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H0   : Kolonun alt döşeme tabanından, üst döşemenin kiriş altına kadar  
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h, h s   : Kat yüksekliği  

h i   : Temelden i. seviyeye olan yükseklik  

hn   : Temelden çatı seviyesine yükseklik  

hx   : Temelden x. seviyeye olan yükseklik  

h0   : İncelemenin yapıldığı doğrultuda kolon temiz yüksekliği 

h1   : Yapısal olmayan elemanın düşey uzunluğu 

I  : Bina önem katsayısı 

i  : İncelenen katın seviyesi 

J   :  Kuvvet dağıtım azaltma faktörü 
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je    : Basınç kuvveti ile çekme kuvveti arasındaki moment kolu  

K i  : İncelenen katın rijitliği   

L  : Çerçevenin toplam uzunluğu  
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L’    : Kenar duvarları içeren toplam kesit uzunluğu  

Lbr   : Ortalama çapraz eleman uzunluğu  

L j   : Duvarın birim uzunluğu 

l   : Perde uzunluğu 

lw   : Başlık kolonların ağırlık merkezleri arasındaki mesafe  

Mn   : n’inci doğal titreşim moduna ait modal kütle 

Mxn ,Myn  : Gözönüne alınan deprem doğrultusunda binanın n’inci doğal titreşim  

    modundaki etkin kütle 

m   : Eleman değişim faktörü  

mi   : Binanın i’inci katının kütlesi 

N    : Kolon eksenel yükü 

Nbr  : Çaprazlar basınç için dizayn edilmişse, çekme ve basınçtaki  

    çaprazların sayısı değilse çekmedeki çaprazların sayısı 

Nmax  : Kolon eksenel basınç dayanımı 

Nmin  : Kolon eksenel çekme  dayanımı  

n   : Yer seviyesi üzerindeki toplam kat sayısı 

nc   : Toplam kolon sayısı  

n f   : Hesap yönündeki çerçevelerin toplam sayısı  

PCE   : Bir duvara uygulanmış basınç kuvveti  

p te   : Çekme donatısı oranı 

pse   : Enine donatı oranı 

psh   : Perdedeki yatay donatısı oranı 

pw   : Perdedeki boyuna donatısı oranı 

pws   : Kolondaki yatay donatı oranı 

p1 , p2   : Yapı için şekil değiştirmeler, çatlaklar veya yıpranmayla ilgili  

QCE : Beklenen elman kuvveti etmenlerini ifade eden faktör 

QD   : Sabit yük 

QE     : LSP ve LDP analiz modelleri ve kuvvetleri kullanarak hesaplanan 

       deprem kuvveti 

QG   : Yerçekim kuvvetlerinden dolayı oluşan etki 

QL     : Hesaplanmış hareketli yükten az olmamak koşulu ile azaltılmamış 

     tasarım hareketli yükünün %25’ine eşit etkin hareketli yük 

Qu   : Maksimum yatay yük taşıma kapasitesi 

QUD   : Yerçekimi yükleri ve deprem kuvvetlerinden oluşan etki 

QUF  : Yerçekimi ve deprem yüklerinden oluşan iç kuvvet 

QS    : Toplam tasarım kar yükünün %70’ine eşit veya %20’sinden az    

    olmayacak bir kar yüküne eşit olarak alınacak etkin kar yükü 

Ra(Tn)   : Deprem yükü azaltma katsayısı 
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Rsu  : Kayma kolonu elamanının nihai şekil değiştirme durumundaki göreli  

    kat dönmesi 

Rp : Eleman modifikasyon faktörü 

Ry : Göreli kat dönmeleri cinsinden akma şekil değiştirmesi 

R250 : Kayma perdelerinin süneklik indeksine karşı gelen standart göreli 

   kat dönmesi  

S  : Ağırlık merkezi 

Sa  : Spektral ivme 

Sae(Tn)  : Elastik spektral ivme 

SaR(Tn)  : n’inci doğal titreşim modu için azaltılmış spektral ivme 

SD  : Binanın rijitlik, kütle, burulma gibi geometrisinden kaynaklanan  

   etkileri yansıtan, yapısal düzey indeksi 

Sd   : Spektral yerdeğiştirme  

SDS   : Tasarım kısa periyot spektral ivme parametresi  

Ss   : Kısa periyot tepki ivmesi 

S1  : Kabul Edilen Maksimum Depreme bağlı olarak bir saniyelik 

    periyoda karşı gelen spektral ivme 

s   : Enine donatı aralığı 

T  : Yapının zamana bağlı bozulmasını belirten indeks. 

t   : Yapısal olmayan elemanın durumunu ifade eden faktör 

U   : Kullanım indeksidir 

W   :  İncelenen kat üzerindeki yapının ağırlığı 

Wi  : İncelenen katın mesnetlediği üst katların toplam ağırlığı 

Wj   : Duvarın alanını ifade eden indeks 

Wp   : Eleman ağırlığı 

w   : Katların ağırlıkları 

wi   : i. katın ağırlığı  

wx   : x. katın ağırlığı 

wQmu  : En büyük eğilme kapasitesinin elde edildiği durumdaki kesme  

     kuvveti 

wQsu   : Perde duvar elemanın en büyük kesme kuvveti taşıma kapasitesi 

X  : Yerden ölçülmek üzere x seviyesindeki yapısal olmayan elemanın  

   üst seviyesinin yüksekliği 

x   : Eleman bağlantısının yapıdaki en yüksek noktasındaki yükseklik 

V   : Deprem kesme kuvveti 

Vb   : Taban kesme kuvveti 

Vc   : Kolon kesme kuvveti  

Vj   : j. kat seviyesindeki kat kesme kuvveti  
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vme   : Yığma duvar kesme dayanımı  

vte   : Ortalama derz kesmesi  

vu   : Döşemenin birim kesme kuvveti 

Y  : Yerden ölçülmek üzere y seviyesindeki yapısal olmayan elemanın  

   alt seviyesinin yüksekliği 

Z   : Deprem bölge indeksi 

α 1   : Birinci doğal titreşim modu için modal kütle katsayısı  

β  : Basınç kenarındaki kenar perdenin uzunluğunun kolonun derinliğine  

   oranı 

∆FN   : N’inci katın tepesine etkiyen eşdeğer deprem yükü değeri  

∆N   :Yapının tepe yerdeğiştirmesi 

Γ 1   : Birinci doğal titreşim modu için modal katılım katsayısı 

σy  : Boyuna donatının akma dayanımı  

σsy   : Perdedeki yatay donatının akma sınırı  

σwy   : Etriyenin akma dayanımı  

σ0   : Kolonun eksenel gerilimi  

σoe   : Eksenel gerilme 

τW1    : İki ucunda başlık olacak şekilde kolon bulunan perde duvarların  

     ortalama kayma gerilmesi 

τW2   : Bir ucunda başlık kolonu bulunan perde duvarların ortalama kayma  

     gerilmesi 

τW3   : Başlık kolonu bulunmayan perde duvarların ortalama kayma  

     gerilmesi 

τC    : Kolonların ortalama kayma gerilmesi 

τSC   : Kısa kolonların ortalama kayma gerilmesi 

ø N1   : Yapının en üst katına ait 1. mod yatay yer değiştirmesi 

øt1  : i. Kattaki 1. mod şekli 

δXA   : A yapısının elastik analiz ile belirlenen x seviyesindeki sehimi 

δYA   : A yapısının elastik analiz ile belirlenen y seviyesindeki sehimi 

δXB  : B yapısının elastik analiz ile belirlenen x seviyesindeki sehimi  

Φxin   : Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod  

   şeklinin i’inci katta x ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni 

Φyin    : Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod  

   şeklinin i’inci katta y ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni 

Φθin    : Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod  

   şeklinin i’inci katta düşey eksen etrafındaki dönme bileşeni 
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MEVCUT BETONARME OKUL B İNALARININ DEPREM PERFORMANSLARININ 

JAPON S İSMİK İNDEKSİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
ÖZET 

Mevcut betonarme binaların deprem dayanımlarının analizi kapsamında çalışmada 
üç adet mevcut betonarme okul binasının hızlı değerlendirme yöntemi olan Japon 
Sismik İndeksi Yöntemi ve D.B.Y.Y.H.Y. ile yönetmelik dahiline giren itme analizi 
(Push over) yöntemleri ile değerlendirmeleri yapılmıştır.  

Çalışma kapsamında Amerikan standartlarına göre hazırlanmış olan bina deprem 
dayanımı analizlerinde kullanılan ATC 21 ve FEMA 310 yöntemleri genel anlamda 
incelenmiş ve uygulama ve literatürde kullanılan bu yöntemlerin analiz prensipleri 
değerlendirilmiştir. 

Japon Sismik İndeks Yöntemin detaylıca açıklandığı çalışmada, kapsam dahilinde 
bulunan üç adet mevcut betonarme okul binası yönetmelikte verilen denklem ve 
kriterlere göre analiz edilmiştir. Mevcut betonarme binaların birbirinden bağımsız üç 
farklı aşamada değerlendirilmesine olanak sağlayan Japon Sismik İndeksi Yöntemi 
ile 1. ve 2. aşama değerlendirmeleri yapılmış ve elde edilen deprem performansı 
değerleri çizelgeler halinde sunulmuştur.  

Kapsamlı bir analiz yöntemi olan indeks yöntemiyle incelenen mevcut betonarme 
okul binalarının değerlendirmesini sayıca daha fazla okul binası üzerinden 
yapabilmek için benzer konuda çalışma gerçekleştirmiş tez çalışmalarından dört 
adet okul binası da çalışmaya dahil edilmiştir. 

İndeks yöntemiyle analizi yapılan betonarme okul binalarının sonuçların tutarlılığını 
değerlendirmek amacıyla Türkiye’deki betonarme binaların performansının 
değerlendirmesinde kullanılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelik kapsamındaki yöntemlerle analizleri yapılarak elde edilen sonuçların 
karşılaştırması çizelgeler halinde sunulmuştur.    

Hazırlanmasında Türkiye’de meydana gelen Marmara Depremi (1999)’nin de dahil 
edildiği Japon Sismik İndeks Yönteminin betonarme okul binarı için yapılan analiz 
sonuçları, yürürlükteki D.B.Y.Y.H.Y. kapsamında yapılan itme analizleri sonuçları ile 
karşılaştırılarak Japon Sismik İndeks Yönteminde önerilen katsayıların Türk 
yönetmeliklerine uyarlanması amaçlanmıştır. 
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SEISMIC EVALUATION OF EXISTING REINFORCED CONCRETE SCHOOL 

BUILDINGS WITH JAPAN SEISMIC INDEX METHOD  

SUMMARY 

In this study seismic performance of exsisting reinforced concrete school buildings 
are evaluated with Japan Sesimic Index Method which is a rapid evaluation method. 
The results of these three existing reinforced concrete school buildings which are 
obtained with Japan Seismic Index Method are compared with the results of push 
over analisis carried out with the regulations according to recent Turkish earthquake 
code D.B.Y.Y.H.Y.(2007)  

In the scope of this study two more American rapid seismic performance evaluation 
method ATC-21 and FEMA-310 are expalined in general manner. 

Existing reinforced concrete school buildings are evaluated with the equations and 
tables given in the code of Japan seismic index method. Although there are three 
different screening levels in this method the first two are selected to analize the 
buildings. The results of these analysis are given in tables to make comparison for 
each screning levels. 

In order to increase the number of data to be compared, four more existing school 
buildings’ results are included from similar studies. All af the school buildings are 
evaluated with Japan seismic index method which enables detailed rapid seismic 
performance evaluation methods. 

To ensure that the results obtained from index method are reliable a final and 
different evaluation has been held with Push over method that had been taken into 
the scope of Turkish earthquake code D.B.Y.Y.H.Y. The parameters and seismic 
performance levels are considered according to Turkish earthquake code 
regulations. 

Both of the seismic performance results are compared and in the conclusion section 
some modifications for these indexes are offered for the eligilibility to Turkish code 
parameters. 

 



xxx 



1 

1. GİRİŞ 

1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Yeryüzü hareketlerinin yapılar üzerindeki etkilerinin oluşturduğu hasarların ve 

yıkımların yakın zamandaki Ağustos–1999 Marmara ve Kasım–1999 Düzce 

depremleri ile görülmesinin ardından toplumun ve yetkili kurumların refleksi, mevcut 

yapıların deprem dayanımlarının tespiti noktasında yoğunlaşmıştır. Mevcut yapı 

stokunun bu bağlamda incelenmesi sürecinde yapılan mühendislik çalışmalarında 

mevcut yapıların deprem dayanımlarını belirlenebilmesi için bir yönetmeliğin 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. 2007 yılında yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak 

Binalar Hakkında Yönetmelik (D.B.Y.B.H.Y 2007) ile ilk defa mevcut yapıların 

deprem performansı kavramı yürürlüğe girmiştir. Bir önceki deprem yönetmeliği olan 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (A.B.Y.Y.H.Y. 1998)‘e 

eklenen başlıklar içerisinde bu çalışmanın konusuna esas teşkil eden “Mevcut 

Binaların Değerlendirmesi ve Güçlendirilmesi” bölümü de bulunmaktadır. Mevcut 

yapıların performans değerlendirmesi için kullanılacak olan bu bölümde deprem 

bölgelerinde bulunan mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların 

deprem etkileri altındaki davranışının değerlendirilmesinde uygulanacak hesap 

kuralları, güçlendirme yapılırken dikkat edilecek hususları ve güçlendirilmesine karar 

verilen binaların güçlendirme tasarımı ilkelerini D.B.Y.B.H.Y.´in ilgili 7. bölümünde 

tanımlanmıştır. 

Hazırlanan bu yönetmelik kapsamı ve anlatımıyla mevcut yapıların değerlendirilmesi 

için çözüm getirmiş ve mevcut yapıların deprem performansının kıyaslanabilmesi 

için de bir zemin oluşturmuştur. Ancak literatürde kullanılan ve yönetmeliğin de 

önerdiği yöntemlerle yapılan hesaplamalar detaylı ve yoğun mühendislik hizmeti 

gerektirdiği gibi bir bölgenin, semtin ya da şehrin mevcut yapı stokunun 

değerlendirilmesi için gereken süre oldukça uzundur. Bu sebeple bu çalışma 

dahilinde yapıların performanslarının hızlı ve güvenli olarak belirlenmesinde 

kullanılan yöntemlerden biri olan Japon Sismik İndeks Yöntemi ( J.S.İ.Y 2005) ile 

betonarme binalar incelenmiş ve D.B.Y.B.H.Y‘de belirtilen yöntemlerle analizleri 

yapılan binaların sonuçları karşılaştırılmıştır.  
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1.2 Kapsam 

Bu çalışma kapsamında yapıların deprem dayanımlarının analizi için uygulamada ve 

literatürde yer almış yöntemler araştırılmıştır. Bunlar içinde yapıların sismik 

performans değerlendirmesini çok basite indirgeyen yöntemler olduğu gibi, mevcut 

yapı hakkında çok detaylı araştırmayı da beraberinde getiren yöntemlerle de 

incelenmiştir. Araştırma dahilinde, yapıların nispeten hızlı değerlendirilmesi ve 

deprem dayanımları hakkında karar verilmesinde kullanılan; 

• ATC 21 

• FEMA 310 

• Japon Sismik İndeks Yöntemi 

yöntemleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 

Çalışmanın 2. bölümünde hızlı değerlendirme yöntemlerinden ATC 21 ve bu 

yöntemle yapıların deprem değerlendirmesinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. 3. 

bölümde yine FEMA (Federal Emergency Management Agency) tarafından 

yayımlanan FEMA 310 yöntemi, bu yöntemde yapılan tanımlamalar ve yöntemin 

uygulanışı açıklanmaktadır. Çalışmanın 4. bölümünde orta yüksekliğe sahip 

betonarme binaların deprem dayanımlarının belirlenmesinde kullanılan Japon 

Sismik İndeksi Yöntemi’nin en son yayımlanan şekli detaylı olarak açıklanmaktadır. 

5.bölümde D.B.Y.Y.H.Y ile yürürlüğe giren mevcut yapıların performans 

değerlendirmesi kavramı ve anlatımı yapılacaktır. Hızlı değerlendirme yöntemlerinin 

açıklamaları yapıldıktan sonraki 6. aşamada çalışma kapsamında okul binalarının 

deprem dayanıklılıklarının tespiti Japon Sismik İndeks Yöntemi kullanılarak 

değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeden elde edilen veriler Doğrusal Olmayan 

İtme Analizinden elde edilen veriler ile karşılaştırılıp Japon Sismik İndeksi 

Yöntemi’nden elde edilen sonuçların ve kullanılan katsayıların Türkiye normlarına 

uyarlaması amaçlanmaktadır. 
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2. ATC-21 YÖNTEMİ 

ATC-21 “Deprem Riski Taşıyan Binaların Hızlı Davranış Değerlendirme Yöntemi” 

2002, binaların dışarıdan gözlemlenmesine dayanan bir yöntemidir. Amacı, 

incelenen binalar hakkında genel bilgiler toplayarak depremde hasar görecek 

yapıların belirlenmesidir. Mühendislik hesabı gerektirmeyen bir hızlı değerlendirme 

yöntemidir. 

ATC-21 bina türü yapıların değerlendirilmesinde kullanılan ABD’de geliştirilmiş bir 

yöntemdir. Bu yöntem sanat yapılarının, kulelerin ve bina türü taşıyıcı sistemi 

olmayan yapıların değerlendirilmesinde kullanılamaz. Hızlı bir yapısal performans 

değerlendirmesi imkanı sunan bu yöntem bina türüne uygun olarak seçilecek olan 

bilgi toplama formuna işlenecek bina özelliklerine karşı gelen bir puanlama sistemi 

esasına dayanır. Binanın yatay yük taşıyıcı ana sistemi, kullanılan malzemenin cinsi 

ve sınıfı, binanın bulunduğu deprem bölgesi ve zemin özellikleri gibi bina 

performansına etken temel verilerin işlenmesi ardından tüm toplanan bilgiler 

puanlandırılır. Daha sonra bu puana, binanın deprem performansını değiştirebilecek 

olan faktörlerin formda verilmiş değerleri eklenerek, karar için gerekli olan “S” sonuç 

puanı elde edilir. Her bina değerlendirmesinden elde dilen bu puan, sınır değer ile 

karşılaştırılır. Elde edilen puan sınır değer olan 2’den küçük çıkması, yapının 

ayrıntılı incelenmesi gerektiği sonucuna, puanın yüksek çıkması ise binanın deprem 

performansının yeterli olduğu anlamına gelir. 

Bir hızlı değerlendirme yöntemi olan ATC 21, tüm dünya ülkelerinde kullanılmak 

üzere, geleneksel bina tiplerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Form üzerindeki 

belirlenmiş genel hükümlere göre, gözlemle elde edilen sonuçların puanlara 

dönüştürülerek yapı performansının belirlendiği bu yöntemde en kritik olan kıstas 

bina tipinin doğru olarak tespit edilmesidir. Bina taşıyıcı sisteminin ve diğer 

etkenlerin görsel ve hızlı olarak yapıldığı için yanlış tespitler, bina sonuç puanını 

doğrudan etkileyeceği gibi güvenilir olmayan sonuçlarla karşılaşılmasına sebep 

olacaktır.  

Dışarıdan gözlemlerle sürdürülen bir inceleme olduğu için, görünür olmayan fakat 

deprem performansını etkileyen faktörler risk yaratan unsurlar arasındadır. Bu 
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yüzden hızlı ve az maliyetli bir değerlendirme yöntemi olan ATC–21 bina 

performansı ön inceleme prosedürü olduğu unutulmamalıdır. Yöntemin puanlama 

esasına dayandığı ve nesnel tabana dayanmadığı için güvenirliği çok hassas 

olmamaktadır. Sonuç puanın (S) değeri ne olursa olsun, gözlemi yapan mühendisin 

deneyimi çok daha önemli olmakla birlikte, gerekli görüldüğü durumlarda yapı 

gözlemlerinden elde edilen puan ne olursa olsun ayrıntılı incelemeye karar 

verilebilir.  

2.1 ATC-21 Yöntemi İşleyi şi ve Veri Toplanması 

Deprem bölgelerine göre hazırlanmış üç ayrı veri toplama formu bulunmaktadır. 

Düşük, Orta ve Yüksek depremselliğe sahip bölgeler için hazırlanmış olan bu 

formlarda binayı tanımlayıcı bilgilerin girileceği bölümler bulunmaktadır.  

Bu bilgiler; 

• Bina taşıyıcı sistemi 

• Bina kat sayısı 

• Toplam kat alanı 

• Kullanım amacı ve şekli  

• Yapım yılı 

• Zemin tipi 

• Kullanıcı sayısı  

gibi bina puanlandırmasına esas teşkil eden hususlardır. Binanın performansına 

eden bu temel bilgiler ATC-21 yönetmeliğinde dikkate alındığı gibi diğer hızlı 

inceleme yöntemlerinde de eksiksiz kullanılmaktadır. 

Yapısal olmayan baca parapet veya ağır cephe kaplaması gibi deprem anında 

düşebilecek tehlikeli cisimler de gözlemler doğrultusunda forma işlenerek binanın 

deprem anındaki senaryosunun daha net tahminlerle ortaya konmasına yardımcı 

olacaktır.  

Bina yapısal sistem türünün seçilmesi formdaki temel yapısal puanın belirlemesini 

sağlayacaktır. Bu taban puana binanın deprem performansını etkileyebilecek 

unsurların verilmiş değerlerinin eklenmesi ya da çıkarılması ile bina sonuç puanına 

ulaşılır. Sahada toplanan tüm verilerin kalite kontrolünün yapılarak, kayıt altına 

alınması gerekmektedir. Bu sonuç puanı (S) yapının deprem performansını 

göstermekle birlikte incelemeyi yapan mühendisin vereceği karar doğrultusunda 

ayrıntılı incelemenin gerekip gerekmediği sonucuna varılacaktır.   
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3. FEMA-310 YÖNTEMİ 

3.1 Genel 

FEMA-310(1998) “Deprem Performansı Değerlendirme Yöntemi” ASCE (American 

Society of Civil Engineers) tarafından hazırlanmış mevcut yapıların değerlendirilmesi 

için kullanılan bir  “Deprem Davranış Değerlendirme Yöntemidir”. Betonarme, çelik, 

ahşap ve kagir gibi farklı tür ve özellikteki yapıların ve ilişkili yapısal olmayan 

elemanların deprem anında karşılaşacağı kuvvetlere dayanıklılık gösterip 

gösteremeyeceğini analiz etmek için hazırlanmış çeşitli inceleme yöntemlerini bir 

arada barındıran bir yönetmeliktir. FEMA–310,  bir önceki bölümde anlatılan ATC–

21’ e göre daha kapsamlı ve ağırlıkla hesaplamalara dayalı bir yöntemdir. Yöntemin 

esası yapıyı sınıflara ayırarak, yapı özelliklerine göre hazırlanmış kontrol listelerine 

üzerinden, genelden detay bilgilere doğru ilerleyerek, üç aşamalı bir değerlendirme 

safhasıyla yapı performansına ulaşmaktır. Bu inceleme aşamalarında binalar Can 

Güvenliği ve Hemen Kullanım seviyelerine göre değerlendirilir. Bu yöntemde 

yapıların deprem dayanımı yapısal, yapısal olmayan elemanlar ve temel - zemin 

özellikleri verilerine göre belirlenir.   

3.2 FEMA-310 Yöntemi İşleyi şi ve Veri Toplanması 

3.2.1 1. aşama değerlendirmesi 

Bu değerlendirme safhasının amacı binayı hızlı bir şekilde değerlendirilmesini 

sağlamaktır. Bu amaçla binanın taşıyıcı sistemi ve genel özelliklerine göre 

hazırlanmış olan kontrol listelerinden uygun olanı seçilerek başlanır. Kontrol listeleri, 

belirli yapı türlerinin geçmiş depremlerdeki davranışlarının incelenmesi neticesinde 

elde edilmiş veriler doğrultusunda o yapı türünün belirgin zayıf noktalarını tahkik 

edilmesini sağlayan hususları içeren dokümanlardır. Bu tahkiklerin yapılabilmesi için 

öncelikle yapının mevcut durumu hakkında bilgi veren tüm dokümanlar ve projeler 

toplanmalı ve mevcut halin elde edilen projelere uygun olarak yapılmış olduğu 

kontrol edilmelidir. Tespit edilen farklılıklar not edilecek ve yapılacak olan tahkiklerde 

kullanılarak yapının mevcut performansının belirlenmesinde daha gerçekçi 

sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 
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1.Aşama değerlendirmesinde yapılar için hesaplanan ve sınır değerlerle 

karşılaştırılan kritik hususlar; 

• Taban kesme kuvveti 

• Kat kesme kuvvetleri 

• Bina doğal titreşim periyodu 

• Kat öteleme değerleri 

• Düşey taşıyıcı elemanlardaki gerilme değerleri 

• Moment etkisi altında düşey taşıyıcı elemanlardaki gerilme değerleri 

• Diyagonal elemanlardaki gerilme değerleridir. 

Bu gibi detay değerleri hesaplamak için FEMA–310 yönetmeliğinde yapı türüne ve 

koşullarına uygun denklemler ve çizelgeler verilmiştir. 

Hesaplamalar sonucunda elde edilen değerler incelenen yapı türü için belirtilmiş 

olan değerler arasında kaldığı sürece bina emniyetli olarak kabul edilmektedir. 

Yönetmelik incelenen yapıda yetersiz bulunan hususların incelenmesi ve daha 

detaylı tahkikler yapılması için 2. aşama değerlendirmesine yönlendirmektedir.  

Aşağıda bu FEMA-310 yönetmeliğinin yapı incelemesi için hazırlanmış olan akış 

diyagramı yer almaktadır. (ŞEKİL3.1) 

3.2.2 2. aşama değerlendirmesi 

Bu aşamada incelenen yapının yetersiz olarak tespit edilen özelliklerinin daha 

detaylı bir biçimde anlaşılması için ek hesaplamaların ve değerlendirmelerin 

yapıldığı aşamadır. İncelenen hususlar bakımından 1.aşamadan farkı olmamakla 

birlikte inceleme kapsamı açısından daha detaylıdır. 

En belirgin fark 2. aşamada yapının özelliklerini tanımlayan bir bilgisayar modeli 

oluşturulmasıdır. 1.aşamaya göre daha detaylı ve yaklaşık değerler veren 

denklemlerden elde edilen değerler doğrultusunda bilgisayar model yüklemeleri ve 

tanımları yapılır. Bu bilgisayar model analizi,  

• Doğrusal Statik Yöntem  

• Doğrusal Dinamik Yöntem 

• Özel Yöntem 

• Yapısal olmayan elemanlar için yöntem 

yöntemlerinden biri kullanılarak analiz edilir ve sonuç değerlendirmeleri yapılır. Elde 

edilen sonuçlar yapı kontrol listeleri esasına benzer bir şekilde oluşturulmuş ilgili 



7 

çizelgelerde verilen katsayılarla karşılaştırılır ve yapının performansının Can 

Güvenliği ya da Hemen Kullanım seviyesinde olduğu sonucuna ulaşılır. 
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3. aşama değerlendirmesi 

1. ve 2. aşama değerlendirmelerinden kesin netice alınamayan hususlar için ya da 

tüm yapıda daha kapsamlı bir değerlendirme gereksinimine duyulduğu durumlarda 

FEMA–310 yönetmeliğinin 3. aşamasına geçilir. Ayrıca aşağıda belirtilen 

hususlardan bir ya da birden fazlasını bünyesinde bulunduran yapılar için 3. aşama 

değerlendirmesi yapılması zorunludur.  

• Yüksekliği 30,5 m’yi aşan yapılar 

• Binanın plan boyutları arasındaki oranı 1,4’den fazla olan binalar (Çatı katı 

hariç) 

• Üst döşemenin esnek olmadığı durumlarda, bir katın yer değiştirmesinin 

ortalama kat yer değiştirmesinin %150’sinden fazla olduğu binalar (Burulma 

rijitliği düzensizliği) 

• Çatı katı hariç bir katın ortalama yer değiştirmesinin üst veya alt katın yer 

değiştirmesinin %150’sinden fazla olan binalar (Düşey rijitlik düzensizliği) 

• Yanal kuvvet taşıyan sistemi ortogonal olmayan binalar 

3. aşama değerlendirmesi ilk iki yöntemden daha kapsamlı ve yapının gerçek 

davranışını ortaya koyabilecek niteliktedir. Bu aşamada modellenen yapı doğrusal 

ve doğrusal olmayan yöntemlerle statik ve dinamik olarak analiz edilmekte, yapının 

rijitliğini ve dayanımını etkileyecek olan malzeme bilgileri laboratuar testlerinden elde 

edilen sonuçlarına göre düzenlenmektedir. Bilgisayar modeli hazırlanan ve analizi 

yapılacak yapı hesaplarında mevcut deprem şartnamelerinde belirtilen deprem 

yükünün %75 kadar bir deprem kuvvetine maruz kalacağı dikkate alınmaktadır.  

3.2.3 Sonuçlar ve yöntemin de ğerlendirmesi 

FEMA–310 Deprem Davranış Değerlendirme Yöntemi ABD koşullarına ve sistemine 

göre hazırlanmış olan bir hızlı değerlendirme yöntemi olmakla birlikte, ATC–21 Hızlı 

Değerlendirme Yöntemine göre daha somut bilgilere dayanmaktadır. Taban kesme 

kuvveti, kat kesme kuvveti, kat ötelenmeleri ve rijitlik gibi yapıları nesnel düzeyde 

tanımlayan veriler üzerinden yapı performansı değerlendirmesi yapan bir yöntem 

olması sebebiyle daha tutarlı bir yöntemdir. Yapıların ayrı kontrol listelerine göre 

inceleniyor olması yapı performansı değerlendirmesi açısından sağlıklı sonuçlar 

elde edilmesini sağlamakla birlikte detay hesaplamaları sebebiyle zaman açısından 

uzun süren bir performans incelemesi gerektirmektedir. Yönetmeliğin belli 

katsayılarla düzenlenerek uygulanması halinde dahi kontrol listeleri kapsamı dışında 

kalabilecek ayrıntıların yapı performansını etkileyebileceği ve FEMA–310 
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doğrultusunda yapılacak olan değerlendirmenin mühendislik yargılarıyla 

belirlenmesini gerektirmektedir. 
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4. JAPON S İSMİK İNDEKS YÖNTEMİ 

4.1 Giriş 

Japon Sismik İndeks Yöntemi mevcut yapıların hızlı değerlendirilmesinde 

kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir çalışmadır. Japonya’da meydana gelen 1948 

Fukui, 1964 Niigata, 1968 Tokachi-oki, 1975 Oita ve 1978 Miyagiken-oki depremleri 

yapılarda ciddi boyutta hasarlara sebep olmuştur. Bu depremlerden sonra mevcut 

binaların deprem dayanımlarının yetersiz olduğu görülmüş ve yeni yapılacak olan 

yapılar için hazırlanmış olan yönetmeliklerin iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalar 

yapılmıştır. Eş zamanlı olarak mevcut yapıların deprem dayanımlarının 

değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi esaslı bir çalışma olan Japon Sismik İndeks 

Yöntemi ilk olarak 1977 yılında yayınlanmıştır.  Binaların yerinde incelemesi ve 

yapısal analizlerinin yapılması prensibini içeren bu yöntem ilk yayının ardından 1990 

ve 2001 yıllarında revize edilmiştir. Mevcut betonarme binaların deprem 

performansının hızlı bir biçimde tanımlanması esaslı bu çalışmanın temelini 

oluşturan ve 2005 yılında Japan Building Disaster Prevention Association (JBDPA) 

tarafından hazırlanan “Standard for Seismic Evaluation and Guidelines for Seismic 

Retrofit of Existing R/C Buildings” JSİY (2005) yönetmeliğidir. 

Bu yöntem belirli kriterlere göre tanımlı betonarme binaların yapısal ve yapısal 

olmayan elemanlarının deprem performanslarını belirli katsayılarla ifade edilmesini 

kapsamaktadır. Bu katsayılarının tespiti için yapının mevcut projeleri, binanın 

kullanım amacı, bulunduğu deprem bölgesi, zemin özellikleri gibi binayı tanımlayıcı 

bilgilerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemin sadece Japonya’da bulunan binalar için 

değil depremsel özellik gösteren diğer ülkeler için de kullanılabilmesi hedeflenmiştir. 

Buna rağmen her ülkenin kendine ait bina karakterleri olması Japonya’daki mevcut 

yapı stoku için derlenmiş bu yönetmeliği Türkiye için kullanırken bazı kontrollerin 

yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Japon sismik indeks yönteminin 

Türkiye’deki yapılar için kullanılabilmesi için bu konuda yapılmış çalışmalardan elde 

edilen sonuçları ve çalışmamda incelediğim binalardan elde edilen sonuçları 

derleyerek bu yöntem için gerekli uyarlamaları da tespit edilmesi hedeflenmektedir. 
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4.2 Kapsam 

Bu deprem performansı değerlendirme yöntemi en fazla yedi kata kadar olan perdeli 

veya perdesiz, deprem yüklerinin tamamının çerçeveler, boşluklu veya boşluksuz 

perdeler ya da çerçeveler ile birlikte boşluklu veya boşluksuz perdelerle taşındığı 

betonarme binaların deprem performanslarının değerlendirilmesi için kullanılır. Bu 

değerlendirme hem arazi incelemeleri hem de statik hesaplamalar sonucunda 

yapının sismik performansını yapısal (IS) ve yapısal olmayan (IN) indisleri cinsinden 

ifade edilmesi ile yapılmaktadır. Yapının sismik performansını değerlendirmek için 

basitten detaylı incelemeye doğru ilerleyen üç aşamalı bir inceleme yöntemi 

kullanılır. Her bir aşama birbirinden bağımsız değerlendirme safhasıdır. Sismik 

değerlendirmesi yapılacak olan taşıyıcı sistemin yapısal özelliklerine ve araştırmanın 

amacına uygunluk sağlaması doğrultusunda bu üç aşamadan herhangi biri 

kullanılabilir. Yangın geçirmiş, olağandışı taşıyıcı sistemi olan,  çok düşük malzeme 

dayanımlı, 30 yaşını geçmiş binalar için bu yönetmelik uygulanabilir değildir. Bu gibi 

binalar JSİM kapsamında incelenmemeli ve daha farklı teknikler kullanılarak analiz 

edilmelidir. 

4.3 Japon Sismik İndeksi Yöntemi Kapsamında Kullanılan Kavramlar 

Bu yönetmelikteki temel yaklaşım, binanın deprem etkileri altında davranışını 

etkileyebilecek değişkenlerin ortaya konup bina hakkında genel bir fikir elde 

edilmesi, sonrasında da elde edilen sonucun kabul edilebilirliğinin kontrol 

edilebilmesidir. Bu yöntem kapsamında yapı sismik performansını etkileyen 

değişkenler aşağıda belirtilmiştir. 

• Dayanım 

• Süneklik 

• Malzeme özellikleri 

• Binadaki düzensizlikler 

Üç aşamalı olan bu yöntemin her aşamasında esas olarak binanın dayanımı indis 

değerleri olarak elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlerin elde edilmesinde 

bina genel özelliklerinden biri olan binadaki düzensizlikler yapı performansını 

etkileyeceği orandaki katsayılarla bina performansı hesabına dahil edilirler. Bina 

dayanımı taşıdığı yüke oranla mevcut kesme kuvveti ve eleman bazında düşey 

taşıyıcı elemanların sünekliği ile ilişkilendirilen bu yöntemde malzeme özelliği de 

bina performansına doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yöntemde 

kullanılan tanımlamalar ve indisler takip eden bölümde açıklanmıştır. 
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4.3.1 Yapıların sismik de ğerlendirmesinde kullanılan indisler 

Sismik İndeks (IS): 

Yapının sismik performansını belirten sayısal bir indistir. 

Yapısal Olmayan Eleman Sismik İndeks (IN): 

Yapısal olmayan (tuğla duvar v.b.) elemanların sismik performansını belirten sayısal 

bir indistir.  

Araştırma Seviyesi: 

IS ve IN indislerinin hesaplama yöntemlerinin faklılaştığı derecelerdir. En basit olan 

1.Aşamadan en kapsamlı ve detaylı olan 3. aşamaya kadar üç araştırma seviyesi 

mevcuttur. 

4.3.2 Yapının sismik de ğerlendirmesinde kullanılan alt indisler 

Temel Sismik İndeksi (E0): 

Yapının süneklik indeksi (F), dayanım indeksi (C) ve kat kesme kuvveti katılım 

çarpanı ile hesaplanan, yapının sismik talep indeksine etken bir değerdir. 

Kat Kesme Kuvveti Katılım Çarpanı: 

Kat seviyeleri ve yatay deprem kuvvetinin katlara göre dağılımını dikkate alarak üst 

katların dayanım indeksi değerlerini taban kesme katsayısına yaklaştırmaya yarayan 

ve katlara göre değişiklik gösteren bir katsayıdır.   

Dayanım İndeksi (C): 

Yatay yük taşıyan bir elemanın veya katın kesme kuvveti cinsinden dayanımını ifade 

eden bir indistir. 

Süneklik İndeksi (F): 

Yapısal elemanların şekil değiştirme kapasitesini belirten bir indistir. 

Düzensizlik İndeksi (SD): 

Yapıda planda ve/veya düşeyde mevcut düzensizlikleri belirten ve yapının sismik 

indeksin (IS) hesabında kullanılan bir indistir. 

Yıpranma-Zaman İndeksi (T): 

Yapıda zamana bağlı değişimlerin değerlendirmede göz önünde bulundurulmasını 

sağlayan, sismik indeksin (IS) hesabında kullanılan bir indistir. 
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Malzeme Dayanımı: 

Yapısal elemanların eğilme kapasitelerini ve kayma kapasitelerini hesaplamasında 

kullanılacak olan beton basınç dayanımı ve çelik akma dayanımı değerleridir.  

En Büyük Şekil Değiştirme: 

Yapısal bir elemanın deprem yükleri altında göçmeden taşıyabileceği en büyük 

eğilme momenti ve normal kuvvetin etkimesi durumunda oluşan sınır şekil 

değiştirmedir. 

Süneklik Çarpanı: 

Şekil değiştirme kapasitesinin, akma şekil değiştirmesine olan oranıdır. 

Gruplama: 

Benzer süneklik indislerine sahip düşey taşıyıcı elemanların bir grup altında 

toplandığı ve bu grup elemanlarının dayanım indislerinin toplamının da grup 

dayanım indeksi olarak anıldığı durumdur. 

Etkin Dayanım Çarpanı ( a ): 

Herhangi bir kat şekil değiştirmesi seviyesindeki elemanın yatay yük taşıma 

kapasitesinin, uygunluk temel alınarak hesaplanan yanal dayanıma olan oranıdır. 

Kolon: 

Şekil değiştirme özelliğine sahip dönme noktası olan düşey taşıyıcı elemandır. 

İki Ucu Kolona Birle şen Perde: 

Birbirine monolitik olarak bağlı durumda bulunan kolon ve perde(ler)den oluşan 

eleman grubudur. 

Tek Kolonlu Perde Duvar: 

Sadece bir ucunda bulunan kolona monolitik olarak bağlı bulunan perde(ler) 

grubudur. 

Kısa Kolon: 

İncelenen yönde kolon temiz yüksekliğinin, kolon etkili derinliğe olan oranının (h0 /D) 

2’den küçük olduğu kolonlar. 

Kolon Temiz Yüksekli ği (h0): 

Kiriş, perde duvar veya döşemelerin bulunmadığı, kolonun şekil değiştirme 

özelliğine sahip olduğu serbest boyu. 
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Kesme Göçmesi Etkisindeki Kısa Kolon (A şırı Gevrek Kolon): 

Eğilme göçmesinden çok daha önce kayma göçmesi durumunun oluştuğu kısa 

kolonlardır. 

Kesme Göçmesi Etkisindeki Kolon (Gevrek Kolon): 

Eğilme göçmesinden önce kayma göçmesi durumunun oluştuğu kısa kolonlardır. 

Eğilme Göçmesi Etkisindeki Kolon (Sünek Kolon): 

Kayma göçmesinden önce eğilme göçmesi durumunun oluştuğu kolonlardır. 

Sünek Kiri şlere Birle şen Kolonlar:  

Eğilme dayanımının kesme dayanımından önce oluştuğu kirişlere birleşen kolonlar. 

Gevrek Kiri şlere Birle şen Kolonlar: 

Kesme dayanımının eğilme dayanımından önce yitiren kirişlere birleşen kolonlar. 

Perde:  

Uzun kenarının kısa kenara olan oranı yediden büyük olan düşey taşıyıcı 

elemanlardır. J.S.İ.Y.’de taşıyıcı perdeler çalıştığı doğrultuda perde olarak diğer 

doğrultuda kolon olarak dikkate alınırlar.   

İki Ucu Ba şlık Kolonlu Perde: 

Her iki ucunda da kolon mevcut olan perdelerdir. 

Kolonsuz Perde: 

Hiçbir ucunda kolonla teması olmayan perdelerdir. 

Sünek Perde: 

Eğilme kapasitesine kesme etkilerinden önce ulaşan perde elemanlardır. 

Kayma Perdesi: 

Kayma göçmesi durumuna eğilmeden daha önce ulaşan perde elemanlarıdır. 

Burulma Perdesi: 

Burulma etkilerindeki göçme durumuna, kayma ve eğilme göçmesi için gereken 

değerlerden daha önce ulaşan perde. 

Yumu şak Kat (Üst Kat Perdelerini Mesnetleyen Kolonlar) :  

Çerçeve içerisindeki perdelerin komşu katlarda kolonlara mesnetlenerek 

sürekliliğinin sağlanmaması ile meydana gelen yumuşak kat durumu.  
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İkincil Eleman: 

Yatay yükleri taşımada sorunu olmayan fakat yeniden dağılım ilkesinden dolayı 

gelecek olan ilave taşıma kapasitesine rağmen zati yükleri taşımakta problem 

yaşayan kolon veya perde elemanlar.  

Göçme Durumu (Yapının veya Katın) : 

Yapının toptan veya kısmi göçmesine ya da yatay yük taşıma kabiliyetinde 

bozulmalara sebep olan durumun Süneklik İndeksi (F) cinsinden değeri. 

4.3.3 Yapının sismik güvenli ğini tanımlamak için kullanılan indisler. 

Sismik Talep İndeksi ( IS0) : 

Yapının bulunduğu arazi üzerinde meydana gelebilecek deprem tehlikesi 

durumunda güvenle karşı koyabilmesi için gereken sismik indeks değeri. Es, Z, G ve 

U indislerinin çarpımından elde edilir. 

Temel Sismik Talep İndeksi ( ES) : 

Taşıyıcı sistemin sahip olması gereken temel sismik performans indeks değerini 

ifade eder. 

Deprem Bölgesi İndeksi ( Z) : 

Bölgenin depremselliğini tanımlayan bir indistir. 

Zemin İndeksi ( G) : 

Zemin çeşitlerinin yapıya olan etkilerini, jeolojik koşullarını ve yapının zemin ile olan 

ilişkisini tanımlayan bir indistir. 

Kullanım İndeksi ( U) : 

Yapının kullanım amacını dikkate alan bir indistir.  

En Büyük Toplam Dayanım İndeksi ( Cp) :  

Yapının (veya herhangi bir katının) göçme durumunun az önceki aşamasında 

hesaplanan toplam dayanım indistir. 

4.3.4 Yapısal olmayan elemanların sismik indeksini tanımlamak için 

kullanılan indisler.  

İmalat İndeksi ( B) : 

Yapısal olmayan elemanların göçme riskini yapının imalat özelliklerine dayanarak, 

uygunluk ve hasar indeksleri kullanarak tanımlayan bir indistir. 
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Uygunluk İndeksi ( f ) : 

Yapısal olmayan elemanların, yapısal elemanların maruz kalacağı yer 

değiştirmelere hangi seviyede uyum sağlayacağını belirten bir indistir. 

Hasar İndeksi ( t ) : 

Yapısal olmayan elemanların zamanın ve geçmiş hasarların etkisinde şekil 

değiştirme özelliklerini hangi mertebede koruduklarını gösteren bir indistir.  

Yapısal Olmayan Alan  ( W ) : 

Dikkate alınan yapısal olmayan elemanların alanını ifade eden bir indistir.  

Kaza Riski İndeksi ( H ) : 

Yoğunluk indeksi ve Risk azaltma indeksi ile hesaplanan bu değer, yapısal olmayan 

elemanların sebep olabileceği insani yaralanmaları dikkate alan bir indistir. 

Yoğunluk İndeksi ( e ) : 

Yapısal olmayan elemanların deprem hareketi sebebiyle oluşabilecek hasarın 

oluşacağı bölgede insanların bulunma olasılığını dikkate alan bir indistir. 

Risk Azaltma İndeksi ( c ) : 

Kazaya sebep olabilecek yapısal olmayan elemanların önlerinde, insanlara zarar 

vermemesi için alınmış tedbirlerin dikkate alındığı bir indistir.  

4.4 Yapıların Japon Sismik İndeks Yöntemi İle Değerlendirilmesi 

4.4.1 Genel 

Japon Sismik İndeks Yöntemi yapısal performans değerlendirmesi kapsamında 

birbirinden bağımsız üç benzer aşamadan oluşmaktadır. Değerlendirme 

aşamalarının kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi detayı arttıkça yapı deprem 

performans değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar da o ölçüde mevcut yapı 

davranışına yakınsamaktadır. Yapıların deprem performanslarının hesaplanması 

için, binaların incelenip, yapısal karakterlerinin belirlenmesi gereklidir. Saha 

incelemelerine, proje dokümanlarının temin edilmesine veya malzeme deneylerinin 

yapılmasına bağlı olarak belirlenecek inceleme aşaması yapı performansını doğru 

değerlerle ifade edilebilmesinde önem kazanmaktadır. 
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4.4.2 1. aşama değerlendirmesi 

1. Aşama değerlendirilmesinde amaç, deprem yükleri altında kolonlarında meydana 

gelecek olan kayma gerilmesinin mertebesinden yola çıkarak kolonların dayanımları 

hakkında fikir sahibi olmaktır. Bina katlarının dayanımı, kolon ve taşıyıcı perdelerin 

enkesit alanına göre hesaplanmış beton kayma gerilmesi kullanılarak kısaca 

hesaplanabilir. Çerçevenin sünekliği, düşey elemanların kayma göçmesine 

uğrayacağı kabulüne göre hesaplanır. SD ve T indekslerinin hesabı da kısaca 

yapılabilir. Bu aşamada binanın değerlendirmesi için gereken bilgiler, 

• Yapısal elemanların boyutları ve malzeme özellikleri. 

• Yıpranma indeksinin tanımlanabilmesi için betonarme elemanlar ve yapı 

üzerinden yapılacak okumalardan elde edilecek çatlak genişlikleri. 

• Düzensizlik indisi için yapının taşıyıcı sistem projeleri. 

• Kolon davranış özelliklerinin belirlenebilmesi için mimari ve statik projelerinin 

temin edilmesi ya da gözlemlerden elde edilen veriler doğrultusunda 

oluşturulması gerekmektedir.  

4.4.3 2. aşama değerlendirmesi 

Bu aşama değerlendirmesi ilk aşamadan daha detaylıdır. Yöntemin esasını 

oluşturan Temel Sismik İndeks (E0) değeri, bina taşıyıcı elemanlarının göçme 

kapasiteleri hesaplanarak belirlenen göçme mekanizmaları ve elemanların süneklik 

indisleri kullanarak hesaplanır. 2. aşama değerlendirmesi kolon-kiriş bağlantılarını 

rijit olarak kabul etmektedir. Bu sebeple elde edilen sonuçlar sadece düşey taşıyıcı 

elemanların davranışından oluşmaktadır. Yapının deprem performansının 

belirlenmesinde gerçek davranışla daha yaklaşık sonuçlar elde edilen bu aşamada 

gereken bilgiler, 

• Yapısal elemanların boyutları ve malzeme özellikleri boyuna ve enine donatı 

oranları. 

• Yapısal çatlak ve şekil değiştirmelerin, mertebelerinin ve seviyelerinin tespiti, 

• Zamanla oluşan bozulmaların derece ve mertebelerinin tespiti 

gerekmektedir. 
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4.4.4 3. aşama değerlendirmesi 

Daha ayrıntılı bir değerlendirmenin gerektiği durumlarda başvurulacak olan yöntem 

olan 3. aşamada binadaki kirişlerin davranışını ve temel deformasyonundan dolayı 

bir perdenin dönme davranışını içeren yapının mümkün bütün göçme mekanizmaları 

dikkate alınarak Temel Sismik İndeksinin (E0) hesaplanması gerekmektedir. SD ve T 

indisleri için 2. aşamada elde edilen değerlerin kullanılmasına karşın 3. aşamada 

kesin değerlendirme ve/veya güçlendirme tasarımı yapılmasını gerektiren durumlar 

için, 

• Betonarme donatısının yerleşim detayları ve donatının akma dayanımı. 

• Betonun Young Modülü 

• Betonarme donatısının yerleşim detayları ve donatının akma dayanımı. 

• Yapı taşıyıcı elemanlarının mevcut çatlakları, uygulamada nasıl yapıldığı ve 

varsa kusurlu durumları göz önünde bulundurularak elde edilen kapasite 

değerleri. 

• Yapının ömrü ve korozyona uğramış olan donatıların durumu dikkate 

alınarak malzeme dayanımları 

bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Detaylı araştırma seviyelerinde yapının inşaat 

projelerine ulaşılamaması durumunda bu bilgilerin yetkili mühendisler tarafından 

bina elemanları üzerinden edinilmesi gerekmektedir. Bu araştırmalar kapsamına 

taşıyıcı sistemin ve mimari projelerin röleve alınarak oluşturulması, kolon kiriş gibi 

yapısal elemanların paspaylarının kaldırılarak mevcut donatının durumunun ve 

miktarının tespiti, karot numune alınarak mevcut betonun karakteristik özelliklerinin 

belirlenmesi ve yapı davranışına etki edebilecek tüm unsurların saha incelemesiyle 

tespit edilmesi dahil edilebilmektedir. 

4.5 Yapı İçin Sismik Performans İndeksinin Hesaplanması ( IS) 

IS indisi yapının deprem etkisindeki performansını ifade etmektedir. IS indisi (4.1) 

formülü kullanılarak binanın her katı ve doğrultusu için elde hesaplanır. IS indisi, yapı 

süneklik ve rijitlik değerleri kullanılarak hesaplanan Yapı Temel Dayanım İndisi (E0), 

Düzensizlik İndisi (SD) ve Zaman İndisi (T) değerlerinin çarpımından elde 

edilmektedir. 

 TSEI Ds ××= 0  (4.1) 

IS indisi 1. aşama, 2. aşama ve 3. aşamalarda ayrı ayrı hesaplanır. Seçilen seviyeye 

göre IS indisine etki eden parametrelerin hesaplanış biçimi değişir. En yüksek seviye 
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ile yapılan inceleme ile yapı davranışına en yakın ve en detaylı değerlendirme elde 

edilir.  

4.6 E0 İndeksinin Hesaplanması 

E0 indisi, yapısal performansı temsil eden bir parametredir. Yapının sismik 

performansı, taşıyıcı sistemin elemanlarının süneklik ve dayanımlarına bağlıdır. Bir 

yapının C dayanım indisi ve F süneklik indisi kullanılarak hesaplanır. Yüksek 

dayanım ve sünekliğe sahip yapının Temel Dayanım İndisi (E0) değeri de yüksek 

olur. E0 indisini hesaplamak için kullanılan denklemler her seviyede farklılık gösterir.  

4.6.1 1. aşama değerlendirmesinde E 0 indeksi  

Hesap Prensipleri 

Bir yapının düşey elemanlarının E0 indisini hesaplamak için bu elemanların Çizelge 

4.1’de belirtilen üç sınıftan birine dahil olması gerekmektedir. E0 indisini hesaplamak 

için kullanılan ifade, yapıyı oluşturan düşey elemanların sınıflandırılmalarına göre 

farklılık göstermektedir. 

Çizelge 4.1: 1. aşama Değerlendirmesinde Kullanılan Elemanların 
Sınıflandırması. 

DÜŞEY 
ELEMANLAR TANIMLAMA 

Kolon Temiz yüksekliğinin enkesit yüksekliğine oranı (h0/D) 2'den büyük olan 
betonarme kolonlar. (Şekil 4.1) 

Kısa kolon Temiz yüksekliğinin enkesit yüksekliğine oranı (h0/D) 2’den küçük veya 
eşit olan betonarme kolonlar. (Şekil 4.1) 

Perde duvar Uçlarında başlık kolonu olan veya olmayan betonarme perdeler. 

 

Şekil 4.1:  Kolon Temiz Uzunluğu (h0) ve Enkesit Yüksekliği (D) 
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E0 indisi, düşey taşıyıcı elemanların davranışları doğrultusunda gruplanarak 

hesaplanırlar. Yapının dayanımını kapasitesi en küçük olan elemanların 

belirleyeceği kabulü yapılarak düşey taşıyıcı elemanlar arasında kısa kolon olup 

olmamasına göre (4.2) ve (4.3) de belirtilen iki farklı denklemle hesaplanır.  

Kısa kolonsuz bina incelendi ği durum 

Kısa kolonsuz bir yapının E0 indisi (4.2) denklemi ile hesaplanacaktır.  

 ( ) wcw FCaC
in

n
E 10

1 +



+
+=  (4.2) 

Kısa kolonlu bina incelendi ği durum 

Kısa kolonlu bir yapının E0 indisi, kısa kolonların dayanımlarının kullanıldığı (4.3) 

nolu denklemden hesaplanan değer veya kısa kolonların hesaba katılmadığı (4.2) 

nolu denklemden hesaplanan değerden en büyük olanı alınır.  

 

( ) sccwsc FCaCaC
in

n
E 320

1 ++



+
+=

 (4.3) 

n : Yapının bodrum katları hariç toplam kat sayısı 

i : İncelenen kat seviyesi 

Cw : Perde dayanımı 

Cc : Kolon dayanımı 

Csc : Kısa kolon dayanımı 

Fw : Perdenin süneklik indisi ( Fw =1) 

Fsc : Kısa kolonun süneklik indisi, genelde ( Fsc=0.8)  

α1: Perde elemanlarının en büyük şekil değiştirme durumunda kolonların dayanım 

katsayısı 0.7 alınır. Cw=0 olduğu durumlarda 1 alınır. 

α2: Kısa kolon elemanlarının en büyük şekil değiştirme durumunda perdelerin 

dayanım katsayısı 0.7 alınır.  

α3: Kısa kolon elemanlarının en büyük şekil değiştirme durumunda kolonların 

dayanım katsayısı 0.5 alınır. 
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4.6.2 2. Aşama Değerlendirmesinde E 0 İndeksi 

Yapının düşey elemanları kırılma şekillerine göre Çizelge 4.2’de gösterildiği gibi beş 

ayrı sınıfta tanımlanır. Düşey elemanların dayanım indisleri C ve süneklik indisleri F 

her biri için ayrıca hesaplamalıdır. E0 indisinin hesaplanmasında düşey elemanlar 

için elde edilen değerler süneklik indislerine göre maksimum üç grupta toplanır. E0 

indisini hesaplamak için denklemler, yapıyı oluşturan düşey elemanların çeşitlerine 

göre değişecektir.  

Çizelge 4.2: 2. Aşama Değerlendirmesinde Kullanılan Elemanların 
Sınıflandırılması 

ELEMANLAR TANIMLAMA 
Kayma Perdesi Göçme durumu kayma göçmesi olan betonarme perde duvar 
Eğilme Perdesi Göçme durumu eğilme göçmesi olan betonarme perde duvar 
Kayma Kolonu Göçme durumu kayma göçmesi olan betonarme kolon 
Eğilme Kolonu Göçme durumu eğilme göçmesi olan betonarme kolon 
Kısa Kolon Göçme durumu kayma göçmesi ve h0/D≤2 olan betonarme kolon 

Sünekli ğin Hakim Oldu ğu Temel Sismik İndeksi (E 0) Hesabı 

Bu aşamada yapısal elmanlar göçme modu ve yer değiştirme kapasiteleri dikkate 

alınarak süneklik indisleri hesaplanır. Bu değerlerden süneklik indislerinin 

büyüklüklerine göre küçük süneklik indisinden büyük olana doğru üç veya daha az 

sayıda grup oluşturulur. Süneklik gruplamasına göre oluşturulan elemanların alt 

sismik indisleri Ei değerleri kullanılarak (4,4) denklemi ile E0 değeri elde edilir. 

 2
3

2
2

2
10

1
EEE

in

n
E ++




+
+=  (4.4) 

Burada, Ei =CiFi dir. C1 birinci grup elemanlarının nihai dayanım indisi C’yi temsil 

eder. (Eleman süneklik indisi F1 en küçük değere sahiptir.) C2 ikinci grup 

elemanlarının nihai dayanım indisi C’yi temsil eder. (Eleman süneklik indisi F2 orta 

değerdedir.) C3 üçüncü grup elemanlarının nihai dayanım indisi C’yi temsil eder. 

(Eleman süneklik indisi F3 en büyük değere sahiptir. ) F1, F2 ve F3 grupların süneklik 

indislerini ifade eder.  

Dayanım Hakim Oldu ğu Temel Sismik İndeksi Hesabı 

Dayanım etkin temel sismik indisi hesabında F1 süneklik indisine sahip olan düşey 

taşıyıcı elemanlar değerlendirme kriteri olarak seçilir ve bina temel sismik indisi 

hesabına bu grubun altında süneklik değerine sahip düşey taşıyıcı elemanlar bu 

süneklik indisi oranında dikkate alınırlar. E0 indisi (4.5) denklemine göre hesaplanır. 
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 0 1 1

1
.j j

j

n
E C a C F

n i

 + = +  +  ∑       (4.5) 

 (4.4) ve (4.5) denklemlerinden elde edilen E0 indisi değerlerinden büyüğü Temel 

Sismik İndeks değeri olarak kabul edilir. 

a j yer değiştirme uygunluk faktörüdür, Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4’de verilmiştir. F1 

birinci grubun süneklik indisidir.  

Çizelge 4.3: aj Değerleri Çizelgesi (F1=0.80 için) 

Süneklik İndeksi F1= 0.80 Olan Elemanlar (R1= R500= 1/500) 
 F1 F1= 0.80 
 R1 R1= R500 

İkinci veya 
üçüncü gruplar 

Kayma (Rsu= R250) as 

Kayma (R250 < Rsu) as 
Eğilme (Rsu= R250) 0.65 
Eğilme (R250 < Rmy < R150) am 
Eğilme (Rsu= R150) 0.51 
Eğilme ve kesmeye çalışan perdeler 0.65 

Çizelge 4.4:  aj Değerleri Çizelgesi(F1≥ 1.0 için) 

Süneklik İndeksi F1≥ 1.0 Olan Elemanlar (R1 ≥ R250 = 1/250) 
 F1 F1= 1.0 1.0≤F1≤1.27 1.27 ≤ F1 
 R1 R250 R250 < R1< R150 R150 ≤ R1 

İkinci veya 
üçüncü gruplar 

Kayma (Rsu= R250) 1.0 0.0 0.0 
Kayma (R250 < Rsu) as as 0.0 
Eğilme (Rsu= R250) 1.0 1.0 1.0 
Eğilme (R250 < Rmy < R150) am am 1.0 
Eğilme (Rsu= R150) 0.72 am 1.0 

4.6.3 3. aşama değerlendirmesinde E 0 indeksi 

Aşama 2 de takip edilen gruplama mantığı üçüncü aşamada da devam etmekle 

birlikte Aşama 3’te düşey taşıyıcı elemanlar Çizelge 4.5’de belirtilmektedir. 
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Çizelge 4.5:  3. Aşama Değerlendirmesinde Kullanılan Elemanların 
Sınıflandırılması 

ELEMANLAR TANIMLAMA 
Kayma Perdesi 

Çizelge 4.2  
Eğilme Perdesi 
Kayma Kolonu 
Eğilme Kolonu 
Kısa Kolon 
Eğilmeye Çalışan Kirişlerin 
Etkisindeki Kolon 

Eğilme göçmesi kayma göçmesinden önce oluşan kirişlerin 
etkisindeki  kolonlardır. 

Kaymaya Çalışan Kirişlerin 
Etkisindeki Kolon 

Kayma göçmesi eğilme göçmesinden önce oluşan kirişlerin 
etkisindeki kolonlardır. 

Burulma Perdesi Burulma Perdesi 

3. Aşama incelemesi bu tez çalışması kapsamı dışında olduğu için E0 indisi 

hesaplaması için gereken detaylar çalışma kapsamında belirtilmemektedir. 

4.7 C Dayanım İndeksinin Hesaplanması  

Dayanım İndeksi (C) yapının rijitliğini temsil eden bir indistir. JSİY yayını düşey 

elemanların davranış gruplarına göre taşıyabilecekleri kayma gerilmesi (t) 

değerlerini ve hesap yöntemlerini farklı tanımlayarak aynı kesit özelliklerine sahip 

fakat faklı davranış gösteren kolonların dayanım indislerinin farklılık göstermesini 

sağlamıştır.   

4.7.1 1. aşama değerlendirmesinde (C) 

Aşama 1 ‘de her eleman için C indisi denklem (4.6), (4,7), (4.8), (4.9) ve (4.10) 

denklemleri kullanılarak hesaplanır. C indisi hesabı her kat seviyesinde ve her asal 

eksen doğrultusunda yapılmalıdır.  

 
( )1 1 2 2 3 3W W W W W W

w c

A A A
C

W

τ τ τ β+ +
= ∑  (4.6) 

 C C
C c

A
C

W

τ β=∑  (4.7) 

 SC SC
SC c

A
C

W

τ β= ∑  (4.8) 
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c
c

Fβ =           20CF ≤   (4.9) 

   
20

c
c

Fβ =        20CF >      (4.10) 
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1Wτ  = İki ucunda perde başlık kolonu bulunan perde duvarların ortalama kayma 

gerilmesi. 3.0 N/mm2 alınabilir.      

2Wτ  = Bir ucunda perde başlık kolonu bulunan perde duvarların ortalama kayma 

gerilmesi. 2.0 N/mm2 alınabilir. 

3Wτ  = Perde başlık kolonu bulunmayan perde duvarların ortalama kayma 

gerilmesi. 1.0 N/mm2 alınabilir.   

Cτ  = Kolonların ortalama kayma gerilmesi. 1 N/mm2 alınabilir. 0 /h D  değeri 6 

dan büyük olan kolonlarda bu değer 0.7 N/mm2 alınabilir. 

SCτ  = Kısa Kolonların ortalama kayma gerilmesi. 1.5 N/mm2 alınabilir. 

Cc = Kolonların dayanım indisi 

Cw = Perde duvarların dayanım indisi   

Csc = Kısa kolonların dayanım indisi 

Aw1: Herhangi bir kattaki, incelenen deprem doğrultusunda çalışan iki ucu başlık 

kolonlu perdelerin toplam kesit alanı (mm2) (Bkz. Şekil 4,2) 

Aw2: Herhangi bir kattaki, incelenen deprem doğrultusunda çalışan tek başlık kolonlu 

perdelerin toplam kesit alanı (mm2) (Bkz. Şekil 4,2) 

Aw3: Herhangi bir kattaki, incelenen deprem doğrultusunda çalışan başlıksız 

perdelerin toplam kesit alanı (mm2) (Bkz. Şekil 4,2) 

Ac: İncelenen kattaki tüm kolonların kesit alanlarının toplamı (tek başlık kolonlu 

perdelerin ve iki ucu başlık kolonlu perdelerin kolon alanları ihmal edilecektir) (mm2) 

Ac: İncelenen kattaki tüm kısa kolonların kesit alanlarının toplamı (mm2) 

∑ fA : İncelenen katın toplam alanı (m2) 

∑W : İncelenen katın üstündeki katların toplam ağırlığı (deprem hesaplarında zati 

ve hareketli yüklerin toplamı), daha detaylı bir hesap yapılmadığında kat yükü 

12kN/m2 olarak kabul edilebilir. Bu ağırlık yapılara deprem anında etkiyen kütle 

hesabında kullanılan ağırlığa tekabül etmektedir. 

Fc: Tasarımda kullanılan betonun basınç dayanımıdır.(N/mm2) Malzeme testlerinden 

elde edilen dayanım değeri tasarım dayanımına göre önceliğe sahiptir. 
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Şekil 4.2 :  Perde Eleman Tipleri 

4.7.2 2. aşama değerlendirmesinde (C) 

C indisini hesaplamak için düşey taşıyıcı elemanların göçme durumunun 

belirlenmesi gerekmektedir. 2. aşamada değerlendirmesinde yapısal göçmelerin 

tamamen kolonlardan kaynaklanacağı kabulü yapıldığı için, kirişlerin güvenli bir 

şekilde maruz kaldıkları yükleri taşıyabileceği kabul edilmektedir. Düşey elemanların 

göçme durumu QSU ve QMU değerlerinin hesaplanması sonucu elde edilir. Bu 

değerlerden küçük olanı elemanın göçme durumunu tescil eder.   

Göçme Modlarının Belirlenmesi ve En Büyük Ta şıma Kapasitelerinin 

Hesaplanması  

Düşey taşıyıcı elemanların göçme modunun tayini için o elemanın kesme kapasitesi 

QSU ve maruz kalabileceği en büyük eğilme yüklerinde oluşan kesme kuvveti QMU 

hesaplanarak karar verilir. JSiY’ de bu değerler elemanların farklı durumlarına göre 

aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır.  
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4.7.2.1 Kolonların e ğilme dayanımı 

 

Nmax ≥  N > 0.4 . b . D . Fc ; 

 { } ( )
( )

max2

max

0.8 0.12
0.4u t y c

c

N N
M a D bD f

N bDf
σ

−
= +

−
 (4.11) 

0,4 x D x Fc > N > 0 ; 

 0.8 0.5 (1 / )c u t y cM a D ND N bDfσ= + −    (4.12) 

0 > N > Nmin ; 

 0.8 0.4u t yM a D NDσ= +  (4.13) 

Nmax; kolonun eksenel basınç dayanımı 

 Nmax = bDfc + agσy  (kgf) 

Nmin; kolonun eksenel çekme  dayanımı  

 Nmin = -agσy  (kgf) 

N  : Kolonun eksenel yüküdür. 

at  : Çekme donatısı alanı (cm2)  

ag : Toplam boyuna donatı alanı (cm2) 

D : Kolonun kesit derinliği (cm) 

b  : Kolonun basınç yüzünün genişliği (cm) 

σy : Boyuna donatının akma dayanımı (kgf/cm2) 

Fc : Betonun basınç dayanımı (kgf/cm2) 

4.7.2.2 Kolonların kayma dayanımı 

 
( )0,23

0

0.053 18
0.85 0.10

/ / 0.12
t c

c su w wy

p f
Q p b j

M Q d
σ σ

 + = + + ⋅ +  
                (4.14) 

d: En  dış basınç lifinin çekme donatısının merkezine olan mesafesi (cm)  

pw: Kolondaki etriye oranı 

σwy: Etriyenin akma dayanımı (kgf/cm2) 
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σ0 = N/b/D (kgf/cm2) 

M/Q: Elemandaki maksimum momentin kesme kuvvetine oranı (cm) 

4.7.2.3 Her iki yanında ba şlık kolonu bulunan perdenin e ğilme dayanımı 

 ( ). . 0.5 . . 0.5 .w u t sy w wy wy w wM a l a l N lσ σ= + +∑         (4.15) 

N : Başlık kolonların toplam eksenel yükleri (kgf) 

at : Başlık kolonda eğilme donatısının toplam alanı (cm2) 

lw : Başlık kolonların ağırlık merkezleri arasındaki mesafe (cm) 

awy : Perdedeki toplam kayma donatısı alanı (cm2) 

σwy : Perdedeki kayma donatısının akma dayanımı (kgf/cm2) 

σsy : Başlık kolonundaki boyuna donatının akma dayanımı (kgf/cm2) 

 

Şekil 4.3 : Her İki Ucunda Başlık Kolonu Bulunan Perde 

4.7.2.4 Her iki ucunda ba şlık kolonu bulunan perdelerin kayma dayanımı 

( )0.23

0

0.053 18
0.85 0.1

/ / 0.12
te c

su wy se e e e

p f
Q p b j

M Q l
σ σ

 + = + + +  
   için 1 ≤M/(Ql)≤3       (4.16) 

pte = 100at/(bel) Çekme donatısı oranı 

at: Perdede çekme donatısı alanı (cm2) 

be : A/l∑  (cm) 

A∑  : Perde enkesit alanı 

pse= ah/(be.s) Enine donatı oranı 

ah : Bir çift enine donatının enkesit alanı 

s: Enine donatı aralığı 
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σwy: Perdedeki enine donatının akma dayanımı (kgf/cm2) 

σoe: N/(bel) Eksenel gerilme 

je: Basınç kuvveti ile çekme kuvveti arasındaki moment kolu (cm) 

pse: Perdedeki enine donatı oranı 

Başlıksız perdenin e ğilme dayanımı: 

Mevcut geometrisi ve donatı düzeni dikkate alınarak Denklem (4.15)’den hesaplanır. 

Başlıksız perdenin kayma dayanımı: 

Mevcut geometrisi ve donatı düzeni dikkate alınarak Denklem (4.16)’dan hesaplanır 

4.7.2.5 Herhangi bir konumunda tek kolonla birle şen perdenin e ğilme 

dayanımı 

 ( )0.9 0.5 1 2 1 t y
u t y

e c

aN
M a D ND

b Df N

σβ σ β
    = + + + − +       

        (4.17) 

at : Perdeye dik kolon donatı alanı (cm2) 

A : Kenar perdeleri içeren toplam kesit alanı (cm2) 

L’  : kenar duvarları içeren toplam kesit uzunluğu (cm) 

be = A/L'∑  (cm) 

β : Basınç kenarındaki kenar perdenin uzunluğunun kolonun derinliğine oranı 

 

Şekil 4.4: Herhangi Bir Konumunda Tek Kolon Bulunan Perde 

4.7.2.6 Herhangi bir konumunda tek kolonla birle şen perdenin kayma 

dayanımı  

 
( )0.23

1 0

0.053 18
0.85 0.1

/ / 0.12
t c

su wy we e e e
e

p f
Q p b j

M Q d
σ σ

 + = + + +  
      (4.18) 
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pte = at/(bede) 

at : Kolonda çekme donatısı alanı  

be : A/Lw (cm) 

de : Kolonda çekme donatısının ağırlık merkezinden betonun uç basınç lifine olan 

mesafe (cm) 

pweσwy = pwσwy(b/be) + pshσsy(t/be) 

psh : Perdedeki yatay donatının kolondakine oranı 

σsy : Perdedeki yatay donatının akma sınırı (kgf/cm2) 

pw  : Perdedeki boyuna donatının kolondakine oranı 

σwy  : Perdedeki boyuna donatının akma sınırı 

σoe : N/(beje) (kgf/cm2) 

je : (7/8)de 

be = A/L'∑  (cm) 

4.7.2.7 Bir elemanın yanal kapasitesi ve göçme meka nizması 

Göçme mekanizmasının tespit edilebilmesi için eğilme kapasitesinin hesabında 

kolonlar için (4.19) perdeler için (4.20) denklemleri kullanılır.  

Kolonlarda: 

 ( ) oubwutwmuc hMMQ /+=  (4.19) 

h0 : Kolon temiz yüksekliğidir.  

Perdelerde: 

 wuwmuw hMQ /2=  (4.20) 

hw : Perde temiz yüksekliğidir. 

Perde çok katlı bir perde ve en yüksek katın seviyesinde ise sağ taraftaki 2 katsayısı 

ihmal edilecektir. Hesaplamalar sonucunda elde edilen değerlerden büyük olanı C 

indisi hesabında kullanılacaktır. C indisi düşey taşıyıcı elemanın maksimum yatay 

yük taşıma kapasitesinin incelenen kat elemanın üstündeki ağırlıklar toplamına 

oranıdır (4.21). Elemanın göçme mekanizmasını eğilme ve kayma kapasitelerinden 

küçük olanı belirlemektedir. Eleman görece küçük olan kesme kuvvetine ulaştığında 
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kapasitesini dolduracağından göçme durumu olarak etkin olan küçük kapasiteye 

sahip hesap değeri olmaktadır. 

uQ
C

W
=∑                                                                                                 (4.21) 

Qu : Maksimum yatay yük taşıma kapasitesi 

W∑  : İncelenen katın üstündeki kısmın toplam ağırlığı 

4.7.3 3. aşama değerlendirmesinde (C) 

Düşey taşıyıcı elemanların C indisinin hesap yöntemi 2. aşamada belirtilen 

denklemlerle aynıdır. 3. aşamanın diğer aşamalardan farkı, kirişlerin etkilerinin ve 

göçme mekanizmalarının hesaba dahil edilmiş olmasıdır, bu sebeple 3. aşamanın 

hesap detayları ve denklemleri çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. 

4.8 F Süneklik İndeksinin Hesaplanması 

Bir elemanın sünekliği değerlendirmenin yapıldığı aşamaya, elemanın göçme 

moduna, elemanın şekil değiştirme kabiliyetine ve deprem hareketine verdiği yanıt 

doğrultusunda değişir. Bu yönetmelik kapsamında sünekliği sabit olarak alınabilecek 

tek düşey taşıyıcı eleman kesme göçme durumuna sahip perdelerdir. Diğer düşey 

taşıyıcı elemanlar için her inceleme seviyesinde ayrı süneklik hesabının yapılması 

ve F süneklik indislerinin elde edilmesi gerekir. 

4.8.1 1. aşama değerlendirmesinde (F) 

1. aşama hesaplarında kullanılacak olan F süneklik indisi değerleri düşey taşıyıcı 

eleman özelliklerine göre Çizelge 4.6’da gösterilmiştir. 

Çizelge 4.6:  1. aşama Düşey Taşıyıcı Elemanların F Süneklik İndeks 
Değerleri 

ELEMAN F- İNDEKSİ DEĞERİ 
Kolon (h0 / D >2) 1.0 
Kısa kolon (h0 / D ≤2) 0.8 
Perde duvar 1.0 

4.8.2 2. aşama değerlendirmesinde (F) 

F süneklik indisi hesaplamaları Çizelge 4.2’de gösterilen 2. aşama düşey taşıyıcı 

elemanların sınıflandırmasındaki eleman tiplerine göre ayrı ayrı yapılır. 
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4.8.2.1 Kayma perdesi süneklik indeksi 

Kesme göçmesi özelliği gösteren perdelerin süneklik indis değeri her durumda 1.0 

olarak tanımlanmaktadır. 

4.8.2.2 Eğilme perdesi süneklik indeksi 

wQsu / wQmu =1.0 ise F=1.0      (4.22a) 

wQsu / wQmu ≥1.3 ise F=2.0      (4.22b) 

1.0 < wQsu / wQmu ≤1.3         (4.22c) 

Eğilme perdesi için hesaplanan wQsu / wQmu oranı (4.22c) denkleminde gösterildiği 

durumdaki gibi belirtilen değerler arasında kaldığı durumda perde süneklik indisi 

interpolasyon ile hesaplanmaktadır. Herhangi Bir Konumunda Tek Kolonla Birleşen 

Perde tanımı içine giren düşey taşıyıcı elemanlarda ise F=1.50 olarak alınmaktadır. 

wQsu = Perde kayma kapasitesi. 

wQmu = Perde eğilme kapasitesi.  

4.8.2.3 Kayma kolonu süneklik indeksi 

 250

250

1.0 0.27 su

y

R R
F

R R

−
= +

−
                                                                  (4.23) 

Ry  = Göreli dönmeler açısından akma şekil değiştirmesi. (Önerilen Ry  =1/150) 

R250 = Kayma perdelerinin süneklik indisine karşılık gelen, standart göreli dönmesi. 

(Önerilen R250 = 1/250) 

Rsu  =Kesme kolonu elamanının nihai şekil değiştirme kapasitesi durumundaki göreli 

dönmesi. 

4.8.2.4 Eğilme  kolonu süneklik indeksi 

Rmn < Ry olması halinde; 

250

250

1.0 0.27 mu

y

R R
F

R R

−
= +

−
       (4.24) 

Rmn ≥ Ry olması halinde; 

2 / 1
3.2

0.75 (1 0.05 / )
mu y

mu y

R R
F

R R

−
= ≤

⋅ +
      (4.25) 
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Ry  = Göreli dönmeler açısından akma şekil değiştirmesi. (Önerilen Ry  =1/150) 

R250 = Kayma perdelerinin süneklik indisine karşılık geleb, standart göreli dönmesi. 

(Önerilen R250 = 1/250) 

Rmu  = Eğilme kolonu elamanının nihai şekil değiştirme kapasitesi durumundaki 

göreli dönmesi. 

4.8.2.5 Kısa  kolon süneklik indeksi 

2. aşama değerlendirmesinde kısa kolonların süneklik indisleri F=0.8 olarak dikkate 

alınmaktadır. 

4.8.2.6 Bir ve/veya birden fazla kolonlu perde duva rlar 

Bu tür düşey taşıyıcı elemanların süneklik değerlerinin hesabı üç ayrı katagoride 

derlenmiştir. 

(i) Tek  Kolonlu veya Kolonsuz Perde Duvar 

Bu tür perdelerin süneklik değerleri hesaplamaları Kayma Perdesi ve Eğilme 

Perdesi başlıklı maddelerin altında anlatıldığı gibi yapılacaktır. 

(ii) Tek Kolonlu veya Çift Kolonlu Perde Duvar 

h0/H0 > 0.75 ise; F=1.00 

h0/H0 ≤ 0.75 ise; F=0.80 

h0= İncelemenin yapıldığı doğrultuda kolon temiz yüksekliği 

H0 = Kolonun alt döşeme tabanından üst döşeme tavanına kadar olan uzunluğu. 

(iii) Kolon 

Süneklik indisi Kayma Kolonu ve Kısa Kolon başlıklarında belirtildiği gibi hesaplanır. 

Fakat indis değeri hesaplanırken kolonun yapacağı plastik dönme değeri cRmp 0.50 

kat azaltılmalıdır. Elde edilecek olan süneklik değeri 1/150 değerinden büyük 

olmamalıdır. 

4.8.3 3. aşama değerlendirmesinde (F) 

Daha detaylı sınıflandırmaların bulunduğu Aşama 3’te süneklik indisi de daha 

detaylı olarak açıklanmaktadır. Aşama 3 yapılacak olan çalışmanın kapsamı dışında 

tutulduğu için, düşey taşıyıcıların sünekliklerinin nasıl hesaplanacağının açıklandığı 

bu bölüm değerlendirme dışı tutulmuştur.  
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4.9 SD düzensizlik indeksi  

Sismik performansı etkileyen faktörlerden kütle ve rijitlik merkezi veya bir yapının 

düzensizlik etkisi SD indisi kullanılarak yapı performansına dahil edilecektir. SD 

düzensizlik indisi Is sismik performans indisi hesabına (4.1) doğrudan etki 

etmektedir. Düzensizlik indisi hesaplanmasında J.S.İ.Y.’de dahil edilen parametreler 

aşağıda belirtildiği gibidir. 

1. aşama değerlendirmesi; 

Yapının planı ile ilgili düzensizlikler aşağıda ifade edilmiştir; 

• Plan düzensizliği 

• Binalar arası derz mevcudiyeti 

• Planda uzunluk / genişlik oranı 

• Döşemelerdeki boşluk (avlu vb.) 

• Diğerleri 

Yapının düşeydeki düzensizlikleri ile ilgili kısımlar aşağıda ifade edilmiştir; 

• Bodrum katların mevcudiyeti 

• Kat yüksekliği düzensizliği 

• Yumuşak katın mevcudiyeti 

• Diğerleri  

2. aşama değerlendirmesi;  

Aşağıdaki kısımlar, 1.seviye metoduna ilave edilmelidir; 

• Planda ağırlık merkezi veya rijitlik merkezinin dışmerkezliği 

• Kat kütle veya kat rijitlik düzensizliği 
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3. aşama değerlendirmesi;  

2. aşama değerlendirmesinde kullanılan SD indis değeri, 3. aşama 

değerlendirmesinde aynen kullanılmaktadır. 

4.9.1 SD düzensizlik indeksi hesaplaması 

SD indis değeri 1. aşama değerlendirmesi için denklem (4.26)’dan, 2. ve 3. aşama 

değerlendirmeleri için denklem (4.27)’dan hesaplanabilir. Çizelge 4.7, her denetleme 

kısmı hakkındaki dereceleri temsil eden Gi faktörünün değerlendirilmesi ve yapının 

performansına göre her kısmın bir çeşit etki derecesini temsil eden Ri faktörü için 

kullanılmaktadır.  

Çizelge 4.7:  SD İndeks Değerleri için Gi ve Ri İndisleri 

 
Gi DEĞERİ Ri DEĞERİ 

1,0 0,9 0,8 R1i R2i 

Y
at

ay
 D

üz
en

si
zl

ik
 

a Düzen a1 
 

a2 
 

a3 1.0 0.5 

b 
Uzunluk/genişlik 

 b≤5 5<b≤8 8<b 0.5 0.25 

c Dar Kısım c≥0,8 0,8>c≥0,5 0,5>c 0.5 0.25 

d Genleşme derzi 
 

d≥1/100 1/100>d>1/200 1/200>d 0.5 0.25 

e 
Boşluk alanı 

 
e≤0,1 0,1<e<0,3 0,3<e 0.5 0.25 

f 
Boşluğun 

eksantrikliği 
f1≤0,4ve 
f2≤0,1 

f1≤0,4 ve 
0,1<f2≤0,3 

0,4<f1veya 
0,3<f2 

0.25 0.00 

g 
Diğerleri 

      

D
üş

ey
 

D
üz

en
si

zl
ik

 h Bodrum Kat 1.0≤h 0.5≤h<1.0 h<0.5 0.5 0.5 

İ Kat Yüksekliği 
Düzensizliği 

0.8≤I 0.7≤I<0.8 I<0.7 0.5 0.25 

j Yumuşak Kat Yok Var Eksantrik 1.0 1.0 

k       

E
ks

an
tr

is
ite

 

l Eksantrisite oranı l ≤ 0.1 0.1< l ≤ 0.5 0.15 < l  1.0 

m 
     1.0 

R
iji

tli
k 

n 
Kütle/Rijitlik oranı n≤1.3 1.3<n≤1.7 1.7<n  1.0 

o  
     1.0 
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(Çizelge 4.7´deki a - j arası ifadeleri, binanın her katı için belirlenmeli ve bu 

değerlerin en küçüğü alınarak tüm katlara uygulanmalıdır. l – n arası ifadeleri, her 

katta ve doğrultuda belirlenmelidir.)  

1. aşama değerlendirmesi için; 

 SD1 = q1a*q1b*...............q1k (4.26) 

q1i = { 1 - ( 1 - G i) Ri }  i = a,b,c,d,e,f,g,i,j,k 

  q1i = { 1 - ( 1 - G i) Ri }  i = h  

2. aşama ve 3. aşama değerlendirmesi için; 

 SD1 = q2a*q2b*...............q2o  (4.27) 

   q2i = { 1 - ( 1 - G i) Ri }  i = a,b,c,d,e,f,g,i,j,k,l,m,n,o 

    q2i = { 1,2 - ( 1 - G i) Ri }  i = h 

a: Plan düzeni:  

Planda çıkıntı yapan bölüm, küçük kısım olarak ifade edilirken, büyük kısım ise ana 

bölüm olarak ifade edilir. Çıkıntı yapan kısmın (h/b) oranı 0,5’ten küçük ise, bu ifade 

içerisinde göz önünde bulundurulmayacaktır.  

a1: Simetrik yada simetriğe yakın plan ve çıkıntı yapmış a alanı toplam kat alanının 

%10’undan daha az olduğu durumu ifade eder 

a2: L,T, veya U biçimli plan ve çıkıntı yapmış a alanı toplam kat alanının %30’undan 

daha az olduğu durumu ifade eder 

a3: L,T, veya U biçimli plan ve çıkıntı yapmış a alanı toplam kat alanının %30’undan 

daha fazla olduğu durumu ifade eder 

 

Şekil 4.5 : SD İndeksi Plan Düzenleri 
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b: Uzunluk/Geni şlik:  

Binanın planda dikdörtgen olmadığı durumlarda uzun kenar, eğer çıkıntı yapan 

kısım a1 plan düzenine giriyor ise çıkıntı yapan kısım önemsenmeden; diğer 

koşullarda ise Şekil 4.5’te görüldüğü gibi b1=2l veya b2 değerlerinden büyük olan 

hesaba alınır. Bina planda (5) numara ile gösterilen şekle sahip ise ve çıkıntısı 

olarak ele alınan kısmı yok ise; en uzun kenar uzunluğu, uzun kenarın uzunluğu 

olarak alınabilir. Eğer bina planda (6) numara ile gösterilen şekle sahip ise; kısa 

kenarın uzunluğu, uzun kenar ile aynı uzunluktaki eşdeğer dikdörtgen olarak 

düşünülebilecek bir plana göre bulunabilir. 

c: Dar kısım: 01 DDc =  

Şekil 3.4’te gözüken (1) ve (2) numaralı bina planları dar kısımlara sahip olarak 

tanımlanırken, (3) ve (4) numara ile gösterilen bina planları dar kısmı olmayan bina 

olarak tanımlanmaktadır. (2) numara ile gösterilen durumlarda, a:plan düzeni ve 

c:dar kısım değerlendirilerek, içlerinden daha kötü sonuç çıkan değer kullanılacaktır.  

 

Şekil 4.6 :  Planda Dar Kısım Tanımları 

d: Yapısal derz: d= dilatasyon genişliği / temelden incelenen kat seviyesine kadar 

olan yükseklik. Böyle binalar için düzensizlik indisi dilatasyon ile ayrılmış her bir blok 

için ayrıca hesaplanır.  

e: Döşeme bo şluğu alanı: d= döşeme boşluğu alanı / toplam kat alanı.  

Döşeme boşluğu, iki veya daha fazla katın döşemelerindeki birbirlerine geçiş imkânı 

veren boşluklarına denir. Eğer söz konusu boşluklar betonarme perdeler ile 

çevrilmiş durumda iseler, bu boşluklar döşeme boşluğu olarak adlandırılmamaktadır. 

f: Dö şeme bo şluğu dışmerkezli ği:  

f1= döşeme boşluğu alanı ve toplam kat alanı merkezleri arasındaki mesafe / planın 

kısa kenar uzunluğu = r/y 

f2= döşeme boşluğu alanı ve toplam kat alanı merkezleri arasındaki mesafe / planın 

uzun kenar uzunluğu = r/x 

f ifadesi için gerekli semboller, Şekil 4.7’te gösterildiği gibidir. 
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h: Bodrum kat düzensizli ği: h= bodrum kat alanı / zemin kat alanı.  

i: Kat yüksekli ği düzensizli ği: i= bir üst katın yüksekliği / incelenen kat yüksekliği. 

İncelenen kat en üst kat ise, bir üst katın yüksekliği yerine bir alt katın yüksekliği 

alınmalıdır.   

j: Dışmerkezlikli yumu şak kat:  j= Taşıyıcı sistem çerçevelerden oluşuyor ise, 

böyle bir düzensizlik söz konusu değildir.  

 

Şekil 4.7 : Planda Boşluk Alanı 

l:Dışmerkezlik oranı:  ( )22 LB

E
l

+
=   

 

Şekil 4.8 :   Plan Eksantrikliği 

G: Rijitlik merkezi 

S: Ağırlık merkezi 

Çerçevelerin rijitliği =(Kolon alanları toplamı + Duvar alanları toplamı α× ) olup α  

değerleri Çizelge 4.8´de sunulmuştur. 

E: Rijitlik merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe 
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B:  Planın kısa kenar uzunluğu 

L:  Planın uzun kenar uzunluğu 

Çizelge 4.8:  Dışmerkezlik Oranının (l) Bulunması İçin Gerekli α  Değerleri 

h / l 

h: Perde Yüksekliği 

l: Perde Uzunluğu 

α  

Perde Çerçevenin 
İçinde İse 

Perde Çerçevenin 
Dışında İse 

3,0≤h/l 

2,0≤h/l<3,0 

1,0≤h/l<2,0 

h/l<1,0 

1,0 

1,5 

2,5 

3,5 

0,3 

0,5 

0,8 

1,2 

n: Rijitlik/Kütle Oranı:   n= β
1

)1(

)1(
××

+

+

i

i

i

i

K

W

W

K
      ,    NN /)1( −=β                       

N:   İncelenen katın üstündeki katların sayısı 

Wi: İncelenen katın üstündeki katların toplam ağırlığı 

K i:   İncelenen katın rijitliği = [Kolon alanları toplamı + ∑(Duvar alanları toplamı α× )] / 

kat yüksekliği 

En üst kat incelenirken, (i+1). kat yerine (i-1). kat denklemde işleme konur ve β=2.0 

alınır. Orta katlarda da inceleme yapılırken, yine benzer uygulama yapılır. 

Yukarıdaki denklem sonuçları karşılaştırılarak büyük çıkan değer alınır.  

4.10  Yıpranma-zaman indeksi T 

Eleman kuvveti, rijitlik, süneklik v.b gibi yapısal performans, çatlaksız veya 

deformasyonsuz yapı düşünülerek hesaplanır. Yapılarda bu ve benzeri zamana 

bağlı değişkenlerin etkisini hesaba katan makul ve basit teknikler henüz 

geliştirilememiştir. Zamanın yıpratıcı etkileri genel olarak T indisi tarafından hesaba 

katılır. T indisinin değerlendirilmesi saha çalışmaları sonucunda elde edilmektedir. Is 

yapı performans indisine denklem (4.1)’de doğrudan etkiyen bu değer yapının 

zaman içerisinde maruz kaldığı etkilerin bu yöntemde dikkate alındığının 

göstergesidir. 
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4.10.1 1. aşama değerlendirmesi 

T indisinin bu aşamada hesaplanması saha denetlemeleri neticesinde Çizelge 

4.9’un doldurulması ile yapılır. T indisi Çizelgeda incelenen durumlara karşılık gelen 

puanlardan en küçük değeri olarak alınmaktadır. 

4.10.2 2. aşama değerlendirmesi 

2. aşama değerlendirmesinde T indisi (4.28) nolu denklemden hesaplanır.  

 T = (T1 + T2 + .............+TN) / N (4.28) 

Ti denetlenen her kat için T indisini temsil eder ve (4.28) nolu denklemden 

hesaplanır.  

 Ti = (1-p1)(1-p2)        i = 1,2,3,...........,N (4.29) 

Ti : İncelenen her kat için T indisi 

N : Kat sayısı 

p1 ve p2, yapıda yıpranmayla ilgili faktörleri ifade eder. p1 veya p2 faktörü Çizelge 
4.10’deki her kısım için puanların toplamı olarak alınmalıdır, ancak bu puan 0 olarak 

ifade edilirse, yapıda belirli koşullar gözlenmediği anlamına gelmektedir. 
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Çizelge 4.9:  T İndeksi İçin Değerlendirme İndeksleri 
 
[A] 

İncelenen 
Detaylar 

 
[B] 

Gözlemlenen Yapısal Durum 

 
[C] 
 
T Değeri 

 
[D] 

2. İnceleme 
Seviyesinde Dikkat 
Edilmesi Gereken 

Hususlar 

Sehim 

Bina eğime veya düzgün olmayan bir oturmaya sahip 0,7 

Yapısal çatlaklar 
ve sehim, 

 

Binanın doldurulmuş zemin üzerinde olması 0,9 

Kiriş veya kolonlarda görülebilir deformasyon 0,9 

Hiçbiri yok 1,0 

Perdeler veya 
kolonlarda 
çatlaklar 

Yağmur suyu sızıntısı sonucu gözlemlenebilir donatı 
korozyonu 

0,8 

Yapısal çatlaklar 
ve sehim, 

 

Kolonlarda görülebilir eğik çatlaklar 0,9 

Perdelerde çok görülen eğik çatlaklar 0,9 

Yağmur suyu sızıntısı var ama donatı korozyonu yok 0,9 

Hiçbiri yok 1,0 

Yangın 

Yangın geçirmiş fakat onarılmamış 0,7 
Yapısal çatlaklar 

ve sehim, 
Bozulma ve 
yaşlanma 

Yangın geçirmiş ve onarılmış 0,8 

Hiçbiri yok 1,0 

Bina kullanımı 
Kimyasal etkilere maruz kalmış 0,8 

Bozulma ve 
yaşlanma 

Hiçbiri yok 1,0 

Binanın yaşı 

30’dan fazla 0,8 

Bozulma ve 
yaşlanma 20’den fazla 0,9 

20’den az 1,0 

Kaplama 
malzemesi 

durumu 
Dış yüzeylerde ciddi bozulma 0,9 

Bozulma ve 
yaşlanma 
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Çizelge 4.10:  Puanlar ve Kısımların Değerlendirilmesi (2. aşama değerlendirmesi 
için) 

ELEMANLAR DERECE ÇATLAKLAR VEYA ŞEKİL DEĞİŞTİRME (p1) 
BOZULMA (p 2) 

  a1 b1 c1 a2 b2 c2 

Döşeme 

Toplam döşemenin 
1/3’ünden fazla 0,017 

 
0,006 

 
0,002 

0,005 
 

0,002 
 

0,001 

0,001 
 

0,000 
 

0,000 

0,017 
 

0,006 
 

0,002 

0,005 
 

0,002 
 

0,001 

0,001 
 

0,000 
 

0,000 

Toplam döşemenin 
1/3 ile 1/9 arası 

Toplam döşemenin 
1/9’undan az 

Kirişler 

Toplam kirişlerin 
1/3’ünden fazla (bir 
yönde) 

0,050 
 
 

0,017 
 

0,006 

0,015 
 
 

0,005 
 

0,002 

0,004 
 
 

0,001 
 

0,000 

0,050 
 
 

0,017 
 

0,006 

0,015 
 
 

0,005 
 

0,002 

0,004 
 
 

0,001 
 

0,000 

Toplam kirişlerin 1/3 
ile 1/9 arası 

Toplam kirişlerin 
1/9’undan az 

Kolonlar veya 
perdeler 

Toplam elemanların 
1/3’ünden fazla 

0,150 
 
 

0,050 
 
 

0,017 

0,045 
 
 

0,015 
 
 

0,005 

0,011 
 
 

0,004 
 
 

0,001 

0,150 
 
 

0,050 
 
 

0,017 

0,045 
 
 

0,015 
 
 

0,005 

0,011 
 
 

0,004 
 
 

0,001 

Toplam elemanların 
1/3 ile 1/9’u arası 

Toplam elemanların 
1/9’undan az 

p1 veya p2 
değerleri 

Alt toplam       
Toplam p1 = p2 = 

4.10.3 3. aşama değerlendirmesi 

Bu aşamada T indisi, 2. aşamada elde edilen değerlerle aynı olarak ifade edilir. 

Bununla birlikte, ileri bir analiz için elemanın üzerindeki çatlakların veya 

deformasyonun etkileri eleman dayanımı ve sünekliğinin hesabına katılmışsa, T 

indisi Çizelge 4.10’dan bağımsız olarak 0 alınabilir.  

4.11 Yapısal Olmayan Elemanlar İçin Sismik İndeksin Belirlenmesi (IN) 

Deprem performansı yapının taşıyıcı sistemi ile ilgili olduğu kadar taşıyıcı olmayan 

öğelerinin deprem sırasında bina içindeki ve çevresindekilere verebileceği muhtemel 

yaralanma ve can kayıplarının da dikkate alındığı bir kavramdır. Bu sebeple bir 

yapıda dış cephesine bağlanmış düşme potansiyeli bulunan cisimlerinin 

değerlendirmesi de Japon Sismik İndeks Yöntemi kapsamındadır. Yapısal olmayan 

öğelerin sismik performansı IN indisi ile değerlendirilir ve bunların sismik 

performansını değerlendirmek için takip edilen yöntem düşen nesnelerin bir insanın 

yaşamına zarar verme potansiyeli üzerinden değerlendirilir.  
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4.11.1 1. aşama değerlendirmesi 

IN indisi denklem (4.30) ile hesaplanır. Değerlendirme tehlike oluşturan cephe ve 

cepheye tespit edilmiş elemanlar ve binanın kullanım özelliklerinden kaynaklanan 

insan yoğunluğu konuları üzerine odaklanmaktadır.  

 IN = 1 – ( B*H ) (4.30) 

İmalat indeksi B: 

Yapısal olmayan elemanların göçme – yıkılma riskini yapının imalat özelliklerine 

dayanarak, uygunluk ve hasar indislerini kullanarak tanımlayan bir indistir.    

Kaza riski indeksi H : 

Yoğunluk İndisi ve Risk Azaltma İndisi ile hesaplanan bu değer, yapısal olmayan 

elemanların sebep olabileceği insani yaralanmaları dikkate alan bir indistir. 

4.11.2 2. aşama değerlendirmesi 

2. aşamada IN indisi (4.31) nolu denklem kullanılarak hesaplanır. Değerlendirme her 

kat ve her çerçeve yönü için yapılmaktadır.  

 ∑
∑

−=

j

jjjj
N L

LHWB
I 1  (4.31) 

B j : Yapıyla ilgili indis 

Wj : Duvar vb. yapısal olmayan elemanların alan indisi 

Hj : Kaza riski indisi 

L j : Duvarın birim uzunluğu 

4.11.3 3. aşama değerlendirmesi 

3. aşama değerlendirmesi için yapısal olmayan elemanlar için sismik indis 2.  

aşamada değerlendirildiği gibi hesaplanmaktadır.  

4.12 İmalat İndeksi (B) Hesaplanması 

4.12.1 1. aşama değerlendirmesi 

B indisi (4.32) nolu denklemden hesaplanır. 

 B = f + ( 1- f )t (4.32) 

f:  Yapısal olmayan eleman ile yapı arasındaki esnekliği temsil eden  faktör 

t:  Yapısal olmayan elemanın durumunu ifade eden faktör 
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f ve t değerleri  Çizelge 4.11 ve 4.12’den elde edilmelidir. 

Çizelge 4.11:  f İndisi Değerleri 1. Aşama Değerlendirmesi 

Yapısal olmayan elemanlar 
Bina yapısı 

gs1 gs2 

ga1 

ga2 
0,5 
0 

1,0 
0,5 

  

gs1 : Sünekliği oldukça küçük olan yapılar (Kısa kolonlardan oluşan yapılar vb.) 

gs2 : Sünekliği oldukça büyük olabilen yapılar (Perdesiz ve az perdeli yapılar vb.) 

ga1 : Sünekliği oldukça küçük olan yapısal olmayan eleman (Beton bloklar ve 

pencere camları vb.) 

ga2 : Sünekliği büyük olan yapısal elemanlar (Metal giydirme cephe, Sürgülü 

pencereler veya beton duvarlara monte edilmiş cephe elemanı karolar vb.) 

Çizelge 4.12:  t İndisi Değeri 1. Aşama Değerlendirmesi 

Geçmişte kaydedilen hasar veya bozukluk t = 0,1 

Geçmişte kaydedilmemiş hasar veya bozukluk t = 0,5 

4.12.2 2. ve 3. aşama değerlendirmesi 

B indisi (4.32) nolu denklemden hesaplanır. Bununla beraber (4.32) nolu 

denklemdeki f ve t indisi 2. aşamada Çizelge 4.13 ve 4.14’ten elde edilmektedir.  

Çizelge 4.13:  f İndisi Değeri 2. Aşama Değerlendirmesi 

Yapısal 
olmayan 

elemanlar 

Bina yapısı 

gs1 gs2 gs3 gs4 

ga1 

ga2 

ga3 

ga4 

0,3 
0 
0 
0 

0,8 
0,3 
0 
0 

0,9 
0,8 
0,3 
0 

1,0 
0,9 
0,8 
0,3 

gs1 : Sünekliği oldukça küçük olmak zorunda olan yapı (gevrek kısa kolonlardan 

oluşan yapı vb.) 

gs2 : Sünekliği oldukça küçük olabilen yapı (kesme kolonları veya kesme göçmesi 

olarak düşünülen perdeleri içeren yapı vb.) 

gs3 : Sünekliği oldukça büyük olabilen yapı (kolonlar veya eğilme göçmesi olarak 

düşünülen perdeleri içeren yapı vb.) 

gs4 : Sünekliği yeteri kadar büyük olmak zorunda olan yapı (eğilme kolonları veya 

perdelerden meydana gelen yapı vb.) 
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ga1 : Sünekliği oldukça küçük olmak zorunda olan yapısal olmayan eleman (beton 

blok duvarlar, cam blok duvarlar ve pencereler vb.) 

ga2 : Sünekliği oldukça küçük olabilen yapısal olmayan eleman (karolar ve sıva gibi) 

ga3 : Sünekliği oldukça büyük olabilen yapısal olmayan eleman (metal giydirme 

cephe, düşey sürmeli pencere ve beton duvarlara monte edilmiş karolar vb.) 

ga4 : Sünekliği yeteri kadar büyük olmak zorunda olan yapısal olmayan eleman (özel 

teknikle tasarlanmış yapısal olmayan beton duvarları yerinde dökmek vb.) 

Çizelge 4.14:  t İndisi Değeri 2. Aşama Değerlendirmesi 

Kaydedilen tamir ve bozukluklar 
Bina yaşı 

3’den az 3 ile 10 arası 10’dan fazla 

Kaydedilen bozukluklar ama tamir 
edilmemiş 1,0 1,0 1,0 

Kesin olarak kaydedilen sıkıntılar 0,2 0,2 0,5 

Kaydedilen bozukluk yok veya 
bozukluklar tamamıyla tamir 
edilmiş 

0 0,2 0,3 

Yapısal Olmayan Elemanların Alan İndeksi (W) Hesaplanması 

Yapısal olmayan elemanın alanıyla ilgili W indisi (4.33) nolu denklemden hesaplanır.  

 W = a + b(h1 / hs) (4.33) 

a = 0,5  b = 0,5 

h1 : Yapısal olmayan elemanın düşey uzunluğu 

hs : Kat yüksekliği (3,5m alınabilir) 

4.13 Kaza Riski İndeksinin (H) Hesaplanması 

1. aşama değerlendirmesi; 

H indisi Çizelge 4.15’ten elde edilmelidir.  

Çizelge 4.15:  H İndeksi Değeri 

Dış perdeler etrafındaki şartlar 
Koruma objeleri 

Sağlanmış Sağlanmamış 
Bir binanın çıkışı veya girişi yanındaki dış 
kısmı, cadde 1,0 0,3 

Diğerleri 0,5 0,1 
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2. aşama değerlendirmesi; 

H indisi (4.34) nolu denklem kullanılarak hesaplanır.  

 H = Σekck (4.34) 

ek: Yoğunluk İndeksi; Yapısal olmayan elemanların deprem hareketi sebebiyle 

oluşabilecek hasarın oluşacağı bölgede insanların bulunma olasılığını dikkate alan 

bir indistir. 

ck: Risk Azaltma İndeksi; Kazaya sebep olabilecek yapısal olmayan 

elemanların önlerinde, insanlara zarar vermemesi için alınmış tedbirlerin 

dikkate alındığı bir indistir. ek ve ck faktörleri Çizelge 4.16 ve 4.17’de gösterildiği 

değerleri dikkate alınacaktır.  

Çizelge 4.16:  ek Değeri Çizelgesi 

Çevrelenen çevreler ek değeri 
Halka açık yol 1,0 
Özel yol, avlu, veranda 0,7 
İnsanların yaklaşabileceği açık alan 0,2 
İnsanların yaklaşamayacağı açık alan 0,0 

Çizelge 4.17:  ck Değeri Çizelgesi 

Korunabilir durum ck değeri 
Tamamıyla saçak veya girintilerle korunmuş alan 0 
Saçak veya balkonun altında kalan alan 0 
Yapısal olmayan elemanlı kata göre aynı yatay alan 0,5 
Diğerleri 1,0 

4.14 Sismik Performansın Belirlenmesi 

Sismik performans yapısal ve yapısal olmayan elemanlar için bağımsız olarak 

değerlendirilir. Yapı için elde edilen IS ve IN değerleri bina için hesaplanan ISO Sismik 

Talep İndeksi değeri ile karşılaştırılarak sonuca varılır. Hesaplanan sismik indis 

değerinin sismik talep indisi değerinden büyük olması binanın deprem performansı 

açısından güvenli küçük olması durumunda ise yeterli deprem güvenliği 

sağlayamadığı sonucuna ulaşılır.  

 IS > ISO                           (Güvenli Yapı Durumu) 

 IS < ISO                           (Yetersiz Güvenlikli Yapı Durumu) 

ISO Sismik Talep İndeksi değeri (4.35) denklemi kullanılarak hesaplanmalıdır.  

 ISO = EsxZxGxU (4.35) 
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4.14.1 Temel sismik talep indeksi ES  

Aşamalara göre yapı taşıyıcı sisteminin sahip olması gereken temel sismik 

performansı indis değerini ifade eder.  

Çizelge 4.18 : Aşamalara Göre Es İndeksi Değerleri 

Aşama Es İndeksi De ğeri  
1. Aşama Değerlendirmesi 0,8 
2. Aşama Değerlendirmesi 0,6 
3. Aşama Değerlendirmesi 0,6 

4.14.2 Deprem bölgesi indeksi Z 

Deprem bölgesi indisi Z bölgenin depremselliğini ifade eden bir indistir. Z indisinin 

Türkiye deprem bölgeleri için alınması önerilen katsayılar Çizelge 4.19’dan 

faydalanılmaktadır. Boduroğlu ve diğ. ,(2003) 

Çizelge 4.19 : Deprem Bölgesi İndeksi değerleri Z 

Deprem Bölgesi  Z İndeksi De ğeri  
1.Derece Deprem Bölgesi 1,0 
2.Derece Deprem Bölgesi 0,9 
3.Derece Deprem Bölgesi 0,8 
4.Derece Deprem Bölgesi 0,7 

 

4.14.3 Zemin indeksi G 

Binanın inşa edildiği zemin özelliklerini ve genel jeolojik özelliklerini tanımlamak için 

kullanılan bir indistir. Zemin durumuna göre 1.0 ile 1.1 arasında değişen değerler 

alabilmekte olup, zemin koşulları kötüleştikçe G zemin indisinin değeri de 

büyümektedir. Bu değerler Çizelge 4.20 de gösterilmektedir. 

Çizelge 4.20:  Topoğrafik Etkiler için G Yer İndeksi 

Zemin Durumu  G İndeksi De ğeri  
Genel 1,0 
Kayalık 1,1 
Kısmi Tepe 1,1 
Düzensiz Yüzey Tabakası 1,1 

 

4.14.4 Kullanım indeksi U 

Kullanım indisi binanın kullanım şeklini sismik talep indisi hesabına dahil eden bir 

indistir. Deprem sırasında insanların barınak olarak kullanacağı yerler, tehlikeli 
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madde depoları gibi yapılarda 1,50 konut ve benzeri diğer yapılarda ise 1,00 olarak 

dikkate alınmaktadır. 

4.15 Mevcut Yapıların De ğerlendirmesinde Bir Tarama Yöntemi 

Çalışmada incelenen J.S.İ.Y. Hasan BODUROĞLU ve Pınar ÖZDEMİR ÇAĞLAYAN 

tarafından Zeytinburnu Pilot Projesi kapsamında Deprem Güvenliği Tarama Yöntemi 

ile 2401 adet mevcut betonarme bina değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

Mevcut Yapıların Değerlendirmesinde Bir Tarama Yöntemi (Boduroğlu ve Özdemir, 

2007) yayını ile literatüre kazandırılmıştır. 

Hazırlanan yayında binaların deprem güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılan ve 

çalışmamın konusunu içeren J.S.İ.Y. genel kapsamı ile tanımlanmış olup altı kata 

kadar olan betonarme çerçeve, perde-çerçeve veya sadece perdelerden oluşan 

taşıyıcı sisteme sahip binalar için değerlendirme sonuçları Çizelgeler halinde ifade 

edilmiştir. J.S.İ.Y.‘nin temelini oluşturan Sismik Performans İndeksi, Sismik Dayanım 

İndeksi ve Sismik Talep İndeksi ifadeleri genel olarak tanımlanarak çalışmada 

kullanılan Deprem Güvenliği Tarama Yönteminin esasını oluşturan indis değerleri 

karşılaştırılarak ifade edilmiştir. 

Zeytinburnu Pilot Projesi çerçevesinde elde edilen indis değerlerinin %50,56’lık 

dilimi 0,10 %28,99’luk dilimi 0,05 %15,87’lik dilimi ise 0,15 olarak elde edilmiştir.  
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5. YAPISAL PERFORMANSIN D.B.Y.Y.H.Y. İLE BEL İRLENMESİ 

5.1 Performans Kavramı 

Performansa dayalı tasarım ve değerlendirme, inşaat mühendisliğinin son 

dönemdeki en güncel konuları arasında yer almaktadır. Yer değiştirmeye ve şekil 

değiştirmeye bağlı performans kriterlerini esas alan yapısal değerlendirme ve 

tasarım kavramı, özellikle son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin deprem 

bölgelerindeki mevcut yapıların deprem güvenliklerinin daha gerçekçi olarak 

belirlenmesi ve yeterli güvenlikte olmayan yapıların güçlendirilmeleri çalışmaları 

sırasında ortaya konulmuş ve geliştirilmiştir. Deprem hareketi etkisinde yapılan 

çözümlemelerde kullanılmakta olan hesap yöntemleri hesap kolaylığı bakımından 

yapının elastik davrandığı kabulünü yapmaktadır. Oysa gerçekte yapı elastik ötesi 

davranmaktadır. Elastik davranış göz önüne alınarak yapılan hesaplamalar 

sonucunda bulunan büyüklükler belli katsayılar ile düzenlenmektedir.  

Ülkemizde özellikle 1999 Marmara depremlerinin ardından, 2003 yılında, deprem 

yönetmeliğine mevcut binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve 

güçlendirilmesi ile ilgili bir bölüm eklenmesi ve buna paralel olarak yönetmeliğin 

diğer bölümlerinin de güncelleştirilmesi çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalar 

tamamlanarak 6 Mart 2007 tarihinde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hakkında Yönetmelik (DBYBHY, 2007) yürürlüğe girmiştir. 

5.1.1 Performans hedefi ve seviyeleri 

Performans seviyeleri, verilen bir bina için, bir deprem etkisi altında öngörülen hasar 

miktarının sınır durumlarıdır. Bu sınır durumlar, binadaki yapısal ve yapısal olmayan 

elemanlardaki hasarın düzeyine, bu hasarın can güvenliği bakımından bir tehlike 

oluşturup oluşturmamasına, deprem sonrasında binanın kullanılıp kullanılmamasına 

ve hasarın neden olduğu ekonomik kayıplara bağlı olarak belirlenir. Yapısal ve 

yapısal olmayan elemanların performans seviyeleri birbirinden bağımsız olarak 

tanımlanarak birlikte değerlendirilmesi ve yapının hasar durumunu ifade edebilmesi 

amacıyla yapı performans seviyelerini oluşturmaktadır (ATC-40, 1996; FEMA 356, 
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2000). Yaygın olarak kullanılan yapı performans seviyeleri ve tanımları aşağıda 

verilmiştir. 

5.1.1.1 Yapısal Performans Seviyeleri 

Hemen kullanım performans seviyesi SP-1:  Depremden sonra çok sınırlı yapısal 

hasarın meydana geldiği durumdur. Binanın deprem öncesinde sahip olduğu 

taşıyıcılık özellikleri ve kapasitesi hemen hemen aynen korunduğu, hiç değişmediği 

performans seviyesidir. Yapısal hasarlardan kaynaklanan bir yaralanma söz konusu 

değildir. Yapı deprem sonrası hemen kullanıma açılabilir, (Çizelge 5.1). 

Kontrollü performans aralı ğı SP-2: Bu seviye net bir performans seviyesi olmayıp, 

depremden sonraki hasar durumunu belirten bir performans aralığıdır. Bu aralık can 

güvenliğinin korunmasına ek olarak hasarın belirli ölçüde sınırlandırılmasına karşılık 

gelir. Yönetmeliklerde 50 yıllık bir süre içinde aşılma olasılığı %10 olarak tanımlanan 

deprem etkisinde öngörülen performans seviyesi bu aralığa karşı gelir. Tarihi 

binaların ve değerli mimari özellikleri olan yapıların korunması amacıyla bu 

performans aralığı kullanılabilir. 

Can güvenli ği performans seviyesi SP-3:  Deprem sonrasında taşıyıcı sistemde 

önemli ölçüde hasar olmasına karşın, yerel veya toptan göçme söz konusu değildir. 

Yapı içerisinde bulunan kişilerde yaralanmalar görülebilir ama can güvenliği tehlikesi 

yoktur. Bu performans seviyesindeki yapıların onarılıp tekrar kullanılması 

mümkündür fakat yüksek maliyet gerektirmektedir.  

Sınırlı güvenlik performans aralı ğı SP-4: Bu seviye net bir performans seviyesi 

değildir. Binaların güçlendirilmesinde can güvenliğinin tam olarak sağlanmaması 

durumunda göz önüne alınabilir.  

Bu seviyede, güçlendirme tüm yapısal elemanlar için gerekmeyecektir. Ancak, can 

güvenliği seviyesinden daha fazla, toptan göçme seviyesinden daha az bir 

güçlendirme gerekecektir.  

Yapısal stabilite (Toptan göçmenin önlenmesi) perfo rmans seviyesi SP-5:  Bu 

seviye taşıyıcı sisteminin güç tükenmesi sınırında bulunması durumuna karşılık 

gelir. Yatay yük taşıyan sistem önemli biçimde hasar görmüştür, yanal rijitlik ve 

dayanımda önemli oranda azalmalar olmuş, buna rağmen düşey yük taşımaya 

devam etmektedir. Yapı, stabilitesinin bir kısmını korumasına rağmen deprem 

sonrası artçı şoklar sebebiyle her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu türde 

hasar görmüş binaların onarımı önerilmez, ancak tekrar kullanılması gerekli ise 

geniş kapsamlı bir güçlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu seviye maksimum yer 
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hareketine karşı yapının toptan göçmeye maruz kalmayacağı son noktadır ve yeni 

binalarda maksimum deprem etkisi altında sağlanması gerekir.  

Taşıyıcı elemanların hasarının göz önüne alınmadı ğı performans SeviyesiSP-6:  

Yapısal olmayan elemanların deprem değerlendirmesi ve güçlendirilmesi için bir 

seviye ifade etmesiyle birlikte tam anlamıyla bir seviye değildir. Bina depreme 

dayanamayıp yıkılsa bile binanın korunması yanında, istenen elemanın zarar 

görmemesi durumu bu seviyeyle ifade edilir. 

5.1.1.2 Yapısal olmayan performans seviyeleri 

Taşıyıcı olmayan elemanlarında meydana gelen hasar seviyelerini sınıflandırmaya 

yarar. Ayrıca, doğrudan değerlendirme ve güçlendirme aşamasındaki teknik 

kıstasları belirlemek için de kullanılır. 

İşlevsel performans seviyesi NP-A:  Deprem sonrasında yapısal olmayan 

elemanlarda kullanımı engelleyecek bir hasar söz konusu değildir. Bütün makine ve 

ekipmanlar çalışır durumdadır,  ancak küçük düzeltmeler gerekebilir. 

Hemen kullanım performans seviyesi NP-B:  Yapısal olmayan elemanların 

konumunun değişmediği fakat kullanımı etkileyen, kolayca giderilebilen bazı hasar 

ve aksaklıklarının olduğu performans seviyesidir. Bu seviyede deprem güvenlik 

durumu etkilenmemiştir. 

Can güvenli ği performans seviyesi NP-C:  Deprem sonrasında yapıda önemli 

sayılabilecek hasar olmasına karşın binanın yerel veya toptan göçmesi söz konusu 

değildir. Yapısal olmayan sistemler, makineler ekipmanlar ve araç gereçler onarılıp 

yerlerine yerleştirilmeden çalıştırılamaz ve kullanılamaz. Deprem süresince yapısal 

olmayan elemanların can güvenliği tehdit etme riski çok düşüktür. 

Yapısal olmayan elemanların hasarının göz önüne alı nmadığı performans 

seviyesi NP-E:  Bu seviye tam bir performans seviyesini ifade etmemekle birlikte 

genel durum için bir projelendirme olasılığı sunar, mühendis ve yapı sahibi için 

durumun saptanmasını kolaylaştırır. Yapısal olmayan elemanların taşıyıcı sisteme 

herhangi bir etkisi ve katkısı olmadığı kabul edilerek hesaplar yapılsa da deprem 

anında çerçevelerin içine örülen duvarların yük taşıyarak çerçevelere yardımcı 

olduğu bilinen bir durumdur. Bu nedenle, yapısal olmayan elemanların inşasına 

gereken önem verilmelidir. 
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5.1.1.3 Yapı performans seviyeleri 

Bina performans seviyeleri, binadaki yapısal ve yapısal olmayan elemanların 

performans seviyelerinin bir birleşimi olarak tanımlanır. Binadaki performans 

seviyelerine ilişkin bilgiler Çizelge 5.1’de gösterilmiştir.  

Çizelge 5.1:  Yapı Performans Seviyeleri 

 
Yapısal 

olmayan 
performans 
seviyeleri 

Yapısal performans seviyeleri  

SP-1 
Hemen 
kullanım 

SP-2 
Kontrollü 

hasar 
aralığı 

SP-3 
Can 

güvenliği 

SP-4 
Sınırlı 

güvenlik 
aralığı 

SP-5 
Yapısal 
stabilite 

SP-6 
Hasarın 

gözönüne 
alınmadığı 

NP-A 
Kullanıma 

devam 

1-A 
Kullanıma 

devam 
2-A Tavsiye 

edilmez 
Tavsiye 
edilmez 

Tavsiye 
edilmez 

Tavsiye 
edilmez 

NP-B 
Hemen 
kullanım 

1-B 
Hemen 
kullanım 

2-B 3-B Tavsiye 
edilmez 

Tavsiye 
edilmez 

Tavsiye 
edilmez 

NP-C 
Can 

güvenliği 
1-C 2-C 

3-C 
Can 

güvenliği 
4-C 5-C 6-C 

NP-D 
Azaltılmış 

hasar 

Tavsiye 
edilmez 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D 

NP-E 
Hasarın 

gözönüne 
alınmadığı 

Tavsiye 
edilmez 

Tavsiye 
edilmez 3-E 4-E 

5-E 
Yapısal 
stabilite 

 
Uygulanmaz 

Burada kullanım açısından oldukça yaygın olan 1-A, 1-B, 3-C, 3-D, 5-E performans 

seviyeleri öncelikli olarak açıklanmıştır. 

Kullanıma devam performans seviyesi 1-A (B):  Binanın yapısal olan ve yapısal 

olmayan elemanlarındaki hasar, kullanımı engellemeyecek seviyededir. Binanın 

yedek sistemlerinin devreye girmesi ile kullanıma devam edilir. Can güvenliğine 

ilişkin hiçbir problemin olmadığı ve onarımın gereksiz olduğu durumdur. 

Hemen kullanım performans seviyesi 1-B (IO):  Bu performans seviyesi önemli 

yapılar için öngörülen seviyedir. Bina hacimleri ve sistemleri kullanılabilecek 

durumdadır. Binada bulunan eşyalarda bir miktar hasar olabilir. 

Can güvenli ği performans seviyesi 3-C (LS):  Taşıyıcı sistemde hasar mevcut 

olmasına rağmen, önemli miktarda bir kapasite vardır ve taşıyıcı olmayan 

elemanlarda hasar kontrol altındadır. Ancak bu hasar sonrasında yaralanma söz 

konusu olsa da can güvenliği tehlikesi yoktur. Bu performans seviyesi günümüzdeki 

yönetmeliklerin yeni binalar için öngördüğü bir performans seviyesinden bir miktar 

daha düşük bir seviyeyi ifade eder. Yani yönetmelikler, binanın bu seviyedekinden 

daha fazla yer değiştirme yapmamasını öngörür.  
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Bina performans seviyesi 3-D:  Yapısal elemanlardaki can güvenliği seviyesi ile 

yapısal olmayan elemanlardaki azaltılmış hasar seviyesinin birleşimidir. 

Yönetmeliklerde bulunan 50 yıl %10 olasılıklı deprem tanımı alarak yapılan ve 

deprem kuvvetlerinin %75’ini karşılayabilecek şekilde gerçekleştirilen güçlendirme 

işlemlerinin böyle bir performans seviyesini sağladığı kabul edilebilir. 

Yapısal stabilite performans seviyesi 5-E:  Deprem sonrasında binanın yatay yük 

taşıma kapasitesi tamamen tükenmiştir. Sistem sadece düşey yük altında 

taşıyıcılığını sürdürebilir. Artçı depremler ile birlikte yapıda güç tükenmesi meydana 

gelebilir. Binada yapısal ve yapısal olmayan elemanlardan dolayı can güvenliği 

tehlikesi mevcuttur. 

5.1.2 Yer hareketi 

Performansa dayalı tasarımda, bir yapının performans seviyesi belirlenirken, bu 

yapının hangi deprem etkisi altında, yapısal karşılıklarının belirlenmesi gerektiğine 

karar verilmesi gerekir. Bunun için yer hareketi ile istenilen performans seviyesi 

birleştirilmelidir. Ayrıca deprem etki seviyesinin belirlenmesi için spektrum eğrisinin 

tanımlanması gerekir. Yer hareketinin belirlenmesi tasarım için mutlaka gereklidir. 

Farklı büyüklükteki depremler için yapının farklı kriterleri karşılaması istenir. 

Depremin 50 yıl içerisinde aşılma olasılığı tanımından veya benzer büyüklükteki 

depremler arasındaki ortalama dönüş periyodu tanımından hareket edilir (Çizelge 

5.2).  

Çizelge 5.2: Göz önüne Alınacak Deprem Parametreleri 

Aşılma olasılı ğı Zaman Aralı ğı Ortalama Dönü ş Periyodu  
%50 50 Yıl 72 Yıl 
%20 50 Yıl 225 Yıl 
%10 50 Yıl 474 Yıl 
%2 50 Yıl 2475 Yıl 

Yer hareketi genel olarak üç başlık altında toplanabilir: 

Servis depremi (SE):  50 yıllık bir zaman diliminde meydana gelme olasılığı %50 

olan depremdir. Ortalama dönüş periyodu yaklaşık 72 yıl olan bu depremin yapının 

ömrü boyunca olma ihtimali yüksek ancak, şiddeti ve büyüklüğü düşük olan bir 

depremi tanımlar. Servis depremi seviyesi tasarım depremi seviyesinin yaklaşık 

yarısıdır. 

Tasarım depremi (DE):  50 yıllık periyotlar içinde meydana gelme olasılığı %10 olan 

depremlerdir. Ortalama dönüş periyodu yaklaşık 474 yıl olan bu depremin yapının 

ömrü boyunca olma ihtimali düşüktür. 
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Maksimum deprem (ME):  50 yıllık periyotlar içinde meydana gelme olasılığı %2 

olan depremlerdir. Ortalama dönüş periyodu yaklaşık 2475 yıl olacak şekilde, bölge 

jeolojik bilgileri göz önüne alınarak belirlenebilecek en büyük deprem olarak kabul 

edilir. Maksimum deprem etkileri tasarım depremi etkilerinin yaklaşık 1.25~1.5 

katıdır. Deprem yönetmeliklerinde tasarım depremi etkisinin, bina önem katsayısı ile 

artırılması sonucunda maksimum deprem tanımlanmaya çalışılır. 

Çizelge 5.3’de çeşitli deprem etki seviyeleri için yukarıda tanımlanan yapı 

performans seviyeleri birleştirilmiştir. Burada a, f, k, p amaçları ana binalar için; e, j, 

o amaçları önemli binalar için ve i, n amaçları ise çok özel güvenliği olan binalar için 

kullanılmaktadır. Her bir seviye tek tek belirlenip kullanılabileceği gibi, birden çok 

seviyenin aynı anda bir arada kullanılmasıyla çoklu performans hedefi oluşturulmuş 

olur. 

Çizelge 5.3 : Performans Amaçlarının Sınıflandırılması 

Deprem Yer Hareketi 
Kullanıma  

Devam 
(1-A) 

Hemen  
Kullanım  

(1-B) 

Can 
Güvenli ği 

(3-C) 

Yapısal  
Stabilite  

(5-E) 
%50 / 50 Yıl Servis 

Depremi 
a b c d 

%20 / 50 Yıl e f g h 

%10 / 50 Yıl Tasarım 
Depremi i j k l 

%2 / 50 Yıl Maksimum 
Deprem m n o p 

Seçilen performans seviyesinin, deprem yer hareketi ve maliyetle olan ilişkisi Şekil 

5.1’de üç boyutlu olarak verilmiştir. Kullanılan deprem büyüklüğünün ve istenilen 

performansın artması sonucunda maliyet de artmaktadır. Bu sebeple kullanılacak 

performans amacı yapıya uygun seçilmelidir. 
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Şekil 5.1: Bina Performans Seviyeleri İle Güçlendirme Maliyeti Arasındaki 
İlişki 

5.2 Dinamik ve Statik Hesap Yöntemleri 

Mevcut betonarme binaların çözümlenmesinde doğrusal (lineer) ve doğrusal 

olmayan (nonlineer) analiz yöntemleri uygulanmaktadır. Doğrusal analiz yöntemleri; 

statik yatay yük, dinamik yatay yük ve talep kapasite oranını esas almaktadır. Bu 

analiz yöntemlerinde malzeme bakımından doğrusal davranış göz önüne alındığı 

için mevcut olan ek kapasite kullanılmaz. Doğrusal olmayan analiz yöntemlerinin en 

sık uygulananlarının başında doğrusal olmayan, zaman tanım alanında analiz 

gelmektedir. Ancak bu yöntem genel uygulamalar için oldukça karmaşık ve zordur. 

Bununla birlikte kullanımı daha kolay olan basitleştirilmiş doğrusal olmayan analiz 

yöntemleri de mevcuttur. Bu yöntemlerden; kapasite eğrisi ve indirgenmiş talep 

spektrumu eğrilerinin kesişim noktalarını bularak uygulanan “Kapasite Spektrumu 

Yöntemi” (CSM) ile doğrusal olmayan analiz rahatça yapılabilir. 

Doğrusal analiz yöntemleri, yapının elastik kapasitesi ve ilk akmanın nerede 

oluşacağını açıkça göstermesine rağmen, mekanizma durumlarını ve akma 

sırasındaki kuvvet dağılımını göstermede yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık 

doğrusal olmayan analiz yöntemleri binaların göçme anına kadar olan 

davranışlarının ve göçme durumundaki mod şekillerinin nasıl olacağını büyük 

yaklaşıklıkla gösterir. Tasarımda doğrusal olmayan hesap yöntemlerinin kullanılması 

mühendise, yapı elastik kapasitesini aştığında gerçek davranış hakkında net bir fikir 

vererek daha gerçekçi çözümlere ulaşmasını sağlar. 
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Yapıların deprem hesabında, kesin ve yaklaşık olmak üzere iki farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Kesin hesap yöntemi, “Zaman-Tanım Alanında Hesap Yöntemi”dir. 

Yaklaşık hesap yöntemi ise, “Eşdeğer Statik Deprem Yükü ve Mod Birleştirme 

Yöntemi”dir. Yaklaşık dinamik analiz yöntemi olan “Mod Birleştirme” yönteminde 

türetilmiş fonksiyonlar göz önüne alınmaktadır. Bu yöntemde kütlelerin yapının 

düğüm noktalarında toplandığı kabul edilmiştir. “Eşdeğer Deprem Yükü” yönteminde 

ise hesap için, yapının birinci doğal titreşim periyodu esas alınarak yapı ağırlığına, 

yapı sünekliğine ve zemin durumuna bağlı olarak, eşdeğer statik deprem yükü 

bulunur. Kesin dinamik analiz yöntemi olan “Zaman-Tanım Alanında Hesap” 

yönteminde ise, gerçek yer ivme kayıtları kullanılarak çözümleme yapılmaktadır. 

Burada mod sayısına göre yapının gerçek periyodu bulunur (Celep ve Kumbasar, 

2004). 

5.2.1 Uygun do ğrusal hesap yönteminin seçilmesi 

Binaların ve bina türü yapıların deprem hesabında kullanılacak yöntemler;  Eşdeğer 

Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap 

Yöntemleri’dir. Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap 

Yöntemleri, tüm binaların ve bina türü yapıların deprem hesabında kullanılabilir,  

(DBYBHY, 2007). 

5.2.2 Eşdeğer deprem yükü yöntemi 

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin uygulanabileceği binalar Çizelge 5.4’de 

özetlenmiştir. Çizelge 5.4’ün kapsamına girmeyen binaların deprem hesabında Mod 

Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleri kullanılır. 

Göz önüne  alınan  deprem  doğrultusunda,  binanın  tümüne  etkiyen  Toplam 

Eşdeğer Deprem Yükü (taban kesme kuvveti), Vt, aşağıdaki denklem ile belirlenerek 

katlara dağıtılır. 
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W : Yapı toplam ağırlığı 

w : Katların ağırlıkları, 

A(T1) : Spektral ivme katsayısı, 

Ra(T1) : Deprem yükü azaltma katsayısı, 

A0 : Etkin yer ivmesi katsayısı, 

I: Bina önem katsayısı, 

N: Binanın temel üstünden itibaren toplam kat sayısı, 

Hi : Binanın i’inci katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği, 

∆FN : N’inci katın tepesine etkiyen eşdeğer deprem yükü değeri, 

Çizelge 5.4: Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin Uygulanabileceği Binalar 

Deprem  

Bölgesi 
Bina Türü Toplam 

Yükseklik Sınırı 

1,2 Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının ηbi ≤2.0  
koşulunu sağladığı binalar HN ≤ 25 m 

1,2 
Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının ηbi ≤2.0  
koşulunu sağladığı ve ayrıca B2  türü düzensizliğinin 

olmadığı binalar 

 

HN ≤ 40 m 

3,4 Tüm binalar HN ≤ 40 m 

5.2.3 Mod birle ştirme yöntemi 

Bu yöntemde maksimum iç kuvvetler ve yer değiştirmeler, binada yeterli sayıda 

doğal titreşim modunun her biri için hesaplanan maksimum katkıların istatistiksel 

olarak birleştirilmesi ile elde edilir. 

Döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, her bir  katta, 

birbirine dik doğrultularda iki yatay serbestlik derecesi ile kütle merkezinden geçen 

düşey eksen etrafındaki dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır. Her katta 

modal deprem yükleri bu serbestlik dereceleri için hesaplanarak, ancak ek 

dışmerkezlik etkisi’nin hesaba katılabilmesi amacı ile, deprem doğrultusuna dik 

doğrultudaki kat boyutunun +%5’i ve -%5’i kadar kaydırılması ile belirlenen noktalara 

ve ek bir yükleme olarak kat kütle merkezine uygulanır. 

Döşeme süreksizliğinin bulunduğu ve döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram 

olarak çalışmadığı binalarda, döşemelerin kendi düzlemleri içindeki şekil 

değiştirmelerinin göz önüne alınmasını sağlayacak yeterlikte dinamik serbestlik 

derecesi göz önüne alınır. 
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5.2.3.1 İvme spektrumu 

Herhangi bir n’inci titreşim modunda gözönüne alınacak azaltılmış ivme spektrumu 

ordinatı denklem 5.2 ile belirlenir. 

)T(R

)T(S
)T(S

na

nae
naR =                                                                                     (5.2) 

SaR(Tn) : n’inci doğal titreşim modu için azaltılmış spektral ivme 

Sae(Tn) : Elastik spektral ivme 

Ra(Tn) : Deprem yükü azaltma katsayısı 

5.2.3.2 Hesaba katılacak yeterli titre şim modu sayısı 

Hesaba katılması gereken yeterli titreşim modu sayısı, Y, göz önüne alınan birbirine 

dik x ve y yatay deprem doğrultularının her birinde, her bir mod için hesaplanan 

etkin kütlelerin toplamının bina toplam kütlesinin %90’ından daha az olmaması 

kuralına göre belirlenir: 
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Mxn ,Myn  : Göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın n’inci doğal titreşim 

modundaki etkin kütle 

Mn : n’inci doğal titreşim moduna ait modal kütle 

mi : Binanın i’inci katının kütlesi 

Lxn ve Lyn ile modal kütle Mn’nin ifadeleri, kat döşemelerinin rijit diyafram olarak 

çalıştığı binalar için aşağıda verilmiştir: 
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mi : Binanın i’inci katının kütlesi 
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Φxin  : Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod şeklinin 

i’inci katta x ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni 

Φyin  : Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod şeklinin 

i’inci katta y ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni 

Φθin  : Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod şeklinin 

i’inci katta düşey eksen etrafındaki dönme bileşeni 

Bodrum katlarında rijitliği üst katlara oranla çok büyük olan betonarme çevre 

perdelerinin bulunduğu ve bodrum kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram 

olarak çalıştığı binaların hesabında, sadece bodrum katların üstündeki katlarda etkin 

olan titreşim modlarının göz önüne alınması ile yetinilebilir. 

5.2.3.3 Mod katkılarının birle ştirilmesi 

Herhangi bir 2’inci titreşim modunda göz önüne alınması gereken azaltılmış ivme 

spektrumunun ordinat değerleri denklem 5.2 ile hesaplandıktan sonra, binaya 

etkiyen toplam deprem yükü, kat kesme kuvveti, iç kuvvet bileşenleri, yer değiştirme 

ve göreli kat ötelemesi gibi büyüklüklerin her biri için ayrı ayrı uygulanmak üzere, her 

titreşim modu için hesaplanan ve eşzamanlı olmayan maksimum katkıların 

istatistiksel olarak birleştirilmesi için uygulanacak kurallar aşağıda verilmiştir: 

Tm < Tn  olmak üzere, göz önüne alınan herhangi iki titreşim moduna ait doğal 

periyotların  daima  Tm / Tn  <  0.80  koşulunu  sağlaması  durumunda, maksimum  

mod katkılarının birleştirilmesi için Karelerin Toplamının Kare Kökü Kuralı, Tam 

Karesel Birleştirme (CQC) Kuralı uygulanır. Bu kuralın uygulanmasında kullanılacak 

çapraz korelasyon katsayıları’nın hesabında, modal sönüm oranları bütün titreşim 

modları için %5 olarak alınacaktır. 

Göz önüne alınan deprem doğrultusunda, mod katkılarının birleştirilmesine  göre 

birleştirilerek elde edilen bina toplam deprem yükü VtB’nin, Eşdeğer Deprem Yükü 

Yöntemi’nde hesaplanan bina toplam deprem yükü Vt’ye oranının aşağıda 

tanımlanan β değerinden küçük olması durumunda (VtB  < βVt), Mod Birleştirme 

Yöntemi’ne göre bulunan tüm iç kuvvet ve yer değiştirme büyüklükleri, Denklem 

(5.8)’e göre büyütülür. 
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=                                                                               (5.8) 
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5.2.4 Zaman tanım alanında hesap yöntemleri 

Bina ve bina türü olmayan yapıların zaman tanım alanında hesaplarının 

yapılabilmesi için, yapay yollarla üretilen, daha önce kaydedilmiş veya benzeştirilmiş 

deprem yer hareketleri kullanılabilir. Bunlardan yapay yer hareketlerinin kullanılması 

durumunda, aşağıdaki özellikleri taşıyan en az üç deprem yer hareketi üretilecektir. 

(a) Kuvvetli yer hareketi kısmının süresi, binanın birinci doğal titreşim periyodunun 5 

katından ve 15 saniyeden daha kısa olmayacaktır. 

(b) Üretilen deprem yer hareketinin sıfır periyoda karşı gelen spektral ivme 

değerlerinin ortalaması Aog’den daha küçük olmayacaktır. 

(c) Yapay olarak üretilen her bir ivme kaydına göre %5 sönüm oranı için yeniden 

bulunacak spektral ivme değerlerinin ortalaması, göz önüne alınan deprem 

doğrultusundaki birinci (hakim) periyod T1’e göre 0.2T1 ile 2T1 arasındaki periyodlar 

 için, Sae(T) elastik spektral ivmelerinin %90’ından daha az olmayacaktır.  

Zaman tanım alanında yapılacak deprem hesabı için kaydedilmiş depremler veya 

kaynak ve dalga yayılımı özellikleri fiziksel olarak benzeştirilmiş yer hareketleri 

kullanıldığı takdirde, yer hareketleri üretilirken yerel zemin koşulları da uygun 

biçimde göz önüne alınmalıdır. Kaydedilmiş veya benzeştirilmiş yer hareketlerinin 

kullanılması durumunda en az üç kuvvetli hareket üretilecek ve bunlar yukarıdaki 

tüm koşulları sağlayacaktır. 

5.3 Basitle ştirilmi ş Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleri 

Yapıların deprem etkileri altındaki performanslarının belirlenmesi amacıyla kullanılan 

basitleştirilmiş doğrusal olmayan statik analiz yöntemleri, yapı sisteminin yatay 

kuvvetler altındaki davranışını temsil eden kuvvet-yer değiştirme ilişkisinin malzeme 

ve geometri değişimi bakımından doğrusal olmayan teoriye göre elde edilmesine ve 

bu ilişkinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Kapasite eğrisi adı verilen bu 

eğriden yararlanarak, yapının zayıf (yetersiz) elemanları, bunların yerleri ve olası 

bölgesel veya toptan göçme mekanizmaları belirlenebilmekte, ayrıca belirli bir 

deprem etkisi altında yapıdan beklenen performans hedefinin gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği kontrol edilebilmektedir. Performansa dayalı analizlerin iki 

önemli kavramı talep ile kapasitedir. Talep, deprem yer hareketinin göstergesidir. 

Kapasite, yapının deprem talebine karşılık verebilme yeteneğinin göstergesidir. Yapı 

performansı kapasitenin talebe karşılık verebilmesi ile ölçülür. Yani, yapı depremin 

talebine karşılık verebilecek kapasitede olmalıdır. 



61 

Gerek kapasite spektrum yöntemi, gerekse deplasman katsayıları yöntemi gibi statik 

itme (pushover) yöntemlerinin uygulanmasına dayalı basitleştirilmiş doğrusal 

olmayan çözümlemelerin yapılabilmesi için kapasite, talep ve performans bilgilerine 

ihtiyaç vardır. 

Yapının toplam kapasitesi yapıyı oluşturan elemanlarının dayanım ve şekil 

değiştirme özelliklerine bağlıdır. Elastik sınıra kadar olan bölümdeki şekil değiştirme 

kapasitesi doğrusal analiz yöntemleri ile hesaplanabilir fakat, elastik sınırın 

ötesindeki şekil değiştirme yapabilme kapasitesini belirlemek için statik itme analizi 

gibi doğrusal olmayan çözümleme yöntemlerinden birini kullanmak gerekir. İtme 

analizinde yapı bileşenlerinin akmaya ulaşmasına dek yatay yük artırılarak uygulanır 

ve yapı labil hale gelinceye veya önceden belirlenen bir sınıra ulaşana kadar devam 

edilir. Şekil 5.2’de görüldüğü gibi bir yapının kapasitesini belirlemenin en uygun yolu, 

yapının tabanında meydana gelen kesme kuvveti ile tepe yatay yer değiştirmesini bir 

grafik üzerinde göstermektir. Bu eğri Statik İtme Eğrisi olarak tanımlanmaktadır. 
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Şekil 5.2: Taban Kesme Kuvveti İle Tepe Yer değiştirmesi Arasındaki İlişki 

Kapasite hesabında aşağıdaki işlem sırası izlenir: 

1. Yatay kat yükleri, kat kütle merkezlerine uygun bir dağılımla (örn:birinci mod) 

etkitilir. Çözümleme sırasında düşey ağırlık yükleri de hesaba katılmalıdır. 

2. Düşey ve yatay yüklerin gerekli kombinasyonları için eleman kuvvetleri 

hesaplanır. 

3. Analiz sonucunda bulunan taban kesme kuvveti ve tepe yer değiştirmesi 

kaydedilir. Performans kontrolü için gerekli olduğundan, eleman iç kuvvetleri ve 

dönmeler de kaydedilmelidir. 



62 

4. Plastik mafsal oluşan kesitler için rijitlik sıfır alınarak model tekrar oluşturulur. 

5. Yapı elemanlarında yeni bir plastik mafsal oluşumu gözlenene kadar yükler 

arttırılır. 

6. Yapı kapasitesi sınır durumuna ulaşana kadar 4. 5. ve 6. adımlar tekrar edilir.  

Dinamik deprem yükleri tersinir özelliklidir. Bu nedenle binada karmaşık yer 

değiştirme durumları oluşur. Tasarım için gerekli parametreleri belirlemek amacıyla, 

her bir zaman aralığı için yer hareketini izlemek, yani zaman tanım alanında analiz 

yapmak pratik olmayan bir hesap yöntemidir. Söz konusu yapı ve yer hareketine 

ilişkin yer değiştirme, yer hareketi boyunca yapıda meydana gelmesi beklenen 

maksimum yer değiştirmedir. Bahsi geçen Kapasite Spektrumu Yönteminde 

depremin talep yer değiştirmesi kapasite spektrumu üzerinde “performans noktası” 

diye adlandırılan bir noktada oluşur. Performans noktası yapının oluşan talebe 

karşılık kapasitesini, diğer bir deyişle belirli bir deprem etkisi altındaki yapının bu 

etkiye karşı göstereceği direnci ifade eder. 

Yapı performansı, kapasite eğrisi ve talep eğrinin kesişmesiyle oluşan performans 

noktası ile belirlenir. İstenilen performansın sağlandığını kontrol etmek için öncelikle 

kapasite eğrisi ve talep eğrisi belirlenmelidir. Bu kontrol yapısal ve yapısal olmayan 

elemanlarda oluşan hasarın kabul edilen sınırların aşılıp aşılmadığını gösterir. 

5.3.1 Kapasite spektrumu yönteminin uygulanması 

Kapasite Spektrumu Yöntemi binanın toplam taban kesme kuvveti ile yapının en üst 

noktasında oluşan tepe (çatı) yer değiştirmesi arasındaki ilişkiyi gösteren kapasite 

eğrisi ile deprem yer hareketini ifade eden talep spektrumu eğrisinin 

karşılaştırmasını grafik  bir ortamda değerlendirmeye sunar. Bu yöntem mevcut 

binaların incelenmesi ve güçlendirilmesi için son derece kullanışlı bir yöntemdir. 

Binanın mevcut durumuyla ve güçlendirildikten sonra nasıl davranacağı net bir 

şekilde bu yöntemle görülebilir. 

Performans noktasının yeri şu iki koşul ile belirlenir: 

1.Nokta kapasite spektrumu üzerinde olmalıdır.  

2.Nokta %5 sönümlü elastik talep spektrumundan indirgenmiş talep spektrumunun 

üzerinde olmalıdır.  

Bu iki şartın sağlanması performans noktasının kapasite eğrisi ile indirgenmiş talep 

spektrumunun kesiştiği noktada bulunması anlamına gelir. Bu noktayı bulabilmek 

için ardışık yaklaşım yapılmalıdır.  
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Bu işlem için aşağıda üç farklı yöntem anlatılmakta olup üçünün de amacı aynıdır, 

fakat kullanılan işlemler farklılık göstermektedir (ATC-40, 1996). 

5.3.1.1 Kapasite e ğrisinin kapasite spektrumuna dönü ştürülmesi 

Kapasite Spektrum Yönteminin kullanılabilmesi için “Taban Kesme Kuvveti-Tepe 

Yer değiştirmesi” şeklinde bulunan kapasite eğrisinin “Spektral İvme-Spektral Yer 

değiştirme” şekline dönüştürülmesi gerekir (ATC 40, 1996; FEMA 356, 2000).  

Bu dönüşüm sonucunda bulunacak eğri  “Kapasite Spektrum Eğrisi” olarak 

adlandırılır ve ADRS (Accelaration-Displacement Response Spectra) formatındadır. 

Eksenlerin dönüşümü aşağıdaki gibi yapılır: 
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=Γ1  Birinci doğal titreşim modu için modal katılım katsayısı 

=1α  Birinci doğal titreşim modu için modal kütle katsayısı  

=gwi /  i. kattaki toplanmış kütle 
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=1iφ  i. Kattaki 1. mod şekli 

N = Yapıdaki kat sayısı 

=bV  Taban kesme kuvveti 

W = Yapının zati ve hareketli yükleri toplamı 

=∆N  Yapının tepe yer değiştirmesi 

=aS  Spektral ivme 

=1Nφ  Yapının en üst katına ait 1. mod yatay yer değiştirmesi 

=dS  Spektral yer değiştirme 
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               Geleneksel Talep Spektrumu                           ADRS Talep Spektrumu 

Şekil 5.3: Geleneksel ve ADRS Formatlarında Talep Spektrumları 

Kapasite eğrisi kapasite spektrumuna dönüştürülürken ilk olarak modal katılım 

katsayısı 1Γ  ve modal kütle katılım katsayısı 1α  hesaplanır. Daha sonra bu değerler 

kullanılarak kapasite eğrisi üzerindeki her nokta için spektral ivme aS  ve spektral yer 

değiştirme dS  değerleri kullanılarak kapasite spektrum eğrisi oluşturulur.  

Yaygın olarak talep spektrumu spektral ivme-periyot Sa-T biçiminde ifade 

edilmektedir. ADRS biçimi ise çok yaygın kullanılmamaktadır. Bu türdeki gösterime 

geçiş oldukça kolaydır ve Şekil 5.3’de gösterilmiştir. 
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ADRS düzeyinde periyotlar sabit olarak başlangıç noktasından geçen doğrular 

olarak ifade edilir ve herhangi bir nokta için periyot ad SST /2π=  formülüyle 

bulunabilir. Geleneksel talep spektrumu üzerindeki herhangi bir nokta için de 

spektral yer değiştirme )4/( 22 πTSS ad =  yaklaşımıyla hesaplanabilir. 

5.3.1.2 Kapasite spektrum e ğrisinin do ğrular haline getirilmesi 

Etkin sönüm ve indirgenmiş talep spektrumunun elde edilebilmesi için kapasite 

spektrumunun idealleştirilmesi gereklidir. Bu işlem için Sapi ve Sdpi koordinatlı tahmini 

bir performans noktası belirlenmelidir. Başlangıç performans noktasını tahmin etmek 

için %5 sönümlü talep spektrumu ve kapasite spektrumu aynı grafik üzerine çizilir, 

(Şekil 5.4).  
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       Geleneksel Spektrum TSa −                             ADRS Spektrum da SS −  

Şekil 5.4 : Kapasite Spektrumu İle Talep Spektrumunun Üst Üste Çizilmiş Hali 

Kapasite eğrisinin doğrusal kısmı uzatılarak %5 sönümlü talep spektrumu ile 

kesiştirilir. İndirgenmiş talep spektrumu ile kapasite spektrumu Sapi ve Sdpi 

noktasında kesişiyorsa bu seçilen noktanın gerçek performans noktası olduğunu 

gösterir. Çoğunlukla ilk seçilen nokta ile doğru sonuç bulunamayabileceğinden 

ardışık yaklaşım yapılması gerekebilir.          

Kapasite spektrumunun idealleştirilmesi için ilk önce başlangıç rijitliğine uygun 

olacak şekilde orjinden geçen bir doğru çizilir. İkinci olarak, tahmini performans 

noktasından geriye eğrinin içinde ve dışında kalan alanlar eşit olacak şekilde bir 

doğru daha çizilir. Şekil 5.5’de görüldüğü gibi, A1 ve A2 alanlarının eşit olarak 

seçilmesinin sebebi, enerji eşitliği prensibinden yola çıkarak kapasite spektrumu ve 

ideal hale getirilmiş kapasite spektrumu altında eşit alanlar elde etmek içindir. 

Böylece iki durumda da yapının sönümleyeceği enerji sabit kalır. 
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Şekil 5.5: Kapasite Spektrumunun Parçalı Olarak Gösterilmesi 

5.3.1.3 %5 Sönümlü talep spektrumu e ğrisinin olu şturulması 

%5 Sönümlü talep spektrumu eğrisi deprem katsayılarına bağlı olarak tanımlanır. Bu 

deprem katsayıları CA ve CV’dir. CA ve CV yapının bulunduğu deprem bölgesine, 

deprem kaynağına olan mesafeye, zemin sınıfına ve hesaplarda kullanılacak 

deprem türüne bağlı olarak hesaplanır, (ATC 40,1996). Yapının bulunduğu deprem 

bölgesine göre Deprem Bölge Katsayısı Z, Çizelge 5.5’den okunur. 

Kaynağa Mesafe Katsayıları olan NA ve NV, yapının deprem kaynağına olan 

mesafesine ve bu deprem kaynağının oluşturacağı deprem türüne bağlı olarak 

Çizelge 5.6’den okunur. 

Çizelge 5.5: Deprem Bölge Katsayısı                                                                  

Bölge  1 2A 2B 3 4 
Z 0.0075 0.15 0.20 0.30 0.40 

Çizelge 5.6 : Kaynağa Mesafe Katsayısı 

Deprem Kayna ğı 
Türü 

Deprem Kayna ğına Mesafe  
≤2km 5km 10km ≥15km 

AN  VN  AN  VN  AN  VN  AN  VN  

A: Büyük Deprem 
Oluşturan Kaynak 1.5 2.0 1.2 1.6 1.0 1.2 1.0 1.0 

B: Orta Deprem 
Oluşturan Kaynak 1.3 1.6 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 

C: Küçük Deprem 
Oluşturan Kaynak 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Yapının bulunduğu yöreye bağlı olarak Çizelge 5.7’den zemin sınıfı belirlenir. 
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Çizelge 5.7: Zemin Sınıfı Katsayısı 

Zemin 
Sınıfı 

AS  BS  CS  DS  ES  FS  

Sert 
Kaya Kaya Çok Sıkı Zemin, 

Yumuşak Kaya 
Sert 

Zemin 
Yumuşak 

Zemin 
Yerel Zemin 

İncelemesi  Gerekli 

Deprem etkisine bağlı olarak AC  ve VC  deprem katsayıları için deprem etkisi türü 

katsayısı E değeri ayrı ayrı aşağıda önerildiği gibi kullanılır; 

• Servis depremi için E = 0.5 

• Tasarım Depremi için E = 1.0 

• Maksimum deprem için: 3. Bölge için E = 1.25, 4. Bölge için E = 1.50 

Bulunan deprem bölge katsayısı, kaynağa mesafe katsayısı ve deprem itki katsayısı 

çarpılarak CA ve CV deprem katsayıları için ayrı ayrı deprem katsayısı bulunur. 

Belirlenen zemin sınıfına ve hesaplanan deprem katsayısına bağlı olarak Çizelge 

5.8 ve Çizelge 5.9’dan CA, CV deprem katsayıları belirlenir.  

Çizelge 5.8: Deprem Katsayısı CA 

 Deprem Katsayısı ZEN1  
Zemin Sınıfı  =0.075 =0.15 =0.20 =0.30 =0.40 >0.40 

SA 0.08 0.15 0.20 0.30 0.40 1.0*ZEN 
SB 0.08 0.15 0.20 0.30 0.40 1.0*ZEN 
SC 0.09 0.18 0.24 0.33 0.40 1.0*ZEN 
SD 0.12 0.22 0.28 0.36 0.44 1.1*ZEN 
SE 0.19 0.30 0.34 0.36 0.36 0.9*ZEN 
SF Yerel Zemin İncelemesi Gerekli 

Çizelge 5.9: Deprem Katsayısı CV 

 Deprem Katsayısı ZEN1  
Zemin Sınıfı  =0.075 =0.15 =0.20 =0.30 =0.40 >0.40 

SA 0.08 0.15 0.20 0.30 0.40 1.0*ZEN 
SB 0.08 0.15 0.20 0.30 0.40 1.0*ZEN 
SC 0.13 0.25 0.32 0.45 0.56 1.4*ZEN 
SD 0.18 0.32 0.40 0.54 0.64 1.6*ZEN 
SE 0.26 0.50 0.64 0.84 0.96 2.4*ZEN 
SF Yerel Zemin İncelemesi Gerekli 

Bulunan AC , VC  deprem katsayılarına ve Denklem (5.15), Denklem (5.16) 

yardımıyla bulunan TS, TA değerlerine bağlı olarak %5 sönümlü talep spektrum 

eğrisi Şekil 5.6’de gösterildiği gibi çizilir. 
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Şekil 5.6:  %5 Sönümlü Elastik Deprem Spektrumu 

AVS C*5.2/CT =                                                                                    (5.15) 

SA TT *2.0=                                                                                              (5.16) 

5.3.1.4 Sönümün tahmini ve %5 sönümlü talep spektru munun indirgenmesi 

Yönetmeliklerde verilen elastik ivme-yer değiştirme spektrum eğrisi %5’lik bir viskoz 

(hızla orantılı) sönüm içerir, ancak deprem etkisiyle yapıda elastik olmayan ve 

çevrimsel oluşan şekil değiştirmeler sonucu enerjinin tüketilmesi söz konusudur. 

Deprem etkisi altında yer değiştirme ile yük arasındaki veya benzer olarak spektral 

yer değiştirme ile spektral ivme arasındaki bağlantı Şekil 5.7’de görüldüğü gibi 

elastik sınır aşıldığında bir çevrimsel değişim gösterir. 

 ED

K apasite Spektrum u

D oğ ru lar H aline G etiri lm iş 
K apasite Spektrum u

 Sdp i Sdy

 Say

 Sap i

 ESo

Spektral Y erdeğ iş tirm e (Sd)

K e tkin
K başlang ıç

S
p

ek
tr

al
 iv

m
e

 (
Sa)

 

Şekil 5.7 : Spektral İndirgeme İçin Sönümün İfadesi 
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Bu eğrinin içinde kalan alan çevrimsel sönüm ile orantılıdır. Bu sönüm 0β  olarak 

eşdeğer viskoz sönüme yaklaşık olarak dönüştürülebilir. Sonuç olarak etkili toplam 

sönüm oranı βef: 

efβ =0.05+ 0κβ                                                                                          (5.17) 

So

D
0 E

E

4

1

π=β                                                                                             (5.18) 

olarak bulunabilir. Burada ED bir çevrimde sönümle tüketilen enerji olup çevrim 

içinde kalan alana ve ESo aynı yük seviyesi altındaki maksimum şekil değiştirme 

enerjisine (Şekil 5.7’de taranan alana) karşılık gelir. Geometrik bağıntılar kullanılarak   

pipi

piypiy
0ef Sd*Sa

Sa*SdSd*Sa
**64.005.005.0

−κ+=β+=β                     (5.19) 

yazılabilir. Burada Sdy ve Say doğrusal elastik davranışın sınırındaki, Sdpi ve Sapi ise 

hedeflenen performans seviyesindeki spektral yer değiştirme ve spektral ivme 

değerlerini göstermektedir. Çevrimsel sönümün belirlenmesinde kullanılan paralel 

kenarın gerçek yapıda farklı olabileceği düşünülerek bir κ  düzeltme katsayısı 

öngörülmüştür. Çevrimsel davranışın tam olarak oluşmadığı yapım kalitesi düşük 

yapılarda bu katsayı daha küçük seçilir. Yeni yapılarda sönüm çevrimi dolgun 

biçimde oluşacağı için düzeltme katsayısı büyük, eski yapılarda ise enerji tüketimi 

daha az olacağı için küçük olacaktır. Bunun gibi deprem süresinin uzun olması 

durumunda enerji tüketimi artacağı için kısa süreli bir depreme göre düzeltme 

katsayısı büyük olacaktır. Yapı davranış türü Çizelge 5.10’den, düzeltme katsayısı 

Çizelge 5.11’den alınabilir. 

Çizelge 5.10: Yapı Davranış Türü 

Deprem Süresi  Genel Olarak  
Yeni Bina 

Ortalama Mevcut  
Bina 

Zayıf Mevcut  
Bina 

Kısa Tip A Tip B Tip C 
Uzun Tip B Tip C Tip C 

Çizelge 5.11: Sönüm Düzeltme Katsayısı 

Yapı Davranı ş Türü  A B C 
κ 1.00 0.67 0.33 
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Elastik Talep 
Spektrumu(%5)

SRVCV/T
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2.5 CA

CV/T

Azaltılmış Talep 
Spektrumu

Spektral Yerdeğiştirme (Sd)  

Şekil 5.8: Talep Spektrumunun İndirgenmesi 

Doğrusal olmayan davranışın göz önüne alınması için tanımlanan bu eşdeğer 

sönüm değerlerine bağlı olarak talep spektrumunda SRA ve SRV katsayıları ile 

azaltma yapılır (Şekil 5.8). Bu katsayılar yapıda deprem etkisine bağlı olarak çıkacak 

sönüme ve yapı davranış türüne bağlı olup, Çizelge 5.12’de verilmiştir. Görüldüğü 

gibi bu azaltma, sönüm oranı ve yapının yeni olması ile artmaktadır. Bu azaltma 

katsayıları 

12.2

1
SRA = [3.210.68ln(100* efβ )]                                                   (5.20) 

65.1

1
SRV = [2.310.41ln(100* efβ )]                                                   (5.21) 

denklemleri ile hesaplanabilir ancak bulunan değerlerin Çizelge 5.13’de verilen 

minimum değerlerden küçük olmaması gerekir. 

Çizelge 5.12 : Spektral Azaltma Katsayıları SRA ve SRV 

 Yapı davranı ş türü A  Yapı davranı ş türü B  Yapı davranı ş türü C  

0β  efβ  RAS  RVS  efβ  RAS  RVS  efβ  RAS  RVS  

0.0 0.05 1.00 1.00 0.05 1.00 1.00 0.05 1.00 1.00 
0.05 0.10 0.78 0.83 0.08 0.83 0.87 0.07 0.91 0.93 
0.15 0.20 0.55 0.66 0.15 0.64 0.73 0.10 0.78 0.83 
0.25 0.28 0.44 0.57 0.22 0.53 0.63 0.13 0.69 0.76 
0.35 0.35 0.38 0.52 0.26 0.47 0.59 0.17 0.61 0.70 
≥0.45 0.40 0.33 0.50 0.29 0.44 0.56 0.20 0.56 0.67 

Çizelge 5.13: Spektral Azaltma Katsayıları SRA ve SRV ’nin Minimum Değerleri 

 Yapı davranı ş türü A Yapı davranı ş türü B Yapı davranı ş türü C 

RAS  0.33 0.44 0.56 

RVS  0.50 0.56 0.67 
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5.3.2 Performans Noktasının Bulunması 

Kapasite spektrumu ile talep spektrumunun kesişim noktasındaki dpS  spektral yer 

değiştirme başlangıçta seçilen, apiS , dpiS  deneme noktalarının dpS  spektral yer 

değiştirmenin ±%5’i kadar ise (0.95Sdpi≤Sdi≤1.05Sdpi) performans noktası bulunmuş 

demektir, (ATC40, 1996). Eğer kapasite spektrumu ile talep spektrumunun kesim 

noktası kabul edilebilir sınırlar içinde değilse, yeni bir Sapi, Sdpi noktası seçilir ve 

ardışık yaklaşıma devam edilir. Şekil 5.9 bu durumu ifade etmektedir.  

Performans noktası, deprem yer hareketine karşılık binada oluşabilecek maksimum 

yapısal yer değiştirmeyi gösterir. 

Talep Spektrumu ile Kapasite 
Sektrumunun Kesişmesi

Kapasite Spektrumu

İki Doğrultulu Spektrum
Talep Spektrumu

SdpiSdiSdy

Say

Sapi

S
pe

kt
ra

l i
vm

e 
(Sa

) 

Spektral Yer değiştirme (Sd)

 

Şekil 5.9: Talep Spektrumu ve Kapasite Spektrumlarının Kabul Edilebilir 
Sınırlar İçindeki Kesişim Noktası 

5.4 DBYBHY 2007’nin Mevcut Betonarme Yapıların De ğerlendirilmesi İle İlgili 

Getirdi ği Yenilikler 

Güncellenen yeni yönetmeliğimiz getirdiği yenilikler ile, mevcut binaların 

değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi belirli kurallara bağlanarak, projelendirme ve 

uygulama aşamalarında ülkemiz mühendislerinin işlerinin kolaylaşması ve daha 

sağlıklı işleyen bir sistemin oluşması sağlanmıştır. Burada yeni D.B.Y.B.H.Y.’nin 

esasları hakkında bilgiler özetlenecektir. 
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5.4.1 Betonarme binalarda bilgi toplanması 

Mevcut binaların deprem taşıyıcı sistem elemanlarının kapasitelerinin ve 

dayanımlarının belirlenmesinde malzeme ve taşıyıcı sistemi hakkında yeterli 

düzeyde bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler mevcut binaların projelerinden ve 

raporlarından, binada yapılan gözlem, ölçüm ve deneylerden elde edilmelidir. 

5.4.1.1 Bilgi düzeyleri 

Binaların incelenmesinden elde edilen mevcut durum bilgilerinin kapsamına göre her 

bina türü için, “bilgi düzeyi katsayıları” tanımlanır ve taşıyıcı eleman kapasitelerinin 

hesabında kullanılır, (Çizelge 5.14).  

Çizelge 5.14: Binalar İçin Bilgi Düzeyi Katsayıları 

Bilgi Düzeyi  Bilgi Düzeyi Katsayısı  
Sınırlı 0.75 
Orta 0.90 

Kapsamlı 1.00 

Sınırlı bilgi düzeyi:  Binanın taşıyıcı sistem projeleri yoktur ve taşıyıcı sistem 

özellikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. 

Orta bilgi düzeyi:  Binanın taşıyıcı sistem projeleri yoksa sınırlı bilgi düzeyine göre 

daha fazla ölçüm yapılır. Taşıyıcı sistem projeleri mevcut ise sınırlı bilgi düzeyi 

kadar ölçüm yapılır. 

Kapsamlı bilgi düzeyi:  Bina taşıyıcı sistem projeleri mevcuttur ve yeterli sayıda 

ölçüm yapılır. 

5.4.1.2 Betonarme binalarda bilgi toplanması 

Bina geometrisi:  Saha çalışması ile binanın taşıyıcı sistem planının rölövesi 

çıkarılmalıdır. Mimari projeler mevcut ise, röleve çalışmalarına yardımcı olarak 

kullanılır. Röleve tüm betonarme elemanların, bölme duvarlarının varsa kısa kolon 

oluşumu gibi problemli elemanların yerini ve boyutlarını içermelidir. Temel sistemi 

yeterli muayene çukuru açılarak belirlenmelidir. Binanın komşu binalara olan 

durumu gösterilmelidir. 

Eleman detayları:  Donatı durumunu belirlemek için yeterli sayıda taşıyıcı sistem 

elemanının pas payları sıyrılarak donatı ve bindirme boyu tespitleri yapılmalıdır. Pas 

payı sıyrılmayan elemanların donatı durumu gerekli cihazlar kullanılarak 

belirlenmelidir. Mevcut donatının minimum donatıya oranını ifade eden “donatı 

gerçekleşme katsayısı” kolonlar ve kirişler için belirlenmelidir. 
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Malzeme özellikleri:  Her katta düşey taşıyıcı elemanlardan yeterli sayıda karot 

numunesi alınarak deney yapılmalıdır. Deney sonuçlarına göre mevcut beton 

dayanımı belirlenmelidir. Donatısında korozyon gözlemlenen elemanlar tespit 

edilmeli ve eleman kapasite hesaplarında göz önüne alınmalıdır.   

5.4.2 Yapı elemanlarında hasar sınırları ve hasar b ölgeleri 

Yapı elemanlarının hasar sınırlarının belirlenmesinde yapı elemanları sünek ve 

gevrek eleman olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım elemanların kapasitelerine hangi kırılma 

türü ile ulaştığının belirlenmesi ile yapılır. 

5.4.2.1 Kesit hasar sınırları 

Sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç sınır durum tanımlanmıştır. Bunlar 

minimum hasar sınırı (MN), güvenlik sınırı (GV) ve göçme sınırı (GÇ) olmak üzere 

üç sınır durumdur. Minimum hasar sınırı kritik kesitte elastik ötesi davranışın 

başlangıcını, güvenlik sınırı kesitin dayanımını güvenli olarak sağlayabileceği elastik 

ötesi davranışın sınırını, göçme sınırı ise kesitin göçme öncesi davranışının sınırını 

tanımlamaktadır. Gevrek elemanlar için elastik ötesi davranışın oluşmasına izin 

verilmez. 

5.4.2.2 Kesit hasar bölgeleri 

Kritik kesitleri MN’ye ulaşmayan elemanlar minimum hasar bölgesinde, MN ile GV 

arasında kalan elemanlar ileri hasar bölgesinde, GÇ’yi aşan elemanlar ise göçme 

bölgesinde kabul edilir, (Şekil 5.10). 

 

Şekil 5.10 : Kesit Hasar Bölgeleri 
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5.4.2.3 Kesit ve eleman hasar tanımları 

Hesaplanan iç kuvvetlerin ve şekil değiştirmelerin, sınır değerler ile karşılaştırılması 

sonucunda kesitlerin hangi hasar bölgelerinde olduğuna karar verilir. Eleman 

hasarını, elemanın en fazla hasarlı kesiti belirler. 

5.4.3 Deprem hesabı 

DBYBHY 2007’ye göre deprem hesabının amacı, mevcut ve güçlendirilmiş binaların 

deprem performansını belirlenmektir. Bu belirlemede doğrusal elastik ve doğrusal 

elastik olmayan hesap yöntemlerinin kullanılmasına izin verir. Deprem etkisinin 

tanımında ABYYHY 1998’de tanımlanmış olan elastik ivme spektrumu kullanılır 

ancak farklı aşılma olasılıkları için spektrum üzerinde gerekli değişiklikler 

yapılmalıdır. Betonarme sistemlerin eleman boyutlarının tanımında birleşim bölgeleri 

sonsuz rijit uç bölgeleri olarak göz önüne alınır. Deprem hesabında bina önem 

katsayısı I=1.0 olarak kabul edilir. Kısa kolon durumundaki kolonlar taşıyıcı sistem 

modelinde gerçek serbest boyları ile tanımlanmalıdır. Betonarme elemanlarda 

kenetlenme ve bindirme boyunun yetersiz olması durumunda, kesit kapasite 

momentinin hesabında ilgili donatı akma gerilmesi kenetlenme ve bindirme 

boyundaki eksikliği oranında azaltılmalıdır. Kesit kapasite momentindeki bu azaltma 

%30’dan fazla ise eleman gevrek eleman olarak sınıflandırılmalıdır. Zemindeki şekil 

değiştirmelerinin yapı davranışını etkileyebileceği durumlarda zeminin şekil 

değiştirme özellikleri yapı modeline yansıtılır. 

5.4.4 Bina performansının do ğrusal elastik hesap yöntemleri ile belirlenmesi 

Doğrusal elastik hesap yöntemleri eşdeğer deprem yükü yöntemi ve mod birleştirme 

yöntemidir. Bu bölümün başlangıcında ayrıntılı olarak anlatılmışlarıdır. 

5.4.4.1 Eleman performanslarının de ğerlendirilmesi 

DBYYHY’de tanımlanmış olan enine donatı koşullarını sağlayan kolon, kiriş ve 

perdeler “sargılanmış”, sağlamayan elemanlar “sargılanmamış eleman” sayılır. 

Betonarme elemanların kırılma türü eğilme ise “sünek”, kesme ise “gevrek” olarak 

sınıflanırlar. 

Doğrusal elastik hesap yöntemleri ile sünek elemanların hasar sınırlarının tanımında 

eleman kesitlerinin “etki/kapasite oranları (r)” cinsinden ifade edilen sayısal değerler 

kullanılır. Etki/kapasite oranı, sadece deprem etkisi altında hesaplanan kesit 

momentinin artık moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilir. Kesit artık moment 
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kapasitesi, kesitin eğilme momenti kapasitesi ile düşey yükler altında kesitte 

hesaplanan moment etkisinin farkıdır. 

Kırılma türü eğilme olan sünek kiriş, kolon ve perde kesitlerinin eğilme etki/kapasite 

oranı, sadece deprem etkisi altında hesaplanan kesit momentinin kesit artık moment 

kapasitesine bölünmesi ile elde edilir. Kesit artık moment kapasitesi, kesitin eğilme 

momenti kapasitesi ile düşey yükler altında kesitte hesaplanan moment etkisinin 

farkıdır. Eğilme etki/kapasite oranının hesaplanmasında, uygulanan deprem 

kuvvetinin yönü dikkate alınır.  

Kırılma türü kesme olan gevrek kiriş, kolon ve perdelerin etki/kapasite oranları, kritik 

kesitlerde hesaptan elde edilen kesme kuvvetinin TS 500’e göre hesaplanan kesme 

kuvveti dayanımına bölünmesi ile elde edilir. 

Hesaplanan betonarme eleman kesitlerinin etki/kapasite oranları Çizelge 5.15, 

Çizelge 5.16 ve Çizelge 5.17’de verilen sınır değerler ile karşılaştırılarak elemanların 

hangi hasar bölgesinde olduğuna karar verilir. Çizelgelerdaki ara değerler için 

doğrusal enterpolasyon uygulanmalıdır. 

Çizelge 5.15: Betonarme Kirişler İçin Hasar Sınırlarını Tanımlayan 
Etki/Kapasite Oranları 

Sünek Kiri şler Hasar Sınırı  

bρ
ρρ ′−

 

Sargılama 

 

w ctm

V

b d f
 MN GV GÇ 

≤ 0.0 Var ≤ 0.65 3 7 10 
≤ 0.0 Var ≥ 1.30 2.5 5 8 
≥ 0.5 Var ≤ 0.65 3 5 7 
≥ 0.5 Var ≥ 1.30 2.5 4 5 
≤ 0.0 Yok ≤ 0.65 2.5 4 6 
≤ 0.0 Yok ≥ 1.30 2 3 5 
≥ 0.5 Yok ≤ 0.65 2.5 4 6 
≥ 0.5 Yok ≥ 1.30 1.5 2.5 4 

Gevrek Kirişler 1 1 1 
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Çizelge 5.16 : Betonarme Kolonlar İçin Hasar Sınırlarını Tanımlayan 
Etki/Kapasite Oranları 

Sünek Kolonlar  Hasar Sınırı  

c c

N

A f
 Sargılama 

w ctm

V

b d f
 MN GV GÇ 

≤ 0.1 Var ≤ 0.65 3 6 8 
≤ 0.1 Var ≥ 1.30 2.5 5 6 
≥ 0.4 Var ≤ 0.65 2 4 6 
≥ 0.4 Var ≥ 1.30 2 3 5 
≤ 0.1 Yok ≤ 0.65 2 3.5 5 
≤ 0.1 Yok ≥ 1.30 1.5 2.5 3.5 
≥ 0.4 Yok ≤ 0.65 1.5 2 3 
≥ 0.4 Yok ≥ 1.30 1 1.5 2 

Gevrek Kolonlar 1 1 1 

Çizelge 5.17: Betonarme Perdeler İçin Hasar Sınırlarını Tanımlayan 
Etki/Kapasite Oranları 

Sünek Perdeler  Hasar Sınırı  
Sargılama MN GV GÇ 

Var 3 6 8 
Yok 2 4 6 

Gevrek Perdeler 1 1 1 

5.4.5 Bina Performansının do ğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile 

belirlenmesi 

Deprem etkisi altında mevcut binaların yapısal performanslarının belirlenmesi ve 

güçlendirme analizleri için kullanılacak doğrusal elastik olmayan hesap 

yöntemlerinin amacı, belirli bir deprem için sünek davranışa ilişkin plastik şekil 

değiştirme istemleri ile gevrek davranışa ilişkin iç kuvvetleri hesaplayarak bu 

değerleri şekil değiştirme ve iç kuvvet kapasiteleri ile karşılaştırarak kesit ve bina 

düzeyinde performansı belirleyebilmektir. Yönetmeliğin içerdiği doğrusal elastik 

olmayan analiz yöntemleri; artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi, artımsal mod 

birleştirme yöntemi ve zaman tanım alanında hesap yöntemidir. İlk iki yöntem 

yönetmeliğin temel aldığı artımsal itme analizinde kullanılan yöntemlerdir. 

5.4.5.1 Artımsal itme analizinin uygulanması 

Modellemenin gerçekleştirilebilmesi için taşıyıcı sistem elemanlarında doğrusal 

olmayan davranışın idealleştirilmesi gerekmektedir. Artımsal itme analizinden önce 

düşey yüklerin dikkate alındığı bir doğrusal olmayan statik analiz yapılmalı ve bu 

sonuçlar başlangıç koşulları olarak dikkate alınmalıdır. 

Artımsal itme analizinin artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılması 

halinde, koordinatları modal yer değiştirme-modal ivme olarak tanımlanan birinci 

moda (etkili moda) ait modal kapasite diyagramı elde edilir. Bu diyagram ile birlikte, 
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elastik davranış spektrumu ve farklı aşılma olasılıkları için spektrum üzerinde gerekli 

değişiklikler yapılarak birinci moda ait “modal yer değiştirme istemi” belirlenir. Son 

adımda modal yer değiştirme istemine karşı gelen yer değiştirme, plastik şekil 

değiştirme ve iç kuvvet istemleri hesaplanmalıdır. 

Artımsal itme analizinin artımsal mod birleştirme yöntemi ile yapılması halinde, göz 

önüne alınan bütün modlara ait “modal kapasite diyagramları” ile birlikte modal yer 

değiştirme istemleri de elde edilir ve bunlara bağlı olarak meydana gelen yer 

değiştirme, plastik şekil değiştirme ve iç kuvvet istemleri hesaplanır. 

Plastikleşen kesitlerde hesaplanmış bulunan plastik dönme istemlerinden plastik 

eğrilik istemleri ve toplam eğrilik istemleri elde edilmelidir. Bunlara bağlı olarak beton 

ve donatıda meydana gelen birim şekil değiştirme istemleri hesaplanmalıdır. Bu 

istem değerleri, kesit düzeyinde tanımlanan birim şekil değiştirme kapasiteleri ile 

karşılaştırılarak, sünek davranışa ilişkin performans değerlendirmesi yapılır. Elde 

edilen kesme kuvveti istemleri ise kapasitelerle karşılaştırılarak kesit düzeyinde 

gevrek davranışa ilişkin performans değerlendirmesi yapılır. 

5.4.5.2 Doğrusal elastik olmayan davranı şın idealle ştirilmesi 

Yönetmelikte doğrusal elastik olmayan analiz için yığılı plastik davranış modeli 

kullanılmaktadır. Basit eğilme durumunda plastik mafsal hipotezine karşılık gelen bu 

modelde, çubuk eleman olarak idealleştirilen kiriş, kolon ve perde gibi taşıyıcı sistem 

elemanlarındaki iç kuvvetlerin plastik kapasitelerine eriştiği sonlu uzunluktaki 

bölgeler boyunca, plastik şekil değiştirmelerin düzgün yayılı biçimde oluştuğu kabul 

edilmektedir. Basit eğilme durumunda plastik mafsal boyu olarak adlandırılan plastik 

şekil değiştirme bölgesinin uzunluğu (Lp), çalışan doğrultudaki kesit boyutu (h)’nin 

yarısına eşit alınabilir (Lp=0.5h). 

Sadece eksenel kuvvet altında plastik şekil değiştirme yapan elemanların plastik 

şekil değiştirme bölgelerinin uzunluğu, ilgili elemanın serbest boyuna eşit alınır. 

Eğilme ve eksenel kuvvet altında plastikleşen betonarme kesitlerin akma 

yüzeylerinin tanımlanmasında beton ve donatının mevcut dayanımları esas 

alınmalıdır. Betonun maksimum basınç kısalması 0.003, donatı çeliğinin maksimum 

uzaması 0.01 alınabilir. Betonarme kesitlerin akma yüzeyleri uygun biçimde 

doğrusallaştırılarak, iki boyutlu davranış durumunda akma çizgileri, üç boyutlu 

davranış durumunda ise akma düzlemleri olarak modellenebilir. 

Eğilme etkisindeki elemanların akma öncesi doğrusal davranışları için çatlamış 

kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılmalıdır. Modellemede kullanılacak plastik kesitlerin 
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iç kuvvet-plastik şekil değiştirme bağıntılarında pekleşme etkisi yaklaşık olarak terk 

edilebilir (Şekil 5.11). 

 

Şekil 5.11: İç Kuvvet-Plastik Şekil değiştirme Bağıntısında Pekleşme Etkisinin 
Gözönüne Alınmaması Durumu 

Bu durumda plastikleşmeyi izleyen itme adımlarında, iç kuvvetlerin akma yüzeyinin 

üzerinde kalması koşulu ile plastik şekil değiştirme vektörünün akma yüzeyine 

yaklaşık olarak dik olması koşulu göz önüne alınmalıdır. 

Pekleşme etkisinin göz önüne alındığı durumda iç kuvvetlerin ve plastik şekil 

değiştirme vektörünün sağlaması gereken koşullar, ilgili literatürden alınan uygun bir 

pekleşme modeline göre tanımlanabilir (Şekil 5.12). 

 

Şekil 5.12: İç Kuvvet-Plastik Şekil Değiştirme Bağıntısında Pekleşme Etkisinin 
Gözönüne Alınması Durumu  

5.4.5.3 Artımsal e şdeğer deprem yükü yöntemi ile itme analizi 

Yöntemin amacı, birinci titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde, deprem talep 

sınırına kadar monotonik olarak adım adım arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin 

etkisi altında doğrusal olmayan itme analizinin yapılmasıdır. Dış yük analizini izleyen 

itme analizinin her bir adımında taşıyıcı sistemde meydana gelen yer değiştirme, 

plastik şekil değiştirme ve iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli değerler ve son 

adımda deprem istemine karşı gelen maksimum değerler hesaplanır. 

Bu yöntemin uygulanabilmesi için kat sayısının, bodrum hariç 8’den fazla olmaması 

ve elastik davranışa göre hesaplanan burulma düzensizliği katsayısının ηbi < 1.4 

koşulunun sağlanması gerekir. Ayrıca göz önüne alınan deprem doğrultusunda, 
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doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan birinci titreşim moduna ait 

kütlenin toplam bina kütlesine oranının en az 0.70 olması zorunludur. 

Analiz sırasında eşdeğer deprem yükü dağılımının taşıyıcı sistemdeki plastik kesit 

oluşumlarından bağımsız olarak sabit kaldığı varsayımı yapılabilir. Bu durumda yük 

dağılımı, analizin başlangıç adımında doğrusal elastik davranış için hesaplanan 

birinci doğal titreşim mod şekli genliği ile ilgili kütlenin çarpımından elde edilen 

değerle orantılı olacak şekilde tanımlanır. Bu sabit yük dağılımına göre yapılan itme 

analizi ile koordinatları “tepe yer değiştirmesi-taban kesme kuvveti” olan itme eğrisi 

elde edilir. Tepe yer değiştirmesi, binanın en üst katındaki kütle merkezinde göz 

önüne alınan deprem doğrultusunda her itme adımında hesaplanan yer 

değiştirmedir. Taban kesme kuvveti ise, her adımda eşdeğer deprem yüklerinin 

deprem doğrultusundaki toplamıdır. İtme eğrisine uygulanan koordinat dönüşümü ile 

koordinatları “modal yer değiştirme-modal ivme” olan modal kapasite diyagramı 

aşağıdaki gibi elde edilebilir.  

1. (i)’inci itme adımında birinci moda ait modal ivme )i(
1a  şöyle bulunabilir: 

1

)(
1)(

1
x

i
xi

M

V
a =                                                                                                (5.22) 

2. (i)’inci itme adımında birinci moda ait modal yer değiştirme )i(
1d ’nin hesabı 

aşağıdaki bağıntı ile yapılabilir: 

11

)(
1)(

1
xxN

i
xNi u

d
ΓΦ

=                                                                                          (5.23) 

Birinci moda ait modal katkı çarpanı Γx1 deprem doğrultusunda taşıyıcı sistemin 

başlangıç adımındaki doğrusal elastik davranışı için tanımlanan Lx1 ve M1 

kullanılarak aşağıdaki bağıntı ile elde edilebilir:  

1

1
1 M

Lx
x =Γ                                                                                                  (5.24) 

İtme analizi sonucunda elde edilen modal kapasite diyagramı ile birlikte birinci moda 

ait maksimum modal yer değiştirme (modal yer değiştirme istemi) hesaplanır.  

Tanım olarak modal yer değiştirme istemi )p(
1d , doğrusal olmayan spektral yer 

değiştirme Sdi1’e eşittir. 

1
)(

1 di
p Sd =                                                                                                 (5.25) 
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Doğrusal elastik olmayan spektral yer değiştirme di1S , itme analizinin ilk adımında, 

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

başlangıç periyoduna karşı gelen doğrusal elastik spektral yer değiştirme de1S ’e 

bağlı olarak elde edilir. 

111 deRdi SCS =                                                                                             (5.26)                                                                                

 Doğrusal elastik spektral yer değiştirme de1S , itme analizinin ilk adımında birinci 

moda ait elastik spektral ivme ae1S ’den hesaplanır. 

( )2(1)
1

ae1
de1
ω

S
S =                                                                                             (5.27) 

Spektral yer değiştirme oranı R1C , (1)
1T  başlangıç periyodunun ivme spektrumundaki 

karakteristik periyod BT ’ye eşit veya daha uzun olması durumunda ( (1)
1T ≥ BT  veya 

( ) 2
B

21
1 ωω ≤ ) 1CR1 =  varsayımı yapılır, (Şekil 5.13). 

 

Şekil 5.13  : Performans Noktasının Belirlenmesi (T1
(1) ≥ TB)  

Spektral yer değiştirme oranı R1C , (1)
1T  başlangıç periyodunun ivme spektrumundaki 

karakteristik periyot BT ’den daha kısa olması durumunda ( (1)
1T < BT  veya  

( )2)1(
1ω > 2

Bω ) ise ardışık yaklaşımla aşağıdaki şekilde hesaplanır.  
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 Şekil 5.14: Performans Noktasının Belirlenmesi (T1
(1) < TB)  

a) İtme analizi sonucunda elde edilen modal kapasite diyagramı, yaklaşık olarak iki 

doğrulu bir diyagrama dönüştürülür.  

Diyagramın başlangıç doğrusunun eğimi, itme analizinin ilk adımındaki (i=1) 

doğrunun eğimi olan birinci moda ait özdeğere,  ( )2)1(
1ω , eşit alınır ( 2πT(1)

1 = / (1)
1ω ), 

(Şekil 5.14).     

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

noktasının koordinatları eşit alanlar kuralı ile belirlenir.  

Daha sonra Denklem (5.26) ile di1S  doğrusal elastik olmayan spektral yer değiştirme 

hesaplanır. Bu hesapta R1C  değeri Denklem (5.28)’den bulunur.   

1
R

/T1)T(R1
C

y1

(1)
1By1

R1 ≥
−+

=                                                                    (5.28) 

Bu bağıntıda y1R  birinci moda ait dayanım azaltma katsayısını göstermektedir. 

y1

ae1
y1 a

S
R =                                                                                        (5.29)                                                          
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Şekil 5.15: Performans noktasının belirlenmesi (1<TB) 

c) Sdi1 esas alınarak eşdeğer akma noktasının koordinatları, eşit alanlar kuralı ile 

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

adımda elde edilen sonuçların kabul edilebilir ölçüde birbirlerine yaklaştıkları adımda 

ardışık yaklaşıma son verilir, (Şekil 5.15). 

Son itme adımı i=p için deprem doğrultusundaki tepe yer değiştirmesi istemi )p(
1xNu  

aşağıdaki şekilde elde edilir: 

)p(
11x1xN

)p(
1xN du ΓΦ=                                                                                    (5.30) 

Buna karşılık gelen tüm istem büyüklükleri mevcut itme analizi dosyasından elde 

edilir veya tepe yer değiştirmesi istemine ulaşıncaya kadar yapılacak yeni bir itme 

analizi ile hesaplanır. 

5.4.5.4 Artımsal mod birle ştirme yöntemi ile itme analizi 

Bu yöntemin amacı taşıyıcı sistem davranışını temsil eden yeteri sayıda doğal 

titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde adım adım arttırılan ve birbirleri ile uygun 

biçimde ölçeklendirilen modal yer değiştirmeler veya onlarla uyumlu modal deprem 

yükleri esas alınarak mod birleştirme yönteminin artımsal olarak uygulanmasıdır. Bu 

analiz yönteminde ardışık iki plastik kesit oluşumu arasındaki her bir itme adımında 

taşıyıcı sistemde adım adım doğrusal elastik davranış esas alınır. 
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5.4.5.5 Zaman tanım alanında do ğrusal olmayan hesap yöntemi 

Yöntemin amacı taşıyıcı sistemdeki doğrusal olmayan davranış göz önüne alınarak 

sistemin hareket denkleminin adım adım entegre edilmesidir. Analiz sırasında her 

bir zaman artımında sistemde meydana gelen yer değiştirme, plastik şekil 

değiştirme ve iç kuvvetler ile bu büyüklüklerin deprem istemine karşı gelen 

maksimum değerleri hesaplanır. 

5.4.6 Bina deprem performansının belirlenmesi 

Binaların deprem güvenliği, uygulanan deprem etkisi altında yapıda oluşması 

beklenen hasarların durumu ile ilgilidir ve dört farklı hasar durumu için 

tanımlanmıştır. Hesap yöntemlerinin birinin uygulanması ve eleman hasar 

bölgelerine karar verilmesi ile bina deprem performans düzeyi belirlenir. Sonuçların 

değerlendirilmesi ile güçlendirme kararı alınır. 

5.4.6.1 Hemen kullanım durumu  

Herhangi bir katta her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda kirişlerin 

en fazla %10’u belirgin hasar bölgesine geçebilir ancak, diğer taşıyıcı elemanların 

tümü minimum hasar bölgesindedir. Bu durumda bina hemen kullanım durumunda 

kabul edilebilir ve güçlendirilmesine gerek yoktur. 

5.4.6.2 Can güvenli ği durumu 

Herhangi bir katta uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap 

sonucunda kirişlerin en fazla %20’si ve kolonların bir kısmı ileri hasar bölgesine 

geçebilir. Ancak ileri hasar bölgesindeki kolonların, kolonlar tarafından taşınan 

kesme kuvvetine toplam katkısı %20’nin altında olmalıdır. Diğer taşıyıcı elemanların 

tümü minimum hasar bölgesi veya belirgin hasar bölgesindedir. Bu durumda bina 

can güvenliği durumunda kabul edilir. Can güvenliği durumunun kabul edilebilmesi 

için herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden maksimum hasar sınırı 

aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o kattaki tüm kolonlar 

tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30’u aşmaması gerekir. En üst katta 

ileri hasar bölgesindeki düşey elemanların kesme kuvvetleri toplamının, o kattaki 

tüm kolonların güçlendirilmesine, güvenlik sınırını aşan elemanların sayısına ve yapı 

içindeki dağılımına göre karar verilir. 

5.4.6.3 Göçmenin önlenmesi durumu 

Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap 

sonucunda kirişlerin en fazla %20'si ve kolonların bir kısmı göçme bölgesine 
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geçebilir. Ancak göçme bölgesindeki kolonların, kolonlar tarafından taşınan kesme 

kuvvetine toplam katkısı %20’nin altında olmalıdır ve bu elemanların durumu yapının 

kararlılığını bozmamalıdır. Diğer taşıyıcı elemanların tümü minimum hasar bölgesi, 

belirgin hasar bölgesi veya ileri hasar bölgesindedir. Bu durumda bina, göçmenin 

önlenmesi durumunda kabul edilir. Göçmenin önlenmesi durumunun kabul 

edilebilmesi için herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden minimum 

hasar sınırı aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o kattaki 

tüm kolonlar tarafından taşınan kat kesme kuvvetine oranının %30’u aşmaması 

gerekir. En üst katta göçme bölgesindeki kolonların kesme kuvvetleri toplamının o 

kattaki tüm kolonların kesme kuvvetlerinin toplamına oranı en fazla %40 olabilir. 

Binanın mevcut durumunda kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır ve 

güçlendirilmelidir. Ancak güçlendirmenin ekonomik açıdan uygulanabilirliği 

değerlendirilmelidir. 

5.4.6.4 Göçme durumu 

Bina göçmenin önlenmesi durumunu sağlayamıyorsa göçme durumundadır. Binada 

güçlendirme uygulanmalıdır, ancak güçlendirilmesi ekonomik olarak verimli 

olmayabilir. Binanın mevcut durumunda kullanımı can güvenliği bakımından 

sakıncalıdır.  

5.4.6.5 Göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması  

Her bir deprem doğrultusu için, binanın herhangi bir katındaki göreli kat ötelemesi 

her performans düzeyi için Çizelge 5.18’i sağlamalıdır. Çizelge 5.18’de (δi)max ilgili 

kattaki düşey elemanların uçları arasında hesaplanan en büyük göreli kat 

ötelemesini, hi ise kat yüksekliğini göstermektedir. 

Çizelge 5.18: Göreli Kat Ötelemesi Sınırları 

Göreli Kat 
Ötelemesi 

Oranı 

Performans Düzeyi  

Hemen Kullanım Can 
Güvenliği 

Göçmenin 
Önlenmesi 

(δi)max/hi 0.008 0.02 0.03 

5.4.7 Binalar için hedeflenen deprem performans düz eyleri 

ABYYHY 1998’de tanımlanan ivme spektrumu 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan 

deprem etkisini esas almaktadır. 50 yılda aşılma olasılığı %50 olan depremin ivme 

spektrumu bu spektrumun yaklaşık olarak yarısı, 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan 

depremin ivme spektrumu ise bu spektrumun yaklaşık 1.5 katı olarak kabul 

edilmiştir. Mevcut veya güçlendirilecek binaların deprem güvenliğinin 
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belirlenmesinde esas alınacak deprem etkileri ve hedeflenen performans düzeyleri 

Çizelge 5.19’da verilmiştir. 

Çizelge 5.19: Binalar İçin Farklı Deprem Etkileri Altında Hedeflenen Performans 
Düzeyleri 

Binanın Kullanım Amacı ve Türü 

Depremin A şılma 
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 - 

Yapılan bu analizler sonucunda deprem hasarlarına neden olacak kusurların 

giderilmesi, deprem güvenliğini arttırmaya yönelik olarak yeni elemanlar eklenmesi, 

kütle azaltılması, mevcut elemanların deprem davranışlarının geliştirilmesi, kuvvet 

aktarımında sürekliliğin sağlanması türündeki kararlar alınır ve güçlendirilme yapılıp 

yapılmayacağına karar verilir.  
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6. MEVCUT BETONARME B İNALARIN ANAL İZİ 

Giriş ve Kapsam 

Çalışmada betonarme taşıyıcı çerçevelerden oluşan okul binaları Japon Sismik 

İndeks Yöntemi ve Doğrusal Olmayan İtme Analizi kullanılarak incelenmiştir. 

Bununla ülkemizin yapı stoku ve yapım şartlarına göre hazırlanmış D.B.Y.Y.H.Y. 

kapsamındaki bina performansı değerlendirme yöntemlerinden elde edilen sonuçları 

karşılaştırılarak, J.S.İ.Y.’nin tutarlılığının araştırılması hedeflenmektedir. 

Bunun için çalışma kapsamında incelenen betonarme okul binaları için J.S.İ.Y.’nin 1. 

ve 2. aşama değerlendirmeleri ve doğrusal olmayan itme analizleri yapılmaktadır.  

J.S.İ.Y.’den elde edilen verileri çoğaltmak ve daha belirgin bir sonuca varmak 

amacıyla Coşkun, 2007  ve Ergün,2007 çalışmalarındaki betonarme okul binalarına 

ait sonuçlar da Ek A’da çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada incelenecek olan tüm 

binalar T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı talimatı doğrultusunda İstanbul Teknik 

Üniversitesi Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi tarafından daha önceden 

incelenmiş okul binalarıdır. 

Çalışma dahilinde incelenen okul binaları 

• Büyükçekmece Yenikent İlköğretim Okulu B-Blok    (A Binası) 

• Büyükçekmece Altınyıldız İlköğretim Okulu A-Blok   (B Binası) 

• Büyükçekmece Altınyıldız İlköğretim Okulu B-Blok  (C Binası) 

• A Binası (Coşkun,2007) (Ek A)    (D Binası)  

• B Binası (Coşkun,2007) (Ek A)    (E Binası) 

• A Binası (Ergün,2007) (Ek A)    (F Binası) 

• B Binası (Ergün,2007) (Ek A)    (G Binası) 

Yukarıda isimleri verilen okul binaları çalışmanın sonraki aşamalarında yukarıdaki 

listenin sol tarafında belirtilen anma isimleri ile ifade edileceklerdir. Çalışma 

kapsamında A,B ve C binalarının Statik İtme ve Japon Sismik İndeks Yöntemleri ile 

yapılacak olan hesapları detaylandırılarak, sonuç bölümünde D,E,F ve G binalarının 

analiz değerleri ile birlikte yorumlanmaktadır.  
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6.1 A Binası Deprem Performans De ğerlendirmesi 

6.1.1  A Binası genel bilgileri 

Deprem Performansı incelemesi yapılacak olan A Binası 2. derece deprem 

bölgesinde yer alan, zemin ve üç normal kattan oluşan bir okul binasıdır. Statik ve 

mimari projelerinin mevcut olduğu, yapılan tetkikler sonucu malzeme dayanımı 

bilgileri mevcuttur. Perdelerle desteklenen betonarme çerçeve sistemden oluşan 

binanın taşıyıcı sistemi ortogonal ve düzenli bir yapıya sahiptir. Yapıya ait projelerin 

tümünün Ek-B’de verilen A Binasının zemin kat tavanı planı Şekil 6.1’de 

gösterilmektedir.  

Binanın zemin kat yüksekliği 3,40 m diğer kat yükseklikleri 3,10 m olmak üzere 

toplam yüksekliği 12,70 m’dir. Planda taşıyıcı sistem düzensizliği bulunmayan okul 

binasında döşemeleri 12 cm ve 15 cm kalınlığında kiriş plak sisteminden 

oluşmaktadır. Binaya 2.50 cm diletasyonla komşu olan giriş kısmı (A Blok) alan 

itibariyle küçük olduğu için yapısal incelemeye dahil edilmemiş fakat deprem 

performansına yapısal ilişkilerin etkilerini katmak amacıyla bu durum R1=0,80 

indisiyle J.S.İ.Y. hesabına dahil edilmiştir.  

Mevcut deprem değerlendirmesi raporuna göre bina, Z2 (Ta=0.15 sn ve Tb=0.40 sn) 

yerel zemin sınıfı üzerinde bulunmaktadır ve zemin emniyet gerilmesi 200 kN/m2’dir. 

Sıvılaşma potansiyelinin olmadığı belirtilmektedir. 

Binanın temel sistemi, çeşitli boyutlardaki sürekli temellerden ve bunlara dik 

doğrultudaki bağ kirişlerinden oluşmaktadır. Temel üst kotundan itibaren 0,90 m 

yüksekliğinde ve bina çevresi boyunca uzanan betonarme perde sistemi mevcuttur. 

Bu perdelerin üst kotu seviyesinde (+0.00 zemin kotu) zemine oturan döşeme 

sistemi mevcuttur. Temeller, ETABS ile yapılan analizde rijit bağlı kabul edilerek 

ankastre mesnetler olarak tanımlanmıştır. 

Malzeme deneylerinden elde edilen sonuçlara ve bina projelerine göre beton 

dayanımı 30 N/mm2, elastisite modülü 31800 N/mm2’dir. Donatıları ise S220 

betonarme çeliğidir. Paspayı kiriş ve kolon kesitlerinde 20 mm’dir. Hesaplarda 

betonarme birim hacim ağırlığı 25 kN/m3, poisson oranı ν=0.2 olarak dikkate 

alınmıştır. 
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Şekil 6.1: A Binası Zemin Kat Tavanı Kalıp Planı
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6.1.2 Binaya etkiyen yükler ve bina a ğırlığı 

Yapılarda deprem anında oluşacak olan deprem kuvvetlerine esas teşkil eden 

kütlenin doğru olarak belirlenmesi yapıda deprem performansı değerlendirmesinin 

gerçeğe yaklaşık bir sonuca ulaşılmasında en önemli etkenlerden biridir. Bu amaçla 

yapılan hesaplamalarda ağırlıklar gerçek durumu yansıtmak için eksiksiz 

tanımlanmıştır. Okul binası olarak kullanılan bu yapıda sabit yükler için zemin, 1. kat 

ve 2. kat tavanı tabliyelerinde mimari kaplama, sıva, tesviye şapı ve diğer sabit 

yükleri tanımlamak amacıyla 200 kgf/m2, çatıyı taşıyan 3. kat tabliyesinde 100 

kgf/m2 yayılı yük dikkate atanmıştır. Hareketli yükler için tüm bina tabliyelerinde 500 

kgf/m2 ve duvar yükleri için ise mimari projesinde gösterildiği şekliyle kirişlerin 

üzerine 300 kgf/m yayılı yük atanmıştır. Kat kütlelerinin belirlendiği deprem 

hesabında, okul amacı ile kullanılan bina için hareketli yük katılım katsayısı n=0.60 

olarak dikkate alınmıştır. 

6.1.3 A okul binasının japon sismik indeks yöntemi ile analiz 

J.S.İ.Y. ile yapılan değerlendirmenin 4. Bölümde anlatılan esaslara göre hazırlanmış 

1. ve 2. aşama sonuçları aşağıda verilmiştir. Detayları EK-A’da verilen A Binası’nın 

deprem performansının değerlendirilmesi için hazırlanmış yapı performans indisi (IS) 

ve sismik talep indisi (ISO) sonuçları gösterilmektedir. Bölüm 4.12 de anlatıldığı üzere 

IS>ISO binanın deprem performansı değerlendirmesi açısından güvenli olduğunu, 

aksi güvenli olmadığını ifade etmektedir. Çizelge 6.1’de A Binasının X ve Y 

doğrultuları için 1. aşama değerlendirmesi ile elde edilen IS indisleri yer almaktadır. 

6.1.3.1 1. aşama değerlendirmesi sonuçları 

Çizelge 6.1: A Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS Parametreleri ve 
Sonuçları 

Kat1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 
X Y X Y X Y X Y 

SD indisi 1,026 1,026 0,972 0,972 0,972 0,972 0,972 0,972 
T  indisi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 indisi 0,400 0,439 0,407 0,447 0,509 0,562 0,836 0,922 
E0 indisi (sc) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Is İndeksi  0,410 0,450 0,396 0,434 0,495 0,546 0,812 0,896 
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Çizelge 6.2:  A Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 Sismik Talep İndeksi 

IS0 Sismik Talep İndeksi X Y  

ES ( Seviye) 1.Seviye 0,800 0,800  

Z (Deprem Bölgesi) 2.Dep. Böl. 0,900 0,900  

G (Zemin Sınıfı) Z2 1,000 1,000  

U (Yapı Türü) Okul 1,500 1,500  

IS0 İndeksi EsxZxGxU 1,080 1,080  

A Binası özellikleri dikkate alınarak hesaplanan ISO sismik talep indisi yapının her 

katı ve dikkate alınan hesap doğrultusu için IS>ISO değerini sağlamak durumundadır. 

Bu karşılaştırma Çizelge 6.3’de görülmektedir.  

Çizelge 6.3: A Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu ISO ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,410  <  1,080 0,450  <  1,080 
2.Kat 0,396  <  1,080 0,434  <  1,080 
3.Kat 0,495  <  1,080 0,546  <  1,080 
4.Kat 0,812  <  1,080 0,896  <  1,080 

6.1.3.2 2. aşama değerlendirmesi sonuçları 

Çizelge 6.4 : A Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS İndeksi Parametreleri ve 
Sonuçları 

Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 

X Y X Y X Y X Y 
SD İndeksi 1,026 1,026 0,972 0,972 0,972 0,972 0,972 0,972 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 indisi (F) 0,441 0,435 0,348 0,446 0,468 0,457 0,587 0,694 
E0 indisi (C) 0,458 0,533 0,405 0,600 0,499 0,933 1,220 1,527 
IS İndeksi  0,470 0,547 0,394 0,583 0,485 0,907 1,186 1,484 

Çizelge 6.5: A Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 Talep İndeksi Değerleri 

IS0 Sismik Talep İndeksi  X Y 

ES ( Seviye) 2.Seviye 0,600 0,600 
Z(Deprem Bölgesi) 2.Dep. Böl. 0,900 0,900 
G (Zemin Sınıfı) Z2 1,000 1,000 
U  (Yapı Türü) Okul 1,500 1,500 
IS0 İndeksi  EsxZxGxU 0,810 0,810 

Çizelge 6.6: A Binası 2. Aşama X ve YDoğrultusu IS0 ve IS  İndeksi Karşılaştırılması 

 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,470  <  0,810 0,547  <  0,810 
2.Kat 0,394  <  0,810 0,583  <  0,810 
3.Kat 0,485  <  0,810 0,907  >  0,810 
4.Kat 1,186  >  0,810 1,484  >  0,810 

Çizelge 6.3’te gösterilen 1. Aşama değerlendirmesine göre de binanın deprem 

performansının oldukça yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. 2. aşama değerlendirmesi 
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sonuçlarını veren Çizelge 6.6’da ise binanın sırasıyla 1. kat, 2. kat ve 3. kat X 

doğrultusu deprem performanslarının yetersiz, 3. kat Y doğrultusu ve 4. kat deprem 

performanslarının değerlendirme kriterlerine uygun olduğu görülmektedir. 

6.1.4 A binası do ğrusal olmayan statik analizi  

A Binası’nın doğrusal olmayan statik analizi, ETABS Nonlineer V9.5.0 programı 

kullanılarak yapılmıştır. Yapının bilgisayar modeli yapı geometrisi, eleman boyutları, 

kesit özellikleri, yapıya etkiyen yükler ve malzeme özellikleri projeler ve yapılan saha 

tetkiklerinden elde edilen verilere dayanılarak oluşturulmuştur. Statik itme analizi 

yapının mevcut kapasitesinin ötesinde bir yer değiştirme değerine iterek lineer 

davranışın ötesinde etkilerin gözlenmesi mantığına dayanmaktadır. Bu etkilerin 

izlenebilmesi için çubuk elemanlara davranış özelliklerine göre plastik mafsallar 

tanımlanmaktadır. İtme analizinde plastik mafsallaşmanın çubuk eleman uçlarında 

meydana geleceği kabulü yapılarak kolon uçlarına P-M2-M3, kiriş uçlarına ise M3 

varsayılan plastik mafsallar atanmıştır.  

 
Şekil 6.2:  A Binası Bilgisayar Modelinin Perspektif Görünümü 
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İtme analizinde sisteme düşey yükler etkirken sistem davranışına uygun bir yatay 

yük formu kullanılarak hedef tepe yer değiştirme değerine ulaşana dek adım adım 

itilir. Yatay yük formu olarak eşdeğer deprem yükü ya da yapının itme analizinin 

yapıldığı doğrultudaki hakim modu kullanılabilir. Analiz her iki doğrultu için 

tanımlanmış olan hedef yer değiştirme değerine ulaşınca sonlandırılır. Binanın 

taşıyıcı sisteminin sahip olduğu kapasiteyi ve deprem dayanımını hesaplamak için 

gereken etkin modal kütle, mod katılım oranları, mod yer değiştirmeleri ve taban 

kesme kuvvetlerine tekabül eden tepe yer değiştirme değerleri elde edilir. 

Çizelge 6.7: A Binası Kat Kütleleri 

Kat  Kütle (kN s 2/m) 
1.Kat 1027,80 
2.Kat 1014,62 
3.Kat 1014,62 
4.Kat 890,50 

Toplam 3947,54 

Çizelge 6.8: A Binası Modal Kütle Katılım Oranları (%) 

Mode Period UX UY 
1 0,29218 77,65400 0,00220 
2 0,26126 0,00100 75,25580 
3 0,22211 0,02080 1,13090 
4 0,07915 17,51140 0,00000 
5 0,06659 0,00010 18,00810 
6 0,05550 0,00110 0,41740 
7 0,04004 4,11380 0,00000 
8 0,03273 0,00000 4,31240 
9 0,02873 0,69740 0,00000 
10 0,02711 0,00030 0,10710 
11 0,02324 0,00000 0,74750 
12 0,01924 0,00010 0,01850 

Çizelge 6.9: A Binası Modal Katılım Oranları (%) 

Mode Period UX UY 
1 0,29218 -55,36623 -0,29394 
2 0,26126 -0,20296 54,50459 
3 0,22211 -0,90680 6,68145 

4 0,07915 26,29198 0,01812 
5 0,06659 0,04468 26,66228 
6 0,05550 -0,20790 4,05937 
7 0,04004 -12,74343 0,01879 

8 0,03273 0,03454 13,04731 
9 0,02873 -5,24709 0,00578 
10 0,02711 -0,10349 2,05660 
11 0,02324 -0,01707 -5,43226 
12 0,01924 -0,04468 0,85468 
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Çizelge 6.10: A Binası Taban Kesme Kuvveti-Tepe Noktası Yer Değiştirmesi 
Değerleri 

ADIM 
X Doğrultusu Y Do ğrultusu 

un (m) Vb (kN) u n (m) Vb (kN) 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 0,0046 4799,0 0,0038 4847,8 
2 0,0050 5164,4 0,0058 7364,2 
3 0,0098 9595,7 0,0100 12221,5 
4 0,0133 12421,4 0,0115 13767,3 

5 0,0187 14081,3 0,0162 16500,6 
6 0,0236 15430,7 0,0203 18178,8 
7 0,0283 16598,3 0,0241 19228,9 
8 0,0331 17647,9 0,0270 19770,9 
9 0,0384 18630,2 0,0270 19673,6 
10 0,0432 19328,4 0,0316 20317,5 
11 0,0486 19996,2 0,0363 20813,1 
12 0,0540 20568,5 0,0410 21225,1 
13 0,0551 20677,0 0,0452 21543,6 
14 0,0000 0,0000 0,0463 21620,7 

İtme analizinden elde edilen taban kesme kuvveti-tepe noktası yer değiştirmesi 

değerlerinden yararlanarak statik itme eğrisi (kapasite diyagramı) çizilir. Statik itme 

eğrisi iki doğrulu (bi-lineer) bir diyagrama dönüştürülür. Bu dönüştürme işleminde, iki 

doğrulu diyagramın ve statik itme eğrisinin altında kalan alanların yaklaşık olarak 

birbirlerine eşit olması sağlanır (Şekil 6.3, Şekil 6.4). 

 
Şekil 6.3: A Binası X Doğrultusu Statik İtme Eğrisinin İki Doğrulu Diyagrama 

Dönüştürülmesi 
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Şekil 6.4: A Binası Y Doğrultusu Statik İtme Eğrisinin İki Doğrulu Diyagrama 
Dönüştürülmesi 

Çizelge 6.11: A Binası X ve Y Doğrultusu Modal Yer değiştirme ve Modal 
İvme Değerleri  

ADIM 
X Doğrultusu Y Do ğrultusu 
a d a d 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 1,566 0,003 1,632 0,003 
2 1,685 0,004 2,479 0,004 
3 3,130 0,007 4,114 0,007 
4 4,052 0,010 4,634 0,009 
5 4,594 0,014 5,554 0,012 
6 5,034 0,017 6,119 0,015 
7 5,415 0,021 6,473 0,018 
8 5,757 0,024 6,655 0,020 
9 6,078 0,028 6,622 0,020 

10 6,305 0,032 6,839 0,024 
11 6,523 0,036 7,006 0,027 
12 6,710 0,040 7,145 0,031 
13 6,745 0,041 7,252 0,034 
14 - - 7,278 0,035 

Hesaplanan modal yer değiştirme (d) ve modal ivme (a) değerleri ile, eksenleri 

Spektral İvme - Spektral Yer Değiştirme olan diyagram çizilir. Bu diyagram ilgili 

zemin sınıfının ivme spektrumu ve Can Güvenliği (CG) performans düzeyine 

katsayılar kullanılarak oluşturulur. Spektral ivme-spektral yer değiştirme değerlerinin 

oluşturacağı iki doğrulu diyagramın birinci doğrusunun, ivme spektrumu eğrisini 
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kestiği noktanın x ekseni üzerine izdüşümü alınarak doğrusal elastik spektral yer 

değiştirme değeri bulunur (Şekil 6.5, Şekil 6.6). 

 
Şekil 6.5: A Binası X Doğrultusu Spektral İvme-Spektral Yer değiştirme 

Diyagramı (CG) 

 
Şekil 6.6: A Binası Y Doğrultusu Spektral İvme-Spektral Yer değiştirme 

Diyagramı (CG) 

Elde edilen veriler kullanılarak X ve Y doğrultuları için doğrusal elastik 

olmayan spektral yer değiştirme ve tepe yatay yer değiştirme istemi 

hesaplanır. Hesaplanan yer değiştirme değerine karşılık gelen kuvvet, can 

güvenliği performans noktasındaki taban kesme kuvvetidir (Çizelge 6.12).  
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Çizelge 6.12: A Binası Performans Noktası Değerleri ve Taban Kesme 
Kuvveti (CG) 

 
X Y 

Cr1 1,280 1,360 

ay1 3,746 4,740 
Ry1 3,928 3,104 

Vb Hedef (kN) 20676,7 21620,5 
UHedef    (m) 0,5509 0,04644 

Çizelge 6.13: A Binası X ve Y Doğrultusu Kat Kesme Kuvveti Değerleri 

  Vtpx (kN) Vtpy (kN) 
1.Kat 20676,7 21620,5 
2.Kat 19066,3 20035,2 
3.Kat 14963,0 15836,2 
4.Kat 8143,9 8691,8 

6.1.5 A binası için do ğrusal olmayan itme analizi sonuçlarıyla japon sismi k 

indeks yöntemi sonuçlarının kar şılaştırılması 

Japon Sismik İndeks Yönteminde sismik performans indisi değerini etkileyen ana 

değer yapısal elemanların dayanımını ifade eden C Dayanım İndeksidir. Detayları 4. 

Bölümde anlatılmış olan C dayanım indisinin değeri genel anlamda elemanın kesme 

kapasitesinin eleman üzerindeki ağırlığa olan oranı olarak hesaplanmaktadır. Bu 

yaklaşımla itme analizinden elde edilen can güvenliği performansı kat kesme 

kuvvetleri değerleri ve kat ağırlıkları kullanılarak elde edilen verilerle Japon Sismik 

İndeks Yönteminden elde edilen indis değerlerine benzer değerlere ulaşılmıştır. 

Çizelge 6.14:  A Binası X ve Y Doğrultusu Kat Kesme Kuvveti / Kat Ağırlığı Değerleri 

X Y  
1.Kat 0,461 0,482 
2.Kat 0,573 0,602 
3.Kat 0,686 0,727 
4.Kat 0,789 0,842 

Çizelge 6.15: A Binası 2. Aşama J.S.İ.Y. X ve Y Doğrultusu E0 İndeksi Değerleri 

X Y  
1.Kat 0,458 0,533 
2.Kat 0,405 0,600 
3.Kat 0,499 0,933 
4.Kat 1,220 1,527 
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Çizelge 6.16 : A Binası 2. Aşama J.S.İ.Y. X ve Y Doğrultusu IS İndeksi Değerleri 

X Y  
1.Kat 0,470 0,547 
2.Kat 0,394 0,583 
3.Kat 0,485 0,907 
4.Kat 1,186 1,484 

Çizelge 6.17: A Binası E0 İndeksi ve Kat Kesme Kuvveti İndeksi 
Karşılaştırılması 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  
Kat Kesme Kuvveti / 
Üst Katların Ağırlığı E0 İndeksi Kat Kesme Kuvveti / 

Üst Katların Ağırlığı E0 İndeksi 

1. Kat 0,461 0,458 0,482 0,533 
2. Kat 0,573 0,405 0,602 0,600 
3. Kat 0,686 0,499 0,727 0,933 
4.Kat 0,789 1,220 0,842 1,527 

Çizelge 6.17’de görüldüğü üzere Japon Sismik İndeks Yönteminin E0 indisleriyle 

itme analizinden elde edilen kat kesme kuvveti indisleri sonuçları yakın değerler 

vermektedir. 

6.2 B Binası Deprem Performans De ğerlendirmesi 

6.2.1 B binası genel bilgileri 

B Binası 2.derece deprem bölgesinde yer alan, zemin ve bir normal kattan oluşan 

bir okul binasıdır. Binanın 1. katının üstünde ışıklık olarak kullanılan kısmi bir kat 

bulunmasına karşın yapısal bir özellik taşımadığı için değerlendirmede dikkate 

alınmamıştır. Statik ve mimari projeleri ve bina üzerinde yapılan tetkikler sonucu 

malzeme dayanımı bilgileri mevcuttur. Perdelerle desteklenen betonarme çerçeve 

sistemden oluşan bina düzenli bir taşıyıcı sisteme sahiptir. Yapıya ait projelerin 

tümünün Ek-B’de verilen B Binasının zemin kat tavanı planı Şekil 6.7’de 

gösterilmektedir.  

Binanın zemin kat yüksekliği 3,50 m 1. kat yüksekliği 3,40 m’dir. Planda döşeme 

boşluğu bulunan okul binasının döşemeleri 18cm kiriş plak döşeme ve yer yer 10 cm 

kalınlığında döşeme kalınlığına sahip nervürlü kiriş sisteminden oluşmaktadır. Bina 

çalışmada C Binası olarak incelenen okul binası ile bitişik durumda olup 

birbirlerinden 5,00 cm diletasyonla ayrılmaktadır. 

Mevcut deprem değerlendirmesi raporuna göre bina, Z2 (Ta=0.15 sn ve Tb=0.40 sn) 

yerel zemin sınıfı üzerinde bulunmaktadır ve zemin emniyet gerilmesi 150 kN/m2’dir.  

Bina temel sistemi tamamıyla kirişli radye temelden oluşmaktadır. Temel üst 

kotundan itibaren 1,00 m yüksekliğinde ve bina çevresi boyunca uzanan betonarme 
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perde sistemi mevcuttur. Bu perdelerin üst kotu seviyesinde (+0.00 zemin kotu) 

zemine oturan döşeme sistemi mevcuttur. Temeller ETABS ile yapılan analizde 

tanımlanmamış kolon temel bağlantıları rijit kabul edilerek kolon alt mesnetleri 

ankastre mesnetler olarak tanımlanmıştır. 

Malzeme deneylerinden elde edilen sonuçlara ve bina projelerine göre beton 

dayanımı 27 N/mm2, elastisite modülü 30900 N/mm2’dir. Donatıları ise S420 

betonarme çeliğidir. Paspayı kiriş ve kolon kesitlerinde 20 mm’dir. Hesaplarda 

betonarme birim hacim ağırlığı 25 kN/m3, poisson oranı ν=0.2 olarak dikkate 

alınmıştır. 

 

Şekil 6.7: B Binası Zemin Kat Tavanı Kalıp Planı
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6.2.2 Binaya etkiyen yükler ve bina a ğırlığı 

Okul binası olarak kullanılan bu yapıda sabit yükler için zemin, 1. kat ve 2. kat tavanı 

tabliyelerinde mimari kaplama, sıva, tesviye şapı ve diğer sabit yükleri tanımlamak 

amacıyla 200 kgf/m2, çatıyı taşıyan 3. kat tabliyesinde 100 kgf/m2 yayılı yük dikkate 

atanmıştır. Hareketli yükler için tüm bina tabliyelerinde 500 kgf/m2 ve duvar yükleri 

için ise mimari projesinde gösterildiği şekliyle kirişlerin üzerine 300 kgf/m yayılı yük 

atanmıştır. Kat kütlelerinin belirlendiği deprem hesabında, okul amacı ile kullanılan 

bina için hareketli yük katılım katsayısı n=0.60 olarak dikkate alınmıştır. 

6.2.3 B okul binasının japon sismik indeks yöntemi ile analiz 

J.S.İ.Y. esaslarına göre hazırlanmış detayları EK-A’da verilen B Binası’nın deprem 

performansının değerlendirilmesi için hazırlanmış yapı performans indisi (IS) ve 

sismik talep indisi (ISO) 1. ve 2. aşama sonuçları gösterilmektedir.  

6.2.3.1 1. aşama değerlendirmesi sonuçları 

Çizelge 6.18: B Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS Parametreleri ve 
Sonuçları  

Kat 1 Kat 2 

X Y X Y 

SD indisi 0,877 0,877 0,833 0,833 
T  indisi 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 indisi 0,816 0,757 1,204 1,117 
E0 indisi (sc) 0,581 0,000 0,858 0,000 
IS İndeksi  0,716 0,664 1,003 0,931 

Çizelge 6.19: B Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 Sismik Talep İndeksi 

IS0 Sismik Talep İndeksi X Y 

ES ( Seviye) 1.Aşama 0,800 0,800 
Z (Deprem Bölgesi) 2.Dep. Böl. 0,900 0,900 
G (Zemin Sınıfı) Z2 1,000 1,000 
U (Yapı Türü) Okul 1,500 1,500 
IS0 İndeksi EsxZxGxU 1,080 1,080 

B Binası özellikleri dikkate alınarak hesaplanan ISO sismik talep indisi yapının her 

katı ve dikkate alınan hesap doğrultusu için IS>ISO değerini sağlamak durumundadır. 

Bu karşılaştırma Çizelge 6.20’de görülmektedir.  



 101

 

Çizelge 6.20: B Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu ISO ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,716  <  1,080 0,664  <  1,080 
2.Kat 1,003  <  1,080 0,931  <  1,080 

6.2.3.2 2. aşama değerlendirmesi sonuçları 

Çizelge 6.21: B Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS İndeksi Parametreleri 
ve Sonuçları 

Kat 1 Kat 2 

X Y X Y 
SD İndeksi 0,877 0,877 0,833 0,833 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 indisi (F) 0,648 1,079 0,862 1,491 
E0 indisi (C) 0,737 1,079 0,977 1,491 
IS İndeksi  0,646 0,946 0,814 1,243 

Çizelge 6.22: B Binası 2. aşama X ve Y Doğrultusu IS0 Talep İndeksi Değerleri 

IS0 Sismik Talep İndeksi  X Y 

ES ( Seviye) 2.Seviye 0,600 0,600 
Z(Deprem Bölgesi) 2.Dep. Böl. 0,900 0,900 
G (Zemin Sınıfı) Z2 1,000 1,000 
U  (Yapı Türü) Okul 1,500 1,500 
IS0 İndeksi  EsxZxGxU 0,810 0,810 

Çizelge 6.23: B Binası 2. aşama X ve Y Doğrultusu IS0 ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,646  <  0,810 0,814  <  0,810 
2.Kat 0,814  <  0,810 1,243  <  0,810 

Çizelge 6.22’de 1. Aşama değerlendirmesine sonuçlarına göre bina istenilen 

performans değerine yakın fakat tüm indisleri bu değerin altında elde edilmiştir. 2. 

Aşama değerlendirmesinde ise Çizelge 6.23’de gösterildiği şeklide elde edilen 

değerler 1.Kat X doğrultusu dışında tüm kat ve doğrultularda sağlanmaktadır. 

6.2.4 B okul binasının do ğrusal olmayan statik analizi  

B Binası’nın doğrusal olmayan statik analizi için, eleman boyutları, malzeme ve kesit 

özellikleri, uygulanan yük değerleri gibi özellikler ETABS programına tanıtılarak 

binanın bilgisayar modeli oluşturulmuştur (Şekil 6.8).  A Binasında anlatıldığı şekilde 

hesaplamalar B Binası için de ele alınmaktadır. 
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Şekil 6.8:  B Binası Bilgisayar Modelinin Perspektif Görünümü 

Çizelge 6.24: B Binası Kat Kütleleri 

Kat  Kütle (kN s 2/m) 
1.Kat 1750,45 
2.Kat 1625,31 

Toplam 3375,76 

Çizelge 6.25: B Binası Modal Kütle Katılım Oranları (%) 

Mode Period UX UY 
1 0,117091 88,2906 0,0000 
2 0,108386 0,0000 62,7639 
3 0,061199 0,0000 25,4477 
4 0,033717 11,7094 0,0000 
5 0,031179 0,0000 8,3481 
6 0,017772 0,0000 3,4404 

Çizelge 6.26: B Binası Modal Katılım Oranları (%) 

Mode Period UX UY 
1 0,117091 54,59373 -0,00004 
2 0,108386 0,00003 46,02993 
3 0,061199 0,00002 29,30958 
4 0,033717 19,88166 0,00000 
5 0,031179 -0,00002 16,78721 
6 0,017772 0,00000 10,77680 
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Çizelge 6.27 : B Binası Taban Kesme Kuvveti-Tepe Noktası Yer Değiştirmesi 

Değerleri 

ADIM 
X Doğrultusu Y Do ğrultusu 

un Vb un Vb 
0 0,0000 0,0 0,0000 0,0 
1 0,0011 8079,9 0,0006 4697,4 

2 0,0023 16159,8 0,0013 9394,8 

3 0,0026 18734,5 0,0019 14092,2 

4 0,0027 19114,7 0,0022 16440,9 

5 0,0041 20633,0 0,0027 19996,0 
6 0,0053 21852,8 0,0034 21758,8 

7 0,0065 22826,6 0,0041 23474,5 

8 0,0077 23812,4 0,0048 24993,8 

9 0,0091 24824,2 0,0054 25700,3 

10 0,0103 25601,0 0,0062 26258,0 
11 0,0114 26260,0 0,0063 26343,4 

İtme analizinden elde edilen taban kesme kuvveti-tepe noktası yer değiştirmesi 

değerlerinden yararlanarak çizilen statik itme eğrilerinin iki doğrulu duruma getirilmiş 

şekilleri X ve Y doğrultuları için aşağıda verilmiştir. ( Şekil 6.9, Şekil 6.10)  

 
Şekil 6.9: B Binası X Doğrultusu Statik İtme Eğrisinin İki Doğrulu Diyagrama 

Dönüştürülmesi 
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Şekil 6.10: B Binası Y Doğrultusu Statik İtme Eğrisinin İki Doğrulu Diyagrama 
Dönüştürülmesi 

Çizelge 6.28 : B Binası X ve Y  Doğrultusu Modal Yer değiştirme ve Modal 
İvme Değerleri 

ADIM 
X Doğrultusu Y Do ğrultusu 
a d a d 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
1 1,3555 0,0009 1,1085 0,0007 
2 2,7109 0,0019 2,2171 0,0015 
3 3,1429 0,0021 3,3256 0,0022 
4 3,2066 0,0022 3,8798 0,0025 
5 3,4614 0,0034 4,7188 0,0031 
6 3,6660 0,0044 5,1348 0,0039 
7 3,8294 0,0053 5,5397 0,0047 
8 3,9947 0,0063 5,8982 0,0055 
9 4,1645 0,0075 6,0650 0,0062 

10 4,2948 0,0085 6,1966 0,0072 
11 4,4053 0,0094 6,2167 0,0073 

Can Güvenliği (CG) performans düzeyi için spektral ivme-spektral yer değiştirme 

değerlerinin kullanıldığı çizelge kullanılarak doğrusal elastik spektral yer değiştirme 

değeri bulunur (Şekil 6.11, Şekil 6.12). 
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Şekil 6.11 : B Binası X Doğrultusu Spektral İvme-Spektral Yer değiştirme 

Diyagramı (CG) 

 
Şekil 6.12 : B Binası Y Doğrultusu Spektral İvme-Spektral Yer değiştirme 

Diyagramı (CG) 
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Çizelge 6.29 : B Binası Performans Noktası Değerleri ve Taban Kesme Kuvveti (CG) 

x y 
Cr1 2,180 1,680 
ay1 6,380 8,975 
Ry1 1,953 1,391 
Vb Hedef (kN) 26314,0 26352,0 
UHedef    (m) 0,01149 0,00631 

Çizelge 6.30: B Binası X ve Y Doğrultusu Kat Kesme Kuvveti Değerleri 

Vtpx (kN) Vtpy (kN) 
1.Kat 26314,0 26352,0 
2.Kat 17421,6 17520,0 

6.2.5 B binası için do ğrusal olmayan itme analizi sonuçlarıyla japon sismi k 

indeks yöntemi sonuçlarının kar şılaştırılması 

Çizelge 6.31: B Binası X ve Y Doğrultusu Kat Kesme Kuvveti / Kat Ağırlığı 
Değerleri 

X Y  
1.Kat 0,683 0,685 
2.Kat 0,935 0,941 

Çizelge 6.32: B Binası 2. Aşama J.S.İ.Y. X ve Y Doğrultusu E0 İndeksi 
Değerleri 

X Y  
1.Kat 0,737 1,079 
2.Kat 0,977 1,491 

Çizelge 6.33: B Binası 2. Aşama J.S.İ.Y. X ve Y Doğrultusu IS İndeksi 
Değerleri 

X Y  
1.Kat 0,646 0,946 
2.Kat 0,814 1,243 

Çizelge 6.34: B Binası E0 İndeksi ve Kat Kesme Kuvveti İndeksi 
Karşılaştırılması 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  
Kat Kesme Kuvveti / 
Üst Katların Ağırlığı E0 İndeksi Kat Kesme Kuvveti / 

Üst Katların Ağırlığı E0 İndeksi 

1. Kat 0,683 0,737 0,685 1,079 
2. Kat 0,935 0,977 0,941 1,491 

Çizelge 6.34’de görüldüğü üzere Japon Sismik İndeks Yönteminin E0 indisleriyle 

itme analizinden elde edilen kat kesme kuvveti indisleri sonuçları yakın değerler 

vermektedir. 

 



 107

6.3 C Binası Deprem Performans De ğerlendirmesi 

6.3.1 C binası genel bilgileri 

B Binası ile aynı zemin ve deprem bölgesi özelliklerine sahip olan C Binası zemin ve 

bir normal kattan oluşan bir okul binasıdır. B Binası gibi 1.katının üstünde ışıklık 

olarak kullanılan kısmi bir kat bulunmasına karşın yapısal bir özellik taşımadığı için 

değerlendirmede dikkate alınmamıştır. C Binası Ek-B de verilmiş olan projelerinde 

zemin kat altında bir bodrum katı bulunmaktadır. Yapısal analizde perdelerle 

çevrelenen bodrum katları dikkate alınmamıştır. Binanın statik, mimari projeleri ve 

malzeme dayanımı bilgileri mevcuttur. Perdelerle desteklenen betonarme çerçeve 

sistemden oluşan bina düzenli bir taşıyıcı sisteme sahiptir. C Binasının zemin kat 

tavanı planı Şekil 6.13’de gösterilmektedir.  

Binanın zemin kat yüksekliği 3,50 m 1.kat yüksekliği 3,40 m’dir. Planda döşeme 

boşluğu bulunan okul binasının döşemeleri 18cm kiriş plak döşeme ve yer yer 10 cm 

kalınlığında döşeme kalınlığına sahip nervürlü kiriş sisteminden oluşmaktadır. Bina 

çalışmada B Binası olarak incelenen okul binası ile bitişik durumda olup 

birbirlerinden 5,00 cm diletasyonla ayrılmaktadır. 

Bina temel sistemi tamamıyla kirişli radye temelden oluşmaktadır. Temel üst 

kotundan itibaren bodrum kat tavanına kadar rijit bodrum perdeleriyle çevrilidir. Bu 

perdelerin üst kotu seviyesinde (+0.00 zemin kotu) zemine oturan döşeme sistemi 

mevcuttur. Temeller ETABS ile yapılan analizde tanımlanmamış kolon temel 

bağlantıları rijit kabul edilerek kolon alt mesnetleri ankastre mesnetler olarak 

tanımlanmıştır. 

Malzeme deneylerinden elde edilen sonuçlara ve bina projelerine göre beton 

dayanımı 26 N/mm2, elastisite modülü 30550 N/mm2’dir. Donatıları ise S420 

betonarme çeliğidir. Paspayı kiriş ve kolon kesitlerinde 20 mm’dir. Hesaplarda 

betonarme birim hacim ağırlığı 25 kN/m3, poisson oranı ν=0.2 olarak dikkate 

alınmıştır. 

6.3.2 Binaya etkiyen yükler ve bina a ğırlığı 

Okul binası olarak kullanılan bu yapıda sabit yükler için zemin, 1. kat ve 2. kat tavanı 

tabliyelerinde mimari kaplama, sıva, tesviye şapı ve diğer sabit yükleri tanımlamak 

amacıyla 200 kgf/m2, çatıyı taşıyan 3. kat tabliyesinde 100 kgf/m2 yayılı yük dikkate 

atanmıştır. Hareketli yükler için tüm bina tabliyelerinde 500 kgf/m2 ve duvar yükleri 

için ise mimari projesinde gösterildiği şekliyle kirişlerin üzerine 300 kgf/m yayılı yük 

atanmıştır. Kat kütlelerinin belirlendiği deprem hesabında, okul amacı ile kullanılan 

bina için hareketli yük katılım katsayısı n=0.60 olarak dikkate alınmıştır. 
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Şekil 6.13: C Binası Zemin Kat Tavanı Kalıp Planı
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6.3.3 C okul binasının japon sismik indeks yöntemi ile analiz 

6.3.3.1 1. aşama değerlendirmesi sonuçları 

Çizelge 6.35: C Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS Parametreleri ve 
Sonuçları 

Kat 1 Kat 2 
X Y X Y 

SD İndeksi 1,080 1,080 1,026 1,026 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 İndeksi 1,086 0,813 1,575 1,180 
E0 İndeksi (sc) 0,656 0,000 0,952 0,000 
Is İndeksi 1,172 0,878 1,616 1,210 

Çizelge 6.36: C Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 Sismik Talep İndeksi 

IS0 Sismik Talep İndeksi X Y 

ES ( Seviye) 1.Aşama 0,800 0,800 
Z (Deprem Bölgesi) 2.Dep. Böl. 0,900 0,900 
G (Zemin Sınıfı) Z2 1,000 1,000 
U (Yapı Türü) Okul 1,500 1,500 
IS0 İndeksi EsxZxGxU 1,080 1,080 

C Binasının IS ve ISO değerleri karşılaştırması Çizelge 6.37’de görülmektedir.  

Çizelge 6.37: C Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu ISO ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 1,172  >  1,080 0,878  <  1,080 
2.Kat 1,616  >  1,080 1,210  >  1,080 

6.3.3.2 2. Aşama Değerlendirmesi Sonuçları 

Çizelge 6.38: C Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS İndeksi Parametreleri 
ve Sonuçları 

Kat 1 Kat 2 

X Y X Y 

SD İndeksi 1,080 1,080 1,026 1,026 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 indisi (F) 1,018 1,062 1,394 1,451 
E0 indisi (C) 1,010 1,062 1,394 1,451 
Is İndeksi  1,099 1,146 1,430 1,489 
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Çizelge 6.39 : C Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 Talep İndeksi Değerleri 

IS0 Sismik Talep İndeksi  X Y 

ES ( Seviye) 2.Seviye 0,600 0,600 
Z(Deprem Bölgesi) 2.Dep. Böl. 0,900 0,900 
G (Zemin Sınıfı) Z2 1,000 1,000 
U  (Yapı Türü) Okul 1,500 1,500 
IS0 İndeksi  EsxZxGxU 0,810 0,810 

Çizelge 6.40: C Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 1,099  >  0,810 1,146  >  0,810 
2.Kat 1,430  >  0,810 1,489  >  0,810 

6.3.4 C okul binasının do ğrusal olmayan statik analizi  

C Binası’nın doğrusal olmayan statik analizi için ETABS programında oluşturulan 

bilgisayar modeli aşağıda gösterilmektedir (Şekil 6.14). 

 
Şekil 6.14:  C Binası Bilgisayar Modelinin Perspektif Görünümü 
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Çizelge 6.41: C Binası Kat Kütleleri 

Kat  Kütle (kN s 2/m) 
1.Kat 899,43 
2.Kat 828,22 

Toplam 1727,65 

Çizelge 6.42: C Binası Modal Kütle Katılım Oranları (%) 

Mode Period UX UY 
1 0,098888 0,0000 76,7824 

2 0,086881 88,2974 0,0000 

3 0,052365 0,0000 11,5191 

4 0,028703 0,0000 10,1135 

5 0,025143 11,7025 0,0000 
6 0,015308 0,0000 1,5850 

Çizelge 6.43:  C Binası Modal Katılım Oranları (%) 

Mode Period UX UY 
1 0,098888 0,0086 -36,4216 
2 0,086881 39,0573 0,0100 

3 0,052365 0,0061 -14,1071 

4 0,028703 0,0043 -13,2184 
5 0,025143 -14,2190 -0,0051 
6 0,015308 0,0017 -5,2328 

Çizelge 6.44: C Binası Taban Kesme Kuvveti-Tepe Noktası Yer Değiştirmesi 
Değerleri 

ADIM 
X Doğrultusu Y Do ğrultusu 

un Vb un Vb 
0 0,0000 0,0 0,0000 0,0 

1 0,0003 1610,9 0,0003 1544,9 

2 0,0005 3221,8 0,0006 3089,8 
3 0,0008 4832,7 0,0009 4634,7 

4 0,0010 6443,6 0,0012 6179,6 

5 0,0013 8054,5 0,0015 7724,5 

6 0,0015 9665,4 0,0018 9269,5 

7 0,0018 11276,2 0,0021 10814,4 
8 0,0020 12887,1 0,0024 12359,3 
9 0,0023 14498,0 0,0027 13904,2 

10 0,0025 16108,9 0,0030 15449,1 

İtme analizinden elde edilen taban kesme kuvveti-tepe noktası yer değiştirmesi 

değerlerinden yararlanarak çizilen statik itme eğrilerinin iki doğrulu duruma getirilmiş 

şekilleri X ve Y doğrultuları için aşağıda verilmiştir. ( Şekil 6.15, Şekil 6.16)  
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Şekil 6.15: C Binası X Doğrultusu Statik İtme Eğrisinin İki Doğrulu Diyagrama 

Dönüştürülmesi 

 

Şekil 6.16: C Binası Y Doğrultusu Statik İtme Eğrisinin İki Doğrulu Diyagrama 
Dönüştürülmesi 
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Çizelge 6.45: C Binası X ve Y Doğrultusu Modal Yer Değiştirme ve Modal 
İvme Değerleri 

ADIM 
X Doğrultusu Y Do ğrultusu 
A D a d 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 1,056 0,000 1,165 0,000 
2 2,112 0,000 2,329 0,001 
3 3,168 0,001 3,494 0,001 
4 4,224 0,001 4,658 0,001 
5 5,280 0,001 5,823 0,001 
6 6,336 0,001 6,988 0,002 
7 7,392 0,001 8,152 0,002 
8 8,448 0,002 9,317 0,002 
9 9,504 0,002 10,482 0,003 

10 10,560 0,002 11,646 0,003 

Can Güvenliği (CG) performans düzeyi için spektral ivme-spektral yer değiştirme 

değerlerinin kullanıldığı çizelge kullanılarak doğrusal elastik spektral yer değiştirme 

değeri bulunur (Şekil 6.17, Şekil 6.18). 

 
Şekil 6.17: C Binası X Doğrultusu Spektral İvme-Spektral Yer değiştirme 

Diyagramı (CG) 
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Şekil 6.18 :  C Binası Y Doğrultusu Spektral İvme-Spektral Yer değiştirme 

Diyagramı (CG) 

Çizelge 6.46:  C Binası Performans Noktası Değerleri ve Taban Kesme 
Kuvveti (CG) 

X Y 
Cr1 1,000 1,000 
ay1 13,720 17,123 
Ry1 0,768 0,676 
Vb Hedef (kN) 16109,1 15449,2 
UHedef    (m) 0,0246 0,00304 

Çizelge 6.47: C Binası X ve Y Doğrultusu Kat Kesme Kuvveti Değerleri 

Vtpx (kN) Vtpy (kN) 
1.Kat 16109,1 15449,2 
2.Kat 10652,6 10216,0 

6.3.5 C binası için do ğrusal olmayan itme analizi sonuçlarıyla japon sismi k 

indeks yöntemi sonuçlarının kar şılaştırılması 

Çizelge 6.48: C Binası X ve Y Doğrultusu Kat Kesme Kuvveti / Kat Ağırlığı 
Değerleri 

X Y  
1.Kat 0,935 0,897 
2.Kat 1,289 1,236 
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Çizelge 6.49: C Binası 2. Aşama J.S.İ.Y. X ve Y Doğrultusu E0 İndeksi 
Değerleri 

X Y  
1.Kat 1,018 1,062 
2.Kat 1,394 1,451 

Çizelge 6.50: C Binası 2. Aşama J.S.İ.Y. X ve Y Doğrultusu IS İndeksi 
Değerleri 

X Y  
1.Kat 1,099 1,146 
2.Kat 1,430 1,489 

Çizelge 6.51: C Binası E0 İndeksi ve Kat Kesme Kuvveti İndeksi 
Karşılaştırılması 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  
Kat Kesme Kuvveti / 
Üst Katların Ağırlığı E0 İndeksi Kat Kesme Kuvveti / 

Üst Katların Ağırlığı E0 İndeksi 

1. Kat 0,935 1,018 0,897 1,062 
2. Kat 1,289 1,394 1,236 1,451 
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7. SONUÇLAR 

Çalışmanın konusunu oluşturan üç adet mevcut betonarme okul binası ilk olarak 

Japon Sismik İndeks Yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında okul 

binalarının J.S.İ.Y. ile incelenmesi safhasında yer alan yapısal (IS) ve yapısal 

olmayan (IN) iki performans değerlendirmelerinden yalnız yapısal IS indis değeri 

sonuçları elde edilmiştir. Mevcut okul binalarının J.S.İ.Y.’den elde edilen deprem 

performansını ifade eden bu indis değerlerini kıyaslayabilmek amacıyla çalışmanın 

ikinci kısmında aynı okul binaları için D.B.Y.Y.H.Y. yönetmeliği uyarınca can 

güvenliği performans seviyesi için itme analizi yapılmıştır. Mevcut betonarme okul 

binaları için yapılmış olan analiz sonuçları aşağıda belirtilmektedir.   

7.1 Deprem Performansı Sonuçlarının Yöntemler Arası nda Kar şılaştırılması 

İndeks yöntemi değerlendirmesi için 1. aşama ve 2. aşama E0 indisi sonuçları, itme 

analizinden elde edilen kat kesme kuvvetlerinin üst kat ağırlıklarına oranlarının bina 

katlarına ve asal eksen doğrultularına (X,Y) göre karşılaştırmalarının yapıldığı 

Çizelgeler aşağıda verilmektedir. Kapsamlı bir değerlendirme yöntemi olan 

J.S.İ.Y.’nde sadece yapısal elemanların etkilerinin dikkate alınabilmesi için 

karşılaştırma çizelgelerinde Temel Sismik İndeksinin (E0) 1. aşama ve 2. aşama 

incelemelerindeki değerleri kullanılmıştır. İtme analizinden elde edilen kat kesme 

kuvvetlerinin üst katlar ağırlıkları toplamına oranı ile sadece yapısal elemanların 

dayanımı (C) ve sünekliği (F)  değerlerine bağlı E0 indisleri karşılaştırılmaktadır. Bu 

değerler yapılara ve incelemenin yapıldığı asal eksen doğrultularına göre grafiklerle 

de ifade edilmektedir. 
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Çizelge 7.1 : A Binası Sonuçları Değerlendirme Çizelgesi 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  

JSIY-1 JS İY-2 İtme 
Analizi JSIY-1 JS İY-2 İtme 

Analizi 
1. Kat 0,400 0,458 0,461 0,439 0,533 0,482 
2. Kat 0,407 0,405 0,573 0,447 0,600 0,602 
3. Kat 0,509 0,499 0,686 0,562 0,933 0,727 
4. Kat 0,836 1,220 0,789 0,922 1,527 0,842 

 
JSIY-1 :J.S.İ.Y. 1.Aşama Değerlendirmesi E0 indis Değeri 
JSIY-2 :J.S.İ.Y. 2.Aşama Değerlendirmesi E0 indis Değeri 
İtme Analizi :İtme Analizini Kat Kesme Kuvveti / Kat Üstündeki  
   Toplam Ağırlık 

 
Şekil 7.1: A Binası X-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

 
Şekil 7.2: A Binası Y-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

Çizelge 7.2: B Binası Sonuçları Değerlendirme Çizelgesi 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  

JSIY-1 JS İY-2 İtme 
Analizi JSIY-1 JS İY-2 İtme 

Analizi 
1. Kat 0,816 0,737 0,683 0,757 1,079 0,685 
2. Kat 1,204 0,977 0,935 1,117 1,491 0,941 
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Şekil 7.3: B Binası X-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

 
Şekil 7.4: B Binası Y-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

Çizelge 7.3: C Binası Sonuçları Değerlendirme Çizelgesi 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  

JSIY-1 JS İY-2 İtme 
Analizi JSIY-1 JS İY-2 İtme 

Analizi 
1. Kat 1,086 1,018 0,935 0,813 1,062 0,897 
2. Kat 1,575 1,394 1,289 1,180 1,451 1,236 

 
Şekil 7.5: C Binası X-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 
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Şekil 7.6: C Binası Y-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

Mevcut okul binalarına ait performans değerlerinin yer aldığı Çizelgeler 

incelendiğinde J.S.İ.Y.’den elde edilen indis değerlerinin binanın can güvenliği 

performans seviyesine göre analiz edilmiş kat kesme kuvveti / kat üstündeki 

ağırlıkları oranlarına yakınsayan ve aynı mertebede sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Bu veriler kapsamında mevcut okul binalarının deprem performansı analizlerinde 

J.S.İ.Y. ile yapılacak olan analizlerin yapı performansını mevcut haline yakın bir 

şekilde ifade ettiği sonucuna varılmaktadır.  

Bununla birlikte bölüm 4.15’te kısa bir özet ile çalışmaya dahil edilen Zeytinburnu 

bölgesindeki mevcut betonarme binaların indeks yöntemi ile yapılan analiz 

sonuçlarından elde edilen indeks değerleri ile yapılan çalışmada elde edilen indeks 

değerlerinin örtüştüğü görülmektedir.   

Benzer konuda çalışma hazırlamış olan Coşkun,2007 ve Ergün,2007 

hesaplamalarında beton dayanımları çok düşük olan betonarme okul binaları 

kullandıkları için J.S.İ.Y.‘den yüksek olarak elde ettikleri bina performansı indislerini, 

itme analizinden elde edilen kesme kuvveti / üst kat ağırlığı oranına 

yakınsayabilmek için bir βm azaltma katsayısı kullanılmıştır. Beton dayanımı C20’den 

düşük olan yapılarda bu katsayının kullanılması önerilmektedir. Çalışma kapsamında 

incelenen beton dayanımı yüksek A,B ve C okul binalarında J.S.İ.Y. 1. ve 2. aşama 

değerlendirmeleri ile itme analizinden elde edilen kat kesme kuvveti / üst kat 

ağırlıkları oranları birbirine yakın değerler olarak elde edilmiştir. Bu kapsamda 

J.S.İ.Y. ile yapılan bina performans değerlendirmesinde beton dayanımı C20 ve 

üzerinde olan yapılarda βm azaltma katsayısı kullanılması gerekmediği sonucuna 

varılmaktadır. Çalışma kapsamında değerlendirilen tüm okul binaların beton 

dayanımları Çizelge 7.4’te verilmektedir. 
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Çizelge 7.4:  Mevcut Okul Binaları Beton Dayanımları 

Bina Adı Beton Dayanımı 
(N/mm2) 

A Binası 30 
B Binası 27 
C Binası 26 
D Binası 5 
E Binası 7 
F Binası 12~28 
G Binası 9~12 

7.2 Deprem Performansı Sonuçlarının J.S. İ.Y. Kapsamında Kar şılaştırılması 

J.S.İ.Y. kapsamında yapı deprem performansı değerlendirmesi IS yapı için sismik 

performans indisi ve IS0 yapı için sismik talep indisi karşılaştırılarak yapılmaktadır. 

Çalışma kapsamında değerlendirilen yapılar okul binası olup U kullanım indisi 

katsayısı 1,5 olarak dikkate alınmıştır. Bu şekilde hesaplanan ISO sismik talep indisi 

konut türü normal yapılara nazaran %50 oranında arttırılarak dikkate alınmıştır. Bu 

veriler doğrultusunda J.S.İ.Y. 6.bölümde detaylı olarak açıklanan sismik performans 

sonuçları değerlendirilmektedir (Çizelge 7.5,Çizelge 7.6). 

1. aşama sismik indisleri; 

Çizelge 7.5:  1. Aşama Sismik İndeks ve Sismik Talep İndeksi Karşılaştırma 
Çizelgesi 

A Binası 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,410  <  1,080 0,450  <  1,080 
2.Kat 0,396  <  1,080 0,434  <  1,080 
3.Kat 0,495  <  1,080 0,546  <  1,080 
4.Kat 0,812  <  1,080 0,896  <  1,080 
   

B Binası 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,716  <  1,080 0,664  <  1,080 
2.Kat 1,003  <  1,080 0,931  <  1,080 
   

C Binası 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 1,172  >  1,080 0,878  <  1,080 
2.Kat 1,616  >  1,080 1,210  >  1,080 
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2. aşama sismik indisleri; 

Çizelge 7.6: 2. Aşama Sismik İndeks ve Sismik Talep İndeksi Karşılaştırma 
Çizelgesi 

A Binası 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,470  <  0,810 0,547  <  0,810 
2.Kat 0,394  <  0,810 0,583  <  0,810 
3.Kat 0,485  <  0,810 0,907  >  0,810 
4.Kat 1,186  >  0,810 1,484  >  0,810 
   

B Binası 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 0,646  <  0,810 0,814  <  0,810 
2.Kat 0,814  <  0,810 1,243  <  0,810 
   

C Binası 
X Y 

IS ISO IS ISO 
1.Kat 1,099  >  0,810 1,146  >  0,810 
2.Kat 1,430  >  0,810 1,489  >  0,810 

Binaların sismik performanslarının belirlenmesinde bina sismik indisi IS değerinin 

hesaplanan ISO sismik talep indisi değerleri ile karşılaştırılması neticesinde elde 

edilmektedir. IS > ISO koşulunun sağlandığı durumlarda bina gereken deprem 

performansı seviyesinde olduğu kabul edilmektedir. Sismik performans talep indisi 

binanın bulunduğu deprem bölgesi, zemin sınıfı, bina kullanım amacı ve 

değerlendirme aşamasına göre farklılık göstermektedir. Ancak J.S.İ.Y. ile 

hesaplanan ISO değerleri yürürlükteki D.B.Y.Y.H.Y.‘e göre yüksek performans 

değerleri talep etmektedir.  

Denklem (4.34) ile tanımlanan ISO sismik talep indisi bir yapının deprem anında 

maruz kalacağı yüklerin yapının ağırlığına oranını ifade eden bir indis değeridir. Bu 

değer D.Y.Y.Y.H.Y. (2007) yönetmeliğinde denklem (2.4) ile ifade edilen toplam 

eşdeğer deprem yükünün hesaplanmasında kullanılan W.A(T1)/Ra değeri ile benzer 

bir yaklaşıma sahiptir. Aşağıdaki çizelgede çalışma kapsamında değerlendirilen okul 

binaları için J.S.I.Y. yönteminde kullanılan ISO sismik talep indisi değerleri ile 

D.B.Y.Y.H.Y. (2007) yönetmeliğince hesaplanan A(T1)/Ra değerleri gösterilmektedir. 

Çizelge 7.7:  Sismik Talep İndeksi ve Tasarım Kuvveti İndeksi Karşılaştırması 

 
J.S.İ.Y. D.B.Y.Y.H.Y. 

ISO A0.S(T1).I / R 
A Binası  0,810 0,281 
B Binası  0,810 0,281 
C Binası  0,810 0,281 

Buna göre J.S.İ.Y.’den elde edilen sismik talep indis değerleri deprem yönetmeliği 

uyarınca elde edilecek olan tasarım kuvveti indisi değerlerinden oldukça fazla 
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çıkmaktadır. Bu değerlendirme J.S.İ.Y.’nin bina performansı incelemesinde oldukça 

güvenli tarafta kaldığını göstermektedir. D.B.Y.Y.H.Y. kabulleri doğrultusunda 

hesapladığımız ve tasarım kuvveti indisi olarak adlandıracağımız A(T1)/Ra değerini 

J.S.İ.Y. ISO değeri yerine kullanılarak mevcut betonarme okul binalarının J.S.İ.Y.’nin 

2. aşama IS indisleri ile kıyaslamaları Çizelge 7.8’de gösterilmektedir. 

Çizelge 7.8:  A,B ve C Binaları 2. Aşama Sismik İndeks ve Tasarım Kuvveti 
İndeksi Karşılaştırması 

A Binası 
X Y 

IS A(T1)/Ra IS A(T1)/Ra 
1.Kat 0,470  >  0,281 0,547  >  0,281 
2.Kat 0,394  >  0,281 0,583  >  0,281 
3.Kat 0,485  >  0,281 0,907  >  0,281 
4.Kat 1,186  >  0,281 1,484  >  0,281 
   

B Binası 
X Y 

IS A(T1)/Ra IS A(T1)/Ra 
1.Kat 0,646  >  0,281 0,814  >  0,281 
2.Kat 0,814  >  0,281 1,243  >  0,281 
   

C Binası 
X Y 

IS A(T1)/Ra IS A(T1)/Ra 
1.Kat 1,099  >  0,281 1,146  >  0,281 
2.Kat 1,430  >  0,281 1,489  >  0,281 

Çalışma kapsamında değerlendirilen mevcut okul binalarının yüksek sismik talep 

indisleri ile karşılaştırmalarından elde edilen sonuçlar Çizelge 7.5 ve Çizelge 7.6’da 

gösterilmektedir. Bu değerlere göre incelenen okul binalarının bazı kat ve 

doğrultuların değerlendirmede istenilen sismik performansın altında kaldığı 

görülmektedir. Fakat D.B.Y.Y.H.Y.(2007) uyarınca hesaplanan tasarım sismik indisi 

karşılaştırmasının verildiği Çizelge 7.8’den elde edilen sonuçlar A,B, ve C okul 

binalarının güçlendirmeye ihtiyaç olmadığını göstermektedir. 

Detayları ve karşılaştırmalı sismik indis diyagram sonuçlarının Ek-A’da verildiği 

D,E,F ve G mevcut betonarme okul binalarının D.B.Y.Y.H.Y. uyarınca hesaplanan 

tasarım kuvveti indisi Çizelge 7.9’da, bu binaların 2. aşama sismik indisleri ile 

tasarım kuvveti indislerinin değerlendirilmesi Çizelge 7.10’da gösterilmektedir.  
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Çizelge 7.9:  Sismik Talep İndeksi ve Tasarım Kuvveti İndeksi Karşılaştırması 

 
J.S.İ.Y. D.B.Y.Y.H.Y. 

ISO A0.S(T1).I / R 
D Binası  0,990 0,375 
E Binası  0,891 0,281 
F Binası  0,990 0,375 
G Binası  0,990 0,375 

Çizelge 7.10:  D,E,F ve G Binaları 2. Aşama Sismik İndeks ve Tasarım Kuvveti 
İndeksi Karşılaştırması 

D Binası 
X Y 

IS A(T1)/Ra IS A(T1)/Ra 
1.Kat 0,058  <  0,375 0,075  <  0,375 
2.Kat 0,103  <  0,375 0,103  <  0,375 
3.Kat 0,205  <  0,375 0,205  <  0,375 
   

E Binası 
X Y 

IS A(T1)/Ra IS A(T1)/Ra 
1.Kat 0,161  <  0,281 0,182  <  0,281 
2.Kat 0,249  <  0,281 0,371  >  0,281 
3.Kat 0,413  >  0,281 0,298  > 0,281 
   

F Binası 
X Y 

IS A(T1)/Ra IS A(T1)/Ra 
1.Kat 0,294 < 0,375 0,447 > 0,375 
2.Kat 0,266 < 0,375 0,446 > 0,375 
3.Kat 0,444 > 0,375 1,109 > 0,375 
4.Kat 1,233 > 0,375 1,530 > 0,375 
   

G Binası 
X Y 

IS A(T1)/Ra IS A(T1)/Ra 
1.Kat 0,100 < 0,375 0,140 < 0,375 
2.Kat 0,162 < 0,375 0,229 < 0,375 
3.Kat 0,207 < 0,375 0,310 < 0,375 

Beton dayanımları düşük D,E,F ve G mevcut betonarme okul binaları sismik 

indislerinin, D.B.Y.Y.H.Y.(2007) kapsamında hesaplanan tasarım kuvveti 

indislerinden küçük olarak elde edildiği ve bu binaların yapısal güçlendirmeye 

ihtiyaçları bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

Çalışma sonucunda, yapılan itme analizi sonuçları ile paralellik gösteren indis 

yöntemi değerleri J.S.İ.Y. ile yapıların deprem performanslarının 

değerlendirilmesinde kullanışlı bir değerlendirme yöntemi olarak kabul 

edilebileceğini göstermektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda J.S.İ.Y. yapıların 

deprem performansının belirlenmesinde uygun, hızlı ve pratik bir yöntem olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılmaktadır. 



125 

 

KAYNAKLAR 

ABYYHY,1997, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, 

ATC 21, 2002, Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards - 
A Handbook (FEMA 154 Report), Second Edition, ATC-21, Applied 
Technology Council, California-USA, 

ATC 21-1,1988, Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards 
– Supporting Documentation (FEMA 155 Report), Second Edition, 
Applied Technology Council, California-USA 

ATC 40,1996, Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Applied 
Technology Council, California-USA, 

Aysal, G., 2007, Performans Kavramı ve Mevcut Betonarme Binaların Deprem 
Güvenliğinin Belirlenmesi , Yüksek Lisans Tezi, İ,T,Ü, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul 

Boduro ğlu, H., Demir, C., İlki, A., Özdemir, P., Şirin, S., Baysan, F.,  2003, 
Mevcut ve Güçlendirilmiş Yapılar için Sismik İndeks Yöntemi ve 
Yapısal Çözümleme Sonuçlarının Karşılaştırılması, Beşinci Ulusal 
Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, Mayıs 26-30 

Boduro ğlu,H., Özdemir, P., 2007, Mevcut Yapıların Değerlendirmesinde Bir 
Tarama Yöntemi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı 
İstanbul, Türkiye, Kasım 16-20 

Celep, Z, ve Kumbasar, N. , 2004, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme 
Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 

Coşkun,A.,  2007. Mevcut Betonarme Binaların Deprem Etkisindeki Yapısal 
Performanslarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 

DBYBHY,  2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, 

Ergün,M. , 2007. Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesinde Japon Sismik 
İndeks Yöntemi İle Doğrusal Olmayan Artımsal İtme Analizi 
Sonuçlarının Karşılaştırılması,Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul 

ETABS, 2000, Extended 3D Analysis of Building Systems, Computers and 
Structures Inc,, Berkeley, California, 

FEMA 310, 1998, Handbook for the Seismic Evaluation of Buildings - A Prestandard 
(FEMA 310 Report), Federal Emergency Management Council, New 
York-USA, 

 



126 

 

JSİY, 2005, Standard for Seismic Evaluation of Existing Reinforced Concrete 
Buildings - 2001, Guidelines for Seismic Retrofit of Existing 
Reinforced Concrete Buildings – 2001, Technical Manual for Seismic 
Evaluation and Seismic Retrofit of Existing Reinforced Concrete 
Buildings – 2001, English Version First Edition, The Japan Building 
Disaster Prevention Association, Tokyo, Japan, 

SAP2000, 2000, Structural Analysis Program, Computers and Structures 
Inc,,Berkeley, California, 



127 

 

 

EK A 

D,E,F, VE G MEVCUT BETONARME OKUL B İNALARININ GENEL B İLGİLERİ VE 

KARŞILAŞTIRMALI S İSMİK PERFORMANS İNDEKS DEĞERLERİ 
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EK A GENEL 

Çalışma kapsamına J.S.İ.Y. ve İtme Analizi yöntemleri ile değerlendirmesi yapılmış 

benzer çalışmalar ile ilgili sonuç çizelgeleri ve karşılaştırmalı grafik çizelgeleri Ek A 

kapsamında sunulmaktadır. Çalışmada değerlendirme sonuçlarını kullandığım 

D,E,F ve G mevcut betonarme okul binalarına ilişkin tanımlayıcı bilgiler ve sonuç 

çizelgeleri ifade edilmektedir. 

D Binası Genel Bilgileri 

D Binası Coşkun, 2007 yüksek lisans tezinde kullanılan A binasıdır. Mevcut 

betonarme okul binası olarak kullanılan binanın bilgisayar modeli için hazırlanan 

perspektif görünüşü Şekil A.1’de ve zemin kat tavanı kalıp planı ŞekilA.1.’de 

gösterilmektedir. 1. derece deprem bölgesinde bulunan yapı Z3 zemin sınıfı 

özelliklerine sahip bir bölgede bulunmaktadır. Tüm katlarda kat yüksekliği eşit olup 

3.2 m’dir. Toplam bina yüksekliği zemin +0.00 kotundan itibaren +9.60 m, tüm kat 

alanları eşit ve 322 m2 ‘dir. Tüm katlarda döşemeler 20 cm kalınlığında kirişli plaktır. 

Bina konum itibari ile komşu binalardan bağımsızdır. Bina Beton dayanımı 5 N/mm2, 

elastisite modülü 21250 N/mm2’dir. Donatıları ise S220 betonarme çeliğidir. Paspayı 

kiriş ve kolon kesitlerinde 20 mm’dir. Bina ağırlığı hesabı için betonarme birim hacim 

ağırlığı 25 kN/m3 olarak dikkate alınan binada sabit yükler zati elemanlar dışında 

2,0 kN/m2, hareketli yükler ise 5,0 kN/m3 olarak dikkate alınmıştır. 

 

Şekil A.7 : D Binası Perspektif Görünüşü 
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Şekil A.8 : D Binası Zemin Kat Tavanı Kalıp Planı 
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D Binası için J.S.İ.Y. 1.ve 2. aşama değerlendirmesi ve İtme analizi 

sonucunda elde edilen kat kesme kuvvetlerinin kat üstündeki ağırlığa 

oranlarının belirtildiği çizelgeler aşağıda verilmektedir. D binasının beton 

dayanımı oldukça düşük değere sahip olduğu için kıyaslanacak olan E0 temel 

sismik indis değerleri βm katsayısı ile C20 beton sınıfına göre düzenlenmiştir. 

Karşılaştırmalar beton sınıfı C20’den küçük olan binalar için bu katsayı ile 

düzenlendikten sonra elde edilen Düzenlenmiş E0 değeri ile yapılmaktadır. 

Çizelge A.11: D Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS Parametreleri ve 
Sonuçları 

 
1, Kat 2, Kat 3, Kat 

X Y X Y X Y 
SD İndeksi 1,009 1,009 1,053 1,053 1,053 1,053 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 İndeksi 0,063 0,083 0,078 0,112 0,145 0,212 
E0 İndeksi (sc) 0,090 0,080 0,126 0,105 0,237 0,199 
IS İndeksi 0,090 0,084 0,132 0,118 0,249 0,233 

Çizelge A.12 : D Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
1, Kat 2, Kat 3, Kat 

X Y X Y X Y 
SD İndeksi 0,908 0,908 0,948 0,948 0,948 0,948 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 İndeksi 0,230 0,300 0,410 0,410 0,820 0,820 
IS İndeksi 0,211 0,269 0,388 0,386 0,779 0,781 

Çizelge A.13 : D Binası Düzenlenmiş E0 İndeksi ve Kat Kesme Kuvveti 
Karşılaştırılması 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  
Kat Kesme 

Kuvveti / Üst 
Katların Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi  

Kat Kesme 
Kuvveti / Üst 

Katların Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi 

1, Kat 0,145 0,058 0,183 0,075 
2, Kat 0,188 0,103 0,232 0,103 
3, Kat 0,228 0,205 0,277 0,205 

Elde edilen veriler dikkate alınarak J.S.İ.Y. ‘nin ve binaya ait parametrelerin 

kullanılması sonucunda hesaplanan İtme analizi kat kesme kuvvetleri sonuçlarından 

elde edilen değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.  
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Çizelge A.14: D Binası Sonuçları Değerlendirme Çizelgesi 

  

X Doğrultusu Y Do ğrultusu 

JSIY-1 JS İY-2 İtme 
Analizi JSIY-1 JS İY-2 İtme 

Analizi 
1. Kat 0,090 0,058 0,145 0,080 0,075 0,183 
2. Kat 0,126 0,103 0,188 0,105 0,103 0,232 
3. Kat 0,237 0,205 0,228 0,199 0,205 0,277 

 

Şekil A.9: D Binası X-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

 

 

Şekil A.10: D Binası Y-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 
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E Binası Genel Bilgileri 

E Binası Coşkun, 2007 yüksek lisans tezinde kullanılan B binasıdır. Mevcut 

betonarme okul binası olarak kullanılan binanın bilgisayar modeli için hazırlanan 

perspektif görünüşü Şekil A.5.’te ve zemin kat tavanı kalıp planı Şekil A.6.’da 

gösterilmektedir. 2. derece deprem bölgesinde bulunan yapı Z2 zemin sınıfı 

özelliklerine sahip bir bölgede bulunmaktadır. Zemin ve 1. normal katlarda kat 

yüksekliği 3.2 m 2.normal katta kat yüksekliği 3,10m ‘dir. Toplam bina yüksekliği 

zemin +0.00 kotundan itibaren +9.50 m, tüm kat alanları eşit ve 738 m2 ‘dir. Tüm 

katlarda döşemeler 10 cm kalınlığında kirişli plaktır. Bina konum itibari ile komşu 

binalardan bağımsızdır. Bina Beton dayanımı 7 N/mm2, elastisite modülü 22600 

N/mm2’dir. Donatıları S220 betonarme çeliğidir. Paspayı kiriş ve kolon kesitlerinde 

20 mm’dir.Bina ağırlığı hesabı için betonarme birim hacim ağırlığı 25 kN/m3 olarak 

dikkate alınan binada sabit yükler zati elemanlar dışında 2,5 kN/m2, hareketli yükler 

ise 2,0 kN/m3 olarak dikkate alınmıştır.  

 

Şekil A.11: E Binası Perspektif Görünüşü 
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 Şekil A.12: E Binası Zemin Kat Tavanı Kalıp Planı 
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E Binası için J.S.İ.Y. 1.ve 2. aşama değerlendirmesi ve itme analizi 

sonucunda elde edilen kat kesme kuvvetlerinin kat üstündeki ağırlığa 

oranlarının belirtildiği çizelgeler aşağıda verilmektedir. E binasının beton 

dayanımı oldukça düşük değere sahip olduğu için kıyaslanacak olan E0 temel 

sismik indis değerleri βm katsayısı ile C20 beton sınıfına göre düzenlenmiştir. 

Karşılaştırmalar beton sınıfı C20’den küçük olan binalar için bu katsayı ile 

düzenlendikten sonra elde edilen Düzenlenmiş E0 değeri ile yapılmaktadır. 

Çizelge A.15 : E Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS Parametreleri ve 
Sonuçları 

 
1. Kat 2. Kat 3. Kat 

X Y X Y X Y 
SD İndeksi 0.965 0.965 1.053 1.053 1.053 1.053 
T  İndeksi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
E0 İndeksi 0.213 0.228 0.277 0.320 0.574 0.664 
E0 İndeksi (sc) 0.000 0.128 0.000 0.186 0.000 0.386 
IS İndeksi 0.206 0.220 0.291 0.337 0.604 0.699 

Çizelge A.16 : E Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
1, Kat 2, Kat 3, Kat 

X Y X Y X Y 
SD İndeksi 0,869 0,869 0,948 0,948 0,948 0,948 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 İndeksi 0,460 0,520 0,710 1,060 1,180 0,850 
IS İndeksi 0,396 0,452 0,674 1,000 1,116 0,801 

Çizelge A.17:  E Binası Düzenlenmiş E0 İndeksi ve Kat Kesme Kuvveti 
Karşılaştırılması 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  
Kat Kesme 

Kuvveti / Üst 
Katların Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi  

Kat Kesme 
Kuvveti / Üst 

Katların Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi 

1, Kat 0,215 0,161 0,135 0,182 
2, Kat 0,272 0,249 0,172 0,371 
3, Kat 0,327 0,413 0,211 0,298 

Elde edilen veriler dikkate alınarak J.S.İ.Y. ‘nin ve binaya ait parametrelerin 

kullanılması sonucunda hesaplanan İtme analizi kat kesme kuvvetleri sonuçlarından 

elde edilen değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.  
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Çizelge A.18: E Binası Sonuçları Değerlendirme Çizelgesi 

  

X Doğrultusu Y Do ğrultusu 

JSIY-1 JS İY-2 İtme Analizi  JSIY-1 JS İY-2 
İtme 

Analizi 
1. Kat 0,460 0,161 0,215 0,520 0,182 0,135 
2. Kat 0,710 0,249 0,272 1,060 0,371 0,172 
3. Kat 1,180 0,413 0,327 0,850 0,298 0,211 

 

Şekil A.13: E Binası X-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

 

Şekil A.14: E Binası Y-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 
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F Binası Genel Bilgileri 

F Binası Ergün, 2007 yüksek lisans tezinde kullanılan A binasıdır. Mevcut 

betonarme okul binası olarak kullanılan binanın bilgisayar modeli için hazırlanan 

perspektif görünüşü Şekil A.9.’da ve zemin kat tavanı kalıp planı Şekil A.10.’da 

gösterilmektedir. 1.derece deprem bölgesinde bulunan yapı Z2 zemin sınıfı 

özelliklerine sahip bir bölgede bulunmaktadır. Tüm katlarda kat yüksekliği 3,10m ‘dir. 

Toplam bina yüksekliği zemin +12.40 m, tüm kat alanları eşit ve 738 m2 ‘dir. Tüm 

katlarda döşemeler 10 cm kalınlığında kirişli plaktır. Bina konum itibari ile komşu 

binalardan bağımsızdır. Bina Beton dayanımı zemin ve 1.normal katlarda 12 N/mm2, 

2.ve 3.normal katlarda 28 N/mm2 dir. Elastisite modülleri sırasıyla 25250 N/mm2’ ve 

31200 N/mm2’dir. Donatıları S220 betonarme çeliğidir. Paspayı kiriş ve kolon 

kesitlerinde 20 mm’dir.Bina ağırlığı hesabı için betonarme birim hacim ağırlığı 25 

kN/m3 olarak dikkate alınan binada sabit yükler zati elemanlar dışında 4,2 kN/m2, 

hareketli yükler ise 5,0 kN/m3 olarak dikkate alınmıştır.  

 

 

Şekil A.15: F Binası Perspektif Görünüşü 
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Şekil A.16: F Binası Zemin Kat Tavanı Kalıp Planı 
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F Binası için J.S.İ.Y. 1.ve 2. Aşama değerlendirmesi ve itme analizi 

sonucunda elde edilen kat kesme kuvvetlerinin kat üstündeki ağırlığa 

oranlarının belirtildiği çizelgeler aşağıda verilmektedir. Karşılaştırmalar beton 

sınıfı C20’den küçük olan katlar için βm katsayısı ile düzenlendikten sonra 

elde edilen Düzenlenmiş E0 değeri ile yapılmaktadır. 

Çizelge A.19 : F Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS Parametreleri ve 
Sonuçları 

 
1. Kat 2. Kat 3. Kat 4. Kat 

X Y X Y X Y X Y 
SD İndeksi 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 
T  İndeksi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
E0 İndeksi 0.209 0.223 0.212 0.236 0.525 0.585 0.861 0.959 
E0 İndeksi (sc) 0.143 0.000 0.143 0.000 0.355 0.000 0.582 0.000 
IS İndeksi 0.226 0.241 0.229 0.255 0.567 0.632 0.930 1.035 

Çizelge A.20 : F Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
1, Kat 2, Kat 3, Kat 4, Kat 

X Y X Y X Y X Y 
SD İndeksi 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 İndeksi 0,490 0,745 0,443 0,744 0,444 1,109 1,223 1,530 
IS İndeksi 0,424 0,644 0,383 0,643 0,384 0,958 1,057 1,322 

Çizelge A.21 : F Binası Düzenlenmiş E0 İndeksi ve Kat Kesme Kuvveti 
Karşılaştırılması 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  
Kat Kesme 

Kuvveti / Üst 
Katların Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi  

Kat Kesme 
Kuvveti / Üst 

Katların Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi 

1, Kat 0,253 0,294 0,266 0,447 
2, Kat 0,316 0,266 0,333 0,446 
3, Kat 0,378 0,444 0,401 1,109 
4, Kat 0,438 1,223 0,468 1,530 

Elde edilen veriler dikkate alınarak J.S.İ.Y. ‘nin ve binaya ait parametrelerin 

kullanılması sonucunda hesaplanan İtme analizi kat kesme kuvvetleri sonuçlarından 

elde edilen değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.  
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Çizelge A.22: F Binası Sonuçları Değerlendirme Çizelgesi 

  

X Doğrultusu Y Do ğrultusu 

JSIY-1 JS İY-2 İtme Analizi  JSIY-1 JS İY-2 
İtme 

Analizi 
1. Kat 0,490 0,294 0,253 0,745 0,447 0,266 
2. Kat 0,443 0,266 0,316 0,744 0,446 0,333 
3. Kat 0,444 0,444 0,378 1,109 1,109 0,401 
4.Kat 1,223 1,223 0,438 1,530 1,530 0,468 

 

 

Şekil A.11 : F Binası X-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması   

 

Şekil A.17: F Binası Y-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması   
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G Binası Genel Bilgileri 

G Binası Ergün, 2007 yüksek lisans tezinde kullanılan B binasıdır. Mevcut 

betonarme okul binası olarak kullanılan binanın bilgisayar modeli için hazırlanan 

perspektif görünüşü Şekil A.13.’te ve zemin kat tavanı kalıp planı Şekil A.14.’te 

gösterilmektedir. 1.derece deprem bölgesinde bulunan yapı Z2 zemin sınıfı 

özelliklerine sahip bir bölgede bulunmaktadır. Zemin ve 1.normal katlarda kat 

yüksekliği 3.2 m 2.normal katta kat yüksekliği 3,15m ‘dir. Toplam bina yüksekliği 

zemin +0.00 kotundan itibaren +9.55 m, tüm kat alanları eşit ve 325 m2 ‘dir. Tüm 

katlarda döşemeler 20 cm kalınlığında kirişli plaktır. Bina konum itibari ile komşu 

binalardan bağımsızdır. Bina Beton dayanımı zemin katta 9 N/mm2, 1. Ve 2. Normal 

katlarda 12 N/mm2 dir. Elastisite modülleri sırasıyla 23750 N/mm2’ ve 25250 

N/mm2’dir. Donatıları S220 betonarme çeliğidir. Paspayı kiriş ve kolon kesitlerinde 

20 mm’dir.Bina ağırlığı hesabı için betonarme birim hacim ağırlığı 25 kN/m3 olarak 

dikkate alınan binada sabit yükler zati elemanlar dışında 4,2 kN/m2, hareketli yükler 

ise 5,0 kN/m3 olarak dikkate alınmıştır.  

 

 

Şekil A.18: G Binası Perspektif Görünüşü 
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Şekil A.19: G Binası Zemin Kat Tavanı Kalıp Planı 

G Binası için J.S.İ.Y. 1.ve 2. aşama değerlendirmesi ve İtme analizi 

sonucunda elde edilen kat kesme kuvvetlerinin kat üstündeki ağırlığa 

oranlarının belirtildiği çizelgeler aşağıda verilmektedir. Karşılaştırmalar beton 
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sınıfı C20’den küçük olan katlar için βm katsayısı ile düzenlendikten sonra 

elde edilen Düzenlenmiş E0 değeri ile yapılmaktadır. 

Çizelge A.23 : G Binası 1. Aşama X ve Y Doğrultusu IS Parametreleri ve 
Sonuçları 

 
1. Kat 2. Kat 3. Kat 

X Y X Y X Y 
SD İndeksi 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 
T  İndeksi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
E0 İndeksi 0.090 0.113 0.141 0.167 0.215 0.258 
E0 İndeksi (sc) 0.056 0.000 0.089 0.000 0.135 0.000 
IS İndeksi 0.097 0.122 0.152 0.181 0.232 0.278 

Çizelge A.24 : G Binası 2. Aşama X ve Y Doğrultusu IS0 ve IS  İndeksi 
Karşılaştırılması 

 
1, Kat 2, Kat 3, Kat 

X Y X Y X Y 
SD İndeksi 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 
T  İndeksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
E0 İndeksi 0,221 0,312 0,271 0,382 0,344 0,516 
IS İndeksi 0,191 0,269 0,234 0,330 0,297 0,446 

Çizelge A.25 : G Binası Düzenlenmiş E0 İndeksi ve Kat Kesme Kuvveti 
Karşılaştırılması 

 

X Doğrultusu  Y Doğrultusu  
Kat Kesme 

Kuvveti / Bina 
Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi  

Kat Kesme 
Kuvveti / Bina 

Ağırlığı 

Düzenlenmiş 
E0 İndeksi 

1. Kat 0,137 0,100 0,123 0,140 
2. Kat 0,168 0,162 0,153 0,229 
3. Kat 0,190 0,207 0,174 0,310 

Elde edilen veriler dikkate alınarak J.S.İ.Y. ‘nin ve binaya ait parametrelerin 

kullanılması sonucunda hesaplanan İtme analizi kat kesme kuvvetleri sonuçlarından 

elde edilen değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.  

Çizelge A.26: G Binası Sonuçları Değerlendirme Çizelgesi 

  

X Doğrultusu Y Do ğrultusu 

JSIY-1 JS İY-2 İtme Analizi  JSIY-1 JS İY-2 
İtme 

Analizi 
1. Kat 0,221 0,100 0,137 0,312 0,140 0,123 
2. Kat 0,271 0,162 0,168 0,382 0,229 0,153 
3. Kat 0,344 0,207 0,190 0,516 0,310 0,174 
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Şekil A.20: G Binası X-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 

 

 

Şekil A.21: G Binası Y-Doğrultusu İndeks Karşılaştırması 
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