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yapıların deprem etkileri altında performansları incelenmiş, depreme dayanıklı 

tasarım ilkeleri üzerinde durulmuştur. Özellikle tek katlı sanayi tipi prefabrik 

yapıların deprem etkileri altında davranışları incelenmiş ve hasarlı bir yapının 

güçlendirilmesine ilişkin yöntemler üzerinde durulmuştur. Ülkemizdeki deprem 
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DEPREME DAYANIKLI BETONARME PREFABRİKE YAPI TASARIMI 

VE GÜÇLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Depremler, yıkıcı oldukları kadar gereken önlemler alınmadığı zaman ülkelerin 

ekonomilerini yerinden oynatabilecek, birincil hasarlar kadar ikincil hasarları da olan 

doğal afetlerdir. Deprem mühendisliğinin amacı ise bu depremlerden yapıların ve 

insanların en az zararı görerek çıkmasını sağlamaktır. 

Prefabrikasyon genel bir anlatımla, fabrikalarda veya özel imalat yerlerinde 

hazırlanan yapı elemanlarının, şantiyede birleştirilerek yapı sistemlerinin 

oluşturulmasıdır. Süratli imalat ile yapının kısa sürede kullanıma hazır hale 

gelmesine ve daha yüksek kalitede malzeme kullanılıp, özel imalatlara izin vermesi 

ve bunun sonucunda daha büyük açıklıkların geçilebilmesine izin verdiği için sanayi 

tipi yapılar yoğunlukta olmakla birlikte tercih edilen bir yapım sistemidir. 

Prefabrike betonarme yapılar ülkemizin sanayi tipi yapılarının büyük çoğunluğunda 

kullanılan bir sistemdir. Ancak yaşanan depremler ve prefabrike betonarme yapıların 

bu depremlerde gösterdiği performanslar göz önünde tutulduğu zaman bu yapıların 

özellikle birleşim noktalarında yapılan hatalardan dolayı deprem performanslarının 

düşük olduğu kanısı oluşmuştur. 

Yeni yapılar yapılırken uyulan A.B.Y.Y.H.Y şartları, depremde hasar gören ve bu 

yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki yapılar için de geçerlidir. Hasar gören veya 

hasar görmesi mümkün olan yapıların A.B.Y.Y.H.Y şartlarını sağlayacak seviyeye 

getirilmesi gerekmektedir. Hasar gören yapıların onarımı ve güçlendirilmesi 

gerektiği gibi hasar görmemiş yapıların da analizlerinin yapılması ve yeterli 

bulunmadıkları hallerde onarılmaları ve güçlendirilmeleri gerekmektedir. 

Bu çalışma dahilinde prefabrike betonarme yapıların deprem etkileri altında 

davranışları incelenmiştir. Özellikle Ağustos 1999 Kocaeli Depremi sonrasında 

sanayi tipi prefabrike betonarme yapılarda oluşan hasarlar ve yapıların hasar 

mekanizmaları incelenmiş. Olası bir depremde mevcut prefabrike betonarme 

yapıların davranışlarının ne olacağı ve güçlendirilmiş prefabrike betonarme yapıların 

davranışlarının yeterli olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır.  

Bu çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde prefabrikasyonun tanımı 

yapılmış, ülkemizde ve dünyadaki prefabrikasyon sektörleri kıyaslanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde prefabrike yapı sistemlerinin olumlu ve olumsuz 

yönleri irdelenmiş, diğer yapı sistemleri  ile karşılaştırıldığında üstün yanları ortaya 

konmuştur 
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Üçüncü bölümde prefabrike betonarme taşıyıcı sistemler ve bu sistemleri oluşturan 

elemanlar tanımlanmıştır.  

Prefabrike betonarme sistemleri oluştururken en çok dikkat edilmesi gereken husus 

olan birleşim şekilleri ve birleşimlerin sınıflandırılması dördüncü bölümde 

işlenmiştir.  

1940 yılında başlayan ve 2005 yılında Taslak Deprem Yönetmeliği‘ne kadar uzanan 

bir çerçevede afet bölgelerindeki yapılar hakkında yönetmeliklerin gelişimi, depreme 

dayanıklı yapı tasarımı kavramının oluşumu ve gelişimi, A.B.Y.Y.H.Y 1997 

şartlarına göre depreme dayanıklı yapı tasarımı, deprem kuvvetlerinin hesaplanması 

ve prefabrike betonarme yapılar ile ilgili maddelerin incelenmesi beşinci bölümün 

konusunu oluşturmaktadır.  

Altıncı bölümde Haziran 1998 Adana – Ceyhan depremi, Ağustos 1999 Kocaeli 

depremi ve Kasım 1999 Bolu – Düzce depremleri hakkında genel bilgi verilmiş, bu 

depremlerde prefabrike betonarme yapıların davranışları ve meydana gelen hasarlar 

incelenmiştir. Daha önce bu konuda yapılan çalışmalara değinilmiştir. 

Yedinci bölümün konusu hasar görmüş veya görmesi olası yapıların onarımı ve 

güçlendirmesidir. Bu bölümde onarım ve güçlendirmenin tanımları yapılmış, 

güçlendirme gereksinimleri, ilkeleri, yöntemleri üzerinde durulmuştur. Özellikle 

prefabrike betonarme yapılarda kullanılan yöntemler detaylı olarak anlatılmıştır. 

Yedinci bölümdeki bilgiler ışığında Ağustos 1999 Kocaeli depreminde yıkılmış bir 

yapı tanımlanmış, sayısal olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda 

güçlendirilmesine karar verilen yapı için iki farklı güçlendirme yöntemi üzerinde 

durulmuş, her iki yöntem de uygun görülmüştür.  

Dokuzuncu ve son bölümde  çalışma kapsamında  değinilen konuların genel bir 

değerlendirilmesi  güçlendirme önerileri yapılmıştır.  
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EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF PRECAST CONCRETE 

STRUCTURES AND STRENGTHENING 

SUMMARY 

Earthquakes are natural hazards that affect not only the structures, economies if 

proper precautions are not taken. Earthquakes have both primary and secondary 

damages. The main purpose of earthquake engineering is to make the people and the 

buildings take minimum damage due to  earthquakes. 

As in general meaning, prefabrication is the process of erection of the structural 

members which had been produced in a special construction zone or a fabric and 

transported to the zone of main construction. Prefabrication is mostly preferred in 

industrial buildings which the fastest and better quality construction is needed. 

Prestressed members can mostly be used in prefabricated structures. 

Most of the industrial buildings made in Turkey are precast concrete structures. But 

after recent earthquakes, precast concrete structures are heavily damaged because of  

the faults in the connection details. A general idea occurred as the performance of the 

precast concrete structures is not satisfactory enough to resist earthquake loads. 

As new buildings are supposed to have the limitations described in Turkish 

Earthquake Code,  damaged buildings and old buildings that are constructed before 

this code are both supposed to have the same limitations. Even if a building is not 

damaged during earthquake, analysis according to the earthquake code must be done 

and if the structures are not satisfying, they have to be repaired or strengthened. 

In this study the behaviour of precast concrete structures under earthquake loads is 

examined. Especially the structural damages and damage mechanisms in industrial 

precast concrete structures which occurred at August 1999 Kocaeli Earthquake are 

examined. To determine the behaviour of present precast concrete structures  and to 

find out that strengthened precast concrete structures can perform well under seismic 

loads are the main aims of this study. 

This study consists of nine chapters . At the  first chapter prefabrication is described 

and precast concrete sector in Turkey is compared with precast concrete sectors all 

over the world. 

The advantages and disadvantages of precast structural systems are given in  the 

second chapter and the advantages of precast concrete systems are shown after a 

comparison with other structural systems. 

At the third chapter precast concrete structural systems and the elements of these 

systems are defined. 
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Connection types and details are classified in the fourth chapter as the most 

important part of precast systems. 

The main subject of the fifth chapter is to examine the evolution of earthquake 

resistant design, the methods of finding and calculating earthquake forces and to 

examine the sections in Turkish Earthquake Code between 1940 and 2005 about 

precast concrete structures.  

At the sixth chapter general information about the earthquakes ; June 1998 Adana- 

Ceyhan, August 1999 Kocaeli and November 1999 Bolu-Düzce are given. The 

behaviour of precast concrete structures and the structural damages under the effect 

of these earthquakes are examined.  

The subject of the seventh chapter is strengthening methods of the structures which 

had been damaged or possible to have structural damages under seismic loads. The 

terms strengthening, repairment , with the principles and methods are  defined. 

Strengthening types of precast concrete structures is the main part of this chapter. 

With the informations given in chapter seven, a structure that collapsed during 

August 1999 Kocaeli earthquake is defined and analysed in chapter eight. The 

structure is found insufficient under earthquake loads, and two different suggestions 

and methods are given to strengthen  the structure. It had seen that both methods are 

useful. 

At the ninth and last chapter a conclusion is made about the study and suggestions 

are given about the strengthening of the structure.  
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1.  GİRİŞ 

1.1 Prefabrikasyon 

Prefabrikasyon bir yapıyı oluşturmak için gereken yapı eleman ve bileşenlerinin 

yerleşik veya gezer üretim tesislerinde seri veya özel olarak üretilerek inşaat 

sahasında birleştirilmesi esasına dayanan bir yapı teknolojisidir. 

Diğer bir deyişle kullanım amacı esas alınarak; dayanım, görünüm, ikamete 

uygunluk, konfor, süre açısından ortaya çıkan gereksinimlere en üst seviyede cevap 

verebilen bir yapım sistemi oluşturmak amacıyla elemanlarının fabrika ortamında 

modern teknoloji koşulları altında, seri halde olarak üretildiği yapı türüdür. Yapı 

elemanları modüler parçalara ayrılır, bu parçalar şantiyede birleştirilerek yapı teşkil 

edilir.  

Prefabrikasyonun amacı sadece yapı sistemleri oluşturmak için değil aynı zamanda 

tek başına kullanılabilen yapısal elemanlar da oluşturabilmektir.  

1.2 Dünya’da Prefabrikasyon Sektörü 

Dünya‘ da 1875‘ de W.H. Lascelles ilk prekast betonarme patentini almıştır. Zira ilk 

öngerilme 1903‘te E.Freyysinet tarafından uygulanmıştır. E.Colgnet prefabrike 

gazino inşaatı  1892 , Prefabrikasyona dayalı ilk birlik olan British Precast Concrete 

Federation ise 1918‘ de kurulmuştur. 

Bugün kullanılan prefabrikasyonun temeline baktığımız zaman İngiltere‘de1936‘da 

George Goodwin tarafından yazılan makalenin bir başlangıç olduğunu görürüz. Bu 

makale RIBA (Royal Institute of British Architects) kurumu tarafından 

prefabrikasyonun kullanımına cesaret vermesi bakımından ödüllendirilmiştir. İlk 

patent 1844 yılında Frederick Ransen tarafından alınmıştır. 1855‘te Francois 

Coignet, 1875‘te W. Henry Lascelles ve birçok teknisyenin özellikle konut yapı 

sistemleri ile ilişkili çeşitli patentler aldığını görürüz.  
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1.3 Türkiye’de Prefabrikasyon  

50‘li yıllarda ortaya çıkan konut açığı hem sektörün buna hazır olmayışı hem de 

gecekondulaşma sonucunda prefabrikasyon engellenmiş ve prefabrike yapı sektörü 

60‘lı yıllara kadar imalat sürecine geçememiştir.  

60‘lı yıllarda ülkemizde uygulamaya başlanan prefabrike yapı inşaatları, ikinci beş 

yıllık kalkınma programında (1968-1972) yer almıştır. Ne yazık ki bu programda 

prefabrikasyonun işsizliğe yol açacağı düşünülerek, mümkün oldukça kaçınılması 

önerilmiştir.  

Konut inşaatının istihdam yaratıcı ve özellikle işsizliği emici niteliği dikkate 

alınarak, bu sektörde işgücü yoğunluğuna dayanan geleneksel teknolojilerin 

kullanımına devam edilmiştir.  

Teknolojik gelişmeler rasyonalizasyon ve standartlaşmaya yönelecek prefabrike 

konut yapımından, kesin zorunluluk olmadığı hallerde kaçınılacaktır [1]. 

Ancak yapılan araştırmalar bu öngörünün yanlış olduğunu ve prefabrike yapı 

sektörünün yaklaşık 15 senelik gecikmeye maruz kaldığını göstermiştir. Prefabrike 

inşaat, alışılagelen sistemlere göre %35 – %40 daha az insan gücüne ihtiyaç duysa 

da,  hem inşaat süresindeki kısalma hem de bu hız ile konut inşaatı sayısının artması 

nedeniyle reel olarak yıllık insan gücünü arttırmaktadır. Kış aylarında iş yapmayan 

işçiler bu yöntem sayesinde yılın her mevsimi iş bulabileceklerdir.  

Prefabrike yapı sektörüne gereken ilgi gösterilmediği için hem sektör geri kalmış 

hem de yapı maliyetleri artmıştır. Oysa ki desteklenen ve öncelik verilen 

prefabrikasyon sektörü hem maliyetleri azaltabilir hem de inşaat sürelerini 

kısaltabilirdi. Bu hem ekonomik hem de politik sorunların doğmasını engeller, 

toplum gelişmesi açısından da hızlandırıcı bir hamle olurdu. 

Dünya‘ da 1940‘lı yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan prefabrikasyon 

sektörü birkaç ufak girişimi göz önünde tutmazsak Türkiye‘de kendine ancak 1970‘li 

yıllarda  inşaat sektörü içinde yer bulmuştur. 1984 yılında kurulan Türkiye 

Prefabrike  Birliği sektörün hem bilimsel yönden ilerlemesine önderlik etmiş hem de 

bir çatı altında toplanmasını sağlamıştır. 

Ne yazık ki prefabrike yapı sektörünün, şu anda bile inşaat sektöründen gereken payı 

alamadığı görülmektedir. 
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1.3.1 Türkiye İnşaat Sektöründe Prefabrikasyonun Durumu 

İnşaat sektörünün %70-80 ‗ini oluşturan konutların sadece %5-7‘ si,  %5-8 payı olan 

endüstriyel sanayi tesislerinin %75‘i prefabrike yapı sistemleri ile inşa edilmiştir.  

Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman; Kuzey Avrupa ülkelerinde prefabrikasyon, 

inşaat sektörü içinde %45-50, Avrupa Birliği ülkelerinde %25 civarındadır. 

Türkiye‘de bu pay genel olarak sektöre baktığımızda istihdam açısından %7‘ lerde, 

imalat olarak %3‘ lerde kaldığını görürüz.  Eldeki verilere göre 2003 yılı tahmini ile 

prefabrikasyonun sektörel payının %3‘ lerden  %15‘lere çıkması halinde inşaat 

yatırımlarında %5 oranında, parasal olarak da 550 trilyon TL civarında bir tasarruf  

elde edilecektir. Türkiye‘de inşaat sektörünün 2003 yılı verileri ve T.P.B‘ nin 2003 

yılı profili aşağıda verilmiştir.(Şekil 1.1) (Tablo1.1) 

 

Şekil 1.1: 2003 Yılı Türkiye İnşaat Sektörü ve Yapı Dağılımı 

TPB üyelerinin  ürettikleri ürünler; 

1. Üst Yapı Elemanları (Tek katlı-çok katlı yapılar) 

2. Altyapı Elemanları (Köprü kirişleri – tünel panelleri) 

3. Çevre Düzenleme Elemanları (Kent mobilyaları) 

4. Enerji dağıtım direk ve trafo binaları 

olmak üzere başlıca 4 grupta toplanmaktadır. 
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Tablo 1.1: Türkiye Prefabrike Birliği‘ne bağlı 26 kuruluşun 2003 yılı profili  

 Toplam firma sayısı 106 

 TPB Üye Sayısı ve Ülke Genelindeki Payı 26 ~( % 30) 

 TPB Tesis Sayısı 36 

 TPB İstihdamı ve Toplam Sanayi Sektöründeki İstihdam Oranı 3292  % 7 

 Ortalama Tesis Başına İstihdam 92 işçi/tesis 

 Toplam Prefabrike Beton Üretimi 1 185 787 (m
3
) 

 TPB Üretimi ve Toplam Üretimdeki Payı 834 449 -  % 70 

 TPB Kapasitesi 1 600 000 m
3
 

 Kapasite Kullanımı % 52 

 Ortalama Tesis Başına Üretim 23 179 m
3
/işçi 

 Birim İstihdam Başına Üretim 253.4 m
3
/işçi 

 TPB Üyelerinin Ürün Bazında Üretim Miktarları ve Dağılımı 

- Üstyapı 

- Altyapı 

- Çevre Düzeni 

- SBD 

 

271 342( % 23) 

203 215( % 17) 

339 602(% 28) 

20 290( % 2) 

 Üye dışı Firmaların Ürün Bazında Üretim Miktarları ve 

Dağılımları 

- Üstyapı 

- Altyapı 

- Çevre Düzeni 

- SBD 

 

 

90 115( % 7) 

 130 830( % 12) 

           130 393 (% 11) 

 TPB Üyelerinin Sanayi Yapılarındaki Payı % 85 
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Ülkemizde geçen yıl  1.190.000 m
3
‘e yakın  prefabrike betonu üretilmiştir ve bu 

üretim ne yazık ki Avrupa Ülkelerinin çok altında kalmıştır. Tablo 1.2‘de 2002 

yılında  Avrupa ülkelerindeki Prefabrike üreticilerinin ,ülkelerindeki toplam çimento 

üretimini kullanma yüzdeleri görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Türkiye 

Prefabrike Yapı sektörünün inşaat sektörüne  çok düşük ülkelerin arasında bulunsa 

da hızla gelişmekte ve Dünya standartlarına ulaşmaya çalışmaktadır.  

Tablo 1.2:  2002‘de  Avrupa‘daki Ülkelerin Çimento Tüketim Yüzdeleri 
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2. PREFABRİKASYONUN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ 

Beton prefabrikasyonunun avantajlarını açıklayabilmek için amaçlarını incelememiz 

gerekir. Bir yapı imalatının fabrikasyon olarak yapılmasının artılarını zamandan 

tasarruf, kaliteyi yükseltmek, ekonomiklik, mühendislikte ve mimaride avantaj 

sağlaması ve gelişen teknoloji ile uyumluluk olarak gruplandırabiliriz. Buna 

dayanarak Beton prefabrikasyonunu olumlu ve olumsuz yönlerini şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

2.1. Prefabrikasyonun Olumlu Yönleri 

2.1.1 Zamandan Tasarruf 

Proje aşamasından sonra hem saha çalışmaları hem üretim aynı anda 

yürütülebilmektedir. Hatta yapı elemanlarının üretimine saha çalışmalarından önce 

başlanabilmektedir. Temel inşaatı bittikten sonra yapı elemanlarının ve yapı 

sisteminin oluşturulmasına başlanabilecektir. Beton kürleri yerinde dökme sistemlere 

oranla çok daha uygun şekilde yapıldıkları için  betonun gereken mukavemetini 

kazanma süresi hızlandırılabilecektir. Böylece önceden belirlenmiş iş programlarına 

uygun olarak imalatlar tamamlanabilecektir. Prefabrike yapı projelerinde belirli ortak 

standart uygulamalar olduğu için iş programlarına uyum daha hızlı sağlanmaktadır. 

Kalıp hazırlamak inşaatın süresini etkileyen önemli sebeplerden biridir. Kalıpların 

hazırlanması, kontrol edilmesi, kullanılması, sökümü ve istiflenmesi inşaatın süresini 

arttıracağı gibi diğer iş kalemlerinin gecikmesine yol açabilmektedir. En gelişmiş 

kalıp teknolojilerinde bile kalıp alma süresi betonun gereken dayanımı kazanmaya 

başlaması ile mümkün olmaktadır ve 1-2 günden önce olmamaktadır.   

En düşük sıcaklık derecesi +5˚c olan elverişli hava koşulları altında ve normal kalıp 

sistemi kullanılan yerlerde uygulanması gereken minimum kalıplanma süreleri Tablo 

2.1‘de verilmiştir. 
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Tablo 2.1: Minimum Kalıplanma Süreleri 

Çimento 

Cinsi 

Perde-Kolon 

Kalıpları-Kiriş Yan 

Kalıpları 

Döşeme Kalıpları 
Kiriş ve Büyük Açıklıklı 

Döşemeler 

PÇ 325 

KPÇ 325 

3 Gün 8 Gün 21 Gün 

PÇ 400 

PÇ 500 

2 Gün 4 Gün 8 Gün 

Her türlü hava koşulu altında yapılabileceği ve monte edilebileceği için hava 

şartlarına bağlı zaman kaybı yaşanmayacaktır. 

Prefabrike yapı elemanları inşaat sahasına montaja hazır geleceği için imalata bağlı 

hammadde ihtiyacı azalacaktır. Örneğin çelik ve beton taleplerinin  teslimatlarındaki 

gecikmeler engellenecektir. Genel olarak prefabrike yapı inşaatlarında tek firma ile 

imalat yapıldığı için projenin dışa bağımlılığı minimuma indirilecektir.  

Montaj aşaması kalifiye elemanlar tarafından yapılacağı için işçiliğe bağlı zaman 

kaybı ortadan kalkacaktır. Diğer yapı imalat çeşitlerine oranla prefabrikasyonun 

aşama aşama zaman kazandırmaktadır. Yapının aplikasyonu ve temel inşaatı zaman 

zarfında çok farklılık olmasa da  esas fark dış cephe ve taşıyıcı sistem imalatı 

aşamasında ortaya çıkmaktadır. 

2.1.2. Kalitenin Yükselmesi 

Prefabrike yapı elemanları şantiye ortamından kaynaklanan aksaklıklardan arınmış, 

konusunda tecrübeli bir teknik ekibin yönetiminde ve denetiminde imal edilmiş 

olduklarından , yerinde döküm yapılmış yapı elemanlarına oranla her konuda daha 

kaliteli olurlar. Üretim aşamasında her türlü aksaklık ve olumsuzluk önceden 

görüleceği gibi hali hazırdaki yönetmeliklere uygunlukları her aşamada kontrol 

edilebilir, geri dönüşler yapılarak hatalar ve sorunlar halledilebilir.  
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Özellikle betonun yerinde dökümü sırasında kalitesini etkileyen hava koşulları, 

işçilik hataları, kalıp hataları, gecikmelerden oluşacak beton hasarları ve özellikle 

ufak işlerdeki kontrol eksikliğinden kaynaklanan hatalar betonun kalitesinin 

düşmesine sebep olur. Oysa fabrika şartlarında yapılan üretim esnasında bu sorunlar 

kolaylıkla ortadan kaldırılabilmektedir. Ayrıca stoklama, nakliye ve montaj 

esnasında yapı elemanları zorlanmakta, gözden kaçan hatalar bu aşamada kısıtlı bir 

şekilde de olsa ortaya çıkmaktadır.  

Ülkemizde daha çok sanayi yapılarında kullanılan prefabrike yapı sistemlerinden 

beklenen diğer bir kalite göstergesi de yangına karşı direnç göstermesidir. Çelik 

yapılarla karşılaştırıldığında prefabrike betonarme yapılar yangına karşı çok daha 

dayanıklıdır. 

Prefabrike bir yapının 24 saat yangına maruz kalması ile, çelik bir yapının 2 saat 

yangına maruz kalması sonucunda prefabrike beton yapı elemanlar olduğu şekli ile 

kullanılmıştır. Sadece, eriyen metal çatı örtüsünün aşağıya düşerken deforme ettiği 

bazı aşıklar yenilenmiştir. Çelik yapı ise 2 saatte hiç kullanılamaz hale gelmiştir [2]. 

2.1.3. Ekonomik Olması 

Ülkemizde prefabrikasyonun daha az tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri de 

yüksek yapı maliyetidir. Bir bakıma doğru olan bu yaklaşım çoğu detay 

incelenmeden yapılmış öngörülerin sonucudur. Yapı, imalat sürecindeki hız 

nedeniyle normal sistemle yapıldığı halden çok daha önce işletmeye açılabilecektir  

(Tablo 2.2). 
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Tablo 2.2: Yapı Sistemleri Arasında Maliyet Analizi [3] 

Yöntem 

Konv. 

Yöntem 

Prekast Döşeme 

Elemanlarıyla 
Bölücü 

Prekast 

Duvar 

Elemanlarıyla 

Prekast Döşeme 

ve Taş Duvar 

Parametre Birim 

Açıklık    

9,60 

Açıklık   

6,60 

Açıklık   

9,60 

Açıklık   

6,60 

Konut Başına AdSa 404 343 345 310 119 121 

İşgücü 

İhtiyacı % 100 85 85 57 29 30 

Konut Başına $ 4952 5378 4712 5590 5238 4571 

Dolaysız 

Maliyet % 100 109 95 113 106 92 

Kazan. 

Zaman Ay - 1 1 1 4 3 

Düzeltilmiş $ 4952 5098 4432 5310 4118 3731 

Maliyet % 100 103 90 107 83 75 

Prefabrikasyonun esas amaçları arasında yer alan süratli imalat sonucunda yapı, 

alışılagelen yapım sistemleri ile yapılabileceğinden çok daha önce  tamamlanabilecek 

ve kullanıma hazır hale gelecektir.  

Kalıplarda kullanılan keresteden, imalat hataları ziyan olacak malzemeden ve 

gereksiz işgücü kullanımından kaçınıldığı için  hem memleket ekonomisine katkı 

sağlar hem doğayla dosttur. 
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Prefabrikasyonun esas amaçları arasında yer alan süratli imalat sonucunda yapı, 

alışılagelen yapım sistemleri ile yapılabileceğinden çok daha önce tamamlanabilecek 

ve kullanıma hazır hale gelecektir. 

İmalat süresinin kısalması ve imalatı yapılacak elemanların tam olarak bilinmesi; 

fazladan oluşacak imalat sayısını azaltmakta, net bir proje bütçesinin hesaplanması 

ve bu bütçe dahilinde kalınmasını sağlamakta ve zamana bağlı malzeme fiyat 

artışından etkilenmesini engellemektedir[4]. 

2.1.4 Mühendislik Ve Mimari Açısından Kolaylık Sağlaması 

Prefabrikasyon; ekonomik çözümler getirdiği ve inşaat süresinde gözle görülür bir 

azalma sağladığı için üreticinin ve kullanıcının yararınadır. Ama imalat tarzının esas 

seçicisi olan ve projeyi oluşturan mimara ve mühendise getirdiği artılar da vardır.  

İlk olarak prefabrikasyonda mimarinin yerini inceleyecek olursak karşımıza inşaat 

piyasasının genel gereksinimleri çıkar. Prefabrike yapı sektörü daha önce de 

irdelendiği gibi inşaat sektöründeki yerini sanayi yapılarından almaktadır. Sanayi 

yapıları tasarlanırken ilk öncelik maliyette olduğu için mimari arka plana 

atılmaktadır. Estetik kaygılardan yoksun olarak yapılma zorunluluğu oluşmaktadır. 

oysa prefabrikasyon yine kendi içinde belirli uygulamalarla estetik kaygıları 

giderebilir. Cephe giydirme ve  strüktürü vurgulamak, mimari olarak da yapının 

işlevselleştirilmesine yardımcı olacaktır (Şekil 2.1 , Şekil 2.2). 

 

Şekil 2.1:  Cephe Kaplama 
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Şekil 2.2: Yapısal elemanların öne çıkarılarak strüktürün vurgulanması. 

Mimari açıdan bir başka avantaj ise prefabrikasyon diğer sistemlere göre çok daha 

geniş açıklıklar geçilebildiği için tasarımda kolaylık ve çeşitlilik sağlamaktadır. Bu 

açıklıkların en kolay kullanım alanları ofisler, malzeme depoları ve imalat 

atölyeleridir.  

Prefabrikasyon mühendise sağladığı kolaylıklar açısından en zengin yapım şeklidir. 

Hem sahadaki mühendise hem projeyi oluşturan mühendise kolaylıklar 

sağlamaktadır.  

Proje aşamasındaki bir yapının müteahhitle paralel çalışılarak imalat planlarının 

hazırlanmasında kolaylık sağlanmakta, imalat süreleri, eleman nakliye zamanları 

bilinmekte ve buna göre montaj süreleri hesaplanabilmektedir. Bu maddi açıdan 

getirisinin yanı sıra projenin plana uygun yürümesini sağlamaktadır. Eleman 

birleşimleri bilindiği ve daha önceden uygulandığı, fabrika koşullarında test edildiği 

için yapı davranışları tahmin edilebilmektedir. Standartlaşmış projelerin mühendise 

getirdiği kolaylıklar; hem statik hem de dinamik analizleri  kolaylaştırmaktadır.  

Prefabrikasyonun doğası gereği modüler yapı sistemleri oluşmakta standart projeler 

ortaya çıkmaktadır. Modülerlik, yani elemanların birimselleştirilmesi yapı sistemi 

seçiminde olanakların tamamına yakınının bilinmesini ve sistem seçiminin 

hızlanmasını sağlamaktadır. Yapı sistemindeki imalatçının istediği değişikliklerin 

daha kolay ve hızlı yapılabilmesi, yeniden projelendirmenin kolaylaşması 

mühendisin işini kolaylaştıracaktır. Çizimlerin ve dokümanların daha kolay, standart 
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ve hatasız yapılabilmesi sağlanacaktır. Modüler yapının bir artısı da kullanılacak 

malzemenin ve elemanların miktarının hesaplanmasının kolaylığı ve aynı tipte 

eleman kullanımından kaynaklanan maddi getirisidir. 

Tek bir satıcı firma ya da fabrika ile çalışılabileceği için karşılıklı iletişim daha kolay 

kurulabilecek, imalatçıdan kaynaklanan gecikme gibi problemlerin aşılması daha 

kolay olacaktır.   

Malzeme kalitesindeki artış daha narin kesitlerle daha geniş açıklıkların geçilmesini 

sağlayacaktır. Bu mimari açıdan geniş açıklıkların kullanılabilmesini sağlarken 

mühendisin tasarımını da kolaylaştırır. İmalat kalitesindeki artış ise özel kalıplar 

kullanılarak hazırlanan desenli ve işlemeli yüzeylerin şantiye sahasında değil de 

fabrika da yapımına imkan vermesidir.  

Sahadaki mühendise getireceği artıların başında kalıp hatalarının ortandan kalkması, 

nakliye ve montaj esnasında tecrübeli işgücü ve gelişmiş teknoloji kullanılacağı için 

hata yapma ihtimalinin düşük olmasıdır.  

Stoklama, nakliye ve montaj esnasında elemanlar zorlanmakta, mukavemetleri kısmi 

olarak test edilmiş olmaktadır [5]. 

Genel olarak sıralamamız gerekirse prefabrike betonarme yapıların olumlu yanlarını 

iki grupta toplayabiliriz. Betonun malzeme olarak avantajları ve prefabrike sistemin 

avantajları şu şekilde gruplandırılabilir. 

Betonun malzeme olarak avantajları; 

a) Ham maddeleri kolaylıkla temin edilebilir, ekonomiktir. 

b) Uzun ömürlüdür 

c) Hem mimara hem mühendise tasarım da kolaylık sağlar 

d) Ses yalıtımı, ısı yalıtımı iyi ve yeterlidir 

e) Yangına karşı dayanıklıdır. 

f) Uzun ömürlü olması yanında bakım ve onarım masrafları düşüktür. 

Prefabrikasyonun sistem olarak avantajları ise şöyle sıralanabilir; 

a) Ekonomik bir üretim şeklidir. 

b) Ekonomikliğini malzeme kayıplarındaki azalma, kalıpların tekrarlı kullanımı, 
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özel kalıplarla işçiliği zor ve uzun yüzeylerin hızlı tamamlanması ile elde eder 

c) Yapının imalat süresini kısaltır, mevsimlere bağımlılığı azaltır, planlı hareket 

edilebilmesini kolaylaştırır. 

d) Kısa sürede biten imalat sonrası yapı işletmeye daha hızlı açılacak ve erken kâr 

getirmeye başlayacaktır. 

e) İmalatın her aşamasında deneyimli mühendislerin kontrolünde olduğu için 

malzeme ve montaj kalitesinde düşüş olmayacaktır. 

f) Öngerilme kullanımına rahatlık sağladığı için daha büyük açıklıkların daha narin 

kesitlerle geçilmesini ve kullanıma uygun  tasarımlar yapılması ile ekonomi ve 

kolaylık sağlayacaktır. 

2.2. Prefabrikasyonun Olumsuz Yönleri 

Prefabrikasyon, yukarıda belirtilen önemli avantajların yanında, tasarımcı ve yapımcı 

açısından önemli bir sorumluluk, duyarlılık ve dikkati gerektirmektedir. Prefabrike 

inşaatta karşılaşılan bazı sorunlar veya özel dikkat edilmesi gereken noktalar yine 

aynı başlıklar altında incelersek, 

a) Prefabrikasyon genellikle fabrikalarda elemanların yapılması ve şantiyede montaj 

edilmesi şeklinde uygulanan bir sistem olduğu için elemanların fabrikalardan veya 

imalat yerlerinden hareket ettirilmesi, nakliyesi gerekir. Ülkemizin şartlarını 

incelediğimiz zaman prefabrike eleman üreten firmaların belirli bölgelerde 

toplandığını görürüz. Yapının yapıldığı bölge ile elemanların üretildiği yer arasındaki 

mesafe uzun ise hem nakliye işlemleri uzun sürecektir, hem de göz önünde 

tutulmayan sorunların ortaya çıkabilmesine ihtimal verilecektir. Nakliye şartları 

zorlaştıkça ve nakliye yapılan mesafe arttıkça bina maliyetine ek yükler binecektir. 

Yapının tamamlanma süresi uzadığı için kullanıma açılması da gecikecektir. 

İmalat zamanını arttıran diğer bir husus ise yapının birleşim bölgelerinin özel bir ilgi 

ile yapılması gerektiği ve bunun yapı imalat süresini arttıracağıdır. Bu şartlar göz 

önünde tutulmalıdır. 

b) Kalite açısından bakıldığı zaman normal üretim şekillerine göre çok üstün olarak 

görünen prefabrikasyon, kalitesindeki yüksekliği her elemanı monte edilirken ve 

bağlantıları yapılırken çalışan deneyimli elemanların gösterdiği yüksek özen 
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sayesinde elde eder. Bu özen gösterilmediği zaman birleşim yerlerinde önemli 

kusurlar oluşur ve yapı gereken dayanımları gösteremeyecek hale gelir. Özellikle 

deprem bölgelerinde yer alan prefabrike yapılarda bütün birleşimler önem 

kazanmaktadır. Yanlış yapılacak bir imalatla yapıda büyük hasarlar oluşabilir. Ayrıca 

farklı zamanlarda dökülen betonlar arasında rötre oluşabileceği göz ardı 

edilmemelidir, buna uygun donatı düzeni teşkil edilmelidir. 

c) Prefabrikasyonun esas amacı süratli ve kaliteli yapılar yapmaktır. Bu sürat ve 

kaliteyi sağlamak için daha iyi malzemeler kullanılır. Bunun sonucunda eleman 

maliyetleri artabilir. Tüm sanayi kollarında olduğu gibi prefabrikasyonun da 

ekonomik olabilmesi için yüksek bir önyatırıma ihtiyacı vardır ve seri üretim sonucu 

benzer elemanlardan çok sayıda yapılması gerekmektedir. Ufak çaplı projelerde 

kullanılması ekonomik olmayacağı gibi nakit akışının düzenli olmadığı projelerde de 

kullanılması yapı maliyetine ek yükler getirebilmektedir.  

d) Mühendise ve mimara sağladığı kolaylıkların yanı sıra prefabrike yapılarda 

mühendis için en önemli husus birleşim noktaları olmakta, bu noktaların 

projelendirilmesi ve imalatı uzun sürmekte, itina istemektedir. Mimari açıdan 

yarattığı sorunların başında, bu yapıların genel olarak estetikten uzak ve kullanım 

amacına göre minimum görüntü kaygılarıyla yapılması sonucu mimariden uzak, 

monoton ve tek tip yapılar ortaya çıkmasıdır. Elemanların tipleşmesi de mimarın 

önündeki kısıtlayıcı faktörlerden biridir. 
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3. PREFABRİKE BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLER VE ELEMANLAR 

3.1 Giriş 

Prefabrike yapı daha öncede belirtildiği gibi çoğu  elemanı fabrika ortamında ya da 

inşaat sahasının belirli bir kısmında önceden üretilerek inşaat sahasında çeşitli 

yöntemlerle birleştirilen bir yapı türüdür. Prefabrike elemanlar taşıyıcı bir sistem 

oluşturacak şekilde tasarlanan, betonarme veya öngerilmeli beton elemanlardır (Şekil 

3.1). Genelleme yapacak olursak prefabrike elemanlar; kiriş, kolon, aşık ve bu 

elemanların çeşitli birleşimleri ile çerçeve elemanlar olarak kullanılmak üzere çubuk 

elemanlar, döşeme ve duvar oluşturmak için düzlem elemanlar, dairesel, silindirik 

yüzeyler, kabuk kısımlar oluşturmak için kabuk elemanlar, kompozit elemanlar,  

birleşim ve bağlantı elemanları, bağ  elemanları olarak ayrılabilirler.  

 

Şekil 3.1: Tek katlı prefabrike sanayi yapısı 

3.2 Prefabrike Elemanlar 

3.2.1 Çubuk Elemanlar 

İmalat ve kullanım amaçları yapının iskelet, çerçeve sistemini oluşturmak olan ve 

genel olarak kesitleri küçük uzunlukları büyük elemanlardır. Şekil itibariyle 
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kolonları, kirişleri ve bu ikisinin farklı birleşimleri ile oluşan çerçeve elemanları 

oluştururlar.  

3.2.1.1 Kiriş elemanlar 

Uygulamada bir sürekli kiriş, bir basit kiriş veya bir çerçeve kirişinin oluşturmak 

amacıyla kiriş elemanlar kullanılır. Bu elemanların kiriş-kiriş ve kolon-kiriş 

birleşimleri mafsallı veya rijit olabilir. [6] (Şekil 3.2)(Şekil3.3) (Şekil3.4) 

 

Şekil 3.2: Ana Kiriş Kesitleri 

 

Şekil 3.3:  Trapez çatı kirişleri 
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Şekil 3.4:  L ve ters T kirişleri 

 

3.2.1.2 Kolon elemanlar  

Kolon elemanlar, düşey yüklerin temellere düzgün aktarımı için teşkil edilen 

elemanlardır ve bu elemanlar kirişlere ve diğer kolon elemanlara mafsallı veya rijit 

olarak bağlanabilirler. Bir kat yüksekliğinde  veya sürekliliklerinin sağlanması ile iki 

veya üç kat yüksekliğinde olabilirler. Kirişlerin oturması için kısa kolonlar ve 

inceltilmiş uçlu konsollar kullanılabilir. 

3.2.1.3 Çerçeve Elemanlar 

Birkaç çubuk elemanın bir araya gelmesi ile oluşan elemanlardır. T, H şeklinde 

olabilirler. Kirişler ve diğer çerçeve elemanlarla bağlantı oluşturabilirler. Bu 

bağlantılar diğer eleman bağlantıları gibi mafsallı ya da rijit olacak şekilde teşkil 

edilebilirler (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.5:  Çerçeve Elemanlar 

3.2.2 Düzlemsel Elemanlar  

Bir düzlem oluşturmak üzere imal edilmiş elemanlardır. Döşeme, perde ve duvar  

elemanı olarak kullanılırlar. Yük taşıma ve aktarma türlerine göre 2 ye ayrılabilirler, 

düzlemlerine dik yük taşıyan elemanlar döşeme, düzlemlerine paralel yük taşıyan 

elemanlara duvar ve perde elemanları diyebiliriz.  

3.2.2.1 Döşeme Panoları 

Yapının kullanım alanını ve düzlemlerine dik olarak gelen yükleri kirişlere ya da 

doğrudan kolonlara aktararak yük aktarımını sağlayan elemanlardır. Farklı kesitlere 

sahip olabilirler. En yaygın kullanım şekilleri boşluklu paneller, boşluklu sandviç 

paneller, çift T(TT) paneller, ve U paneller şeklindedir. Hacim kapatma özellikleri ile 

çatı plakları olarak da kullanılabilirler (Şekil 3.6).  
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Şekil 3.6: Çift T elemanlar 

3.2.2.2 Duvar Panoları 

Yapıların yanal yüzeylerini oluşturan pano elemanlardır. Bunun yanı sıra taşıyıcı 

duvar olarak, rijitleştirici eleman yani perde olarak, bölme duvarı olacak şekillerde 

de kullanılırlar. Dolu kesitli olabildikleri gibi kutu ve profil kesitli de olabilirler.  

3.2.3 Kabuk Elemanlar 

Kabuk elemanlar kalınlıkları diğer boyutlarına göre çok küçük olan eğrisel yüzeyli 

yapı elemanlarıdır. Bunlar, özel biçimleri sayesinde kendilerine etkiyen kuvvetleri 

yüzeylerine paralel olarak yönlendiren ve yüzeyleri içinde mambran gerilmeleri 

oluşturma suretiyle taşıma görevi yaparlar [7]. 

Bir çok olumlu yanı olmasına rağmen hem işçiliklerindeki zorluklar hem de 

mühendislik açısından analizlerinin zorluğu ülkemizde kullanım alanlarının az 

olmasına neden olmuştur. Katlanmış plak , çift eğrilikli kabuklar, silindirik, konik ve 

hiperbolik şekilleri vardır. 

3.2.4 Kompozit Elemanlar: 

İki imalat tarzının bir arada kullanıldığı elemanlardır. Genel olarak bir kısmı 

prefabrike olarak imal edilir, bir kısmı da inşaat sahasında yerinde dökme olarak imal 

edilir. 

3.2.5 Birleşim ve Bağlantı Elemanları  

Bir prefabrike yapının hem tasarımında hem de uygulamasında en hassas noktaları 

birleşim noktalarıdır. Yüklerin aktarımının düzgün bir dağılımla sağlanması ve 

yapının deprem etkisi altında dayanımının en yüksek seviyelere çıkarılması düğüm 
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noktaları olan birleşim yerlerini oluşturan elemanlara birleşim elemanları denir. 

Bunun yanı sıra yapının yatay yükler altında hem düşeyde hem yatayda  monolitik 

yapı davranışını sergilemesi için bağlantı elemanları kullanılır. Bağlantı elemanları 

ile oluşturulan bağ sistemi yapının yatayda döşemelerinin diyafram olarak 

davranmasını sağlar. Düşeyde ise yatay kuvvetlerden oluşan çekme kuvvetlerinin 

temele düzgün biçimde aktarılmasını sağlarlar. Birleşim elemanları ile daha detaylı 

bilgi ileride verilecektir. 

3.2.5.1 Birleşim Elemanları 

Birleşim bölgelerindeki elemanlar kısa kolonlar, inceltilmiş uç ve kenarlar, metal 

birleşim ve kenet dişleridir. 

a) Kısa Konsollar 

Yükün tatbik noktasının konsolun başladığı noktaya olan a uzaklığının, konsol 

yüksekliği olan h dan küçük veya eşit olduğu konsollardır. Çok kısa konsollar betona 

gömme profil parçaları ile yapılır. 

b) İnceltilmiş Uç ve Kenarlar  

Prefabrike döşeme elemanlarının ve kiriş elemanlarının birleşim bölgeleri teşkil 

edilirken, kolonlarda bulunan kısa konsollarla birleşimin tam olarak sağlanabilmesi 

ve  konsolun üst yüzeyine kiriş ya da döşemenin üst yüzeyinin yerleşebilmesi için  

kesitleri küçültülür. Tek parça davranışı oluşturmak için önemli olan bu kesitlere 

inceltilmiş uç ve kenarlar denir [6].  

c) Metal Birleşim Parçaları  

Eleman birleşimleri oluşturulurken her iki elemanı bir arada tutmak için kullanılan 

metal elemanlardır. Elemanlardan birinin üzerindeki betona sabitlenir ve diğer 

elamanın, ankraj için açılmış olan deliğine yerleştirilir. İnşaat sahasında uygulanırlar. 

d) Kenet Dişi 

İki prefabrike eleman veya bir prefabrike elemanla diğer bir ünite arasında kayma 

olmayan bir bileşim oluşturmak için uygulanan bir metotlardan birisi de, bu iki 

eleman birleşim kenar ve yüzlerinde uygun aralıklı trapez biçiminde girintiler 

yapmak ve bu iki elemanı belirli bir aralıkta birleşim yapılacak tarzda yerleştirmek, 
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girinti boylarının ortasında bileşkesi birleşim çizgisine dik donatıları ya kaynakla ya 

da bindirme suretiyle eklemek ve eleman arasını, girintileri betonlamaktan ibarettir. 

Girintilerin her birine kenet dişi denir [6]. 

3.2.5.2 Bağlantı Elemanları 

Genel olarak panolu sistemlerde kullanılan bağlantı elemanlarının amacı daha önce 

de belirtildiği gibi kat seviyelerinde yatay yüklerin, bütün katın tek bir kütle gibi 

hareket etmesi ile düşey taşıyıcı elemanlara aktarılmasını sağlayan diyaframlar 

oluşturmaktır. Özellikle panolu sistemlerde kullanılan bağ elemanları, panellerde 

meydana gelen eğilme, kesme ve çekme etkilerinden oluşacak çekme kuvvetlerine 

karşı kullanılırlar. Bağ hatılları ve bağ çubukları olarak ayrılırlar. 

a) Bağ Hatılları 

Genellikle kiriş, duvar, perde gibi taşıyıcı sistem elemanları ile döşeme panel 

kenarları boyunca yerinde dökülerek oluşturulan elemanlardır. Döşemede oluşan 

çekme kuvvetlerini, stabiliteyi sağlayarak taşıyıcı sisteme aktarmaya yararlar. 

Ankastre bağ çubukları ile beraber kullanılmak kaydıyla yerinde dökme veya 

prefabrike kirişler bağ hatılı olarak kullanılabilirler [8]. 

b) Bağ Çubukları 

Yatayda ve düşeyde  kullanılabilirler. Diyafram etkisini oluşturmak dışında diğer 

görevleri, taşıyıcı panoların yerinde çıkması sonucu oluşacak ani veya aşamalı 

yıkılmayı önlemek, birleşen elemanlar arasında oluşacak her türlü  yer değiştirme ve 

şekil değiştirmeleri yaklaşık aynı seviyede tutmaktır. 

Panellerin bağ hatılları aracılığıyla taşıyıcı sisteme bağlanmasını sağlayan bölgesel 

donatılardır. Çekme kuvvetlerini doğrudan, kesme kuvvetlerini ise kesme sürtünmesi 

ile mesnede aktarırlar [8].  

3.3 Prefabrike Betonarme Taşıyıcı Sistemler 

Analiz aşamasında sistem modellemesine örnek teşkil edecek şekilde yapıların 

sınıflandırılması gerekir. Prefabrike betonarme taşıyıcı sistemler tasarım ve sistem 

geometrisi olarak incelendiklerinde 5 ana gruba ayrılırlar; kolon – kiriş sistemler, 

kolon – döşeme sistemler, taşıyıcı duvarlı sistemler, hücre sistemler ve birkaç 

sistemin bir arada kullanıldığı karma sistemler. Bu sınıflandırma eleman tipleri, 
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birleşim şekilleri, yükleme altındaki davranışlarına göre yapılmış olup bu kriterlerin 

dışındaki kriterlerle de yapılmış sınıflandırmalar mevcuttur. 

3.3.1 Kolon-Kiriş Sistemler 

Çerçeve sistemler olarak da adlandırabileceğimiz bu tarz sistemlerde yükler, yatayda 

ve düşeyde kolonlar, kirişler ve perde elemanlar (yerinde dökme perde veya 

prefabrike pano duvarlar) ile bu elemanların birleşimleri ile  oluşan çerçeveler ile 

taşınır. Kat döşemeleri diyaframlar oluşturarak yatay yükleri çerçeve elamanlarına 

aktarabilecek şekilde tasarlanırlar (Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.7:  Kolon –Kiriş Sistemler 

Türkiye‘de prefabrikasyonun en yoğun olarak kullanıldığı ve sektörün büyük 

çoğunluğuna sahip olduğu sanayi yapılarında genel olarak tercih edilen yapı 

sistemleri kolon-kiriş sistemlerdir. Bu tercihin ana nedenleri arasında hafif 

elemanlardan oluşması, bu hafifliğe bağlı nakliye şartlarının kolay olması, inşaat 

sahasında imal edilebilmesi, ekonomik açıdan daha uygun oluşu vardır. Bunlara ek 

olarak çok katlı konut inşaatlarında da tercih edilen bir yöntemdir. Bu tercih 

yapılırken dikkat edilmesi gereken husus tek katlı yapılarda yatay yüklerin 

iletilmesinin ve bu yüklere karşı direncin kolaylığından faydalanılamayacağıdır. 

Yapının kat sayısı arttıkça kolonların ek yerlerindeki zorlamalar artacak ve 

kolonların sürekliliği önem kazanacaktır. Tek parça olarak 4 kata kadar imal 

edilebilen kolon sistemleri ile bu zorluğun üstesinden gelinebilmektedir. 
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Kolon – kiriş sistemlerde elemanlar daha hafif oldukları için daha büyük açıklıklar 

geçilebilmekte, bu özellik mimari açıdan çeşitlilikler imkan tanırken diğer bir yandan 

da kullanım alanlarının belirlenmesinde ve planda uygulanmasında kolaylık sağlar. 

Tasarım ve dayanım açısından bir olumlu yön ise birleşim bölgelerinin düğüm 

noktalarında değil de daha az önem taşıyan noktalarda teşkil edilebilirler.  

Bu sistemler oluşturulurken kolon ve kirişler rijit  birleşimler ve mafsallı birleşimler 

olmak üzere iki farklı şekilde bağlanabilirler.  

3.3.2 Kolon Döşeme Sistemler 

Yapının kullanım alanını oluşturan döşemelerin herhangi bir kiriş sistemine değil de 

doğrudan kolonlara oturtulduğu sistemlerdir. Çerçeve sistemlere dahil olmakla 

birlikte deprem etkisi altında performansları düşüktür. Bu dayanım azalmasında esas 

neden olan yüklerin dağılımının düzeltilmesi ve yeterli yanal rijitlik sağlanması için 

sisteme yerinde dökme ya da prefabrike perdeler eklenmelidir. Kat seviyelerinde 

diyaframlar oluşturulmalıdır. İmalatları kolay montajları zordur. Bundan dolayı 

kullanım alanları azdır. 

3.3.3 Taşıyıcı Duvarlı Panolu Sistemler 

Düzlemsel elemanlar kullanılarak oluşturulan sistemlerdir. Taşıyıcı olarak tasarlanan 

duvar panoları genellikle yapının 1 katı boyunca devam etmektedir. Döşeme 

elamanları olarak kullanıldıkları zaman tek yönde çalışan paneller ve çift yönde 

çalışan pano elemanlar olarak adlandırılırlar. Yurdumuzda prefabrikasyon sektörü 

içinde geniş uygulama alanı bulmaktadır. Bu uygulama alanı çok katlı konut 

yapımında kullanılır. Çok katlı konutlar ve özellikle büyük projeler söz konusu 

olduğunda seri üretimin avantajları ve modülerlik öne çıkmaktadır.  

Panolu yapılar pano ağırlığına ve uygulama tiplerine göre sınıflandırılırlar. 

Ağırlıklarına göre panolu yapıları sınıflandırırsak, pano yüzeyleri 2,00 m² ile 5,00 m² 

arasında ağırlıkları 0,25 ton ile 2,00 ton arasında değişen hafif panolar ve bu 

elemanlarla kurulan hafif panolu sistemler olarak ikiye ayırabiliriz. Ağır panolu 

sistemler toplu konut inşaatlarında ve hızla tamamlanması gereken çok katlı yapı 

inşaatlarında tercih edilirken, bu tercihin nedeni yapının inşası sırasında en yaygın 

olan ve kaldırma kapasitesine oranla maliyeti en ekonomik olan vinçler olan kule 

vinçlerin kullanılmasıdır. Bu vinçler ile üretim yüksek miktarlarda tutulabilmektedir. 
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Uygulama tipleri ve yapının düşey yüklerinin taşınması açısından bakıldığı zaman 

panolu sistemler 3 ana grupta toplanabilir.  Düşey yüklerin  taşınması bu 

gruplandırmanın ana öğesidir. 

a) Düşey Yüklerin Kısa Yönde Taşındığı Sistemler 

Bu tip sistemlerde yapının yatay ve düşey yükleri farklı elemanlar tarafından taşınır. 

Düşey yükler, döşeme panolarını mesnetleyecek şekilde tasarlanan, boşluklu ya da 

boşluksuz olarak imal edilmiş ve yapının uzun doğrultusuna dik olacak şekilde 

yerleştirilmiş duvar panoları tarafından taşınır. Yatay yükler ise hem yapının uzun 

doğrultusuna dik panolar hem de döşemelerden ve çatıdan kaynaklanan düşey 

yükleri taşımayacak şekilde tasarlanmış ve yapının uzun doğrultusuna paralel  yönde 

yerleştirilmiş olan duvar panoları tarafından taşınacaktır. Yapı deprem etkisi altında 

her iki yönde de çalışırken düşey yükleri tek yönde karşılamaktadır. 

b) Düşey Yüklerin Uzun Yönde Taşındığı Sistemler 

Diğer sistemin tam tersine düşey yükler yapının uzun doğrultusuna paralel olarak 

yerleştirilmiş panolar tarafından taşınırken yatay yükler yapının uzun doğrultusuna 

dik yönde yerleştirilmiş panolar tarafından taşınacaktır.  

c) Düşey Yüklerin Her İki Yönde Taşındığı Sistemler 

Bu yapı sisteminde hem düşeydeki yükler hem de yataydaki yükler her iki yönde 

döşemelere mesnetlenmiş  panolar tarafından taşınmaktadır. Yapının bütün pano 

elemanları benzer yükler altında davranış gösterdikleri için deprem bölgelerinde 

uygulaması en uygun olan sistemdir.  

3.3.4 Hücre Sistemler 

Hücre sistemler tam prefabrikasyon yapılabilen sistemlerdir. Prefabrikasyonun 

amaçlarının başında bulunan modüler olma ve hızlı imalatın en yüksek yüzde ile elde 

edildiği yapım metodudur.  

Yapının oda hacimleri tek parça olarak imal edilir. Hücrenin duvar ve döşeme 

elemanları tek parça olarak dökülür. Sistem genel olarak bir panolu sistemin fabrika 

ortamında birleştirilmesinden meydana gelir. İş sahasına nakledilen hücreler 

birleştirilerek yapı oluşturulur. 
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 Hücrelerin fabrika ortamında üretilmesi saha şartlarının getirdiği aksaklıkları ve  

zorlukları ortadan kaldırmakla beraber bu sistemlerin ağır nakliye şartları, fabrikadan 

50 km uzaklıktan sonra ekonomikliğini kaybetmesi, ağır olmaları ve bu ağırlıklarını 

kaldırmak ve yerleştirmek için güçlü ve büyük vinçlere ihtiyaç duymaları, 4 kattan 

ufak yapılarda maliyet artışı uygulama alanlarının seyrek olmasına yol açmaktadır.  

Taşıyıcı duvarlı sistemlerle benzer dayanım ve yatay yük taşıma kapasitelerine 

sahiptirler. Deprem etkisi altında yaklaşık aynı tepkileri verirler.  

Duvarlar kat ve çatı döşemelerinden gelen düşey yükleri ve her iki doğrultudaki 

yatay yükleri alırlar. Hücreler arasındaki düşey ve yatay ekler, bu hususu temin 

edecek şekilde olmalıdır [6]. 
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4. PREFABRİKE YAPILARDA BİRLEŞİM ŞEKİLLERİ 

Prefabrike yapılarda birleşimler birleşen eleman çeşitlerine, yük aktarma şekillerine 

ve bağlantının yapılma şekline göre sınıflandırılabilir. Birleşen elemanların cinsine 

göre ayıracak olursak, çubuk elemanların birbirleri arasında yaptığı birleşimler, 

taşıyıcı pano elemanların yaptığı birleşimler, döşeme elemanları arası birleşimler ve 

son olarak da yapının kolonları ile temeli arasındaki birleşimler olarak dört ana 

başlıkta toplanabilirler. Yük aktarma tipine göre, kesme kuvveti aktaran birleşimler, 

basınç birleşimleri, eğilme momenti aktaran birleşimler ve panolar arasında kayma 

birleşimleri olarak  ayırabiliriz. Bağlantı şekline daha doğrusu bağlantının yapılma 

şekline göre ayıracak olursak kuru birleşimler ve ıslak birleşimler olarak iki grupta 

toplayabiliriz.  

a) Birleşim veya mesnetlendirme, özelliklerine göre o yerde mevcut olabilecek 

zorlamaları (normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti, burulma momenti 

gibi) emniyetle, birleşen elemanlarına aktarabilmelidir.  

b) Birleşim veya mesnet kabul edilebilir dönme, yer değiştirme ve deformasyonlara 

uygun olmalı ve birleşime giren elemanların rölatif deformasyonları da kabul 

edilebilir sınırlar içinde olmalıdır. 

c) Birleşim düktil olmalıdır, yani elastik deformasyondan sonra, kırılma olmadan, 

elastik deformasyonun en az dört ila beş katı kadar plastik deformasyon meydana 

gelebilmelidir. Bütün bu şartların sağlandığı hesapla ve hesap yapılamayan 

yerlerde deneylerle gösterilmelidir. 

Bu madde ile ilgili TS 9967‘nin koyduğu birleşim süneklik katsayısı sınırı minimum 

4 ‗tür. 

d) Birleşim ve mesnetlendirmelerde eleman boyutlarının, toleranslar çerçevesinde, 

fark edebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu madde ile ilgili olarak TS 9967 ―Birleşimin mesnet hesaplarında rötre,sıcaklık 

değişimi ve sünme etkileri hesaba katılmalı ve bu hesaplar TS 500‘ deki esaslar 

uygun olmalıdır.‖şartını koymaktadır. 
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e) Montaj süresi kısa olmalıdır, zaman alıcı birleşim ve mesnet şekillerinden 

kaçınılmalıdır.  

f) Birleşim ve mesnetlendirme kolayca kontrol edilebilmeli ve gerektiğinde 

düzeltmelere izin vermelidir.  

g) Birleşim ve mesnetlendirmeler korozyona karşı korunmalı ve yangına dayanıklı 

olmalıdır. 

h) Taşınma ve depolamada elemanın ve birleşim yerinin şeklinin güçlük 

çıkarmaması, montajda yerleştirmenin kolay olması düşünülmelidir. 

i) Açıkta kalan birleşim yerlerinin estetik olması sağlanmalıdır. 

j) Birleşim ve mesnetlendirmenin maliyeti yapının toplam maliyeti yanında 

mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır. 

Birleşimlerin ve mesnetlerin maliyeti, aktardıkları zorlamaların cinsine, sayısına ve 

şiddetine bağlıdır. Moment aktaran birleşimler daha pahalıdır. Bu nedenle yapının 

rijitlik, stabilite  ve benzeri özelliklerine zarar vermemek şartıyla mümkün olduğu 

kadar moment aktaran birleşimlerden kaçınılmalıdır [6]. 

4.1 Çubuk Eleman Birleşimleri 

4.1.1 Basınç Bileşimleri 

Mesnet bölgelerinde gerilme yığılmalarını önlemek ve bu gerilmelerin belirli bir 

noktaya etkimesini sağlamak amacıyla teşkil edilen, basınç kuvvetlerinin diğer 

elemanlara aktarılmasını sağlayan birleşimlerdir. Genel olarak yatay eleman 

mesnetlerinde, kolonların, taşıyıcı duvarların mesnet bölgelerinde teşkil edilirler. Bu 

birleşimler oluşturulurken aktarılan kuvvetlerin büyüklüğü ve birleşimi oluşturan 

elemanların oturma yüzeylerindeki teması önemlidir. 

İki temas yüzeyi arasında, basınç kuvvetlerinin üniform olarak istenilen bölgeye 

kadar yayılmasını sağlamak ve birleşim bölgelerinde oluşacak öteleme ve dönmeleri 

sınırlamak için bir ara malzeme kullanılır. Bu malzemenin kullanıldığı birleşimlere 

ara malzemeli basınç birleşimleri denir. Buna karşılık oturma yüzeyinde bir ara 

malzemeye ihtiyaç duyulmadan tam temas sağlanabiliyorsa ara malzemesiz basınç 

birleşimleri kullanılmaktadır. Ara malzemesiz olarak oluşturulacak basınç 

birleşimlerinde aktarılan mesnet kuvvetinin  0.10 N/mm
2
‘den küçük olması, eğilme 
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dönmesi ve ötelemelerin hesaba katılamayacak, ihmal edilebilir değerlerde olması 

gerekmektedir. Kullanım alanı özellikle çatı plakları ile aşıklar ve aşıklar ile 

makaslar arasındaki birleşimlerdir. Kiriş – kolon birleşim bölgelerinde, kirişlerin 

kolonlara oturtulması şeklinde kullanılmamaları gerekmektedir. 

Ara malzemeli basınç birleşimlerinde, genel olarak harç, beton, elastomerik ara 

malzemeler ara malzeme olarak kullanılırlar. Malzeme seçiminde en önemli unsur, 

kuvvet aktarma mekanizmasıdır. Ara malzemesi harç ya da beton olan basınç 

birleşimleri basınç kuvveti ile beraber sınırlı yatay kuvvetin aktarıldığı birleşimlerde 

kullanılmalıdır.  

Elastomerik ara malzemeli basınç birleşimleri yatay ve düşey yer değiştirme ve 

dönmeye sınırlı ölçüde imkan veren birleşimlerdir [9]. 

Sertleştirilmiş polimer levhanın birleşen elemanlardan birisinin mesnet bölgesine 

yerleştirilmesi ve diğer elemanın yerinde döküm olarak yapılması ile oluşturuldukları 

gibi, birbirine paralel iki elemanın temas yüzeyleri arasına yerleştirilmesi ile de 

oluşturulabilirler.  

Kirişler teşkil edilirken basınç birleşimleri kullanılır. Ara malzeme ile teşkil edilen 

kiriş mesnet bölgelerinde birleşimin durumuna göre çelik levha, korniyer veya başka 

bir ara malzemesi kullanılabilir.  

Mesnet bölgelerindeki birleşimler büyük mesnet kuvvetlerinin diğer elemanlara 

aktarılması için teşkil edilirler. Kiriş uç bölgelerinde yatay ve düşey mesnet 

reaksiyonları ve ara malzemenin genişlemesinden kaynaklanan çekme kuvvetleri, 

güvenle aktarılacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Kiriş uç bölgeleri üç farklı şekilde oluşturulabilirler. İlk tip birleşim şekli herhangi 

bir ek malzeme ya da ekipman kullanılmadan oluşturulan özel teçhizatsız kiriş 

uçlarıdır. Bu tip birleşimler, kiriş uçlarına gelen basınç kuvveti, kirişin kesme 

kuvveti altında taşıma gücünden küçükse kullanılmaktadır.   

Bunun dışındaki durumlarda, yani kesitin kesme kuvveti altında taşıma gücünün, 

basınç kuvvetinden küçük olduğu hallerde kesitte oluşacak çatlaklara karşı özel 

teçhizatlar yerleştirilmeli, kirişin mesnet köşesi korniyerle donatılmalıdır. Bu 

uygulamalara özel teçhizatlı kiriş uçları denir. 
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Kirişler mesnetlendirilirken planda düzgün kullanım alanları oluşturmak için kesitleri 

inceltilir. Bu uygulama sonucunda kirişin üst yüzeyi belirli bir seviyede tutulur ve 

deprem etkisi altında kat seviyelerinde diyaframlar oluşturmak için kolaylık sağlanır. 

Basınç birleşimleri oluşturulurken gereken bir başka öğe ise düşey ve yatay taşıyıcı 

elemanların birleşim bölgelerinde oluşturulacak kısa konsollardır. Kullanılan 

malzemeye ve birleşimin yerine göre kısa konsollar üç farklı şekildedir ; betonarme 

kısa konsollar, çelik profilli kısa konsollar ve gövde kısa konsolları. 

Gövde kısa konsolları diğer iki tip kısa konsola göre farklı olup, genel olarak Ters T 

ve L kirişlerin ve taşıyıcı duvar panolarının diğer elemanlarla mesnetlendiği 

bölgelerde kullanılırlar. Döşeme elemanlarının taşıdığı yükleri aldıkları gibi, düşey 

panolarla da birleşim oluşturup yük aktarımı yapabilirler. Uygulamaya ve kesitin yük 

taşıma kapasitesine göre özel teçhizatlarla ve buna bağlı donatılandırmayla 

desteklenebilirler. 

4.1.2 Kesme Kuvveti Aktaran Birleşimler 

Eğilme momenti aktarmayan bu birleşimler sadece kesme kuvvetlerini ve mesnet 

reaksiyonlarını aktardıkları için mafsal vazifesi görürler ve mafsallı birleşimler 

olarak da adlandırılırlar. 

Moment aktarmayan bu birleşimlerin yük aktarım şekilleri eğilme momenti aktaran 

birleşimlerle aynıdır. Farklı şekillerde teşkil edilebilirler. Bunlar kayıcı, kısmen 

kayıcı ve sabit mafsallı kesme kuvveti aktaran birleşimler olarak verilebilir. 

4.1.3 Eğilme Momenti Aktaran Birleşimler 

Yerinde döküm gerektiren, uygulanması daha zor ve pratik olmayan ve maliyeti 

diğer birleşim tiplerine göre daha yüksek olan eğilme momenti aktaran birleşimler 

ülkemiz prefabrike inşaat sektöründe en az tercih edilen birleşim şekillerinden 

biridir. 

Sadece moment aktaran bir birleşim oluşturmak yerine daha çok birkaç farklı kuvveti 

aktarma mekanizmasına sahip birleşimler kullanılmaktadır. Bu birleşimler genellikle 

eğilme momentinin yanı sıra kiriş ve döşemelerin kesitlerinde olduğu gibi kesme 

kuvveti ve kolonların kesitlerinde olduğu gibi hem basınç hem kesme kuvveti etkisi 

altında tasarlanırlar. 
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Deprem etkisinin tersinir olması düşünüldüğü zaman TS 9967‘de belirtilen süneklik 

ve donatı şartları sağlanmalı, olası çatlaklara karşı tasarım yapılmalı, donatı 

montajları ve ankraj dayanımları kontrol edilmelidir. 

Birleşimlerde kullanılan çelik metal elemanların ve şantiyede yapılan kaynakların 

emniyet gerilmeleri yüzde 30 azaltılmalı veya malzeme katsayısı 1.5 alınmalıdır. 

Bu tip birleşimler uygulamada kuru birleşimler ve ıslak birleşimler olarak iki tipte 

teşkil edilirler. 

4.1.3.1 Kuru Birleşimler 

Oluşturulma şekilleri yerinde döküm beton gerektirmeyen moment aktaran 

birleşimlerdir. Birleşim genellikle aktardığı yüklere göre seçilecek bir malzeme ile 

yapılır. Bu malzemeler ve yöntemler arasında plaka yerleştirme, cıvata 

kaynaklanması veya öngerme kullanmak vardır. 

Daha önce de belirtildiği üzere eğilme momenti dışında kesitlere etkiyen kuvvetler 

basınç ve kesme kuvvetleridir.  

Basınç kuvvetleri kuru birleşimlerde, elemanlar arasında şu şekillerde aktarılabilir. 

a) Kesitte basınç bölgesine tesbit edilmiş metal bir parçayı sabit kabul edilebilen 

başka bir metal parçayla kaynaklamak, 

b) Basınç bölgesinin ön kısmını betonla doldurmak, 

c) Basınç bölgesinin yüzünü birleştiren elemanın birleşim bölgesi yüzüne dayamak 

ve iki temas düzlemi arasına harç koymak. 

Buna karşılık birleşime etkiyecek çekme kuvvetleri şu şekillerde aktarılır : 

a) Çekme donatısını metal bir parçaya ve onu da sabit kabul edilebilecek başka bir 

metal parçaya kaynaklamak, 

b) Birinden diğerine moment aktarılmak istenen iki elemanı çekme kuvveti tatbik 

noktasında bulonla birleştirmek 

c) İki elemanı çekme kuvveti tatbik noktasında öngerilme ile birleştirmek. 

Kuru birleşimler teşkil edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, özellikle deprem 

kuvvetleri ile birlikte yüklerin tersinir ve tekrarlı olması sonucunda donatı 

akmalarının oluşacağı ve yer değiştirmelerin sonucunda taşıma gücü kapasitesinin 
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azalacağı ve bu kayıp sonrası gövde plaklarının zorlanacağı, bunun ise yeterli sayıda 

ankrajla çözülmesi gerektiğidir. Bulon ve kaynak kullanılması özellikle 

önerilmektedir. Eğer kesitlerde basınç kuvvetleri büyük kuvvet aktarmak için harç 

yerine elastomer ara malzeme kullanılmalıdır. 

4.1.3.2 Islak Birleşimler 

Yerinde döküm ve imalat gerektiren eğilme momenti aktaran birleşimlerdir. Kuru 

birleşimlerde olduğu gibi ıslak birleşimlerde de moment dışında kesme kuvveti de 

aktarılır. Bu birleşim şekli genellikle kolon birleşimlerinde kullanılır. Döşemeler ve 

kompozit kirişler yapılırken kullanılan tek yöntemdir.  

Islak birleşimlerde basınç kuvvetleri yerinde döküm betonla aktarılır. Bu beton, 

fiyong bindirmede donatı ekini de sağlar. 

Çekme kuvvetleri ise birleşimi oluşturan iki elemanın çekme donatılarının ekinin 

çekme donatılarının ekinin fiyongla bindirilmesi ile ya da kaynaklı ek yapılması ile 

aktarılır.  

Kesme kuvvetinin aktarılması, kuru birleşimde belirtilmiş iki şekle ilave olarak, 

prefabrike elemanın yerinde dökme beton bir eleman veya yerinde dökme beton bir 

bölge ile birleşiminde prefabrike elemanın birleşim yüzünde kenet dişleri yapılarak 

da temin edilebilir [6]. 

4.2 Taşıyıcı Panolar Arasındaki Birleşimler 

Yukarıda anlatılan birleşimler, çerçeve sistemlere ait birleşim şekilleridir. Bunların 

dışında taşıyıcı panolar arasında yük aktarımlarını sağlayan, kayma ve basınç 

birleşimleri vardır. Monolitik davranışın sağlanması için hem düşeyde hem yatayda 

kayma olmaması gerekmektedir. Kayma birleşimleri, kuru birleşimler ve ıslak 

birleşimler olarak ayrılırlar. Kuru birleşimlerde birbirine kaynaklanan çelik birleşim 

parçaları kullanılır. Islak birleşimler de ise  enine donatı olarak adlandırılan ve 

panoların kenar kesitlerine dik doğrultuda donatı filizleri bulunur ve bu filizler 

birbirine ya kaynak ya da fiyong bindirme ile eklenir. Aradaki bölge ise yerinde 

dökme beton ile doldurulur. Islak birleşimler kenetli ya da kenetsiz kenar 

kesitlerinden oluşabilirler. 
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Deprem bölgelerinde yapılacak kayma birleşimlerinde, yatay birleşimler  hem 

kenetsiz hem de aktarılan kesme kuvvetinin küçük olduğu durumlarda tek kenetli 

olarak yapılabilirler. Buna karşılık düşey birleşimler özellikle deprem yüklemeleri 

altındaki panolar arasında yüklerin düzgün aktarılması için yayılı kenetli olarak 

yapılmalıdır. Bir kenetli birleşimin yayılı kenetli kabul edilebilmesi için 1m‘de 

birden fazla sayıda kenet bulunması gerekmektedir. 

Panolar arasındaki diğer birleşim şekli ise panolar arası basınç birleşimleridir. Bu 

birleşimlerde düşey kuvvetler döşeme elemanlarının duvar üstü kısımları ve 

birleşimde kullanılan yerinde dökme beton ile panolar arasındaki harç tarafından 

aktarılır. 

  



 
33 

5. DEPREME DAYANIKLI YAPI KAVRAMI VE PREFABRİKASYON  

5.1 Giriş 

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmaktadır. 

Coğrafi açıdan ülkemiz topraklarının %92‘si ve nüfusumuzun %95‘i deprem 

bölgeleri içerisinde yaşamaktadır. Topraklarımızın %44‘ü çok tehlikeli deprem 

bölgeleri içerisindedir. Bu tehlikeli alanda nüfusumuzun %60‘ının yaşadığı 

bilinmektedir. Ülke ekonomisi açısından bakıldığında kurulu büyük sanayi 

merkezlerinin %99‘unun deprem bölgeleri içinde ve bunların %74‘ü çok tehlikeli 

deprem bölgelerinde yer alır.  

 

 

Şekil 5.1: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 

Arazi seçimi ve planlama ile başlayan yapı üretim süreci, mimari ve taşıyıcı sistem 

tasarımı ile devam edip inşaat aşamasıyla son bulur. 1960‘lı yıllarda başlayan ve 

1980‘lerden sonra hızla artan kaçak, uygun olmayan planlama ve yapılaşmanın yanı 

sıra denetimsiz ve proje dışı uygulamalarla sağlıksız bir kentleşme karşımıza 
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çıkmıştır. Projesi olmayan ve proje dışı uygulamalar yapılmış yapıların deprem 

kuşağındaki ülkemizde depremlerden dolayı hasar görmemesi imkansızdır. 

Türkiye‘de yapılan sanayi yapılarının  %85‘ i prefabrikasyon sistemlerle inşa 

edilmektedir. Özellikle 1990 sonrası depolama ve endüstriyel sanayi yapılarına 

bakıldığı zaman bu yapıların büyük çoğunluğunun (%90‘lara varan oranla) 

prefabrike elemanlar kullanılarak yapıldığı görünmektedir. Hem maliyetteki 

ekonomiklik hem de imalattaki sürat nedeni ile düşey yük taşıyıcı sistemler üzerinde 

durulmuş ve bu uygulama yaygınlaşmıştır. Dünya geneline bakıldığı zaman 

prefabrikasyonun daha çok deprem kuşağında bulunmayan ülkelerde yaygınlaştığı 

görülür. Türkiye‘de ise prefabrike eleman ve birleşim sistemleri genel olarak batı 

Avrupa ülkelerinden örnek alındığı için yıllardır Türk mühendislerin depreme 

dayanıklı birleşim detayları üzerinde durmaları ve incelemeleri gerekmiştir.  

5.2. Türkiye’de Deprem Yönetmeliği’nin Gelişimi 

Depreme dayanıklı yapı tasarımı kavramı ülke topraklarının büyük çoğunluğunun 

deprem bölgesi üzerinde olduğu ülkemiz için büyük öncelik taşımaktadır. Türkiye‘de 

deprem mühendisliği 1940 yılındaki ilk deprem yönetmeliğinin hazırlanması ile 

başlamıştır. Ülkemizde en yaygın yapı türü olan betonarme yapılarla ilgili 

yönetmelikler en son aşamada TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım 

Kuralları  ve Bayındırlık Bakanlığı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik 1997 ile son halini almıştır. 

1940 da yayımlanan ilk yönetmelik yapılara etkiyen deprem yüklerinin hesaplanması 

için gereken yöntemleri içermekteydi. Sünek yapı oluşturmak için gereken yapı 

elemanlarının boyutları ve donatı detayları ile ilgili sınırlamalar deprem 

yönetmeliğine 1975‘ de girmiştir.   

Türkiye‘de deprem yönetmeliğinin gelişimi genel olarak büyük ve yıkıcı hasarlar 

veren depremlerden sonra olmaktadır. Türkiye‘nin en büyük ve en aktif fay hattı olan 

Kuzey Anadolu Fay Hattı‘nda (Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında 

doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık 

hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km, 

genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir) 1940 ile 2004 arasında  8 adet 6.9 ve 

üzerinde şiddette deprem olmuştur.  
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Bu depremlerden en şiddetlisi  1939 yılında Erzincan‘da olan depremdir. 26-27 

Aralık 1939‘da Erzincan‘da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısı şiddeti Richter ölçeğine 

göre 7.9 olan deprem sonucunda toplam 32.962 kişi ölmüş, yaklaşık 100.000 kişi 

yaralanmış ve 116.720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan 

bu deprem Türkiye‘nin en ciddi deprem felaketlerinden biridir. Bu depremde 

Erzincan‘dan Kelkit Vadisini izleyerek Niksar‘a kadar uzanan yaklaşık 350 km‘ lik 

bir kırık sistemi oluşmuştur. Bu felaket sonucunda 1940 yılında Prof. Dr. İhsan 

Ketin' in önderliğinde Türkiye‘nin depremselliğini incelemek üzere bir ekip 

kurulmuştur. Türkiye‘nin ilk deprem yönetmeliği bu depreme müteakiben 1940 da 

yayımlanmıştır. Bu araştırmaların devamı olarak 1942 yılında ilk deprem haritası 

oluşturulmuş ve bu harita 1945 yılında yürürlüğe konulmuştur. Deprem 

yönetmeliğindeki değişmeler ve takribi yıllardaki büyük ölçekli depremler birbirini 

takip etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, her deprem felaketi bir sonraki 

depremler için daha bilgili olarak hazırlanabilmemize olanak vermekte ve deprem 

mühendisliğine laboratuar ortamında sağlanamayacak tecrübeler kazandırmakla 

beraber büyük yıkımlar getirmektedir. Türkiye‘de 1939 ile 2005 arasında oluşan 6 

şiddetinde ve üzerindeki şiddette depremler ve bu depremlerin diri faylara göre 

dağılımı Şekil 5.2 ‗de verilmiştir. 

 

Şekil 5.2: 1939-2005 yılları arasında 6 ve üzerinde şiddetteki depremler 

Bu depremlerin en yıkıcıları olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan 8 adet 7,00 

ve üzerinde şiddette olan depremle 90.000 e yakın insanımızı kaybetmemiz ve  

650.000 e yakın yapının yıkımına neden olmuştur. 
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Bu depremleri verdiği bilgiler ve elde edilen kayıtlarla deprem hasarlarının 

incelenmesi sonucu depreme dayanıklı yapı tasarımı felsefesi ve buna bağlı olarak 

ilerleyen yıllarda  sünek yapı davranışı yönetmeliğe dahil olmuştur. Kronolojik 

olarak deprem yönetmeliğinin gelişimi aşağıdaki gibi verilecektir (Tablo 5.1). 

Tablo 5.1: Yıllara göre deprem yönetmeliğindeki değişimler[18] 

Yıl Yönetmelik Değişimi 

1940 İlk Deprem Yönetmeliği yayımlandı. 

1942 Deprem Haritası hazırlandı 

1944 
Deprem Yönetmeliği revize edildi 

Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi olarak yayımlandı 

1945 Deprem Bölgeleri Haritası yürürlüğe kondu 

1947 Deprem Yönetmeliği revize edildi 

1949 
Deprem Yönetmeliği revize edildi 

1949 Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği olarak yayımlandı 

1953 

Deprem Yönetmeliği revize edildi 

1953 Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

olarak yayımlandı 

1958 İmar ve İskan Bakanlığı kuruldu 

1961 Deprem Yönetmeliği revize edildi. 

1962 
1962 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik olarak 

yayımlandı 

1963 Deprem Haritası revize edildi 

1968 

Deprem Yönetmeliği revize edildi 

1968 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik olarak 

yayımlandı 

1975 

Deprem Yönetmeliği revize edildi 

1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik olarak 

yayımlandı 

Sünek tasarıma giriş yapıldı 

1997 

Deprem Yönetmeliği Revize Edildi 

1997 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında yönetmelik olarak 

yayımlandı  

Sünek Tasarım Zorunlu Hale Geldi 

2005 
Taslak Deprem Yönetmeliği hazırlandı 

Yapıların güçlendirilmesi ile ilgili şartlar eklendi 
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5.3 Deprem Yönetmeliği’nin Hesap Esasları ve Gelişimi 

Türkiye‘nin ilk deprem yönetmeliği tarihimizde yaşadığımız en yıkıcı deprem olan 

1939 Erzincan depreminden sonra oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanmış ve 

1940 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu deprem yönetmeliği zamanın İtalyan Deprem 

Yönetmeliğine benzemektedir. Bu yönetmelikte taban kesme kuvveti V , binanın 

ağırlığı W ile yatay kuvvet katsayısının C çarpımından oluşuyordu. 

Yapıya taban kesme kuvveti yatayda yayılı bir yük olarak etkitiliyordu ve C katsayısı 

daha deprem bölgesi kavramı ve deprem haritası oluşturulmadığı için her bölge ve 

yapı için 0.10 olarak alınıyordu. Buradan anlaşılacağı üzere taban kesme kuvveti 

yapının ağırlığının%10‘una eşit bir yatay yayılı yük kabul ediliyordu. 

1942 yılında hazırlanan ve 1945 yılında resmi olarak yürürlüğe giren deprem haritası 

Türkiye‘yi 3 farklı deprem bölgesine ayırıyordu. 1.‘ den 3.‘ cüye doğru gidildikçe 

deprem riski azalıyordu. Bu bölgeler oluşturulurken esas olarak bölgelerin 

depremlerde gözlemlenen ve hesaplanan deprem yer hareketleri göz önüne alınmış, 

sınırlar çizilirken jeolojik olarak kesişen bölgelerde siyasi sınırlar göz önüne alınarak 

bölgelendirme yapılmıştır. 3. derece deprem bölgeleri deprem kuşağı dışında kabul 

edilip deprem yükleri etkitmeden tasarım yapılmasına izin verilmiştir [10]. 

Deprem bölgelerinin oluşturulması ile 1947 yılında deprem yönetmeliğinde bölgelere 

göre yatay kuvvet katsayısı C belirlenmiş, birinci derece deprem bölgelerinde 0.10 

olarak kalırken, ikinci derece deprem bölgelerinde 0.05 e düşürülmüş ancak deprem 

yüklerine göre elemanlar kontrol edilirken taşıma kapasiteleri %25 arttırılmıştır. Bu 

deprem yönetmeliğinde kısıtlamaların hafiflemesine izin verilmiştir.  

Yönetmelik güncelleştirme çalışması 1949 yılında da devam etmiş ve katsayılar 1. 

derece deprem bölgeleri için 0.02 ile 0.04 arasına, 2. derece deprem bölgeleri için 

0.01 ile 0.03 arasına çekilmiştir. Bu uygulama mühendise daha çok inisiyatif vermiş 

ve bölgenin zemin koşullarına ve yapının tipine göre katsayıların seçilmesini 

öngörmüştür. Bu yönetmelikte kat ve bina ağırlığı hesabı değişmiştir. Her katın 

ağırlığının o katın zati ağırlığı ile yapı kullanım tipine göre belirlenen bir katsayı ile 

o katın hareketli yükü ile çarpımından oluştuğu  kabul edilmiş ve  yapı ağırlığı 

katların ağırlığının toplamı olarak ifade edilmiştir.  

1949 dan sonra deprem yönetmeliğindeki ilk değişiklik 1953 yılında yapılmıştır. 

Eleman boyutları ile ilgili herhangi bir kısıtlama eklenmemiştir. Bu yenilemede 
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eklenen esas unsur deprem yüklerinin kombinasyonlar halinde etkimesidir. Yani 

yapının tasarımında ele alınacak kuvvetleri, yapının zati ve hareketli ağırlıkları, 

deprem kuvveti ve rüzgar kuvvetleri idi. 

1963 yılında deprem haritasında ve deprem bölgelerinde değişiklikler, yenilemeler 

yapılmış ve ilk olarak 4 ayrı deprem bölgesi verilmiştir. Bu sıralama Modifiye 

Mercalli Şiddet Cetveli kullanılarak, beklenen en şiddetli yer hareketine göre 

belirlenmiştir. 1. derece deprem bölgelerinde MMI‘ ya göre 8 şiddeti ve üstündeki 

şiddetlerde,  2. derece deprem bölgeleri MMI 7 şiddeti ve üstü şiddetlerde, 3. derece  

deprem bölgeleri MMI 6 şiddeti ve üstündeki şiddetlerde, 4. derece deprem bölgeleri 

MMI 5 şiddeti ve altındaki şiddetlerde depremler beklenmektedir. Deprem haritası 

siyasi haritaya göre belirlenip bölgelere ayrıldığı için deprem bölgeleri arasında 

kolaylıkla geçiş olmakta ve jeolojik benzerlikler göz ardı edilmektedir. 1962 yılı 

deprem bölgeleri haritası Şekil 5.3‘de verilmiştir 

 

 

Şekil 5.3: 1963 Yılı Deprem Bölgeleri Haritası 

1968 yılında yapılan revizyon birçok uygulamayı değiştirdi. Betonarme yapı 

elemanlarının boyutlandırılmasına kısıtlandırmalar ve şartlar getirildi. Diğer 

yönetmeliklerin üstünde durduğu gibi taban kesme kuvveti ve bu kesme kuvvetini 

belirleyen katsayı değiştirildi. 

C = C0αβγ                               (5.1) 

Denkleminde C0 , deprem bölgesinin , α yapının yapıldığı zeminin, β yapının 

kullanım amacının ve öneminin, γ‘ da yapının dinamik hareketinin öngördüğü 
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katsayılardır. C0 ; 1. Derece deprem bölgelerinde 0.06 olarak, 2. Derece deprem 

bölgelerinde 0.04 olarak, 3. Derece deprem bölgelerinde 0.02 olarak tanımlandı. Bu 

yönetmelikte 4. Derece deprem bölgeleri deprem riskinin önemsenemeyecek kadar 

az olduğu bölgeler olarak kabul edildikleri için bu bölgelerdeki yapılar herhangi bir 

deprem kuvveti ve etkisi olmadan tasarlanacak olarak kabul edilmişlerdir.  α , zemin 

şartlarına göre , zemini kaya ise 0.80, kumlu ,çakıllı veya sert kil ise 1.00 ve gevşek 

zemin ise 1.20 olarak tanımlanmıştır. β yapı önem katsayısı olmakla beraber, tarihi 

yapılar,sıklıkla kullanılan yapılar, yüksek öneme haiz yapılar için 1.50 olarak diğer 

yapılar için 1.00 olarak tanımlanmıştır. γ katsayısı bu yönetmelikle beraber ilk kez 

kullanılan yapının hakim periyodu T ‗ ye göre hesaplanmaktadır. 

Her iki koşul için de yapının periyodu 0.3 sn‘ den küçük olmayacaktır. H yapının 

temel kotundan itibaren yüksekliği, D ise yapının incelenen yönündeki genişliği 

olarak alınacaktır.  

Taban kesme kuvvetinin daha önce uygulandığı gibi yayılı yük olarak etkitilmek 

yerine genel olarak bir yapının ilk mod şekli ile orantılı olarak yapıya etkitilmesi 

öngörülmüştür. 

Bu yönetmelik ayrıca betonarme elemanlara boyut zorunluluğu getirmiştir. Donatı 

oranları tam olarak açıklanmamakla beraber, etriye konulması gerekliliğini ortaya 

koymuş ve kolon-kiriş birleşim bölgelerinde donatı sürekliliğinin sağlanması 

gerektiğini ifade etmiştir.  Perde elemanlar için getirilen bir şart da eğer yapı her 

deprem bölgesi için ayrı ayrı verilen yapı sınır yüksekliğini geçtiği hallerde 

perdelerin yapı yüksekliği boyunca devamlı olma koşulu aranmıştır. 

1975 yılında yeni yönetmelik yayınlanmasından önce 1968 yılında İmar ve İskan 

Bakanlığı‘nın yönetiminde yeni bir deprem haritası oluşturmak üzere bir proje 

hazırlanmıştır. Bu projede geçmiş depremlere, yer hareketlerine, plaka tektoniğine ve 

jeolojik yapıya göre bir deprem haritası oluşturulmuş ve bu harita 1972 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Bu yeni deprem haritasına göre deprem bölgeleri 5‘e ayrılmıştır. 

Bu ayrımda 1900 yılından 1970 yılına kadar olan o bölgelerde gözlenen en şiddetli 

depremler göz önünde tutuldu. MSK Şiddet cetveline göre 1. Derece deprem 

bölgeleri IX şiddeti ve daha büyük şiddetlerde, 2. Derece deprem bölgeleri VII 

şiddeti ve daha büyük şiddetlerde, 3. Derece deprem bölgeleri VII şiddeti ve daha 

büyük şiddetlerde, 4. Derece deprem bölgeleri VI şiddeti ve daha büyük şiddetlerde, 
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5. derece deprem bölgeleri V şiddeti ve altındaki şiddetlerde depremlerin olduğu ve 

beklendiği bölgeler olarak tanımlanmıştır. 

Bu deprem haritası hazırlandıktan sonra 1975‘te yeni deprem yönetmeliği 

uygulamaya girmiştir. Deprem yüklerinin hesapları değiştirilmiş, sünek yapı tasarımı 

ve buna uygun detaylandırma ile ilgile şartlar getirilmiştir. 

Boyut sınırlamalarının dışında 1975 yönetmeliğinde diğer yönetmeliklerde olduğu 

gibi taban kesme kuvveti katsayısının hesaplanma yöntemi değiştirilmiştir. 

KISCC
0

                     (5.2) 

C0, deprem bölgelerine göre değişen ve sırasıyla 1., 2., 3. ve 4. Derece deprem 

bölgeleri için 0.10, 0.08, 0.06 ve 0.03 olarak alınacaktır. 5. derece deprem 

bölgelerinde deprem hesabı gerekmemektedir. K ise yapının çerçeve sistemine daha 

doğrusu yük taşıma mekanizmasına göre belirlenecektir. I, yapı önem katsayısı 1968 

yönetmeliğindeki β katsayısı gibi kullanılacak ve tarihi yapılar, sıklıkla kullanılan 

yapılar, yüksek öneme haiz yapılar için 1.50 , diğer yapılar için 1.0 alınacaktır. 

S spektrum katsayısı ise yapının deprem etkisi altında hareketinin taban kesme 

kuvvetine etkisini ifade etmektedir.  

0
-8.0

1

TT
S



                    (5.3) 

Bu denklemde T yapının hakim periyodu, T0 ise zemini periyodunu ifade etmektedir. 

T0 Tablo 5.2‘den alınacaktır.  
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Tablo 5.2: Spektral İvme – Periyot Grafiği 

 

N, temelden itibaren kat sayısı olmak üzere, bu iki denklemden ufak olanının 

seçilmesi ile elde edilecektir. 

Deprem mühendisliğinin ve deprem yönetmeliğinin Türkiye‘deki gelişimi 1997 

yılında Bayındırlık Bakanlığı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik‘ i ile devam etmiştir. 1997 deprem yönetmeliği birçok yapıdan daha 

önceki yönetmeliklerden farklı olarak dinamik analiz yöntemlerini şart koşmaktadır. 

Lineer ve non-lineer dinamik analizler ve mod süperpozisyon yöntemleri 

yönetmeliğe girmiştir. 1997 afet yönetmeliği ile beraber deprem haritası da 

yenilenmiştir. 

5.4 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 

1997 yılında yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği ile yapının mimari 

projesinden itibaren deprem yüklerini taşıyıcı sistem elemanları ile temel zeminine 

kadar düzenli bir şekilde taşıyacak şekilde tasarlanması öngörülmüştür. Bunun 

sağlanabilmesi için her elemanın kendi yükünü taşımak dışında mesnetleri ile taşıdığı 

yükü diğer elemanlara aktarması gerekmektedir. Bu sistem oluşturulurken yapının 

rijitlik, dayanım ve sünekliğinin optimum düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu 

nedenle 1997 deprem yönetmeliği sınır durumlar belirlenmiştir. Bunlardan birincisi 

kullanılabilirlik durumudur. Kullanılabilirlik durumu yapının hafif şiddetteki ve 

sıklıkla olan depremlerde yapısal olmayan hasarlarla ve elastik sınırların içinde 
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kalarak deprem yüklerini karşılamasıdır. Hasar kontrol durumu olarak 

tanımlayabileceğimiz ikinci durum ise yapının orta şiddetteki depremlerde elastik 

sınırların dışına çıkabilmesi, ancak yapının kolaylıkla onarılabilecek taşıyıcı sistem 

hasarları ile deprem kuvvetlerini karşılamasıdır. Üçüncü durumda ise yapının çok 

seyrek ama  şiddetli depremlerde ise elastik sınırın ötesinde, deprem yüklerini plastik 

mafsallarla karşılaması ve can kaybına yol açacak şekilde toptan göçme durumuna 

geçmemesi istenmektedir. Üçüncü durum için yapılacak hesaplamada; yapının 

elastik sınırlarının ötesinde, deplasmanlar yaparak, plastik mafsallar oluşturarak ve 

onarılamayacak hasarlar yaparak deprem yüklerini sönümlemesi üzerinde 

durulmalıdır.  

Bu şartların sağlanmasından önce üzerinde durulması gereken konu yapının 

mimarisinin yatayda ve düşeyde uygun olarak tasarlanmasıdır. Mimari tasarımda ilk 

dikkat edilmesi gereken konu  yapı sistemi tercihine göre karışık olmayan, basit ve 

sürekli taşıyıcı sistemlere olanak verecek şekilde düzenlenmiş bir tasarım 

yapılmasıdır. 

Planda yapının simetrik ve basit şekillerden oluşması gerekmektedir. Yapı geometrisi 

karmaşıklaştıkça yapının deprem etkisi altında davranışı değişecek ve çözümü zor 

sistemler ortaya çıkacaktır. Mimari kaygılar önemli olmakla beraber yapının burulma 

oluşmayacak ve farklı ötelenmeler yapmayacak bir şekilde tasarlanması 

gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında yapının planda ve düşeyde aşağıda 

belirtilen özellikleri taşıması önerilmektedir. 

a) Planda ani rijitlik değişimi yaratacak şekillerden kaçınılmalı, mümkünse planda 

simetriyi sağlayacak şekilde yapı dilatasyonlarla ayrılmalıdır. 

b) Yapı planında girinti ve çıkıntılar yapılması bu bölgelerde gerilmelerin 

yığılmasına , burulma oluşmasına neden olacaktır.  

c) Kullanım amacına göre yapıların planlarında yapılan döşeme boşlukları hem 

döşemelerin diyafram davranışlarını etkilemekte hem de burulmalara yol 

açmaktadır. Mümkün olduğunca bu uygulamadan kaçınılmalıdır. 

d) Yapının düşey sisteminde de ani rijitlik değişimlerinden kaçınılmalı, mümkünse 

düşeyde simetri sağlanmalı ve yapı basit şekillerden oluşacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 
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e) Özellikle yüksek yapılarda meydana gelmekle beraber katlar arası kütle 

farklılıkları ve düzensizliklerinden kaçınılmalıdır.  

f) Kütle düzensizliği gibi yapının düşeyde rijitlik düzensizliği de yapının 

davranışını etkileyeceği ve taşıyıcı sistemde farklı yüklemelere yol açacağı için 

kaçınılmalıdır. 

g) Yapının planında ve kesitinde oluşacak narinliklere izin verilmemeli, yapının 

boyutları mümkün olduğunca birbirine yakın değerlerde olmalıdır.  

h) Bitişik düzende yapılar yapılırken kat seviyeleri bitişik yapılarda aynı 

yüksekliklerde olmalı, çekiçleme etkisi önlenmelidir. 

i) Kısa kolonlar oluşturacak şekilde tasarımdan kaçınılmalıdır. 

Yukarıdaki şartların sağlanması mimari açıdan yapının depreme hazırlanmasını 

sağlar. Bu  şartları sağlarken deprem yönetmeliğinin ilgili maddesini planda 

düzensizliklerle ilgili şu koşulları sunmaktadır (Tablo 5.3). 

Daha önce de belirtildiği üzere, deprem etkisi altında yapının ve elemanlarının 

taşıması gereken özellikleri  dayanım, süneklik ve sınırlı yanal öteleme yapma 

kabiliyetini (rijitlik) olarak tanımlayabiliriz. Yapı incelenirken bu şartlar kontrol 

edilmelidir. 

Süneklik, yapının mukavemetinde önemli ölçüde bir azalma ve kararsız denge 

olmaksızın, deprem esnasında ortaya çıkan enerjinin büyük kısmını elastik sınırın 

ötesindeki elastik olmayan davranışla ve tersinir dönüşümlü büyük şekil 

değiştirmelerle yutma yeteneğidir. Deprem kuvvetleri ve kısa süreli büyük yükler 

oldukları  ve yapı elemanlarının dayanımlarının üstünde bir büyüklükle yapıya 

etkidikleri için açığa çıkan büyük enerjinin sönümlenmesi oldukça zordur. Bu 

enerjiyi sönümlemek için sadece elastik sınırlar içinde kalan bir sistemin ekonomik 

olması mümkün değildir. Bunun yerine yapının elastik sınırları aşarak plastik şekil 

değiştirmeler yapması ve elemanlarının üzerinde plastik mafsal olarak adlandırılan  

elemanın momentten dolayı plastik dönmeler yaptığı ve bu plastik yer 

değiştirmelerin toplandığı noktalarla enerji yutması sağlanmalıdır 
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Tablo 5.3: Yapıda Düzensizlikler 

A – PLANDA DÜZENSĠZLĠK DURUMLARI  
İlgili 

Maddeler  

A1 – Burulma Düzensizliği : Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri 

için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki 

ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı η
bi 

‘nin 

1.2‘den büyük olması durumu [η
bi 

= (Δ
i
)

max 
/ (Δ

i
)

ort 
> 1.2]  

6.3.2.1  

A2 – Döşeme Süreksizlikleri : Herhangi bir kattaki döşemede  

I – Merdiven ve asansör boşlukları dahil, boşluk alanları toplamının kat brüt alanının 

1/3‘ünden fazla olması durumu,  

II – Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle  

aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının bulunması durumu,  

III – Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması durumu  

6.3.2.2  

A3 – Planda Çıkıntılar Bulunması : Bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların 

birbirine dik iki doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de, binanın o katının aynı 

doğrultulardaki toplam plan boyutlarının %20'sinden daha büyük olması durumu  

6.3.2.2  

B – DÜġEY DOĞRULTUDA DÜZENSĠZLĠK DURUMLARI  
İlgili 

Maddeler  

B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) :  

Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, 

herhangi bir kattaki etkili kesme alanı‘nın, bir üst kattaki etkili kesme alanı‘na oranı 

olarak tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı ηci ‘nin 0.80‘den küçük olması 

durumu. [ηci = (ΣAe)i / (ΣAe)i+1 < 0.80]  

Herhangi bir katta etkili kesme alanının tanımı :  

ΣAe = ΣAw + ΣAg + 0.15 ΣAk   

6.3.2.3  

B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) :  

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir i‘ inci kattaki 

ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat 

ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ‘nin 

1.5‘tan fazla olması durumu. [ηki = (Δi /hi)ort / (Δi+1 /hi+1)ort > 1.5 veya ηki = (Δi 

/hi)ort / (Δi−1/hi−1)ort > 1.5]  

Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ± %5 ek dışmerkezlik etkileri de  

göz önüne alınarak 6.7‘ye göre yapılacaktır.  

6.3.2.1  

B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği :  

Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı katlarda 

kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması, ya da üst 

kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması durumu  

6.3.2.4  
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 Şekil 5.4: Yük – Yerdeğiştirme Eğrisi 

Şekil 5.4‘de gösterilen B yapısı sünek davranış gösterirken A yapısı sünek değildir. 

A sistemi limit ötelemesi elastik ötelemesine yakın olduğu için sünek davranış 

göstermemekte B yapısının limit yer değiştirmesi elastik yerdeğiştirme sınırının çok 

üstündedir. Bu plastik enerji tüketme kabiliyetinin de yüksek seviyede olduğunu 

gösterir. 

Çelik malzeme yapı itibarı ile betondan daha sünektir. Bu süneklik farkı gevrek 

kırılma olarak nitelendirilen donatı akmadan betonun taşıma gücüne ulaşmasından 

olabildiğince kaçınılmalıdır. Betonarme elemanların birleşim yerlerinde oraya çıkan 

gevrek kırılmaya neden olan kesme kırılmaları ve betonla donatı arasındaki 

aderansın çözülmesini engellemek için elemanların kesme kapasitelerinin eğilme 

kapasitelerine oranla daha fazla olması sağlanmalıdır. Enine donatıların kullanımı 

elemanların sünekliğinin artmasına neden olacağı gibi kenetlenme bölgelerinde 

sıklaştırılması kenetlenme çözülmesini engelleyecektir. 

Sünekliği düşüren etkenlerin başında eksenel yük gelir. Eksenel basınç ve eğilme 

altındaki elemanlarda  eksenel yük düzeyi sınırlanarak, sargı donatısı arttırılarak veya 

donatı oranları sınırlanarak gevrek kırılmalar önlenmektedir.  Kolon- kiriş birleşim 

bölgelerinde sünekliğin kuvvetli kolon - zayıf kiriş ile sağlanması istenilmektedir. Bu 

konuda deprem yönetmeliğinin ilgili maddesi şu şekildedir. 

7.3.5. Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu 

7.3.5.1 - Sadece çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan 

taşıyıcı sistemlerde, her bir kolon - kiriş düğüm noktasına birleşen kolonların taşıma 
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gücü momentlerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen kirişlerin taşıma gücü 

momentleri toplamından en az %20 daha büyük olacaktır (Şekil 7.4): 

(Mra + Mrü) ≥ 1.2 (Mri + Mrj)       (7.3) 

7.3.5.2 - Denk.(7.3)‘ün uygulanabilmesi için, düğüm noktasına birleşen kirişlerin 

7.4.1.1‘de verilen boyut koşullarını sağlaması zorunludur. 

7.3.5.3 - Denk.(7.3), her bir deprem doğrultusunda ve depremin her iki yönü için 

elverişsiz sonuç verecek şekilde ayrı ayrı uygulanacaktır (Şekil 7.4). Kolon taşıma 

gücü momentlerinin hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en 

küçük yapan Nd eksenel kuvvetleri göz önüne alınacaktır. 

7.3.5.4 - Denk.(7.3)‘ün uygulanmasına ilişkin özel durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

 (a) Düğüm noktasına birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10 Ac fck olması 

durumunda, Denk.(7.3)‘ün sağlanması zorunlu değildir. 

(b) Tek katlı binalarda ve çok katlı binaların en üst katındaki düğüm noktalarında 

Denk.(7.3)‘ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmayacaktır. 

(c) Kirişlerin saplandığı perdenin zayıf doğrultuda kolon gibi çalışması durumunda, 

Denk.(7.3)‘ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmayacaktır.[11] 

Bu sistem sonucunda plastik mafsalların kiriş uçlarında oluşması istenmektedir. Kiriş 

uçlarında mafsallaşmanın koşulları vardır:  

a) Kiriş boyuna donatıları kolon içinde sürekli ve yeterli ankraj boyunda uzanmalıdır,  

b) Beton ile donatı arasında aderansın yitirilmemesi için beton enine donatı ile 

sarılmış olmalıdır, 

 c) Kiriş donatısının basınç etkisi altında burkulmaması için enine donatı (etriyelerle) 

yeterli aralıklarla sarılmış olacaktır.  

Böylece beton donatı ile birlikte yük taşıyabilecek, birbirlerine yük aktarabilecekler, 

donatı betondan sıyrılmayacak ve de burkulmayacaktır.[12] 

Sünekliğin bu deprem yönetmeliğine getirdiği değişikliklerden biri de Sistem 

Davranış Katsayısı (R)‘ dır. Bu kısımda sünek davranış katsayısını anlatmak için 

yapının yeterli dayanıma sahip olma ilkesi üzerinde durmak gerekecektir. 
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Dayanım ilkesi genel bir anlatımla yapıyı oluşturan elemanların ve bu elemanların 

birleştikleri düğüm noktalarının kendi yüklerini taşıyacak, ve taşıdıkları yükleri 

düzgün bir sistemle temel zeminine aktaracak dayanıma sahip olmaları gerekliliğidir. 

Daha önce de belirtildiği gibi yapıyı ya da elemanları tamamen elastik sınırlarda 

tutmak hem maliyet açısından ekonomikliğini yitirmesine, kesitlerin istenenden daha 

büyük olmasına ve mimari sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.  

Boyutlandırma kapasite ilkesine göre kabul edilen düzeydeki yatay yük, taşıyıcı 

sistem tarafından karşılanacaktır ve daha büyük etkilerde hasar oluşacak bölgeler 

tahmin edilebilecek ve toptan göçme olmayacak şekilde sünek hareketle bu yükler 

sönümlenecektir. Deprem yüklerine göre boyutlandırma, enerji sönümlenmesine göre 

yapılmalıdır.  

Bu kavramların ışığında Sistem Davranış Katsayısı‘nı açıklamak mümkündür    

(Tablo 5.4). Sistem davranış katsayısı, bir yapıyı oluşturan yük taşıma sisteminin 

deprem etkisi altında enerji tüketme ve süneklik özelliğinin bir göstergesidir. Diğer 

yapı yönetmeliklerinde genel olarak yapıların benzer davranış gösterdikleri 

düşünülse de 1997 deprem yönetmeliğinde sistemlerin birbirinden farklı davranışlar 

yapacağı kabul edilmiş ve yapı türüne göre deprem kuvvetinin azaltılması, zira bazı 

yapıların deprem yüklerini elastik sınırın ötesinde deplasmanlar yaparak tükettiği, 

bazı yapıların ise bu davranışı sergilemeyecekleri, onun için elastik sınırın içinde 

kalacak şekilde tasarlanmaları gerektiği öne sürülmüştür. Deprem yükü 

hesaplanırken azaltma katsayısı olarak sistem davranış sayısı kullanılır ve yatay 

deprem yükleri bu sayıya bölünerek yapıya etkitilir. Sistem davranış katsayısı genel 

olarak lineer elastik durumdaki maksimum iç kuvvetin lineer olmayan durumdaki 

maksimum iç kuvvete oranı olarak tanımlanabilir.   

Bunun dışında 1997 deprem yönetmeliğine Elastik Tasarım İvme Spektrumu  

kavramı getirilmiş ve deprem haritasına uygun olarak bölgelere ait Etkin yer ivmesi 

tanımlanmıştır. Deprem spektrumu, bir deprem etkisine maruz kalan tek serbestlik 

dereceli bir sistemin deprem yükleri altında göstereceği ivme, hız ve yerdeğiştirme 

davranışlarının maksimum değerlerini serbest titreşim periyoduna bağlı olarak 

gösteren eğridir. 
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Tablo 5.4: Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı 

BĠNA TAġIYICI SĠSTEMĠ 

Süneklik 

Düzeyi 

Normal 

Sistemler  

Süneklik 

Düzeyi 

Yüksek 

Sistemler  

(1) YERİNDE DÖKME BETONARME BİNALAR  
(1.1) Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı  

binalar ..................................................................................…  

(1.2) Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu)  

perdelerle taşındığı binalar..................................................…..  

(1.3) Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle  

taşındığı binalar....................................................................…  

(1.4) Deprem yüklerinin çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ  

kirişli (boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar  

(1.5) Deprem yüklerinin tamamının, üstteki bağlantıları mafsallı olan 

kolonlar tarafından taşındığı tek katlı binalar  

4  

4  

4  

4  

──  

8  

7  

6  

7  

5  

(2) PREFABRİKE BETONARME BİNALAR  
(2.1) Deprem yüklerinin tamamının bağlantıları tersinir  

momentleri aktarabilen çerçevelerle taşındığı binalar .......…...  

(2.2) Deprem yüklerinin tamamının kolonları üstten mafsallı tek katlı 

çerçevelerle taşındığı binalar ......................................  

(2.3) Deprem yüklerinin tamamının prefabrike boşluksuz  

perdelerle taşındığı binalar..................................................…..  

(2.4) Deprem yüklerinin, bağlantıları tersinir momentleri  

aktarabilen prefabrike çerçeveler ile yerinde dökme boşluksuz  

ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından birlikte  

taşındığı binalar………………………………………………..  

(2.5) Deprem yüklerinin yerinde dökme boşluksuz ve/veya bağ kirişli 

(boşluklu) perdeler tarafından taşındığı, prefabrike çerçeve 

bağlantıları mafsallı olan binalar………….………….  

3  

──  

──  

3  

3  

6  

5  

4  

5  

4  

(3) ÇELİK BİNALAR  
(3.1) Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı  

binalar..................................................................................…  

(3.2) Deprem yüklerinin tamamının kolonları üstten mafsallı tek katlı 

çerçevelerle taşındığı binalar ......................................  

(3.3) Deprem yüklerinin tamamının çaprazlı perdeler veya  

yerinde dökme betonarme perdeler tarafından taşındığı binalar  

(a) Çaprazların merkezi olması durumu...............................…  

(b) Çaprazların dışmerkez olması durumu..........................….  

(c) Betonarme perdelerin kullanılması durumu........................  

(3.4) Deprem yüklerinin çerçeveler ile birlikte çaprazlı çelik  

perdeler veya yerinde dökme betonarme perdeler tarafından  

birlikte taşındığı binalar  

(a) Çaprazların merkezi olması durumu...............................…  

(b) Çaprazların dışmerkez olması durumu...........................…  

(c) Betonarme perdelerin kullanılması durumu........................  

5  

4  

4  

──  

4  

5  

──  

4  

8  

6  

5  

7  

6  

6  

8  

7  
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1997 deprem yönetmeliğinde  elastik deprem yükleri hesaplanırken yapının 

bulunduğu deprem bölgesi, bu bölgenin şartlarına göre oluşacak spektral ivmeler, 

yapının imar amacı ve kullanım amacına göre önemi, ve yapının doğal periyodunda 

salınırken zemin ile etkileşimi sonucu oluşacak spektrum değerleri kullanılmaktadır. 

   TISATA
0

                    (5.4) 

Bu denklemde A(T)  katsayısı Spektral İvme Katsayısı olup, deprem yüklerinin 

belirlenmesinde esas olarak kullanılan %5 sönüm oranlı elastik Tasarım İvme 

Spektrumu‘nun yerçekimi ivmesi g‘ ye bölünmesine karşılık gelmektedir. 

Denklemi oluşturan katsayıları teker teker incelersek A0 olarak simgelenen Etkin Yer 

İvmesi katsayısı yapının bulunduğu  deprem bölgesine göre yönetmelikte belirtilen 

bir katsayıdır. 1. Derece deprem bölgelerinde 0.40, 2. Derece deprem bölgelerinde 

0.30, 3. Derece deprem bölgelerinde 0.20 ve 4. Derece deprem bölgelerinde 0.10 

olarak alınacaktır. 

Bina önem katsayısı olarak tanımlana I,  kullanım amacına göre depremde daha çok 

elastik bölgede kalması gereken yapılar için yüksek, daha az kullanılan ve 

dayanımının daha ekonomik sınırlarda olması gereken yapılar için küçük alınabilir. 

Deprem yönetmeliğinde Tablo 5.5‘ de verilen değerler kullanılacaktır. 

Tablo 5.5: Bina Önem Katsayısı 

Binanın Kullanım Amacı  

veya Türü  

Bina 

Önem  

Katsayısı 

(I)  

1. Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde içeren binalar  

a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar  

(Hastaneler,dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer 

haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri,  

enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye  

yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları)  

b) Toksik, patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin  

bulunduğu veya depolandığı binalar  

1.5 

2. İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli eşyanın 

saklandığı binalar 
a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri  

kışlalar, cezaevleri, vb.  

b) Müzeler  

1.4 

3. İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar 
Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, vb.  

1.2 

4. Diğer binalar 
Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar  

(Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb)  

1 
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S(T) olarak belirtilen Spektrum Katsayısı ise yapının doğal titreşim periyotlarına 

bağlı olarak zeminle olan etkileşimi sonucunda ortaya çıkan etkiyi ve bu etkinin 

elastik deprem yüklerindeki değişimini tanımlar. Yapının hakim periyodu ile zemine 

bağlı spektrum karakteristik periyotlarının fonksiyonudur. Zemin sınıfına göre 

spektrum karakteristik periyotları Tablo 5.6‘ da verilmiştir.  

Tablo 5.6: Spektrum Karakteristik Periyotları 

Yerel Zemin Sınıfı  T
A
 

(saniye)  

T
B
 

(saniye) 

Z1  0.10  0.30  

Z2  0.15  0.40  

Z3  0.15  0.60  

Z4  0.20  0.90  

Sistem davranış katsayısı Tablo 5.4‘de verilen değerlerden seçildikten sonra Deprem 

yükü azaltma katsayısına dönüştürülür. Deprem yükü azaltma katsayısı tanımından 

da anlaşılacağı üzere;  hesaplanan elastik deprem yükleri bu katsayıya bölünerek 

azaltılırlar. Buradaki amaç daha önce bahsedildiği üzere sünek olarak tasarlanan 

yapıların tasarım kuvvetlerinden çok daha fazla enerjiyi sönümleyebilecek olması ve 

buna bağlı olarak hesapta kullanılacak deprem yüklerinin azaltılmasıdır. R katsayısı 

düşük periyotlu yapılar için çok ufak olacağı üzere zemin tipine ve yapının 

periyodunun bu zemin tipinin spektrum karakteristik periyoduna göre ufak olan 

periyodunun oranına göre deprem yükü azaltma katsayısına çevrilir.  

A

a
T

T
RTR )5.1-(5.1)(                  (0 ≤ T ≤ TA)                (5.5) 

RTR
a

)(                                           (T>TA)                          (5.6) 

Bu değerler hesaplandıktan sonra farklı hesap yöntemi kullanılarak deprem yükleri 

ve taban kesme kuvvetleri hesaplanabilir. Deprem yönetmeliği bulunduğu deprem 

bölgesi ve yapının özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanmasını öngörür. Bu 

hesap yöntemleri  

a) Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 

b) Mod Birleştirme Yöntemi 

c) Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi 
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Eşdeğer deprem yükü yöntemi diğer yöntemlere kıyasla uygulaması daha kolay bir 

yöntemdir. Eşdeğer deprem yükün yönteminin uygulanması için gereken şartlar  

Tablo 5.7: Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin Uygulanması İçin Gereken Şartlar 

Deprem  

Bölgesi  

Bina Türü  Toplam Yükseklik 

Sınırı  

1, 2  A1 türü burulma düzensizliği olmayan, varsa 

her  

bir katta η
bi 

≤ 2.0 koşulunu sağlayan binalar  

H
N 

≤ 25 m  

1, 2  A1 türü burulma düzensizliği olmayan, varsa 

her  

bir katta η
bi 

≤ 2.0 koşulunu sağlayan ve ayrıca  

B2 türü düzensizliği olmayan binalar  

H
N 

≤ 60 m  

3, 4  Tüm binalar  H
N 

≤ 75 m  

 

olarak deprem yönetmeliğinde tanımlanmıştır (Tablo 5.7). Bu şartları sağlayan 

yapıların birinci mod hareketlerine ve periyoduna göre deprem kuvvetleri etkitilir. 

A1 tipi burulma düzensizliği ve B2 tipi komşu katlar arası rijitlik düzensizliği daha 

önce belirtilmiştir. 

Eşdeğer deprem yükü hesabında binanın deprem yüklemesi doğrultusunda taban 

kesme kuvveti hesaplanır. 

IWA
TR

TWA
V

a

t 0

1

1
10.0

)(

)(
                   (5.7) 

Bu denklemde Vt taban kesme kuvvetini (Toplam eşdeğer deprem yükü), W binanın 

deprem sırasındaki ağırlığını, A(T1) spektral ive katsayısını, Ra(T1) deprem yükü 

azaltma katsayısını, A0 etkin yer ivmesi katsayısını belirtmektedir. Deprem anında 

binanın ağırlığı hesaplanırken yapının her katının zati ve hareketli ağırlıkları 

hesaplanır ve bu kat ağırlıklarının toplamı yapının ağırlığını verir.  

Yapıya etkiye toplam eşdeğer deprem yükü bulunduktan sonra bu yük katlara 

deprem yönetmeliğinin ilgili maddesine göre kat kütleleri ve yükseklikleri ile orantılı 

olacak şekilde dağıtılır. 

Yeni deprem yönetmeliği ile gelen yeniliklerden biri de ikinci mertebe etkiler ve 

burkulma ile ilgili hesaplardır. Bu konu genel olarak sınırlanan yanal deplasmanlarla 
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sağlanmıştır. Deprem yönetmeliğinin 6.10.‘ uncu maddesi yerdeğiştirmelerin 

sınırlandırılması ve ikinci mertebe etkilerini şu şekilde tanımlar.  

6.10. Yerdeğiştirmelerin Sınırlandırılması, İkinci Mertebe Etkileri Ve Deprem Derzleri 

6.10.1. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması 

6.10.1.1 - Herhangi bir kolon veya perde için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme farkını ifade 

eden göreli kat ötelemesi, ∆i , Denk.(6.19) ile elde edilecektir. 

1
-

iii
dd=Δ          (6.19) 

Denk.(6.19)‘da di ve di − 1 , binanın i‘ inci ve (i -1)‘inci katlarında herhangi bir kolon veya perdenin 

uçlarında hesaptan elde edilen yatay yerdeğiştirmeleri göstermektedir. 

 

6.10.1.2 - Her bir deprem doğrultusu için, binanın herhangi bir i‘ inci katındaki kolon 

veya perdelerde, Denk.(6.19) ile hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki en 

büyük değeri (∆i)max, Denk.(6.20)‘de verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacaktır: 

(∆i)max / hi ≤ 0.0035   (6.20a) 

(∆i)max / hi ≤ 0.02 / R   (6.20b) 

6.10.1.3 - Denk.(6.20)‘de verilen koşulun binanın herhangi bir katında sağlanamaması durumunda, 

taşıyıcı sistemin rijitliği arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır. Ancak verilen koşul sağlansa bile, 

yapısal olmayan gevrek elemanların (cephe elemanları vb), elde edilen göreli kat ötelemeleri altında 

kullanılabilirliği hesapla doğrulanmalıdır. 

6.10.2. İkinci Mertebe Etkileri 

Taşıyıcı sistem elemanlarının doğrusal elastik olmayan davranışını esas alan daha kesin bir hesap 

yapılmadıkça, ikinci mertebe etkileri 6.10.2.1‘e göre göz önüne alınabilir. 

6.10.2.1 - Göz önüne alınan deprem doğrultusunda her bir katta, İkinci Mertebe Gösterge Değeri, θi 

‘nin Denk.(6.21) ile verilen koşulu sağlaması durumunda, ikinci mertebe etkileri yürürlükteki 

betonarme ve çelik yapı yönetmeliklerine göre değerlendirilecektir. 

 
12.0

ii

jorti

i
hV

w
                                 (6.21) 

Burada (∆i)ort , i‘ inci kattaki kolon ve perdelerde hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki 

ortalama değeri olarak 6.10.1.1‘e göre bulunacaktır. 

6.10.2.2 - Denk.(6.21)‘deki koşulun herhangi bir katta sağlanamaması durumunda, taşıyıcı sistemin 

rijitliği yeterli ölçüde arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır  [11]. 
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5.5. Taslak Deprem Yönetmeliği 2005 ve Yenilikler 

2003 yılında başlanan, deprem yönetmeliğinin güncellenmesi ve eksiklerinin 

giderilmesi ile ilgili çalışmaların sonunda 2005 yılının mayıs ayında daha 

tamamlanmamış bir taslak halinde yayınlanan bilgiler ışığında yakın zamanda 

yayınlanacak ve peşi sıra yürürlüğe girecek deprem yönetmeliği ile 1997 yılında 

yayınlanan AB.Y.Y.Y.H.Y. arasında pek çok fark bulunmaktadır. Bu değişikliklerin 

başında yeni eklenen mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bölümü 

gelmektedir. Bu bölümde genel olarak TDY 2005‗ de olan değişiklikler ve 

güçlendirme kavramı üzerinde durulacaktır. 

A.B.Y.Y.H.Y.‘ nin 5.2.1 maddesinde belirtildiği üzere mevcut yapılar ve 

güçlendirilecek yapılar yeni binalarla aynı şartlarda değerlendirilmekteydi. Ancak bu 

yaklaşımda hem yapıyı oluşturan elemanlara ve malzeme kalitelerin hem de yapısal 

siteme güven duyulması gerekmekteydi. Halihazırda bir güçlendirme yönetmeliğinin 

olmayışı bu kabulün yapılmasını gerektirmekteydi.  

TDY 2005 ‗ de mevcut yapılar tamamen kendilerine ait bir hesap sistemi ile 

değerlendirilip, güçlendirme kararlarının verilmesi öngörülmüştür. Mevcut ve 

güçlendirilmiş yapıların incelenmesinde incelenilecek yol net bir biçimde çizilmiştir. 

5.5.1 Binalardan Bilgi Toplanması  

Bir yapıyı deprem etkisi altında inceleyebilmek için o yapı hakkında birçok bilgi 

gerekmektedir. Yapının bulunduğu bölgenin zemin özellikleri, yapının temel sistemi, 

yapıyı oluşturan elemanların malzeme özellikleri ve eleman boyutları, yapının 

taşıyıcı sistemi ve geometrisi, eğer depremde hasar almış ise hasar tiplerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Ama ne yazık ki ülkemizde yapılan yapıların çoğunda 

yukarıda belirten veriler bulunamamaktadır. Bu sebeple yapıların incelenmesinde 

önce elde var olan verilere göre bilgi düzeyleri belirlenmektedir. Bu bilgi düzeyleri 

arasında taşıyıcı sistem projelerinin bulunması belirleyici şartların başında gelir. 

TDY 2005‘ de yapıların imalat tarzlarına göre belirlenen bilgi toplama düzeyleri 

vardır. Her imalat tarzı için farklı şartlar içeren bilgi düzeyleri genel olarak üç farklı 

şekilde tanımlanmıştır. 
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a) Sınırlı bilgi düzeyi 

b) Orta bilgi düzeyi 

c) Kapsamlı bilgi düzeyi 

Prefabrike betonarme binalar için TDY 2005‘te sınırlı bilgi düzeyinin geçerli 

olmadığı belirtilmiştir. Diğer bilgi düzeyleri ise şöyle belirlenecektir. 

5.5.1.1. Prefabrike Betonarme Binalarda Orta Bilgi Düzeyi  

Bina geometrisi için 13.2.5.1 (Binanın betonarme projeleri mevcut ise, binada 

yapılacak ölçümlerle mevcut geometrinin projesine uygunluğu kontrol edilir. Proje 

yoksa, saha çalışması ile binanın taşıyıcı sistem rölevesi çıkarılır. Elde edilen bilgiler 

tüm betonarme elemanların ve bölme duvarların her kattaki yerini, açıklıklarını, 

yüksekliklerini ve boyutlarını içermelidir. Bina geometrisi bilgileri, bina kütlesinin 

hassas biçimde tanımlanması için gerekli ayrıntıları içermelidir. Binadaki kısa 

kolonlar ve benzeri olumsuzluklar kat planına ve kesitlere işlenir. Binanın komşu 

binalarla olan ilişkisi (ayrık, bitişik, derz var/yok) belirlenir. Temel sistemi bina 

içinde veya dışında açılacak yeterli sayıda kontrol çukuru ile belirlenecektir.)‘deki 

koşullar geçerlidir. Sadece ‗betonarme‘nin yerini prefabrik beton alacaktır. Eleman 

detayları için 13.2.8.2 (Çelik projeleri veya imalat çizimleri mevcut değil ise, her 

kattaki çelik veya diğer tür elemanların (kolon, kiriş, birleşim, çapraz, döşeme) 

tümünün boyut kontrolü yapılacak, kaynak özellikleri ve birleşim detayları ayrıntılı 

olarak çıkartılacaktır. Uygulama projeleri veya imalat çizimleri mevcut ise, yukarıda 

belirtilen elemanların yüzde 20‘sinin hassas boyut kontrolü yapılacaktır.) ‘deki 

koşullar geçerlidir, ancak bu maddedeki çelik yerine prefabrike kullanılacaktır. 

Malzeme özelliklerinin tespitinde 13.2.5.3 (Her kattaki kolonlardan veya perdelerden 

toplam üç adetten az olmamak üzere ve binada toplam 12 adetten az olmamak üzere, 

her 400 m
2

‘den bir adet beton örneği (karot) alınarak deney yapılacaktır. Elemanların 

kapasitelerinin hesaplanmasında örneklerden elde edilen (ortalama-standart sapma) 

değerleri kapasite dayanımı olarak alınacaktır. Beton dayanımının binadaki dağılımı, 

karot deney sonuçları ile kalibre edilmiş beton çekici okumaları veya benzeri 

hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilecektir. Donatı sınıfı, yukarıdaki paragrafta 

açıklandığı şekilde sıyrılan yüzeylerde yapılan görsel inceleme ile tespit edilecek, bu 

sınıftaki çeliğin karakteristik dayanımı eleman kapasite hesaplarında kapasite 

dayanımı olarak alınacaktır. Donatılarında korozyon gözlenen elemanlar planda 
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işaretlenir ve bu durum eleman kapasite hesaplarında dikkate alınır. ) ‘deki koşullar 

geçerli olmakla birlikte, beton için alınacak malzeme örneği sayısı her kata toplam 

üçten az olmamak ve tüm binada toplam 12‘den az olmamak koşuluyla yarıya 

indirilir [19]. 

5.5.1.2. Prefabrike Betonarme Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi  

Bina geometrisi için yukarıda 13.2.6.1 (Binanın betonarme projeleri mevcuttur. 

Binada yapılacak ölçümlerle mevcut geometrinin projelere uygunluğu kontrol edilir. 

Projeler ölçümler ile önemli farklılıklar gösteriyor ise proje yok varsayılır. Binadaki 

kısa kolonlar ve benzeri olumsuzluklar kat planına ve kesitlere işlenir. Komşu 

binalarla ilişkisi (ayrık, bitişik, derz var/yok) belirlenir. Bina geometrisi bilgileri, 

bina kütlesinin hassas biçimde tanımlanması için gerekli ayrıntıları içermelidir. 

Temel sistemi bina içinde veya dışında açılacak yeterli sayıda kontrol çukuru ile 

belirlenecektir. ) ‗de verilen koşullar geçerlidir. Eleman detayları için 13.2.9.2 

(Binanın çelik detay projeleri mevcuttur. Projelerde belirtilen eleman boyutları ve 

birleşim detayları, binadaki her eleman ve birleşim türünün toplam sayılarının en az 

yüzde 20‘sinde kontrol edilerek doğrulanacaktır. )‘de verilen koşullar geçerlidir. 

Sadece çeliğin yerini prefabrike alacaktır. Beton basınç dayanımı için her 500 m
2 

alandan en az bir adet örnek (karot) alınarak deney yapılacaktır. Binadan alınan 

toplam karot sayısı en az 12 olacaktır. Elemanların kapasite hesaplarında 

deneylerden elde edilen ortalama beton basınç dayanımı veya projede belirtilen beton 

basınç dayanımı (düşük olanı) kapasite dayanımı olarak alınacaktır. Elemanların 

kapasite hesabında kullanılacak donatı dayanımları, projede belirtilen çelik sınıfının 

karakteristik dayanımları olacaktır [19] 

Buradan da anlaşılacağı üzere genel olarak betonarme binalarla aynı seviyede bina 

geometrisine sahip olması beklenen prefabrike betonarme binaların malzeme 

özelliklerinin alışılagelmiş yöntemlerle yapılan bina elemanlarına göre daha kaliteli 

olduğu düşünülerek, çelik binalar için gereken malzeme bilgileri ile yetinilecektir. 

Bilgi düzeyleri belirlenmesi sonucunda doğrudan doğruya eleman kapasitelerine yani 

dayanımlarına etkitilecek katsayılar elde edilir. Bu oran bir açıdan da daha önceki 

yönetmelikte mühendise bırakılan yapıya güvenin sayısallaştırılmış halidir. Bütün 

yapılardaki bilgi düzeyleri için bina bilgi düzeyi katsayıları Tablo 5.8‘ de verilmiştir. 
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Prefabrike betonarme binalarda bu katsayılardan sadece sınırlı bilgi düzeyi ve 

kapsamlı bilgi düzeyi için geçerli olan katsayılar kullanılacaktır. Malzeme 

dayanımları, özellikle belirtilmedikçe ilgili tasarım yönetmeliklerinde verilen 

malzeme katsayıları ile bölünmeyecektir. 

Tablo 5.8:  Binalar İçin Bilgi Düzeyi Katsayıları  

Bilgi Düzeyi  Bilgi Düzeyi Katsayısı  

Sınırlı  0.75  

Orta  0.90  

Kapsamlı  1.00  

 

5.5.2. Yapı Elemanlarında Hasar Sınırları Ve Hasar Bölgeleri  

TDY 2005 ‗de gelen yeni bir uygulama ise yapı elemanlarının hasar sınırlarının 

belirlenmesi ve bu sınırlara göre elemanların hangi hasar bölgelerinde kaldığının 

hesaplanmasıdır. 

Yapısal elemanlar kapasitelerine hangi kırılma türlerinde ulaştıkları ile ilgili olarak 

sünek ve gevrek olarak ikiye ayrılmışlardır. Elemanların sünek veya gevrek 

özellikler taşıması yapı türlerine göre belirlenmiş ve hesap esaslarında anlatılmıştır. 

Sünek elemanlar kesit şekil değiştirme kontrolü sonrasında 3 ayrı hasar sınırına 

ayrılırlar. Buna karşılık gevrek elemanlar için elastik ötesi davranışın oluşmasına izin 

verilememektedir. 

a) Minimum Hasar Sınırı; kritik kesitte elastik ötesi davranışın başlangıcı 

b) Güvenlik Sınırı; kesitin dayanımını güvenli olarak sağlayabileceği elastik 

ötesi davranışın sınırı 

c) Göçme Sınırı; kesitin göçme öncesi davranışının sınırını tanımlar. 

Bu sınırların arasında kalan bölgeler sırası ile, minimum hasar sınırından önce 

minimum hasar bölgesi,  minimum hasar sınırı ile güvenlik sınırı arasında belirgin 

hasar bölgesi, güvenlik sınırı ile göçme sınırı arasında ileri hasar bölgesi ve göçme 

sınırından sonra göçme bölgesi yer almaktadır (Şekil 5.5). 
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Şekil 5.5: Kesit hasar sınırları ve hasar bölgeleri  

5.5.3 Deprem Hesabına İlişkin Genel İlke Ve Kurallar 

TDY 2005‘ de mevcut ve güçlendirilmiş yapılar için yeni yapılacak yapıların 

hesabından farklı olarak şu şartlar belirlenmiştir.  

a) Deprem etkisinin tanımında elastik(azaltılmamış) ivme spektrumu 

kullanılacaktır. Bu taşıyıcı sistem davranış katsayısının 1 olarak alınacağını 

belirtir. 

b) Deprem hesabında bina önem katsayısı uygulanmayacak, her yapı için bu 

katsayı 1 alınacaktır. 

c) Kat serbestlik dereceleri her katın kütle merkezinde tanımlanacak, kütle 

merkezine ayrıca ek dışmerkezlik uygulanmayacaktır.  

d) Kısa kolon durumuna düşürülmüş olan kolonlar, taşıyıcı sistem modelinde 

gerçek serbest boyları ile tanımlanacaktır. 

Yapının yüksekliğinin 25 m den alçak olduğu, kat sayısının 8 katı geçmediği, 

burulma düzensizliği katsayısının 1,4 ‗ten küçük olduğu yapılarda eşdeğer deprem 

yükü yöntemi kullanılacaktır. Eşdeğer deprem yükü olarak  

Vt = λ W A(T1)               (5.8) 

kullanılacaktır. Bu formülde yer alan λ katsayısı, bodrum hariç bir ve iki katlı 

yapılarda 1,00, diğer yapılarda 0,85 olarak kullanılacaktır. 
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Mod Birleştirme yönteminin kullanılmasında Denk. (6.15)‘de Ra=1 

alınacaktır.Uygulanan deprem doğrultusu ve yönü ile uyumlu olan eleman iç 

kuvvetlerinin ve kapasitelerinin hesaplanmasında, bu doğrultuda hakim olan modda 

elde edilen iç kuvvet doğrultuları esas alınacaktır [19]. 

Prefabrike betonarme üstten mafsallı yapılar çoğunlukla tek veya iki katlı yapıldığı 

için eşdeğer deprem yükü yöntemi tercih edilmektedir. Konunun bundan sonraki 

kısımlarında özellikle bu yöntem hakkında anlatımlar yapılacak, doğrusal olmayan 

yöntemlere değinilmeyecektir. 

5.5.4 Betonarme Binaların Yapı Elemanlarında Hasarların Değerlendirilmesi 

Betonarme elemanların performans özellikleri belirlenirken sargılanma koşulları ve 

türleri göz önünde bulundurulur.  

Betonarme kolonlar TDY 2005‘ de Madde 7.3.4‘te belirtilen şartlara göre, betonarme 

kirişler Madde 7.4.4‘ de belirtilen şartlara göre, betonarme perdeler ise Madde 

7.6.5.2‘ de belirtilen şartlara göre sargılanmış ve sargılanmamış olarak ayrılırlar. 

Kırılma türleri eğilme olan elemanlar sünek olarak belirtilirken, eksenel basınç ve 

kesmeden dolayı kırılan elemanlar gevrek olarak tanımlanırlar. Sargılanmamış 

kolonların eksenel yük oranı  

70,0>
×

cc

d

fA

N
              (5.9) 

olan kolonlar gevrek elemanlar olarak sınıflandırılır.  

Donatılar için tasarım aşamasında bindirme ve kenetlenme boyları önemlidir, eğer bu 

boylar yetersiz ise kesit kapasite momentinin hesabında donatı akma gerilmesi %25 

oranında azaltılabilir.  

TDY 2005 ile birlikte gelen yeniliklerden biri de etki/kapasite oranıdır(r). Bu oran 

sünek eleman kesitleri için  deprem momentinin artık moment kapasitesine oranı 

olarak verilmiştir. Burada artık moment kapasitesi olarak tanımlanan değer elemanın 

kesit momenti kapasitesi ile düşey yük momentinin farkıdır. Deprem momenti ise 
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sadece deprem etkisi altında elemanların hesaplanan kesit momentini ifade 

etmektedir. 

Kırılma türü gevrek olan elemanlarda ise etki/kapasite oranı kesme kuvvetinin kesme 

kapasitesine oranı olarak tanımlanmıştır. Burada kesme kuvveti kritik kesitlerde 

hesaplanan kesme kuvvetini, kesme kapasitesi ise TS 500‘ de tanımlanan kesme 

dayanımını ifade eder.  

Etki/kapasite oranlarının elde edilmesiyle her elemanın hangi hasar bölgesinde yer 

aldığı bulunabilir. Betonarme kirişlerin hasar sınırları Tablo 5.12‘de betonarme 

kolonların hasar sınırları Tablo 5.11‘de, betonarme perdelerin hasar sınırları Tablo 

5.9‘ da ve donatılı yığma bölme duvarlar için hasar sınırları Tablo 5.10‘da 

verilmiştir. 

Tablo 5.9: Betonarme perdeler için hasar sınırları 

Sünek Perdeler  Hasar Sınırı  

Sargılama  
Minimum Hasar 

Sınırı  

Güvenlik 

Sınırı 

Göçme 

Sınırı 

Var  4  7  9  

Yok  3  4  6  

Gevrek Perdeler  1.5  2.5  3  

Tablo 5.10: Donatılı yığma bölme için hasar sınırları 

Yığma Bölme Duvarlar  Hasar Sınırı  

ℓ
duvar 

/ h
duvar

 Minimum 

Hasar  

Sınırı  

Güvenlik 

Sınırı  

Göçme 

Sınırı  

0.5  2  7  -  

1.0  1.5  6  -  

2.0  1.25  5  -  
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Tablo 5.11: Betonarme kolonların hasar sınırları 

Sünek Kolonlar  Hasar Sınırı  

 

Sargılama  

 

Minimum Hasar 

Sınırı 

Güvenlik 

Sınırı  

Göçme 

Sınırı 

≤ 0.1  Var  ≤ 0.7  3  6  8  

≤ 0.1  Var  ≥ 1.4  3  5  6  

≥ 0.4  Var  ≤ 0.7  2  4  6  

≥ 0.4  Var  ≥ 1.4  2  3.5  5  

≤ 0.1  Yok  ≤ 0.7  2  4  6  

≤ 0.1  Yok  ≥ 1.4  1.5  3.5  5  

≥ 0.4  Yok  ≤ 0.7  1.5  2  3  

≥ 0.4  Yok  ≥ 1.4  1.5  2  2.5  

Gevrek Kolonlar  İç Kuvvetler < İlgili Kapasiteler 
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Tablo 5.12: Betonarme kirişlerin hasar sınırları 

Sünek Kirişler  Hasar Sınırı  

 

Sargılama  

 

 

Minimum Hasar  

Sınırı  

Güvenlik 

Sınırı  

Göçme 

Sınırı  

≤ 0.0  Var  ≤ 0.7  4  8  10  

≤ 0.0  Var  ≥ 1.4  3  6  8  

≥ 0.5  Var  ≤ 0.7  3  5  7  

≥ 0.5  Var  ≥ 1.4  3  4  5  

≤ 0.0  Yok  ≤ 0.7  3  5  6  

≤ 0.0  Yok  ≥ 1.4  2  4  5  

≥ 0.5  Yok  ≤ 0.7  2.5  4  5  

≥ 0.5  Yok  ≥ 1.4  1.5  3  4  

Gevrek Kirişler  1.5  2  2.5  

 

Burada verilen değerler arasında çıkan sonuçlar, doğrusal enterpolasyon yapılarak 

elde edilecektir. 

Bütün bu hesap değişikliklerinin dışında daha önce de güçlü kolon zayıf kiriş ilkesi 

gereği kolonlarla kirişlerin kapasitelerinin karşılaştırılması için kolon kiriş kapasite 

oranı olarak verilen ve kısaca KKO olarak tanımlanan bir katsayı kullanılacaktır. 

Kolon kiriş kapasite oranı kolonların alt ve üst uçlarında hesaplanan taşıma gücü 

momentlerinin kiriş uçlarında kolon yüzlerinde hesaplanan taşıma gücü 

momentlerine oranıdır. 
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Kolon kiriş kapasite oranının 1‘den küçük olması halinde kiriş uçları kapasite 

momentleri bu katsayı ile çarpılarak azaltılacak ve kolon eksenel kuvvetleri ile 

eğilme kapasiteleri tekrar hesaplanacaktır. 

5.5.5 Bina Deprem Performanslarının Belirlenmesi Ve Güçlendirme Kararları 

TDY 2005‘te bütün yapıların deprem yükleri hesaplanırken bina önem katsayısı 1 

olarak alınacaktır. Ancak her bina tipi için farklı değerlendirme şartlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple her bina tipi için farklı deprem etkileri 

altında hedeflenen performans düzeyleri belirlenmiştir (Tablo 5.13 ). 

Performans düzeyleri genel olarak deprem etkisi altında elemanlarında oluşan 

hasarlara, yapının yaptığı kalıcı ötelenmelere ve hasar şekillerine göre değişir. TDY 

2005‘de 4 farklı hasar durumu belirlenmiştir ve bu hasar durumları hedeflenen 

performans düzeyleri ile doğrudan orantılıdır. 

a) Hemen kullanım durumu; yapılardaki kolonların tümü minimum hasar 

bölgesindedir. Kirişlerin ise en fazla %10‘ u belirgin hasar bölgesindedir. 

Yapıda kalıcı ötelenmeler oluşmamış ve elemanlar çoğu özelliğini 

korumaktadır. Hemen kullanım durumunda güçlendirmeye gerek yoktur. 

b) Can güvenliği durumu; yapıdaki bütün elemanlar minimum ve belirgin hasar 

bölgesinde yer almaktadır, ancak herhangi bir katta kirişlerin %20‘sinde 

fazlası ileri hasar bölgesinde olamaz, ve ileri hasar bölgesindeki kolonların, 

kolonlar tarafından taşınan kat kesme kuvvetine katkısı %20‘nin altında 

olması gerekmektedir. Yapıda kalıcı ötelenmeler gözle fark edilemeyecek 

sınırlarda olmalıdır. Ayrıca alt ve üst uçları minimum hasar sınırını aşan 

kolonların, kolonlar tarafından taşınan kat kesme kuvvetine katkısı %30‘ u 

geçmeyecektir. Bu hasar durumundaki yapıların güçlendirilmesi 

gerekebilmektedir ve güçlendirme türüne güvenlik sınırını aşan eleman sayısı 

ve yapının içindeki dağılımlarına bakılarak karar verilecektir. 

c) Göçmenin önlenmesi durumu; bu hasar durumunda yapının tüm elemanları 

minimum, belirgin ve ileri hasar bölgesindedir. Bu durum uygulanan deprem 

etkisi altında yapısal elemanların hemen hepsinde hasar görüldüğünü belirtir. 
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Uygulanan deprem doğrultusunda bir katta bulunan kirişlerin %20‘sinden 

fazlası göçme bölgesinde olmayacaktır ve göçme bölgesinde yer alan 

kolonların, kolonlar tarafından taşınan kat kesme kuvvetine katkısı %20‘yi 

geçmeyecektir. Bundan anlaşıldığı üzere bazı elemanlar yatay rijitliklerinin 

ve dayanımlarının önemli bölümünü yitirmişler ve düşey elemanların bazıları 

eksenel kapasitelerine ulaşmıştır. Alt ve üst uçları minimum hasar sınırını 

aşan kolonların, kolonlar tarafından taşınan kat kesme kuvvetine katkısı 

%30‘dan fazla olmayacaktır. Bu hasar durumuna ulaşmış yapıların 

güçlendirme yapılmadan kullanılmaması gerekmektedir. 

d) Göçme durumu; göçmenin önlenmesi durumunu aşacak şekilde hasarlı 

yapılar göçme durumunda kabul edilir. Güçlendirilmeleri gerekmektedir 

ancak güçlendirmeleri ekonomik olmayabilir. 

Tablo 5.13: Binalar İçin Farklı Deprem Etkileri Altında Hedeflenen Performans 

Düzeyleri 

 

 

Binanın Kullanım Amacı  

ve Türü  

Depremin AĢılma 

Olasılığı  

50 

yılda 

% 50  

50 

yılda 

% 10  

50 

yılda 

% 2  

Deprem Sonrası Kullanımı Gereken Binalar: Hastaneler, sağlık 

tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım 

istasyonları, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, 

afet yönetim merkezleri, vb.  

-  HK  CG  

İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: 

Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar, 

cezaevleri, müzeler, vb.  
HK  -  CG  

İnsanların Kısa Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: 

Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri  
-  CG  GÖ  

Tehlikeli Madde İçeren Binalar: Toksik, parlayıcı ve patlayıcı 

özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar  
-  HK  GÖ  

Diğer Binalar: Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar 

(konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, endüstri yapıları, vb.)  
-  CG  -  

 



 
64 

 

Burada 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depremin etkisi göz önünde tutulurken, 

TDY 2005‘ de 6.4‘ üncü madde de verilen spektral ivmeler kullanılacaktır. 50 yılda 

aşılma olasılığı % 50 olan deprem için spektral ivmelerin yarısı, 50 yılda aşılma 

olasılığı %2 olan deprem için spektral ivmelerin 1.5 katını almak gerekmektedir. 

5.5.6 Binaların Güçlendirilmesi 

TDY 2005‘te belirtildiği üzere güçlendirme amacıyla yapılara eklenecek her eleman 

genel olarak yeni inşa edilecek depreme dayanıklı yapıların tasarımları kurallarına 

uymak zorundadır. Bu kurallar TDY 2005 ‗ in 7. bölümünde betonarme yapılar için, 

8. bölümünde çelik yapılar için verilmiştir. Ayrıca güçlendirilen yapıların ve 

elemanların deprem güvenliklerinin ve deprem performanslarının belirlenmesinde ise 

TDY 2005‘ in 13. bölümü olan mevcut binaların değerlendirilmesi ve 

güçlendirilmesi bölümü esas alınacaktır.  

Prefabrike betonarme yapıların güçlendirilmesinde betonarme yapıların 

güçlendirilmesi için gerekli şartlar geçerlidir. Betonarme yapıların güçlendirilmesi 

iki ana başlıkta incelenebilir. Birincisi taşıyıcı sistem elemanlarının eleman bazında 

tekil olarak güçlendirilmesi ve kapasitelerinin arttırılmasıdır. İkincisi ise taşıyıcı 

sistemin tümünün güçlendirilmesidir. Tekil olarak elemanlarda güçlendirme 

yapılmasının amacı yapının genel dayanımlarından ve rijitliklerinden bağımsız 

olarak, eleman düzeyindeki yetersizliklerin giderilmesidir.taşıyıcı sistemin 

güçlendirilmesindeki amaç ise deprem etkileri altındaki yapının yeni elemanlar 

eklenerek ya da taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler giderilerek yapının yeterli bir 

dayanım kapasitesine sahip olmasını sağlamak ve bu şekilde yapının deprem 

performansını hedeflenen deprem performansına ulaştırmaktır. 

5.5.6.1 Eleman Bazında Yapılacak Güçlendirmeler 

Elemanın yetersizliğine göre yapılacak güçlendirme türü seçilir.  

A) Kolonların güçlendirilmesi  iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi 

kolonların sargılanmasıdır. Kolonlarda kesme ve basınç dayanımlarını 

arttırmak, süneklik düzeyini yükseltmek ve bindirmeli eklerin zayıflıklarını 

gidermek amacıyla yapılır. Kolonların eğilme kapasitesini arttırmak amaçlı 
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yapılamaz. Kolonlarda sargılama betonarme yapılabileceği gibi çelik 

elemanlarla ya da lifli polimer levhalarla da sargılama yapılabilir. 

Kolon kesitlerinin büyütülmesi ise ikinci yöntemdir. Kolonlarda eğilme 

kapasitesini arttırmak için kullanılan bir yöntemdir. Eğilme kapasitesinin 

yanında kesme ve eksenel yük kapasiteleri de artar. Ancak kesme ve eksenel 

yük kapasitelerinde bir artış olabilmesi için kesitin düğüm noktalarında da 

arttırılması gerekmektedir. Büyütülen kolona eklenen donatıların katlar 

arasında sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

B) Kirişlerin sargılanması kirişlerde süneklik düzeyinin yükseltilmesi ve kesme 

dayanımı yetersiz olan kirişlerin kesme dayanımlarının arttırılması amacıyla 

kullanılır. İki farklı uygulaması vardır. Kirişler dıştan etriyeler ile 

sargılanabileceği gibi lifli polimer şeritle ile de sargılanabilirler.  

C) Bölme duvarların güçlendirilmesi binada   var  olan    ve   temelden    itibaren    

yapı yüksekliği   boyunca   süreklilik   gösteren   yığma bölme   duvarları    

güçlendirilerek   yapı    taşıyıcı sistemine   katılabilir.   Bu   amaçla,   söz   

konusu duvar  yüzüne  hasır  çelik  donatılı  harç tabakası veya benzeri amaçlı 

malzemeler uygulanır. Güçlendirilen bölme duvarının  rijitlik  ve dayanım 

özellikleri    tanımlanarak,    yapı   modeli    içinde,  basınç  kuvveti  alan   

eşdeğer   diyagonal  çubuk elemanlar  ile  temsil  edilir. Güçlendirilen   

duvarda   oluşan   iç   kuvvetlerin mevcut yapı taşıyıcı sistemine aktarılması  

önem kazanmaktadır. 

5.5.6.2 Yapının Taşıyıcı Sisteminin Güçlendirilmesi 

Yapının tamamının güçlendirmesinde şu yollar izlenebilmektedir. 

a) Çerçeve    düzlemi   içinde   betonarme   perde eklenmesi 

b) Çerçeve  düzlemine  bitişik  betonarme   perde eklenmesi 

c) Betonarme sisteme yeni çerçeveler eklenmesi 

d) Çelik taşıyıcı elemanlar ile güçlendirme 

e) Betonarme sistemin kütlesinin azaltılması 

f) Mevcut  düzensizliklerin  azaltılması  veya giderilmesi 

g) Taban  izolasyonu  ve  enerji  sönümleyici aygıtlar kullanılması  
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Bu belirtilen seçenekler arasında en önemlisi yapı taşıyıcı sistemine yeni betonarme 

perdelerin eklenmesidir. Yeni betonarme perdeler eklenirken şu hususlar dikkate 

alınmalıdır. 

a) Güçlendirme perdelerinin konumları 

b)  Güçlendirme perdelerinin sayısı ve plandaki yerleşimi 

c)  Perde  temellerinin   gerçekçi  ve   ekonomik olarak tasarımı 

d) Betonarme perdelerin mevcut taşıyıcı sistem ile  bütünleşmesi  ve  kuvvet 

aktarılmasının sağlanması Mevcut çerçeve kirişlerini perdeye bağlayan düşey ankraj 

çubukları kullanılmalı Güçlendirme perdesini uç kolonlarına bağlayan yatay ankraj 

çubukları kullanılmalı Gerekli  hallerde  uç kolonlarının çevresinde manto  

oluşturulmalı ve gerekli ek donatı bu manto betonu içine yerleştirilmeli 

e) Güçlendirme   perdelerinin   temelden  başlayarak perde üst kotuna kadar sürekli 

olması sağlanmalı, perde   uç   donatıları  perde   yüksekliği  boyunca sürekli olması 

f) Perde temeli, güçlendirme perdesinden ve mevcut bina  kolonlarından aktarılan   

düşey yükleri ve eğilme momentlerini temel zeminine güvenle aktaracak   şekilde   

boyutlandırılması yapılmalıdır. 

5.6. Prefabrike Betonarme Yapılar ve Depreme Dayanıklı Tasarım İlkeleri 

Türkiye‘de prefabrikasyon ilk kez 1950‘li yıllarda kısmi olarak uygulanmaya 

başlamış daha sonra 1960‘lı yıllarda gelişme ve yaygınlaşma sürecine girdiği zaman 

daha önce belirtilen kısıtlamalarla ve zorluklarla karşılaşmış ancak 1980‘li yıllara 

gelindiği zaman önemi fark edilmiş ve geliştirmek üzere kurumsal hareketlere 

girilerek geliştirilmeye ve yaygınlaşmaya başlamış  bir yapım yöntemidir. 1984 

yılında Türkiye Prefabrike Birliği‘nin kurulması ve 1992 yılında TS 9967 Yapı 

Elemanları, Taşıyıcı Sistemler ve Binalar – Prefabrike Betonarme ve Öngerilmeli 

Betondan- Hesap Esaslarının yürürlüğe girmesi ile standartlaştırılmış ve inşaat 

sektöründe önemli bir yer edinmiştir.  

Özellikle sanayi türü ve hafif endüstriyel yapılarda yüksek oranlarda ( 2003 yılı 

itibariyle %85 - %90 civarında) tercih edilmektedir. Taşıyıcı sistem seçimlerinde ise 

genellikle deprem kuşaklarının dışında yer alan Avrupa ülkelerinin kullandığı ve 
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düşey yönde yüklerin taşındığı ve bunlara uygun birleşimlerin yapıldığı sistemler ilk 

sırada yer almaktadır.  

Prefabrike betonarme yapıların deprem etkisi altında incelemeleri yapıldığında 

eleman seviyesinde diğer yapı türlerine göre üstün oldukları, ancak sistem olarak 

deprem etkisi altında kaldıkları zaman tasarımlarından ve birleşim yerlerinin tersinir 

deprem yükleri altında yerdeğiştirmelerinin büyük olmasından kaynaklanan 

problemler gelişmektedir. Düşey yükler altında tasarlanan bir sistemde, bu sistemin 

yük aktarım mekanizmasının en önemli elemanları olan birleşimlerinin yatay deprem 

yükleri altında belirlenen sınırların dışına çıkmaları çok yüksek bir ihtimaldir. 

Bilindiği ve kabul edildiği üzere deprem yüklerinin en çok zorladığı bölgeler bağlantı 

bölgeleridir.   

Yakın geçmişteki büyük ölçekli ve yıkıcı depremlere bakıldığı zaman prefabrike 

betonarme yapılar önemli testlerden geçmişler ve ne yazık ki bu depremlerde büyük 

hasarlar almışlardır. Bu sonuçlar prefabrike betonarme yapıların deprem etkileri 

altında kötü davranış sergilemek zorunda olacakları anlamına gelmediği gibi yüksek 

kaliteli elemanlardan oluşan sistemlerin bile düzgün tasarlanmadıkları ve uygun 

biçimde birleştirilmedikleri zaman büyük yapısal hasarlar ile karşılaşılacağını 

göstermektedir. 

Prefabrike betonarme yapıların deprem etkileri altında davranışlarını incelemek için 

öncelikle şu an yürürlükte olan 1997 Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında 

yönetmelikte bu tür yapılar için koyulan şartları irdelemek gerekmektedir. 

1997 deprem yönetmeliği, prefabrike betonarme yapıların  uyması gereken 

yönetmelikleri şu şekilde sıralamıştır. Deprem yükleri ve bu yüklerin hesapları 

deprem yönetmeliğinin 6. bölümünde verilen kurallar çerçevesinde yapılacak, 

deprem yükleri dışında yapıya ve elemanlara etkiyen yükler TS 498 ve TS 9967‘de 

öngörülen kurallara göre hesaplanıp etkitilecek, malzemeler, yük katsayıları, eleman 

boyutları ve diğer hesaplar TS 500, TS 708, TS 3233 ve TS 9967 ‗de öngörülen 

koşullara göre belirlenecektir. Ayrıca bütün bu yönetmeliklerle birlikte deprem 

yönetmeliğinin 7. bölümündeki betonarme binalar için depreme dayanıklı tasarım 

kurallarına uyulacaktır. 

Bu kuralların geneli deprem mühendisliği ve prefabrikasyon bölümünde işlenmiştir.  
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Deprem Yönetmeliğinde, prefabrike betonarme yapılar  birleşim tiplerine göre ikiye 

ayrılmıştır ; yük aktarma şekillerine göre mafsallı çerçeveler ve moment aktarabilen 

çerçeveler. Bu ayrımın yapılmasının ana nedeni yapının deprem etkisi altında 

birleşimlerinin oluşturduğu yük aktarma şemasına göre hareket edeceğidir. Yine de 

her iki durum için de koşullar konulmuştur. Moment aktaran birleşimler yapmak 

yapının maliyetine ek yük getirirken, monolitik davranışa daha yakın sistem 

davranışı ve modal hareket beklendiği için bu birleşimlerin tercih edilmesi daha 

doğrudur. 

Birleşimlere göre yapıları incelemeden önce hangi yapı tiplerinde hangi birleşimlerin 

tercih edildiğini bilmek ve buna göre tasarım yapmak gerekir. 

Çerçeve sistemler, kolon-kiriş-döşeme elemanları ve bu elemanların farklı 

birleşimlerinden oluşan, genellikle tek katlı ve uygun yük aktarma şekilleri 

oluşturulduğu zaman çok katlı olarak imal edilen, çoğunlukla endüstri yapıları, hal 

yapıları ve ambar yapılarının yapımında tercih edilen sistemlerdir.  

Bu sistemlerde yükler kirişlerle kolonlar arasında rijit birleşimlerde temellere 

aktarılmaya çalışılsa da, bu birleşim şeklinin montaj süresinin uzunluğu ve teşkil 

edildiği çerçeveye dik yöndeki bir deprem yüklemesi esnasında işlevselliği azaldığı 

düşünüldüğünde birleşimlerin mafsallı birleşimler olarak yapılması tercih 

edilmektedir. Ancak bu halde de taşıyıcı sistemin neredeyse bütün moment ve kesme 

kuvveti taşıma kapasitesinin yuvalı temel ile sabitlenmiş kolonların kesme ve eğilme 

momenti taşıma kapasitesi kadar olacağı düşünülmelidir. 

Genel olarak bir tasvir yapılması gerekirse, çerçeve sistemlerde birleşimler kesme ve 

normal kuvvetleri aktaracak şekilde mafsallı olarak, kesme, normal kuvvetleri ve 

eğilme momentini aktaracak biçimde rijit olarak yapılmaktadır. Çerçeve sistemlerde 

kat sayısı ihtiyaca göre arttıkça yapıların döşeme ağırlıkları da önem kazanmakta, 

yapı tipinin konut ya da endüstri yapısı olmasına göre hem kat yükseklikleri hem aks 

aralıkları sınırlanmaktadır. Düzgün yük aktarımını sağlamak için rijitlik kirişleri 

olarak adlandırılan, yüksekliği 3-4 kat yüksekliği kadar olan kolonların burkulma 

boylarını azaltan, döşeme yüklerini almak yerine bulunduğu doğrultuda düzgün bir 

çerçeve oluşmasını sağlayan kirişler kullanılmaktadır.  

Bu tip çok katlı çerçeve sistemlerde birleşimin kolonda olmaması istenmekte, konut 

tipi yapılarda kolonlar yerinde döküm imal edilirken endüstri yapılarında kolonlar 
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genelde prefabrike olarak yapılır ve birleşimler kolonların belirli bölgelerinde 

oluşturulan kısa konsollarla sağlanır ve kirişler kolonlara bağlanır. 

Burada da belirtildiği üzere prefabrike yapılarda yük aktarma şekli ve taşıyıcı sisteme 

etkisine göre iki tip birleşim vardır.  

5.6.1. Mafsallı Birleşimli Sistemler 

Mafsallı birleşimler kesme kuvveti ve normal kuvveti aktaran birleşimlerdir. Ancak 

bu tip birleşimler daha önce belirtilen sebeplerden dolayı deprem bölgelerinde 

uygulandıkları  zaman çeşitli sınırlamalara uyma zorunlulukları gelmiştir. Deprem 

yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği üzere mafsallı sistemler tek katlı 

yapılar dışında kullanıldığı zaman taşıyıcı sisteme etkiyen tüm deprem yükünün 

yerinde dökme betonarme ya da çaprazlı çelik perdeler tarafından alınması 

gerekmektedir. İlgili yönetmelik koşulları şu şekildedir; 

6.5.5. Düğüm Noktaları Mafsallı Sistemlere İlişkin Koşullar 

6.5.5.1 - Kolonları temelden ankastre ve üstten mafsallı tek katlı çerçevelerden 

oluşan ve R katsayıları Tablo 6.5‘te (2.2) ve (3.2)‘de verilen betonarme prefabrike ve 

çelik binaların içinde tek asma kat yapılabilir. Ancak bu tür binaların deprem 

hesabında asma kat taşıyıcı sistemi, ana taşıyıcı çerçevelerle birlikte göz önüne 

alınacak ve bu sistem, betonarme prefabrike binalarda süneklik düzeyi yüksek sistem 

olarak düzenlenecektir. 

6.5.5.2 - Yukarıdaki 6.5.5.1 dışında, düğüm noktaları mafsallı çerçevelerden oluşan 

betonarme  prefabrike ve çelik çok katlı binalarda, her iki yatay doğrultuda deprem 

yüklerinin tamamını almak üzere Tablo 6.5‘te R katsayıları (1.2), (1.3) ve (3.3)‘ te 

verilen yerinde dökme betonarme veya çaprazlı çelik perdeler kullanılacaktır.[11] 

Son maddenin içerdiği anlam mafsallı sistemlerde monolitik davranış sergilenmediği 

için, kolonlarla kirişlerin deprem esnasında ortaya çıkan yüklerin aktarımını tam 

olarak yapamadıkları ve kolonların alt uçlarının mafsallaşması ve üst uçlarının ters 

sarkaç hareketi ile çok yüksek yanal yerdeğiştirmeler yaptığı ve ikinci mertebe 

etkilerinin çok yüksek seviyelere çıktığıdır. Bu sebepten deprem yüklerinin mafsallı 

sistemlerde kolonlar ile değil de perdeler tarafından karşılanması şartı konulmuştur. 
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 Bu sistemlerde mafsallar birleşim noktalarında olduğu için plastik mafsallar 

sistemde kolon alt uçlarında oluşmaktadır. Ayrıca mafsal bölgelerinin göçmesi 

sonucu normal monolitik çerçevelerin tersine yükler diğer elemanlara ve birleşim 

bölgelerine aktarılmadığı için, ilk mafsallaşan bölgedeki bağlantı göçmekte ve sistem 

tümden göçme yapmaktadır. Bunun için deprem yükleri hesaplanırken deprem yükü 

azaltma katsayıları daha küçük seçilerek ve yük katsayıları büyütülerek  deprem 

yükleri arttırılmaktadır. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı olan R, Deprem yüklerinin 

tamamının; kolonları temelde ankastre, üstte mafsallı tek katlı çerçevelerle taşındığı 

binalar için 5 olarak verilmiştir. Bu değer monolitik alışılagelen sistemle dökülmüş 

yapıya oranla %60 fazla deprem yükü anlamına gelir bunun yanı sıra mafsallı 

birleşimler kaynaklı olarak yapılmışlarsa deprem yükleri  %50, eğer kaynaksız 

yapılmışlarsa %20 arttırılacaklardır. İlgili yönetmelik maddeleri şöyledir. 

7.12.1. Mafsallı Çerçeveler 

7.12.1.1 - Endüstri yapısı türü tek katlı binalar dışında, bağlantıları mafsallı olan 

(moment aktaramayan) prefabrike çerçeve türü taşıyıcı sistemlere, her iki doğrultuda 

yatay deprem yüklerinin tamamını taşıyabilen yerinde dökme betonarme perdeler 

yapılması koşulu ile izin verilebilir. 

7.12.1.2 - Kaynaklı olarak yapılan mafsallı bağlantılar, Bölüm 6‘ya göre depremden 

oluşacak bağlantı kuvvetlerinin en az 1.5 katını, diğer mafsallı bağlantılar ise en az 

1.2 katını taşıyacak yeterli dayanıma sahip olacaklardır [11]. 

5.6.2. Moment Aktaran Birleşimli Sistemler 

Kesme kuvveti, normal kuvvet ve eğilme momentini aktaran birleşimlerdir. Moment 

aktaran birleşimlerin yapılması prefabrike sistemin davranışını monolitik sisteme 

yaklaştırmaktadır. Bundan dolayı çok katlı sistemlerde genellikle tercih 

edilmektedirler. Yine de deprem etkileri altında mafsallı birleşimler gibi bağlantıya 

etkiyen iç kuvvetleri kaynaklı birleşimlerde %50, kaynaksız birleşimlerde %20 

arttırılacaktır. Bu tip birleşimlere sahip sistemler için yönetmelik şu koşulların 

sağlanması gerektiğini belirtmektedir. 
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7.12.2. Moment Aktarabilen Çerçeveler 

7.12.2.1 - Prefabrike bina çerçevelerinde moment aktarabilen tüm bağlantıların deprem etkisi ile 

oluşan tersinir ve yinelenir yükler altında monolitik davranışa eşdeğer dayanım ve sünekliğe sahip 

oldukları, literatürden kaynak verilerek analitik yöntemlerle veya deneylerle kanıtlanmış olacaktır. 

7.12.2.2 - Bağlantılar, bağlanan elemanların taşıma güçleri düzeyinde oluşacak momentleri, kesme 

kuvvetlerini ve eksenel kuvvetleri, dayanım ve süneklikte herhangi bir azalma olmaksızın 

aktarabilecek dayanıma sahip olacaktır. Kaynaklı bağlantılarda Bölüm 6‘ya göre depremden ötürü 

bağlantıya etkiyen iç kuvvetlerin en az 1.5 katı, diğer tür bağlantılarda ise en az 1.2 katı göz önüne 

alınacaktır. 

7.12.2.3 - Bağlantılar, bağlanan elemanlarda plastik mafsal oluşma olasılığı yüksek olan yerlerden 

olabildiğince uzakta düzenlenmelidir [11]. 

Bu koşulların dışında genel olarak tüm yapıların uyması gereken ancak prefabrike 

sistemlerde, özellikle mafsallı birleşimli sistemlerde; kolonlar deprem etkisi altında 

elasto-plastik şekil değiştirmeler yapacak ve büyük yanal yerdeğiştirmeleri olacağı 

bilindiğinden, uyulması gereken yerdeğiştirme sınırlamaları vardır.  Çünkü, ikinci 

mertebe etkileri altında elemanlarda burkulmalar oluşmaması istenmemektedir. 

Bunun için göreli kat ötelemelerinin belirli değerlerin altında olması ve ikinci 

mertebe momentlerin oluşmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bu değerler olan göreli 

kat ötelemeleri şu şekilde sınırlanmaktadır. 

i
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Sistem davranış katsayısı arttıkça ikinci denklemin kullanılması gerekmektedir. 

Prefabrike yapı denildiğinde bir açıdan da ülkemizde akla öngerilmeli betonarme 

elemanlar  ve bu elemanlarla kurulmuş sistemler gelmektedir. Prefabrikasyonun 

yapısı gereği yüksek kaliteli beton ve donatı kullanımına imkan vermesi sonucunda 

ülkemizde çoğu prefabrike yapı, öngerilmeli elemanlar içermektedir. Ancak 

öngerilme kullanılırken dikkat edilmesi gereken koşullar vardır ki deprem 

yönetmeliği bunu şu şekilde özetler;  

7.12.3. Öngerilme Koşulları 

Döşeme elemanları ve tek katlı binaların kolonlarına mafsallı olarak bağlanan kiriş 

türü elemanlar dışında, deprem bölgelerinde kullanılacak prefabrike yapı 



 
72 

elemanlarında tam öngerilme uygulanmasına izin verilmez. Elemanlarda yeterli 

sünekliği sağlayabilecek düzeyde öngerilmesiz donatı kullanılması zorunludur. Bu 

donatı ile ilgili olarak TS- 3233‘te verilen koşullara uyulacaktır [11]. 

Yapıyı bir bütün olarak incelemek ve tasarlamak gerektiği için yapının her 

elemanının incelenmesi gerekmektedir, deprem sırasında önemli görevleri bulunan 

ve yapının plan alanlarını dolduran döşemeler diyafram davranışı sergilemelidirler. 

Diyafram davranışı daha önce de bahsedildiği üzere kat seviyelerindeki rijit  ve 

monolitik, tek kütle gibi hareket etmesi olarak tanımlanmıştır. Yapının ağırlığının kat 

seviyelerinde toplanmış olduğu düşünülüp bu kabule göre hesap yapıldığı için kat 

seviyelerinde rijit diyaframlar oluşturulmalıdır, döşeme elemanları ile ilgili deprem 

yönetmeliği maddesi aşağıda verilmiştir.  

Bütün deprem bölgelerinde, dolgulu ya da dolgusuz yerinde dökme veya prefabrike 

dişli döşemeli sistemlerde plak kalınlığı 50 mm‘ den az olmayacaktır. Ancak, düşey 

yüklerden oluşan kesme kuvvetleri ile birlikte plak düzlemindeki deprem 

kuvvetlerinin güvenle aktarılmasını sağlamak üzere, dişlerle plak arasında kesme 

kuvveti bağlantılarının yapılması ve bu bağlantıların yeterli olduğunun hesapla 

gösterilmesi zorunludur [11]. 
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6. PREFABRİKE YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA 

DAVRANIŞLARI 

Prefabrike betonarme yapılar deprem etkileri altında diğer yapı türleri gibi büyük 

yatay yüklerin oluşturacağı yanal zorlanmalara karşı koyacak şekilde tasarlanırlar. 

Ancak ideal elastik olarak tasarlanan yapıların ekonomikliklerini kaybetmesinden 

dolayı yapıların bazı sınır değerler içinde kalması yeterli olmaktadır. Bu sınırlar 

yapının deprem etkisi altında belirli hasarlar alacakları ancak can kaybına mahal 

vermeyecek şekilde davranış sergilemelerini öngörmektedir. Ancak açıktır ki 

depremler oluşmadan, oluşmuş hasarlar incelenmeden, bu hasar ve deprem verileri 

ile ilgili araştırmalar yapılmadan ve bu araştırma sonuçlarına göre yeni sınırlamalar 

oluşturulmadan daha dayanıklı ve ekonomik yapılar yapılamayacaktır. 

Deprem kuşağında yer alan ve prefabrikasyonun uygulandığı bir çok ülkeden daha 

yüksek deprem riski altında bulunan ülkemizde prefabrike betonarme yapı üretimi 

özellikle 1980 yılından sonra hız kazanmıştır. 1990 yılından sonra ise Türkiye 

genelinde yapılan endüstriyel yapıların %90‘ı prefabrike elemanlarla inşa edilmiştir. 

Bu yıldan sonra meydana gelen 13 Mart 1992 Erzincan, 27 Haziran 1998 Adana – 

Ceyhan, 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Bolu – Düzce depremleri 

sadece prefabrike yapılar için değil tüm yapılar ve yapım türleri için ağır sınavlar 

olmuşlardır.  

Prefabrike yapıların en çok zorlandığı ve ağır hasarlar aldıkları depremler ise 1998 

Adana – Ceyhan , 1999 Kocaeli ve 1999 Düzce depremleridir.  

6.1. Adana – Ceyhan Depremi Ve Prefabrike Yapı Hasarları 

27 Haziran  1998‘de yerel saatle 13:55‘te Adana – Ceyhan bölgesinde 6.3 

büyüklüğünde (USGS kaynaklarına göre 5.9) oluşan deprem bölgede büyük yapısal 

hasara neden olmuştur.  

Bayındırlık Bakanlığı‘nın verileri ile Ceyhan‘da deprem sonrası yapılan 

araştırmalara göre 325 adet yapıda ağır hasar, 687 adet yapıda orta hasar, 756 adet 

yapıda hafif hasar oluşmuş ve 73 adet yapı tamamen yıkılmıştır. 
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Prefabrike yapıların özellikle yoğunlaştığı bölge olan Misis Organize Sanayi Bölgesi, 

depremde en çok hasarın yaşandığı bölgedir. (Şekil 6.1) Deprem merkez üssüne çok 

yakın olan bu bölgede sadece prefabrike yapılar değil tüm betonarme yapılar ağır 

hasarlar almışlardır. 

 

Şekil 6.1: Adana –Ceyhan Depremi Hasar Dağılım Haritası 

İlk defa bir organize sanayi bölgesi deprem etkisinde kalmış ve prefabrike sanayi 

yapılarının deprem davranışı gözlenmiştir. Bazı prefabrike yapılarda, bu şiddetteki 

bir deprem için büyük sayılacak hasarlar olmuştur. Bunun yanı sıra depremi hasarsız 

olarak atlatan çok sayıda prefabrike sanayi yapısı da mevcuttur. Bu durum, yerinde 

dökme betonarme yapılarda olduğu gibi, tasarım ve montajına yeterli özen 

gösterilmeyen, bilinen hesap ve birleşim detayı yöntemlerine uyulmayan prefabrike 

yapılarda, depremin (az şiddetli olsa bile) önemli hasarlara neden olduğu gerçeğini 

bir kez daha gözler önüne sermektedir [ 12]. 

Her türlü yapı hasarının genel sebeplerinden biri olan uygulama hataları bu depremde 

de etkili olmuştur. Ülkemizde genellikle prefabrike betonarme endüstri yapıları, tek 

katlı olarak yapılmakta, kolon alt uçları temele ankastre olarak bağlanacak şekilde 

yuva temel yapılmakta, kolon üst uçları ise eğimli çatı kirişleriyle mafsallı birleşim 



 
75 

yapacak şekilde bağlanmakta, dere kirişleri kolonlara ve aşıklar da eğimli çatı 

kirişlerine mafsallı olarak bağlanmaktadır. Bu kolon-kiriş birleşimi deprem etkisi 

altında kolonların ters sarkaç şeklinde hareket etmesine neden olmaktadır. 

Deprem yönetmeliğinin ilgili maddesi olan 7.12.1‘e göre bu sistemin sadece deprem 

yükü az olan tek katlı yapılarda kullanılmasına izin verilmiştir. Kat sayısı arttıkça 

deprem yüklerini her iki doğrultuda karşılayabilecek yerinde dökme betonarme 

perdeler yapılması gerekmektedir. Bu sistemlerin deprem etkisi altında davranışlarını 

belirleyen esas öğeler, kolonların dayanımı, sünekliği ve eleman birleşim 

noktalarıdır. 

Kirişi mesnette tutan bir diğer deyişle kirişin boyuna doğrultusunda kayıp düşmesini 

önleyen ara yüzeydeki sürtünme kuvveti, bu kuvvet kirişin ağırlığı ve sürtünme 

katsayısına bağlıdır, ve donatının en kesitinin sağladığı kesme dayanımıdır . Bu arada 

plandan bakıldığı zaman ise kiriş ucundaki delikler arasındaki beton alanının ve eğer 

varsa bu bölgedeki kiriş donatısının da çekme etkisi altında oldukları anlaşılacaktır.  

Kirişlerin düzlemlerine dik yönde gelen kuvvetleri yine konsol ile kiriş arasındaki 

sürtünme kuvveti, yine düşey kiriş yükü ve sürtünme katsayısına bağlıdır, aşıkların 

verdiği yanal destek ve guseden çıkan donatıların kesmeye ve daha önemlisi 

eğilmeye dayanımlarıdır. Bu arada bu yanal kuvvetin yaratacağı devrilme momenti 

etkisine, karşı koyan moment, düşey yükün konsol kenarı çevresinde oluşturacağı 

karşı yöndeki momenti karşı koyacaktır [14]. 

Bu şartlar göz önüne alındığında Ceyhan depremindeki hasarlara genel olarak 

birleşim bölgelerindeki yetersizlikler ve hem proje hem uygulama sırasındaki eksik 

tasarımlardan kaynaklanmıştır. 

Bu hasarların oluşmasını sağlayan nedenleri bulmak için ilk olarak hasar oluşan 

bölgeleri, hasar şekillerini ve yapıların genel davranışını incelemek gerekir. 

Ceyhan depreminde yapılarda meydana gelen hasarlar genel olarak şu şekillerdedir. 

Çatı kirişleri sistem birleşim noktalarından ayrılmış ve mesnetten düşmüş, kolon 

konsollarında çıkan ev kirişlere ankrajlanan donatılar bükülmüş ve bağlandıkları 

kirişlerden çıkmışlardır. Bunun sonucunda eğimli çatı kirişleri yana devrilmiştir. Çatı 

yükünün aktarılmasında önemli rol oynayan aşıklar, kirişlere bağlanmalarını 

sağlayan kısa donatılardan kurtularak zemine düşmüştür (Şekil 6.2, Şekil 6.3). 
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Şekil 6.2: Çatı kirişlerinin devrilmesi 

 

Şekil 6.3: Çatı kirişleri ve aşıkların bağlantılarından çıkarak devrilmesi 

Bu hasarlara yapının kolon-kiriş birleşim bölgesinin detaylandırılmasında ve 

uygulamasındaki yetersizlikler sebep olmuştur. 

Bazı yapılarda ise eğimli atı kirişlerinin mesnetlerinden ayrılmadığı ve sadece yana 

devrilerek kolon konsollarında, özellikle kenarlarında ezilmelere yol açtığı 

gözlemlenmiştir ( Şekil 6.4, Şekil 6.5). 
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Şekil 6.4: Çatı kirişlerinin mesnette yanal hareketi[15] 

 

Şekil 6.5: Kolon konsollarında oluşan ezilmeler[15] 

Adana- Ceyhan sanayi bölgesinde ve Ceyhan yakınlarındaki bu prefabrike yapı 

sistemi ile yapılmış çok sayıda yapıda her iki tür hasar da gözlenmiştir. Çatı 

kirişlerinin Doğu - Batı yönünde uzandığı yapılarda, kirişlerin yanlamasına 

devrilmesi şeklindeki hasarlar daha çok gözlenmiştir [14]. Bunun sebebi olarak 

depremin en büyük yer ivmesinin Doğu – Batı yönünde olması gösterilebilir. 

Bu hasar tipleri dışında gözlemlenen bir başka hasar ise inceltilmiş uçlu kirişlerin 

konsoldan çıkan ankraj donatısının oturduğu deliklerinin çevresinde düşey 

çatlakların oluşmasıdır. 

Diğer hasar tiplerine göre az olarak gözlemlense de genellikle mafsal sistemi düzgün 

olarak yapılmış çerçeve sistemli yapılarda kolonların alt uçlarında eğilme momenti 

çatlakları oluşmuştur. Bu eğilme çatlaklarının oluşması kolonların zemine yuva 

temellerle bağlanması ve bu birleşimlerinin ankastre olduğunu gösterir. Yuva temel 

ile kolon arasına konulan betonda herhangi bir ezilmenin, çatlamanın ya da 

açılmanın olmayışı bu duruma netlik kazandırır ve yüklerin temellere düzgün 

aktarıldığını gösterir (Şekil 6.6). 
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Şekil 6.6: Kolon – Temel Birleşim Hasarları 

Hasar tipleri belirlendikten sonra bu hasarların nedenlerinin ortaya konması 

gerekmektedir. Daha önce belirtildiği üzere detay ve projelendirme eksikleri şu 

şekilde sıralanabilirler. 

a) Depremin çerçeve düzlemine dik yatay doğrultudaki etkileri altında çatıyı taşıyan 

trapez kirişlerde oluşan atalet kuvvetleri, mesnet bağlantılarının yetersizliği 

nedeniyle kolonlara aktarılamamış, bunun sonucu çatıyı oluşturan eğik çatı kirişleri 

ve aşıklar çatı kaplamalarıyla birlikte domino taşları gibi aynı yönde devrilip yere 

inmişlerdir [13]. 

b) Kolonların 1997 Afet Yönetmeliği‘ndeki yanal ötelenme sınırını sağlayacak kesite 

sahip olmadığı görülmektedir. Aşırı yanal ötelenme, birleşimlerde aşırı zorlamaya 

yol açmış ve zaten yetersiz olan bağlantılar kırılarak kirişlerin düşmesine neden 

olmuştur [14]. 

c) İnceltilmiş uç hesaplarında yatay kuvvetler hesaba katılmamıştır. 

d) Mesnet bölgesi kaynakla birleştirilmiştir. Yapı yanal deplasman yaparken 

birleşimde kısmi bir ankastrelik oluşmuştur. Bu durumda deprem sonrasında bu 

mesnet moment aktarabilen kesitin narinliği ve yapılan kaynağın aktardığı yük fazla 

olduğundan inceltilmiş uçta çatlak oluşmuştur [13]. 

e) Bazı yapılarda çerçeveye sonradan eklenen farklı yapı sistemlerinin(tuğla duvar, 

önüretimli elemanlar) deprem sırasında esas yapıdan farklı davranmışlar ve yapıda 

hasara yol açmışlardır (Şekil 6.7). 
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Şekil 6.7:  Farklı yapı sistemlerinin hatalı kullanımı 

f) Çatı seviyesinde diyaframlar oluşturulamamış ve buna bağlı olarak yapı sistemine 

oluşturan çerçevelerin ayrı ayrı hareket etmişlerdir.  Yük aktarımının 

tamamlanamaması sonucu eğimli çatı kirişlerinin yanal stabilitesinin sağlanamaması 

ve eleman hasarı almadan devrilerek toptan göçmeye neden olmuşlardır. 

6.2 Kocaeli ve Bolu-Düzce Depremleri Ve Prefabrike Yapı Hasarları 

Ceyhan Depremi‘nden sonra ülkemiz 1999 yılında birkaç ay arayla Kuzey Anadolu 

Fay Hattı‘nın üzerinde bulunan iki ilimizde; 17 Ağustos 1999‘da Kocaeli ‘nde ve 12 

Kasım 1999‘da  Bolu – Düzce‘de sırasıyla 7.4 ve 7.2 şiddetinde iki büyük ve yıkıcı 

deprem yaşandı. Bu depremler hem bölge açısından hem de Türkiye genelinde maddi 

ve manevi büyük yıkımlara yol açtı. 

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi Türkiye‘nin en önemli sanayi merkezlerini 

etkiledi. Depremin büyüklüğü kadar etkilediği alan ve bu alandaki nüfus – sanayi 

yoğunluğu göz önüne alındığında, 20. Yüzyılda Türkiye‘nin yaşadığı en büyük doğal 

afettir. 

Kocaeli Depreminde resmi rakamlarla 17.322 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 

24.000‘e yakın vatandaşımız yaralanmıştır. Bu depremde maksimum yer ivmesi 

olarak Adapazarı‘ nda 0.407 g  kaydedilmiştir. 5 farklı merkezde kaydedilen 

maksimum yer ivmesi, maksimum yer hızı ve maksimum yer hareketi değerleri 

Tablo 6.1‘da verilmiştir. 
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Tablo 6.1: Kocaeli Depremi Deprem verileri 

Bölge Bileşen 
Maksimum    

Yer 
İvmesi(g) 

Maksimum           
Yer 

Hızı(cm/s) 

Maksimum     
Yer 

Hareketi(cm) 

Fay 
Kırığına 
Uzaklık 

(km) 

Zemin 
Durumu 

Sakarya - 
Adapazarı 

Doğu - Batı 0.407 79.80  198.64  

3,2 
Kayalık 
Zemin 

Kuzey - Güney       

Düşey 0.259 42.6  26.8  

Yarımca 

Doğu - Batı 0.230 84.70  167.57  

3,28 
Kayalık 
Zemin 

Kuzey - Güney 0.322 79.60  65.32  

Düşey 0.291 33.1  41.2  

İzmit 

Doğu - Batı 0.227 54.28  129.28  

4,26 
Kayalık 
Zemin 

Kuzey - Güney 0.167 32.04  47.64  

Düşey 0.149 14.0  11.1  

Gebze 

Doğu - Batı 0.143 34.72  103.70  

7,74 
Kayalık 
Zemin 

Kuzey - Güney 0.269 45.59  82.58  

Düşey 0.195 12.7  16.9  

Düzce 

Doğu - Batı 0.383 46.61  108.57  

17,06 Toprak Kuzey - Güney 0.337 60.59  63.81  

Düşey 0.480 21.8  17.0  
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Depremin etkilediği alan ve bu bölgeye dağılımı ise Şekil 6.8‘de verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.8: Kocaeli Depremi deprem şiddeti  dağılımı 

 

12 Kasım 1999‘da ise Bolu – Düzce‘de meydana gelen depremde ise maksimum yer 

ivmesi Doğu – Batı yönünde 0,821 g olarak ölçülmüştür. Bu yüksek bir değerdir. 2 

merkezde kaydedilen maksimum yer ivmesi, maksimum yer hızı ve maksimum yer 

hareketi değerleri Tablo 6.2‘de verilmiştir. 
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Tablo 6.2: Bolu-Düzce depremi verileri 

Bölge Bileşen 

Maksimum    
Yer İvmesi 

(g) 

Maksimum           
Yer Hızı 

(cm/s) 

Maksimum     
Yer 

Hareketi 

(cm) 

Fay 
Kırığına 
Uzaklık 

(km) 

Zemin 
Durumu 

Düzce 

Doğu – Batı 0.513 86.05 170.12 

8,23 Toprak Kuzey - Güney 0.410 65.76 88.04 

Düşey 0.340 28.0 69.0 

Bolu 

Doğu – Batı 0.821 66.92 21.27 

20,41 Toprak Kuzey - Güney 0.754 58.25 40.29 

Düşey 0.20 24.5 22.1  

 

Düzce depreminde resmi kayıtlarla 950 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

Bu iki depremde toplam olarak 330.000 civarında konut hasar görmüştür. Bu 

konutların sırasıyla, 118.000 adedi hafif hasarlı, 112.000 adedi orta hasarlı ve 

100.000 adedi ağır hasarlı ya da toptan göçmüştür. Bu deprem sonucunda doğrudan 

oluşan maddi hasar 10 Milyar Amerikan Doları civarındadır. İki depremin önemli 

etkisi sonucunda Türkiye ekonomisi 1999 yılında %6 oranında küçülmüştür. 

Türkiye‘nin en önemli ve en büyük sanayi bölgesi olarak adlandırılan Kocaeli 

bölgesinde bu büyüklükte bir depremin olması sonucu sanayi bölgelerinde, sanayi 

yapılarında özellikle tercih edilen prefabrike betonarme yapılar büyük yapısal 

hasarlara maruz kalmışlardır. Ne yazıktır ki bu depremde de prefabrike betonarme 

yapı hasarları Ceyhan depreminde oluşan yapısal hasarların hemen hemen aynısıdır.  

Hasar şekilleri incelendiğinde genellikle tek katlı ve mafsallı birleşimli yapılarda 

hasar oluşmuştur. Çok katlı mafsallı ve moment aktarımlı birleşimlerde de hasar 

oluşmuştur. Ancak en yüksek oran tek katlı mafsallı birleşimli yapılardadır. 

Bölgedeki tek katlı sanayi yapıları genel olarak benzer şekillerde yapılmış ve benzer 

elemanlar kullanılmıştır. Bu yapıların tipleştirilebilmesini, deprem etkileri altında 
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daha rahat ve genel çözümler üretilebilmesini ve onarım, güçlendirmenin seri 

üretilmiş benzer eleman ve yöntemlerle yapılabilmesine olanak vermiştir.  

Kocaeli depreminde hasar gören tek katlı, mafsallı birleşimlerin genel özellikleri şu 

şekilde sıralanabilir. 

a) İmalatı kolaylaştırmak için geniş açıklıklı eğimli çatı kirişleri kullanılmıştır. Bu 

açıklık yapının kullanımına bağlı olarak 10 m ile 25 m arasında değişmektedir. 

Eğimli çatı kirişleri kolonların üstlerine mafsallı birleşim yapacak şekilde 

otururlar. 

b) Yapılar genellikle dikdörtgen bir mimari oluşturacak şekilde tasarlanmışlardır. 

Boyutlar yapının kullanım şekline göre değişir ancak dikdörtgen yapı formu 

genellikle korunur. 

c) Yapılar boyuna doğrultularında 6 m ile 8 m arası açıklıkları olan ve sayıları on ile 

otuz arasında değişen akslardan oluşurlar. 

d) Enine doğrultularında 10 m ile 25 m açıklıkları olan ve sayıları bir ile dört 

arasında değişen akslardan oluşurlar. 

e) Kat yükseklikleri 6 m ile 8 m arasında değişmektedir. 

f) Yapıların temelleri, ankastre olacak şekilde, kolonların çanak şeklinde 

hazırlanmış yuvalara yerleştirilmesi ve çevresinin betonla kaplanması ile oluşur. 

g) Genelde U kesitli kirişler yapının boyuna doğrultusunda, oluk görevi yapacak ve 

çatı düzeyinde diyafram oluşmasını sağlayacak şekilde düzenlenirler. 

h) Çatı yüklerini alacak şekilde ve belirli aralıklarla aşıklar konulur. 

i) Çatı kirişleri, oluk kirişleri ve aşıklar, her iki uçlarından da sabitlenmişlerdir. 

Yatay elemanların birleşime yakın bölgelerinde açılan ankraj deliklerinden düşey 

taşıyıcı eleman konsollarından çıkan ankraj donatıları girer ve aradaki boşluk 

harçla doldurulur. 
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Şekil 6.9: Tipleştirilmiş sanayi yapısı 

Bu sistemlerin deprem davranışları kolonların yanal rijitlik ve mukavemetleri ile 

ölçülmekte ve belirlenmektedir. Buna bağlı olarak bu tip yapılarda (Şekil 6.9)  

görülmesi beklenen ve görülen deprem hasar şekilleri şöyledir. 

a) Adana – Depreminde olduğu gibi bu depremde de çatı kirişlerinin yana 

devrilerek mesnetten düşmesi ve bu sırada kiriş üzerindeki guseden çıkan kirişin 

ucundaki betonlaşmış delikten geçen donatılar bükülmüş, delikten düşmüş ve 

devrilen kiriş yere düşmüştür. Kiriş, devrilirken üzerine oturan aşıklar kirişlerden 

çıkan ve aşıkların uçlarındaki deliklerden geçen 5-6 cm uzunluğundaki 

demirlerden kurtularak yere düşmüştür. Bu arada kirişlerin düşmemesine rağmen, 

pek çok yapıda kirişlerin oturduğu konsolların kenarlarında betonda ezilmeler 

gözlenmiştir. Bu hasar görünümü prefabrike sistemin üçgen kirişlerinin yeterli 

yanal bağlantısının olmadığının göstermektedir [14 ]. 

b) Kirişlerin düşmediği yapılarda ise kolon alt uçlarında plastik mafsal benzeri 

çatlaklar oluşmuş ve ezilmeler meydana gelmiştir. 

c) Konsola oturan kirişlerin yanal yüzeylerinde, uçlarında konsoldan gelen 

demirlerin içinden geçtiği deliklerin olduğu yerlerde gözlenen düşey çatlaklardır. 

Bazı yapılarda kirişlerin bir uçları konsoldaki demirlerden kurtularak yere 

düşmüşlerdir. Bu arada kirişin ucu konsolun ucundaki betonu  ezmiştir. Bunun 

yanında konsoldaki demirler de bükülerek kiriş uçlarındaki deliklerden çıkmıştır 

[14]. 
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Kocaeli depreminden sonra Türkiye Prefabrike Birliği‘ne bağlı firmaların bu bölgede 

inşa ettiği yapılar incelenmiştir. Her firmadan ayrı ayrı olarak alınan veriler 

incelendiğinde birliğe bağlı firmaların yaptıkları prefabrike betonarme yapıların 

hasar gördükleri ancak genel olarak bakıldığında bu depremden yüzde 6,5 gibi ufak 

bir oranda hasarlı oldukları görülmüştür.  

Tablo 6.3: Kocaeli Depremi sonrasında prefabrik yapıların hasar yüzdeleri 

Yer 
Toplam 

Yapı 
Tam Hasarlı 
Yapı Sayısı 

Kısmi 
Hasarlı Yapı 

Sayısı 

Hasarsız 
Yapı 

Sayısı 
Hasar(%) 

Avcılar 54 - - 54 0,00 

Ġzmit 241 1 5 235 2,50 

Gölcük 35 - - 35 0,00 

Yalova 50 - 1 49 2,00 

Adapazarı 98 16 8 74 24,50 

Bolu 2 - - 2 0,00 

Düzce 1 - - 1 0,00 

Toplam 481 17 14 450   

Bölge Genelinde % 100 3,50 3,00 93,50   

 

Kesin sonuçlar elde edilemese de yapılan iki araştırma bize bu bölgedeki prefabrike 

yapıların aldıkları hasarın boyutlarını göstermektedir. 

Bölgede bulunan sanayi yapılarının üreticilerine bakıldığında sadece yarısının 

belirlenebildiği ve bu yarısının da sadece %20' lik bir kısmının prefabrik birliğine 

bağlı olduğu bulunmuştur.  

Bu değer bize Türkiye Prefabrike Birliğinin yaptığı ve bölgedeki hasarlı prefabrike 

yapıları belirten çalışmanın, o bölgede bulunan prefabrike sanayi yapılarının sadece 
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%10‘unu temsil ettiğini göstermekte ve hasarın bilinenden çok daha büyük 

boyutlarda olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 6.3‘ e bakıldığı zaman prefabrike yapılarda en yoğun olarak Adapazarı‘nda, 

organize sanayi bölgesinde hasar ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi olarak zeminin suya 

doygun kumlu ve siltli bir yapıda olması ve deprem yönetmeliğine en zayıf zemin 

sınıfı olan Z4 olması, ayrıca Kocaeli Depreminin kaydedilen maksimum yer ivmesi 

olan 0,407 g‘ nin (Doğu – Batı) bu bölgede oluşmasının büyük rolü vardır. 

Türkiye Prefabrike Birliği‘nin verilerine bakıldığı zaman Adapazarı bölgesinde 

bulunan toplam prefabrike yapı sayısı 98 olarak verilmiş, toptan göçme olan yapı 

sayısı 16, yerel göçme, kısmi hasar oluşan yapı sayısı 8 olarak verilmiştir. Yüzde 

olarak  incelendiğinde bölgedeki prefabrike sanayi yapılarının %24.5‘ i hasar 

görmüştür.[16]. 

Araştırmalar bu bilgiler ışığında Adapazarı organize sanayi bölgesine 

yönlendirilmiştir. Hasarlı yapılar A, B, C ve D olmak üzere dört ana gruba ayrılmış 

ve her bir yapı grubu için tipik bir adedi incelenmiştir. Yapılar değerlendirilirken 

hem deprem etkisi ve yükleri altında hem de servis yükleri altında inceleme yapılmış, 

yapının yapım yılında uygulanan yönetmelikler kadar şu anda uygulanan 

yönetmelikler de göz önünde tutulmuştur. Bütün yapıların birlikte incelenmesi 

sonucunda yapıların yaptığı deplasmanlar ve yönetmelik limitleri Tablo 6.4‘te ve 

ortaya çıkan hasar endeksleri de Tablo 6.5‘ te gösterilmiştir. Burada kullanılan 

tablolar 15 no‘ lu kaynaktan alınmış olup, derlenip bir araya getirilmiştir. Tablo 6.4‘ 

te A,C ve D grubu yapıların kenar kolonları (KK) ve iç kolonları (İK), B grubu yapı 

için çerçeve kolonları (KÇ) ve ara kat kolonları (KA) ile ifade edilmiştir. Hasar 

yükleri altında yapılar incelenirken sadece deprem yükleri ve zati ağırlıklar dikkate 

alınmış, servis yükleri altında inceleme yapılırken de hareketli yüklerin etkisi de göz 

önünde bulundurulmuştur. 
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Tablo 6.4: Dört grup yapının deprem etkisi altında yanal hareketleri 

Yapı Tipi Kolon 
Hasar Yükleri 

Altında (cm) 

Servis Yükleri 

Altında (cm) 

İzin Verilen max. 

deplasman 

(0,0035xh) 

A Grubu Yapı 

KK X Yönü 4,47 5,57 2,45 

KK Y Yönü 3,25 4,45 2,45 

İK X Yönü 4,47 5,57 2,45 

İK Y Yönü 4,9 6,34 2,45 

B Grubu Yapı 

KÇ X Yönü 5,60 6,90 1,75 

KÇ Y Yönü 3,70 4,60 1,75 

KA X Yönü 1,70 2,10 0,75 

KA Y Yönü 1,50 1,90 0,75 

C Grubu Yapı 

KK X Yönü 3,44 4,22 2,45 

KK Y Yönü 5,45 6,24 2,45 

İK X Yönü 3,43 4,22 3,05 

İK Y Yönü 11,48 13,25 3,05 

D Grubu Yapı 

KK X Yönü 7,75 10,17 2,80 

KK Y Yönü 3,36 4,40 2,80 

İK X Yönü 12,92 16,95 2,80 

İK Y Yönü 5,60 7,34 2,80 
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Tablo 6.5: Dört grup yapının hasar endeksleri 

 

A grubu yapılar, açıklıkları 20.00 m × 7.50 m olan, 7.00 m yüksekliğinde, prefabrike 

betonarme, her iki yönde kolon kiriş bağlantısı mafsallı (çift-pimli) olarak 

oluşturulmuş sistemlerdir. Kolon ebatları genellikle 40 cm × 40 cm olarak 

gözlemlenmiştir (Şekil 6.10). 

 

Şekil 6.10:  A grubu yapı [16] 

  Hasarlı Hasarsız Toplam Hasar Endeksi 

A Grubu Yapı Sayısı 4 0 4 100% 

B Grubu Yapı Sayısı 5 3 8 62% 

C Grubu Yapı Sayısı 1 0 0 100% 

D Grubu Yapı Sayısı 6 2 8 67% 
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Bu tip yapıların tamamının hasar gördüğü gözlemlenmiş, yapılardaki hasar özellikle 

iç aks kolonlarının kırılması sonucu trapez çatı kirişlerinin düşmesi sonucu 

oluşmuştur.  Kolonların asimetrik olarak donatılandırılması ve yapının yeterli yanal 

rijitliğe sahip olmaması, yapının büyük yanal deplasmanlar yapmasına ve bunun 

sonucunda toptan yıkılmasına neden olmuştur.  

B grubu yapılar ise A grubu yapılara sistem olarak benzemekle beraber, aradaki fark 

yapıların 1997 yılı öncesinde yapılmış olması ve mafsallı birleşimlerinin farklı 

detaylandırılmasıdır. A grubu yapılar çözümlenirken 1997 deprem yönetmeliği 

şartları göz önünde bulundurulurken, B grubu yapılarda 1975 deprem yönetmeliği 

şartları göz önünde bulundurulmuştur. B grubuna dahil toplam 8 yapının 5 adedinde 

toptan kırılma ve göçme tarzı hasarlar oluşmuştur. Yapılar incelendiğinde hasar 

sebebinin A Grubu yapılarda olduğu gibi yanal rijitlik yetersizliğinden kaynaklandığı 

görülmüştür. 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik‘ in 

6.3.4 ‗üncü maddesinde belirtildiği üzere ;  

6.3.4 - Yatay deprem yükleri altında betonarme kolon ve perdelerde uçlar arası 

meydana gelecek ardışık yer değiştirmeler farkı, kat yüksekliğinin % 0.25‘ ini 

geçmeyecektir. Bu yerdeğiştirmelere uymayacak ve büyük zarara neden olacak 

bölmeler ve panolar, taşıyıcı iskelete yeterli aralık bırakılarak ya da benzeri önlemler 

alınarak düzenlenmelidir[19] 

şartına uyulmamış ve birleşim noktalarının ve birleşim elemanlarının yapının yanal 

stabilitesini sağlayamayacak şekilde tasarlanmış olması bu hasara yol açmıştır (Şekil 

6.11). 
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Şekil 6.11: B grubu yapı [16] 

Her iki yapı grubunda da temellerle kolonlar arası bağlantıda bir sorun olmadığı 

görülmüştür.  

C grubu yapı diğer yapı gruplarına oranla çerçeve sisteminde farklılıklar gösterir. 

Akslar arasındaki mesafeler  24.00 m × 12.00 m ‘dir. Kolon boyutları ise kenar 

akslarda 7.00 m olup iç akslarda 8.70 m‘dir. Bağlantı şekilleri mafsallı olup 

kolonlarla kirişler arasındaki birleşimler pim ile, kirişler arasındaki birleşimler yatay 

bulonlar aracılığıyla sağlanmıştır. Kolon ebatları çerçeve kolonlarında 40 cm × 60 

cm olup, ara kat kolonlarında 40 cm × 45 cm‘dir (Şekil 6.12). 
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Şekil 6.12: C grubu yapı [16] 

C grubu yapının diğer iki yapı grubundan en büyük farkı yapıların montaj esnasında 

yıkılmış olmasıdır. C grubunda 1 adet yapı bulunmakla beraber bu yapı da  toptan 

kırılma ve devrilme tipi hasar oluştuğu, ve yapının kolonlarının zayıf yönünde 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu hasara neden olarak yapı elemanlarının düşey ve yatayda 

yeterince donatılandırılmaması, çerçeveye dik yönde stabilitenin sağlanamaması ve 

diğer yapılarda olduğu gibi deplasman limitlerine uymamakla beraber hatalı tasarım 

gösterilebilir.  

D grubu yapı, aks aralıkları 20.00 m × 7.00 olan, 8.00 m yüksekliğinde, prefabrike 

betonarme Y veya L şeklinde elemanlarla oluşturulan, kolon-kiriş birleşimlerinin 

moment sıfır noktalarına yakın yerlerde bulonlarla oluşturulduğu kırık çatı kirişli 

mafsallı bir sistemdir (Şekil 6.13). 
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Şekil 6.13: D grubu yapı [16] 

Bu sisteme ait yapılarda yerinde yapılan gözlemlerde; mekanik bağlantıların 

yetersizliği nedeniyle, her iki istikametteki yatay elemanların bağlantılarından 

koparak düştüğü,  kirişlerden kurtulan kenar kolonların ayakta kalabildiği,  iç aks 

kolonlarının genellikle katlanarak kırıldığı, yıkılma ya da kopma-düşmenin 

kolonların zayıf istikametlerine doğru olduğu,  kolon ebatlarının kenarda ve içte 25 

cm × 50 cm ebadında olduğu,  binanın yıkımının kendi karkas ve kaplama yükleri 

altında olduğu, herhangi bir ek alışılagelen imalatın (duvarlar, yatay bağlantılar, vs. 

gibi) yapılmadığı , kolon-temel bağlantılarında herhangi bir zayıflık, deformasyon 

olmadığı saptamaları yapılmıştır [16]. 
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 7.ONARIM VE GÜÇLENDİRME 

Her mühendislik alanında olduğu gibi inşaat mühendisliği de zaman içerisinde 

gelişmektedir. Bu gelişim daha iyi ve daha dayanıklı yapılar yapabilmek için yapının 

her türlü tasarımında yer alan elemanların en yüksek kalitede seçilmesi, en ideal 

biçimde birleştirilip, optimum yapı sistemleri oluşturulması ile gerçekleşecektir. 

Buna karşılık zaman içinde yapılar farklı nedenlerle üzerlerine gelen yükleri kısmi 

olarak ya da tamamen taşıyamayacak hale gelebilirler. Yapılar inşa edilirken 

yürürlükte olan ve her yapı tipi için farklı tasarım ve imalat koşullarını belirleyen 

yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Yapı teknolojileri, zemin koşulları,jeolojik 

şartlar değişeceği ve her alanda yeni bilgiler elde edileceği için bir süre sonra bu 

yönetmelikler de yenilenmek zorunda kalmakta ve modern şartlara göre yeni 

yönetmelikler oluşturulmaktadır.  

Ülkemizde deprem bölgelerinde yapılar yapılırken 1997 yılında yayınlanmış ve 

yürürlüğe girmiş olan Bayındırlık Bakanlığı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar  

Hakkında Yönetmelik‘in öngördüğü şartları sağlaması gerekmektedir. Yeni 

yapılacak yapılar için olduğu kadar daha önceden imal edilmiş yapıların da bu 

yönetmelikteki şartlara uyması gerekmektedir.  

Depremler; patlamalar ve çarpmalar gibi anlık yüklemeler yapan, büyük enerjiler 

tüketilmesi gereken dinamik etkilerdir. İmalat şekillerine uygun yönetmeliklere göre 

yapılmayan ve deprem yönetmeliğinin göz önünde bulundurulmadığı ya da eksik 

uygulandığı yapılar depremlerden ağır hasarlar alarak çıkarlar. Bu hasarlar deprem 

mühendisliğinin amaç olarak benimsediği ve yönetmelikte verilen sınırlar içinde; 

a) Yapının hafif şiddetteki ve sıklıkla olan depremlerde yapısal olmayan hasarlarla ve 

elastik sınırların içinde kalarak deprem yüklerini karşılaması 

b)Yapının orta şiddetteki depremlerde elastik sınırların dışına çıkabilmesi, ancak 

yapının kolaylıkla onarılabilecek taşıyıcı sistem hasarları ile deprem kuvvetlerini 

karşılaması 
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c) Yapının çok seyrek ama  şiddetli depremlerde ise elastik sınırın ötesinde, deprem 

yüklerini plastik mafsallarla karşılaması ve can kaybına yol açacak şekilde toptan 

göçme durumuna geçmemesi olabileceği gibi uygun şartların sağlanmadığı yapılar 

bu sınırların dışına çıkacaktır.   

Yapıda hasar oluştuğu zaman ya da yapının yürürlükteki şartnamelere uygun 

olmaması durumunda, taşıyıcı sistemin yönetmelikte verilen sınırlara getirilmesi için 

yapılan çalışmalara onarım ve güçlendirme adı verilir. 

7.1 Onarım 

Tanımlamak gerekirse onarım; yapının tamamının ya da bir kısmının hasar görmeden 

önceki haline getirilmesidir. Onarımın amacı yapının hasardan önceki kullanımına 

uygun olarak görünüşünü, yük taşıma kapasitesini, rijitliğini, sünekliğini ve 

mukavemetini eski haline geri getirmektir. Genellikle hafif ve orta hasar almış 

yapıların ve elemanlarının, zamanla eskiyen ve elemanları yapım tarihindeki 

değerleri kaybetmiş yapılarda onarım yapılmaktadır. 

7.2 İyileştirme 

Bazı kısıtlamalar nedeniyle güçlendirme yapılamıyorsa, yapının özellikleri deprem 

yönetmeliği sınırlarına çekilemiyorsa, geçici olarak yapının iyileştirilmesi, yapının 

bazı özellik ve kapasitelerinin yükseltilmesi yapılabilir. Güçlendirmeye engel olan 

durum ortadan kalktıktan sonra süratle güçlendirme yapılmalıdır. 

7.3 Güçlendirme 

Güçlendirmede yapının hasar görmüş olması şartı yoktur. Hasar görmeyen bir yapıda 

da, hasar gören bir yapıda olduğu gibi süneklik, mukavemet, rijitlik ve yük taşıma 

kapasitesi yetersizliği olabilir. Bunun nedeni çoğunlukla yapıların yönetmelik 

şartlarını sağlamaması, projede ve imalattaki uyumsuzluklar, projelendirme hataları 

olabileceği gibi yapının bulunduğu bölgenin jeolojik şartlarında; zemini 

kötüleştirecek ve olası bir depremde oluşacak deprem yüklerinin artmasına neden 

olacak tipte bir değişim olabilir. Bu şartlar altında bu tip bir yapının esas özellikleri 

olan yük taşıma kapasitesi, süneklik, rijitlik, stabilite ve mukavemeti; eğer yapıda 

hasar oluşmuşsa, mevcut durumdan daha iyi bir seviyeye, eğer yapı hasar görmüşse 

öncelikle hasar öncesi durumuna, sonrasında da yönetmelik sınırlarına getirilmelidir. 
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7.4 Yapılarda Güçlendirmeye Karar Verilmesi 

Hasar görsün ya da görmesin bir yapının onarım ya da güçlendirmesine karar vermek 

için ilk olarak yapının deprem yüklemeleri altında performansının ölçülmesi 

gerekmektedir. Hasarlı yapılarda ayrıca hasar durumları ve hasar şekillerine göre 

güçlendirme planları yapılmalıdır. 

Bir yapının farklı dayanımlarını ölçmek için yapının tüm özelliklerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Yapının ve elemanlarının; kullanım amaçlarının ve boyutlarının 

belirlenebilmesi için mevcutsa mimari projesi incelenmeli, yoksa mimari rölevesi 

çıkartılmalıdır. Bu rölevede yapının taşıdığı tüm mimari özellikler, cephe 

görünüşleri, kullanım alanları belirtilmelidir. Mimari rölevede genel olarak 

verilmeyen taşıyıcı sistem eleman şekilleri ve boyutları için mevcut betonarme 

projesi incelenmeli, yerinde uygulaması kontrol edilmeli, proje mevcut değilse 

taşıyıcı sistem elemanları olan; kolon, kiriş, döşeme ve perdelerin konumlarının ve 

boyutlarının, donatılarının, varsa donatı hasarlarının gösterildiği, bir taşıyıcı sistem 

rölevesi hazırlanmalıdır. Yapının depreme dayanıklı tasarımının yapılmasında bu 

kısım son derece önemlidir. Taşıyıcı sistem rölevesi alındıktan sonra taşıyıcı 

elemanların daha detaylı incelenmesi yapılmalı; kullanılan betondan numuneler 

alınarak beton kalitesi ölçülmeli, bulunan beton kalitesinin numune alınırken ve test 

yapılırken çeşitli hatalar oluşabileceği göz önüne alınarak hesapta kullanılan beton 

dayanımı düşürülmelidir. Bu azaltma katsayısı 1,5 ile 1,25 arasında olmalıdır. Bir 

diğer aşama ise betonarme elemanların donatı kalitelerinin ve elemanlar içindeki 

düzenlerinin ve miktarlarının belirlenmesidir. Yapı taşıyıcı sistemi belirlendikten, 

beton kalitesi, donatı oranları hesaplandıktan sonra yapının bulunduğu bölgenin 

zemin şartları incelenmeli, mümkünse çevre yapıların zemin şartları incelenmeli, 

daha önce yapılan araştırmalardan faydalanılmalıdır. Eğer yapı ile ilgili daha 

önceden yapılmış deprem dayanımı hesabı mevcutsa incelenmeli, hatalar, eksikler, 

önceki deprem yönetmeliği ile yürürlükteki yönetmelik arasındaki hesap farkları 

kontrol edilmelidir. Bu aşamalardan sonra yapının depreme dayanıklılığı 

incelenebilir.  
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Yapılarda güçlendirme gerektiren nedenler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

ölçütlerine göre yapının orta hasar almış olması, beton kalitesinin projede belirtilen 

değerlerin altında olması ve bu değerin kabul edilebilir değerlerin altında olması, 

taşıyıcı sistemin yük aktarımını etkileyecek şekilde yapılmış eleman değişiklikleri ve 

yapının projede öngörülenden, bulunan bölgede izin verilenden daha yüksek ve çok 

katlı olarak yapılmasıdır. 

Hasar seviyeleri belirlenirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı uygulamalarına bakılır. 

Bu uygulamalar  Uluslararası deprem şiddeti cetveli MSK (Medvedev – Sponheuer – 

Karnik) ile uyuşmakta aradaki fark hasar derecelerini adlandırılırken oluşmaktadır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygulamalarında 1.derece hasar, hafif hasar 

olarak, 2.derece hasar az hasar olarak, 3.derece hasar orta hasar olarak, 4. derece 

hasar ağır hasar olarak, ve 5.derece hasar yıkıntı olarak tanımlanmaktadır.  

1. Derece Hafif Hasar : İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva 

parçalarının dökülmesiyle tanımlanır. 

2. Derece Orta Hasar : Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça 

büyük sıva parçalarının dökülmesi, kiremitlerin kayması, bacalarda çatlakların 

oluşması ve bazı baca parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır. 

3. Derece Ağır Hasar : Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların 

yıkılmasıyla tanımlanır. 

4.Derece Yıkıntı : Duvarların yarılması, binaların bazı kısımlarının yıkılması ve 

derzlerle ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır. 

5. Derece Fazla Yıkıntı (Toptan Göçme) : Yapıların tüm olarak yıkılmasıyla 

tanımlanır. 

Yapıların imalat tipleri pek çok farklılık gösterdiği gibi farklı imalat şekilleri ile 

üretilmiş yapıların deprem etkisi altında davranışları ve hasar şekilleri de farklı 

olacaktır. Yapının imalat teknolojisi ve kalitesi arttıkça yapıda hasar görülme 

olasılığı düşer, görülen hasarların onarılabilme kabiliyeti artar, aynı dinamik etkiler 

altında daha  yüksek dayanım gösterip daha az hasar alırlar. MSK cetvelinde yapı 

tipleri 3 sınıfta toplanmıştır.  
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A Tipi : Kırsal konutlar, kerpiç yapılar, kireç ya da çamur harçlı moloz taş yapılar. 

B Tipi : Tuğla yapılar, yarım kagir yapılar, kesme taş yapılar, beton biriket ve hafif      

prefabrike yapılar 

C Tipi : Betonarme yapılar, iyi yapılmış ahşap yapılar.  

Şiddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az, çok ve pek çok deyimleri ortalama 

bir değer olarak sırasıyla, %5, %50 ve %75 oranlarını belirlemektedir (Tablo 7.1). 

Tablo 7.1: Şiddet, Zemin İvmesi, Hız Ve Yapı Tipleri ile  Hasar  Arasındaki İlişkiler  

Şiddet 

Zemin 

İvmesi 

(gal) 

(0.1-0.5 

sn 

periyod 

aralığı 

için) 

Yer 

Titreşiminin 

hızı cm/sn 

(0.5-2 sn 

periyot aralığı 

için) 

A TİPİ 

YAPILAR 

B TİPİ 

YAPILAR 

C TİPİ 

YAPILAR 

V 12-15 1.0-2.0 %5 Hafif hasar - - 

VI 25-50 2.1-4.0 

% 5 Orta Hasar 

% 50 Hafif 

Hasar 

%5 Hafif hasar - 

VII 50-100 4.1-8.0 

% 5 Yıkıntı 

% 50 Ağır 

Hasar 

%5 Orta hasar % 5 Hafif hasar 

VIII 100-200 8.1-16.0 

% 5 Fazla 

Yıkıntı 

% 50 Yıkıntı 

%5 Yıkıntı 

% 50 Ağır 

Hasar 

% 5 Ağır hasar 

% 50 Orta Hasar 

IX 200-400 16.1-32.0 
% 50 Fazla 

Yıkıntı 

% 5 Fazla 

Yıkıntı 

%50 Yıkıntı 

% 5 Yıkıntı 

% 50 Ağır 

Hasar 

X 400-800 32.1-64.0 
% 75 Fazla 

Yıkıntı 
%50 Fazla 

Yıkıntı 

% 5 Fazla 

Yıkıntı 

% 50 Yıkıntı 

 



 
98 

Bu tablodan olası bir depremde prefabrike yapılarda oluşacak yapı hasar oranlarını 

görebilmekteyiz. VIII şiddetindeki bir depremde bölgedeki prefabrike yapıların 

hemen hepsinde hafif hasarlar oluştuğu gibi ,çok yapıda ağır hasar (3. derece hasar), 

az yapıda da yıkıntı (4. derece hasar) beklenmektedir. Bayındırlık ve İskan 

bakanlığının uygulamalarına göre 3. derece hasar görmüş yapılar onarılmalı ve 

güçlendirilmelidir. 

Halihazırdaki deprem yönetmeliği özel bir şart koşmamakla beraber mevcut yapıların 

da yeni yapılacak yapılar gibi incelenmesini öngörmektedir. Bu incelemeler 

yapıldıktan sonra genelde güçlendirilmesi gereken yapılar eski yönetmeliklere göre 

yapılmış ve güncel yönetmelik şartlarını sağlamayan, yatay yükleri ve proje ömrü 

dahilinde nihai yükleri yanlış seçilen, taşıyıcı sistem ve eleman projeleri düzgün olsa 

bile yapı inşa edilirken bu projelere uyulmadığı gözlenen yapılardır. Sanayi tipi tek 

katlı prefabrike betonarme yapılarda en çok karşılaşılan sorunların başlında yetersiz 

yanal rijitlik gelmektedir. Özellikle çerçeveye dik düzlemde genellikle taşıyıcı sistem 

eksik düzenlenmekte, yük aktarımının sürekliliği sağlanamamaktadır. Yük taşıma 

mekanizmaları düzgün tasarlanmamış sistemlerde genellikle düşey taşıyıcı 

elemanlarda yetersizlikler görülmektedir.  Bu eksikliklerin belirlenmesi için yapının 

statik ve dinamik analizlerinin yapılması gerekmektedir. Yapı daha önce belirtilen 

röleveler alındıktan, deneyler yapılıp malzeme kaliteleri belirlendikten sonra analiz 

için modellenebilecektir.Yapı taşıyıcı sistemi modellendikten sonra bu eksikliklerin 

bir ya da birkaçının bulunduğu yapılarda güçlendirme gerekecektir.  

Yapının incelenmesinde ve tasarımında dikkat edilecek, güçlendirme yapılırken 

uyulacak hususlar şu şekilde özetlenebilir. 

a) Bütün onarımlarda ve güçlendirmelerde, hali hazırda bu konu ile ilgili 

yönetmelik bulunmadığı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik şartları esas alınarak 

elemanlar ve sistemler için verilen şartlar sağlanmalıdır. 

b) Yapıyı oluşturan taşıyıcı sistem elemanlarının ana görevi düşey yükleri 

taşımak, birleşimlerle bu yükleri diğer elemanlara aktarmak ve yüklerin 

temele kadar düzgün bir dağılımla aktarılmasını sağlamaktır. Deprem etkisi 

altında oluşacak yeni yüklemeleri de taşıyabilecek kesitlere ve yeterli 

dayanımlara sahip olmaları gerekmektedir. Sisteme eklenilecek her yeni 
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elemanın da, sitemde bulunan her elemanın da bu yük aktarımını engel 

oluşturmayacak, yüklerin istenilenin dışındaki bölgelerde oluşmasını 

sağlamayacak şekilde tasarlanması gerekir. 

c) Güçlendirme projelerinde yapıya etkiyecek deprem yükleri hesaplanırken, 

yapının kullanım amacı ve kullanım süresi de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Deprem yönetmeliğinin öngördüğü tasarım deprem etkisinin yapının yaşına 

bağlı olarak oluşma olasılığı düşmektedir. Bundan dolayı eğer yapının 

taşıyıcı sistemine de güven duyuluyorsa yapıya etkiyecek deprem kuvvetleri 

%25 oranında azaltılabilirler. Tam tersi bir durum söz konusu ise yani 

yapının taşıyıcı sisteminde eksiklikler varsa yapının taşıyıcı sistem kapasitesi 

%15 oranında azaltılabilmektedir.  

d) Deprem yükleri hesaplanırken göz önünde tutulması gereken bir başka nokta 

ise yapının sünekliği ve yapının sünekliğinin deprem yükünü azaltma 

oranıdır. Daha önceki konularda üzerinde durulan süneklik düzeyi, kesin bir 

değer verilmemekle beraber betonarme prefabrike yapılar için deprem 

yönetmeliğinin öngördüğü taşıyıcı sistem davranış katsayıları içinden göz 

önünde tutulan sisteme  göre bir değer belirlenmelidir.  

Bunun dışında yapılan bir çalışmada özellikle Kocaeli Depremi ve Düzce depremleri 

sonrası prefabrik yapı hasarları ve hasar şekilleri incelenmiş, yapıların hızla 

incelenmesi ve güçlendirme kararlarının verilmesi için  hızlı tarama yöntemleri 

geliştirilmiş ve bu yöntemler basit bir ön değerlendirme raporunda toplanmıştır.  Bu 

şekilde güçlendirilmesinde öncelik olan yapılar çok daha süratli bir şekilde tespit 

edilebilecektir. Ön değerlendirme raporu EK D‘ de verilmiştir. Bu raporun 

sonucunda yapının puanı 30 puanın altında ise hızla güçlendirilmesi gerekmektedir. 

30 puan ile 40 puan arasında alan yapıların güçlendirilmesi gerekebilir, 40 puanın 

üstündeki yapıların ise güçlendirilmesi gerekmemektedir. 

Bu ön değerlendirme raporu bağlayıcı olmadığı gibi sadece bir fikir vermektedir. 

Yapıların güçlendirilmesine detaylı incelemeler sonucunda karar verilmelidir. 

7.4.1 Güçlendirme İlkeleri 

Deprem etkileri yapının taşıyıcı sistemi, taşıyıcı sistem elemanlarının şekilleri ve 

kapasiteleri, yapının bulunduğu zemin tipi, yapının imalat tarzı, kullanım şekline 

bağlı olarak değişir. Farklı deprem etkileri altındaki yapılarda farklı yapısal hasarlar 
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oluşur. Bu hasarlara bağlı olarak da güçlendirilmeleri ve onarılmaları gerekir. 

Güçlendirme şekilleri birbirinden çok farklı biçimde yapılabileceği gibi hemen 

hepsinde uyulması gereken temel ilkeler ve uygulama yolları vardır. Yapının deprem 

performansı belirlendikten sonra dayanım eksiklikleri ve sistem yetersizliklerine göre 

aşağıda sıralanan şekillerden bir veya birkaçı bir arada kullanılarak yapının 

yetersizlikleri giderilmeye çalışılmalıdır. 

a)  Yapının Ağırlığının Azaltılması 

Yapıların hem düşey yönde hem de yatay yönde analizlerinde, elemanlara etkitilecek 

kuvvetlerin büyük bölümünü yapının kendi ağırlığı oluşturmaktadır. Deprem 

kuvvetleri de yapının ağırlığı ile doğru orantılı olduğu için yapının ağırlığının 

azaltılması, yapıya etkiyecek yüklerin azaltılması anlamına gelmektedir. Özellikle 

tek katlı sanayi tipi prefabrike betonarme yapılarda yapının ağırlığının büyük bir 

çoğunluğu çatı yükleri ve eleman zati yüklerinden oluştuğu için azaltılması pek 

mümkün olmamakla birlikte, çatı örtü malzemelerinin yerlerine daha hafif 

olanlarının seçimi yapının deprem kuvvetlerinin azalmasını sağlayacaktır. 

b)  Yapı Sünekliğinin Arttırılması 

Daha önceki konularda değinildiği üzere, süneklik yapının deprem etkilerini 

sönümlendirme gücü olarak tanımlanabilir. Monolitik betonarme yapılar deprem 

kuvvetlerini çerçeve birleşim noktalarında oluşturulan rijit birleşimlerin yakınlarında 

oluşan plastik mafsallar ile sönümlerler. Sanayi tipi tek katlı prefabrike betonarme 

yapı sistemlerinde ise genellikle tercih edilen mafsallı birleşimler bu şekilde bir 

enerji tüketme yeteneğine sahip değildirler. Bunun sonucunda bu sistemlerde yanal 

rijitlik yetersizliğinden kaynaklanan, yatay yerdeğiştirmeler sınırlandırılamadığı ve 

bu yerdeğiştirmeler plastik mafsallarla tüketilemediği için oluşan hasarlar meydana 

gelmektedir.  

c) Yapının Dinamik Özelliklerinin İyileştirilmesi 

Deprem yükleri altında yapının doğal titreşim periyodu ile bulunduğu zeminin hakim 

periyodunun birbirine çok yakın olması deprem sırasında rezonans oluşmasına ve 

yapının çok daha büyük hasarlar almasına yol açabilmektedir. Bu durumun 

oluşmaması için yapının periyodu zemin hakim periyodundan olabildiğince 

uzaklaştırılmalıdır. Bunun için yapının taşıyıcı sisteminde değişiklikler 

yapılabileceği gibi, bu değişikliklerle beraber yapının sönüm oranı da azaltılabilir. 
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Daha sonra yapı periyodunun uzatılması ya da kısaltılması, yapının daha esnek ya da 

rijit bir konuma sokulması ile, yapı periyodu zemin hakim periyodundan farklı 

kılınabilir. Tek katlı sanayi tipi prefabrike sistemlerde bunu sağlamak için 

yapılabilecekler, yapının ağırlığının değiştirilmesi ve yapının rijitliğinin 

arttırılmasıdır. Yapının ağırlığının arttırılması ya da azaltılması deprem periyodunu 

değiştireceği gibi, yapıya ek deprem yükleri de getirecektir. Yapının rijitliğinin 

arttırılması ise yapının sünekliğini azaltacaktır. Her iki durumda da dikkatli olunmalı, 

her koşul göz önünde bulundurulmalıdır. 

d) Yapının Taşıma Gücü Arttırılmalıdır 

Deprem etkisi altında yapıların özellikle yatay yük taşıma kapasitelerinin yetersiz 

olduğu gözlemlenmiş, bunun yanı sıra hasar alan elemanlarda oluşan ikinci mertebe 

etkiler sonucunda düşey yüklerin taşınmasında da eksiklikler gözlemlenmiştir. Hasar 

görmüş yapının taşıma gücünün arttırılması, hem yatay hem düşey yük 

aktarılmasında yardımcı olacak yeni elemanlar eklenerek ya da mevcut elemanların 

en kesitlerini arttırarak yapılabilir. 

e) Burulma Etkisi Azaltılmalıdır  

Birçok yapıda hasar yapının katlarındaki ağırlık ve rijitlik merkezlerinin birbirinden 

uzak olmasının ortaya çıkardığı burulma etkisi ile oluşmaktadır. Örneğin perde 

duvarların yapının bir yanında toplanmış olması burulma oluşturacağı gibi, taşıyıcı 

olmayan bölme duvarların katlarda dengeli bir biçimde yerleştirilmemiş olması da, 

yapının ağırlık ve rijitlik merkezleri arasında fark oluşturarak, yapıda burulma etkisi 

ortaya çıkarabilmektedir. Burulma sonucu yapının bazı elemanlarına gelen yatay 

kuvvetler, burulma etkisi oluşmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplarla, 

elemanda sağlanan dayanımdan büyük olur ve hasar yapar. Onarım sırasında eklenen 

perde duvarların da bir burulma etkisi yaratabilecekleri göz önünde tutulmalı ve 

yerleştirilmeleri sırasında rijitlik merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe 

olabildiğince az tutulmalıdır. 

7.5 Güçlendirme Yöntemleri 

Güçlendirme genel olarak iki safhada incelenebilir. Bunlardan birincisi, yapı 

sistemini oluşturan elemanların özelliklerinin istenilen seviyelere getirilmesi olan 

taşıyıcı sistem elemanlarının güçlendirilmesidir. İkinci olarak da taşıyıcı sistemin 

istenilen dayanım ve kapasiteleri sağlaması ve bunun için sisteme yeni elemanlar 
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eklenmesi, bina kütlesinin değiştirilmesi, birleşim noktalarının güçlendirilmesinden 

oluşan taşıyıcı sistem güçlendirmesidir. 

Tek katlı sanayi tipi prefabrike betonarme sistemlerde genellikle taşıyıcı sistemler alt 

uçlarından temele ankastre olarak bağlanan, üst uçlarından trapez çatı kirişlerine 

mafsallı bağlantılarla bağlanan kolonlar ile oluşturulur. Bu sistemlerde özellikle 

yanal rijitlik yetmezliğinden dolayı yapının büyük yanal ötelemeler yapması sonucu 

oluşan hasarlarla karşılaşılır.  

Ters sarkaç olarak adlandırılan bu taşıyıcı sistemlerde deprem yüklerinin hemen 

hepsi yapıyı oluşturan kolonlar tarafından karşılanır. Yani başka bir deyişle yapının 

rijitliği ve dayanımı kolonların dayanımı kadardır. Bundan dolayı bu tip sistemler 

güçlendirilirken olası eleman güçlendirme seçenekleri kolonların mantolaması ile 

sınırlanmıştır. Taşıyıcı sistem güçlendirilirken genellikle sisteminde mevcut olmayan 

betonarme perdeler ya da çelik diyagonallerle yanal rijitliğinin arttırılması yöntemi 

tercih edilmektedir. Yapı sistemleri değişime çok açık olmayan bu yapılarda yapının 

kullanım amacı doğrultusunda oluşacak kısıtlamalar güçlendirmeyi kolonların 

güçlendirilmesi ve yapının dış akslarına perde eklenmesi ile sınırlamaktadır. Taşıyıcı 

sistemler güçlendirilirken yapılabilecek bir öneri de kolon – kiriş bölgelerinin 

güçlendirilerek çerçeve sistemin yükleri düzenli aktarmasını sağlamak olacaktır. 

Bu bilgiler ışığında tek katlı prefabrike betonarme yapılarda yapılacak güçlendirme 

çalışmalarını iki kısımda inceleyebiliriz. 

7.5.1 Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Güçlendirilmesi 

7.5.1.1 Kolonların Güçlendirilmesi 

Betonarme kolonların güçlendirilmesi eksenel yük, moment ve kesme kuvveti taşıma 

güçlerinin artırılmasıdır. Bu artışları sağlamak için genellikle betonarme kesit 

artırılır, kolona yeni donatılı en kesit eklenmesi ya da kolon çelik bir kafes içine 

alınır. 

a) Kolonların Mantolaması 

Mantoluma; kolonun mevcut kesitinin kolonun bir bölgesinde ya da tümünde 

arttırılmasıdır. Eleman kapasitelerinin artmasını sağladığı gibi taşıyıcı sistemin de 

yanal rijitliğinin artmasını sağlar. 
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Kolon mantolama hem bir onarım hem de bir güçlendirme yöntemidir. Deprem 

sırasında hasar gören kolonların onarılmasını da sağlar. 

Mantolamada üzerinde durulacak ayrıntılar eski ve yeni betonun kaynaştırılması, 

yeni boyuna donatı ile eski boyuna donatının ankrajı olarak sıralanabilir. 

Güçlendirmede en önemli nokta kolona eklenen bölüme eski var olan bölümden yük 

aktarılmasıdır. 

Bunun için eski beton ile yeni betonun kaynaşmasını sağlamak gerekmektedir. Kolon 

güçlendirmesinde kolonun üzerindeki hasarlı bölümler etriyeler ve boyuna donatı ile 

belirlen kolon "çekirdek" bölümüne kadar kazınmalıdır. Var olan beton varsa 

basınçlı su ile yıkanarak toz ve gevşek malzemeden temizlenmelidir. Şekil 7.1.a‘da 

iki beton tabakası arasındaki yüzey pürüzlendirilerek kaynaştırma, Şekil 7.1.b ‗de iki 

beton arasında dişli yüzey oluşturarak kaynaştırma gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.1 : Eski beton ile yeni betonu kaynaştırma yöntemleri 

Eski kısım ile mantonun beraber çalışabilmesi için donatıların da beraber çalışması 

gerekmektedir.  
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Kolon mantolama kolonun her bir yüzeyinde yapılabileceği gibi önerilen mantolama 

şekli kolonun dört taraftan mantolanmasıdır. Bu hem kolonun kesitinde artış 

yapacağı için rijitliği arttıracak hem de kolonun eksenel kuvvet ve kesme kuvveti 

mukavemetlerini arttıracaktır. Ancak TDY 2005‘ te de belirtildiği üzere kolon 

mantolama yoluyla eğilme kapasitesi de arttırılmak isteniyorsa kesit büyümesi 

düğüm noktalarında da devam etmeli ve katlar arasında donatıların sürekli olması 

sağlanmalıdır. Manto tabakasının kalınlığı, o bölgedeki manto betonunu uygulanma 

şekline bağlı olarak, püskürtme betonda 4-5 cm, yerinde döküm betonda ise 10 

cm‘dir.  

Güçlendirme için yeniden eklenen bölümlerde enine donatıların bağlanması ve 

betonu ve mevcut boyuna donatıları sıkıca sarması gerekir. Bilindiği gibi etriyelerin, 

boyuna donatıların burkulmalarını önlemek, kesme gerilmelerini taşımak, betonu 

sararak yanal destek sağlayarak basınç dayanımını artırmak gibi görevleri vardır. 

Etriye çapı olarak minimum Ф8 kullanılmalı, aralık olarak 20 cm geçilmemeli ve 

sıklaştırma bölgelerinde bu aralık 10 cm‘yi geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Boyuna donatılar ise ilave beton alanına göre, donatı oranı 0,01‘den küçük 

olmayacak ve ek yerinde 0,06‘ yı aşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Dört taraftan 

mantolama halinde kullanılabilecek minimum boyuna donatı 4Ф14‘tür. Donatıların 

birbirine bağlantısı esnek ya da rijit olabilmektedir, esnek bağlantı Şekil 7.2a‘ da rijit 

bağlantı ise Şekil 7.2b‘ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.2: Kolonun eski ve yeni donatılarının birbirine bağlanması 

Mantolamada kullanılacak yeni malzemelerin mukavemetleri, kaynaşmanın tam 

sağlanamayacağı düşünüldüğünde, mevcut malzemelerin mukavemetlerinin üstünde 

olmalıdır. 
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Mantolamanın kısmi olarak kaldığı güçlendirmelerde  kolonun kesme kuvveti taşıma 

kapasitesi artarken moment ve eksenel yük taşıma gücünde bir artış olmaz. 

Mantolanmış bölüm boyuna donatılarının mevcut kolon boyuna donatıları ile 

bağlantısı sağlanmış ise kesme kuvveti taşıma gücünün artışı yanında moment ve 

eksenel yük taşıma gücünde de artışlar beklenmelidir. Ancak moment taşıma gücünü 

arttırmak için kolon güçlendirilmesinden ziyade perde duvarlar ile güçlendirme 

önerilmektedir (Şekil 7.3). 

Şekil 7.3:  Moment  ve kesme kapasitesi için mantolama yöntemleri 

b) Çelik Sargı Kullanılarak Güçlendirme 

Betonarme kolonların güçlendirilmesi kolonu profil demirlerle bir kafes içine alma 

yöntemi ile de yapılabilir . Bu yöntem ile kolonun moment ve eksenel yük taşıma 

kapasitesinde önemli bir artış olmamaktadır. Ancak çabuk yapılabilen ve hasarlı 

kolonun artçı depremlerde daha çok hasar görmesini önleyen ve kolonun paralanıp 

dağılmasını engelleyen ve kolon betonuna yanal destek vererek dayanımı artıran bir 

geçici destek yöntemi olarak uygulanabilir. Kolonun çevresine yapılacak çelik kafes 

de köşebent ya da lama kullanılabilir . Çelik kafes ile betonun birbirine temas etmesi 

gerekir (Şekil 7.4). 
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Şekil 7.4: Çelik Sargı Kullanılarak Güçlendirme 

c) Lif Takviyeli Plastik Levhalarla Onarım ve Güçlendirme 

Bu uygulama çelik şerit yapıştırma işlemine benzer. Hafif olması, korozyon 

tehlikesinin bulunmaması ve büyük boyutlarda bulunması üstünlükleridir. Ayrıca 

elastisite modülünün küçük olması ve güç tükenmesi durumunda büyük şekil 

değiştirmeler yapabilmesine sebep olur. Ancak, güç tükenmesine kadar elastik 

davranışı sebebiyle, malzeme düşük sünekliktedir. Sürekli yük altında 

mukavemetinde %15~60‘a varan önemli azalmaların olduğu bildirilmiştir. Bu 

nedenle depreme karşı ve sürekli olmayan yük için güçlendirme uygulamalarında 

yararlıdır. Bu tür plastik levhalar uygulamada bir ve iki doğrultuda takviyeli olarak 

kullanılır [17]. 

Lifli takviyeli plastik levhalarla güçlendirme genellikle beton basınç dayanımının 

yüksek olduğu ancak enine ve boyuna donatıların yetersiz olduğu kolonlarda tercih 

edilmektedir.  

Şekil 7.5a‗ da dairesel kesitli bir kolona, Şekil 7.5b‘de ise dikdörtgen kesitli 

kolonlara lif takviyeli plastik levha uygulaması gösterilmiştir. 
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Şekil 7.5 : Kolonların lif takviyeli plastik levhalarla güçlendirilmesi 

7.5.1.2 Taşıyıcı Sistemin Güçlendirilmesi 

Sanayi tipi tek katlı prefabrike yapılarda en sık görülen deprem hasar nedeni yanal 

rijitliğin yetersiz olmasıdır. Yapının yanal rijitliğini arttırırken kullanılan metotların 

başında taşıyıcı sisteme yeni perdeler ekleme ve çelik diyagonal elemanlarla 

güçlendirme gelmektedir. Her iki seçenekte de yapıya etkitilecek deprem yüklerinin 

büyük kısmının bu yeni elemanlar tarafından karşılanılacağı dikkate alınmalıdır. 

Ayrıca deprem yüklerinin ve yapının rijitliğinin artacağı unutulmamalıdır. Yeni 

taşıyıcı elemanlar eklenmesi yapının deprem etkisi altında yük taşıma mekanizmasını 

ve sönümleme kabiliyetini değiştireceği için yeni eklenen elemanların özenle 

seçilmesi ve yapının kütle merkezi ile rijitlik merkezi arasındaki mesafenin 

büyümemesi, buna bağlı olarak da yapının burulma etkilerinin istenilen seviyenin 

üstüne çıkmaması için yeni elemanların sisteme simetrik olarak yerleştirilmesi 

gerekmektedir.  

a) Betonarme Perdeler Eklenmesi 

Hasarlı yapıların yanal rijitliklerinin yükseltilmesi gerektiğinde sıklıkla tercih edilen 

bir yöntemdir. Ancak tek katlı sanayi tipi prefabrike sistemlerde genellikle bir 

döşeme sistemi mevcut değildir. Yatay deprem kuvvetinin geçişi, perde ile döşeme 

ortak kesitlerinde ve perdede oluşturulacak yatay kirişlerin mevcut döşeme ile 

bağlantısını sağlayarak gerçekleştirilebilir. Bundan dolayı sisteme yeni eklenecek 

perdelerin mevcut sistemle beraber çalışmasını sağlayacak bir diyafram 

bulunmamaktadır. Bunun için bazı özel durumlarda güçlendirme yöntemi olarak 

betonarme perde eklenmesi düşünülüyorsa ek döşeme sistemi oluşturmak gerekebilir. 
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Betonarme perdelerin mevcut sistemle beraber çalışmasını temin etmenin bir yolu da 

perdelerin kolonları mantolayacak şekilde düzenlenmesidir. Bu sistemle döşemelerle 

ya da kat kirişleri ile birleştirilemeyen perdeler kolonlarla birleştirilmiş olur,  bu hem 

yatay kuvvet iletimini sağlar hem de perde donatısının sürekliliğini korunmasını 

sağlar. Ancak bu yöntemde gereğinden fazla bir biçimde kalınlaştırılan perdeler 

tercih edilmeyecektir. 

Betonarme perdeler yapının hem dışına hem içine yerleştirilebilirler. Binanın dışına 

yerleştirilecek olan perdeler yapının kullanımı ve mimari fonksiyonunu 

etkilemeyeceği için çoğunlukla tercih edilirler. Ancak imalatları ve sistemle sürekli 

bağlantıları binanın içine yerleştirilecek perdelere oranla daha zor yapılmaktadır.  

Betonarme perdeler taşıyıcı sisteme eklenirken perde donatılarının temele 

kenetlenmesi gerekmektedir. Eğer perde için ilave bir temel yapılacaksa bu ilave 

temellerin mevcut olanlarla birlikte çalışması için dikiş donatıları yerleştirilebilir, ana 

perde donatıları temellere epoksi ile yerleştirilebilir. Eğer mümkünse perdenin 

arasına yerleştirileceği kolonların temellerinin birleştirilerek büyük bir perde temeli 

de oluşturulması büyük deprem yükleri alan perdenin zemine yük aktarımını  

geliştirecektir. Ancak bu büyük yüklerin zemine aktarılmasında temelin taşıma 

gücüne dikkat edilmeli ve gerekirse temel büyütülmeli ya da zemin iyileştirilmelidir. 

b) Çelik Diyagonal Elemanlarla Güçlendirme 

Tek katlı prefabrike betonarme yapılarının yanal rijitlik yetersizliklerinin giderilmesi 

için en çok tercih edilen sistemdir. Betonarme perdelere oranla çok daha hızlı ve 

kolay uygulanması, hafifliği ve dolayısıyla yapının ağırlığını ve deprem kuvvetlerini 

arttırmaması, yapının rijitliğini ve sünekliğini istenen ölçülerde arttırması  tercih 

edilme nedenleridir. Deprem kuvvetlerinin tersinir olmasından dolayı çelik çapraz 

diyagonal elemanlar hem basınç kuvvetleri etkisinde hem de çekme kuvvetleri 

etkisinde incelenmelidir. Genellikle diyagonal elemanlar olarak Çift köşebent, çift u 

profil, geniş başlıklı I profiller kullanılmaktadır. Bir çok farklı çaprazlama yöntemi 

olsa da en efektif olanların tek diyagonal, çapraz ve K şeklinde çaprazlama olduğu 

varsayılmaktadır. Şekil 7.6‘ da çelik çapraz uygulama şekilleri gösterilmiştir. Bu 

uygulamalar arasında ek 
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Şekil 7.6:  Çelik diyagonal elemanlar ve uygulama şekilleri 

Yüksek maliyetleri ve betonarme perdelere göre yatay kuvvet taşıma güçlerinin 

düşük olması olumsuz yönleridir. Tasarımda ve uygulamada oluşacak sorunlardan 

bir de çelik ile betonarme çerçevenin arasındaki yük aktarımının sağlanmasıdır. Bu 

aktarım ancak birleşim yerlerinin özenli tasarımı ve imalatı ile mümkün olacaktır.  

Yapı sistemine perdelerin ve çelik çaprazların eklenmesi yanal rijitlik açısından çok 

önemli olsa da genellikle tek başına bir çözüm olarak kullanılamazlar. Tek katlı 

sanayi yapılarında mevcut diyaframlar oluşmadığı için perde eklenen ya da çelik 

çapraz kullanılan çerçeveler rijitleşmekte, diğer çerçevelerdeki yük dağılımları 

değişmemektedir. Bunun giderilebilmesi yapının çatı düzleminde çerçeve 

oluşturulması ve yeni eklenen elemanlarla mevcut elemanların birlikte çalışmasını 

sağlamak gerekir. Çelik diyagonal elemanlar çatı örtüsü ve aşıklar kaldırıldıktan 

sonra çatı düzleminde bir diyafram oluşturulması amaçlı olarak da kullanılabilirler. 

c) Bağlantı Noktalarının onarımı ve güçlendirilmesi 

Bunlara ilaveten tek katlı prefabrike yapılarda yapılacak bir başka onarım da bağlantı 

noktalarının iyileştirilmesi yönünde olacaktır.   

1) Kiriş ucundaki delikten geçen filiz demirlerinin uçlarında diş açılması ve buraya 

bulon takılarak sıkıştırılması (Şekil 7.7) 

http://angora.deprem.gov.tr/jpg/Sekil16.jpg


 
110 

 

Şekil 7.7: Bulon takarak bağlantının güçlendirilmesi 

2) Diğer bir öneri kirişin yanına yerleştirilmiş çelik levhaların kolondaki konsola 

konulmuş çelik levhaya kaynaklanması. Burada hem kirişteki hem de kolon 

konsolundaki levhalara kaynaklanmış ankraj donatıları kolon ve kiriş betonları içinde 

yeterli aderans boyutunda gömülmelidir ( Şekil 7.8). 

 

Şekil 7.8: Çelik levhalarla mevcut bağlantının güçlendirilmesi 

3) Bir diğer çözüm şekil 7.9‘da gösterildiği gibi kirişi çelik bir yuva içine alma ve bu 

kirişin ortasından bir pim geçirerek özellikle çelik köprü ayaklarındakine benzeyen 

klasik bir ―mafsal‖ oluşturmaktır. 

http://angora.deprem.gov.tr/jpg/Sekil17.jpg
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Şekil 7.9:  Çelik levhalarla mevcut pimli bağlantının güçlendirilmesi 

4) Şekil 7.10‘da Ceyhan‘da yıkılmış bir prefabrike yapıda mal sahiplerinin bulduğu 

kirişi ucunu ve konsolu birbirine kaynaklı çelik levhalarla ―sarma‖ yöntemidir [14]. 

 

Şekil 7.10:  Çelik levhalarla sarma ile bağlantıların güçlendirilmesi 

5) Kiriş ucunu ve konsolu kimyasal dübeller kullanılarak çelik levhalarla 

birleştirilmesi (Şekil 7.11). 

 

Şekil 7.11: Kimyasal dübellerle mevcut bağlantının güçlendirilmesi 

http://angora.deprem.gov.tr/jpg/Sekil17.jpg
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8. SAYISAL İNCELEMELER 

8.1 Yapının Tanımlanması 

8.1.1 Giriş; 

Yapı planda 127.50 m × 80.00 m dikdörtgen şeklinde bir alana oturmaktadır. Bina 

karkas alanı 10,200.00 m
2
‘dir. Çerçeve açıklığı 20.00 m, ve çerçeveler arası ise 7.50 

m‘dir. Çerçeve doğrultusunda 4 akstan , diğer doğrultuda ise 17 akstan oluşmaktadır. 

Binanın uzun yönü çerçeveye dik doğrultuda, kısa yönü çerçeve doğrultusunda yer 

almaktadır.  Kat yüksekliği  7.00 m ‘dir.  Trapez  çatı kirişinin tepe kotu 8.475 m‘ 

dir. Çatı eğimi %10‘dur (Şekil 8.1). 

 

 

Şekil 8.1: Trapez çatı kirişi ve kolonlara yerleşim şekli 



 
113 

Binada herhangi bir döşeme oluşturulmamıştır. Çatı düzleminde trapez I kesitli 

kirişler kullanılmıştır. Mesnet ucu yüksekliği 50 cm olup %10 eğimle 

oluşturulduğunda 147,5 cm açıklık ortası kesit yüksekliğine sahiptir.  Çatı kirişleri 

mesnetlerde dikdörtgen 35 cm × 50 cm kesitli olup, mesnetten 133.5 cm sonra 

eleman kesiti T olmakta,  mesnetten 208.5 cm uzaklıkta I kesit olmaktadır (ŞEKİL). 

Trapez çatı kirişleri, kesitleri 18 cm × 26 cm, et kalınlığı 5 ~ 6 cm olan, 7.50 m 

uzunluğunda 12 adet aşık ile birbirine bağlanmaktadır (ŞEKİL). A ve B aksları 

arasında, kren gusesi üst kotu 5.5 m olan ve taşıma kapasitesi 6 ton olan gezer vinç 

bulunmaktadır. Kren kirişleri hakkında bir bilgi mevcut değildir.  

Yapının uzun doğrultusunda U kesitli 7.5 m açıklıklı, 40 cm × 40 cm boyutlarında, et 

kalınlığı 7 cm olan, iç genişliği 26 cm olan oluk kirişleri kullanılmıştır, bağlantılarla 

ilgili detaylı bilgi olmadığından oluk kirişleri sayısal çözümlerde mafsallı olarak göz 

önüne alınmıştır.  

Yapı sisteminin tamamında temelden çatı kirişine kadar uzanan, 7.00' m 

yüksekliğinde, 40 cm × 40 cm kare kesitli kolonlar kullanılmıştır.  

Yapının temelleri yerinde döküm betonarme yuva  temellerdir. A ve E akslarında (dış 

akslar) yer alan kolonların temelleri 300 cm × 320 cm olarak tasarlanmış, B,C ve D 

akslarında (iç akslar) yer alan kolonların temelleri 320 cm × 320 cm olarak 

tasarlanmıştır. Yuva derinlikleri 75 cm, temel kalınlıkları 40 cm olarak 

öngörülmüştür. A, E aksları ile 1 ve 18 akslarında yer alan temellerin arası 30 cm × 

60 cm boyutunda betonarme bağ kirişleri ile birleştirilmiştir. İç akslarda bağ 

kirişlerinin boyutu 30 cm × 30 cm‘ ye düşmüştür. 

Çatı kaplama malzemesi olarak çift kat eternit kullanıldığı öngörülmüştür.  

Tüm elemanların kalıp planları ve donatı detayları EK C‘ de verilmiştir. 

Yapının taşıyıcı sisteminin oluşturulması için kolonların alt uçlarında temellerin içine 

sokulup çevreleri beton ile doldurulmuş, bu şekilde kolon alt uçlarına ankastrelik 

özelliği kazandırılmıştır.  

Kolonlar üst uçlarında çift pim ile kirişlere bağlanmakta, dolayısıyla bu sistem 

kolon-kiriş bağlantıları moment aktarmayan, mafsallı bağlantılar olarak teşkil 

edilmektedir. Kolonlar ters sarkaç modelinde hareket etmekte ve depremde tüm 

yanal yük kolonlar tarafından karşılanmaktadır. Bu durum yapı periyodunun yüksek 

olmasına ve yapının büyük yanal ötelemeler yapmasına neden olmaktadır.   
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8.1.2. Malzemeler 

Yapının tamamında BS 30 betonu kullanılmıştır.  Kullanılan çelik malzeme BÇ I, 

BÇ III ve BÇ VIB hasır çelikleri kullanılmıştır. Yapıda öngerilmeli eleman 

kullanılmamıştır. Yapı betonarme elemanlarının fabrikada hazırlanıp sahada montajı 

ile inşa edildiği varsayılmıştır. 

8.1.3 Geoteknik veriler 

Yapıya ait herhangi bir zemin etüd raporu bulunmamaktadır ancak zemin sınıfının  

Z4 olduğu kabul edilmiştir.   

8.2 Yapının Deprem Davranışının Belirlenmesi 

Yapının deprem etkileri altında davranışını incelemek üzere ilk olarak yapıya ait bazı 

tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Yapı Adapazarı Organize Sanayi 

Bölgesi‘nde yer almakta olup Deprem Bölgesi 1. derece deprem bölgesidir. Yapının 

önem katsayısı I = 1.0 olarak alınmış, yapının taşıyıcı sistem davranış katsayısı 

―Deprem yüklerinin tamamının kolonları üstten mafsallı tek katlı prefabrike 

çerçevelerle taşındığı binalar‖ için 5 olarak göz önüne alınmıştır.  

Sonrasında yapı Sap 2000 programında modellenmiş ve analiz edilmiştir. Modelleme 

ile ilgili detaylı anlatım EK-A‘ de yapılmıştır. Yapının 3 boyutlu modellenmiş 

görünüşü Şekil 8.2‘ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 8.2: Yapının üç boyutlu modeli 
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Yapı deprem öncesinde bir hasar mevcut olmadığı halde Kocaeli Depremi ‗nde 

göçmüştür. Daha önce de değinildiği üzere, Türkiye Prefabrik Birliği‘nin 1999 

depremi sonrası yapılan yapı envanterinde, A grubu olarak tanımlanan yapılardan bir 

tanesidir. Yapı depremde kolonların yaptığı büyük yerdeğiştirmeler sonucunda 

yıkılmıştır, deprem sonrası yapılan gözlemlerde hemen hemen hiçbir kolonun ayakta 

kalmadığı gözlemlenmiştir (Şekil 8.3).  

 

Şekil 8.3:  Deprem sonrası yapının görünüşü 

Yıkılan binada çatı kirişleri ve oluk kirişlerinin bağlantılarından ayrılarak devrildiği 

Şekil 8.4‘ de görülmektedir.  

 

Şekil 8.4:  Deprem sonrası devrilmiş çatı kirişleri ve aşıklar 

Buna karşılık kolonların alt uçlarında plastik mafsalların oluştuğu ve kolon – temel 

birleşimlerinin istenilen performansı sergilediği, ancak bunun yanal yerdeğiştirmeleri 

sınırlayamadığı ve kolonların kırıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 8.5). 
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Şekil 8.5: Kolonların alt uçlarındaki hasarlar 

8.2.1. Yapının Modellenmesi  

Yapı daha önce belirtildiği üzere X yönünde 5 akstan ve Y yönünde 18 akstan 

oluşmaktadır. Kolonları temelden ankastredir, çatı kirişleri kolonların üst uçlarında 

bulunan ve genişlikleri 40 cm olan guselere oturmaktadır. Modelleme yapılırken, 

kolonlar alt uçlarında ankastre olarak tanımlanmış, üst uçlarında ise guselere çatı 

kirişleri oturtulmuştur. Y yönünde her aksta sürekli olmayan oluk kirişleri 

tanımlanmış ve kolonlarla yaptıkları bağlantılar mafsallı olarak tanımlanmıştır. 

Aşıklar ise yüklerinin toplamını noktasal olarak değil de çizgisel yayılı yük olarak 

eğimli çatı kirişlerine aktaracak şekilde tanımlanmıştır. X yönünde A ve B aksları 

arasında vinç bulunmaktadır. Vinç kirişleri kolonların guselerine oturmaktadır. Vinç 

kirişi hakkında detaylı bir bilgi bulunmadığından dolayı vinç kirişleri guseler 

arasında mafsallı olarak tanımlanmıştır. Vinç yükleri hesaplanmış ve örnek olacak 

şekilde yapının 1,2,3 aksları ve 10 no'lu aksında etkitilmiştir. Her elemanın kesit 

özellikleri, malzeme özellikleri, birleşim şekilleri teker teker tanımlanmıştır. 

Deprem analizine başlamadan önce sistemdeki tüm yükler silinmiştir. Çatı yükleri, 

trapez kiriş yükleri, aşık yükleri kolonların üst uçlarında toplanacak şekilde 

hesaplanmış ve kütle olarak tanımlanmışlardır. Modal analiz sonucunda yapının 

periyotları bulunmuştur (Tablo 8.1). Yapının serbest titreşim periyotları 

belirlenirken, her kolon kendisi üzerine gelen zati yüklerin tamamını ve hareketli 

yüklerin hareketli yük katılım katsayısı ile çarpışmış halini karşılayacak şekilde 

yüklenmiş, ve bu yüklerin toplamları kütleye çevrilip kolon tepe noktasından sisteme 

etkitilmiştir. Tablo 8.1 ‗de verilen değerler kN cinsindendir. Tablonun oluşturulması 

ile ilgili detaylı bilgi EK A‘ da verilmiştir. 
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Tablo 8.1: Kolon başına düşen yük miktarı 

Kolon 

Aşık 

(kN) 

Kiriş 

(kN) 

Kaplama 

(kN) 

Kolon 

(kN) 

Oluk 

(kN) 

Kar 

(kN) Toplam(kN) 

SI1a 13,5 51 15 14 7,2 8,438 109,138 

SI2a 27 102 30 14 7,2 16,875 197,075 

SI3a 27 102 30 14 7,2 16,875 197,075 

SI4a 13,5 51 15 14 7,2 8,438 109,138 

SI1 27 51 30 14 14,4 16,875 153,275 

SI2 54 102 60 14 14,4 33,75 278,15 

SI3 54 102 60 14 14,4 33,75 278,15 

SI4 27 51 30 14 14,4 16,875 153,275 

Tx = 1,272 s ve Ty = 1,329 s olarak hesaplanmıştır.  X yönündeki hareketin daha 

elverişsiz olduğu öngörülmüş ve yapının deprem yükü hesaplanırken T = 1,272 s göz 

önünde bulundurulmuştur. Yapının deprem etkisi altında yapacağı hareket ve 

elemanlara etkitilecek yüklerin belirlenmesinde HN < 25 m olduğu için Eşdeğer 

deprem yükü yöntemi kullanılmıştır.  

Yapının ağırlığı belirlenirken zati yükler ile hareketli yük katılım katsayısı ile 

çarpılmış hareketli yükler toplanmıştır. Yapının ağırlığı 19875 kN olarak 

belirlenmiştir. Eşdeğer deprem yükü yapının ağırlığı ile spektral ivme katsayısı 

çarpılıp deprem yükü azaltama katsayısına bölünmüş ve eşdeğer deprem kuvveti 

3014 kN olarak hesaplanmıştır.  

Kolonlara etkitilecek deprem yükleri hesaplanırken, eşdeğer deprem yükü her kolona 

kolon başına düşen kütle ve kolon yüksekliği ile orantılı olacak şekilde dağıtılmıştır. 

Tablo 8.2‘de  her kolona etkitilecek deprem kuvvetleri verilmiştir. 
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Tablo 8.2:  Kolon başına etkitilecek deprem kuvvetinin hesaplanması 

Kolon No Adet wi mi Hi wi x Hi Fix(kN) Fiy(kN) 

S1 16 153,275 15,62 7,00 17166,8 24,37 24,37404 

S2 16 278,15 28,35 7,00 31152,8 44,23 44,23186 

S3 32 278,15 28,35 7,00 62305,6 44,23 44,23186 

S4 16 153,275 15,62 7,00 17166,8 24,37 24,37404 

S1a 2 109,14 11,12 7,00 1527,92 17,35 17,35522 

S2a 2 197,075 20,09 7,00 2759,05 31,34 31,33918 

S3a 4 197,075 20,09 7,00 5518,1 31,34 31,33918 

S4a 2 109,14 11,12 7,00 1527,92 17,35 17,35522 

 

ΣwixHi = 139125  

Deprem yükleri her kolonun kiriş ile birleşim noktası olan tepe noktasından 

etkitilmiştir. Zati yükler P, hareketli yükler Q ve deprem yükleri E ile tanımlanmış ve 

TS 500 ‗de tanımlı yük kombinasyonları belirlenmiştir. Vinç yükleri hareketli 

yüklere eklenmiştir.   

Üç boyutlu olarak modellenen yapı her iki yönde de incelenmiş, elemanlarda oluşan 

iç kuvvetler, yanal yerdeğiştirmeler elde edilmiştir. Bulunan değerler TS 500, TS 

9967 ve A.B.Y.Y.H.Y. 1998‘ de tanımlanan şartlara göre incelenmiştir. Betonarme 

tasarım sırasında kolonlar dışında herhangi bir elemanda eksiklik görülmemiştir. 

Yapılan hesaplar ve tahkikler EK A‘ da verilmiş olup eleman tiplerine göre 

sıralanmıştır. 

Yapıyı oluşturan kolonların tamamında sargı donatısının yetersiz olduğu ve SI1 ile 

SI2 kolonlarında boyuna donatının da yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Yapının 

kolonlarının yaptığı yerdeğiştirmelerin A.B.Y.Y.H.Y. 1998‘ de verilen yanal 

yerdeğiştirme limitlerinin üzerinde çıktığı gözlemlenmiştir. Tablo 8.3‘de yapıya ait 

olan 8 tip kolonun maksimum göreli yanal yerdeğiştirmeleri verilmiş ve yönetmelik 

şartlarının dışında kaldığı gösterilmiştir. 
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Tablo 8.3: Kolon Göreli Kat Ötelemeleri 

Kolon 
No 

Yön Δi H Δi/h 
0,0035 

0,02/R = 0,004 

SI1 
X 0,060593 7 0,008656 SAĞLAMIYOR 

Y 0,0414 7 0,005914 SAĞLAMIYOR 

SI1a 
X 0,044747 7 0,006392 SAĞLAMIYOR 

Y 0,04133 7 0,005904 SAĞLAMIYOR 

SI2 
X 0,06092 7 0,008703 SAĞLAMIYOR 

Y 0,070239 7 0,010034 SAĞLAMIYOR 

SI2a 
X 0,044984 7 0,006426 SAĞLAMIYOR 

Y 0,070113 7 0,010016 SAĞLAMIYOR 

SI3 
X 0,060978 7 0,008711 SAĞLAMIYOR 

Y 0,071663 7 0,010238 SAĞLAMIYOR 

SI3a 
X 0,04503 7 0,006433 SAĞLAMIYOR 

Y 0,071505 7 0,010215 SAĞLAMIYOR 

SI4 
X 0,061322 7 0,00876 SAĞLAMIYOR 

Y 0,041407 7 0,005915 SAĞLAMIYOR 

SI4a 
X 0,045247 7 0,006464 SAĞLAMIYOR 

Y 0,041321 7 0,005903 SAĞLAMIYOR 

 

Yapının deprem  etkisi altında x yönünde ve y yönünde hareket şekilleri Şekil 8.5 ve 

Şekil 8.6‘ da gösterilmiştir. 

 

Şekil 8.6: Yapının X yönünde deprem yükleri altında yerdeğiştirmiş şekli 
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Şekil 8.7: Yapının Y yönünde deprem yükleri altında yerdeğiştirmiş şekli 

 

8.3 Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Önerileri 

Yapının betonarme hesabı sonucunda,  güncel deprem yönetmeliğine göre eksik olan 

kısımlar aşağıda sıralanmıştır. 

a) Yapının kolonlarında sıklaştırma bölgesinde gereken sargı donatısı alanı 

sağlanamamıştır. Kolon kalıp planları ve donatı detayları EK C‘ de verilmiş olup, 

betonarme hesaplar ve deprem hesapları EK A‘ da verilmiştir. 

b) Yapının SI1 ve SI2 kolonlarında boyuna donatının eksik yerleştirildiği, gereken 

donatı alanının sağlanamadığı görülmüştür.  

c) Yapının diğer elemanlarında betonarme olarak önemli bir eksiklik tespit 

edilmemiştir.  

d) Yapının yanal hareketi incelendiğinde yatay kuvvetler etkisinde yönetmelik 

şartlarının çok üzerinde deplasmanlar yaptığı gözlemlenmiş, yeterli yanal rijitlik 

sağlanamamıştır. 

Genel olarak tek katlı prefabrik yapılarda görülen yanal rijitlik eksikliği bu yapıda da 

gözlemlenmiştir. Dikkati çeken diğer konu ise etriye kullanılırken deprem 
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yönetmeliği şartlarında verilen minimum etriye çapı olan Ф8 donatı çeliği 

kullanılmamış bunun yerine Ф7.5 kullanılmıştır. A ve B akslarında yer alan 

kolonların boyuna donatılarının yetersiz olduğu hesaplanmıştır. 

Bu bilgiler ışığında, eğer yapıdaki eksikler depremden oluşmadan önce fark 

edilebilse ve bir güçlendirme projesi hazırlansa yapılabilecek güçlendirme 

seçenekleri şu şekildedir.  

a) Yapıya betonarme perdeler eklenerek ya da çelik diyagonal elemanlar 

yerleştirerek, yanal rijitliğin arttırılması, aynı zamanda perde eklenecek düzeleme 

dik doğrultuda kolonların kısmi bir şekilde mantolanarak etriye sıklaştırması 

yapılması ve boyuna donatı eklenmesi. 

b) Kolonların dört bir yanından, kolon boyunca mantolanarak hem sıklaştırma 

bölgelerindeki sargı donatısı alanını büyütmek hem de boyuna donatı alanını 

istenilen şartlara getirip, sürekliliğini sağlamak. 

Bu öneriler tek tek incelenmiş olup uygulanabilirlikleri ve maliyetleri göz önünde 

tutulduğunda şu şartlar ortaya çıkmıştır. 

a) Yapıya betonarme perdeler veya çelik diyagonal elemanlar eklemek, yanal 

rijitliği arttırmakta çok büyük faydalar sağlayamayacaktır. Bunun nedeni 

sistemde halihazırda bir diyaframın bulunmaması ve bu diyaframın 

oluşturulmasının binanın kullanım amacı doğrultusunda çok zor olduğu, çatı 

düzleminde oluşturulacak çelik diyagonalli bir diyaframın ya da 

oluşturulabilecek bir döşeme sisteminin çok yüksek maliyetler oluşturacağı, 

aynı zamanda uygulamanın da bir sorun olacağı açıktır. Aynı zamanda eğer 

şu an mevcut olan sisteme perdeler eklenecekse yapının uzun yönünde 

eklenebileceği ve bu eklemenin sadece eklendiği aksta bir çerçeve etkisi 

oluşturacağı diğer akslarla yük aktarma mekanizmaları oluşturamayacakları 

söylenebilir. 

Bu öneri ve uygulanabilirliğini görebilmek için sistem yeniden tasarlanmıştır. Yeni 

tasarlanan sistemde sadece A, C, E aksları doğrultusunda çelik diyagonal elemanlar 

eklenmiştir. Çelik diyagonal eleman olarak 2 adet U200 profilin ağız ağıza 

kaynaklanarak kullanılması öngörülmüştür. Elemanlar hem basınç hem çekme 

gerilmelerini karşılayacak şekilde seçilmiştir. Çelik diyagonal elemanların yerleşimi 

Şekil 8.7‘de gösterilmiştir.  
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Şekil 8.8: Çelik çapraz yerleşim planı 

Analiz sonucunda çelik çaprazlarla güçlendirilen akslardaki kolonların çerçeveye dik 

doğrultuda yanal rijitliklerinde büyük artışlar sağlanmış, yanal yerdeğiştirmeler 

istenilen sınırların içinde yer almıştır. Ancak çelik diyagonal eleman eklenmeyen 

akslardaki kolonların yanal rijitliklerinde herhangi bir artış olmadığı ve yanal 

yerdeğiştirmelerinde sınır değerlerin üzerinde olduğu gözlemlenememiştir,.Ayrıca 

Çelik diyagonal elemanlarla güçlendirilen akslardaki kolonlarında çerçeve 

doğrultusunda yanal yerdeğiştirmeleri sınırların üzerindedir. Bu çelik çaprazların 

eklendikleri yönde yanal rijitliği arttırdığını, diğer yönde herhangi bir etkilerinin 

olmadığını göstermektedir.  

Yapısal elemanlardaki bu yetersizliği önlemek için kolon kesitlerinin mantolanarak 

büyütülmesi düşünülmüş, çelik diyagonal elemanlarla güçlendirilen akslardaki 

kolonların çerçeve doğrultusunda kesitleri arttırılmış, çelik diyagonal eleman 

bulunmayan akslarda ise kolon kesitleri her yönde arttırılmıştır. Mantolama 

yapılırken beton sınıfı yükseltilmiş ve BS 35 kullanılmıştır. Donatı çeliğinde bir 

değişiklik yapılmamış BÇ III kullanılmıştır. Bu durumda A, C ve E akslarındaki 

kolonların kesitleri 60 cm × 40 cm olmuş, B ve D akslarında yer alan kolonların 

kesitleri 60 cm × 60 cm olmuştur. A ve B akslarındaki kolonlar vinç kirişi gusesinin 

altına kadar diğer akslardaki kolonlar guse altına kadar mantolanmıştır.  
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Yeni tasarlanan sistemin doğal titreşim periyotları Tx = 0,626 s ve Ty = 1,06 s olarak 

belirlenmiştir. Daha elverişsiz olduğu için Tx = 0,626 s doğal titreşim periyodu 

eşdeğer deprem kuvveti hesaplanırken kullanılacaktır.  

Yapının diğer özellikleri değişmediğine göre eşdeğer deprem yükü hesabında sadece 

spektral ivme katsayısı değişmiş, TA< T1 <  TB olduğu için S(T1) = 2,5 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değere göre eşdeğer deprem kuvveti  3975 kN olarak 

hesaplanmıştır.  

Eşdeğer deprem yükünün kolonlara göre dağılımı Tablo 8.4‘ de verilmiştir. 

Tablo 8.4: Çaprazlı sistemin kolonlara göre deprem kuvvetlerinin dağılımı 

Kolon No Adet wi mi Hi wi x Hi Fix(kN) Fiy(kN) 

S1 16 153,275 15,62 7 17166,8 30,655 30,655 

S2 16 278,15 28,35 7 31152,8 55,63 55,63 

S3 32 278,15 28,35 7 62305,6 55,63 55,63 

S4 16 153,275 15,62 7 17166,8 30,655 30,655 

S1a 2 109,14 11,12 7 1527,92 21,83 21,83 

S2a 2 197,075 20,09 7 2759,05 39,415 39,415 

S3a 4 197,075 20,09 7 5518,1 39,415 39,415 

S4a 2 109,14 11,12 7 1527,92 21,83 21,83 

 
Σ wixHi = 139125 

 

 

Kolonları mantolanan ve çelik diyagonal elemanlarla güçlendirilen yapının analizi 

sonucunda kolonların yanal yerdeğiştirmeleri istenilen sınırların içinde kalmıştır. 

Kolonların göreli yanal yerdeğiştirmeleri Tablo 8.5‘de verilmiştir. 
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Tablo 8.5:  Çelik diyagonallerle güçlendirilen yapının kolonlarının yanal 

yerdeğiştirmeleri 

Kolon Doğrultu Δi(m) h(m) Δi/h 
0,0035 

0,004 

S1 
X 0,019412 7 0,002773 SAĞLIYOR 

Y 0,000736 7 0,000105 SAĞLIYOR 

S1a 
X 0,013933 7 0,00199 SAĞLIYOR 

Y 0,000394 7 5,63E-05 SAĞLIYOR 

S2 
X 0,019254 7 0,002751 SAĞLIYOR 

Y 0,018121 7 0,002589 SAĞLIYOR 

S2a 
X 0,013829 7 0,001976 SAĞLIYOR 

Y 0,017982 7 0,002569 SAĞLIYOR 

S3 
X 0,019443 7 0,002778 SAĞLIYOR 

Y 0,017561 7 0,002509 SAĞLIYOR 

S3g 
X 0,019456 7 0,002779 SAĞLIYOR 

Y 0,001386 7 0,000198 SAĞLIYOR 

S3a 
X 0,013953 7 0,001993 SAĞLIYOR 

Y 0,017372 7 0,002482 SAĞLIYOR 

S3ag 
X 0,013967 7 0,001995 SAĞLIYOR 

Y 0,000684 7 9,77E-05 SAĞLIYOR 

S4 
X 0,01956 7 0,002794 SAĞLIYOR 

Y 0,000763 7 0,000109 SAĞLIYOR 

S4a 
X 0,014027 7 0,002004 SAĞLIYOR 

Y 0,000375 7 5,36E-05 SAĞLIYOR 

b) Alt uçlarında ankastre üst uçlarından mafsallı prefabrike sistemlerin hemen 

hepsinde olduğu gibi bu sistemde de yanal yükler tamamen kolonlar 

tarafından karşılanmaktadır. Yapıda sadece kısa yönde bir çerçeve sistemi 

kurulmuş olup, bu yüklerin altında olası bir mekanizma durumunda yapının 

sadece kolon alt uçlarında plastik mafsallar oluşturarak enerji 

sönümleyebileceği varsayılarak kolonların mantolanması ve bu 

mantolamanın kolon sıklaştırma bölgesi boyunca devam etmesi gerektiği 

önerisi getirilmiştir. 

Ancak, kısmi mantolamanın kolonların boyuna donatı yetersizliğini çözmekte 

yetersiz kalacağı ve boyuna donatıların kolon yüksekliğince devam etmesi gerektiği, 

aynı zamanda mantolamanın kat yüksekliğince kısa konsol altına kadar devam 

etmesi halinde yapının çok daha iyi bir davranış sergileyeceği düşünülerek kolonların 

kısa konsol alt uçlarına kadar mantolanmasına karar verilmiştir. 

Yapının hem çerçeve doğrultusunda hem de çerçeveye dik doğrultuda yanal 

rijitliğinin yetersiz olduğu düşünüldüğünde kolonların dört kenarından da 

mantolanmasına karar verilmiştir. Bu şekilde yapı; bütün kolonlarının boyutları,   60 

cm × 60 cm olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş yapının doğal 
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titreşim periyotları Tx = 0,56 s ve Ty =0,592 s olarak hesaplanmıştır. Eşdeğer deprem 

kuvveti hesaplanırken Tx kullanılmıştır. Yapının hemen hiçbir özelliği değişmemiş, 

sadece doğal titreşim periyotları değiştiğinden dolayı spektral ivme katsayısı 

değişmiştir. Güçlendirilmiş sistemin spektral ivme katsayısı S(T1), TA < T1 < TB 

olduğundan dolayı 2,5 olarak alınmıştır.   

Bu değerler ile işlem yapıldığında yapıya etkitilecek deprem kuvveti 3975 kN olarak 

hesaplanmış ve Tablo 8.6‘ da gösterildiği şekilde kolonlara dağıtılmıştır.  

Tablo 8.6:  Kolon mantolama sonrası kolonlara göre deprem kuvvetlerinin dağılımı 

Kolon No Adet wi mi Hi wi x Hi Fix(kN) Fiy(kN) 

S1 16 153,275 15,62 7 17166,8 30,655 30,655 

S2 16 278,15 28,35 7 31152,8 55,63 55,63 

S3 32 278,15 28,35 7 62305,6 55,63 55,63 

S4 16 153,275 15,62 7 17166,8 30,655 30,655 

S1a 2 109,14 11,12 7 1527,92 21,83 21,83 

S2a 2 197,075 20,09 7 2759,05 39,415 39,415 

S3a 4 197,075 20,09 7 5518,1 39,415 39,415 

S4a 2 109,14 11,12 7 1527,92 21,83 21,83 

 

Σ wixHi = 139125 

 

Zati, hareketli ve deprem yükleri etkisi altında çözülen sistemde kolon yanal 

yerdeğiştirmelerinin istenilen sınırlar içinde kaldığı görülmüştür (Tablo 8.7).  

Kolon mantolama sistemi ile güçlendirilmiş yapının betonarme ve deprem hesap 

detayları ve mantolanan kolonların detayları EK B‘ de verilmiştir.  

Yapının güçlendirilmesi ile ilgili yapılabilecek iki yöntem karşılaştırıldığında 

aralarında pek bir fark bulunmadığı, her iki yöntem ile güçlendirildiğinde de yapının 

deprem yönetmeliğinin öngördüğü şartları sağlayacağı görülmüştür.  Çelik çapraz 

uygulamasında da yapıdaki kolonların mantolanacağı düşünüldüğünde maliyet 

açısından sadece kolonlar mantolanarak yapılacak güçlendirmenin daha uygun 

olacağı düşünülmüştür.  
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Tablo 8.7: Kolon mantolama ile güçlendirilmiş yapının kolon göreli kat ötelemeleri 

Kolon No Doğrultu Δi(m) h(m) Δi/h 
0,0035 

0,02/R = 0,004 

SI1 
X 0,014463 7 0,002066 SAĞLIYOR 

Y 0,01042 7 0,001489 SAĞLIYOR 

SI1a 
X 0,010889 7 0,001556 SAĞLIYOR 

Y 0,010344 7 0,001478 SAĞLIYOR 

SI2 
X 0,014746 7 0,002107 SAĞLIYOR 

Y 0,017631 7 0,002519 SAĞLIYOR 

SI2a 
X 0,011091 7 0,001584 SAĞLIYOR 

Y 0,017517 7 0,002502 SAĞLIYOR 

SI3 
X 0,01488 7 0,002126 SAĞLIYOR 

Y 0,01714 7 0,002449 SAĞLIYOR 

SI3a 
X 0,011189 7 0,001598 SAĞLIYOR 

Y 0,016985 7 0,002426 SAĞLIYOR 

SI4 
X 0,014922 7 0,002132 SAĞLIYOR 

Y 0,009141 7 0,001306 SAĞLIYOR 

SI4a 
X 0,011213 7 0,001602 SAĞLIYOR 

Y 0,009072 7 0,001296 SAĞLIYOR 
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9. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Türkiye‘de prefabrike yapı inşası hem geç başlamış hem de çeşitli zorluklar ve yanlış 

öngörüler sonucunda oldukça geri kalmış bir sektördür. Dünya‘ daki gelişmiş 

ülkelere bakıldığında prefabrike yapı sistemlerinin piyasa paylarının %25‘lerde 

olduğu görülürken Türkiye‘de bu oran %3 ile %8 arasında değişmektedir.  

Bu eksikliğin önemli sebeplerinden biri maliyet analizlerinde prefabrike yapıların 

alışılagelen sistemlere oranla daha yüksek maliyetlere sahip olması, hem işvereni 

hem de müteahhidi diğer yapı türlerine yönlendirmektedir. Oysa bu tez  kapsamında 

belirtilen uygun planlama sağlandığında, prefabrike yapıların hem kalite olarak hem 

de imalat hızı olarak diğer sistemlere oranla çok daha uygun sistemler olduğu 

söylenebilir. Özellikle tekrarlı ve büyük çaplı işlerde prefabrikasyonun diğer 

sistemlere göre kaliteden ödün vermeden maliyeti düşürme özelliği vardır. 

Ülkemizde 1980‘li yıllardan sonra artan bir hızla büyüyen prefabrike yapı sektörü 

Haziran 1998 Adana-Ceyhan depremi, Ağustos 1999 Kocaeli depremi ve hemen 

ardından Kasım 1999 Bolu-Düzce depremi sonucunda oluşan sektörel küçülmeden 

çok zarar görmüştür. Bu zararlar incelendiğinde sebeplerin başında üç depremde de 

prefabrike betonarme sistemlerin, özellikle de bu sistemlerin en yoğun kullanıldığı 

tek katlı sanayi yapılarının gösterdiği performanslar ve aldıkları büyük hasarlar 

gelmektedir. 

Bu hasar şekilleri incelendiğinde yapıların genellikle A.B.Y.Y.H.Y 1975 ve 

A.B.Y.Y.H.Y 1997 şartlarına uygun olmayacak şekilde imal edildikleri, bu 

sistemlerin en önemli noktaları olan birleşim bölgelerinin iyi detaylandırılmadığı ve 

sistemin en zayıf yönü olan çerçeve düzlemine dik doğrultuda rijitliğin hemen her 

yapıda yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu özellikler yapı sisteminin kusurlu 

olduğunu göstermemekle birlikte yanlış tasarımlar sonucunda ülkemizdeki birleşim 

detaylarının ve proje standartlarının düşük olduğunu göstermektedir.  

Bu yıkımlar özellikle kolonların birleşim noktaları olan üst uçlarında büyük yanal 

hareketler yaparak üstlerindeki kirişlerin ve aşıkların devrilmesiyle ortaya çıkmıştır.  
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Eleman bazında incelendiğinde üstün özellikleri olan, öngerme kullanımına imkan 

veren beton prefabrikasyon sistemlerinin deprem etkileri altında yetersiz olduğu 

kanısı ortaya çıkmıştır. Bu düşünce tamamen yanlış olmamakla birlikte yıkılan 

yapıların kusurlu tasarımları da göz önünde tutulmalıdır..  

Ağustos 1999 Kocaeli Depremi‘nde yıkılmış olan bir sanayi yapısı örnek olarak 

incelenmiştir. İncelenen sanayi yapısı ülkemizdeki sanayi yapılarının %90‘ını 

oluşturan tek katlı, kolonları alt uçlarından ankastre üst uçlarından mafsallı 

prefabrike betonarme yapılara bir örnektir. Yapının depremde yıkılmış olması 

İnceleme öncesinde mevcut veriler toplanmış, ancak çoğu bilgiye ulaşılamamıştır. 

Yapının yıkılmış bir yapı olması ve 1999 Kocaeli depreminin üzerinden 6 yıl geçmiş 

olması bilgi toplamayı imkansız hale getirmiştir. Ancak daha önce yapılan saha 

incelemeleri, fotoğraflar ve araştırmalar yapının göçme şeklinin iç akslardaki 

kolonların kırılmasıyla başladığını ve çerçeve doğrultusuna dik yönde olduğunu 

göstermektedir. Daha önce de belirtildiği üzere tek katlı sanayi yapılarında kolonlarla 

kirişler arası bağlantının mafsallı olma durumunda yapıya etkiyen tüm yanal yükler 

kolonlar tarafından taşınmaktadır. Göçme mekanizmasının şeklinden anlaşılacağı 

üzere yapıda çerçeve doğrultusunu dik yanal rijitlik yetersizlik mevcuttur.  

Yapı Sap 2000 programında üç boyutlu olacak şekilde tasarlanıp eşdeğer deprem 

yükü yöntemi ile deprem yükleri etkitildikten sonra yapının tüm elemanları 

incelenmiştir. Yapıda kolonlar dışındaki taşıyıcı sistem elemanlarında herhangi bir 

yetersizliğe rastlanmamıştır. Kolonların ise sargı donatısının eksik olduğu ayrıca 

vincin yer aldığı A ve B akslarındaki kolonlarda boyuna donatının eksik olduğu 

görülmüştür. Kolonların yanal yerdeğiştirmeleri incelendiğinde bütün kolonların her 

iki yönde de A.B.Y.Y.H.Y. 1997 şartlarının gerektirdiği göreli kat ötelemeleri 

sınırını aştığı gözlemlenmiştir.  

Yapının yetersiz olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ancak tek katlı 

prefabrike betonarme sanayi yapılarının mimari tasarımları genellikle güçlendirme 

yöntemlerini kısıtlayacak şekildedir. Özellikle çerçeve doğrultusundaki açıklıklarda 

yapılacak olası değişiklikler yapının kullanım amacının dışına çıkmasına neden 

olacaktır. Bu şartlar da göz önünde bulundurularak yapının güçlendirilmesi için iki 

öneri yapılmıştır. Bu önerilerden birincisi yapanın çerçeve doğrultusuna dik akslarına 

çelik diyagonal elemanlar eklemek, bu yönde yanal rijitliği arttırmak ve bununla 

birlikte kolonların kesitlerini büyüterek hem sargı donatısı ve boyuna donatı 
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eksikliğini gidermek hem çerçeve doğrultusunda rijitliği arttırmaktı. Yapılan 

incelemeler sonucunda yapının yeterli yanal rijitliği kazandığı, kolon yanal 

ötelemelerinin yönetmelik sınırları içinde kaldığı görülmüştür. 

Diğer güçlendirme önerisi ise yapının kolonlarının deprem esnasında bütün yatay 

yükleri karşılayabilecek şekilde güçlendirilmesi yönünde yapılmıştır. İlk olarak 

kolonlar sıklaştırma bölgeleri yüksekliğince mantolanmış ancak istenilen sonuçlar 

elde edilememiştir. Ayrıca boyuna donatıların kolon boyunca sürekli olması 

gerekmektedir. Kolonların kısa konsol alt kotlarına kadar mantolanması ise yapının 

daha önce belirtilen yetersizliklerinin karşılanmasını sağlamıştır. Kolon göreli yanal 

yerdeğiştirmeleri yönetmelik sınırlarında içinde kalmıştır. 

Her iki güçlendirme önerisinin de olumlu sonuç vermesi nedeniyle seçim yapmak zor 

olacaktır. Ancak maliyet bakımından incelendiğinde çelik diyagonaller ve kolon 

mantolama yapılarak yapılan güçlendirme yönteminin sadece kolonlar mantolanarak 

yapılan güçlendirme yöntemine göre daha yüksek bir maliyette olacağı açıktır.  

Sorunun yapı sisteminde olmaması, uygun birleşim yöntemleri ve yönetmelik 

şartlarına bağlı kalınan proje çözümleri yapıldığında prefabrike betonarme 

sistemlerin monolitik sistemler kadar güvenli sınırlar içinde kaldığı ve tercih 

edilebileceğini göstermiştir. Ancak sadece yönetmelik şartlarına bağlı kalınarak bir 

sistem oluşturmak da yeterli olmayabilir, yapının yük aktarma sistemi düzgün 

oluşturulmalı ve olabildiğince sünek bir yapı oluşturmaya çalışılmalıdır. Gün 

geçtikçe geliştirilen yeni yapım yöntemleri ve yeniliğe açık yapısıyla prefabrike 

betonarme sistemlerin tercih edilmesinde bir sakınca olmadığı kolaylıkla 

söylenebilir. 
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EK – A BETONARME HESAPLAR 

 

Yükler 

a) DüĢey yükler 

Trapez Çatı KiriĢi 

Trapez Çatı Kirişi değişken kesitli bir eleman olduğu için, eleman ve malzeme 

özellikler SAP 2000 programına girilmiş ve yayılı yük olarak 0,51 kN/m alınmıştır. 

Ptrapez = 5,1 kN/m 

Oluk 

Poluk = 0,0768 m
2
 x 25 kN/m

3
 = 1,92 kN/m 

AĢık 

Paşık = 0,6 kN/m 

Kren KiriĢi 

Kren kirişi ile ilgili mevcut bilgilerden sadece boyutunun 25 cm x 60 cm olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Pkren = 0,25 m x 0,60 m x 25 kN/m
3
 = 3,75 kN/m 

Çatı Kaplaması 

Çatı kaplaması çift kat eternit olarak verilmiş olup, ağırlığı m
2
‟de 40 kg‟ dır. 

Pçatı = 0,4 kN /m
2
 

Kar Yükü 

Yapının bulunduğu bölgeye göre kar yükü  Qkar = 0,75 kN /m2 seçilmiştir. 

Askı ve Vinç Yükleri 

Vinç kaldırma kapasitesi ; 60 kN R1max = 73 kN R1min = 36 kN 

Köprü açıklığı   ; 19,05 m. R2max = 56 kN R2min = 19 kN 

Tekerlek mesafesi  ; 3,54 m 
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a = 3,54 / 2  = 1,77 m  
7.50 1.77

0.764
7.50

a


 
  

l

l
 

56,98)5673(764,0
1

P  kN 

02,42)1936(764,0
2

P  kN 

 

856,910/56,98
1

fxP  kN 

202,410/02,42
2

fxP  kN 

 

08,147/56,98
1

fyP  kN 

67/02,42
2

fxP  kN 

 

 

Vinç özağırlığı 12460)19365673(   kN 

 

 

568,102
5,7

)96,356()5,773(





A
R  kN 

432,26
5,7

54,356





B
R  kN 

 

 

 

 

Vinç hareketli yükleri 

Kirişe dik fren yükleri  

Kirişe paralel fren yükleri  
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Yatay Yükler 

Deprem Yükleri 

Yapının deprem etkisi altında yapacağı hareket ve elemanlara etkitilecek yüklerin 

belirlenmesinde HN < 25 m olduğu ve yapıda A1 türü düzensizlik bulunmadığı için 

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır.  

Ancak yapının serbest titreşim periyotlarının hesaplanabilmesi için, SAP 2000 

programından faydalanılmıştır.  

Yapının serbest periyotları belirlenirken, her kolon kendisi üzerine gelen zati 

yüklerin tamamını ve hareketli yüklerin hareketli yük katılım katsayısı ile çarpışmış 

halini karşılayacak şekilde yüklenmiş ve bu yüklerin toplamları kütleye çevrilip 

kolon tepe noktasından sisteme etkitilmiştir. 

Daha önce de belirtildiği üzere yapının bulunduğu zemin sınıfı Z4 olarak 

belirtilmiştir. Z4 yerel zemin sınıfına göre Spektrum karakteristik periyotları TA = 

0,20 s ve TB = 0,90 s olarak verilmiştir. Yapının bulunduğu bölge olan İzmit 1. 

derece deprem bölgesidir ve etkin yer ivmesi katsayısı A0 = 0,40 alınmıştır. Yapı 

bina türü endüstri yapısı olduğu için, bina önem katsayısı olarak I = 1 alınmıştır. 

SAP 2000 analizlerine göre binanın x yönünde hakim periyodu TX = 1,272 sn ve 

TY=1,329 sn olarak hesaplanmıştır. Yapını daha kısa süreli hareketinin daha büyük 

deprem kuvveti oluşturacağından dolayı deprem hesabında x yönünde hakim olan 

periyot TX = 1,272 s kullanılmıştır. Yapının doğal titreşim periyoduna bağlı olarak 

spektrum katsayısı S(T) belirlenirken, yapının birinci moduna ait serbest titreşim 

periyodunun spektrum karakteristik periyotlarından büyük olduğu gözlemlenmiştir, 

(T>TB). Bu durumda Spektrum katsayısı şu şekilde hesaplanmıştır. 

S(T) = 2,5 x (TB/T)
0,8

  = 

8,0

272,1

9,0
5,2 








 =  1,896 

Deprem yüklerinin tamamının; kolonları temelde ankastre, üstte mafsallı tek katlı 

çerçevelerle taşındığı binalarda taşıyıcı sistem davranış katsayısı olarak seçilecek 

olan R = 5 değeri kullanılmıştır. Deprem yükü azaltma katsayısı olarak da yapının 

periyodu spektrum karakteristik periyodu olan TA „dan büyük olduğu için            

Ra(T) = R = 5 alınmıştır. 

Bu değerler ışığında spektral ivme katsayısı;  

A(T) = A0 x I x S(T) 

A(T) = 0,40 x 1 x 1,896 = 0,758 olarak hesaplanmıştır. 
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Yapının ağırlığı hesaplanırken zati yüklerin tamamı ile hareketli yüklerin hareketli 

yük katılım katsayısı ile çarpımı toplanmıştır. 

W =  
i i

1

g  + n q

N

i

  ve n = 0,3 olarak alınmıştır. 

W = 19875.0 kN 

Eşdeğer deprem yükü; 

Vt = W A(T1) / Ra(T1)  0.10 Ao I W 

19875 x 0,758 / 5    0,10 x 0,40 x 1 x 19875 

 Vt = 3014 kN       795 kN 

 Vt = 3014 kN              

olarak hesaplanmıştır. Kolon başına etkitilecek deprem kuvvetinin belirlenmesinde, 









N

i

Nti

Hiwi

Hiwi
FVF

1

)(  

denklemi kullanılmış ve HN  25 m için FN = 0 kabulü yapılacaktır. Tablo A.1„ de 

kolon başına düşen deprem kuvvetleri gösterilmiştir.     

Tablo A.1:  Kolon başına düşen deprem kuvvetleri 

Kolon No Adet wi mi Hi wi x Hi Fix(kN) Fiy(kN) 

S1 16 153,275 15,62 7,00 17166,8 24,37 24,37404 

S2 16 278,15 28,35 7,00 31152,8 44,23 44,23186 

S3 32 278,15 28,35 7,00 62305,6 44,23 44,23186 

S4 16 153,275 15,62 7,00 17166,8 24,37 24,37404 

S1a 2 109,14 11,12 7,00 1527,92 17,35 17,35522 

S2a 2 197,075 20,09 7,00 2759,05 31,34 31,33918 

S3a 4 197,075 20,09 7,00 5518,1 31,34 31,33918 

S4a 2 109,14 11,12 7,00 1527,92 17,35 17,35522 

 

Σ = wixHi  139125  

 

Yapısal Sistem 

Yapı SAP 2000 programı ile çözüleceğinden dolayı sistemin ilk olarak programa 

tanıtılması ve modellenmesi gerekmektedir. Yapı sistemi alt ucundan ankastre, üst 

ucundan trapez çatı kirişleri ile mafsallı şekilde bağlanan kolonlardan oluşmaktadır.  
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Kolonlar 8 adet kesit ile tanımlanmışlardır. SI1, SI1a, SI2, SI2a, SI3, SI3a, SI4 ve 

SI4a olmak üzere 8 tip kolon bulunmaktadır. Sonuna (a) eklenen kolonlar yapının 

kısa yönünde 1 ve 18 aksı kolonlarıdır. S1 kolonları yapının uzun yönünde, A aksı 

boyunca, S2 kolonları yapının uzun yönünde B aksı boyunca, S3 kolonları yapının 

uzun yönünde C ve D akslarında, S4 kolonları yapının uzun yönünde E aksı boyunca 

bulunan kolonlardır. Toplam 90 adet kolon bulunmaktadır. Kolonlar alt uçları 

temeller ankastre olarak birleştiği için ankastre tanımlanmış, üst uçları trapez çatı 

kirişleri ile mafsallı olarak birleşecek şekilde tanımlanmıştır. 

Yapı sistemi oluşturulurken, çatı ve kar yükleri hesaplanmış ve trapez çatı kirişlerine 

çizgisel yayılı yük olarak etkitilmiştir.  

Oluk kirişleri ile kolonların birleşim noktaları bağlantıların durumu bilinmediği için 

mafsallı olarak bağlandığı, sürekliliğin oluşmadığı kabulü yapılmıştır.  

Trapez çatı kirişleri tanımlanırken, kesitteki değişiler göz önünde bulundurulmuş,  3 

yerde kesit değişimi tanımlanmıştır.  

Yüklemeler 

Deprem yükleri hariç bütün yükler çizgisel yayılı olarak tanımlanmıştır. Kren yükleri 

A ve B aksları ile 17, 18, 19 ve 8 aksları arasında gezdirilmiştir. 

28 Adet yükleme durumu tanımlanmıştır. Zati yükler, kar yükleri, x yönünde deprem 

yükleri, y yönünde deprem yüklerinin tanımlandığı yükleme durumları dışında vincin 

hareketi ile birlikte zati yüklerin de etkidiği 24 adet farklı yükleme yapılmıştır. 

Yüklemelerin beraber olarak incelenmesi anlamına gelen yük kombinasyonları 

(combo) olarak 73 adet kombinasyon tanımlanmıştır. 

A.B.Y.Y.H.Y 1997‟nin öngördüğü; yük katsayıları ile arttırılmış zati ve hareketli 

yükler ile, deprem yükleri ile birlikte zati ve hareketli yüklerin etkileri birlikte göz 

önünde bulundurulmuştur. Vinç yükleri hareketli yükler olarak hem katsayılarla 

arttırılan yüklere hem de deprem yüklemelerine eklenmiştir.  

Kombinasyonlar, 1,4 G + 1,6 Q yüklemesi, A yüklemeleri, G+Q+E ve G+Q-E 

yüklemeleri, B yüklemeleri, 0,9G+E ve 0,9G-E yüklemeleri şeklinde yapılmıştır. A 

yüklemeleri zati ve hareketli yüklerin yük katsayıları ile çarpılmış halleri olup bu 

yüklemelere vinç yükleri de 1,6 katsayısı ile çarpılıp eklenmiştir. B yüklemeleri 

G+Q+E ve G+Q-E yüklemeleri olup kren yükleri katsayılar ile çarpılmadan hareketli 

yüklere eklenerek tanımlanmıştır. 
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Yük Hesapları 

a)Eleman Zati yükleri; 

1) Trapez Çatı KiriĢi 

Ptrapez = Pzati + Pçatı + Paşık  

Yapının 1 ve 18 no‟lu akslarındaki  trapezler için; 

Ptrapez = 5,1 + 1,5 + 1,63  = 8,23 kN/m 

Diğer akslardaki trapezler için; 

Ptrapez = 5,1 + 3 + 3,272 = 11,372 kN/m 

2) Oluk 

Poluk = Pzati + Pçatı  

Yapının A ve E akslarındaki oluk kirişleri için; 

Poluk = 1,92 + 0,275 = 2,195 kN/m 

Yapının B, C, D akslarındaki oluk kirişleri için; 

Poluk = 1,92 + 0,55 = 2,47 kN/m 

3) Vinç kiriĢi 

Pkren = 3,75 kN/m 

b) Hareketli Yükler 

1) Kar Yükleri 

Qkar = 0,75 kN/m
2
   

Yapının 1 ve 18 akslarındaki trapez kirişler için; 

Qkar = 0,75 x 3,75 = 2,812 kN/m 

Yapının diğer akslarındaki trapez kirişler için; 

Qkar = 0,75 x 7,5 = 50625 kN/m 

 

Sistemi oluĢturan elemanların Betonarme Hesapları 

a) Kolonlar 

1) Burkulma Kontrolü 

Narinlik Etkisi ; (TS 500) 

2 2.700 1400
k
  l l  cm 

)1(40,0 RmIEEI
CC

    (Rm =0) Mafsallı 

BS 30 Betonu 

3 10 2
0, 4 320.000 40 .40 / 12 2, 73067.10

x
EI x x kgcm   

3 10 2

y
EI 0, 4 x 320.000 x 40 .40 /12 2, 73067.10 kgcm   
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Kolon Burkulma Yükü  

2 2

k k
N x EI /  l  

7 ml  için BS30 betonu 


2102

1400/1073067,2
kx

N  137,503 kg = 1375 kN 


2102

1400/1073067,2
ky

N  137,503 kg = 1375 kN 

Moment Büyütme katsayısı ; 

k

d

m

N

N

C





3,11

  

Bulunduktan sonra işleme şu şekilde devam edilecektir,  

MM  '  

cd
fhb

N
n


      

cd
fhb

M
m




2

'
  

n ve m değerlerine göre abaklardan okunacak sonuçlara göre ρt = 
hb

A
s


 bulunacaktır. 

BS30 →    2
fck 300 kg / cm   2

fcd 200 kg / cm  

 2
fctk 19 kg / cm    2

fctd 12, 5 kg / cm 12, 67  

BÇ III → 2
fyk 4200 kg / cm   2

fyd 3650 kg / cm  

 BÇ I  → 2
fywk 2200 kg / cm   2

fywd 1910 kg / cm  

Kolon Kesme Güvenliği;  (A.B.Y.Y.H.Y. 1997 Bölüm 7.3.4) 

96030,040402,020,0max 
ckC

fANd  kN 

sarılma bölgesinde minimum enine donatı alanı 

   1 k
Ash 2 / 3 x 0, 3 x s.b x Ac / Ack 1 fck / fywk     

 2 k
Ash 2 / 3 x 0, 075 x s.b fck / fyw k  

Kolon x yönünde minimum enine donatı alanı 

     
2

1
Ash 2 / 3 .0, 3 .10 .35 . 40 x 40 / 35 x 35 1 300 / 4200 1, 53 cm      

 

 
2

2
Ash 2 / 3 .0, 075 .10 .35 . 300 / 4200 1, 25 cm   

Kolon y yönünde minimum enine donatı alanı 

     
2

1
Ash 2 / 3 .0, 3 .10 .35 . 40 x 40 / 35 x 35 1 300 / 4200 1, 53 cm      

 

 
2

2
Ash 2 / 3 .0, 075 .10 .35 . 300 / 4200 1, 25 cm   
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Kolon Hesap Kesme Kuvveti 

 e
V M pa M pü / n  l  

Pekleşmeli kolon taşıma gücü 

M pe 1, 4 M pa  M pü 1, 4 M pü  

Kesme Kuvveti üst sınırı 

704200404022,022,0 
cdwe

fAV  kN 

 

SI1a Kolonları 

 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 20 Ф16 + 4 Ф12 = 20 x 2,01 + 4 x 1,13 = 44,72 cm
2
   

Nd  = 161,5 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) (Tablo A.2) 

Nkx = 1375 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 161,5 kN , M = 203,1 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 
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Tablo A.2: SI1a Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  kN kN kN kN-m kN-m kN-m 

1,4g+1,6q 13,048 0 231,865 0 31,3446 0 

1,4g+1,6q -13,048 0 -201,065 0 40,4221 0 

G+Q+Ex -15,017 0 161,486 0 -159,8716 0 

G+Q+Ex 15,017 0 -139,486 0 77,2777 0 

G+Q-Ex 33,007 0 161,486 0 203,0915 0 

G+Q-Ex -33,007 0 -139,486 0 -21,5517 0 

G+Q+Ey 8,995 -23,812 161,486 170,4472 21,61 -3,586E-12 

G+Q+Ey -8,995 23,812 -139,486 -39,4805 27,863 3,586E-12 

G+Q-Ey 8,995 23,812 161,486 -170,4472 21,61 3,586E-12 

G+Q-Ey -8,995 -23,812 -139,486 39,4805 27,863 -3,586E-12 

0,9G+Ex -17,966 0 119,303 0 -166,9402 0 

0,9G+Ex 17,966 0 -99,503 0 68,1292 0 

0,9G-Ex 30,059 0 119,303 0 196,0229 0 

0,9G-Ex -30,059 0 -99,503 0 -30,7002 0 

0,9G+Ey 6,047 -23,812 119,303 170,4472 14,5413 -3,586E-12 

0,9G+Ey -6,047 23,812 -99,503 -39,4805 18,7145 3,586E-12 

0,9G-Ey 6,047 23,812 119,303 -170,4472 14,5413 3,586E-12 

0,9G-Ey -6,047 -23,812 -99,503 39,4805 18,7145 -3,586E-12 

 

5,137

15,16
3,11

1



 = 1,18    

MM  ' = 1,18 x 203,1 = 239,7 kNm 

cd
fhb

N
n


  = 

2004040

16150


 =0,05    

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

2397000

2


 = 0,187=> ρtxm =0,38 , ρt = 0,38/18,25 = 0,0208 

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,0208 x 40 x 40 = 33,31 cm

2
 ,mevcut donatı 

yeterlidir. 

Kesme Güvenliği 

 Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 

r c w
V V V   
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Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 104 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

52,44
=0,0278  ρm  x m = 0,50 

n = 
2004040

16150


= 0,05 

n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,25 

bulunmuştur. 

Mra = 0,25 x 40 x 40
2
 x 200 = 3200000 kgcm = 320 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 448 kNm 

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

448
 = 64 kN  

Vd = 33 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 

Ve= 64  > 0,5 Vd = 0,5 x 33 =16,5 kN 

ve  

Nd = 161,5 < 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Olduğundan dolayı  betonun kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınacaktır. 

Vr = Vw = 119,25 kN  > Ve = 64 kN > Vd = 33 kN   

Sarılma bölgesi dışında 

Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 

donatı aralığı uygundur. 
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SI1 Kolonları 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 20 Ф16 + 4 Ф12 = 20 x 2,01 + 4 x 1,13 = 44,72 cm
2
   

Tablo A.3: SI1 Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  kN kN kN kN-m kN-m kN-m 

1,4g+1,6q 19,975 0 351,522 0 48,227 0 

1,4g+1,6q -19,975 0 -320,722 0 61,6356 0 

G+Q+Ex -22,025 0 242,821 0 -219,4982 0 

G+Q+Ex 22,025 0 -220,821 0 98,36 0 

G+Q-Ex 49,284 0 242,821 0 285,3098 0 

G+Q-Ex -49,284 0 -220,821 0 -14,2465 0 

G+Q+Ey 13,63 -23,493 242,821 169,9216 32,9058 3,72E-12 

G+Q+Ey -13,63 23,493 -220,821 -40,7127 42,0568 -3,72E-12 

G+Q-Ey 13,63 23,493 242,821 -169,9216 32,9058 -3,72E-12 

G+Q-Ey -13,63 -23,493 -220,821 40,7127 42,0568 3,72E-12 

0,9G+Ex -27,409 0 166,463 0 -232,5036 0 

0,9G+Ex 27,409 0 -146,663 0 81,7517 0 

0,9G-Ex 43,9 0 166,463 0 272,3044 0 

0,9G-Ex -43,9 0 -146,663 0 -30,8548 0 

0,9G+Ey 8,245 -23,493 166,463 169,9216 19,9004 3,72E-12 

0,9G+Ey -8,245 23,493 -146,663 -40,7127 25,4484 -3,72E-12 

0,9G-Ey 8,245 23,493 166,463 -169,9216 19,9004 -3,72E-12 

0,9G-Ey -8,245 -23,493 -146,663 40,7127 25,4484 3,72E-12 

 

Nd  = 242,8 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) (Tablo A.3) 

Nkx = 1375 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1 kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 242,8 kN , M = 285,3 kNm  
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m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 

5,137

28,24
3,11

1



 = 1,3    

MM  ' = 1,3 x 285,3 = 370,3 kNm 

cd
fhb

N
n


  = 

2004040

24280


 =0,076 

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

3703000

2


 = 0,289=> ρt  x m = 0,58 , ρt = 0,58/18,25 

 = 0,032 

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,032 x 40 x 40 = 51,2 cm

2
 ,mevcut donatı yeterli 

değildir. 

Kesme Güvenliği 

 Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 

r c w
V V V   

Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 10,4 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

52,44
=0,0278  ρm  x m = 0,50 

n = 
2004040

24280


= 0,076 

n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,275 

bulunmuştur. 

Mra = 0,275 x 40 x 40
2
 x 200 = 3520000 kgcm = 352 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 492,8 kN  

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

8,492
 = 70,4 kN  

Vd = 49,3 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 
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Ve= 70,4  > 0,5 Vd = 0,5 x 4903 = 24,65 kN 

ve  

Nd = 242,8 > 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Vr = 223,25 kN  > Ve = 70,4 kN > Vd = 49,3 kN   

Sarılma bölgesi dışında 

Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 

donatı aralığı uygundur. 

 

SI2a Kolonları 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф14 + 8 Ф 16 + 4 Ф12 = 12 x 1,54 + 8 x 2,01 + 4 x 1,13 = 39,08 cm
2
   

Nd  = 272,1 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 1375 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI2a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir (Tablo A.4). 

N= 272,1 kN , M = 183,5 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 
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5,137

21,27
3,11

1



 = 1,346    

Tablo A.4: SI2a Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  kN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1,4g+1,6q -0,104 0 392,523 0 -0,2337 0 

1,4g+1,6q 0,104 0 -361,723 0 -0,3402 0 

G+Q+Ex -24,825 0 272,109 0 -183,4912 0 

G+Q+Ex 24,825 0 -250,109 0 46,9525 0 

G+Q-Ex 24,679 0 272,109 0 183,1677 0 

G+Q-Ex -24,679 0 -250,109 0 -47,4358 0 

G+Q+Ey -0,073 -43,2 272,109 295,6568 -0,1618 3,805E-12 

G+Q+Ey 0,073 43,2 -250,109 -58,0581 -0,2417 -3,805E-12 

G+Q-Ey -0,073 43,2 272,109 -295,6568 -0,1618 -3,805E-12 

G+Q-Ey 0,073 -43,2 -250,109 58,0581 -0,2417 3,805E-12 

0,9G+Ex -24,81 0 192,831 0 -183,4426 0 

0,9G+Ex 24,81 0 -173,031 0 46,985 0 

0,9G-Ex 24,693 0 192,831 0 183,2163 0 

0,9G-Ex -24,693 0 -173,031 0 -47,4033 0 

0,9G+Ey -0,059 -43,2 192,831 295,6568 -0,1132 3,805E-12 

0,9G+Ey 0,059 43,2 -173,031 -58,0581 -0,2092 -3,805E-12 

0,9G-Ey -0,059 43,2 192,831 -295,6568 -0,1132 -3,805E-12 

0,9G-Ey 0,059 -43,2 -173,031 58,0581 -0,2092 3,805E-12 

 

MM  ' = 1,346 x 183,5 = 246,7 kNm 

cd
fhb

N
n


  = 

2004040

27210


 =0,085    

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

2467000

2


 = 0,193   => ρt  x m = 0,35 , ρt = 0,35/18,25 

 = 0,0192 

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,0208 x 40 x 40 = 30,72 cm

2
 ,mevcut donatı 

yeterlidir. 

Kesme Güvenliği 

 Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 
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r c w
V V V   

Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 104 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

08,39
=0,0244  ρm  x m = 0,4453 

n = 
2004040

27210


= 0,085 

n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,26 

bulunmuştur. 

Mra = 0,26 x 40 x 40
2
 x 200 = 3456000 kgcm = 345,6 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 483,8 kN  

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

84,483
 = 69,12 kN  

Vd = 24,8 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 

Ve= 69,12 > 0,5 Vd = 0,5 x 24,8 =12,4 kN 

ve  

Nd = 272,1 > 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Vr = 223,25 kN  > Ve = 69,12 kN > Vd = 24,8 kN   

Sarılma bölgesi dışında 

Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 

donatı aralığı uygundur. 

 

SI2 Kolonları 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  
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sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф14 + 8 Ф 16 + 4 Ф12 = 12 x 1,54 + 8 x 2,01 + 4 x 1,13 = 39,08 cm
2
   

Nd  = 413,5 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) (Tablo A.5) 

Nkx = 1375 kN 

Tablo A.5: SI2 Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1,4g+1,6q -0,057 0 602,069 0 0,0377 0 

1,4g+1,6q 0,057 0 -571,269 0 -0,349 0 

G+Q+Ex -36,745 0 413,517 0 -255,027 0 

G+Q+Ex 36,745 0 -391,517 0 52,927 0 

G+Q-Ex 36,663 0 413,517 0 255,0667 0 

G+Q-Ex -36,663 0 -391,517 0 -53,4221 0 

G+Q+Ey -0,041 -42,621 413,517 294,7077 0,0198 1,005E-11 

G+Q+Ey 0,041 42,621 -391,517 -60,2947 -0,2475 -1,005E-11 

G+Q-Ey -0,041 42,621 413,517 -294,7077 0,0198 -1,005E-11 

G+Q-Ey 0,041 -42,621 -391,517 60,2947 -0,2475 1,005E-11 

0,9G+Ex -36,747 0 268,013 0 -255,0738 0 

0,9G+Ex 36,747 0 -248,213 0 52,9626 0 

0,9G-Ex 36,661 0 268,013 0 255,0198 0 

0,9G-Ex -36,661 0 -248,213 0 -53,3865 0 

0,9G+Ey -0,043 -42,621 268,013 294,7077 -0,027 1,005E-11 

0,9G+Ey 0,043 42,621 -248,213 -60,2947 -0,212 -1,005E-11 

0,9G-Ey -0,043 42,621 268,013 -294,7077 -0,027 -1,005E-11 

0,9G-Ey 0,043 -42,621 -248,213 60,2947 -0,212 1,005E-11 

 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI2 kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 413,5 kN , M = 255 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 

5,137

35,41
3,11

1



 = 1,64    

MM  ' = 1,64 x 255 = 418,8 kNm 
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cd
fhb

N
n


  = 

2004040

41350


 =0,13 

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

4188000

2


 = 0,327   => ρt  x m = 0,6 , ρt = 0,6/18,25  

= 0,0328 

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,0328 x 40 x 40 = 52,48 cm

2
 ,mevcut donatı yeterli 

değildir. 

Kesme Güvenliği 

 Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 

r c w
V V V   

Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 104 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

08,39
=0,0244  ρm  x m = 0,4453 

n = 
2004040

41350


= 0,13 

n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,27 

bulunmuştur. 

Mra = 0,27 x 40 x 40
2
 x 200 = 3456000 kgcm = 345,6 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 483,84 kN  

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

84,483
 = 69,12 kN  

Vd = 36,7 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 

Ve= 69,12 > 0,5 Vd = 0,5 x 3,67 = 18,35 kN 

ve  

Nd = 413,5 > 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Vr = 223,25 kN  > Ve = 69,12 kN > Vd = 36,7 kN   

Sarılma bölgesi dışında 
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Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 

donatı aralığı uygundur. 

SI3a Kolonları 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 256,4 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) (Tablo A.6) 

Nkx = 1375 kN 

Tablo A.6: SI3a Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1,4g+1,6q -0,023 0 370,596 0 -0,1613 0 

1,4g+1,6q 0,023 0 -331,396 0 0,0026 0 

G+Q+Ex -26,928 0 256,447 0 -187,9892 0 

G+Q+Ex 26,928 0 -228,447 0 -0,505 0 

G+Q-Ex 26,897 0 256,447 0 187,7734 0 

G+Q-Ex -26,897 0 -228,447 0 0,5085 0 

G+Q+Ey -0,015 -42,743 256,447 298,5079 -0,1079 2,47E-12 

G+Q+Ey 0,015 42,743 -228,447 0,6964 0,0017 -2,47E-12 

G+Q-Ey -0,015 42,743 256,447 -298,5079 -0,1079 -2,47E-12 

G+Q-Ey 0,015 -42,743 -228,447 -0,6964 0,0017 2,47E-12 

0,9G+Ex -26,92 0 178,734 0 -187,9324 0 

0,9G+Ex 26,92 0 -153,534 0 -0,5059 0 

0,9G-Ex 26,905 0 178,734 0 187,8302 0 

0,9G-Ex -26,905 0 -153,534 0 0,5075 0 

0,9G+Ey -0,007185 -42,743 178,734 298,5079 -0,0511 2,47E-12 

0,9G+Ey 0,007185 42,743 -153,534 0,6964 0,0008145 -2,47E-12 

0,9G-Ey -0,007185 42,743 178,734 -298,5079 -0,0511 -2,47E-12 

0,9G-Ey 0,007185 -42,743 -153,534 -0,6964 0,0008145 2,47E-12 
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Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI3a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q+Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 256,4 kN , M = 188 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 

5,137

64,25
3,11

1



 = 1,32    

MM  ' = 1,32 x 188 = 248,2 kNm 

cd
fhb

N
n


  = 

2004040

25640


 =0,08    

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

2482000

2


 = 0,194   => ρt  x m = 0,35 , ρt = 0,35/18,25  

= 0,0192 

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,0192 x 40 x 40 = 30,72 cm

2
 ,mevcut donatı 

yeterlidir. 

Kesme Güvenliği 

Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 

r c w
V V V   

Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 104 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

76,53
=0,0336  ρm  x m = 0,6132 

n = 
2004040

25640


= 0,08 
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n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,32 

bulunmuştur. 

Mra = 0,32 x 40 x 40
2
 x 200 = 4096000 kgcm = 409,6 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 573,44 kN  

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

44,573
 = 81,92 kN  

Vd = 26,9 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 

Ve= 81,92 > 0,5 Vd = 0,5 x 26,9 = 13,45 kN 

ve  

Nd = 256,4 > 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Vr = 223,25 kN  > Ve = 81,92 kN > Vd = 26,9 kN   

Sarılma bölgesi dışında 

Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 

donatı aralığı uygundur. 

 

SI3 Kolonları 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 383,8 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) (Tablo A.7) 

Nkx = 1375 kN 
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Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI3 kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Tablo A.7: SI3 Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1,4g+1,6q 0,00 0,00 560,45 0,00 0,00 0,00 

1,4g+1,6q 0,00 0,00 -521,25 0,00 0,00 0,00 

G+Q+Ex -36,71 0,00 383,79 0,00 -255,11 0,00 

G+Q+Ex 36,71 0,00 -355,79 0,00 -1,88 0,00 

G+Q-Ex 36,71 0,00 383,79 0,00 255,11 0,00 

G+Q-Ex -36,71 0,00 -355,79 0,00 1,88 0,00 

G+Q+Ey 0,00 -42,83 383,79 299,15 0,00 0,00 

G+Q+Ey 0,00 42,83 -355,79 0,66 0,00 0,00 

G+Q-Ey 0,00 42,83 383,79 -299,15 0,00 0,00 

G+Q-Ey 0,00 -42,83 -355,79 -0,66 0,00 0,00 

0,9G+Ex -36,71 0,00 241,26 0,00 -255,11 0,00 

0,9G+Ex 36,71 0,00 -216,06 0,00 -1,88 0,00 

0,9G-Ex 36,71 0,00 241,26 0,00 255,11 0,00 

0,9G-Ex -36,71 0,00 -216,06 0,00 1,88 0,00 

0,9G+Ey 0,00 -42,83 241,26 299,15 0,00 0,00 

0,9G+Ey 0,00 42,83 -216,06 0,66 0,00 0,00 

0,9G-Ey 0,00 42,83 241,26 -299,15 0,00 0,00 

0,9G-Ey 0,00 -42,83 -216,06 -0,66 0,00 0,00 

 

N= 383,8 kN , M = 255,1 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 

1375

8,383
3,11

1



 = 1,57    

MM  ' = 1,57 x 25,51 = 400,5 kNm 

cd
fhb

N
n


  = 

2004040

38380


 = 0,12    

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

4005000

2


 = 0,313   => ρt  x m = 0,57 , ρt = 0,57/18,25 

 = 0,031 

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,031 x 40 x 40 = 49,6 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 
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Kesme Güvenliği 

 Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 

r c w
V V V   

Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 104 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

76,53
=0,0336  ρm  x m = 0,6132 

n = 
2004040

38380


= 0,12 

n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,325 

bulunmuştur. 

Mra = 0,325 x 40 x 40
2
 x 200 = 4160000 kgcm = 416 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 582,4 kN  

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

4,582
 = 83,2 kN  

Vd = 36,7 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 

Ve= 83,2 > 0,5 Vd = 0,5 x 36,7 =18,355 kN 

ve  

Nd = 383,8 > 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Vr = 223,25 kN  > Ve = 83,2 kN > Vd = 36,7 kN   

Sarılma bölgesi dışında 

Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 

donatı aralığı uygundur. 
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SI4a Kolonları 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 145,8 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) (Tablo A.8) 

Nkx = 1375 kN 

Tablo A.8: SI4a Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1,4g+1,6q -12,88 0 209,938 0 -31,218 0 

1,4g+1,6q 12,88 0 -170,738 0 -58,9388 0 

G+Q+Ex -35,039 0 145,823 0 -207,4492 0 

G+Q+Ex 35,039 0 -117,823 0 -37,8228 0 

G+Q-Ex 17,283 0 145,823 0 164,4152 0 

G+Q-Ex -17,283 0 -117,823 0 -43,4369 0 

G+Q+Ey -8,878 -23,56 145,823 169,8535 -21,517 0 

G+Q+Ey 8,878 23,56 -117,823 -4,9301 -40,6298 0 

G+Q-Ey -8,878 23,56 145,823 -169,8535 -21,517 0 

G+Q-Ey 8,878 -23,56 -117,823 4,9301 -40,6298 0 

0,9G+Ex -32,125 0 105,207 0 -200,3739 0 

0,9G+Ex 32,125 0 -80,007 0 -24,5032 0 

0,9G-Ex 20,196 0 105,207 0 171,4905 0 

0,9G-Ex -20,196 0 -80,007 0 -30,1174 0 

0,9G+Ey -5,965 -23,56 105,207 169,8535 -14,4417 0 

0,9G+Ey 5,965 23,56 -80,007 -4,9301 -27,3103 0 

0,9G-Ey -5,965 23,56 105,207 -169,8535 -14,4417 0 

0,9G-Ey 5,965 -23,56 -80,007 4,9301 -27,3103 0 

 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI4a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 145,8 kN , M = 207,45 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 
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1375

8,145
3,11

1



 = 1,16    

MM  ' = 1,16 x 20,745 = 240,6 kNm 

cd
fhb

N
n


  = 

2004040

14580


 =0,046    

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

2406000

2


 = 0,188   => ρt  x m = 0,38 , ρt = 0,38/18,25 = 

0,0208 

ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,0208 x 40 x 40 = 33,31 cm

2
 ,mevcut donatı 

yeterlidir. 

Kesme Güvenliği 

 Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 

r c w
V V V   

Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 104 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

76,53
=0,0336  ρm  x m = 0,6132 

n = 
2004040

14580


= 0,046 

n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,29 

bulunmuştur. 

Mra = 0,29 x 40 x 40
2
 x 200 = 3712000 kgcm = 371,2 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 519,7 kN  

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

7,519
 = 74,2 kN  

Vd = 35 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 

Ve= 74,2 > 0,5 Vd = 0,5 x 35 =17,5 kN 
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ve  

Nd = 145,8 < 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Olduğundan dolayı  betonun kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınacaktır. 

Vr = Vw = 119,25 kN  > Ve = 74,2 kN > Vd = 35 kN   

Sarılma bölgesi dışında 

Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 

donatı aralığı uygundur. 

 

SI4 Kolonları 

Kolon boyutları; 40 x 40 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 30, BÇ III  

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 213,1 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) (Tablo A.9) 

Nkx = 1375 kN 
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Tablo A.9: SI4 Kolonlarında oluşan iç kuvvetler 

Yükleme F1 F2 F3 M1 M2 M3 

  KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1,4g+1,6q -19,888 0 309,907 0 -48,0443 0 

1,4g+1,6q 19,888 0 -270,707 0 -91,1719 0 

G+Q+Ex -49,222 0 213,096 0 -285,1794 0 

G+Q+Ex 49,222 0 -185,096 0 -59,3755 0 

G+Q-Ex 22,087 0 213,096 0 219,6287 0 

G+Q-Ex -22,087 0 -185,096 0 -65,0178 0 

G+Q+Ey -13,567 -23,609 213,096 170,2056 -32,7753 0 

G+Q+Ey 13,567 23,609 -185,096 -4,9424 -62,1966 0 

G+Q-Ey -13,567 23,609 213,096 -170,2056 -32,7753 0 

G+Q-Ey 13,567 -23,609 -185,096 4,9424 -62,1966 0 

0,9G+Ex -43,844 0 139,71 0 -272,187 0 

0,9G+Ex 43,844 0 -114,51 0 -34,7211 0 

0,9G-Ex 27,465 0 139,71 0 232,621 0 

0,9G-Ex -27,465 0 -114,51 0 -40,3635 0 

0,9G+Ey -8,189 -23,609 139,71 170,2056 -19,783 0 

0,9G+Ey 8,189 23,609 -114,51 -4,9424 -37,5423 0 

0,9G-Ey -8,189 23,609 139,71 -170,2056 -19,783 0 

0,9G-Ey 8,189 -23,609 -114,51 4,9424 -37,5423 0 

 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C





3,11

 , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM  '  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI4 kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q+Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 213,1 kN , M = 285,2 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 200 = 18,25 

5,137

31,21
3,11

1



 = 1,25    

MM  ' = 1,25 x 285,2 = 356,5 kNm 

cd
fhb

N
n


  = 

2004040

21310


 =0,067    

 
cd

fhb

M
m




2

'
 = 

2004040

3565000

2


 = 0,278   => ρt  x m = 0,52 ,  

ρt = 0,52/18,25 = 0,0285 

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,0284 x 40 x 40 = 45,6 cm

2
 ,mevcut donatı 

yeterlidir. 
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Kesme Güvenliği 

 Ndmax = 960 kN 

2
Ash 1, 53 cm  

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 40 x 40 = 130 kN  

Vc = 0,8 x Vcr = 0,8 x 130 = 104 kN 

r c w
V V V   

Vw = df
s

A
ywd

sw
 = 373650

10

4415,02



 = 119,25 kN  

Vr = 104 + 119,25 = 223,25 kN 

 m = 18,25  ρm = 
hb

A
s


 = 

1600

76,53
=0,0336  ρm  x m = 0,6132 

n = 
2004040

21310


= 0,067 

n ve (ρm x m ) değerleri ile abak incelendiği zaman 
cd

fhb

M
m




2
 = 0,32 

bulunmuştur. 

Mra = 0,32 x 40 x 40
2
 x 200 = 4096000 kgcm = 409,6 kNm 

Mpa = 1,4 x Mra = 573,44 kN  

 

n

püpa

e
l

MM
V


 = 

7

44,573
 = 81,92 kN  

Vd = 49,2 kN     (G+Q+Ex) yüklemesinden okunmuştur 

Ve= 81,92 > 0,5 Vd = 0,5 x 49,2 =24,6 kN 

ve  

Nd = 213,1 < 0,05 x Ac x fck =0,05 x 1600 x 300 = 24000 kg = 240 kN 

Olduğundan dolayı  betonun kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınacaktır. 

Vr = Vw = 119,25 kN  > Ve = 81,92 kN > Vd = 49,2 kN   

Sarılma bölgesi dışında 

Vd < Vcr 

Minimum donatı kullanılır, 

w

ywd

ctd
b

f

f
 3,0

s

A
sw   Asw = 0,3 x 10 x 12,5 x 40 / 3650 =  0,412 cm

2
  

mevcut donatı yeterlidir.  

s   200 mm  

s  d / 2 = 400 / 2 = 200 mm 
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donatı aralığı uygundur. 

KiriĢler 

a) Trapez Çatı KiriĢi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Yükler; 

Zati; 5,1 kN/m 

Aşık; 375,1/50,76,0  = 3,27 kN/. 

Çatı; 0,4 × 7,5 = 3 kN/m 

Hareketli;  Kar; 0,75 × 7,5 = 5,625 kN/m  

918,24625,56,1)327,314,5(4,16,14,1  QGP  kN/m 

2
M P / 8 l   

    147,5 

    1920 

     133,5 

147,5 

35 

17,5 

15 

25 

10 
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8

)20,19(
918,24

2

M  =1148,2 kNm 

2

cd
f 200kg / cm   

2

yd
f 3650kg / cm  

 
2

K 25 x 144, 5 /11485  

    2 2
45, 463 cm / t 454, 63 cm / kN     mevcut donatı    2

5 26 5, 31 cm   

 j 0, 93 ,    ρ =0,065      2
2 12 1,13 cm   

djf

M
A

yd

d

s


 =
144593,03650

2,1148


= 23,41 cm

2
 

2

mevcut
As 27, 68 cm   → Yeterli 

Kritik Kesit; 1) %20 (3,84 m)     2) %30 (5,76 m)     3) %40 (7,68 m) 

 

1
M 71, 77 t   

2
M 94, 74 t   

3
M 109, 09 t  

1
h 88 cm   

2
h 108 cm   

3
h 127 cm  

d1 = 83 cm  d2 = 103 cm  d3 = 122 cm 

1
j 0, 864   

2
j 0, 886   

3
j 0, 907  

4,23
7177

)83(25
2

1



K  28

9474

)103(25
2

2



K  1,34

10909

)122(25
2

3



K  

 

5

2

1

M d 71, 77 .10
As 26, 77 cm

fyd j .d 3650 .0, 864 .85
    

5

2

2

94, 74 .10
As 27, 90 cm

3650 .0, 886 .105
    

5

2

3

109, 09 .10
As 26, 6 cm

3650 .0, 907 .124
   

Kesme Analizi 

Vd = 239,2 kN 

Vcr = 0,65 x fctd x bw x d = 0,65 x 12,5 x 35 x 47 = 133,6 kN 

Vc = 0,8 x Vcr  = 10609 kN 

Vmax = 0,22 x fcd x bw x d = 0,22 x 200 x 35 x 47 = 724 kN 

max d cr
V V V   

 

df

sVV
A

ywd

cd

sw



 = 0,964 cm

2
  < 4 Ф8 = 2 cm

2
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x = 83,5 cm için, mevcut donatı; Ф10 / 12,5 

Vd = 218,4 kN 

Vcr =  157,87 kN 

Vc = 0,8 x Vcr  = 126,3 kN 

Asw = 0,56 cm
2
 < 4 Ф 10 = 3,14 cm

2
 

x = 208,5 cm için, mevcut donatı; Ф10 / 15 

Vd = 187,3 kN 

Vcr =  55 kN 

Vc = 0,8 x Vcr  = 44 kN 

Asw = 0,87 cm
2
 < 2 Ф 10 = 1,57 cm

2
 

x = 358,5 cm için, mevcut donatı; Ф10 / 25 

Vd = 150 kN 

Vcr =  67,3 kN 

Vc = 0,8 x Vcr  = 53,85 kN 

Asw = 0,79 cm
2
 < 2 Ф 10 = 1,57 cm

2
 

x = 677,5 cm için, mevcut donatı; Ф10 / 10 

Vd = 70,4 kN 

Vcr =  95,5 kN 

Vd  < Vcr  minimum donatı kullanılır 

 

w

ywd

ctdsw
b

f

f

s

A
 3,0min   

01,010
3650

5,12
3,0 

s

A
sw cm 

etriye çapı olan Ф10 kullanılırsa Asw  = 2 x 0,985 = 1,57 cm
2
     

s = 
01,0

57,1
=15,7 cm gerekir  Ф10 / 10 yeterlidir. 

Deplasman Analizi 

 

Zati yüklerin oluşturduğu sehim ;  ΔG = 0,024 m (SAP 2000 sonuçlarından) 

Kar yüklerinin oluşturduğu sehim ;  ΔQ = 0,012 m (SAP 2000 sonuçlarından) 

 

ΣΔ = 0,036 m  = 3,6 cm < 
360

L
= 

360

1920
=5,3 cm 
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KiriĢ ĠnceltilmiĢ Uç Hesabı 

 

    
d

V 1, 22 t    BS30 

    
d

H 0,13 t  = 0,10 Vd 
2

ck
f 300 kg / cm  

    a 16  cm   BÇ III 

    h 10, 8 cm    

 

2

y k
f 4200 kg / cm  

    b 15  cm  

 
2

y w k
f 3650 kg / cm  

    d = 7,8 cm 

c k

res

m c

f
V 0, 20 b .d


   m c

1, 3   

       
d

300
0, 20 15 7, 8 5400 kg V 1220 kg

1, 3
       

Vres = 54 kN > Vd = 12,2 kN 

 

2

1
As 0, 912 cm  

 

2

c r

e

d

6, 9 . A M

V


      →  normal beton = 1 

       →  hafif beton = 0,75 

   M → tablodan alınacak , (TS9967, sf98) M = 1  

2

c r
A b . h 15 .10, 8 162 cm    

            2
16200 mm  

2

e
6 .9 .1 .16200 .1 / 12200 9,16       

  

1 2
As As  

2

1
As 0, 912 cm  

d 

h 

a 
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seçilen donatı  2Ф8 

20

m in y k
As 6, 0 b. h / f 6 .15 .10, 8 / 4200 0, 23 cm As     

eyk

d

h
f

V
A




1,2
= 

 16,94201,2

122
0,015 cm

2
 

 

2d

h

y w k

V 122
As 0, 415 cm

0, 7 f 0, 7 . 420
   → seçilen etriye 2Ф10 

1 2

h h h
A s As As 0, 415 cm    → seçilen donatı 2Ф10 

d

V c k

y w k

V 1 1220 1
A 0,17 f . b .d . 0,17 300 .15 .7, 8 .

0, 70 2 f 0, 70 2 . 4200

   
      
   

 

       2
0,17 cm  2 6  etriye yeterli olacaktır.  

 

AĢık Betonarme Hesabı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      7, 5 ml    

          

 

 

Yükler;  Zati; 0,6 kN/m    15,1G  kN/m 

   Çatı; 55,0375,14,0   kN/m   03,1Q  kN/m 

  Kar; 03,1375,175,0   kN/m 

 

 

6,5 

10,5 

8,5 

8 

26 

18 

5 

 

8 

26 

18 

10 

8 

18 

10 
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Eğilme Donatısı; 

91,22
8

5,7)03,16,115,14,1(

8

22





Pl

M
d

 kNm 

b = 18 cm d = 23 cm    BÇ III, BS 30 

2 2 2
K 18 .23 / 229,1 41, 56 cm / t 415, 6 mm / kN    j 0, 922  

2d

s

M 2, 291
A 2, 96 cm

fyd . j.d 3650 .0, 922 . 23
       < 2Ф14 = 3,08 cm

2
 

Kesme Analizi: 

2,12
8

5,7)03,16,115,14,1(

2





Pl
V

d
 kN 

 5,12235,665,08,0
cr

V 9,752 kN 

2391,1

5,7)752,92,12(






sw
A = 0,042 cm

2
 <  2Ф8 =1 cm

2
 

Kesit Özellikleri: 

     

     2
A 290, 5 cm   

cg
x 6, 65 cm  

     4

33
I 15549, 07 cm   

cg
y 15, 92 cm  

     
22

I 6746, 46 cm
4
 

     
3

ü

cg

I 15549, 07
W 1542, 57 cm

d y 10, 08
  


 

     3

a

15549, 07
W 976, 7 cm

15, 92
   

 

Çatlama Momenti 

cr a
M 2, 5 fctd. w 2, 5 .12, 5 .976, 7 30, 522 kgcm 0, 305 tm    =3,05 kNm 

23,48/5,76,0
2


zati

M  kNm > Mcr 

87,38/5,755,0
2


çat ı

M  kNm  

Mzati + Mçatı = 8,1 kNm > Mcr 

 

 

 

 

6,5 

11,5 

 

8 

26 

18 

10 6,5 

2 

8,5 
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Sehim Analizi: 

s yd

cd

A f 3, 08 .3650
a 3, 674 cm t 8 cm

0, 85 f bw 0, 85 . 200 .18


    

 
 

Es = 2 x 10
5
 MPa BS 30 için Ec = 32,000 MPa  

n = Es / Ec  = 6,25 

 

ÇatlamıĢ kesit atalet momenti 

3 2

c r
I ba / 3 n.As.(d a )    

      
 

 

3

2 2
18 3, 674

6, 25 .3, 08 23 3, 674 7, 487, 32 cm
3

     

3 3

c r c r

eff g c r

m ax m ax

M M
I x I 1 x I

M M

    
      
     

 

34,15
8

5,7)03,115,1(
2

max



M kNm 

3 3

eff

0, 305 0, 305
I .15549, 07 1 .7487, 32

1, 534 1, 534

    
      
     

 

      4
122, 216 7428, 47 7550, 685 cm    

4

4

zati

5 5 750
x q / EI 0, 6 1 cm

384 384 320, 000 . 7550, 685
    l  

4

çatı

5 750
0, 55 0, 94 cm

384 320, 000 . 7550, 685
      

L
1 0, 94 1, 94 cm 2, 083 cm

300
        

Oluk KiriĢi 

 

     2
755A cm    20

c g
x cm  

     2
113774I cm   15, 8

c g
y cm  

     3
4701

ü

c g

I
W cm

h y
 


 BS 30 

     3
7201

a

c g

I
W cm

y
    BÇ III Donatı   

2Ф16         Etriye  Ф8/10 (BÇ I) 

40 

7,5 

26 

40 

7 7 
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Yükler;  Zati; 1,92 kN/m    G = 2,47 kN/m 

   Çatı; 0,4 × 1,375 = 0,55 kN/m   Q = 1,03 kN/m 

  Kar; 0,75 × 1,375 = 1,03 kN/m 

Eğilme Donatısı; 

1, 46 1, 6Q → Açıklıkta  

d
M 3, 59 tm  = 35,9 kNm (1031  nolu eleman) 

2 2 2
K 26 .37 / 359 99,15 cm / t 991, 5 mm / kN                 j 0, 970  

2d

s

M 3, 59
A 2, 74 cm

fyd . j.d 3650 .0, 970 .37
        < 2Ф16 = 4,02 cm

2
  

 

Kesme Analizi: 

d
V 1, 915 t =19,5 kN 

cr
V 0,8 .0, 65 . fct d.bw .d 0,8 x 0, 65 x 12, 5 x 14 x 37 3, 367 t   =33,67 kN 

d c r
V V  → min  donatı kullanılır.  

 

10s cm  olursa    2
0, 275

sw
A cm       Ф8 = 4 x 0,5 = 2 cm

2
 yeterlidir. 

Çatlama Momenti 

 

cr a
M 2, 5 fctd. w 2, 5 .12, 5 .7201 2, 25 tm   =22,5 kNm 

37,17
8

5,7
92,1

2


zati

M  kNm < Mcr 

87,3
8

5,7
55,0

2


çat ı

M    Mzati + Mçatı = 21,24 kNm < Mcr 

2,7
8

5,7
03,1

2


kar

M kNm     Mzati + Mçatı + Mzkar = 28,44 > Mcr çatlamış kesit. 

Sehim Hesabı 

 s
A fyd 4, 02 .3650

a 3, 32 cm
0, 85 fcd bw 0, 85 . 200 . 26

    

 Es = 2 x 10
5
 MPa BS 30 için Ec= 32000 MPa  

n = Es / Ec  = 6,25 

3 2

c r
I ba / 3 n.As.(d a )    
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3

226 3, 32
6, 25 . 4, 02 37 3, 32

3
    

      4
28817 cm       

  m ax
G Q M 2, 46 tm  =24,6 kNm 

   
3 3

eff c r max g c r max c r
I M / M x I 1 M / M x I   

  
 

         
3 3

2, 25 / 2, 46 x 113774 1 2, 25 / 2, 46 x 28817   
 

 

      4
93821, 2 cm  

4

zati

5 L
x 1, 92 . 750 / 320000 .113774 0, 217 cm 2, 08

384 36
     cm

4

zati çat ı

5 L
x 2, 47 . 750 / 320000 .113774 0, 28 cm 2, 08

384 36


     cm 

4

zati çatı kar

5 L
x 3, 5 . 750 / 320000 .93821, 2 0, 48 cm 2, 08

384 36
 

     cm 

Devrilme Analizleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşık Zati Ağırlığı;  

G 0, 06 x 7, 50 / 2 0, 225 t 225 kg    

İlave yükler (çatı kaplaması + kar) 

 W 0, 055 0, 3 x 0,103 x 7, 5 / 2 0, 322 t 322 kg     

Deprem Yükleri 

S(T ) 1, 0  “A.B.Y.Y.H.Y.  1997 Madde 6.11.1‟den” 

0
A (T) A I S(T) 0, 4 x 1 x 1, 0 0, 4 F 0, 4 W      

 = 5,71º 

W 
WK 

K 

A 

10
8
 

(15,9-15,2)=0,7 cm 

xcg,ycg = (6,65 . 15,9) 
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Aşık zati ağırlığından meydana gelen deprem yükü 

1
F 0, 4 x 225 90 kg  = 0,9 kN 

 

İlave yüklerden meydana gelen deprem yükü;  

2
F 0, 4 x 322 128,8 kg   = 1,288 kN 

 

A noktası etrafında devirici momentler 

   D 1 x 2 x
M F G .0, 7 F W .10, 8     

          90 225 x sin .0, 7 128, 8 322 x sin .10, 8 1815, 71 kgcm        

= 18,15 kNcm 

Koruyucu momentler 

   K y y
M W G cos x 6, 65 225 322 x cos 5, 71 x 6, 65 3619, 5 tcm       

= 36,19 kNcm 

K D
M M  

Devrilme riski yoktur.  

 

Trapez KiriĢ Devrilme Tahkiki 

Mesnet Yükleri: 

Zati Ağırlık;   1
00, 31 t / m x 19, 2 / 2 4, 896 t w  = 48,96 kN  

Aşık + çatı + kar ;    2
0, 327 0, 3 0, 3 . 0, 5625 x 19, 2 / 2 7, 64 t w   =76,4 kN 

Toplam yük;   36,1254,7696,48
21

www kN 

 

Deprem: 

F A (T ) x w S(T ) 1.0    (ADYYHY  Madde 6.11.1) 

F A (T ) x w S(T ) 1.0    

F = 0,4 × 125,36 = 50,1 kN 

Bu yatay kuvvet, düşey kuvvetlerin uygulama noktalarına bağlı olarak dağılım 

gösterecektir.  

2

2

W 7, 64
F F x 5.01 x 3, 05 t

W 12, 536
  


=30,5kN

  2
h 50 147, 5 / 2 98, 75 cm    
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1

1

W 4, 896
F F x 5.01 x 1, 96 t

W 12, 536
  


=19,6 kN 

1
h 50 cm  

KiriĢi Devirmeye ÇalıĢan Moment 

D 1 2 2 2
M F .h F .h 1, 96 . 0, 5 3, 05 . 0, 9875 3, 992 t     m = 39,92 kNm  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devrilmeye karşı koyacak olan pimlerin  hesabı 

 

   
D

M T x 0, 275 N x 0, 2   

   
   d

M N x 0, 2 3, 992 12, 536 x 0, 2
T

0, 275 0, 275

 
   

   T 5, 4 t =54 kN 

 

 

 

 

T x 1, 2
As

3, 65
        1,2 yük arttırma katsayısı (deprem yönetmeliği) 

      25, 4 x 1, 2
1, 77 cm

3, 65
   < Ф20 = 3,14 cm

2
    Yeterli 

 

 

 

 

F2 

20 pim  

12,5 15 12,5 

98,75 

50 

F1 

 

20 pim  

 

MD 

T 
A 

20 

27,5 
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Temel Hesapları 

 

             c 55 25 25 105 cm     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Ekseni Doğrultusunda Hesap 

Nx =  242,81 kN  Mx = 285,3 kN  Vx = 50,3 kN 

Nxh

M
 = 

4,081,242

3,285


=2,93  ≥ 2 ,  lb = 2h = 2 x 40 = 80 cm 

0,15 b 1, 64  l  

2 b 2h  l  

Pedestal Donatısı Hesabı 

TS 9967  Ek-M kenetsiz temel hesabı 

V
l

M
V

b
4

5

2

3
0

  = 03,5
4

5

75,0

53,28

2

3
  = 633,5 kN 

75
6

5

)2/25)10515,0(105(
tan






x
  = 1,228 

tan

0

0

V
Z   = 

228,1

5,633
  = 515,9 kN       

Yatay donatı = 
4

0


yd

f

V
= 

465,3

5,633


= 4,34 cm

2
  

Düşey donatı  = 
2

0


yd

f

Z
=

265,3

9,515


= 7,07 cm

2
 

 

300 

320 

117,5 

25 

55 

25 

97,5 

97,5 25 25 55 97,5 

55 

55 

N 

M 

V 

l b =75 

40 
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Temel Plağı Hesabı 

x soket temel
N N W W     

        = 242,81 + 25 x (1,05 x 1,05 x 0,75) + 25 x (3,2 x 3 x 0,4) 

        =  359,5 kN  

W

M

A

N

t

z



 = 

8,4

3,285

32,3

5,359



  

σzmax  = -96,8 kN/m
2
 < 150 kN/ m

2
 

σ1 = 22 kN/m
2
   

σ2   = -96,8 kN/m
2
  

e = M/N = 285,3 / 359,5 = 0,79 m < b / 3 = 1 m  

c = e
b


2
=1,5 – 0,79 = 0,71 m 

3c = 3 x 0,71 = 2,13 m > b / 2 = 1,5 m   

σ2   = 
ac

N





3

2
=  

2,313,2

5,3592




 = 105,5 kN/m

2
   

M = 
 

3

0,9754,98

2

975,01,5-5,88
22





 = 36,59 kNm 

35
h / d 0, 875 0, 9

40
    

9,365

37100
22







M

db
K

w =  3770 mm
2
 / kN 

ρ = 0,002 Asmin = 0,002 x 100 x 37 = 7,4 cm
2
 / m Yeterli  BÇIIIa 

          Ф14 / 17 

          9,05  cm
2
 

Zımbalama Tahkiki TS 9967 kenetsiz temel zımbalama çevresi hesabı 

 

 

      

      

      

 

 

 

 

d =35 

b 

b + d 

Fd 
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Up = 2 x  [ ( b+d) + (h+d) ] = 300 cm = 3 m 

A =  (b+d) x (h+d) = 0,5625 m
2
    

Fd = N = 242,81 kN 

Fa = σz  x A = 150 x 0,5625 = 84,4 kN 

Vpd = Fd – Fa =  242,81 – 84,4 = 158,41 kN  

Vpr = γ x fctd x Up x d =  353005,12
3

2
 = 87500 kg = 875 kN 

Vpr ≥ Vpd olmalı , zımbalama tehlikesi yoktur. 

 

T1 Temeli Y Yönü   

Y Ekseni Doğrultusunda Hesap 

Ny =  242,81 kN  My = 170,5 kNm  Vy = 23,8 kN 

Nxh

M
 = 

4,081,242

5,170

x
=1,76   2 ,  lb ≤ 2h     lb = 2 x 40 = 80 cm 

  ≤ 0,15    lb≥ 1,64h 

  ≥ 2     lb = 2h 

Pedestal Donatısı Hesabı 

TS 9961  Ek-M kenetsiz temel hesabı 

V
l

M
V

b
4

5

2

3
0

  = 38,2
4

5

75,0

05,17

2

3
  = 370,75 kN 

75
6

5

)2/25)10515,0(105(
tan






x
  = 1,228 

tan

0

0

V
Z   = 

228,1

75,370
 = 302  kN       

Yatay donatı = 
4

0


yd

f

V
= 

45,36

75,370


= 2,54 cm

2
  

Düşey donatı  = 
2

0


yd

f

Z
=

25,36

302


= 4,14 cm

2
 

Temel Plağı Hesabı 

x soket temel
N N W W     

        = 242,81 + 25 x (1,05 x 1,05 x 0,75) + 25 x (3,2 x 3 x 0,4) 

        =  359,5 kN  
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W

M

A

N

t

z



 = 

12,5

5,170

32,3

5,359



  

σzmax  = -70,75 kN/m
2
 < 150 kN/ m

2
 

σ1 =  -4,15 kN/m
2
   

σ2   = -70,75 kN/m
2
  

M = 
 

3

175,145,2

2

175,11,5-4,63
22





 = 32,87 kNm 

35
h / d 0, 875 0, 9

40
    

7,328

37100
22







M

db
K

w =  4165 mm
2
 / kN 

ρ = 0,002 Asmin = 0,002 x 100 x 37 = 7,4 cm
2
 / m Yeterli  BÇIIIa 

          Ф14 / 20 

          7,69  cm
2
 

 

Zımbalama Tahkiki TS 9967 kenetsiz temel zımbalama çevresi hesabı 

 

 

      

      

      

 

 

 

 

Up = 2 x  [ ( b+d) + (h+d) ] = 300 cm = 3 m 

A =  (b+d) x (h+d) = 0,5625 m
2
    

Fd = N = 242,81 kN 

Fa = σz  x A = 150 x 0,5625 = 84,4 kN 

Vpd = Fd – Fa =  242,81 – 84,4 = 158,41 kN  

Vpr = γ x fctd x Up x d =  353005,12
3

2
 = 87500 kg = 875 kN 

Vpr ≥ Vpd olmalı , zımbalama tehlikesi yoktur. 

 

d =35 

b 

b + d 

Fd 
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T2 Temeli 

 

             c 55 25 25 105 cm     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Ekseni Doğrultusunda Hesap 

Nx =  413,5 kN  Mx = 255,1 kN  Vx = 37,8 kN 

Nxh

M
 = 

4,05,413

1,255

x
=1,54  ≤ 2 ,  lb = 2h = 2 x 40 = 80 cm 

0,15 b 1, 64  l  

2 b 2h  l  

Pedestal Donatısı Hesabı 

TS 9967  Ek-M kenetsiz temel hesabı 

V
l

M
V

b
4

5

2

3
0

  = 8,37
4

5

75,0

1,255

2

3
  = 557,45 kN 

75
6

5

)2/25)10515,0(105(
tan






x
  = 1,228 

tan

0

0

V
Z   = 

228,1

45,557
 = 453,95 kN       

Yatay donatı = 
4

0


yd

f

V
= 

45,36

45,557


= 3,82 cm

2
  

N 

M 

V 

l b =75 

40 

300 

320 

107,5 

25 

55 

25 

107,

5 

5 25 25 55 97,5 

55 

55 

107,5 

107,5 107,5 
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Düşey donatı  = 
2

0


yd

f

Z
=

25,36

95,453


= 6,22 cm

2
 

Temel Plağı Hesabı 

 

x soket temel
N N W W     

        = 413,5 + 25 x (1,05 x 1,05 x 0,75) + 25 x (3,2 x 3,2 x 0,4) 

        =  536,6 kN  

W

M

A

N

t

z



 = 

46,5

1,255

2,32,3

6,536



  

σzmax  = -99,1 kN/m
2
 < 15 kN/ m

2
 

σ1 = -5,7 kN/m
2
   

σ2   = -99,1 kN/m
2
  

M = 
 

3

075.114.3

2

075.11,5-6.77
22





 = 48,5 kNm 

35
h / d 0, 875 0, 9

40
    

485

37100
22







M

db
K

w  = 2823 mm
2
 / kN 

ρ = 0,002 Asmin = 0,002 x 100 x 37 = 7,4 cm
2
 / m Yeterli  BÇIIIa 

          Ф14 / 20 

          7,69  cm
2
 

Zımbalama Tahkiki TS 9967 kenetsiz temel zımbalama çevresi hesabı 

 

 

      

      

      

 

 

 

 

Up = 2 x  [ ( b+d) + (h+d) ] = 300 cm = 3 m 

A =  (b+d) x (h+d) = 0,5625 m
2
    

Fd = N = 413,5 kN 

d =35 

b 

b + d 

Fd 



 176 

Fa = σz  x A = 150 x 0,5625 = 84,4 kN 

Vpd = Fd – Fa =  413,5 – 84,4 = 329,1 kN  

Vpr = γ x fctd x Up x d =  353005,12
3

2
 = 87500 kg = 875 kN 

Vpr ≥ Vpd olmalı , zımbalama tehlikesi yoktur. 

 

Y Ekseni Doğrultusunda Hesap 

Nx =  413,5 kN  Mx = 295,1 kN  Vx = 43,2 kN 

Nxh

M
 = 

4,05,413

1,295

x
=1,78  ≤ 2 ,  lb = 2h = 2 x 40 = 80 cm 

0,15 b 1, 64  l  

2 b 2h  l  

Pedestal Donatısı Hesabı 

TS 9967  Ek-M kenetsiz temel hesabı 

V
l

M
V

b
4

5

2

3
0

  = 2,43
4

5

75,0

1,295

2

3
  = 644,2 kN 

75
6

5

)2/25)10515,0(105(
tan






x
  = 1,228 

tan

0

0

V
Z   = 

228,1

2,644
 = 524,6 kN       

Yatay donatı = 
4

0


yd

f

V
= 

45,36

2,644


= 4,41 cm

2
  

Düşey donatı  = 
2

0


yd

f

Z
=

25,36

6,524


= 7,18 cm

2
 

Temel Plağı Hesabı 

x soket temel
N N W W     

        = 413,5 + 25 x (1,05 x 1,05 x 0,75) + 25 x (3,2 x 3,2 x 0,4) 

        =  536,6 kN  

W

M

A

N

t

z



 = 

46,5

1,295

2,32,3

6,536



  

σzmax  = -106,4 kN/m
2
 < 150 kN/ m

2
 

σ1 = 1,6 kN/m
2
   

σ2   = -106,4 kN/m
2
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e = M/N = 295,1 / 536,6 = 0,55 m < b / 3 = 1,07 m  

c = e
b


2
=1,6 – 0,55 = 1,05 m 

3c = 3 x 1,05 = 3,15 m > b / 2 = 1,6 m   

σ2   = 
ac

N





3

2
=  

2,315,3

6,5362




 = 106,5 kN/m

2
   

M = 
 

3

075.158.3

2

075.11,5-7,07
22





 = 46 kNm 

35
h / d 0, 875 0, 9

40
    

460

37100
22







M

db
K

w  = 2980 mm
2
 / kN 

ρ = 0,002 Asmin = 0,002 x 100 x 37 = 7,4 cm
2
 / m Yeterli  BÇIIIa 

          Ф14 / 20 

          7,69  cm
2
 

 

Zımbalama Tahkiki TS 9967 kenetsiz temel zımbalama çevresi hesabı 

 

 

      

      

      

 

 

 

 

Up = 2 x  [ ( b+d) + (h+d) ] = 300 cm = 3 m 

A =  (b+d) x (h+d) = 0,5625 m
2
    

Fd = N = 413,5 kN 

Fa = σz  x A = 150 x 0,5625 = 84,4 kN 

Vpd = Fd – Fa =  413,5 – 84,4 = 329,1 kN  

Vpr = γ x fctd x Up x d =  353005,12
3

2
 = 87500 kg = 875 kN 

Vpr ≥ Vpd olmalı , zımbalama tehlikesi yoktur. 

d =35 

b 

b + d 

Fd 
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EK – B GÜÇLENDĠRĠLMĠġ YAPININ HESABI 

 

KOLON MANTOLAMA HESABI 

 

Burkulma Kontrolü 

Narinlik Etkisi ; (TS 500) 

ll
k

×= 2 = 2 × 700 cm = 1400 cm 

EI = 0,40 ×EcIc×(1+Rm) Rm = 0 (Mafsallı) Mafsallı 

BS 35 Betonu 

=
×××

=
12

60603300004,0
3

x
EI 1,4256x10

11
kgcm

2
  

=
×××

=
12

60603300004,0
3

y
EI 1,4256x10

11
kgcm

2
 

 

Kolon Burkulma Yükü Nk = π
2 

× EI /lk
2
  

7=l için BS 35 betonu 

Nkx = π
2 

× 1,4256 × 10
11

/1400
2
 = 717,134 kg = 7171 kN 

Nky = π
2 

× 1,4256 × 10
11

/1400
2
 = 717,134 kg = 7171 kN 

Moment Büyütme katsayısı ; 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β  

MM ×= β'  

cd
fhb

N
n

××
=      

cd
fhb

M
m

××
=

2

'
  =>  

 Abaklardan okunacak sonuçlara göre ρt = 
hb

A
s

×
 

BS35 →    350=
ck

f kg/cm
2
  230=

cd
f  kg/cm

2
 

 fctk = 21 kg/cm
2
  fctd = 135 kg /cm

2
 

BÇ III→ fyk  = 4200 kg/cm
2
  fyd  = 3650 kg/cm

2
 

BÇ I → fywk  = 2200 kg/cm
2
  fywd  = 1910 kg/cm

2
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Kolon Kesme Güvenliği;  (ABYYHY Bölüm 7.3.4) 

 

Ndmax < 0,2 x Ac x fck = 0,2 x 60 x 60 x 0,35 = 252 kN 

Sarılma bölgesinde minimum enine donatı alanı 

Kolon x yönünde enine donatı alanı 60/60 kolonlar için 

Ash1 = ( )[ ] =×××××
4200

350
1-55556060551030

3

2
)/(, xx 1,74 cm

2
   

Ash2 = =××××
4200

350
5510075,0

3

2
 = 2,29 cm

2
  

Kolon y yönünde enine donatı alanı 60/60 kolonlar için 

Ash1 = ( )[ ] =×××××
4200

350
1-)5555/(606055103,0

3

2
xx 1,74 cm

2
   

Ash2 = =××××
4200

350
5510075,0

3

2
  2,29 cm

2
  

Kolon Hesap Kesme Kuvveti 

Ve = (Mpa + Mpü) / ln  

Pekleşmeli kolon taşıma gücü 

Mpa = 1,4 × Mra Mpü = 1,4 × Mrü  

Kesme Kuvveti üst sınırı 

Ve < 0,22x Aw x fcd = 0,22 x 60 x 60 x 230 = 182,2 kN 

SI1a Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 20 Ф16 + 4 Ф12 = 20 x 2,01 + 4 x 1,13 = 44,72 cm
2
   

Nd  = 189 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 
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SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 189 kN , M = 249,2 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

189
3,11

1

×

=β = 1,036    

MM ×= β' = 1,036 x 249,2 = 258,3 kNm 

cd
fhb

N
n

××
=  = 

2306060

18900

××
 =0,023   

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2306060

2583000

2
××

 = 0,05   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 

0,0063< 0,01  

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 

Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
        

 4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
  

Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
  

Ф10/10 = 1,57 cm
2
 yeterli olacaktır.  

 

SI1 Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   
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41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 20 Ф16 + 4 Ф12 = 20 x 2,01 + 4 x 1,13 = 44,72 cm
2
   

Nd  = 270,3 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 270,3 kN , M = 339 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

3,270
3,11

1

×

=β = 1,05 

MM ×= β' = 1,05 x 339 = 355,6 kNm 

cd
fhb

N
n

××
=  = 

2306060

27030

××
 =  0,03 

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2306060

3556000

2
××

 = 0,07   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 

0,0063< 0,01  

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 

Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
         

4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
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Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
  

Ф10/10 = 1,507 cm
2
 yeterli olacaktır.  

 

SI2a Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф14 + 8 Ф 16 + 4 Ф12 = 12 x 1,54 + 8 x 2,01 + 4 x 1,13 = 39,08 cm
2
    

Nd  = 299,6 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 299,6 kN , M = 224,4 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

6,299
3,11

1

×

=β = 1,06 

MM ×= β' = 1,06 x 224,4 = 237,86 kNm 

cd
fhb

N
n

××
=  = 

2006060

29960

××
 =0,04  

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2006060

2378600

2
××

 = 0,05   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 

0,0063< 0,01  
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 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 

Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
        4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 

cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
  

Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
  

Ф10/10 = 1,507 cm
2
 yeterli olacaktır.  

SI2 Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф14 + 8 Ф 16 + 4 Ф12 = 12 x 1,54 + 8 x 2,01 + 4 x 1,13 = 39,08 cm
2
   

Nd  = 441 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 441 kN , M = 300 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

441
3,11

1

×

=β = 1,09   
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MM ×= β' = 1,09 x 300 = 327 kNm 

cd
fhb

N
n

××
=  = 

2306060

44100

××
 =0,053   

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2306060

3270000

2
××

 = 0,066   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 

0,0063 < 0,01  

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 

Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
        

 4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
  

Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
  

Ф10/10 = 1,507 cm
2
 yeterli olacaktır.  

 

SI3a Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 291,5 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 
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SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 291,5 kN , M = 236,1 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

5,291
3,11

1

×

=β = 1,06   

MM ×= β' = 1,06 x 236,1 =  250,3 kNm 

cd
fhb

N
n

××
=  = 

2306060

29150

××
 =0,035 

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2306060

2503000

2
××

 = 0,05   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 

0,0063< 0,01  

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 

Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
         

4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
  

Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
  

Ф10/10 = 1,507 cm
2
 yeterli olacaktır.  

SI3 Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  
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As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 418,8 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 418,8 kN , M = 314 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

8,418
3,11

1

×

=β = 1,082 

MM ×= β' = 1,082 x 314 = 339,75 kNm 

cd
fhb

N
n

××
=  = 

2306060

41880

××
 =0,05  

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2306060

3397500

2
××

 = 0,07   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 0,063 

<  0,01  

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 

Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
        4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 

cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
  

Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
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Ф10/10 = 1,507 cm
2
 yeterli olacaktır.  

SI4a Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 291,5 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI1a kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 291,5 kN , M = 236 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

5,291
3,1-1

1

×

=β = 1,056  

MM ×= β' = 1,056 x 236 = 249,2 kNm 

cd
fhb

N
n

××
=  = 

2306060

29150

××
 =0,035   

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2306060

2492000

2
××

 = 0,06   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 

0,0063 < 0,01  

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 
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Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
        

 4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
  

Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
  

Ф10/10 = 1,507 cm
2
 yeterli olacaktır.  

SI4 Kolonları 

Kolon boyutları; 60 x 60 cm 

Kullanılan Malzemeler ; BS 35, BÇ III 

Kolon sargı sonatısı ; Sıklaştırma bölgesinde Ф7,5 / 10 cm,  

sıklaştırma bölgesi dışında Ф 7,5/20cm 

Kolon boyuna donatıları;   

41, 42, 43, 45, 49 ve 50 pozlu donatılar  

As = 12 Ф16 + 8 Ф20 + 4 Ф12 = 12 x 2,01 + 8 x 3,14 + 4x 1,13 = 53,76 cm
2
   

Nd  = 248 kN  (SAP 2000‟den okunmuştur) 

Nkx = 7171 kN 

Moment büyütme Katsayısı olan, 

k

d

m

N

N

C

×

=

3,11

β , Cm ; 1,0 olarak alınmıştır. 

MM ×= β'  kullanılarak kolonda oluşacak bütün momentler artırılacaktır. 

SAP 2000 sonuçları incelendiğinde SI4 kolonunda oluşacak en elverişsiz durumun 

G+Q-Ex yüklemesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. 

N= 248 kN , M = 342,7 kNm  

m = fyd/ fcd = 3650 / 230 = 15,87 

7171

248
3,1-1

1

×

=β = 1,05   

MM ×= β' = 1,05 x 342,7 = 359,8 kNm 
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cd
fhb

N
n

××
=  = 

2306060

24800

××
 =0,03   

 
cd

fhb

M
m

××
=

2

'
 = 

2306060

3598000

2
××

 = 0,07   => ρt  x m = 0,1 , ρt = 0,1/15,87 = 

0,0063< 0,01  

 ρt = 
c

s

A

A
=>  As = ρt  x b x h =  0,01 x 60 x 60 = 36 cm

2
 ,mevcut donatı yeterlidir. 

Manto bölgesi için  minimum donatı kullanılacaktır.  

Asmin = ρmin x Acm = 0,01 x [(60x60)-(40x40)] = 20 cm
2
       

  4 Ф 16 + 8 Ф 14 = 20,36 cm
2
         

Gerekli Sargı Donatısı 

Ashmin = 2,29 cm
2
  

Mevcut etriye = Ф7,5/10 = 0,883 cm
2
  

Asgerekli = 2,29 – 0,883 = 1,407 cm
2
  

Ф10/10 = 1,507 cm
2
 yeterli olacaktır.  
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GüçlendirilmiĢ elemanların detayları 

SI1 ve SI1a Kolonları 

 

 

 

      Ankraj Detayı       Donatı detayı 
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SI2 ve SI2a Kolonları 

 

 

 

 

        Ankraj Detayı       Donatı detayı 
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SI3 ve SI3a Kolonları 

 

          Ankraj Detayı       Donatı detayı 
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SI4 ve SI4a Kolonları 

 

 

            Ankraj Detayı      Donatı detayı 
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EK – C YAPININ GENEL MĠMARĠSĠ VE ELEMAN KALIP PLANLARI 
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EK D – HIZLI DEĞERLENDĠRME FORMU 

Mevcut bir prefabrik yapının depreme dayanımının ön değerlendirilmesi, 

1. Yapıda yatay deprem yükleri, 

a. Yerinde dökme perde duvarlar ile karşılanması (10 puan) 

b. Kolon-kiriş birleşimlerinin rijit birleştirilmesi durumu 

aa. Kolonun veya kirişin yerinde dökme beton ile yapılması 

durumunda birleşim (ıslak birleşim) 

(8puan) 

bb. Kolon-kiriş birleşiminin kaynak ile yapılması (kuru birleşim) (5 

puan) 

c. Kolonlar ile prefabrik panoların rijit olarak birleştirilmesiyle ( 5 puan) 

d. Kolonlar ile prefabrik panoların mafsallı olarak birleştirilmesiyle (3 puan) 

e. Yukarıdakilerin hiçbiri yapılmamış ve yapının projesine ulaşılamıyor ise 

yapı tekrar hesaplanarak güçlendirilmelidir. (Ön şart) 

2. KiriĢ döĢeme birleĢimleri 

a. Yerinde dökme beton ile rijit birleştirilmesi (5 puan) 

b. Mafsallı birleşim (2 puan) 

3. Çerçeveler arası dıĢ ve iç bölme duvarları, 

a. Prefabrik pano (5 puan) 

b. Taşıyıcı duvar malzemesi ( 3 puan) 

c. Taşıyıcı olmayan duvar malzemesi (1 puan) 

d. Açık (-5) 

4. Kolon temel birleĢimleri 

a. Rijit (5 puan) 

b. Yarı rijit (3 puan) 

c. Mafsallı (1 puan) 
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5. Temel tipi 

a. Radye (3 puan) 

b. Kazıklı (3 puan) 

c. Mütemadi (2 puan) 

d. Tekil (1 puan) 

6. Zemin grubu 

a. A grubu (5 puan) 

b. B grubu (4 puan) 

c. C grubu (3 puan) 

d. D grubu (2 puan) 

7. Prefabrik yapı 

a. Konut 

aa. 1-3 katlı (-1 puan) 

bb. 3-5 katlı (-2 puan) 

cc. 5-daha fazla(-3 puan) 

b. Tek katlı sanayi yapıları (-2 puan) 

c. Kolonların ve kirişlerin kreyn kirişlerince yük taşıdığı ağır sanayi yapısı (-5 

puan) 

d. Ulaşım yapısı (-8 puan) 

e. Hidroelektrik santrali ve diğer önemli yapılar (-10 puan) 

8. Kolonlar arası bağlantı kiriĢleri, 

a. Düz kirişler (5 puan) 

b. Eğimli çatı kirişleri (4 puan) 

c. Eğimli (parçalı fener) (2 puan) 
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