafsal dönmesi, 

beton ve donatının birim uzama / kısalma değerleri belirlenir. Çözümü en kapsamlı 

olan yöntem bu yöntemdir. Seçilen deprem kaydının TDY 2007’de belirtilen 

spektrum eğrisi ile uyuşması ve olabildiğince çok sayıda deprem kaydı ile çözüm 

yapılması önerilir.  

Zaman Tanım Alanında Artımsal Hesap Yönteminin uygulanabilmesi için ilk önce 

kaç adet ivme kaydının kullanılacağına karar verilir. TDY 2007’ye göre en az 3 adet 

deprem ivme kaydı kullanılmalıdır. Hesapta üç yer hareketi kullanılması durumunda 

sonuçların maksimumu, en az yedi yer hareketi kullanılması durumunda ise 

sonuçların ortalaması esas alınır. 
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6.1.2.1 Kapasite ve talebin karşılaştırılması 

Bu kısımda deprem etkisini temsil eden talep ile, binanın doğrusal olmayan 

davranışını temsil eden kapasite kavramları birbiri ile karşılaştırılacaktır. Sonuçta, 

performans kriterleri ile karşılaştırma yapabilmek için yapı elemanlarının hasar 

durumları belirlenecektir. 

Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile itme analizinde, bu karşılaştırmanın 

yapılabilmesi için daha önce aynı eksen takımında tanımlanmış kapasite ve talep 

eğrilerinden faydalanılır ve kapasite eğrisinin başlangıç teğeti uzatılarak talep eğrisi 

ile kesişmesi sağlanır. Sonrasında bina başlangıç periyoduna bağlı olarak eşit 

yerdeğiştirme kuralına göre bina yatay tepe yerdeğiştirmesi belirlenir. Bu tepe 

yerdeğiştirmesi değerine performans noktası denilmektedir. Performans noktasında, 

binanın kolon, kiriş ve perde elemanlarındaki plastik mafsal durumlarından hareketle 

kesit ve eleman hasar durumları belirlenerek, bina performans kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

ZTADOA’de ise, TDY 2007’deki şartlara uygun olduğu kanıtlanmış en az üç ivme 

kaydı veya yedi ve daha  fazla ivme kaydı kullanılarak doğrusal olmayan analiz 

gerçekleştirilir. Üç ivme kaydı kullanılması durumunda plastik mafsallarda oluşan 

etkilerin en büyüğü, yedi veya daha fazla ivme kaydı kullanılması durumunda plastik 

mafsallarda oluşan etkilerin ortalaması alınarak kesit ve eleman hasar durumları 

belirlenir. Belirlenen eleman hasar durumlarından hareketle bina performans 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Yukarıda özet olarak bahsedilen iki analiz yönteminin detaylı anlatımı, takip eden 

konu başlıklarında verilmiştir.  

6.1.3 Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre kapasite ve talebin 

karşılaştırılması 

Kapasite ve Talep Eğrilerinin belirlenmesi ve aynı eksen takımına getirilmesi ile bu 

iki eğri birbiri ile ilişkilendirilebilir duruma gelir. Talep eğrisi elastik davranışı temsil 

etmektedir, kapasite eğrisi ise binanın elastik olmayan davranışını temsil etmektedir. 

Yani iki eğrinin elastik olmak ve olmamak gibi iki ayrı davranışı temsil ettiği 

anlaşılır. Bu nedenle kapasite eğrisinin elastik kısmını temsil eden başlangıç teğeti ile 

talep eğrisi kesiştirilir. Talep eğrisinin ve kapasite eğrisinin başlangıç teğetinin kesim 
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noktası göz önüne alınan depremin talebi ve sistemin ona verdiği yatay 

yerdeğiştirmeyi verir. Ancak, her iki eğride elastik tabanlı olduğu için bulunan 

noktada sistemin elastik davranışı ile, yani taşıyıcı sistemin hasarsız olarak depremi 

karşılaması ile ilgilidir. Eşit Yerdeğiştirme kuralı kullanılarak elastik sistem için elde 

edilen e
maxd  elastik yerdeğiştirmeden ep

maxd  elasto-plastik olana geçilir. Buna göre 

periyodu büyük yapılarda elastik ve elasto-plastik yerdeğiştirmelerin yaklaşık eşit 

olduğu kabul edilirken, peryodu küçük yapılarda elasto-plastik yerdeğiştirme elastik 

yerdeğiştirmenin bir katsayı ile büyütülmesi ile elde edilir. Eşit yerdeğiştirme kuralı 

ile elasto-palstik yerdeğiştirmenin bulunması, TDY 2007’de aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır; 

Doğrusal elastik olmayan spektral yerdeğiştirme, Sdi1, itme analizinin ilk adımında, 

doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan birinci (hakim) moda ait  1
1  T  

başlangıç periyoduna karşı gelen doğrusal elastik spektral yerdeğiştirme Sde1’e bağlı 

olarak Denklem 6.3 ile elde edilir:         

di1 R1 de1S C S  (6.3) 

Doğrusal elastik spektral yerdeğiştirme Sde1, itme analizinin ilk adımında birinci 

moda ait elastik spektral ivme Sae1’de kullanılarak Denk.(6.4) ile hesaplanır; 

  
1

1 21
1

ae
de

S
S


  (6.4) 

Spektral yerdeğiştirme oranı CR1, başlangıç periyodu  1
1T ’in değerine 

(    1 1
1 12 /T   ) bağlı olarak, (a) veya (b) çözüm yolları ile belirlenir.  

(a)   1
1T   başlangıç periyodunun, ivme spektrumundaki karakteristik periyod 

TB’ye eşit veya daha uzun olması durumunda 

     21 1 2
1  1( veya  )B BT T    ,  doğrusal elastik olmayan spektral 

yerdeğiştirme Sdi1, eşit yerdeğiştirme kuralı uyarınca doğal periyodu yine 

 1
1T   olan eşlenik doğrusal elastik sisteme ait lineer elastik spektral 

yerdeğiştirme Sde1’e eşit alınır. Buna göre Denklem 6.3’deki spektral 

yerdeğiştirme oranı CR1=1 alınır. 
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Şekil 6.4 : Performans noktasının belirlenmesi  1
1  ( )BT T . 

Şekil 6.4’de birinci (hakim) titreşim moduna ait ve koordinatları (d1, a1) olan modal 

kapasite diyagramı ile koordinatları spektral yerdeğiştirme (Sd) - spektral ivme (Sa) 

olan davranış spektrumu bir arada çizilmiştir. 

(b)  1
1  T başlangıç periyodunun, ivme spektrumundaki karakteristik periyodu 

TB’den daha kısa olması durumunda     21 1 2
1  1( veya    )B BT T     ise, 

spektral yerdeğiştirme oranı CR1, ardışık yaklaşımla aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır; 

(b1) İtme analizi sonucunda elde edilen modal kapasite diyagramı, Şekil 6.5’de 

gösterildiği üzere, yaklaşık olarak iki doğrulu (bi-lineer) bir diyagrama 

dönüştürülür. Bu diyagramın başlangıç doğrusunun eğimi, itme analizinin 

ilk adımındaki (i=1) doğrunun eğimi olan birinci moda ait özdeğere,    21
1 , 

eşit alınır  (    1 1
1 12 /T   ). 

(b2) Ardışık yaklaşımın ilk adımında CR1 = 1 kabulü yapılarak, eşdeğer akma 

noktasının koordinatları eşit alanlar kuralı ile belirlenir. Şekil 6.5’de 

görülen 1
o
ya  esas alınarak CR1 Denklem 6.5 ile hesaplanır; 

(6.5)

 

 1
1

1

ae
y

y

S
R

a
  (6.6)
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Şekil 6.5 : Performans noktasının belirlenmesi  1
1  ( )BT T  (1/2). 

Denklem 6.6 bağıntısındaki Ry1 birinci moda ait dayanım azaltma katsayısını 

göstermektedir. 

(b3) CR1 kullanılarak ve Sdi1 esas alınarak hesaplanan eşdeğer akma noktasının 

koordinatları, Şekil 6.6’da gösterildiği üzere, eşit alanlar kuralı ile yeniden 

belirlenir ve bunlara göre ay1 , Ry1 ve CR1 tekrar hesaplanır. Ardışık iki adımda 

elde edilen sonuçların kabul edilebilir ölçüde birbirlerine yaklaştıkları adımda 

ardışık yaklaşıma son verilir. 

 

Şekil 6.6 : Performans noktasının belirlenmesi  1
1  ( )BT T  (2/2). 

Şekil 6.6’da birinci (hakim) titreşim moduna ait ve koordinatları (d1, a1) olan modal 

kapasite diyagramı ile koordinatları spektral yerdeğiştirme (Sd) - spektral ivme (Sa) 

olan davranış spektrumu birarada çizilmiştir. 
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Böylece hedef  yerdeğiştirme istemi spektral yerdeğiştirme (Sdi1=d1
(p)) cinsinden 

bulunmuş olunur. Bu değerden hareketle x veya y doğrultusundaki tepe 

yerdeğiştirme istemi  
1

p
xNu , Denklem 6.7 ile ters dönüşüm uygulanarak uzunluk (örn. 

m, cm, mm, vb.) cinsinden bulunur. 

Birinci (deprem doğrultusunda hakim) moda ait modal katkı çarpanı Γx1, x deprem 

doğrultusunda taşıyıcı sistemin başlangıç adımındaki doğrusal elastik davranışı için 

tanımlanan Lx1 ve M1’den yararlanılarak elde edilir. Lx1 ve M1 ise Denklem 6.8, 

Denklem 6.9 ve Denklem 6.10 ile hesaplanır. 

x1
x1

1

L

M
   (6.7)

1

N

xn i xin
i

L m


   (6.8)

1

N

yn i yin
i

L m


   (6.9)

 2 2 2

1

N

n i xin i yin i in
i

M m m m 


       (6.10)

 
1

p
xNu  yerdeğiştirmesine denk gelen diğer tüm istem büyüklükleri (yerdeğiştirme, 

şekildeğiştirme ve iç kuvvet istemleri) bina performansının değerlendirilmesinde 

kullanılacak olan istemlerdir. Örneğin  
1

p
xNu  değeri bir bina için 12.5cm bulunmuş ise 

bina tepe noktası 12.5 cm itilir, bu tepe yerdeğiştirmesi değerinde binada oluşan 

plastik şekildeğiştirmeler, plastik mafsallar yardımı ile belirlenir. Belirlenen plastik 

şekildeğiştirmeler, elastik şekildeğiştirmelere eklenerek toplam şekildeğiştirme 

istemleri hesaplanır. Toplam şekildeğiştirme istemlerinden hareketle, ilk önce 

eleman kesitlerinin hasar düzeyi daha sonra elemanların hasar düzeyi bulunur. 

Eleman hasar düzeyleri, bina performans kriterleri ile karşılaştırılarak bina hedef 

performansının sağlanıp sağlanamadığına karar verilir. 

6.1.3.1 Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi’ne göre kapasite ve talebin 

karşılaştırılması 

ZTADOA’de, TDY 2007’deki şartlara uygun olduğu kanıtlanmış en az üç ivme 

kaydı veya yedi ve daha fazla ivme kaydı kullanılarak doğrusal olmayan analiz 

gerçekleştirilir. Üç ivme kaydı kullanılması durumunda plastik mafsallarda oluşan 

etkilerin en büyüğü, yedi ya da daha fazla ivme kaydı kullanılması durumunda 
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plastik mafsallarda oluşan etkilerin ve şekil değiştirmelerin ortalaması alınarak kesit 

ve eleman hasar durumları belirlenir. Belirlenen eleman hasar durumlarından 

hareketle bina performans kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

ZTADOA’de deprem etkisini temsil eden ivme kayıtları ve sağlanması gereken 

performans kriterleri, talep kavramları olarak düşünülürse; binanın bu ivme 

kayıtlarına göre analizi sonucunda elde edilen performans kriterlerine göre durumu 

ise kapasite olarak düşünülmelidir. Dolayısı ile kapasite, talep ile karşılaştırılmakta 

ve aralarında bir ilişki kurulmaktadır. 

6.1.3.2 Betonarme elamanlarda toplam eğriliklerin bulunması 

Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile İtme Analizine göre binanın tepe 

yerdeğiştirmesi istemine (performans noktasına) karşı gelen durumda veya Zaman 

Tanım Alanında Elastik Olmayan Analiz yapıldığında herhangi bir kesitte analiz 

sonucunda bulunan en büyük plastik dönme istemine bağlı olarak plastik eğrilik 

istemi Denklem 6.11 yardımıyla hesaplanır, 

p

p
pL


   (6.11) 

Lp plastik mafsal boyudur ve elemanın deprem doğrultusunda zorlanan kesit 

boyutunun yarısı olarak kabul edilir. 

Amaca uygun olarak seçilen bir beton modeli ile pekleşmeyi de gözönüne alan 

donatı çeliği modeli kullanılarak, kesitteki eksenel kuvvet istemi altında yapılan 

analizden elde edilen iki doğrulu moment-eğrilik ilişkisi ile tanımlanan y  eşdeğer 

akma eğriliği, Denklem 6.11 ile tanımlanan p  plastik eğrilik istemine eklenerek, 

kesitteki t  toplam eğrilik istemi elde edilir, 

t p y      (6.12) 

Betonarme sistemlerde betonun basınç birim şekildeğiştirmesi istemi ile donatı 

çeliğindeki birim şekildeğiştirme istemi, Denklem 6.12 ile tanımlanan toplam eğrilik 

istemine göre moment-eğrilik analizi ile hesaplanır. Analiz sonucu bulunan beton ve 

donatı çeliğine ait birim şekildeğiştirme istemeleri TDY 2007’de belirtilmiş kesit 

hasar sınırlarını belirleyen birim şekildeğiştirme değerleri ile karşılaştırılır ve kesit 

hasar durumu belirlenir. 
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6.1.3.3 Betonarme yapı elemanlarının kesit hasar sınırlarının belirlenmesi 

Bilindiği gibi betonarme kesitleri hem beton hem de donatı çeliği oluşturmaktadır. 

Bu nedenle betonarme yapı elemanlarının kesit birim şekildeğiştirme kapasiteleri 

belirlenirken hem beton hem de donatının kapasiteleri ayrı ayrı belirlenmelidir. Daha 

sonra bu kapasite değerleri, kesitte oluşacak hasarın sınırlarını belirleyen göstergeler 

olarak kullanılacaktır.  

TDY 2007’ de kesit hasar sınırları, Minimum Hasar Sınırı (MN), Güvenlik Sınırı 

(GV) ve Kesit Göçme Sınırı (GÇ) olarak tanımlanmıştır. Bu hasar sınırlarının 

arasında kalan bölgeler ise Minimum Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi, İleri 

hasar Bölgesi ve Göçme bölgesi olarak tanımlanmıştır. Bu hasar sınırları ve bölgeleri 

Şekil 6.7’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 6.7 : Kesit hasar sınırları ve kesit hasar bölgeleri. 

Hem beton hem de donatı çeliği için bu üç kesit hasar sınırını tanımlamayan birim 

şekildeğiştirme büyüklükleri aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır. 

Plastik şekildeğiştirmelerin meydana geldiği betonarme sünek taşıyıcı sistem 

elemanlarında, kesit hasar sınırlarına göre izin verilen şekildeğiştirme üst sınırları 

(kapasiteleri) aşağıdaki gibidir; 

 (a)  Kesit Minimum Hasar Sınırı (MN) için kesitin en dış lifindeki beton basınç 

birim şekildeğiştirmesi ile donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi üst sınırları; 

(ε cu)MN = 0.0035        ;        (ε s)MN = 0.010                                                   (6.13) 
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 (b)  Kesit Güvenlik Sınırı (GV) için etriye içindeki bölgenin en dış lifindeki beton 

basınç birim şekildeğiştirmesi ile donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi üst 

sınırları; 

(εcg)GV = 0.0035 + 0.01 (ρs/ρsm) ≤ 0.0135      ;      (εs)GV = 0.040               (6.14) 

 (c)  Kesit Göçme Sınırı (GÇ) için etriye içindeki bölgenin en dış lifindeki beton 

basınç birim şekildeğiştirmesi ile donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi üst 

sınırları; 

(εcg)GC = 0.004 + 0.014 (ρs/ρsm) ≤ 0.018      ;      (εs)GC = 0.060                 (6.15) 

Gözönüne alınan enine donatıların TDY 2007’ye göre “özel deprem etriyeleri ve 

çirozları” olarak düzenlenmiş olması zorunludur. 

Görüldüğü gibi Kesit Minimum Hasar Sınırında (MN), en dış lifteki betonun ezilmiş 

olması ve en büyük çekme veya basınca maruz kalan boyuna donatı çubuğunda ise 

elastik bölge sınırından ileri giderek hemen hemen akma platosunun sonuna 

gelinmesi, sınır durumlar olarak belirlenmiştir. Enine sargı donatısı içinde kalan 

betondan ise bu hasar sınırında bahsedilmemiştir.  

Kesit Güvenlik Sınırında (GV) ise kabuk betonunda dağılma olduğu kabul edilerek, 

enine sargı donatısı içinde kalan beton değerlendirilmektedir. Ayrıca kesitte mevcut 

bulunan ve TDY 2007’ye göre düzenleniş enine sargı donatısının hacimsel oranı ile 

TDY 2007’ye göre kesitte bulunması gereken enine sargı donatısının hacimsel oranı 

birbiri ile karşılaştırılmakta; eğer gereğinden az sargı donatısı bulunuyorsa veya 

mevcut donatılar TDY 2007 şartlarına uymuyorsa kesit dayanımı azaltılmaktadır. 

Fakat kesitte, TDY 2007’ye göre belirlenen miktardan fazla enine sargı donatısı olsa 

bile yukarıda bahsedilen oran 1’den büyük alınamamaktadır. Betonarme kesitteki en 

büyük çekme veya basınca maruz kalan boyuna donatı çubuğunda ise akma 

platosundan sonraki kısım olan gerilme pekleşmesi kısmına geçilmesine ve bunun 

sonunda donatıda kalıcı deformasyonların oluşmasına izin verilmektedir.  

Kesit Göçme Sınırında (GÇ) da,  Kesit Güvenlik Sınırında (GV) olduğu gibi mantık 

yürütülmüş fakat beton ve donatıdaki birim şekildeğiştirme değerleri daha büyük 

alınmıştır. Herhangi bir kesitte sargılanmış betonun en büyük birim şekildeğiştirme 

kapasitesinin 0.02 mertebesinde olduğunu kabul edersek, Kesit Göçme Sınırındaki 

(GÇ) beton birim şekildeğiştirme sınır değeri olan 0.018 değerinin, 0.02 değerine 
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göre küçük olmasından dolayı göçme sınırında bir miktar kapasitenin hala var 

olduğunun kabul edildiği söylenebilir. 

6.1.3.4 Eleman hasar durumlarının belirlenmesi  

Doğrusal olmayan analiz sonucunda eleman kesitlerinde toplam eğrilik istemleri elde 

edilir. Toplam eğrilik istemlerinden hareketle eleman kesitindeki beton ve çelikteki 

birim şekildeğiştirme istemleri bulunup, yukarıda bahsedilen sınır değerler ile 

karşılaştırılır ve elemanların kritik kesitlerindeki hasar durumları belirlenir. Bir 

elemanda, x ve y doğrultularında her iki yönde depremin etkimesi durumları için 

yapılan analizler (toplam 4 doğrultu için analiz yapılmaktadır) sonucunda oluşan en 

elverişsiz hasar durumu bu elemanın incelenen deprem etkisi altındaki hasar 

durumunu verir.  

6.2 TDY 2007 doğrusal olmayan analiz yöntemleri ile performans 

değerlendirmesi hesap akışı  

Buraya kadar anlatılanlar bir akış diyagramı oluşturacak biçimde sıralanırsa; 

1. Bina kat adedi 8’den az mı? (bodrum katlar hariç).  

Eğer bu sorunun cevabı HAYIR ise, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 

ile İtme Analizi uygulanamaz ve bunun yerine Artımsal Mod Birleştirme 

Yöntemi veya Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemlerinden biri seçilir.  

Eğer bu sorunun cevabı EVET ise, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile 

İtme Analizinin uygulanabilmesi için ilk şart sağlanmış demektir. 

2. Binanın inşa edildiği veya edileceği zemin tipinin TDY 2007 [6]’nin 

6.Bölümüne göre belirlenmesi.  

3. Zemin tipine bağlı olarak TDY 2007’nin 2. Bölümüne göre spektrum 

karakteristik periyodları TA ve TB’nin belirlenerek elastik spektral ivme 

grafiğinin elde edilmesi. 

4. TDY 2007’nin 7. Bölümüne göre binadan bilgi toplanması. 

5. Toplanan bilginin kapsamına göre bilgi düzeyinin ve buna bağlı olarak bilgi 

düzeyi katsayısının belirlenmesi. 

6. Bilgi düzeyi katsayısına göre belirlenen malzeme dayanımları kullanılarak, yapı 

sonlu eleman modelinin oluşturulması. Yapı modeli oluşturulurken, mevcut 
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durumda kısa kolon olarak bulunan kolonların, normal serbest boyları ile 

modellenmesi gerekmektedir. 

7. Bina tipine bağlı olarak, hareketli yük katılım katsayısı, n’nin belirlenmesi. 

8. Yapı modeline etkiyen zati ve hareketli yüklerin girilmesi, TDY 2007’ye göre 

düşey yük kombinasyonun (wi = gi + nqi) oluşturulması ve düşey yük analizinin 

gerçekleştirilmesi. Analiz öncesinde, sabit ve hareketli yüklerden ileri gelen 

kütlelerin bina modelinde yeterli serbestlik derecesi ile tanımlanması 

gerekmektedir. 

9. Gerçekleştirilen düşey yük analizine bağlı olarak kolon,kiriş ve perdelerin etkin 

eğilme rijitliklerinin belirlenmesi. Bulunan rijitlik azaltma katsayılarının bina 

modelindeki elemanlara aktarılması. 

10. Bina için yeterli mod sayısının belirlenmesi ve modal analizin 

gerçekleştirilmesi. 

11. İlk moda ait etkin modal kütle, bina toplam kütlesinin %70’inden fazla veya 

eşit mi?  

Eğer bu sorunun cevabı EVET ise, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile 

itme analizi uygulanabilmesi için ikinci şart sağlanmış demektir. 

Eğer bu sorunun cevabı HAYIR ise, 1. adımdaki sorunun cevabı EVET olsa 

bile Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile itme analizi uygulanamaz. 

12. Eğer 1. adımdaki ve 11. adımdaki soruların cevapları EVET ise,  

Kat kütle merkezlerine ek dışmerkezlik uygulanmadan doğrusal elastik 

davranışa göre yapılan analiz sonucunda elde edilen ηbi burulma düzensizliği 

katsayısı 1.4’ den küçük müdür? Sorusunun cevabına bakılır. 

Eğer bu sorunun cevabı EVET ise; Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile 

itme analizi uygulanabilmesi için üçüncü şart sağlanmış demektir. Eğer üç şart 

da sağlanıyorsa analiz metodu olarak Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 

ile itme analizi seçilebilir. 

Eğer bu sorunun cevabı HAYIR ise; 1. adımdaki ve 11. adımdaki soruların 

cevabı EVET olsa bile Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile itme analizi 

yapılamaz. 

13. 1., 11. veya 12. adımlardaki sorulardan herhangi birinin cevabı HAYIR ise bina 

performansının doğrusal elastik olmayan yöntemler ile belirlenmesinde Zaman 

Tanım Alanında Hesap Yöntemi seçilir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için en 
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az üç ivme kaydı gereklidir. Bu durumda en olumsuz sonucu veren hesap 

sonuçları değerlendirmede kullanılır. En az yedi ivme kaydının kullanılması 

durumunda ise sonuçların ortalaması değerlendirmede kullanılır. Hesaplarda 

kullanılan ivme kayıtları TDY 2007’de belirtilen şartları sağlamalıdır. Analizler 

sonucunda her bir ivme kaydı için her bir elemandaki en büyük plastik eğrilik 

elde edilir. Üç veya en az yedi ivme kaydının kullanılmasına göre bu plastik 

eğriliklerin maksimum veya ortalamaları alınır ve (Φp) elde edilir. Kolon veya 

perdelerde en büyük plastik şekildeğiştirmenin oluştuğu anda meydana gelen 

eksenel yük altında, kesit ve malzeme özelliklerine bağlı olarak moment-eğrilik 

analizi yapılır ve (Φy) akma eğrilikleri bulunur. Plastik eğrilikler (Φp) ve akma 

eğrilikleri (Φy) toplanarak toplam eğrilikler (Φt) hesaplanır. Eğer Zaman Tanım 

Alanında Hesap Yöntemi kullanılıyorsa 29. adıma kadar olan adımlar atlanır ve 

29. adımdan işleme devam edilir. 

14. 1., 11. ve 12. adımlardaki soruların hepsinin cevabı EVET ise Artımsal Eşdeğer 

Deprem Yükü Yöntemi ile itme analizi yapılabilir. Analizin gerçekleştirilmesi 

için gerekli olan katlara göre eşdeğer deprem yükü dağılımı belirlenmelidir. 

Bunun için ilk önce, analizin başlangıç adımında doğrusal elastik davranış için 

hesaplanan birinci (deprem doğrultusundaki hakim) doğal titreşim mod şekli 

genliği her kat hizasında belirlenir. 

15. Her katın kütlesi belirlenir. 

16. Eşdeğer deprem yükü dağılımı, analizin başlangıç adımında doğrusal elastik 

davranış için hesaplanan birinci (deprem doğrultusundaki hakim) doğal titreşim 

mod şekli genliği ile ilgili kütlenin çarpımından elde edilen değerle orantılı 

olacak şekilde tanımlanır. 

17. Her iki doğrultu için ayrı ayrı hesaplanan eşdeğer deprem yükü dağılımı ek 

dışmerkezlik uygulanmaksızın kat hizalarında tanımlanır. 

18. Sırası ile her bir doğrultu için belirlenen eşdeğer deprem yükü dağılımı 

monotonik olarak arttırılır ve bina mekanizma durumuna gelene kadar itilir. Her 

bir itme adımında oluşan tepe yerdeğiştirmesi ile toplam taban kesme kuvveti 

değerleri aynı grafik üzerinde çizilerek binanın itme eğrisi yada başka bir 

değişle kapasite eğrisi elde edilir. 

19. İtme eğrisinin (kapasite eğrisi), modal yerdeğiştirme (Sd) ile modal ivme (Sa) 

eksen takımında çizilebilmesi için eksen dönüşümü yapılır. 
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20. Binanın kullanım amacına ve türüne bağlı olarak, TDY 2007’nin 7. Bölümüne 

göre bina hedef performans düzeyi veya düzeyleri belirlenir. 

21. 20. adımda belirlenen hedef performans düzeyi veya düzeylerine denk gelen 

depremin aşılma olasılığına göre elde edilen çarpanların (0.5, 1.0, 1.5) 3. 

adımda elde edilen elastik spektral ivme grafiğinin ordinat değerleri ile 

çarpılması. 

22. 21. adımda elde edilen modifiye edilmiş elastik spektral ivme grafiklerinin, 

modal yerdeğiştirme (Sd) ile modal ivme (Sa) eksen takımında çizilebilmesi için 

eksen dönüşümünün yapılması. 

23. 19. adımda ve 22. adımda elde edilen kapasite ve talep eğrilerinin aynı grafik 

üzerinde çizilmesi ve TDY 2007 Bilgilendirme Eki 7C’ye bağlı olarak 

performans noktasındaki tepe yerdeğiştirmesi ve taban kesme kuvvetinin 

belirlenmesi. 

24. Kolon, kiriş ve perdelerin plastik mafsal boylarının hesaplanması.  

25. Kolon, kiriş ve perdeler için performans noktasındaki tepe yerdeğiştirmesine 

denk gelen itme adımında, plastik mafsallarda oluşan plastik eğriliklerin (Φp) 

elde edilmesi. 

26. Performans noktasında plastikleşen kolon ve perdelerin belirlenmesi. Bu 

elemanların kesit ve malzeme özelliklerine bağlı olarak performans noktasında 

yüklü oldukları eksenel yük altında moment-eğrilik analizinin yapılması ve 

akma eğriliklerinin (Φy) bulunması. 

27. Performans noktasında plastikleşen kirişlerin kesit ve malzeme özelliklerine 

bağlı olarak akma eğriliklerinin (Φy) bulunması. 

28. 25. adımda elde edilen plastik eğrilikler (Φp) ile 26. ve 27. adımlarda elde 

edilen akma eğriliklerinin (Φy) toplanarak toplam eğrilik istemlerinin (Φt) 

hesaplanması. 

29. (Φt) Toplam eğrilik istemlerine göre eleman kesitindeki beton ve donatının 

birim şekildeğiştirme istemlerinin belirlenmesi. 

30. Kolon, kiriş ve perdeler için kesit birim şekildeğiştirme kapasitelerinin (kesit 

minimum hasar sınırı, kesit güvenlik sınırı, kesit göçme sınırı) TDY 2007’nin 7. 

Bölümüne göre belirlenmesi. 

31. Plastikleşen her betonarme eleman için 29. adımda bulunan toplam eğrilik 

istemlerine bağlı olarak hesaplanan beton ve donatıdaki şekildeğiştirme 
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istemlerinin 30. adımdaki kesit birim şekildeğiştirme sınırları ile 

karşılaştırılarak kesit hasar bölgesinin belirlenmesi. 

32. Kolon, kiriş ve perdeler için elemanın en fazla hasar alan kesitine göre eleman 

hasar bölgesinin belirlenmesi. 

33. Bina performans hedef veya hedeflerine göre binanın sağlaması gereken 

kriterlerin TDY 2007’nin 7. Bölümüne göre belirlenmesi. 

34. 32. adımda hesaplanan eleman hasar bölgeleri kullanılarak, kat  ve bina 

bazındaki performansın düzeylerinin 33. adımdaki kriterler ile kıyaslanması 

sonucunda binanın hedeflenen performans seviyesi veya seviyelerini sağlayıp 

sağlamadığına karar verilmesi. 

35. Bina hedef performans düzeyini veya düzeylerini sağlıyor mu? 

Eğer bu sorunun cevabı EVET ise; binanın güçlendirilmesine gerek duyulmaz. 

Eğer bu sorunun cevabı HAYIR ise; bina bu performans düzeyi veya 

düzeylerini sağlayana kadar güçlendirilerek veya iyileştirilerek depreme daha 

dayanıklı hale getirilmelidir. 
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7.  FEMA 440’A GÖRE EŞDEĞER DOĞRUSALLAŞTIRMA İÇİN 

GELİŞTİRİLMİŞ YÖNTEMLER 

Bu bölümde FEMA440’ta (2005) yer alan Kapasite Spektrum Yönteminin (KSY) bir 

modifikasyonu olan geliştirilmiş eşdeğer doğrusallaştırma yöntemi sunulmuştur. 

Eşdeğer doğrusallaştırma, doğrusal olmayan statik yöntemin bir parçası olarak 

kullanıldığı zaman, tek serbestlik dereceli salınım ile bir binanın doğrusal olmayan 

tepkisini modeller, amaç etkin periyod, Teff , ve etkin sönüm, βeff , kullanan bir 

eşdeğer doğrusal sistem ile doğrusal olmayan sistemin maksimum yerdeğiştirme 

tepkisini tahmin etmektir. Kapasite eğrisi olarak tanımlanan ivme-yerdeğiştirme 

tepki spektrumu formatındaki TSDS (tek serbestlik dereceli) için global-kuvvet şekil 

değiştirme ilişkisi Şekil 7.1 ’de gösterilmiştir. Şekil 7.1 ‘de gösterilen kapasite eğrisi, 

klasik yöntemler kullanılarak geliştirilmiştir. Efektif lineer parametreler olan ilk 

periyod, ilk sönüm ve süneklik talebi, μ, kapasite eğrisinin karakteristik 

fonksiyonlarıdır. 

 

Şekil 7.1 : Eşdeğer lineer sistemin efektif periyod ve efektif sönüm parametrelerini 
gösteren ivme-yerdeğiştirme tepki spektrumu (ADRS). 

Geliştirilmiş eşdeğer doğrusallaştırma yöntemleri için FEMA 440’da verilen öneriler 

ATC-40 ‘ta (2005) bulanan daha önceki yöntemlere dayanır, ve işlemleri çoğu 

değişmeden kalmıştır. Bu bölüm FEMA440’da değişen parçalara odaklanmıştır. 

Sünelik 
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İlerleyen bölümlerde etkin sönümün ve efektif periyodun belirlenişi sunulmuştur. Bu 

bölüm, bilinen KSY ile örtüşen dönüştürülmüş talep spektrumunun oluşturulması ve 

yapısal modelin performans noktasının belirlenmesi tekniklerini içermektedir. Birinci 

talep spektrumunda etkin sönümden dolayı meydana gelen azaltma, Bölüm 7.3‘de 

verilen klasik tekniklerle hesaplanabilir. Etkin sönüm ile ilgili daha önceki limitler 

FEMA 440’daki bu yeni yöntemlerde uygulanmamalıdır. Ancak uygulayıcı, 

sonuçların ortalama tepkinin bir değerlendirmesi olduğunu ve düşük performans 

sergileyen ve/veya davranışlarında büyük kararsızlık gösteren yapı için bir güvenlik 

faktörünün olmadığını bilmelidir. Eşdeğer doğrusallaştırma için etkin parametreler 

sünekliğin fonksiyonlarıdırlar. Süneklik (maksimum yerdeğiştirmenin, akma 

yerdeğiştirmesine oranı) analizlerin amacı olduğunda çözüm tekrarlı veya grafiksel 

tekniklerle bulunmalıdır. Bu tekniklerden üç tanesi Bölüm 7.4’de sunulmuştur.  

Son olarak belirtilmelidir ki bu yöntemler aşırı derecede yüksek süneklik için 

güvenilir değildirler (örneğin 10-12 ‘den daha büyük değerler için). 

7.1 Temel Eşdeğer Doğrusallaştırma Parametreleri 

Optimum eşdeğer doğrusal parametreler, (örneğin; etkin periyod, Teff, ve etkin 

sönüm, βeff), gerçek doğrusal olmayan sistemin maksimum tepkisi ile onun eşdeğer 

doğrusal karşılığı arasındaki farkların maksimum oluşunu (örneğin; hata) minimize 

edecek şekilde, istatistiksel bir analizle belirlenir. Klasik olarak, hatanın ölçüsü 

yerdeğiştirmeler arasındaki mutlak farkın ortalamasıdır. Bu mantıklı gözükmesine 

rağmen, konservatif veya konservatif olmayan tahminler arasındaki farkın 

mühendislik bakış açısından önemli olduğu durumlarda, kısmen iyi sonuçlara 

götürmeyebilir. Bu durum Şekil 7.2’de örneklendirilmiştir. Düzgün bir dağılım 

olduğu durumda ortalama hatanın sıfır olduğu doğrusal parametreleri seçmek 

mümkündür. Daha dar bir eğri eşdeğer doğrusal parametreleri betimler. Bunun 

nedeni daha küçük standart sapmaya sahip olmasıdır. 
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Şekil 7.2 : Bir Gauss dağılımı için yerdeğiştirme hatasının olasılık yoğunluk 
fonksiyonunun örnek gösterimi. 

Şekil 7.3’de görüldüğü gibi iki doğrulu histeritik (BLH), rijitlik indirgeme (STDG) 

ve kuvvet indirgeme (STRDG) davranışları içeren farklı doğrusal olmayan histeritik 

sistemlerin bir çeşidi çalışılmıştır. Farklı doğrusal olmayan sistemler  iki doğrulu 

histeritik modelin, elastik mükemmel plastik (EPP) ile aynı olduğu dikkate 

alınmalıdır. Benzer şekilde rijitlik indirgeme modeli, STDG modeli ile aynıdır. Buna 

karşılık kuvvet indirgeme modeli ile dayanım rijitlik indirgeme (SSD) modeli 

farklılık gösterir. Elastik ötesi rijitlik oranının, α, negatif bir değeri çevirimin azaltma 

göstergesidir. Aynı zamanda her tip davranış için optimize edilmiş parametreler 

mevcuttur.  

 

Şekil 7.3 : İnelastik davranış tipleri, BLH: İki Doğrulu Histeritik, STDG: Rijijtlik 
İndirgeme, STRDG: Kuvvet İndirgeme. 
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7.1.1 Etkin sönüm 

Etkin viskoz sönüm değerleri, kritik sönüm oranı olarak ifade edilebilir. Bütün 

histeritik model tipleri ve α değerleri için aşağıda gösterildiği gibidir: 

1.0 < μ < 4.0 için: 

    0
32 11   BAeff                                          (7.1) 

4.0 ≤ μ ≤ 6.5 için: 

  01   DCeff                                                       (7.2) 

6.5 > μ için: 
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Denklemlerdeki, model sistemlerin etkin sönümü için kullanılan katsayıların 

değerleri Çizelge 7.1 ’de gösterilmiştir. Bunlar osilatör için, temel histeritik tip ve 

elastik ötesi rijitlik (α) cinsinden, kapasite eğrisinin karakteristik bir fonksiyonudur.  

Çizelge 7.1’de verilen katsayılar, amprik sonuçları idealize edilmiş model 

osilatörlere uyarlamak için optimize edilmiştir. Bu idealize edilmiş model osilatörler 

için Elastik Mükemmel Plastik (elastic perfectly plastic, EPP), STDG ve SDD gibi 

histeritik davranışlar tanımlanmıştır. Gerçek binalar birçok elemanın farklı 

kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu elemanların her birinin değişik rijitlik ve 

dayanım karakteristikleri olabilir. Bu nedenle gerçek binalar tam olarak bu 

osilatördekilere uyan histeritik davranışları nadiren sergilerler. Bu katsayılar birçok 

bileşeni olan bina modellerine uyarlanırken dikkatli olunmalıdır. Ancak bütün 

bileşenler benzer davranış özellikleri gösteriyorlarsa (örneğin: pekleşen ve rijitlik 

indirgemeli beton eğilme kontrolü), tüm binanın histeritik davranışı ile basitçe 

idealize edilmiş osilatörlerin davranışının aynı olduğu sonucu kabul edilebilir. 

Bileşenleri, farklı kuvvet - yerdeğiştirme davranışı gösteren bina modelleri için hangi 

katsayıların kullanılacağı çok net değildir. Uygulayıcı şüpheye düştüğünde bir 

sonraki paragrafta sunulan daha genel optimize eşitlikleri kullanmalıdır.  
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Çizelge 7.1 : Etkin sönüm için denklemlerde kullanılan katsayılar. 

Model   α (%)  A  B  C  D  E  F 

Bilineer Histeritik  0  3,2  -0,66  11  0,12  19  0,73 

Bilineer Histeritik  2  3,3  -0,64  9,4  1,1  19  0,42 

Bilineer Histeritik  5  4,2  -0,83  10  1,6  22  0,4 

Bilineer Histeritik  10  5,1  -1,1  12  1,6  24  0,36 

Bilineer Histeritik  20  4,6  -0,99  12  1,1  25  0,37 

Rijitlik İndirgeme  0  5,1  -1,1  12  1,4  20  0,62 

Rijitlik İndirgeme  2  5,3  -1,2  11  1,6  20  0,51 

Rijitlik İndirgeme  5  5,6  -1,3  10  1,8  20  0,38 

Rijitlik İndirgeme  10  5,3  -1,2  9,2  1,9  21  0,37 

Rijitlik İndirgeme  20  4,6  -1  9,6  1,3  23  0,34 

Rijitlik İndirgeme  -3  5,3  -1,2  14  0,69  24  0,9 

Rijitlik İndirgeme   -5   5,6   -1,3   14   0,61   22   0,9 

a. Elastik ötesi rijitliğin negatif değerleri αe
1 ile sınırlandırılmalıdır.  

Etkin sönüm değeri için aşağıda verilen yaklaşım denklemleri, çalışmada kullanılan 

histeritik model tipi ve alfa değerinden bağımsız olarak herhangi bir kapasite eğrisine 

uygulamak için optimize edilmiştir.  

1,0 < μ < 4,0 için: 

    0
32 11,119,4  eff                                       (7.4) 

 

4,0 ≤ μ ≤ 6,5 için: 

  0132,00,14  eff                                                (7.5) 

6,5 > μ için: 
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7.1.2 Etkin periyod 

Etkin periyod değerleri, bütün histeritik model tipleri ve alfa değerleri için aşağıdaki 

gibidir:  

1,0 < μ < 4,0 için: 

     0
32 111 THGTeff                                         (7.7) 

4,0 ≤ μ ≤ 6,5 için: 

                                                 
 
1. αe : FEMA440 Bölüm 4.3’de verilen etkin elastik ötesi rijitlik 
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   011 TJITeff                                                         (7.8) 

6,5 > μ için: 
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Model osilatörlerin etkin periyodu için denklemlerde kullanılan katsayıların değerleri 

Çizelge 7.2’de verilmiştir. Bunlar osilatör için, temel histeritik tip ve elastik ötesi 

rijitlik (α) cinsinden, kapasite eğrisinin karakteristik bir fonksiyonudur. 

Çizelge 7.2 : Etkin periyod için denklemlerde kullanılan katsayılar. 

Model   α (%)  G  H  I  J  K  L 

Bilineer Histeritik  0  0,11  -0,017  0,27  0,09  0,57  0,00 

Bilineer Histeritik  2  0,10  -0,014  0,17  0,12  0,67  0,02 

Bilineer Histeritik  5  0,11  -0,018  0,09  0,14  0,77  0,05 

Bilineer Histeritik  10  0,13  -0,022  0,27  0,1  0,87  0,10 

Bilineer Histeritik  20  0,10  -0,015  0,17  0,094  0,98  0,20 

Rijitlik İndirgeme  0  0,17  -0,032  0,10  0,19  0,85  0,00 

Rijitlik İndirgeme  2  0,18  -0,034  0,22  0,16  0,88  0,02 

Rijitlik İndirgeme  5  0,18  -0,037  0,15  0,16  0,92  0,05 

Rijitlik İndirgeme  10  0,17  -0,034  0,26  0,12  0,97  0,10 

Rijitlik İndirgeme  20  0,13  -0,027  0,11  0,11  1,00  0,20 

Rijitlik İndirgeme  -3  0,18  -0,033  0,17  0,18  0,76  -0,03 

Rijitlik İndirgeme   -5   0,20   -0,038   0,25   0,17   0,71   -0,05 

a. Elastik ötesi rijitliğin negatif değerleri αe
2

 ile sınırlandırılmalıdır. 

Çizelge 7.2’deki kullanılan katsayılar, gerçek binalar için Bölüm 7.2.1’deki etkin 

sönümle aynı kısıtlamalara tabidir. Şüpheye düşüldüğünde, uygulayıcı tarafından 

herhangi bir kapasite spektrumuna uygulanan optimize edilmiş etkin periyod 

değerleri için, alfa değerinden veya histerik model tipinden bağımsız olan aşağıdaki 

denklemler kullanılmalıdır.  

1,0 < μ < 4,0 için: 

     0
32 11038,012,0 TTeff                                (7.10) 

4,0 ≤ μ ≤ 6,5 için: 

   01113,028,0 TTeff                                              (7.11) 

6,5 > μ için: 

                                                 
 
2. αe : FEMA440 Bölüm 4.3’de verilen etkin elastik ötesi rijitlik 
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Bu ifadeler sadece T0= 0.2 – 2.0 aralığında geçerlidir. 

7.1.3 Sekant periyodlu kullanım için MADRS 

Klasik Kapasite-Spektrum Metodu, maksimum yerdeğiştirmeyi belirleyen 

(performans noktasını) etkin doğrusal periyod gibi, sekant periyodunu kullanır. Bu 

varsayımdan elde edilen sonuçlara göre ADRS formatındaki etkin sönümün talep 

eğrisi ve yapının kapasite eğrisinin kesişiminde maksimum yerdeğiştirme oluşur. Bu 

özellik iki nedenden dolayı kullanışlıdır. Birincisi, kapasite ve talebin doğrudan 

grafiksel karşılaştırması mühendise kolaylık sağlar. İkincisi, maksimum 

yerdeğiştirmede kapasite eğrisiyle kesişen dönüştürülmüş ADRS talep eğrisine 

(MADRS) dayanan eşdeğer doğrusallaştırma için çok etkin çözüm stratejileri vardır. 

Bölüm 7.1.1 ve 7.1.2’deki etkin periyod ve sönüm eşitliklerinin kullanımı, radyal 

etkin periyod çizgisi ve etkin sönüm için ADRS talebinin kesişimi ile çakışan 

maksimum yerdeğiştirmeyi verir. Geliştirilmiş yöntemin etkin periyodu, (Teff) 

kapasite eğrisi üzerinde maksimum yerdeğiştirmeye (dmax) karşılık gelen noktadan 

geçen sekant periyodundan, (Tsec), genellikle daha kısadır. Gerçek maksimum ivme 

(amax)  kapasite eğrisi üzerinde uzandığı ve maksimum yerdeğiştirmeye karşılık gelen 

noktayla kesiştiğinde, etkin ivme (aeff) anlamlı değildir. 

 

Şekil 7.4 : Sekant periyodlu kullanım için dönüştürülmüş ivme-yerdeğiştirme tepki 
spektrumu (MADRS). 
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Etkin sönüm olan βeff değerine karşılık gelen ADRS talebi ile dönüşüm faktörü 

çarpılarak dönüştürülmüş ADRS talebi (MADRS) elde edilir. MADRS eğrisi ile 

kapasite eğrisinin kesiştiği nokta performans noktasıdır.  

effa

a
M max                                                   (7.13) 

İvme değerleri doğrudan bunlara karşılık gelen periyodlarla bağlantı olduğunda 

dönüşüm faktörü aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 
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Bölüm 7.2 ’deki etkin periyod için olan denklemleri kullanarak aşağıdaki denklem 

yazılabilir. 
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α, Denklem 7.18 ‘de verilen elastik ötesi rijitliktir. 

7.2 Etkin Sönüm İçin Spektral İndirgeme 

Eşdeğer doğrusallaştırma yöntemlerinin uygulamasında, normal olarak ilk tepki 

spektrumunu, etkin sönümün (βeff) uygun seviyesine uyarlamak için bir spektral 

azaltım faktörü kullanılmasına ihtiyaç vardır. Temel sönümü olduğu durumda ilk 

sönüm değeri (β0), esnek temel yapı modeli için rijit temel (ankastre) yapı modelinin 

doğrusal değerinden (βi) (örneğin; %5) dönüştürülerek elde edilir. Bu indirgeme 

faktörleri, etkin sönümün fonksiyonudur ve sönüm katsayıları olarak 

tanımlanmışlardır. Ayrıca B(βeff) ile simgelenmektedir. Bu faktörler spektral ivme 

ordinatlarına aşağıdaki gibi uygulanır: 

   
 eff

a
a B

S
S


0                                                      (7.16) 

Geçerli yöntemlerde B(βeff) belirlenmesi için çeşitli seçenekler vardır. Bunlardan 

bazıları Şekil 7.5‘de verilmiştir. Aynı zamanda aşağıdaki ifade de şekilde 

gösterilmiştir. 
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                                               (7.17) 

 

Şekil 7.5 : Çeşitli kaynak dokümanlarda yer alan, sönümün (βeff) bir fonksiyonu olan 
sönüm katsayısı B (FEMA440, 2005). 

Bu basit ifade, NEHRP (2000) ve ATC-40’da verilen eşitliklere çok yakın bir 

ifadedir. 

7.3 Çözüm Yöntemleri 

Etkin periyod Teff ve etkin sönüm βeff, süneklik talebinin fonksiyonları olduğunda, 

maksimum yerdeğiştirme hesaplamalarında eşdeğer doğrusallaştırma kullanımı 

iterasyon veya grafiksel bir çözüm yöntemi gerektirmez. Bu bölümde FEMA 440’da 

sadece üç alternatif yöntem sunulmuştur. Diğer yöntemleri de uygulamak 

mümkündür.  

Burada sunulan bütün yöntemlerde aşağıdaki başlangıç adımları gereklidir: 

1. Başlangıç sönümü olan βi ( genellikle %5) ile ilgili olan yer hareketinin 

bir spektral formu seçilmelidir. Yönetmeliklerde yer alan tasarım 

spektrumu, bir yere özgü belirleyici bir spektrum veya bir eşit afet olasılık 

spektrumu olabilir.  

2. Seçilen spektrum, yöntemlere uygun olarak, yapı-zemin etkileşiminden 

dolayı uygun bir şekilde dönüştürülmelidir. Bu dönüştürme, kinematik 

etkilerden dolayı spektral ordinatlarda potansiyel indirgeme ve temel 
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sönümünden dolayı sistemin sönümünde başlangıç sönümü βi’nin  β0’a 

dönüştürülmesidir. Eğer temel sönümü göz ardı edilirse β0= βi alınır. 

3. Seçilen spektrum, ivme-yerdeğitirme spektrumu formatına 

dönüştürülmelidir. Bahsedilen bu spektrum başlangıç talep ADRS’dir. 

(Şekil 7.6 verilmiştir.) 

4. Yapı için yapılan analiz sonucu bir kapasite eğrisi elde edilir. Bu yapının 

bir SDOF modeli için spektral ivme ve spektral yerdeğiştirme arasındaki 

temel ilişkidir (Şekil 7.6’de görüldüğü gibi). Bununla ilgili ayrıntılı 

yöntemler yürürlükteki çoğu yönetmelikte bulunmaktadır. Ancak bazı 

yönetmeliklerdeki verilen belirli yöntemler sonucu taban kesme ve tepe 

yerdeğiştirme arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki eşdeğer 

doğrusallaştırma için ADRS formatına çevrilmelidir. 

 

Şekil 7.6 : İlk talep ADRS ve kapasite spektrumu. 

5. Birincil bir performans noktası seçilir. (maksimum ivme, api, ve 

yerdeğiştirme, dpi). Bu nokta eşit yerdeğiştirme yaklaşım yöntemiyle 

seçilebilinir veya mühendisin bakış açısına göre başka herhangi bir nokta 

da seçilebilir. 

6. Bilinen klasik yöntemler doğrultusunda kapasite spektrumunun iki 

doğrulu formu oluşturulur. Bu iki doğrultulu gösterim birincil periyod T0, 

akma yerdeğiştirmesi dy ve akma ivmesi ay‘yi tanımlar (Şekil 7.7’de 

görüldüğü gibi). Bu parametreler, api ve dpi noktasının kabulüne göre 

değişebilir.  
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7. 6. adımda oluşturulan iki doğrulu gösterimden, elastik ötesi rijitlik, α, ve 

süneklik, μ, değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır; 
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                                          (7.18) 

y

pi

d

d
                                                  (7.19)  

8. 7. adımda hesaplanan elastik ötesi rijitlik α ve süneklik μ değerleri ile bu 

değerlere karşılık gelen etkin sönüm βeff hesaplanır. (Bölüm 7.1.1’de 

verilen formüller yardımıyla) Benzer şekilde bu değerlere karşılık gelen 

etkin periyod Teff hesaplanır. (Bölüm 7.1.2’de verilen formüller 

yardımıyla) 

 

Şekil 7.7 : Kapasite eğrisinin iki doğrulu gösterimi. 

Yöntem A (Doğrudan iterasyon): Bu yöntemde performans noktasına doğrudan 

yaklaşan bir iterasyon yapılır. Bölüm 7.1.3’de verilen dönüşümler yapılmadan, 

etkin sönümün çeşitli değerleri için ADRS talep spektrumu oluşturulur. 

A9.  8. adımda hesaplanan etkin sönüm değeri kullanılarak, birincil ADRS 

Bölüm 7.2 de verilen formüller doğrultusunda βeff değerine uyarlanır. 

A10.  Radyal etkin periyod Teff ile ADRS’nin kesişiminden muhtemel 

maksimum yerdeğiştirme di bulunur. Muhtemel maksimum ivme ai ise 

di ile kapasite eğrisi üzerinde kesişen değerdir (Şekil 7.8‘de görüldüğü 

gibi). 
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A11.  Muhtemel maksimum yerdeğiştirme di, birinci yapılan kabul ile (veya 

bir önceki ile) karşılaştırılır. Eğer kabul edilebilir bir tolerans 

aralığında ise performans noktası ai ile di’nin kesişimidir. Eğer kabul 

edilebilir toleransın dışında ise işlemler adım 5 başlangıç noktası 

alınıp, ai ve di kullanılarak ve ya bazı diğer seçilmiş kabuller (Bölüm 

7.5’de verilen) kullanarak tekrarlanır. 

 

Şekil 7.8 : Doğudan iterasyon kullanarak muhtemel maksimum yerdeğiştirmenin 
belirlenmesi (Yöntem A). 

Yöntem B (MADRS ile Kesişim): Bu yöntemde, performans noktası 

dönüştürülmüş ADRS (MADRS) ile kapasite eğrisinin kesişim noktası olarak 

tanımlanmıştır. MADRS talep spektrumu, çeşitli etkin sönüm değerleri için 

ADRS ’den Bölüm 7.1.3’de verilen dönüşümler yapılarak elde edilir.  

B9. 8. adımda hesaplanan etkin sönüm değeri kullanılarak, birincil 

ADRS Bölüm 7.2 de verilen formüller doğrultusunda βeff değerine 

uyarlanır. 

B10.  βeff’e uyarlanmış ADRS ’nin yalnızca ivme ordinatları, hesaplanan 

Teff değeri kullanılarak, Bölüm 7.1.3’de verilen formüllerle 

hesaplanan M dönüşüm faktörü ile çarpılarak dönüştürülmüş ivme 

yerdeğiştirme tepki spektrumu (MADRS) elde edilir.  

B11. Kapasite eğrisi ile MADRS ’nin kesiştiği nokta olan, muhtemel 

maksimum ivme ai ve yerdeğiştirme di belirlenir (Şekil 7.9’de 

görüldüğü gibi). 

B12.  Muhtemel maksimum yerdeğiştirme di, birinci yapılan kabul ile 

(veya bir önceki ile) karşılaştırılır. Eğer kabul edilebilir bir tolerans 
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aralığında ise performans noktası ai ile di ‘nin kesişimidir. Eğer 

kabul edilebilir toleransın dışında ise işlemler adım 5’ten itibaren ai 

ve di kullanılarak ya da bazı diğer seçilmiş kabuller kullanarak 

tekrarlanır. 

 

Şekil 7.9 : Kapasite spektrumu ile MADRS’nin kesişimini kullanarak muhtemel 
maksimum yerdeğiştirme noktasının belirlenmesi. 

Yöntem C (Muhtemel Performans Noktalarının MADRS Yörüngesi): Bu 

yaklaşım muhtemel performans noktalarının yörüngesini oluşturmada ilgili 

süneklikler ve çoklu varsayılan çözümleri (api, dpi) için dönüştürülmüş ivme-

yerdeğiştirme tepki spektrumunu kullanır. Gerçek performans noktası, yörünge 

ile kapasite spektrumunun kesiştiği noktada yer almaktadır.  

C9. 8. adımda hesaplanan etkin sönüm değeri kullanılarak, birincil 

ADRS Bölüm 7.2 de verilen formüller doğrultusunda βeff değerine 

uyarlanır. 

C10.  βeff’e uyarlanmış ADRS ’nin yalnızca ivme ordinatları, hesaplanan 

Teff değeri kullanılarak, Bölüm 7.1.3’de verilen formüllerle 

hesaplanan M dönüşüm faktörü ile çarpılarak dönüştürülmüş ivme 

yerdeğiştirme tepki spektrumu (MADRS) elde edilir.  

C11. Muhtemel performans noktalarından bir tanesi radyal secant periyod 

Tsec ile MADRS’nin kesiştiği noktada yer almaktadır (Şekil 7.10’da 

görüldüğü gibi). 

C12.  Varsayılan performans noktası azaltılarak veya artırılarak muhtemel 

bir performans noktaları serisi elde edilir. 
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Şekil 7.10 : MADRS kullanarak muhtemel performans noktalarının belirlenmesi. 

C13.  Gerçek performans noktası 12. adımda tanımlanan bu noktalar 

yörüngesi ile kapasite spektrumunun kesiştiği noktadır. 

7.4 Yaklaşık Çözüm Yöntemi 

Bu yöntem, Bölüm 7.1’de verilen denklemlerin yaklaşımlarını baz alan, 

basitleştirilmiş MADRS yaklaşımıdır. Bölüm 7.3’te verilen yöntemlere benzer bir 

MADRS çözüm yöntemi kullanır. Yaklaşımlar EPP (elastik mükemmel plastik) tek 

serbestlik dereceli sistem üzerine temellendirilmiştir. Yaklaşım yönteminin sonuçları, 

Şekil 7.11’de çeşitli histeritik davranış tipleri için, daha titiz olan yöntemlerle 

karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 7.11 : Yaklaşık çözüm yöntemi ile daha detaylı yöntemlerin karşılaştırması 
(FEMA 440, 2005). 
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İlk yedi adım Bölüm 7.3’de yer alan yöntemlerdeki adımlarla aynıdır. Daha sonraki 

adımlar aşağıda verilmiştir. 

D8.  7. adımda süneklik μ’nün hesaplanan değerlerini kullanarak, bunlara 

karşılık gelen spektral tepki-indirgeme faktörleri hesaplanır. 

1,0 ≤ μ ≤ 4,0 için: 









 5

6


                                                     (7.20) 

μ > 4 için:  
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                                                  (7.21) 

D9. Varsayılan süneklik μ’ye karşılık gelen indirgenmiş ADRS’yi elde 

etmek için, 8. adımda hesaplanan spektral tepki-indirgeme faktörleri 

ile spektral ivmeler ve bunlara karşılık gelen spektral yerdeğiştirmeler 

çarpılır. 

D10. İndirgenmiş ADRS’nin yalnızca spektral ivme ordinatları 

basitleştirilmiş modifikasyon faktörüyle çarpılarak yaklaşık modifiye 

ivme-yerdeğiştirme tepki spektrumu (MADRS) elde edilir. Bu 

basamağın, sünekliğin 1.6’dan büyük değerleri için 0.64’e yaklaşma 

limiti kontrol eder. 

64,0
1



M                                            (7.22) 

D11. Muhtemel performans noktası, radyal etkin periyod Teff ve 

MADRS’nin kesiştirilmesiyle elde edilir. 

D12. Kabul edilen performans noktası arttırılarak veya azaltılarak ve işlem 

tekrarlanarak muhtemel performans noktaları serisi elde edilir (Şekil 

7.9). 

D13. Gerçek performans noktası, 12. adımda elde edilen muhtemel 

performans noktaları yörüngesi ile kapasite eğrisinin kesişiminden 
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elde edilir. Bu yaklaşım yönteminde, hesaplanan hedef yerdeğiştirme, 

elastik hedef yerdeğiştirmesine eşit veya ondan daha büyük olmalıdır. 

7.5 İterasyon Stratejisi 

Performans noktası için sonraki kabuller, ilk dpi varsayımının önceki değeri ve hesap 

sonucu elde edilen di nin ortalaması alınarak hesaplanabilir. Daha sonra buna karşılık 

gelen ivme değerini, kapasite eğrisi üzerinden seçilir. Bu gerekli olmamasına 

rağmen, bazı eğitimli tahminler ve yargılamalar çözüm süresini iyileştirir. Örneğin 

ilk varsayım dpi, ve hesap sonucu maksimum yerdeğiştirme di, Şekil 7.12’deki gibi 

gösterilebilinir. Gerçek performans noktasının bu iki değerin birbirine eşit olduğu 

çizgi üzerinde olacağı bilinmelidir. Bu tip bir grafikle sonraki deneme noktasını 

izleyerek çözüm eğilimlerini görmek kolaydır. Üç iterasyonlu bir örnek Şekil 7.12’de 

verilmiştir. İkinci denemeden sonra, deneme noktalarının izi eşit yerdeğiştirme 

çizgisi üzerinden geçmediğinden dolayı performans noktasının tahminden daha 

büyük olacağı açıktır. Üçüncü deneme oldukça büyük bir yerdeğiştirme varsaymıştır. 

Üç denemenin sonuçları, Deneme 2 ve Deneme 3 varsayımları arasında bir çözümü 

gösterir.  

 

Şekil 7.12 : Eşdeğer doğrusallaştırma için varsayılan yerdeğiştirme ile hesaplanan 
yerdeğiştirme karşılaştırması yapılarak izleyen iterasyon. 
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8.  FEMA 440’A GÖRE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİM ETKİLERİNİ İÇEREN 

YÖNTEMLER  

Bu bölümde, yapısal modelde doğrusal olmayan statik analiz yöntemleri için, yapı ve 

onu destekleyen zemin arasındaki etkileşim etkilerini içeren basitleştirilmiş 

yöntemler sunulmuştur. Zemin-yapı etkileşiminin (SSI) üç adet temel kategorisi 

bulunmaktadır. Bunlar:  

 Zemin-temel sistemlerinde esneklik (Esnek temel etkileri) 

 Yapıya aktarılan yer hareketinin filtrelenmesi (Kinematik etkiler) 

 Zemin-yapı sistemindeki enerjiyi radyasyon ve histeritik zemin sönümüyle 

dağıtma (Temel sönüm etkisi) 

FEMA 356 (2005) [43] ve ATC-40’da [42] yer alan analiz yöntemleri, FEMA 440 

kadar kapsamlı olmasa da, kısmi olarak yapısal analiz modelindeki temelin geoteknik 

bileşenleri rijitlik ve dayanım aracılığıyla, esnek temel etkilerinin bulunmasında yol 

gösterir. Ancak bu yöntemler, kinematik etkileşim veya temel sönüm etkisinden 

kaynaklanan bir indirgemeyi içermezler. Bu bölümde FEMA 440’da (2005) [44] yer 

alan, bu etkileri içeren doğrusal olmayan statik yöntem sunulmuştur.  

Serbest zemin hareketi ile harekete geçen yapısal modelin rijit temele oturduğu 

varsayımı Şekil 8.1a’da gösterilmiştir. Serbest zemin hareketi, etrafında hiçbir yapı 

olmadığı varsayılan, yüzeydeki tek bir noktanın teorik hareketidir. Ankastre model 

kabulü birçok yapı için uygun değildir. Yanal direnci sağlamak için kullanılan rijit 

dikey elemanlar (perdeler vs.) içeren yapısal sistemler, ankastre sistem kabulü ile 

ihmal edilen tabandaki küçük dönmelere ve çökmelere kısmen hassas olabilirler. 

Nispeten esnek olan elemanlar (moment çubukları) genellikle SSI’dan önemli ölçüde 

etkilenmezler. 

Şekil 8.1b’de yapısal modelle doğrudan birleşen esnek temel gösterilmiştir. ATC-40 

ve FEMA 356’da, yapısal modelin inelastik analizinde temelin esneklik ve 

dayanımının belirlenmesi hakkında koşullar yer almaktadır. Bu koşullarda serbest 

zemin hareketi olarak, klasik ilk değer olan %5 sönümlü sismik talebi kullanılır. Bu 
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kabul temelin yapı ve zemin bileşenlerinin her ikisinin de modellenmesi açısından 

uygundur. Bütün yapısal sistemin tepkisi, temel sisteminin yapısal ve geoteknik 

parçalarında deformasyonlar içerir (elastik ve elastik olmayan). Bu deformasyonlar 

bazen bir eylemsiz SSI etkisi olarak adlandırılır. Modellemedeki bu gelişmeler 

ankastre model sonuçlarıyla kayda değer farklılıklar gösterebilir ve yapının olası 

tepkisinin gösterimi için daha uygundur. Ankastre temel modelleme yaklaşımıyla 

karşılaştırıldığında, yapı uzamalarının tahmin edilen periyodu, çeşitli elemanların 

değişimlerindeki kuvvetlerin dağılımı, inelastiklik sırası ve inelastik davranışın 

modları değişebilir ve temel mekanizmaları (örneğin, sallanma, zemin taşıma 

kapasitesinin aşılması, kazık sıyrılması (pier/pile slip) doğrudan değerlendirilir ve 

dikkate alınır. Bütün bu etkiler, olası yapısal davranışın ve performansın çok daha 

gerçekçi bir değerlendirmesiyle sonuçlanır. 

Şekil 8.1c’deki şekilde zemin-yapı etkileşimi, yapıya etki eden yer hareketinin 

karakterinde ve şiddetinde bir filtrelemeye neden olur. Kinematik etkileşim sonucu, 

zeminin üzerinde veya içinde yer alan nispeten rijit temel elemanları, temel 

hareketinin serbest zemin hareketinden ayrılmasına neden olur. Bu etkiler yaygın 

olarak, taban alan ortalaması ve zemine gömülü olma etkileri olarak tanımlanır. 

Taban alan ortalaması, yapı içinde veya temel ayağının altında her noktada ani 

hareketin aynı olmadığı kabulüne dayanır. Bu uzaysal çeşitli hareketler karşısında, 

yapı ve temelin yerleşimi, serbest zemin hareketinden dolayı oluşan bütün 

hareketlerin yerel maksimumundan daha küçük olan bir ortalama etki üretir. Gömülü 

olma etkisi, zemin içindeki derinlikten dolayı yer hareketindeki indirgemedir. Taban 

alan ortalaması ve zemine gömülü olma etkisi, temel seviyesindeki hareketin 

karakteridirler (genellikle temel giriş hareketi olarak adlandırılır). Bu etkiler serbest 

zemin hareketinin yüksek frekanslı (kısa periyodlu) bileşenlerine uygulanan bir 

filtrelemedir. Bu etkilerin kısa periyodlu binalar için üstyapı tepkisi üzerindeki etkisi 

büyük olacaktır. Serbest zemin hareketinde spektral bir indirgeme yaparak temel 

giriş hareketi spektrumunu oluşturmak için verilen bu ilkelerin uygulanması olarak 

basitleştirilmiş bir yöntem Bölüm 8.1’de verilmiştir. Temel giriş hareketi ankastre 

modele veya 8.1c’de tanımlanan bileşik temel modeline uygulanabilinir. 
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Şekil 8.1 : Temel modeli kabulleri. 

Şekil 8.1d’de temel esnekliğine ek olarak yapı zemin etkileşim ataletinin bir başka 

sonucu olan temel sönüm etkileri gösterilmiştir. Temel sönümü, temel ve zeminin 

göreli hareketi sonucu ortaya çıkar. Bu zeminin histeritik sönümü ve temelden 

uzaklaşan enerji radyasyonu ile alakalıdır. Sonuç olarak yer hareketinin spektral 

ordinatlarında etkin bir düşüş meydana gelmektedir. Nadiren de olsa NEHRP (2000) 

[45] ve ASCE (2002) [46] yöntemleri, lineer analiz yöntemlerini kullanırken bu 

etkileri dikkate almışlardır. FEMA 440 (2005) bu yöntemler birleştirmiş ve 

yenilenerek NSP için sunmuştur. Bölüm 8.2’de FEMA 440’da yer alan bu 

prosedurler anlatılmıştır. Yöntemde temel sönümü, esnek temelli sistemin birinci 

periyodunun ankastre mesnetli sistemin birinci periyoduna oranı olarak 

ilişkilendirilmiştir. Temel sönümüne etki eden diğer faktörler ise temel boyutu ve 

gömülü olma oranıdır. Temel sönümü, yapı, temel ve zemini içeren tüm sistemin 

değiştirilmiş sönüm oranını elde edebilmek için, klasik ilk yapı sönümü ile 
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birleştirilir. Bu sistem sönüm oranıyla daha sonra temel giriş hareketi modifiye edilir 

ve sistem modeline sismik talep olarak uygulanır. 

8.1 Kinematik Etkiler İçin Yöntemler 

Yapı temelinin maruz kaldığı yer hareketi, temel tabanındaki çeşitli yer 

hareketlerinin ortalaması, dalga yayılışı ve zemine gömülme etkilerinden dolayı 

serbest zemininkinden farklı olabilir. Bu etkiler burada kinematik etki olarak 

verilmiştir ve kısa periyodlu (periyod < ~0,5s), plan boyutları büyük olan ve ya 

zemine 3m veya daha fazla gömülü olan binalar için önemlidir. Bu yöntemde yapılar 

üzerindeki kinematik etkiler anlatılmıştır.  

Tepki spektrum faktörlerinin bir oranı (RRS, ratio of respose spectra) kinematik 

etkileşim etkilerini anlatmak için kullanılabilir. RRS basitçe temeldeki serbest tepki 

spektrum ordinatlarının, serbest zemin ordinatlarına oranıdır. RRS’nin 

değerlendirmesinde her iki olguda göz önünde bulundurulmalıdır (bir önceki 

bölümde tanımlanan temel taban ortalaması ve gömülü temel). Neredeyse bütün 

binalarda, temel taban ortalaması, bazı büyüklüklerde bulunur. Taban ortalama etkisi, 

radye temel veya birbirine büyük kirişlerle veya betonarme plaklarla bağlanmış tekil 

temellerde, temel seviyesinde oluşur. Eğer yanal rijit bir temel sistemi yoksa taban 

ortalama etkisi ilk rijit diyafram seviyesinde oluşabilir. Sadece, temel sisteminde 

yatay bağlantılar olmayan ve esnek döşemeli binalarda, temel taban etkisi ihmal 

edilmelidir. Temel gömülme etkisi bodrumlu binalarda uygulanmalıdır. Eğer temel 

ayakları gömülü değilse, bodrumsuz binalara uygulanmamalıdır. Temel derinliğinin 

3m geçtiği değerlerde gömülme etkisi önemlidir. FEMA 440 (2005), yapısal 

modelde bu iki kinematik etkileşim etkileri için aşağıdaki periyodun bir fonksiyonu 

olan basitleştirilmiş yöntemler önermiştir: 

1. Etkin temel boyutu abbe   belirlenir. (a ve b değerleri fit cinsinden 

temelin plan görünüşündeki boyutlarıdır.) 

2. Periyodun bir fonksiyonu olarak temel taban ortalaması RRSbsa belirlenir 

(Şekil 8.2’de görüldüğü gibi). Şekil 8.2’deki eğrilerin fonksiyonu 

aşağıdaki verildiği gibidir: 
2.1

100,14

1
1 








T

b
RRS e

bsa ≥ T = 0.2sn için olan değerler                  (8.1) 
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Şekil 8.2 : Periyodun ve etkin temel büyüklüğü be’nin bir fonksiyonu olan ortalama 
taban etkisi (RRSbsa) (FEMA 440, 2005). 

3. Eğer temel, zemin yüzeyinden e kadar bir derinliğe gömülü ise periyodun 

bir fonksiyonu olan RRSe hesaplanır (Şekil 8.3’de görüldüğü gibi). Şekil 

4.3’deki eğrilerin fonksiyonu aşağıdaki verildiği gibidir: 











s
e Tnv

e
RRS

2
cos ≥ 0,453 veya T = 0.2s için olan RRSe değerleri                 (8.2) 

e = temel derinliği (ft cinsinden) 

vs = yerel zemin sınıfı için dalga hızı, temel altındaki (be derinliğinde ki) hızın 

ortalama değeri  

n = Beklenen PGA (en büyük yer ivmesi) için dalga hızı indirgeme faktörü 

(Çizelge 8.1) 
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Şekil 8.3 : Gömülme derinliği e=30 ft, periyod T ve kayma dalgası hızı vs’nin bir 
fonksiyonu olan gömülme etkisi için tepki spektrum oranı (FEMA440, 2005). 

Çizelge 8.1 : Dalga hızı indirgeme faktörünün (n) yaklaşık değerleri 

  Maks. Yer İvmesi (PGA, peak ground acceleration) 

 0,10g  0,15g  0,20g  0,30g 

n 0,9   0,8   0,7   0,65 

4. Her periyod için hesaplanan RRSbsa ve RRSe değerleri birbiriyle 

çarpılarak toplam RRS elde edilir. Her periyod için temel giriş hareketinin 

spektral ordinatı, serbest zemin hareket spektrumu ile RRS çarpılarak elde 

edilir. 

5. Temel giriş hareketinin bütün spektrum değerlerini oluşturmak için adım 

2-4 diğer periyod değerleri içinde uygulanır.  

Bu yaklaşımın uygulanmasıyla ilgili kısıtlamalar aşağıda verilmiştir: 

 Kinemetik etkileşim etkileri, yumuşak zemin sınıfı olan E sınıfı       

     zeminlerde ihmal edilebilinir. 

 Gömülü olma etkisi A ve B sınıfı gibi olan kaya zemine gömülü 

     temellerde ihmal edilebilinir. 

 Taban döşeme ortalama modeli: 

a)   temelde, sert kayadan oluşan zeminlerde yer hareketinin indirgenmesi 

tahmin edilenden daha fazla olabilir. 

b)  büyük plan rijitliğine (radye temel, birbirine büyük kirişlerle bağlı 

tekil temeller vs.) sahip olmayan yapılar için çok dikkatli ve detaylı 

bir çalışma yapılmamıştır, ancak bütün yapılar için uygulamayı 

genişletmek mantıklıdır. 
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c)   plan boyutu 60m’den büyük yapılar için çok dikkatli ve detaylı bir 

çalışma yapılmamıştır ancak temel elemanları yatay olarak bağlı 

olduğu taktirde bu uygulamayı genişletmek makuldür. 

d)   kazıkla desteklenen temeller için çok dikkatli ve detaylı bir çalışma 

yapılmamıştır ancak başlık ile zeminin birbirine temas ettiği veya 

başlıklar birbirine yatay olarak büyük kirişlerle bağlandığı durumlarda 

uygulamayı genişletmek makuldür. 

8.2 Temel Sönümü için Yöntemler 

Temel-zemin etkileşimi ile ilgili olan sönüm, yapı bileşenlerinin elastik olmayan 

davranışından dolayı oluşan sönümün önemli bir tamamlayıcısı olabilir. Temel 

zemin etkileşiminden dolayı oluşan sönüm, zeminin histeritik davranışının (yapısal 

bileşenlerin histeritik davranışıyla karıştırılmamalıdır) yanı sıra temelden zemine 

enerji yayılımı ile ilgilidir (örneğin; radyasyon sönümü). Bu temel sönüm etkileri, 

zemin sınıfı nispeten yumuşak olduğunda (zemin sınıfı D, E) rijit yapı sistemlerinde 

(ör.; perde duvarlı sistemler) oldukça önemlidir. Temel sönümünün etkileri, bir 

dönüşüm sistemi sönüm oranı olarak sunulmuştur. Temel sönümü göz ardı edilen 

yapının ilk periyodu βi olarak adlandırılır ve genellikle %5 alınır. Yalnızca temel-

zemin etkileşiminden oluşan sönümü simgeleyen ifade ise βf’dir. Sonuç olarak temel 

sönümünü ve yapının sönümünü içine alan tüm yapının sönüm oranı β0 olarak 

tanımlanmıştır. Sönüm oranının βi’den  β0 dönüşmesinden dolayı elastik tepki 

spektrumunda değişiklik meydana gelir. Eğer  β0 >βi ise spektrum ordinatlarında 

indirgeme yapılır. Aşağıda verilen basitleştirilmiş yöntemleri kullanarak βf belirlenir 

ve tüm yapının sönüm oranı β0’dan dolayı spektral ordinatlarda değişiklik yapılabilir. 

1.   Rijit temel ve elastik temel kabulü yapılan yapısal modelin doğrusal 

periyodları belirlenir (
~

,TT ).  

2.   Ankastre temel durumu için SDOF salınımının etkin yapısal rijitliği 

belirlenir. M* birinci mod için toplam kütle ile etkin kütle katsayısının 

çarpılmasıyla elde edilen etkin kütledir (ATC-40, Denklem 8.21). 

2
** 2









T
MK fixed


                                                  (8.3) 

3.   Öteleme için eşdeğer temel yarıçapı belirlenir. Af temel alanıdır. 

      


 f
x

A
r                                                           (8.4) 

4.   Temelin ötelenme rijitliği Kx belirlenir.  
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8
                                                     (8.5) 

G = Etkin zemin kayma modülü (FEMA 356, Tablo 4.7) 

υ= Zemin poison oranı (kum için ~0,3 , kil için ~0,45) 

5.   Birinci etkin dönme rijitliği, Kθ belirlenir. 
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                                           (8.6) 

 h* etkin yapı yüksekliğidir. Tak katlı yapılarda toplam yükseklik olarak 

alınabilir. Çok katlı yapılarda ise temelden birinci mod şeklinin merkezine 

olan dikey uzaklık alınır. h*’ı toplam yüksekliğin %70’i olarak almak oldukça 

iyi bir kabuldür.  

 Dönme için eşdeğer temel yarıçapı, rθ aşağıdaki gibi hesaplanır: 

  3/1

8

13






 


G
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                                          (8.7) 

Zemin kayma modülü, G ve zemin poison oranı υ temelde kullanılan yayların 

rijitliğinin belirlenmesinde kullanılmalıdırlar.  

6.   Temel derinliği, e belirlenir. 

7.   Etkin periyod uzunluk oranı, 
eff

eff

T

T
~

, statik itme analizi için oluşturulan yapı 

modeli kullanılarak belirlenir. Bu oran için eşitlik aşağıda verilmiştir: 

5.0
~~
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1
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                                     (8.8) 

μ, sistemin beklenen süneklik talebidir (yapı zenim etkilerini içeren). 

Çözümden önce süneklik belirlenmeli ve daha sonra kontrol edilmelidir.  

8.   Yapının, sabit temelli sisteminin birinci sönüm oranı (βi) belirlenir. 

Genellikle bu değer %5 olarak alınır. 

9.   Radyasyon sönümünden dolayı oluşan temel sönümü, βf, 
eff

eff

T

T
~

, e/rx, ve h/rθ 

kullanılarak belirlenir. Şekil 8.4 ve Şekil 8.5’de bu büyüklüklerin temel 
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sönümü üzerindeki etkileri grafiksel olarak verilmiştir. Bu grafiklerde verilen 

eğrinin denklemi aşağıdaki gibidir: 

2~

2

~

1 11
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a                            (8.9) 

)/6.17.4exp(1 rhca e                                      (8.9a) 

  16/ln252  rhca e                                               (8.9b) 

  1/5.1  xe rec                                                              (8.9c) 

Yukarda verilen eşitlikler eff effT T <1,5 için çok daha iyi uygulanabilir ve 

eff effT T ’nin düşük değerleri için yüksek değerlerine göre daha iyi sonuçlar 

vermektedir. 

10. Esnek temel sönüm oranı (β0),  βi, βf ve eff effT T  ile aşağıdaki gibi belirlenir: 

3~
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                                                (8.10) 

11. βi’nin β0’a dönüşmesinin spektral ordinatlar üzerindeki etkisi belirlenir ve 

sonra temel giriş hareket spektrumu dönüştürülür (eğer kinematik etkiler göz 

ardı edilirse temel giriş hareketiyle serbest zemin hareketi birbirine eşit olur). 

 

Şekil 8.4 : Sabit gömülme oranı e/rx=0 iken, temel rijitlik rotasyonel rijitlik h/rθ’nın 
çeşitli değerleri için etkin periyod uzanım oranının bir fonksiyonu olan, temel 

sönümü βf için bir örnek (FEMA 440). 

Bu noktada doğrusal olmayan tek serbestlik dereceli modelin beklenen maksimum 

yerdeğiştirmesi FEMA 356’da yer alan yerdeğiştirme dönüşüm yöntemleriyle veya 
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ATC-40 yer alan eşdeğer doğrusallaştırma yöntemleri kullanılabilir. 7. adımda kabul 

edilen süneklik talebi kontrol edilmelidir. 

 

Şekil 8.5 : Sabit gömülme oranı e/rx=0.5 iken, temel rijitlik rotasyonel rijitlik h/rθ’nın 
çeşitli değerleri için etkin periyod uzanım oranının bir fonksiyonu olan, temel 

sönümü βf için bir örnek (FEMA 440). 

Sönüm oranları, bu bölümde sadece radyasyon sönüm etkileri ile ilişkilendirilmiştir. 

Zemin yaylarının sünekliği, statik-itme analizinde yapının bir parçası olarak 

alındığından histeritik zemin sönüm etkileri göz ardı edilmiştir. 

Sönüm analizlerindeki kısıtlamalar aşağıda verilmiştir: 

 Yukarıda verilen yöntemler, perde duvarlar yeteri derecede aralıklarla 

yerleştirilmediğinde uygulanmamalıdır aksi taktirde temel elemanlarından 

yayılan dalgalar ilgili periyod aralığı boyunca birbirleri ile yıkım yaratacak 

biçimde etkileşime girebilirler. Bu durum enerjinin dağılmasını önemli 

ölçüde engellemekte ve yukarıdaki formülasyonlarla yapılan hesaplamalarda 

ilgili sönüm değerinin gerçek değerin altında bulunmasına neden olmaktadır. 

Ancak bu etki için detaylı bir araştırma yapılmadığından dolayı bir sınır limiti 

konamamaktadır.  

 Temelin boyutunun en boy oranı 2/1 ‘den büyük olduğu zaman, analizler 

gerçek değerlerden daha düşük sonuçlar verebilir (bulunan sönüm değeri 

geçek sönümden daha düşük olmaktadır). 

 Temel çok fazla derine gömülü olduğunda (e/rx < 0.5) analizler gerçek 

değerlerden daha düşük sonuçlar verebilir. 
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 Eğer υsT/rx>2π  (υs = rx derinliği civarındaki ortalama dalga hızı) ve temel 

zemininde derinlik arttıkça kayma rijitliği önemli, ölçüde artıyorsa, analizler 

gerçek değerlerden daha yüksek sonuçlar verebilir (bulunan sönüm gerçek 

değerinden daha düşük olamaktadır.). 

 Eğer temel zemin profili, çok rijit bir mataryel üzerinde bulunan bir zemin 

katmanından oluşuyorsa (zemin profilinde belirgin bir empedans zıtlığı var 

ise) ve sistem periyodu katmanın birinci mod periyodundan daha büyük ise, 

analizler gerçek değerlerden daha yüksek sonuçlar verebilir. 
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9.  SAYISAL ANALİZLER 

Bu bölümde, mevcut ve güçlendirme projesi hazırlanmış bir bina taşıyıcı sistemi, 

dört farklı temel tipi ile dört farklı yerel zemin sınıfı dikkate alınarak, ayrıca 

karşılaştırma yapmak amacıyla, güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş taşıyıcı sistemi 

durumunlarında temeller rijit kabul edilerek incelenmiştir. İncelenen binanın deprem 

performansının doğrusal elastik olmayan yöntemler ile değerlendirmeleri, yapı-

zemin etkileşimi de dikkate alınarak yapılan analizlerle gerçekleştirilmiş ve elde 

edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Değerlendirilen güçlendirilmiş bina modeli, 

Avrupa Birliği LessLoss Projesi kapsamında ele alınan yapılardan biridir. Bu proje 

toplam üç yıl sürmüş ve 2007 yılında Deliverable-106 (2007) raporuyla 

sonuçlanmıştır. LessLoss projesinin sonuçları, bu çalışma ile elde edilen sonuçlar ile 

farklı temel tipleri, farklı yerel zemin sınıfları ve doğrusal elastik olmayan deprem 

performansı değerlendirme yöntemleri için genişletilmiştir. 

Beş katlı konut olarak kullanılmakta olan mevcut bina 1975 deprem yönetmeliğine 

göre tasarlanmış olup, İstanbul’un Zeytinburnu bölgesinde yer almaktadır. Binanın 

taşıyıcı sistemine ait tüm ölçü, malzeme kalitesi vb. bilgiler bulunmaktadır. Bina bir 

zemin kat, üç normal kat ve bir adet teras kattan oluşmaktadır. Zemin kat yüksekliği 

3.15m, normal kat yüksekliği 2.75m ve teras kat yüksekliği 2.50m’dir. Yapının plan 

boyutları X doğrultusunda 10.20m uzunluğunda ve Y doğrultusunda ise 6.80m 

genişliğindedir. Binanın toplam yüksekliği 13.90m ve planda X doğrultusunda 0.85m 

uzunluğunda konsol kirişler bulunmaktadır. Mevcut betonarme kolon ve kirişlerinde 

C16 kalite (fck=16MPa) beton ve donatılarında S220 sınıfı (fyk=220MPa) çelik tespit 

edilmiştir. Güçlendirme uygulamasında ise C20 sınıfı (fck=20MPa) beton ve 

donatılarında S420 sınıfı (fyk=420MPa) çelik kullanılmıştır. 1. derece deprem 

bölgesinde (A0=0.4) bulunan yapının yerel zemin sınıfı Z3, bina önem katsayısı, I=1 

ve hareketli yük katılım katsayısı n=0.3 olarak dikkate alınmıştır. Binanın mevcut ve 

güçlendirilmiş durumlarına ait tipik normal kat planları Şekil 9.1’de verilmiştir. 
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    (a) 

    (b) 
 

Şekil 9.1 : Binanın güçlendirilmemiş mevcut (a) ve güçlendirilmiş (b) durumlarına 
ait tipik normal kat planları. 

X 

Y

X 

Y
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Sayısal analizler, bina ve zeminin değerlendirmeleri için ayrı ayrı ve üç boyutlu 

olarak yapılmıştır. Zemininin analizinde PLAXIS yazılımının 3D Foundation 1.6 

versiyonu ve binaların analizinde ise SAP2000 [47] yazılımının Advanced 14.2.4 

versiyonu kullanılmıştır. PLAXIS [59], geoteknik mühendisliğindeki deformasyon 

ve stabilite problemlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilebilmesi için 

tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır. PLAXIS yazılımının 3D Foundation versiyonu 

ise, kıyı ötesi yapılar, yüzeysel temeller ve derin temeller gibi temel yapılarının üç 

boyutlu deformasyon analizleri için geliştirilmiştir. 

Düşey yükler ve yatay deprem yükleri etkisinde yapı-zemin etkileşimini incelemek 

amacıyla PLAXIS’de sonlu elemanlar ile üç boyutlu hesap modelleri oluşturulmuş 

ve analiz edilmiştir. Her farklı yerel zemin sınıfı için güçlendirilmiş binada radye 

temel sistemi dikkate alınarak X doğrultusunda yapılan analizlerden elde edilen 

düşey doğrultulardaki doğrusal olmayan gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, 

SAP2000 yazılımında sonlu elemanlarla oluşturulan üç boyutlu analiz modellerinde 

zemin davranışını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu işlem, SAP2000’de alan 

elemanı (shell) ile doğrusal elastik olarak modellenen temellerin temel-zemin 

etkileşim bölgesinde yatay ve düşey doğrultularda (düşey doğrultuda sadece basınç 

yükü aktaracak şekilde) doğrusal olmayan bağlantı elemanları (non-linear links) 

tanımlanarak yapılmıştır. PLAXIS ve SAP2000’de oluşturulan sonlu elemanlar 

modelleri ve yapılan analizler hakkında detaylı bilgiler ekler bölümündedir. 

Binanın deprem performans değerlendirmeleri, radye, iki doğrultuda sürekli, tekil ve 

mini kazıklarla güçlendirilmiş tekil temel şeklinde dört farklı temel tipi için 

yapılmıştır. Yapılan analizlerde tanımlanan temel sonlu elemanları, doğrusal elastik 

kabuk olarak idealize edilmiştir. Radye temel ölçüleri planda 8.80m genişliğinde, 

11.35m uzunluğunda ve 0.70m kalınlıkta olacak şekilde seçilmiştir. Sürekli temel 

ölçüleri için dış çevrede 2.25m ve iç bölgede ise 1m genişlikte olan 0.70m kalınlıkta 

kesit dikkate alınmıştır. Tekil temel sisteminde kolonlar altında 0.70m kalınlıkta 

2.00m x 2.00m ölçülerinde ve perdeler altında ise 0.70m kalınlıkta 2.00m x 5.25m 

ölçülerinde temel oluşturulmuştur. Yapılan analizlerde tekil temellerin yatayda 

bağımsız hareket etmemeleri için birbirleri arasında 0.30m x 0.30m ebatlarında 

doğrusal elastik çubuk eleman ile modellenen bağ kirişleri tanımlanmıştır. 

Değerlendirilen farklı temel tiplerine ait üç boyutlu analiz modeli görüntüleri 

Şekil 9.2’de gösterilmiştir. Mini kazıklarla güçlendirilen tekil temel sistemi için 
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kolon altlarında ve perde uç bölgelerinde dörder adet olacak şekilde 0.30m çapında 

ve 12.00m derinliğinde dairesel kesitli betonarme mini kazıklar kullanılmıştır. Mini 

kazıkların kapasiteleri, dikkate alınan farklı yerel zemin sınıfları için ALLPILE [48] 

yazılımının 7.3B versiyonunda hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, SAP2000 analiz 

modellerinde tanımlanan tekil temellerin kazıklarla temas ettiği sonlu eleman düğüm 

noktalarında, yatayda X ve Y, düşeyde ise Z doğrultularında doğrusal olmayan 

noktasal yaylar ile tanımlanmıştır (Şekil 9.2d). Seçilen mini kazığın farklı yerel 

zemin sınıfları için hesaplanan düşey ve yatay yük etkisindeki deformasyon bağıntısı 

grafikleri ile ALLPILE’da yapılan analizler hakkındaki bilgiler ekler bölümündedir. 

      

                    a. Radye Temel                                            b. Sürekli Temel 

      

                     c. Tekil Temel                           d. Tekil Temelde Mini Kazık Yerleşimi 

Şekil 9.2 : Temel tiplerinin analiz modelleri ve mini kazık yerleşimi. 

X 
Y  X

Y

X 
Y  X 

Y

Mini kazıklar için 
tanımlanan yaylar 
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Binanın üstyapısı ile birlikte temelin etkileşimde olduğu zemin için; çok sıkı kum, 

sıkı kum, orta sıkı kum ve gevşek kum olmak üzere dört farklı yerel zemin sınıfı 

dikkate alınmıştır. Dikkate alınan zeminlerin TDY 2007’de tanımlanmış zemin 

sınıflarından sırasıyla Z1, Z2, Z3 ve Z4’e karşılık geldiği kabul edilmiştir. 

PLAXIS’de oluşturulan sonlu elemanlar modellerinde tanımlanan zeminlerin 

mekanik özellikleri Çizelge 9.1’den 9.4’e kadar olan tablolarda bulunmaktadır. 

Binanın farklı yerel zemin sınıfları ve farklı temel tipleri için deprem performanlarını 

belirlemek amacıyla TDY 2007’de tanımlanmış olan Artımsal Eşdeğer Deprem 

Yükü Yöntemi (AEDYY), Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap 

Yöntemi (ZTADOHY) ve FEMA 440’da tanımlanmış Eşdeğer Doğrusallaştırma 

Yöntemi (EDY) olmak üzere üç farklı yöntemle hesap yapılmıştır. Kullanılan 

yöntemler hakkındaki detaylı bilgiler daha önceki ilgili bölümlerde açıklanmış olup, 

yapılan analizler hakkında detaylı bilgiler ve sonuçlar bu bölüm ve ekler içerisinde 

sunulmuştur. 

Çizelge 9.1 : Çok sıkı kum zeminin (Z1 zemin sınıfı) mekanik özellikleri. 

Z1 Zemin (Çok Sıkı Kum) Parametreleri Tanım 
Kum Zeminin 

Özellikleri 
Birim 

Zemin modeli Model 
Pekleşen 

Zemin Modeli 
- 

Zemin davranışı Tip Drenajlı - 

Doymamış zemin birim hacim ağırlığı γunsat 18.0 kN/m3

Doymuş zemin birim hacim ağırlığı γsat 20.0 kN/m3

Üç eksenli yükleme deneyi sekant rijitliği E ref
50  70250 kN/m2

Ödometre yüklemesi tanjant rijitliği E ref
oed  70250 kN/m2

Yükleme-boşaltma rijitliği E ref
ur  210750 kN/m2

Kohezyon cref 1 kN/m2

İçsel sürtünme açısı φ 38.5 ° 

Dilatasyon açısı ψ 0 ° 

Poisson oranı  νur 0.2 - 

Arayüz azaltma faktörü  Rinter 1 - 

Aşırı konsolidasyon oranı OCR 1.0 - 

Yanal zemin basıncı katsayısı K0 0.377 - 
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Çizelge 9.2 : Sıkı kum kum zeminin (Z2 zemin sınıfı) mekanik özellikleri. 

Z2 Zemin (Sıkı Kum) Parametreleri Tanım 
Kum Zeminin 

Özellikleri 
Birim 

Zemin modeli Model 
Pekleşen 

Zemin Modeli 
- 

Zemin davranışı Tip Drenajlı - 

Doymamış zemin birim hacim ağırlığı γunsat 17.5 kN/m3 

Doymuş zemin birim hacim ağırlığı γsat 20.0 kN/m3 

Üç eksenli yükleme deneyi sekant rijitliği E ref
50  54500 kN/m2 

Ödometre yüklemesi tanjant rijitliği E ref
oed  54500 kN/m2 

Yükleme-boşaltma rijitliği E ref
ur  163500 kN/m2 

Kohezyon cref 1 kN/m2 

İçsel sürtünme açısı φ 36.5 ° 

Dilatasyon açısı ψ 2 ° 

Poisson oranı  νur 0.2 - 

Arayüz azaltma faktörü  Rinter 0.9 - 

Aşırı konsolidasyon oranı OCR 1.0 - 

Yanal zemin basıncı katsayısı K0 0.405 - 

 

Çizelge 9.3 : Orta sıkı kum zeminin (Z3 zemin sınıfı) mekanik özellikleri. 

Z3 Zemin (Orta Sıkı Kum) Parametreleri Tanım 
Kum Zeminin 

Özellikleri 
Birim 

Zemin modeli Model 
Pekleşen 

Zemin Modeli 
- 

Zemin davranışı Tip Drenajlı - 

Doymamış zemin birim hacim ağırlığı γunsat 17.0 kN/m3 

Doymuş zemin birim hacim ağırlığı γsat 20.0 kN/m3 

Üç eksenli yükleme deneyi sekant rijitliği E ref
50  43000 kN/m2 

Ödometre yüklemesi tanjant rijitliği E ref
oed  43000 kN/m2 

Yükleme-boşaltma rijitliği E ref
ur  129000 kN/m2 

Kohezyon cref 1 kN/m2 

İçsel sürtünme açısı φ 34 ° 

Dilatasyon açısı ψ 4 ° 

Poisson oranı  νur 0.2 - 

Arayüz azaltma faktörü  Rinter 0.7 - 

Aşırı konsolidasyon oranı OCR 1.0 - 

Yanal zemin basıncı katsayısı K0 0.441 - 
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Çizelge 9.4 : Gevşek kum zeminin (Z4 zemin sınıfı) mekanik özellikleri. 

Z4 Zemin (Gevşek Kum) Parametreleri Tanım 
Kum Zeminin 

Özellikleri 
Birim 

Zemin modeli Model 
Pekleşen 

Zemin Modeli 
- 

Zemin davranışı Tip Drenajlı - 

Doymamış zemin birim hacim ağırlığı γunsat 16.0 kN/m3

Doymuş zemin birim hacim ağırlığı γsat 20.0 kN/m3

Üç eksenli yükleme deneyi sekant rijitliği E ref
50  31500 kN/m2

Ödometre yüklemesi tanjant rijitliği E ref
oed  31500 kN/m2

Yükleme-boşaltma rijitliği E ref
ur  94500 kN/m2

Kohezyon cref 1 kN/m2

İçsel sürtünme açısı φ 32.4 ° 

Dilatasyon açısı ψ 5 ° 

Poisson oranı  νur 0.2 - 

Arayüz azaltma faktörü  Rinter 0.6 - 

Aşırı konsolidasyon oranı OCR 1.0 - 

Yanal zemin basıncı katsayısı K0 0.464 - 

9.1 Zeminlerin Doğrusal Olmayan Davranışının Analizi 

Yapı-zemin etkileşimini içeren analizlerde hem zeminin hem de yapının doğrusal 

olmayan davranışlarını temsil edebilecek gerilme - şekil değiştirme bağıntıları 

tanımlanması önemlidir. Yapının oturması gibi basınç yükleri etkisindeki analizler 

için zemin davranışı, yanal şekildeğiştirmesi önlenmiş zemin numunesi üzerinde 

yapılan ödometre deneyi sonuçlarından elde edilen gerilme - şekil değiştirme 

bağıntısı ve zeminin rijitlik molülü (Eoed) kullanılarak yaklaşık sonuç alınabilecek 

şekilde tanımlanabilmektedir. Basınç etkisiyle oluşan gerilmeler ile birlikte kayma 

gerilmelerinin de etkin olduğu problemlerin değerlendirmesinde ise zemin davranışı, 

zemin numunesi üzerinde yapılan üç-eksenli yükleme deneyi sonuçlarından elde 

edilen gerilme - şekil değiştirme bağıntısı ve zeminin rijitlik molülü (E50) 

kullanılarak gerçek davranışa daha uygun şekilde tanımlanabilmektedir. Binaların 

deprem yükleri etkisinde incelenmesinde, zeminde basınç ve kayma gerilmeleri 

birlikte etkili olacaktır ve yapı-zemin etkileşiminde zemin davranışının bu duruma 

uygun şekilde tanımlanması gerekmektedir. Yapılan analizlerde değerlendirilecek 

farklı zeminlerin davranışını deprem ve düşey yüklerin etkisindeki duruma uygun 

olacak şekilde elde etmek için PLAXIS 3D Foundation yazılımından yararlanılmıştır. 
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PLAXIS’de yapılan analizlerde zemin davranışını modelleyebilmek için Pekleşen 

Zemin Modeli (PZ) adıyla tanımlanan bünye modeli kullanılmıştır. Bu model 

hiperbolik modelin geliştirilmiş bir şekli olup yükleme - boşaltma davranışı uygun 

şekilde tanımlanabilmektedir. Seçilen farklı tipte zeminleri tanımlamak için 

kullanılan malzeme özellikleri detaylı olarak bu bölümün içinde açıklanmıştır. 

Zeminler için belirtilen mekanik özellikler, pekleşen zemin modeli için yazılımın 

örnek çözümler kılavuzundan alınmıştır. Yapılan analizlerde, üstyapı ve temel ile 

etkileşimde olan zeminin derinlik boyunca tek bir katman şeklinde ve aynı zemin 

özelliklerinde olduğu varsayılmıştır. Yeraltı su seviyesinin yeteri kadar derinde 

olduğu varsayılarak olumsuz etkileri ihmal edilmiştir. Radye temel tipi için 

oluşturulan analiz modelinden bir görüntü Şekil 9.3’de gösterilmiştir. 

   

Şekil 9.3 : Radye temel için oluşturulmuş PLAXIS sonlu elemanlar modeli. 

PLAXIS yazılımında üstyapı taşıyıcı sistemi, radye temel ve farklı zemin tipleri için 

SAP2000’de tanımlanan aynı malzeme ve taşıyıcı sistem kesitlerinin özellikleri 

dikkate alınarak dört ayrı modelleme yapılmıştır. Üstyapının ve radye temelin 

olmadığı aşama için yapılan ön yükleme analizinde zeminin kendi ağırlığından 

dolayı oluşan şekil değiştirmeleri ve gerilmeleri hesaplanmıştır. Bu aşamadan sonra 

üstyapı, radye temel ve zemin, SAP2000’de tanımlanan yükler dikkate alınarak adım 

adım yük arttırımı uygulayacak şekilde X doğrultusu için analiz edilmiş ve 

üstyapıda, radye temelde ve zeminde oluşan şekil değiştirmeler ve gerilmeler her 

adım için elde edilmiştir. PLAXIS yazılımında sonlu elemanlarla oluşturulan 

modeller ve yapılan analizleri hakkında detaylı bilgiler tezin ekinde sunulmuştur. 
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Z1, Z2, Z3 ve Z4 zemin sınıfları için belirlenmiş sırasıyla çok sıkı, orta sıkı, sıkı ve 

gevşek kum zeminlerin PLAXIS yazılımında radye temel tipi için yapılan 

analizlerinin sonucunda, basınç ve kayma gerilmeleri oluşturan yükleme 

durumlarının etkisi altında zeminin seçilen bir sonlu eleman düğüm noktasından elde 

edilen düşey yönde basınç yükü - oturma miktarı bağıntıları Şekil 9.4’de toplu olarak 

gösterilmiştir. PLAXIS’te farklı tipte zeminler için her analiz adımda elde edilen bu 

değerler, binanın deprem performansının belirlenmesi için SAP2000 yazılımında 

yapılan analizlerde modellenen temellerin ilgili yatay ve düşey doğrultularında 

doğrusal olmayan yay elemanı olarak tanımlanmıştır. Bu değerler, her bir farklı yerel 

zemin sınıfı için sadece radye temel durumu dikkate alınarak X doğrultusunda elde 

edilmiştir. 

   

Şekil 9.4 : Zemin tiplerinin basınç yükü etkisinde oturma bağıntıları. 

9.2 Deprem Performanslarının Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak 

Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Belirlenmesi 

Binanın yapı-zemin etkileşimi dikkate alınarak farklı zemin sınıfları, farklı temel 

tipleri ve farklı değerlendirme yöntemleriyle deprem performanslarının belirlenmesi 

amacıyla farklı zemin tiplerinin PLAXIS yazılımından elde edilen düşey 

doğrultulardaki doğrusal olmayan gerilme - şekil değiştirme bağıntıları, SAP2000 

yazılımında oluşturulan üç boyutlu bina analiz modellerinde kullanılmıştır. Bu işlem 

için SAP2000’de alan elemanı (shell) ile doğrusal elastik olarak modellenen 

temellerin temel-zemin etkileşim bölgesinde yatay ve düşey doğrultularda (düşey 
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doğrultuda sadece basınç yükü aktaracak şekilde) tanımlanan doğrusal olmayan 

bağlantı elemanlarına elde edilen değerler girilmiştir. Konu hakkındaki detaylı 

bilgiler ekler bölümündedir. Taşıyıcı sistemde oluşturulan perdeler, dikdörgen kesitli 

çubuk elemanlar ile tanımlanmış, perdenin kirişlere olan bağlantıları için de rijitliği 

çok yüksek çubuk elemanlar oluşturularak modellenmiştir. SAP2000 yazılımında 

oluşturulan üç boyutlu analiz modellerinin görünüşleri Şekil 9.5’de bulunmaktadır. 

                       

   a. Güçlendirilmemiş bina (rijit temel)        b. Güçlendirilmiş bina (rijit temel) 

                       

     c. Güçlendirilmiş bina (radye temel)       d. Güçlendirilmiş bina (sürekli temel) 

                      

      e. Güçlendirilmiş bina (rijit temel)            f. Güç. bina (mini kazıklı tekil temel) 

 
Şekil 9.5 : Oluşturulan SAP2000 analiz modellerinden üç boyutlu görünüşler. 
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Kolonlar, perdeler ve kirişlerin plastik mafsal tanımları, SAP2000 yazılımının 14.2.4 

versiyonunda iki boyutlu çubuk elemanlara plastik mafsal atama özelliğinden 

faydalanılarak, kesit ölçüleri, beton malzeme ve donatı çeliği malzeme özellikleri 

tanımlanan kirişlerin kolon ile perdelerle birleştiği başlangıç ve bitiş uç bölgelerinde 

FEMA 356 [44] yönetmeliği Tablo 6-7’de tanımlanmış özellikler dikkate alınarak 

M3 tipi ile, kolonlar ile perdelerin ise her katta alt ve üst uç bölgelerinde FEMA 356 

Tablo 6-8’de tanımlanmış özellikler dikkate alınarak PM2M3 tipi ile belirlenmiştir. 

Binanın SAP2000’de oluşturulan analiz modelinden tipik bir kat planında kirişler 

için tanımlanmış plastik mafsal bölgeleri Şekil 9.6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.6 : Tipik bir kat planında kirişler için tanımlanan plastik mafsal bölgeleri. 

9.2.1 TDY 2007 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre Artımsal İtme 

Analizi’nin yapılışı ve sonuçları 

İtme analizinin TDY 2007’deki tanımı; birinci (deprem doğrultusunda hakim) 

titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde, deprem istem sınırına kadar monotonik 

olarak adım adım arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin etkisi altında doğrusal 

olmayan itme analizinin yapılmasıdır. Düşey yük analizini izleyen itme analizinin 

her bir adımında taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik 

şekildeğiştirme ve iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli (kümülatif) değerler ve 

son adımda deprem istemine karşı gelen maksimum değerler hesaplanır. 
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İtme analizinin yapılması için ilk önce analizde kademeli olarak arttırılacak olan 

yatay yük dağılımının, yani eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi bu yük dağılımının belirlenmesinde binanın hesap 

yapılacak doğrultudaki hakim mod şekli genliklerinden ve kat kütlelerinden 

faydalanılmaktadır. İtme analizi sırasında oluşan plastik kesitlerden dolayı binanın 

hakim mod şeklinde değişmeler oluşur fakat analizin basitleştirilmesi bakımından bu 

etki ihmal edilir ve TDY 2007’de de bahsedildiği gibi artımsal itme analizi sırasında, 

eşdeğer deprem yükü dağılımının, taşıyıcı sistemdeki plastik kesit oluşumlarından 

bağımsız biçimde sabit kaldığı varsayımı yapılır. Bu durumda yük dağılımı, analizin 

başlangıç adımında doğrusal elastik davranış için hesaplanan birinci (deprem 

doğrultusundaki hakim) doğal titreşim mod şekli genliği ile ilgili kütlenin 

çarpımından elde edilen değerle orantılı olacak şekilde tanımlanır. Kat döşemeleri 

rijit diyafram olarak idealleştirilen binalarda, birinci (hakim) doğal titreşim mod 

şeklinin genlikleri olarak her katın kütle merkezindeki birbirine dik iki yatay öteleme 

ile kütle merkezinden geçen düşey eksen etrafındaki dönme göz önüne alınır. 

TDY 2007’ye göre itme analizinde Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin 

kullanılabilmesi için sağlanması gereken aşağıda listelenmiş üç şart belirtilmiştir. 

 Binanın kat sayısının bodrum hariç 8’den fazla olmaması; 

 Herhangi bir katta ek dışmerkezlik gözönüne alınmaksızın doğrusal elastik 

davranışa göre hesaplanan burulma düzensizliği katsayısının ηbi < 1.4 

koşulunu sağlaması; 

 Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, doğrusal elastik davranış esas alınarak 

hesaplanan birinci (hakim) titreşim moduna ait etkin kütlenin toplam bina 

kütlesine (rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarının kütleleri hariç) oranının 

en az 0.70 olması zorunludur.  

Çizelge 9.5 ve 9.6’da, binanın farklı zemin sınıfı ve temel tipleri için sırasıyla X ve Y 

doğrultularındaki birinci (hakim) titreşim modlarına ait periyodlar ve bu modlara ait 

etkin kütlenin toplam bina kütlesine oranları verilmiştir. Etkin kütle oranlarının tüm 

incelenen farklı tipler için 0.7 değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 9.5 : X doğrultusu 1. titreşim modu periyodları (s) ve etkin kütle oranları. 

Güçlendirilmemiş
Bina

Rijit Temel Radye Temel Sürekli Temel Tekil Temel Kazıklı Temel Rijit Temel

Z1 0.30 / 0.72 0.39 / 0.76 0.43 / 0.78 0.50 / 0.79 0.41 / 0.78 0.91 / 0.86

Z2 0.30 / 0.72 0.42 / 0.77 0.47 / 0.79 0.56 / 0.80 0.42 / 0.80 0.91 / 0.86

Z3 0.30 / 0.72 0.46 / 0.78 0.54 / 0.80 0.62 / 0.81 0.43 / 0.82 0.91 / 0.86

Z4 0.30 / 0.72 0.54 / 0.80 0.64 / 0.81 0.72 / 0.82 0.46 / 0.85 0.91 / 0.86

Zemin
Sınıfı

Güçlendirilmiş
Bina

 

Çizelge 9.6 : Y doğrultusu 1. titreşim modu periyodları (s) ve etkin kütle oranları. 

Güçlendirilmemiş
Bina

Rijit Temel Radye Temel Sürekli Temel Tekil Temel Kazıklı Temel Rijit Temel

Z1 0.35 / 0.71 0.48 / 0.76 0.54 / 0.78 0.64 / 0.80 0.48 / 0.78 1.21 / 0.83

Z2 0.35 / 0.71 0.52 / 0.77 0.60 / 0.79 0.72 / 0.81 0.49 / 0.79 1.21 / 0.83

Z3 0.35 / 0.71 0.58 / 0.78 0.68 / 0.80 0.82 / 0.81 0.51 / 0.81 1.21 / 0.83

Z4 0.35 / 0.71 0.68 / 0.79 0.81 / 0.81 0.95 / 0.82 0.53 / 0.83 1.21 / 0.83

Güçlendirilmiş
BinaZemin

Sınıfı

 

TDY 2007’ye göre Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak itme 

analizinin uygulanabilmesi için sağlanması gereken bütün şartlar bu çalışmada bahsi 

geçen farklı tip temel ve zemin durumları için sağlanmaktadır ve artımsal itme 

analizleri yöntem içerisinde belirtilen koşullara uygun şekilde yapılmıştır. 

Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi için hesaplanan eşdeğer deprem yükü 

dağılımı, analizin başlangıç adımında doğrusal elastik davranış için hesaplanan 

birinci (deprem doğrultusundaki hakim) doğal titreşim mod şekli genliği ile ilgili 

kütlenin  çarpımından elde edilen değerle orantılı olacak şekilde tanımlanır. Binaların 

analizlerden elde edilen hakim moda ait mod şekilleri, bu bölüm içinde sunulmuş 

olan performans noktası hesaplarında kullanılan terimlere ait çizelgelerde, X ve Y 

doğrultularında her farklı temel tipi için tablolaştırılmıştır. Eşdeğer deprem yükü 

dağılımları, her kat hizasında ve kat kütle merkezlerine ek dış merkezlik 

uygulanmadan bina hesap analiz modellerinde tanımlanmıştır. 

Gerçekleştirilen analizler sonucunda farklı zemin sınıfı ve temel tipleri için X ve Y 

doğrultularında itme eğrisi veya kapasite eğrisi olarak da adlandırılan tepe 

yerdeğiştirmesi - taban kesme kuvveti eğrileri elde edilmiştir. Elde edilen bu eğriler 

karşılaştırma amacıyla dört farklı zemin sınıfı için gruplandırılarak Şekil 9.7’den 

9.14’e kadar olan grafiklerde gösterilmiştir. 
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Şekil 9.7 : Farklı temel tipleri ve Z1 zemin sınıfı için X doğrultusu itme eğrileri. 

 

 

Şekil 9.8 : Farklı temel tipleri ve Z1 zemin sınıfı için Y doğrultusu itme eğrileri. 
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Şekil 9.9 : Farklı temel tipleri ve Z2 zemin sınıfı için X doğrultusu itme eğrileri. 

 

 

Şekil 9.10 : Farklı temel tipleri ve Z2 zemin sınıfı için Y doğrultusu itme eğrileri. 
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Şekil 9.11 : Farklı temel tipleri ve Z3 zemin sınıfı için X doğrultusu itme eğrileri. 

 

 

Şekil 9.12 : Farklı temel tipleri ve Z3 zemin sınıfı için Y doğrultusu itme eğrileri. 
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Şekil 9.13 : Farklı temel tipleri ve Z4 zemin sınıfı için X doğrultusu itme eğrileri. 

 

 

Şekil 9.14 : Farklı temel tipleri ve Z4 zemin sınıfı için Y doğrultusu itme eğrileri. 
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Tepe yerdeğiştirmesi - taban kesme kuvveti eğrilerinden hareketle binaların 

performans noktaları belirlenmiştir. Bu bölüm içerisinde sadece radye temel tipi için 

X doğrultusunda farklı zemin durumlarını ait elde edilen sonuçlar verilmiş olup, 

diğer kalan tüm grafik ve çizelge sonuçları ekte sunulmuştur. TDY 2007’ye göre 

bina performans noktasının belirlenmesi 6. bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Çizelge 9.7’den Çizelge 9.10’a kadar olan tablolarda radye temel için farklı zemin 

sınıflarında itme eğrilerinin, spektral ivme (Sa) - spektral yerdeğiştirm (Sd) eksen 

takımına dönüştürülmesinde ve bina performans noktasının hesaplanmasında 

kullanılan terimler bulunmaktadır. 

Çizelge 9.7 : Radye temelli binanın X doğrultusunda Z1 zemin sınıfı için performans 
noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0038 0.0018 0.480
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0082 0.0081 0.993
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0211 1.598
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0184 0.0396 2.155
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0230 0.0311 1.348

0.102 424.939 6.575 64.633

 

Çizelge 9.8 : Radye temelli binanın X doğrultusunda Z2 zemin sınıfı için performans 
noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0041 0.0021 0.507
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0083 0.0083 1.003
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0130 0.0205 1.577
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0179 0.0377 2.102
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0223 0.0292 1.307

0.098 431.789 6.496 66.471

 

Çizelge 9.9 : Radye temelli binanın X doğrultusunda Z3 zemin sınıfı için performans 
noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0044 0.0024 0.549
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0085 0.0088 1.034
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0208 1.586
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0371 2.086
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0220 0.0283 1.288

0.097 439.392 6.543 67.156
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Çizelge 9.10 : Radye temelli binanın X doğrultusunda Z4 zemin sınıfı için 
performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0044 0.0024 0.549
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0085 0.0088 1.034
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0208 1.586
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0371 2.086
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0220 0.0283 1.288

0.097 439.392 6.543 67.156

 

TDY 2007 Bölüm 7.6.5 ve Bilgilendirme Eki 7C doğrultusunda radye temel için 

farklı zemin sınıflarında performans noktalarını elde etmek amacıyla oluşturulan 

kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirme grafikleri Şekil 9.15’den 9.18’e olan 

şekillerde bulunmaktadır. Diğer temel tipleri ve zemin sınıfları için elde edilmiş olan 

grafikler ve sonuçlar ekte sunulmuştur. 

 

Şekil 9.15 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi. 

 

Şekil 9.16 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi. 
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Şekil 9.17 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi. 

 

Şekil 9.18 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi. 

Elde edilen performans noktalarına karşı gelen hesap adımındaki taban kesme 

kuvveti ve tepe yerdeğiştirmesi değerleri bu bölüm içinde sunulan ve diğer hesap 

yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırma çizelgeleri içinde verilmiştir. 

Radye temel için X doğrultusunda yapılan analizlerde farklı zemin sınıfları için 

hesaplanmış performans noktalarına karşı gelen analiz adımındaki plastik mafsal 

dağılımları Şekil 9.19’da gösterilmiş olup, diğer temel tipleri ve zemin grupları için 

elde edilen plastik mafsal dağılımları ekler bölümünde sunulmuştur. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil 9.19 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 

 

X Y X Y

X Y  X Y
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9.3 FEMA 440 Eşdeğer Doğrusallaştırma Yöntemine Göre Artımsal İtme 

Analizi Sonuçları 

Bu tez çalışmasında FEMA 440 Eşdeğer Doğrusallaştırma Yöntemi’ne (EDY) göre 

yapılan artımsal itme analizlerinde, TDY 2007’ye göre belirlenmiş yatay eşdeğer 

deprem yükü dağılımları kullanılmıştır. Bu nedenle, FEMA440 EDY’ye göre 

performans noktası hesaplamalarında kullanılacak itme eğrileri, TDY 2007’ye uygun 

olarak gerçekleştirilen itme analizlerinin sonucunda elde edilen itme eğrileri ile 

aynıdır. FEMA 440 EDY için talep spektrumunun belirlenmesinde kullanılan ve 

TDY 2007 zemin sınıflarına ve etkin yer ivmesi değerine (A0=0.4) karşılık gelen Ca 

ve Cv parametreleri Çizelge 9.11’de verilmiştir. 

Çizelge 9.11 : A0=0.4 için FEMA 440 Ca ve Cv sismik katsayıları. 

FEMA 440 sismik 
katsayıları Z1 Z2 Z3 Z4 

Ca 0.4 0.4 0.44 0.36 
Cv 0.4 0.56 0.64 0.96 

SAP2000 yazılımının 14.2.4 versiyonunda FEMA 440 EDY’ye göre performans 

noktası hesaplama modülü kullanılmıştır. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için TDY 

2007 eşdeğer deprem yükü yöntemine göre artımsal itme analizinin sonucunda elde 

edilen itme eğrileri, talep spektrumunun oluşturulması için Çizelge 9.11’de 

belirtilmiş Ca ile Cv katsayıları ve %5 sönüm değerleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda 

yazılımda hesaplanan ve performans noktalarına karşı gelen hesap adımındaki taban 

kesme kuvveti ile tepe yerdeğiştirmesi değerleri, bu bölüm içinde sunulan ve diğer 

hesap yöntemlerinden elde edilen sonuçların karşılaştırıldığı Bölüm 10’da yer alan 

çizelgelerde sunulmuştur. FEMA 440 EDY’ye göre performans noktalarını elde 

etmek amacıyla SAP2000 yazılımından elde edilen kapasite ve talep spektrumu 

eğrilerinin kesiştirme grafiklerinin tamamı ekler bölümünde bulunmaktadır. 

9.4 TDY 2007 Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi 

Analizleri 

Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi’nin amacı, taşıyıcı 

sistemdeki doğrusal olmayan davranış gözönüne alınarak sistemin hareket 

denkleminin adım adım entegre edilmesidir. Analiz sırasında her bir zaman artımında 
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sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme ve iç kuvvetler ile bu 

büyüklüklerin deprem istemine karşı gelen maksimum değerleri hesaplanır. 

Bina ve bina türü yapıların zaman tanım alanında doğrusal elastik ya da doğrusal 

elastik olmayan deprem hesabı için, yapay yollarla üretilen, daha önce kaydedilmiş 

ya da benzeştirilmis deprem yer hareketleri kullanılabilir. 

Yapay yer hareketlerinin kullanılması durumunda, asağıdaki özellikleri taşıyan en az 

üç deprem yer hareketi üretilecektir. 

 Kuvvetli yer hareketi kısmının süreesi, binanın birinci doğal titreşim 

periyodunun 5 katından ve 15 saniyeden daha kısa olmayacaktır. 

 Üretilen deprem yer hareketinin sıfır periyoda karşı gelen spektral ivme 

değerlerinin ortalaması Aog’den daha küçük olmayacaktır. 

 Yapay olarak üetilen her bir ivme kaydına göre %5 sönüm oranı için yeniden 

bulunacak spektral ivme değerlerinin ortalaması, gözönüne alınan deprem 

doğrultusundaki birinci (hakim) periyod T1’e göre 0.2T1 ile 2T1 arasındaki 

periyodlar için, Sae(T) elastik spektral ivmelerinin %90’ından daha az 

olmayacaktır. 

Zaman tanım alanında yapılacak deprem hesabı için kaydedilmiş depremler ya da 

kaynak ve dalga yayılımı özellikleri fiziksel olarak benzeştirilmis yer hareketleri 

kullanılabilir. Bu tür yer hareketleri üretilirken yerel zemin koşulları da uygun 

biçimde gözönüne alınmalıdır. Doğrusal ya da doğrusal olmayan hesapta, üç yer 

hareketi kullanılması durumunda sonuçların maksimumu, en az yedi yer hareketi 

kullanılması durumunda ise sonuçların ortalaması tasarım için esas alınacaktır. 

Bu çalışmada, farklı temel tipleri ve zemin sınıfları için oluşturulan analiz modelleri 

Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile SAP2000 yazılımı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde, üç farklı deprem kayıtı (Kocaeli 1999, 

Loma Prieta 1989 ve Northridge 1994) Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma 

Merkezi (Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center), 

(http://peer.berkeley.edu/smcat) [65] kuvvetli yer hareketi veri bankasından seçilerek 

kullanılmıştır. Analizler öncesinde, elde edilen ham deprem ivmesi kayıtları, 

TDY 2007’de Z1, Z2, Z3 ve Z4 zemin sınıfları için verilen spektrum eğrileri ile 
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SIGRAPH [66] yazılımı kullanılarak benzeştirilmiştir. Sigraph yazılımında deprem 

ivme kayıtlarının benzeştirilmesi yapılırken şu adımlar izlenmektedir; 

 Ham ivme kayıtları uygun birimlerde Sigraph içine aktarılır. 

 Hedef spektrum eğrisi Sigraph içinde tanımlanır. 

 Ham ivme kaydına, benzeştirilmek istenen deprem spektrumu hedef 

gösterilerek bu spektruma uygun yeni bir ivme kaydı üretilir. Sonuçta, ham 

ivme kaydı referans alınan ve spektrumu hedef spektrumuna benzer olan yapay 

ivme kaydı türetilmiş olunur. 

Deprem ivme kayıtlarının ham ve zemin sınıfları için benzeştirilmiş halleri Şekil 

9.20’den 9.31’e kadar olan grafiklerde verilmiştir. Ayrıca farklı zemin sınıfları için 

benzeştirilmiş deprem ivme kayıtlarının spektrumları ve elastik ivme spektrumları 

aynı grafik üzerinde Şekil 9.32’den 9.35’e kadar olan grafiklerde gösterilmektedir. 

 

Şekil 9.20 : Z1 için Kocaeli 1999 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.21 : Z2 için Kocaeli 1999 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.22 : Z3 için Kocaeli 1999 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 
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Şekil 9.23 : Z4 için Kocaeli 1999 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.24 : Z1 için L.Prieta 1989 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.25 : Z2 için L.Prieta 1989 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.26 : Z3 için L.Prieta 1989 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.27 : Z4 için L.Prieta 1989 depreminin ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 
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Şekil 9.28 : Z1 için Northridge 1994 dep. ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.29 : Z2 için Northridge 1994 dep. ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.30 : Z3 için Northridge 1994 dep. ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 

 

Şekil 9.31 : Z4 için Northridge 1994 dep. ham ve benzeştirilmiş ivme kayıdı. 
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Şekil 9.32 : Z1 zemin sınıfına ait elastik ivme spektrumu ile benzeştirilmiş ivme 
kayıtlarının spektrumlarının çakıştırılması. 

 

Şekil 9.33 : Z2 zemin sınıfına ait elastik ivme spektrumu ile benzeştirilmiş ivme 
kayıtlarının spektrumlarının çakıştırılması. 

 

Şekil 9.34 : Z3 zemin sınıfına ait elastik ivme spektrumu ile benzeştirilmiş ivme 
kayıtlarının spektrumlarının çakıştırılması. 
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Şekil 9.35 : Z4 zemin sınıfına ait elastik ivme spektrumu ile benzeştirilmiş ivme 
kayıtlarının spektrumlarının çakıştırılması. 

Benzeştirilen yer ivmesi kayıtları TDY 2007’de verilen kurallar doğrultusunda 

kontrol edilmiştir. Benzeştirme sonucunda türetilen yeni ivme kayıtlarının ivme 

spektrumu eğrileri, türetildiği zemin sınıfına ait ivme spektrumu eğrisi ile büyük 

uyum içindedir. Uygunluğu tespit edilen benzeştirilmiş üç yer ivmesi kayıdı  

SAP2000 yazılımında binaların X ve Y doğrultuları için yapılan analizler için 

tanımlanmıştır. Analizler sonucunda elde edilen taban kesme kuvvetleri ve tepe 

yerdeğiştirmelerinin en büyük değerleri tespit edilerek, diğer hesap yöntemlerinden 

elde edilen sonuçlarla karşılaştırma çizelgeleri içinde sonuçlar bölümünde 

bulunmaktadır.
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10.  SONUÇLAR 

Bu tez çalışmasında, gerçekte var olan güçlendirilmiş bir bina taşıyıcı sisteminin, 

dört farklı temel tipi ile dört farklı zemin sınıfı dikkate alınarak ve ayrıca 

karşılaştırma yapmak amacıyla güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş taşıyıcı sistem 

durumunda kolonlar ankastre (rijit temel) kabul edilerek deprem performansının 

doğrusal elastik olmayan yöntemler ile değerlendirmeleri, global bazde elde edilen 

taban kesme kuvveti ve tepe yerdeğiştirmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

10.1 Global Sonuçlar 

Global bazda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında dört 

kritere dikkat edilmiştir. Bunlar sırası ile; 

 TDY 2007 (AEDYY) ve FEMA 440 (EDY) sonuçlarının karşılaştırılması, 

 TDY 2007 (AEDYY) ve FEMA 440 (EDY) sonuçlarının TDY 2007 

(ZTADOHY) sonuçları ile karşılaştırılması, 

 Farklı temel tiplerinin karşılaştırılması, 

 Farklı zemin tiplerinin karşılaştırılması, 

 Kat bazında plastik mafsal dağılımlarının incelenmesidir. 

10.1.1 Taban kesme kuvveti ve tepe yerdeğiştirmesi sonuçları 

Çizelge 10.1 ve Çizelge 10.2’de, bina en üst katının ağırlık merkezinde tanımlanan 

noktada elde edilen tepe yerdeğiştirmesi sonuçları, sırasıyla X ve Y doğrultuları için 

verilmiştir. Çizelge 10.3 ve Çizelge 10.4’de ise elde edilen taban kesme kuvveti 

sonuçları sırasıyla X ve Y doğrultuları için verilmiştir. Bu çizelgelerde, TDY 2007 

(ZTADOHY) sonucunda elde edilen en büyük değerler ile TDY 2007 (AEDYY) ve 

FEMA 440 (EDY)’ye göre hesaplanan performans noktalarında elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmıştır ve aralarındaki fark, oran (%) olarak gösterilmiştir. 
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Çizelge 10.1 : X doğrultusu tepe yerdeğiştirmesi sonuçlarının karşılaştırılması. 

( + )

maks. (m)

( - )

min. (m)

En Büyük 

Değer (m) (m) (fark %) (m) (fark %)

Z1 Tekil Temel Var 0.096 -0.048 0.096 0.112 14 0.177 46

Z1 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.041 -0.030 0.041 0.058 29 0.060 32

Z1 Sürekli Temel Var 0.078 -0.026 0.078 0.084 7 0.084 7

Z1 Radye Temel Var 0.066 -0.028 0.066 0.071 7 0.072 8

Z1 Rijit Temel Kabulu Var 0.043 -0.017 0.043 0.037 -16 0.046 7

Z1 Rijit Temel Kabulu Yok 0.122 -0.183 0.183 0.142 -29 0.148 -24

Z2 Tekil Temel Var 0.109 -0.089 0.109 0.151 28 0.232 53

Z2 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.065 -0.033 0.065 0.074 12 0.100 35

Z2 Sürekli Temel Var 0.110 -0.044 0.110 0.116 5 0.122 10

Z2 Radye Temel Var 0.097 -0.038 0.097 0.098 1 0.107 9

Z2 Rijit Temel Kabulu Var 0.051 -0.017 0.051 0.041 -24 0.056 9

Z2 Rijit Temel Kabulu Yok 0.234 -0.312 0.312 0.180 -73 0.239 -31

Z3 Tekil Temel Var 0.232 -0.131 0.232 0.249 7 - -

Z3 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.068 -0.066 0.068 0.104 34 0.108 37

Z3 Sürekli Temel Var 0.192 -0.065 0.192 0.183 -5 0.156 -23

Z3 Radye Temel Var 0.139 -0.057 0.139 0.148 6 0.134 -4

Z3 Rijit Temel Kabulu Var 0.038 -0.016 0.038 0.058 34 0.071 47

Z3 Rijit Temel Kabulu Yok 0.442 -0.285 0.442 0.242 -83 0.297 -49

Z4 Tekil Temel Var 0.326 -0.279 0.326 - - - -

Z4 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.263 -0.193 0.263 0.154 -71 0.215 -22

Z4 Sürekli Temel Var 0.267 -0.121 0.267 0.295 10 0.290 8

Z4 Radye Temel Var 0.283 -0.273 0.283 0.230 -23 0.275 -3

Z4 Rijit Temel Kabulu Var 0.026 -0.044 0.044 0.080 45 0.052 15

Z4 Rijit Temel Kabulu Yok 0.440 -0.591 0.591 0.335 -76 - -

Zemin

Sınıfı

İncelenen Temel

Sistemi Tipi

Üstyapı

Güçlendirme
Durumu 

ZTADOHY - TDY 2007 AEDYY - TDY 2007 EDY - FEMA 440
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Çizelge 10.2 : Y doğrultusu tepe yerdeğiştirmesi sonuçlarının karşılaştırılması. 

( + )

maks. (m)

( - )

min. (m)

En Büyük 

Değer (m) (m) (fark %) (m) (fark %)

Z1 Tekil Temel Var 0.139 -0.082 0.139 0.146 5 0.198 30

Z1 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.064 -0.030 0.064 0.066 3 0.067 5

Z1 Sürekli Temel Var 0.099 -0.048 0.099 0.109 9 0.105 6

Z1 Radye Temel Var 0.090 -0.031 0.090 0.091 1 0.088 -2

Z1 Rijit Temel Kabulu Var 0.040 -0.019 0.040 0.042 5 0.056 29

Z1 Rijit Temel Kabulu Yok 0.297 -0.281 0.297 0.165 -80 0.191 -56

Z2 Tekil Temel Var 0.184 -0.152 0.184 0.201 9 0.273 33

Z2 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.094 -0.037 0.094 0.085 -11 0.115 18

Z2 Sürekli Temel Var 0.108 -0.099 0.108 0.146 26 0.154 30

Z2 Radye Temel Var 0.123 -0.058 0.123 0.127 3 0.132 7

Z2 Rijit Temel Kabulu Var 0.050 -0.023 0.050 0.050 0 0.070 29

Z2 Rijit Temel Kabulu Yok 0.338 -0.313 0.338 0.212 -59 0.296 -14

Z3 Tekil Temel Var 0.352 -0.212 0.352 0.340 -4 - -

Z3 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.187 -0.036 0.187 0.122 -53 0.128 -46

Z3 Sürekli Temel Var 0.247 -0.110 0.247 0.242 -2 0.197 -25

Z3 Radye Temel Var 0.275 -0.072 0.275 0.193 -43 0.164 -68

Z3 Rijit Temel Kabulu Var 0.050 -0.016 0.050 0.071 30 0.084 41

Z3 Rijit Temel Kabulu Yok 0.377 -0.455 0.455 0.289 -57 0.381 -19

Z4 Tekil Temel Var 0.285 -0.257 0.285 - - - -

Z4 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 0.089 -0.137 0.137 0.177 23 0.220 38

Z4 Sürekli Temel Var 0.389 -0.407 0.407 0.277 -47 0.394 -3

Z4 Radye Temel Var 0.248 -0.386 0.386 0.322 -20 0.393 2

Z4 Rijit Temel Kabulu Var 0.065 -0.074 0.074 0.098 24 0.086 14

Z4 Rijit Temel Kabulu Yok 0.320 -0.645 0.645 0.399 -62 - -

AEDYY - TDY 2007 EDY - FEMA 440

Zemin

Sınıfı

İncelenen Temel

Sistemi Tipi

Üstyapı

Güçlendirme
Durumu 

ZTADOHY - TDY 2007
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Çizelge 10.3 : X doğrultusu taban kesme kuvveti sonuçlarının karşılaştırılması. 

( + )

maks. (kN)

( - )

min. (kN)

En Büyük 

Değer (kN) (kN) (fark %) (kN) (fark %)

Z1 Tekil Temel Var 1054 -1410 1410 1206 -17 1499 6

Z1 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1667 -1933 1933 1602 -21 1605 -20

Z1 Sürekli Temel Var 1459 -1938 1938 1592 -22 1593 -22

Z1 Radye Temel Var 1394 -1938 1938 1596 -21 1596 -21

Z1 Rijit Temel Kabulu Var 1845 -2104 2104 1569 -34 1599 -32

Z1 Rijit Temel Kabulu Yok 387 -436 436 335 -30 337 -29

Z2 Tekil Temel Var 1304 -1696 1696 1342 -26 1566 -8

Z2 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1924 -2105 2105 1608 -31 1624 -30

Z2 Sürekli Temel Var 1315 -1988 1988 1607 -24 1611 -23

Z2 Radye Temel Var 1382 -2094 2094 1617 -30 1623 -29

Z2 Rijit Temel Kabulu Var 1883 -2197 2197 1585 -39 1610 -37

Z2 Rijit Temel Kabulu Yok 428 -517 517 340 -52 348 -49

Z3 Tekil Temel Var 1367 -1764 1764 1549 -14 - -

Z3 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1800 -2193 2193 1607 -37 1609 -36

Z3 Sürekli Temel Var 2148 -2176 2176 1643 -32 1624 -34

Z3 Radye Temel Var 1973 -2109 2109 1640 -29 1627 -30

Z3 Rijit Temel Kabulu Var 1909 -2155 2155 1611 -34 1620 -33

Z3 Rijit Temel Kabulu Yok 365 -484 484 348 -39 353 -37

Z4 Tekil Temel Var 1740 -2019 2019 - - - -

Z4 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1914 -1822 1914 1567 -22 1622 -18

Z4 Sürekli Temel Var 2249 -2154 2249 1689 -33 1687 -33

Z4 Radye Temel Var 2226 -2007 2226 1676 -33 1697 -31

Z4 Rijit Temel Kabulu Var 2205 -1950 2205 1626 -36 1606 -37

Z4 Rijit Temel Kabulu Yok 512 -798 798 351 -127 - -

AEDYY - TDY 2007 EDY - FEMA 440

Zemin

Sınıfı

İncelenen Temel

Sistemi Tipi

Üstyapı

Güçlendirme
Durumu 

ZTADOHY - TDY 2007
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Çizelge 10.4 : Y doğrultusu taban kesme kuvveti sonuçlarının karşılaştırılması. 

( + )

maks. (kN)

( - )

min. (kN)

En Büyük 

Değer (kN) (kN) (fark %) (kN) (fark %)

Z1 Tekil Temel Var 950 -1187 1187 849 -40 919 -29

Z1 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1476 -1734 1734 1325 -31 1326 -31

Z1 Sürekli Temel Var 1430 -1665 1665 1322 -26 1316 -27

Z1 Radye Temel Var 1056 -1605 1605 1331 -21 1329 -21

Z1 Rijit Temel Kabulu Var 1739 -1815 1815 1310 -39 1332 -36

Z1 Rijit Temel Kabulu Yok 353 -385 385 243 -58 248 -55

Z2 Tekil Temel Var 1067 -1220 1220 897 -36 970 -26

Z2 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1731 -1856 1856 1345 -38 1368 -36

Z2 Sürekli Temel Var 1622 -1804 1804 1339 -35 1343 -34

Z2 Radye Temel Var 1360 -1529 1529 1344 -14 1346 -14

Z2 Rijit Temel Kabulu Var 1725 -1918 1918 1327 -45 1342 -43

Z2 Rijit Temel Kabulu Yok 412 -316 412 252 -64 259 -59

Z3 Tekil Temel Var 1503 -1464 1503 950 -58 - -

Z3 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1659 -1878 1878 1364 -38 1367 -37

Z3 Sürekli Temel Var 1567 -1960 1960 1371 -43 1353 -45

Z3 Radye Temel Var 1719 -1934 1934 1365 -42 1355 -43

Z3 Rijit Temel Kabulu Var 1630 -1848 1848 1343 -38 1350 -37

Z3 Rijit Temel Kabulu Yok 424 -363 424 260 -63 249 -70

Z4 Tekil Temel Var 1363 -1131 1363 - - - -

Z4 Mini Kazıklı Tekil Temel Var 1846 -1706 1846 1344 -37 1361 -36

Z4 Sürekli Temel Var 1854 -1801 1854 1368 -36 1494 -24

Z4 Radye Temel Var 1922 -1810 1922 1385 -39 1663 -16

Z4 Rijit Temel Kabulu Var 1976 -1728 1976 1362 -45 1351 -46

Z4 Rijit Temel Kabulu Yok 466 -420 466 247 -89 - -

AEDYY - TDY 2007 EDY - FEMA 440

Zemin

Sınıfı

İncelenen Temel

Sistemi Tipi

Üstyapı

Güçlendirme
Durumu 

ZTADOHY - TDY 2007
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Yukarıdaki çizelgelerdeki elde edilemeyen sonuçlar, binanın güçlendirilmiş halinde 

tekil temelli sistem için zayıf zeminlerde yapılan artımsal itme analizi adımlarında 

temel aşırı dönmeleri sebebiyle kolonların ucunda oluşan plastik mafsalların sistemi 

göçme durumuna getirmesi ve analizlerde itme eğrisinin performans noktası 

hesaplanması için yeteri kadar adım sayısıyla elde edilememisinden kaynaklanmıştır. 

Binanın güçlendirilmemiş halinde rijit temel kabulü yapılan sistem için aynı sonuç 

durum, analizlerde itme eğrisinin performans noktası hesaplanması için yeteri kadar 

adım sayısıyla elde edilememisinden kaynaklanmıştır. ZTADOHY ile Z4 yerel 

zemin sınıfı için yapılan birçok analizde güçlendirilme uygulanmamış kolonların, 

uçlarında oluşan plastik mafsallar sebebiyle göçmesinden dolayı analizler 

tamamlanamamış olup çizelgelerde, göçme oluşmadan önceki duruma kadar elde 

edilen sonuçlar kullanılmıştır. Elde edilen tepe yerdeğiştirmesi ve taban kesme 

kuvveti sonuçları incelendiğinde ulaşılan genel sonuçlar aşağıda sıralanmıştır; 

  Binanın deprem performansının farklı tipteki temel sistemleri ve yerel zemin 

sınıfları açısından önemli farklılıklar gösterdiği ve yapı-zemin etkileşiminin 

dikkate alınmasıyla birlikte hesaplanan performansların incelenen örnekte 

önemli ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. Temeller ankastre/rijit kabul edilerek 

elde edilen sonuçlar ile temel sistemi ve zemin davranışları tanımlanarak elde 

edilen sonuçlar farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar genelde, mini kazıklarla 

güçlendirilen tekil temel sistemi durumundan tekil temel sistemi durumuna 

doğru artan şekilde elde edilmiştir. 

  Güçlendirilmiş bina durumunda incelenen tekil temel sistemine ait hesaplanan 

deprem performansının diğer incelenen temel tiplerine kıyasla genel olarak 

daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Tekil temellerin mini kazıklarla 

güçlendirilmesi sonrasında beklenenden çok daha iyi bir deprem performansı 

elde edilmiştir. 

  TDY 2007 ve FEMA 440’a göre hesaplanan performans noktalarında elde 

edilen taban kesme kuvveti değerleri birbirine çok yakın elde edilmiştir. 

Birbirine yakın olan bu sonuçlar, ZTADOHY ile elde edilen en büyük taban 

kesme kuvveti değerlerinden küçüktür. Sonuçlar arasındaki bu farkın, zemin 

dayanımı azaldıkça bir miktar daha arttığı tespit edilmiştir. 
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  Bu çalışmada incelenen farklı zemin ve temel tipi açısından elde edilen 

sonuçlara göre, her iki doğrusal olmayan itme analizi yönteminde tepe 

yerdeğiştirmesi sonuçları için ZTADOHY sonuçlarına göre farklılık gösteren 

değerler elde edilmiş, taban kesme kuvvetleri açısından ise daha düşük değerler 

bulunmuştur. Bu farklılıklar genelde, yerel zemin sınıflarında dayanımın 

azalması ile birlikte daha da artmaktadır. Tepe yerdeğiştirmeleri için itme 

analizi yöntemlerine ait sonuçlar kendi içinde değerlendirildiğinde, Z1 yerel 

zemin sınıfı gibi yüksek dayanımlı zeminlerde sonuçlar birbirine yakın 

olmasına karşılık, zemin dayanımı azaldıça aradaki farkın arttığı tespit 

edilmiştir. 

  Ele alınan örnekte analizler sonucu elde edilen itme eğrileri için farklı temel 

sistemi tipleri ayrı ayrı incelendiğinde, güçlendirilmiş binada rijit temel kabulü 

yapılan durumdan temelin rijitliğinin en az olduğu tekil temel durumuna doğru 

binanın deprem performansı üzerinde paralel olarak olumsuz yönde etki 

oluşmaktadır. Bu olumsuz etki, değerlendirilen yerel zemin sınıflarında 

dayanımın azalması ile birlikte daha da artmaktadır. 

  Çizelge 10.1, 10.2, 10.3 ve 10.4 birlikte değerlendirildiğinde, bir modlu statik 

itme analizlerinden elde edilen taban kesme kuvvetleri, beklendiği gibi 

doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçlarından elde edilen en büyük ve en 

küçük taban kesme kuvvetlerinin arasında kalmıştır. Buna karşılık, bir modlu 

statik itme analizinden elde edilen yapının üst kat toplam yerdeğiştirmesi, 

doğrusal olmayan dinamik analizlerden elde edilen yerdeğiştirmelerden bazen 

büyük bazen de küçük olabilmektedir. Bunun nedeni, bir modlu statik 

analizlerde yapının performans noktasına kadar itilmesi, doğrusal olmayan 

dinamik analizde ise herhangi bir yerdeğiştirme hedefi bulunmamasıdır. Buna 

göre örnek olarak seçilen yapı ve uygulanan güçlendirme teknikleri için bir 

modlu statik itme analizi yeterince güvenilir sonuçlar vermektedir. 

  Taban kesme kuvvetleri açısından ve genel yapı performansı açısından yapılan 

değerlendirmelerden, sadece üst yapının güçlendirilmesinin yeterli olmadığı, 

temel sisteminin de güçlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Güçlendirme 

yöntemleri kendi aralarında irdelendiğinde, sürekli temel, mini kazık veya 

radye temel şeklinde yapılan güçlendirmelerin birbirlerine yakın performanslar 

verdiği görülmektedir. Buna göre, temel sisteminin güçlendirme yönteminin 
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seçiminde yapının mimarisi, taşıyıcı sistem düzeni ve güçlendirme tekniğinin 

uygulama olanakları ile birlikte temel güçlendirmesinin maliyeti de önemli bir 

parametre olarak göz önüne alınmalıdır. 

  Elde edilen sonuçların, 2007 deprem yönetmeliği esaslarına göre bir modlu 

statik itme analizinin uygulanabileceği tüm yapı sistemlerini kapsayabileceği 

düşünülmektedir. Daha yüksek yapılar için, yapının zemin ile birlikte olan 

davranışının göz önüne alınması durumunda, yüksek modların katkısını da 

gözeten yöntemlerin uygulanıp uygulanamayacağına ve bu tür yapılar için 

hangi temel güçlendirme sistemin uygun olacağına, örnek olarak yüksek 

yapıların seçilmesi ve seçilen yapılara benzer analizlerin uygulanması ile karar 

verilebilir. 
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EK A : ALLPILE’da mini kazık davranışının farklı zeminler dikkate alınarak 
elde edilebilmesi için yapılan analiz aşamaları ve sonuçlar 

12 metre uzunuğunda ve 30cm çapında olan mini kazıklar, malzeme özellikleri 

Bölüm 9’da detaylı şekilde tablolar halinde açıklanmış çok sıkı kum, sıkı kum, orta 

sıkı kum ve gevşek kum olmak üzere dört farklı zemin tipi dikkate alınarak 

ALLPILE’da incelenmiştir. Bölüm 9’da kesit, ölçü, malzeme özellikleri vb. gibi 

bilgileri belirtilen mini kazıkların zemin üstünde kalan tepe uç noktalarının düşey ve 

ayrıca yatay doğrultularda kuvvet etkisinde yerdeğiştirme davranışları, grup etkisi ile 

yeraltı su seviyesinin olumsuz etkileri ihmal edilerek ve statik yükleme durumu 

varsayımı yapılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, SAP2000 analiz 

modellerinde tanımlanan tekil temellerin kazıklarla temas ettiği sonlu eleman düğüm 

noktalarında, yatayda X ve Y, düşeyde ise Z doğrultularında doğrusal olmayan 

noktasal yaylar ile tanımlanmıştır. ALLPILE’da mini kazık özelliklerinin, zemin 

katmanınına ait malzeme özelliklerinin ve ayrıca hesaplama ayarlarının 

tanımlanması, Şekil A.1’den Şekil A.6’ya kadar olan görüntülerde bulunmaktadır. 

Farklı zemin sınıfları için elde edilen mini kazık davranış eğrileri ve yazılımın 

hesapladığı rijitlik değerleri, Şekil A.7’den Şekil A.14’e kadar olan grafiklerde 

sunulmuştur. 

 

Şekil A.1 : ALLPILE’da mini kazık kesit özellikleri için veri giriş bilgileri. 
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Şekil A.2 : ALLPILE’da Z1 zemin sınıfı çok sıkı kum katmanının tanımlanması. 

 

Şekil A.3 : ALLPILE’da Z2 zemin sınıfı sıkı kum katmanının tanımlanması. 
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Şekil A.4 : ALLPILE’da Z3 zemin sınıfı orta sıkı kum katmanının tanımlanması. 

 

Şekil A.5 : ALLPILE’da Z4 zemin sınıfı gevşek kum katmanının tanımlanması. 
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Şekil A.6 : ALLPILE’da kazık davranış hesaplama ayarlarının tanımlanması. 
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Şekil A.7 : Z1 zemin için mini kazığın düşey yük - oturma kapasitesi eğrisi. 

 

Şekil A.8 : Z1 zemin için mini kazığın yatay yük - tepe yatay yerdeğiştirme 
kapasitesi eğrisi. 
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Şekil A.9 : Z2 zemin için mini kazığın düşey yük - oturma kapasitesi eğrisi. 

 

Şekil A.10 : Z2 zemin için mini kazığın yatay yük - tepe yatay yerdeğiştirme 
kapasitesi eğrisi. 
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Şekil A.11 : Z3 zemin için mini kazığın düşey yük - oturma kapasitesi eğrisi. 

 

Şekil A.12 : Z3 zemin için mini kazığın yatay yük - tepe yatay yerdeğiştirme 
kapasitesi eğrisi. 

 



 
144

 

Şekil A.13 : Z4 zemin için mini kazığın düşey yük - oturma kapasitesi eğrisi. 

 

Şekil A.14 : Z4 zemin için mini kazığın yatay yük - tepe yatay yerdeğiştirme 
kapasitesi eğrisi. 
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EK B : TDY 2007 AEDYY performans noktalarının hesaplanmasında 
kullanılan tanımlara ait tablolar 

Çizelge B.1 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin sınıfı için 
performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0046 0.0026 0.574
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0088 0.0094 1.067
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0133 0.0213 1.606
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0177 0.0369 2.081
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0218 0.0277 1.273

0.098 444.974 6.601 67.412

 

 
Çizelge B.2 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0046 0.0026 0.573
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0088 0.0095 1.071
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0133 0.0215 1.613
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0373 2.092
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0216 0.0272 1.262

0.098 445.630 6.610 67.418

 

 
Çizelge B.3 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin sınıfı 

için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0043 0.0023 0.537
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0085 0.0087 1.025
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0208 1.588
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0179 0.0375 2.097
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0222 0.0287 1.296

0.098 436.890 6.543 66.772

 

 
Çizelge B.4 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin sınıfı 

için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0041 0.0021 0.517
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0083 0.0083 1.004
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0130 0.0205 1.576
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0179 0.0377 2.102
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0224 0.0293 1.310

0.098 432.563 6.510 66.446
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Çizelge B.5 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin sınıfı için 
performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0042 0.0022 0.521
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0084 0.0085 1.016
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0207 1.584
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0179 0.0375 2.098
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0222 0.0289 1.300

0.098 434.587 6.520 66.652

 

 
Çizelge B.6 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0042 0.0022 0.522
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0084 0.0086 1.019
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0207 1.585
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0179 0.0376 2.099
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0222 0.0288 1.299

0.098 434.878 6.524 66.659

 

 
Çizelge B.7 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0038 0.0018 0.475
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0081 0.0079 0.978
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0129 0.0202 1.567
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0180 0.0380 2.111
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0226 0.0300 1.324

0.098 425.617 6.455 65.939

 

 
Çizelge B.8 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1, Z2, Z3 ve Z4 zemin 

sınıfları için performans noktası hes. kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0024 0.0007 0.298
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0068 0.0056 0.823
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0124 0.0186 1.502
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0184 0.0398 2.160
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0238 0.0333 1.395

0.098 389.750 6.178 63.086
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Çizelge B.9 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1, Z2, Z3 ve Z4 zemin 
sınıfları için performans noktası hes. kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0023 0.0006 0.284
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0066 0.0053 0.801
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0122 0.0181 1.480
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0183 0.0394 2.149
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0243 0.0345 1.421

0.098 384.572 6.135 62.687

 

 
Çizelge B.10 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğ. Z1, Z2, Z3 ve Z4 zemin 

sınıfları için performans noktası hes. kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5142 1186.62 120.96 0.0018 0.0004 0.223
2. Kat 3956 1149.73 117.20 0.0036 0.0015 0.421
3. Kat 2806 1149.73 117.20 0.0052 0.0032 0.612
4. Kat 1656 1111.67 113.32 0.0063 0.0045 0.716
5. Kat 545 544.55 55.51 0.0070 0.0027 0.387

0.012 451.042 2.359 191.224

 

 
Çizelge B.11 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğ. Z1, Z2, Z3 ve Z4 zemin 

sınıfları için performans noktası hes. kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5142 1186.62 120.96 0.0017 0.0003 0.203
2. Kat 3956 1149.73 117.20 0.0035 0.0014 0.408
3. Kat 2806 1149.73 117.20 0.0053 0.0033 0.620
4. Kat 1656 1111.67 113.32 0.0065 0.0048 0.738
5. Kat 545 544.55 55.51 0.0059 0.0019 0.327

0.012 447.617 2.296 194.945

 

 
Çizelge B.12 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0048 0.0029 0.603
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0090 0.0098 1.089
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0133 0.0215 1.613
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0176 0.0365 2.070
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0215 0.0271 1.260

0.098 450.032 6.635 67.830
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Çizelge B.13 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin sınıfı için 
performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0048 0.0029 0.599
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0090 0.0098 1.092
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0134 0.0217 1.622
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0371 2.085
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0213 0.0266 1.247

0.098 450.309 6.645 67.768

 

 
Çizelge B.14 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin 

sınıfı için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0047 0.0027 0.581
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0087 0.0092 1.054
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0211 1.597
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0371 2.085
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0219 0.0280 1.281

0.098 444.196 6.598 67.327

 

 
Çizelge B.15 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin 

sınıfı için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0045 0.0025 0.558
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0085 0.0088 1.032
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0207 1.586
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0373 2.092
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0221 0.0286 1.295

0.098 439.500 6.562 66.974

 

 
Çizelge B.16 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0045 0.0025 0.559
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0086 0.0090 1.044
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0209 1.592
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0370 2.084
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0219 0.0282 1.283

0.098 441.404 6.563 67.253
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Çizelge B.17 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin sınıfı için 
performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0044 0.0024 0.553
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0086 0.0090 1.044
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0210 1.594
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0372 2.088
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0219 0.0282 1.284

0.098 440.620 6.562 67.146

 

 
Çizelge B.18 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0041 0.0021 0.507
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0083 0.0083 1.005
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0130 0.0205 1.577
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0179 0.0376 2.101
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0224 0.0293 1.308

0.098 431.857 6.499 66.454

 

 
Çizelge B.19 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0050 0.0032 0.629
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0091 0.0101 1.107
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0133 0.0216 1.618
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0176 0.0362 2.059
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0213 0.0266 1.248

0.098 454.499 6.662 68.221

 

 
Çizelge B.20 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0050 0.0031 0.619
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0091 0.0101 1.108
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0134 0.0218 1.627
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0177 0.0368 2.078
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0211 0.0261 1.237

0.098 453.928 6.670 68.057
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Çizelge B.21 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin 
sınıfı için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0051 0.0033 0.642
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0090 0.0098 1.091
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0133 0.0213 1.608
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0176 0.0364 2.067
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0215 0.0271 1.259

0.098 453.718 6.668 68.046

 

 
Çizelge B.22 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin 

sınıfı için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0049 0.0030 0.612
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0088 0.0094 1.067
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0210 1.597
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0177 0.0368 2.078
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0218 0.0278 1.274

0.098 448.311 6.628 67.640

 

 
Çizelge B.23 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0048 0.0029 0.598
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0088 0.0095 1.072
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0211 1.599
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0176 0.0364 2.067
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0216 0.0273 1.265

0.097 448.302 6.602 67.904

 

 
Çizelge B.24 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0047 0.0027 0.583
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0088 0.0094 1.067
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0211 1.600
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0177 0.0367 2.076
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0217 0.0275 1.269

0.097 446.110 6.595 67.644
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Çizelge B.25 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin sınıfı için 
performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0043 0.0023 0.542
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0085 0.0088 1.032
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0131 0.0208 1.587
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0178 0.0372 2.089
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0221 0.0285 1.292

0.098 438.310 6.541 67.014

 

 
Çizelge B.26 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0053 0.0035 0.658
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0093 0.0104 1.125
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0134 0.0217 1.621
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0174 0.0357 2.047
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0211 0.0261 1.235

0.097 459.086 6.686 68.665

 

 
Çizelge B.27 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0051 0.0033 0.639
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0093 0.0104 1.122
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0134 0.0219 1.630
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0176 0.0365 2.069
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0210 0.0258 1.228

0.098 457.161 6.688 68.352

 

 
Çizelge B.28 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin 

sınıfı için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0059 0.0044 0.739
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0095 0.0109 1.149
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0134 0.0217 1.623
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0174 0.0354 2.037
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0209 0.0256 1.224

0.098 468.071 6.772 69.123
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Çizelge B.29 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin 
sınıfı için performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0056 0.0039 0.697
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0092 0.0103 1.119
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0133 0.0214 1.611
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0175 0.0359 2.053
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0212 0.0264 1.243

0.098 461.335 6.723 68.618

 

 
Çizelge B.30 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0051 0.0033 0.640
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0091 0.0100 1.101
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0212 1.605
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0175 0.0357 2.047
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0213 0.0264 1.244

0.097 455.503 6.636 68.638

 

 
Çizelge B.31 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0049 0.0030 0.615
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0090 0.0098 1.090
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0213 1.606
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0176 0.0362 2.060
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0214 0.0268 1.253

0.097 451.728 6.624 68.197

 

 
Çizelge B.32 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin sınıfı için 

performans noktası hesaplamasında kullanılan terimler. 

Kat No.

Küm. 
Kat Ağır. 

(kN)

Kat 
Ağırlığı
(kN)

Kat 
Kütleleri 

(kNs2/m)

1. Mod 
Şekli 

Genliği mi*Φi²

M1

Toplam  

(kNs2/m) Mx1 Lxi1

Lx1

Toplam Γx1

1. Kat 5329 1225.86 124.96 0.0046 0.0027 0.580
2. Kat 4103 1188.97 121.20 0.0088 0.0093 1.062
3. Kat 2914 1188.97 121.20 0.0132 0.0210 1.596
4. Kat 1725 1150.91 117.32 0.0177 0.0366 2.072
5. Kat 574 573.98 58.51 0.0217 0.0277 1.272

0.097 445.454 6.583 67.672
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EK C : TDY 2007 AEDYY performans noktalarının hesaplanmasında 
kullanılan kapasite ile talep eğrilerinin kesişim grafikleri 

 

Şekil C.1 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z1 zemin sınıfı için 
kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.2 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z1 zemin sınıfı için 
kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 



 
154

 

Şekil C.3 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.4 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.5 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.6 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.7 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.8 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z1 zemin sınıfı için 
kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.9 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z1 zemin sınıfı için 
kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.10 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğrultusunda Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 



 
158

 

Şekil C.11 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğrultusunda Z1 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.12 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.13 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.14 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.15 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.16 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.17 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.18 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.19 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.20 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.21 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.22 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğrultusunda Z2 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.23 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.24 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.25 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.26 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.27 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.28 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.29 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.30 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.31 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.32 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.33 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğrultusunda Z3 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.34 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.35 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.36 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.37 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.38 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.39 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.40 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.41 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.42 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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Şekil C.43 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 

 

Şekil C.44 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğrultusunda Z4 zemin sınıfı 
için kapasite ve talep eğrilerinin kesiştirilmesi (TDY 2007, AEDYY). 
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EK D : TDY 2007 AEDYY ile belirlenen performans noktalarındaki plastik 
mafsal dağılımlarına ait şekiller 

    

                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.1 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.2 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.3 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.4 : Mini kazıklı tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.5 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.6 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.7 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.8 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğrultusunda farklı zemin sınıfları 
için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.9 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğrultusunda farklı zemin sınıfları 
için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.10 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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                     a. Z1 zemin sınıfı                                      b. Z2 zemin sınıfı 

    

                     c. Z3 zemin sınıfı                                      d. Z4 zemin sınıfı 

Şekil D.11 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğrultusunda farklı zemin 
sınıfları için performans noktalarındaki plastik mafsal dağılımları. 
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EK E : FEMA 440 EDY performans noktalarının hesaplanmasında kullanılan 
kapasite ile talep eğrilerinin kesişim grafikleri 

 

Şekil E.1 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.2 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.3 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın X doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.4 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın Y doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.5 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.6 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.7 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.8 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.9 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.10 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.11 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.12 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğ. Z1 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.13 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.14 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.15 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın X doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.16 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın Y doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.17 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.18 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.19 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.20 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.21 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.22 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.23 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.24 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğ. Z2 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.25 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.26 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 



 
200

 

Şekil E.27 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın X doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.28 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın Y doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.29 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.30 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.31 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.32 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.33 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.34 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.35 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.36 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğ. Z3 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.37 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.38 : Tekil temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.39 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın X doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.40 : Mini kazıklı tekil temelli güç. binanın Y doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.41 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.42 : Sürekli temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.43 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.44 : Radye temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.45 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın X doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.46 : Rijit temelli güçlendirilmiş binanın Y doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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Şekil E.47 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın X doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 

 

Şekil E.48 : Rijit temelli güçlendirilmemiş binanın Y doğ. Z4 zemin için elde edilen 
performans noktası hesap grafiği (FEMA 440). 
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EK F : PLAXIS 3D Foundation’da zeminlerin doğrusal olmayan davranışının 
elde edilebilmesi için yapılan sonlu elemanlar modelleme aşamaları ve sonuçlar 

PLAXIS’de güçlendirilmiş üstyapı taşıyıcı sistemi, radye temel ve farklı zemin 

tipleri için SAP2000’de tanımlanan aynı malzeme ve taşıyıcı sistem kesitlerinin 

özellikleri dikkate alınarak dört ayrı modelleme yapılmıştır. Bu yazılımda üstyapı 

için plastik mafsal tanımlama gibi birçok özellik bulunmamasından dolayı itme, 

zaman tanım alanında hesap vb. kapsamlı analizler yapılamamaktadır. Zeminlerin 

davranışını elde etmek için yapılan analizler her farklı zemin tipi için radye temel 

sistemi dikkate alınarak X doğrultusunda uygulanmıştır. Binanın üstyapısı ile birlikte 

temelin etkileşimde olduğu zemin için; çok sıkı kum, sıkı kum, orta sıkı kum ve 

gevşek kum olmak üzere dört farklı zemin tipi seçilerek dikkate alınmıştır. Dikkate 

alınan zeminlerin TDY 2007’de tanımlanmış zemin sınıflarından sırasıyla Z1, Z2, Z3 

ve Z4’e karşılık geldiği kabul edilmiştir. Diğer temel tipleri ile Y doğrultusu için 

zemin davranış farklılıkları ihmal edilerek X doğrultusunda radye temel ile yapılan 

analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Dikkate alınan zeminlerin PLAXIS yazılımında 

kullanılan malzeme özellikleri Bölüm 9’da gösterilmiştir.  

Analiz modeli oluşturulurken öncelikle zemin katmanı oluşturulmuştur. Zemin 10 

metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde ve 36 metre uzunluğunda bir sonlu 

elemanlar ağı bloğu şeklinde tanımlanmıştır. Bu bloğun alt ve yan yüzlerine 

yazılımın önerdiği uygun sınır koşulları tanımlanarak, yeraltı su seviyesi ihmal edilip 

tüm katmanın zemin malzeme özellikleri aynı olacak şekilde atanmıştır (Şekil F.1). 

 

Şekil F.1 : PLAXIS zemin, temel ve üstyapı sonlu elemanlar bloğu modeli. 

Zemin sınır koşulu 
tanımlamaları Zemin sonlu 

elemanlar bloğu 
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Pekleşen Zemin Modeli (PZ) adıyla tanımlanan doğrusal olmayan bünye modeli 

özellikleri seçilen her farklı zemin tipi için Materials > Soils & Interfaces komutu 

kullanılarak atanmıştır. Z1 sınıfı olarak kabul edilen çok sıkı kum zeminin 

tanımlanan malzeme özellikleri Şekil F.2’de gösterilmiştir. 

  

    

Şekil F.2 : Z1 sınıfı çok sıkı kum zemin için tanımlanan malzeme özellikleri. 

Radye temel ve üstyapı doğrusal elastik olarak modellenmiştir. Analizlerde üstyapı 

incelenmeyeceğinden dolayı ilgili sonlu elemanlar SAP2000’de oluşturulan modele 

olabildiğince uyumlu olarak tanımlanmıştır. PLAXIS’de bina kotlarına ait çalışma 

düzlemi katmanları Geometry > Workplanes komutu ile oluşturularak zeminin üst 

kotu olan ±0.00 kotunda radye temel ve sonrasında diğer kotlarda ilgili elemanlar 

tanımlanmıştır. Tanımlanan malzeme özellikleri Materials > Beams/Walls/Floors 

komutları ile oluşturularak SAP2000 ile aynı ölçülerde olacak şekilde modelleme 

yapılmıştır. Yazılımda tanımlanan kiriş, kolon, perde, döşeme ve temel malzeme 

özellikleri Şekil F.3’de gösterilmiştir. 
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Şekil F.3 : Temel ve üstyapı için tanımlanan malzeme özellikleri. 

Bu aşamadan sonra oluşturulan model Mesh > Generate 3D Mesh / Refine Global 

komutları kullanılarak analize hazır hale getirilmiştir. SAP2000’de tanımlanan düşey 

ve X doğrultusundaki yatay yükleme durumları, her katta toplam etkitilen yük değeri 

SAP2000 ile aynı olacak şekilde hesaplanarak kat döşemelerine alan yükü olarak 

atanmıştır. Bu doğrultuda, analiz durumları olarak; üstyapının ve radye temelin 

olmadığı aşama için zeminin kendi ağırlığından dolayı oluşan şekil değiştirmelerin 
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ve gerilmelerin hesaplandığı ön yükleme durumu olan “Initial Phase”, düşey yöndeki 

ölü ve hareketli yükleri içeren “GQ” ve GQ analizinin tamamlandığı adımdan devam 

edecek şekilde yatay yöndeki katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerini içeren 

“GQEqx” adlı analizler tanımlanmıştır. PLAXIS, analiz durumlarında tanımlanan 

yükleri belirtilen toplam analiz adım sayısına bölüp iterasyon adımlarıyla yük 

arttırımı uygulayarak hesap yapmaktadır. Bu şekilde üstyapıda, radye temelde ve 

zeminde oluşan şekil değiştirmeler, iç kuvvetler ve gerilmeler her adım için elde 

edilebilmektedir. Analiz durumları tanımlanırken Calculation > Phases komutuyla 

kullanılan veri giriş ekranı görüntüleri Şekil F.4’de gösterilmiştir. 

   

 

Şekil F.4 : PLAXIS’de tanımlanan analiz durumlarının veri giriş bilgileri. 

Eşdeğer deprem yükü etki yönü olan pozitif X doğrultusunda radye temelin uzak 

ucunda kalan bölgede, zemin sonlu elemanlar ağından yüksek seviyede gerilmeler 

oluşan bir nokta seçilmiştir. Yapılan analizlerin her adımında bu noktada oluşan 

düşey yöndeki etkin gerilme, σyy ve düşey yerdeğiştirme, δy değerleri PLAXIS’in 

sonuç çıktıları arayüz modülü kullanılarak elde edilmiştir. Bu değerler, dört farklı 

zemin için aynı grafik üzerinde Bölüm 9 içerisinde gösterilmiştir. Zemin sonlu 

elemanlar ağından elde edilecek sonuç değerleri için seçilen nokta Şekil F.5’de 
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gösterilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen düşey doğrultudaki doğrusal olmayan 

gerilme-şekil değiştirme (oturma) bağıntıları, bina deprem performansının yapı 

zemin etkileşimi dikkate alınarak değerlendirildiği SAP2000’de, zemin davranışının 

temel sonlu elemanlarında ilgili yatay ve düşey doğrultularında doğrusal olmayan 

alan yay elemanı olarak tanımlanması için kullanılmıştır. 

 

 Şekil F.5 : Sonuçların elde edildiği zemin sonlu elemanlar ağı noktası. 

Seçilen noktanın 
konumu 
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EK G : SAP2000’de itme analizi durumunun tanımlanması 

SAP2000’de yapılan analizlerde eşdeğer deprem yükü hesabında kullanılan kat 

ağırlıkları, Avrupa Birliği LessLoss Projesi kapsamında daha önce hazırlanmış olan 

çalışmada belirtildiği şekilde dikkate alınmıştır. Analizler sonucu ilgili hesap 

doğrultusunda elde edilen hakim mod şekli kat genlikleri dikkate alınarak oluşturulan 

eşdeğer deprem yükü dağılımları kullanılarak SAP2000’de doğrusal olmayan statik 

itme analizi durumunun nasıl tanımlandığı aşağıda anlatılmıştır. 

1.  SAP2000’de Define > Load Patterns komutu ile Şekil G.1’de gösterilen Define 

Load Patterns diyalog kutusunun açılması sağlanır. Bu diyalog kutusu aracılığı ile 

eşdeğer deprem yükü dağılımı için X ve Y doğrultularında yük tanımlamaları 

yapılır. Şekil G.1’de gösterildiği gibi EX ve EY adında QUAKE tipinde birer yük 

tanımlanmıştır ve Auto Lateral Load Pattern kısmı None olarak oluşturulmuştur. 

Her katta rijit diyaframlar tanımlanmış ve katların ağırlık merkezinde oluşturulan 

noktalara ilgili deprem doğrultularında kat kütleleri ve eşdeğer deprem yükleri 

atanmıştır. 

 

Şekil G.1 : Define Load Patterns diyalog kutusu. 

2.  İtme analizinde kullanılacak eşdeğer deprem yükü dağılımının tanımlanmasından 

sonra sıra itme analizinin tanımlanmasına gelir. İtme analizinin tanımlanması için 

SAP2000 ana menüsünden Define>Load Cases komutu kullanılarak Define Load 

Cases diyalog kutusunun açılması sağlanır. İtme analizinin başlangıcında binadaki 

düşey yüklerin binaya etkitilmiş olması gerekmektedir. Bunun için ilk önce düşey 

yüklerin binaya etkitilmesini sağlayacak GQ_NL durumu tanımlanmalıdır. Define 

Load Cases diyalog kutusundaki Add New Load Case butonuna basılarak ekrana 

Şekil G.2’de gösterilen Load Case Data Diyalog kutusunun açılması sağlanır. Bu 

diyalog kutusunda sırasıyla şu işlemler yapılır; 
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Load Case Name kısmına itme analizinin adı yazılır. 

Load Case Type kısmındaki Static seçeneği seçilir. 

Analysis Type kısmındaki Nonlinear seçeneği seçilir. Böylece daha önce 

tanımlanan plastik mafsallarında analiz sırasında göz önüne alınacağı SAP2000’e 

belirtilmiş olunur. 

Geometric Nonlinearity Parameters kısmındaki None seçeneği seçilir. Bu 

çalışmada P-Delta etkisi hesapların basitliği bakımından göz önünde 

bulundurulmamıştır ve None seçeneği seçilmiştir. 

Initial Conditions kısmından analizin başlangıç durumu seçilir. Düşey yüklerden 

önce herhangi bir etki olmadığından dolayı sıfır başlangıç koşulu veya başka bir 

deyimle gerilmesiz durum, başlangıç koşulu olarak seçilir. 

 

Şekil G.2 : Düşey yükler için oluşturulan Load Case Data diyalog kutusu. 

Modal Load Case kısmındaki MODAL seçeneği seçili durumda bırakılır. 

Loads Applied kısmına bina modelinde tanımlı düşey yükler girilir. Scale factor 

kısmına ise bu yüklere uygulanabilecek çarpım katsayıları girilir. Şekil G.2’den  

de görüldüğü gibi hareketli yük azaltma katsayısı binalar için 0.30 olarak göz 

önüne alınmıştır. 
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Other Parameters kısmında üç adet bilgi girişi bulunmaktadır. Load Application 

kısmından itme analizinin ana prensibi belirlenir. İki tip hesap prensibi vardır; 

birincisi bina üzerinde tanımlanmış yüklerin sıfır seviyesinden başlayarak 

kademeli olarak yüklenmesini sağlayan Full Load, ikincisi ise itme analizi 

sırasında bina modelinde istenilen herhangi bir düğüm noktasının herhangi bir 

doğrultudaki yerdeğiştirmesinin veya dönmesinin belirli bir değere ulaşıncaya 

kadar analizin devam edilmesini sağlayan Displacement Control seçeneğidir. 

Binalarda itme analizinin yapılabilmesi için başlangıç koşulu olarak düşey 

yüklerin binaya yüklenmiş olması gerektiğinden daha önce bahsedilmiştir. Bu 

yüklemenin SAP2000’de yapılabilmesi için Load Application kısmında Full Load 

seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. 

Results Saved kısmından itme analizi sonuçlarının kaydedilme tipi belirlenir. İki 

tip sonuç kaydetme seçeneği mevcuttur. Bunlardan birincisi, Final State Only dir. 

Bu seçenek seçildiğinde itme analizinin ara adımları analiz sırasında hesaplanır 

fakat sonuçlar kısmında sadece son adımda elde edilen sonuçlar kaydedilir ve 

kullanıcıya gösterilir. Düşey yüklerin binaya itme analizinin başlangıcında 

yüklenmesi bu tip bir kaydedilme tipi ile yapılabilir. İkinci kaydetme seçeneği ise 

Multiple States seçeneğidir. Bu seçeneğin seçilmesi ile itme analizinin sonuçları 

adım adım kaydedilmekte ve kullanıcının analiz sonuçlarını adım adım 

izleyebilmesine olanak sağlanmaktadır. Multiple States seçeneği, binada eşdeğer 

deprem yükü dağılımının kademeli olarak arttırılması sırasında, bina tepe noktası 

ile taban kesme kuvvetinin izlenebilmesi için uygundur. 

Nonlinear Parameters kısmından, itme analizi sırasında SAP2000’in ihtiyaç 

duyduğu bazı parametreler girilir. Bu parametrelerden bazıları yuvarlama sınırları, 

iterasyon sayıları, toplam hesap adımı sayıları ve plastik mafsalların yük boşaltımı 

tipinin seçilmesi gibi konuların detaylarını içerir. 

Böylece, itme analizinin başlangıç koşulu olan düşey yüklerin binaya yüklenmesi 

sağlanmış olunur. 

3.  Düşey yüklerden sonra binaya yatay deprem yüklerinin etkitilmesinin sağlanacağı 

yatay itme analizi durumunun tanımlanması gerekir. Bunun için, Define Load 

Cases diyalog kutusundaki Add New Load Case butonuna basılarak ekrana Şekil 
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G.3’de gösterilen Load Case Data Diyalog kutusunun açılması sağlanır. Bu 

diyalog kutusunda sırasıyla şu işlemler yapılır; 

 

Şekil G.3 : Yatay yükler için Load oluşturulan Case Data diyalog kutusu. 

Load Case Name kısmına itme analizinin adı yazılır. 

Load Case Type kısmındaki Static seçeneği seçilir. 

Analysis Type kısmındaki Nonlinear seçeneği seçilir. 

Geometric Nonlinearity Parameters kısmındaki None seçeneği seçilir.  

Inıtial Conditions kısmından analizin başlangıç durumu seçilir. Yatay yüklerin 

itme analizi sırasında adım adım arttırılarak uygulanmasından önce düşey 

yüklerin binaya yüklenmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı GQEX_NL 

analizinin başlangıç koşulu olarak GQ_NL analiz durumu seçilmiştir. 

Modal Load Case kısmındaki MODAL seçeneği seçili durumda bırakılır. 

Loads Applied kısmına, itme analizi sırasında adım adım arttırılarak kullanılacak 

yük şablonu girilir. Bu yük şablonu daha önce EX olarak tanımlanmıştır. Load 

Type kısmından EX seçilir ve Scale factor kısmına 1 değeri yazılır.  

Other Parameters kısmında üç adet bilgi girişi bulunmaktadır. Load Aplication  

başlığı yanındaki Modify/Show butonuna basılarak Şekil G.4’de gösterilen Load 
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Aplication Control for Nonlinear Static Analysis diyalog kutusunun açılması 

sağlanır. Bu diyalog kutusunda aşağıdaki seçimler yapılır. 

 

Şekil G.4 : Load Aplication Control diyalog kutusu. 

Displacement Control seçeneği seçilerek itme analizinin bir noktanın 

yerdeğiştirmesi baz alınarak yapılacağı belirlenir. Load to a Monitored 

Displacement Magnitude of  kısmına, yerdeğiştirme izleme noktasının yapması 

istenilen maksimum yerdeğiştirme değeri bu örnek için 0.40 m olarak 

tanımlanmıştır. Monitored Displacement kısmındaki, DOF (degree of freedom) 

seçeneği yanında bulunan listeden U1 yani X doğrultusu seçilir ve hangi noktanın 

U1 doğrultusunda izlenmesi isteniyorsa bu düğüm noktasının numarası yazılır. 

311 noktası binanın en üst kat döşemesi içinde kalan kat ağırlık merkezinin 

tanımlandığı noktadır. Böylece itme analizinde hangi noktanın hangi doğrultudaki 

yerdeğiştirmesi, ne kadarlık yerdeğiştirme değerine kadar takip edilecek, 

tanımlaması yapılmış olunur. OK tuşuna basılarak tanımlama sonlandırılır. 

Results Saved başlığı yanındaki Modify/Show butonuna basılarak Şekil G.5’de 

gösterilen Results Saved for Nonlinear Static Load Cases diyalog kutusunun 

açılması sağlanır. Bu diyalog kutusunda aşağıdaki seçimler yapılır. 

 

Şekil G.5 : Results Saved for Nonlinear Static Load Cases diyalog kutusu. 
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İtme analizi sonrasında sonuçların adım adım izlenmesi gerektiğinden dolayı 

Result Saved kısmındaki Multiple States seçeneği seçilmiştir. İtme analizi 

sonuçlarının kaç noktada kaydedilmesi isteniyorsa Minimum Number of Saved 

Steps kısmına girişi yapılır. Örnek durumda analiz sonuçlarının 500 adımı 

içermesi istenmektedir. Bu sayının arttırılması ile analizin daha kısa aralıklar ile 

kaydedilmesi sağlanır ve sonuçlar daha detaylı duruma gelir. Maximum Number 

of Saved Steps kısmına ise 1000 değeri girilmiştir. OK tuşuna basılarak tanımlama 

sonlandırılır. 

Nonlinear Parameters kısmından, itme analizi sırasında SAP2000’in ihtiyaç 

duyduğu bazı parametreler girilir. Bu parametrelerden bazıları yuvarlama sınırları, 

iterasyon sayıları, toplam hesap adımı sayıları ve plastik mafsalların yük 

boşalması tipinin seçilmesi gibi konuların detaylarını içerir. 

4.  Benzer işlemler Y doğrultusu için de yapılarak SAP2000’de itme analizi 

tanımlaması yapılmış olunur. 
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EK H : SAP2000’de ZTADOA durumunun tanımlanması 

SAP2000’de ZTADOA durumunun tanımlanmasından önce bu analizin 

yapılabilmesi için gerekli olan ivme kayıtlarının tanımlanması gereklidir. 

Aşağıda sırası ile Bölüm 9’da elde edilen deprem yapay ivme kayıtlarının 

SAP2000’de tanımlanması daha sonrada bu ivme kayıtları kullanılarak ZTADOA 

durumlarının oluşturulması anlatılmıştır. 

1.  SAP2000 içinde ivme kayıtlarını tanımlamadan önce, bu ivme kayıtlarını 

SAP2000’in tanıyacağı data formatına getirilmesi gerekir. Bunun için ivme kaydı 

dataları “.txt” uzantılı Notepad dosyalarının içine aktarılarak kaydedilmelidir. Bu 

işlemi SIGRAPH yazılımı otomatik olarak yapabilmektedir. Şekil H.1’den de 

görüldüğü gibi “.txt” uzantılı Notepad dasyası içinde tanımlı olan deprem ivme 

datası, zaman ve ivme değerlerini içeren 2 adet sütundan oluşmaktadır. Bu 

dosyalardaki ivme değerleri yerçekimi ivmesine göre normalleştirilmiştir. 

 

Şekil H.1 :  Deprem ivme kayıtlarının“.txt” uzantılı dosyada tanımlanması. 

2.  Yeni bir deprem ivme kaydı tanımlayabilmek için ilk önce SAP2000’de geçerli 

olan büyüklük birimleri, ivme datasının birimi ile aynı birimlere getirilmelidir. 

SAP2000 ana menüsünde Define > Function > Time History komutu ile Şekil 

H.2’de gösterilen Define Time History Functions diyalog kutusu ekrana getirilir. 

Şekil H.2’de bu çalışmada kullanılan ve tasarım depremi etkisine uygun olarak Z1 

yerel zemin sınıfı için benzeştirilmiş üç adet yapay deprem ivme kaydının 

tanımlanmış hali gösterilmektedir. 
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Şekil H.2 : Define Time History Functions diyalog kutusu 

3.  Time History Functions diyalog kutusundaki Choose Function Type to Add 

listesinden From File seçeneği seçilir ve Add New Function butonuna basılarak 

Şekil H.3’de gösterilen Time History Function Defination diyalog kutusunun 

ekrana gelmesi sağlanır. Bu diyalog kutusu 1. adımda bahsedilen “.txt” uzantılı 

Notepad dosyasındaki deprem ivme kayıtlarının SAP2000 içine aktarılacağı 

diyalog kutusudur. 

 

Şekil H.3 : Time History Function Defination diyalog kutusu. 

Şekil H.3’de mavi renk ile gösterilen deprem ivme datası, yerçekimi ivmesine 

göre normalleştirilmiş durumdadır. 

Şekil H.3’de gösterilen Time History Function Defination diyalog kutusundaki 

kısımların açıklamaları aşağıda verilmiştir, 
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Function Name; bu kısımda ivme kaydına isim verilir. Örnek durumda tanımlanan 

ivme kaydına Z1-Kocaeli  ismi verilmiştir. 

Function File; bu kısım SAP2000 içine aktarılacak ivme kaydı datasının 

tanımlandığı kısımdır. Browse butonuna basılarak daha önceden hazırlanmış 

“.txt.” formatındaki Notepad dosyası bilgisayarın klasör dizininden seçilir ve 

Tamam butonuna basılır. Fakat SAP2000 içine aktarılan bu dosyada ivme datası 

içermeyen satırlar, her satırda atlanması gereken kodlamalar bulunabilir. Ayrıca 

SAP2000 içine aktarılacak dosyada bir satırda birden çok data bulunabilir. 

Header Lines to Skip; SAP2000’e aktarılacak ivme datasında sayısal değerler 

barındırmayan ve atlanması gereken alfa numerik datanın bulunduğu satır 

sayısının girildiği kısımdır. Şekil H.1’den de görüldüğü gibi tanımlanan “Sigraph 

Z1 Kocaeli.txt” dosyasının ilk üç satırı alfa numerik data barındırmaktadır, 

dolayısı ile bu kısma 3 sayısı girilmiştir ve böylece 4. satırdan itibaren numerik 

değerlerin başladığı SAP2000’e anlatılmıştır. 

Prefix Charecters per Line; SAP2000 içine aktarılacak ivme datasının satır 

başlarında atlanması gereken karakter sayısının girildiği kısımdır. Örneğin ivme 

datasının her satırına 1- , 2- , 3- ,… gibi numaralar verilmiş olsun, bu durumda  

ivme datasının okunmasında her satır başında 2 adet karakterin atlanması 

gerekmektedir ve dolayısıyla bu kısma 2 sayısı girilmelidir. Şekil H.1’de 

gösterilen .txt uzantılı Notepad dosyasındanda görüldüğü gibi satır başlarında 

yukarıda bahsedildiği gibi atlanması gereken herhangi karakter veya karakterler 

olmadığından dolayı bu değer sıfır alınmıştır. 

Number of Points per Line; ivme datasındaki her satırda, ivme-zaman grafiğinin 

çizilmesinde kullanılacak nokta sayısının girildiği kısımdır. Örnek durumda 

Kocaeli 1999 depremi ivme kaydında her satırda 1 adet ivme-zaman değeri 

mevcuttur.   

Convert to User Defined; SAP2000 içine aktarılan “.txt” uzantılı dosya ile olan 

bağlantının kaldırılmasını sağlayan butondur. Butona basıldıktan sonra  kullanıcı 

tarafından SAP2000 içinde ivme datası üzerinde elle değişiklik yapılabilmektedir. 

View File; Browse butonuna basılarak bilgisayarın dosya dizininde seçilen “.txt” 

uzantılı dasyanın Notepad ortamında izlenmesini sağlayan komuttur. 



 
226

Values are; bu kısım SAP2000 içine aktarılacak ivme datasının, aktarım tipinin 

belirlendiği kısımdır. 2 tip aktarım tipi mevcuttur. Time and Function Values 

seçeneği seçildiğinde, aktarılacak datanın her satırında ilk önce zaman daha sonra 

ivme değerinin olduğu belirtilir. Values at Equal Intervals seçeneği seçili duruma 

getirildiğinde ise, içe aktarılacak datanın her satırında sadece ivme değerlerinin 

olduğu ve bu ivme değerlerinin Values at Equal Intervals seçeneğinin yanında 

bulunan boşluğa yazılacak eşit aralığa karşılık geldiği tanımlanır. Örneğin ivme 

datamız 0.005sn aralık ile kaydedilmiş ve “.txt” dosyasında sadece ivme değerleri 

tek bir sütunda alt alta yazılmış olsun. Bu durumda Values at Equal Intervals 

seçeneğinin yanında bulunan boşluğa 0.005 değeri girilir ve datanın içe aktarımı 

yapılır. 

Format Type; içe aktarılan datanın sayısal formatının belirtildiği kısımdır. Free 

Format seçeneğinde kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Display Graph; SAP2000’in ivme datasını tanımasını, okumasını ve içe 

aktarımını sağlayacak ayarlar yapıldıktan sonra grafik ortamda ivme datasının 

izlenmesini sağlamak için Display Graph tuşuna basılır. Oluşturulan ivme-zaman 

grafiği üzerinde fare işaretçisi gezdirildiğinde, grafik altında bulunan boşluklarda 

zaman ve ivme değerleri izlenebilir. 

4.  3.adım tamamlandıktan sonra Time History Function Defination ekranındaki OK 

butonuna basılarak deprem ivme datasının tanımlanması bitirilir. 

Performans analizi sırasında kullanılmaya uygun hale getirilmiş ivme datalarının 

SAP2000’de yukarıdaki gibi tanımlanmasından sonra, sıra ZTADOA durumlarının 

tanımlanmasına gelir. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenir; 

1.  SAP2000 ana menüsünde Define > Load Cases yolu izlenilerek Define Load 

Cases diyalog kutusunun ekrana gelmesi sağlanır. Bu diyalog kutusundaki Add 

New Load Case tuşuna basılarak Şekil H.4’de gösterilen Load Case Data diyalog 

kutusunun ekrana gelmesi sağlanır. 

2.  Daha sonra Şekil H.4’de gösterildiği gibi ayarlamalar yapılır ve OK butonuna 

basılarak ZTADOA durumunun tanımlaması bitirilir. Şekil J.4’de gösterilen 

ayarların nasıl yapıldığı ve bu diyalog kutusundaki kısımların açıklamaları 

aşağıdaki verilmiştir. 
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Şekil H.4 : Load Case Data diyalog kutusu. 

Load Case Name; ZTADOA isminin verildiği kısımdır. 

Load Case Type; analiz tipinin seçildiği kısımdır. ZTADOA durumunu 

tanımlayabilmek için bu kısımdaki listeden Time History seçeneği seçili duruma 

getirilmelidir. Time History seçeneği seçildiğinde, diyalog kutusunun geri kalanı 

otomatik olarak güncellenerek, ZTADOA tanımlamasına uygun hale gelir. 

Analysis Type; analiz tipinin belirlendiği kısımdır. Linear seçeneği seçili duruma 

getirilirse, analiz doğrusal kabuller altında yapılır ve modelde herhangi bir plastik 

mafsal oluşamaz. Nonlinear seçeneği seçili duruma getirildiğinde ise artık 

doğrusal olmayan analizin yapılacağı ve daha önce tanımlanan plastik mafsal 

özelliklerinin de bu analizde göz önüne alınacağı SAP2000’e anlatılmış olunur. 

Time History Type ; analiz sırasında doğrusal olmayan davranışın nasıl göz önünde 

bulundurulacağına karar verilen kısımdır. Modal seçeneği seçili durumdayken 

sadece SAP2000 modelinde tanımlı olan Nonlineer Mesnet tipleri (gap, hook, 

damper, isolatör vb.) doğrusal olmayan analize dahil edilirken, modelde tanımlı 

çubuk ve perde elemanlara ait plastik mafsallar hesaba dahil edilmez. Direct 

Integration seçeneği seçili duruma getirildiğinde ise SAP2000 modelinde 
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tanımlanmış bütün doğrusal olmayan davranışa sahip elemanlar hesaba dahil 

edilir. Bu çalışmada kolon, perde ve kirişlerdeki plastik mafsal durumlarının 

incelenebilmesi için Direct Integration seçeneği seçili duruma getirilmiştir. 

Geometric Nonlinearty Parameters; malzeme ve kesit özelliklerinden 

kaynaklanan doğrusal olmayan davranışın yanı sıra geometrik şartlardan 

kaynaklanan doğrusal olmayan davranışın göz önünde bulundurulması istenirse, 

P-Delta veya P-Delta plus Large Displacement seçenekleri seçili duruma 

getirilebilir. Bu durumda analiz sırasında yerdeğiştirme ve dönmelerden 

kaynaklanan ek dışmerkezlikler göz önünde bulundurulmuş olunur, bununla 

birlikte analiz süresini uzaması muhtemeldir. None seçeneği ile bu etki göz ardı 

edilebilir. 

Initial Conditions; ZTADOA’in sıfırıncı adımında başlangıç koşullarının alınacağı 

analizin seçildiği kısımdır. Continue from State at end of Nonlinear Case seçeneği 

seçili duruma getirildiğinde, ZTADOA, başka bir doğrusal olmayan analizin son 

adımında elde edilen durumu başlangıç koşulları olarak alır. Örnek durumda 

GQ_NL adında bir doğrusal olmayan statik itme analizi tanımlanmıştır. Bu 

analizde binaya etkiyen bütün düşey yükler kademeli olarak etkitilmiş ve 

yüklemenin tamamlandığı anda ise ZTADOA’i için başlangıç koşulları 

oluşturulmuştur. Eğer bu kısımdaki Zero Initial Conditions-Start from Unstressed 

State seçeneği seçilirse, ZTADOA’in başlangıcında bütün sonlu elemanlar 

yüklenmemiş, yani üzerilerinde herhangi gerilme ve şekildeğiştirme bulunmayan 

halleri ile analiz başlatılır. 

Loads Applied; ZTADOA’in gerçekleştirilmesinde kullanılacak ve zamana bağlı 

olan etkinin SAP2000’e anlatıldığı kısımdır. Load Type kısmından bu etkinin tipi 

belirlenir. İki tip etki vardır, bunlar ivme veya yüklemedir. Analiz sırasında bir 

deprem ivme kaydı binaya etkitilecekse bu kısımdan Accel seçeneği seçilir. Eğer 

binaya bir yükleme belirli bir fonksiyona bağlı olarak etkitilecek ise bu durumda 

Load Pattern seçeneği seçilmelidir. Örnek durumda Kocaeli 1999 deprem ivmesi 

binaya etkitileceğinden dolayı Accel seçeneği seçilmiştir. Load Name kısmından 

binaya hangi doğrultuda etkitme yapılacağı seçilir. U1 = X doğrultusu, U2 = Y 

doğrultusudur. Function kısmından etkitme fonksiyonu seçilir. Örnek durumda 

daha önce tanımlanmış Z1-Kocaeli adındaki deprem ivme fonksiyonu seçilmiştir. 

Scale Factor kısmına ise, Function kısmında tanımlanan fonksiyonun ölçekleme 
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katsayısı girilir. Örnek durumda Z1-Kocaeli adındaki deprem ivme fonksiyonu 

yerçekimi ivmesine göre normalleştirilmiş olarak tanımlandığından dolayı, bu 

kısma 9.81m/sn2 girilmiştir. Loads Applied kısmındaki bütün ayarlamalar 

yapıldıktan sonra Add tuşuna basılır. 

Time Step Data; bu kısımdan ZTADOA’in çıktı aralığı belirlenir. Number of 

Output Time Steps kısmına girilen sayı, ZTADOA’in sonuçlarının elde edileceği 

adım sayısıdır. Output Time Step Size kısmına girilen sayı ile çıktıların kaçar 

saniyelik adımlara göre verileceği tanımlanır. Örnek durumda 4505 ve 0.005 

sayıları girilmiştir. 4505 sayısı aslında Z1-Kocaeli adında tanımlanmış ivme 

datasındaki toplam satır sayısıdır. 0.005 sayısı ise bu ivme datasındaki kayıt 

aralığıdır. Dolayısı 4505 adet ivme kaydı, 0.005 saniyelik eşit aralıklarda  

yapılmıştır, buradan hareketle 4505*0.005=22.525sn’lik ivme kaydına göre analiz 

yapılacaktır. Time Step Data kısmına girilen değerler genelde tanımlanan ivme 

datasının satır sayısına ve kayıt aralığına eşit olarak girilir. 

Other Parameters; ZTADOA sırasında hesaplamalarda kullanılacak önemli 

parametrelerin tanımlandığı kısımdır. Bunlar aşağıda sırası ile anlatılmıştır. 

1.  Şekil H.4’de gösterilen Load Case Data diyalog kutusundaki Damping 

kısmından sönüm ile alakalı tanımlamalar yapılır. 

SAP2000’de ZTADOA Denklem H.1’e göre yapılmaktadır. 

KLu(t) + Cu’(t )+ Mu’’(t) + rN(t) = r(t)                                                        (J.1) 

Denklem H.1’e göre hesaplama adım adım gerçekleştirilir. Bu denklemdeki 

terimler aşağıda verilmiştir. 

KL : Lineer elastik eleman özelliklerine göre oluşturulmuş rijitlik  

  matrisidir. 

C : Oransal sönüm matrisidir. (Proportional Damping Matrix). 

M : Diyagonal kütle matrisidir. 

rN : Doğrusal olmayan Link/Support elemanlardan dolayı oluşan yük 

  matrisidir. 

r : Dış yük vektörüdür. 

u,u’,u’’  : Sırası ile relatif yerdeğiştirme, hız ve ivmedir. 
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ZTADOA yapılırken KL ve M matrisleri bina matematik modelinin 

özelliklerine bağlı olarak SAP2000 tarafından oluşturulabilmektedir. C matrisi 

ise KL ve M matrislerinin birer katsayı ile çarpımlarının lineer toplamı şeklinde 

elde edilir. Bu iki katsayının belirlenmesinde SAP2000 içinde üç tip yol 

mevcuttur. 

Şekil H.4’de gösterilen Load Case Data diyalog kutusundaki Damping 

kısmının yanında bulunan Modify/Show butonuna basılarak Şekil H.5’de 

gösterilen Mass and Stiffness Proportional Damping diyalog kutusunun ekrana 

gelmesi sağlanır. Bu diyalog kutusunda yukarıda bahsedilen katsayıların 

hesaplanmasında kullanılabilecek üç tip hesap seçeneği bulunmaktadır.  

 

Şekil H.5 : Mass and Stiffness Proportional Damping diyalog kutusu. 

Bu hesap seçeneklerinin çalışma mantığı aşağıda anlatılmıştır. 

  Direct Specification; seçeneği seçilirse, yukarıda açıklanan ve KL ve M 

matrislerinin elemanlarının çarpılarak ölçekleneceği katsayılar elle girilir. 

  Specify Damping by Period; seçeneği seçilirse, bu ölçekleme katsayıları, 

aşağıdaki boşluklara girilecek periyod ve sönüm değerlerine göre 

otomatik hesaplanır. 

  Specify Damping by Frequency; seçeneği seçilirse, bu ölçekleme 

katsayıları, aşağıdaki boşluklara girilecek frekans ve sönüm değerlerine 

göre otomatik hesaplanır. 

Örnek durumda periyod ve karşı gelen sönüm değerlerine göre otomatik 

hesaplama seçeneği seçilmiştir. Period sütunun First ve Second yazan 

kısımlarına sırası ile binanın ilgili hesap doğrultusundaki 1. ve 2. modlarının 

periyodları yazılmıştır ve karşı gelen Damping sütunlarına %5 (0.05) 
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girilmiştir. Bu değerlerin girilmesinden sonra Recalculate Coefficents 

butonuna basılarak KL ve M matrislerinin elemanlarının çarpılarak 

ölçekleneceği katsayılar SAP2000’e hesaplatılmıştır. Hesaplanan değerler 

Mass Proportional Coefficent ve Stiffness Proportional Coefficent 

sütunlarındaki boşluklara SAP2000 tarafından otomatik olarak yazılmıştır. 

Böylece C Oransal Sönüm Matrisi (Proportional Damping Matrix), binada 

periyod ve sönüm oranlarına bağlı olarak SAP2000 tarafından 

oluşturulmuştur. 

2.  Şekil H.4’de gösterilen Load Case Data diyalog kutusundaki Time Integration 

kısmından hesaplama sırasında kullanılacak integral alım tipi ayarlanır. Time 

Integration kısmının yanında bulunan Modify/Show tuşuna basılarak Şekil 

H.6’da gösterilen Time Integration Parameters diyalog kutusunun ekrana 

gelmesi sağlanır. 

 

Şekil H.6 : Time Integration Parameters diyalog kutusu. 

Bu diyalog kutusunda beş adet integral alım metodu bulunmaktadır. Örnek 

durumda Hilber-Hughes-Taylor metodu seçilmiştir. Bu metot seçildiğinde 

Alpha parametresine 0 ile -1/3 arasındaki değerlerin girilmesi izin verilir. 

Eğer Hilber-Hughes-Taylor metodundaki Alpha parametresine sıfır değeri 

verilirse Hilber-Hughes-Taylor metodu, Gamma=0.5 ve Beta=0.25 için 

Newmark metodunun eşdeğeri olur. Alpha parametresine doğrusal olmayan 
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analizlerin daha iyi yuvarlatılması için olabildiğince -1/3 değerine yakın 

değerler verilmelidir. Örnek durumda bu değer -0.32 olarak alınmıştır. 

3.  Şekil H.4’de gösterilen Load Case Data diyalog kutusundaki Nonlinear 

Parameters kısmının yanında bulunan Modify/Show butonuna basılarak 

Nonlinear Parameters diyalog kutusunun açılması sağlanır. Bu diyalog 

kutusu aracılığı ile SAP2000’in ZTADOA’i gerçekleştirmesi sırasında 

kullanacağı bazı iterasyon sayıları ve toleranslar tanımlanır. Buradaki 

değerlerin Default olarak bırakılması tavsiye edilmektedir. 

Böylece ZTADOA durumu tanımlaması yapılmış olunur. Analiz edilmek istenen 

deprem ivme kayıtlarına göre ZTADOA durumları istenilen sayıda tanımlanabilir. 

Bu çalışmada üç adet deprem ivme kaydına göre X ve Y doğrultularında ZTADOA 

yapıldığından dolayı altı adet ZTADOA durumu tanımlanmıştır. Şekil H.7’de, Define 

Load Cases diyalog kutusunda tanımlanan altı adet ZTADOA durumu 

gösterilmektedir. 

 

Şekil H.7 :  Tanımlanan altı adet ZTADOA durumunun gösterimi. 
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EK I : SAP2000’de zemin ve ayrıca mini kazık davranışını temsil edecek 
doğrusal olmayan yayların tanımlanması 

Binanın yapı-zemin etkileşimi dikkate alınarak farklı zemin sınıfları, farklı temel 

tipleri ve farklı değerlendirme yöntemleriyle deprem performanslarının belirlenmesi 

amacıyla farklı zemin tiplerinin PLAXIS yazılımından elde edilen düşey 

doğrultulardaki doğrusal olmayan gerilme - şekil değiştirme bağıntıları, SAP2000 

yazılımında oluşturulan üç boyutlu bina analiz modellerinde kullanılmıştır. Bu işlem 

için SAP2000’de alan elemanı (area - shell) ile doğrusal elastik olarak modellenen 

temellerin temel-zemin etkileşim bölgesinde yatay ve düşey doğrultularda (düşey 

doğrultuda sadece basınç yükü aktaracak şekilde) tanımlanan doğrusal olmayan 

bağlantı elemanlarına elde edilen değerler girilmiştir. Öncelikle Define > Section 

Properties > Link/Support Properties komutu kullanılarak Link/Support Type 

kısmında “MultiLinear Elastik” seçilerek Şekil I.1’de gösterildiği gibi yeni bir 

tanımlama yapılmıştır. 

 

Şekil I.1 : SAP2000’de zemin davranışı için MultiLinear Elastik Link tanımlanması. 

Tanımlamanın yapılacağı temel alan elemanlarında düşey doğrultu için U1 ve 

NonLinear seçenekleri aktif hale getirilip “Modify/Show for U1...” tuşuna basılarak 

PLAXIS yazılımından ilgili yerel zemin sınıfları için elde edilen düşey doğrultudaki 
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gerilme ve oturma miktarı değerleri, sadece basınç yükü aktaracak şekilde tanımlama 

yapılarak ve uygun birim sistemi olan kN ve m kullanılarak Şekil I.2’de gösterildiği 

şekilde oluşturulmuştur. Şekildeki grafikte yatay eksen yerdeğiştirmeleri ve düşey 

eksen de bu özellikler alan elemanlarına tanımlanacağı için gerilme değerlerini 

göstermektedir. Seçilen zeminler için doğrusal analizlerde kullanılmak üzere 

yaklaşık olarak belirlenen yatak katsayıları (çok sıkı kum için 50000 kN/m³, sıkı kum 

için 30000 kN/m³, orta sıkı kum için 18000 kN/m³, ve gevşek kum için 10000 

kN/m³) “Effective Stiffness” bölümüne girilmiştir. Zeminin taşıyabileceği en büyük 

gerilme aşıldığında ve ayrıca negatif gerilme oluşması durumlarında yerdeğiştirmeler 

sonsuz olacak şekilde tanımlama yapılmıştır. U2 ve U3 yatay doğrultularında ise 

belirlenen zeminler için şeçilen yatak katsayılarından elde edilen değerler 

kullanılarak, doğrusal davranış kabulü ile Şekil I.3’de gösterildiği gibi tanımlamalar 

yapılmıştır. Yatay doğrultudaki zemin davranışı için düşey doğrultuda kabul edilen 

yatak katsayısıyla aynı değer kullanılarak hesap yapılmıştır. 

  

Şekil I.2 : SAP2000’de MultiLinear Elastik Link U1 doğrultusu için tanımlama. 
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Şekil I.3 : SAP2000’de MultiLinear Elastik Link U2/U3 doğrultuları için tanımlama. 

Bu aşamadan sonra temeller için oluşturulan alan elemanları seçilerek Assign > 

Area > Area Springs komutu ile “Link Property” kısmında daha önce oluşturulan 

bağlantı ve U1 doğrultusu pozitif yönü “Bottom/Outward” seçilerek Şekil I.4’de 

gösterildiği gibi atama yapılmıştır. 

    

Şekil I.4 : SAP2000’de temel alan elemanlarına yay tanımlanması. 
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Farklı zemin sınıfları için ALLPILE’dan elde edilen yatay ve düşey doğrultulardaki 

mini kazık davranışları, kazık üst ucu için ilgili doğrultularda yazılımın belirlediği 

rijitlik değerleri kullanılarak, SAP2000 analiz modellerinde tanımlanan tekil 

temellerin kazıklarla temas ettiği sonlu eleman düğüm noktalarında, yatayda X ve Y, 

düşeyde ise Z doğrultularında doğrusal olmayan yaylar ile tanımlanmıştır. Öncelikle 

Define > Section Properties > Link/Support Properties komutu kullanılarak 

Link/Support Type kısmında “MultiLinear Elastik” seçilerek Şekil I.5’de gösterildiği 

gibi yeni bir tanımlama yapılmıştır. 

 

Şekil I.5 : SAP2000’de kazık davranışı için MultiLinear Elastik Link tanımlanması. 

Düşey doğrultu için U1 ve yatay doğrultular için U2 ve U3 ile NonLinear seçenekleri 

aktif hale getirilip “Modify/Show for U1/U2/U3” tuşlarına basılarak ALLPILE 

yazılımından ilgili yerel zemin sınıfları için elde edilen değerler uygun birim sistemi 

olan kN ve m kullanılarak Şekil I.6’da gösterildiği şekilde tanımlanmıştır. 

Şekillerdeki grafiklerde yatay eksen yerdeğiştirmeleri ve düşey eksen de bu 

özellikler nokta elemanlarına tanımlanacağı için kuvvet değerlerini göstermektedir. 

ALLPILE’da hesaplanan mini kazık tepe noktası rijitlik değerleri, ilgili doğrultular 

için “Effective Stiffness” bölümüne girilmiştir. Mini kazığın taşıyabileceği en büyük 

kuvvet aşıldığında yerdeğiştirmeler sonsuz olacak şekilde tanımlama yapılmıştır. 
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Şekil I.6 : SAP2000’de mini kazıklar için MultiLinear Elastik Link U1/U2/U3 
doğrultuları tanımlamaları. 
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Bu aşamadan sonra Draw > Draw 1 Joint Link komutu ile daha önce oluşturulan 

bağlantı seçilerek Şekil I.7’de gösterildiği gibi temel alan elemanları üzerinde ilgili 

noktalara atama yapılmıştır. 

    

Şekil I.7 : SAP2000’de nokta elemanlarına mini kazık tanımı için yay tanımlanması. 
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