
Depreme Dayanıklı Yapı 

Tasarımının Temel İlkeleri

Doç. Dr. Mehmet Emin ARSLAN



Depreme Dayanıklı Bir Yapıdan Beklenen;

Hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem

elemanlarının her hangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal

ve yapısal olmayan elemanlardaki hasarın onarılabilir düzeyde olması, şiddetli

depremlerde ise can kaybını önlemek amacı ile binaların kısmen veya tamamen

göçmesinin önlenmesidir.

Şiddetli deprem, 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan (475 yıl) tasarım depremidir.





Yeterli Dayanım

Bir elemanın ya da sistemin yük taşıma kapasitesi kısaca dayanım olarak

tanımlanabilir.

Yeterli dayanımdan amaç, taşıyıcı sistem elemanlarının, kendilerine etkiyen yük ya da

yük etkileri gibi nedenlerle oluşan iç kuvvetleri (M, N, V ve P) kırılmadan (taşıma gücü

aşılmadan) taşıyabilmesidir.



Yeterli dayanım için ne yapmalı?

Öncelikle taşıyıcı eleman kesitleri kendilerine etkiyen iç kuvvetleri

(Nd, Md, Vd, Td) karşılayabilecek kapasitede boyutlandırılmalıdır.

Kolonlar kirişlerden daha güçlü olacak şekilde taşıyıcı sistem

tasarlanmalıdır.

İstenmeyen göçme modlarının başında kesme kırılması gelmektedir.

Bu kırılmanın önüne geçebilmek için, eleman kesme dayanımı

yetersizliği ortaya çıkmamalıdır. Yani eleman kırılacaksa da önce

eğilme etkisiyle kırılsın.



Yeterli Rijitlik

Rijitlik kelimesi cismin şekildeğiştirmeye karşı koyma direnci

olarak tanımlanabilir.

Yeterli rijitliğin istenmesindeki amaç; yapının şekil değiştirerek

yapmış olduğu yerdeğiştirmeleri sınırlandırmaktır.



Neden Yeterli Rijitlik ?

 Yumuşak kat oluşumu gibi yapının hasar görmesine ya da yıkılmasına yol

açabilecek ötelenmelerin oluşmasını engellemek için.



Şekildeğiştirmeden kaynaklanan ikinci mertebe momentlerini 

mümkün olduğunca küçültmek için.

Sıkça oluşan depremlerde yani kullanılabilirlik sınır durumuna

karşı gelen depremlerde yapısal olmayan sıva ve

kaplamalardaki çatlaklar ve kırılmalar gibi hasarları önlemek

için.



 Rijitliğin yapı davranışını etkileyen bir yönü de yapı

periyodunu değiştirmesidir.

Yapının doğal titreşim periyodu;



Düşey taşıyıcı eleman rijitliği nasıl artırılabilir?

(1) Elemanın boyunu kısaltmak, 

(2) En kesit boyutlarını arttırmak,

(3) Malzeme kalitesini attırmak,

(4) Mesnetlerdeki ve birleşim bölgelerindeki hareketleri kısıtlamak,

(5) Yapı tasarımında perde duvar kullanmak***



Yeterli Kararlılık (duraylılık, stabilite)

Kararlı denge halinde olma durumu kararlılık olarak

tanımlanmaktadır.

Yapıları yeterli kararlıkta tasarlamadaki amaç, yapının

stabilitesini kaybederek aşırı gevrek bir şekilde göçmesini

engellemektir.



Yeterli kararlılık için ne yapmalı?

Yeterli temel derinliği kullanmak: Uygun temel derinliği, ağırlık 

merkezini aşağı çekerek devrilme momentini azaltacaktır.

Yeterli düşey taşıyıcı eleman kullanmak: Kolon ve perde

duvarlardan oluşan düşey taşıyıcı elemanları yeterli sayıda ve

boyutlarda olacak şekilde tasarlamak.

Elemanın boyunu kısaltmak: Narin elemanlardan oluşan bir

düşey taşıyıcı sistem karalılık açısından uygun bir tasarım olarak

değerlendirilemez.

Büyük enkesit boyutları seçmek: Düşey taşıyıcılarının enkesit

boyutlarını arttırmak stabilite açısından olumlu bir durumdur.



Yeterli Süneklik
Bir malzeme, bir kesit, bir eleman ya da bir yapının taşıma gücünde önemli

bir azalma olmadan deformasyon yapabilme ve tekrarlı yükler etkisinde büyük

şekildeğiştirmelerle enerji tüketebilme özeliğine o malzemenin, kesitin,

elemanın ya da yapının sünekliği denilmektedir.

Yapıyı, yeterli sünekliğe sahip olacak şekilde tasarlamadaki amaç yapının

elastik ötesi şekildeğiştirme kapasitesini artırarak daha fazla enerji

tüketmesini sağlamaktır.



Yapılarda süneklik 4 ana grupta toplanabilir:

(1) MALZEME BAZINDA SÜNEKLİK (Malzeme Sünekliği, Deformasyon Sünekliği)

(2) KESİT BAZINDA SÜNEKLİK (Eğrilik Sünekliği, Enkesit Sünekliği)

(3) ELEMAN BAZINDA SÜNEKLİK (Eleman Sünekliği, Dönme Sünekliği)

(4) TAŞIYICI SİSTEM BAZINDA SÜNEKLİK (Yapı Sünekliği, Deplasman Sünekliği)



Yeterli süneklik için ne yapmalı?

Kolonlarda eksenel yük düzeyi düşük tutmak,

Kolonlara daha fazla özen gösterip, kolonları kirişlerden daha

güçlü tasarlamak.

Potansiyel plastik mafsal bölgeleri olan, kolon ve kirişlerin uç

kısımlarında etriye sıklaştırması yapmak.

Dairesel kolon ve yapılabiliyorsa, spiral donatılı (fretli) kolonu,

etriyeli kolona tercih etmek.



Yeterli uyum
Fazla zorlanan bir lifin, kesitin ya da elemanın, zorlamaları komşu lif, kesit ya da

elemana aktarabilme özelliğine uyum (adaptasyon) denilmektedir.

2) Kesitten kesite uyum: Betonarme bir eleman için uyum olayında, kesitlerden

birinin taşıma gücüne ulaşması halinde plastik mafsal oluşmakta ve taşıma gücüne

henüz ulaşmayan diğer kesitlere moment aktarılmaktadır. Betonarmede kesitten kesite

moment aktarabilme yeteneğine moment uyumu ya da momentlerin yeniden

dağılımı denilmektedir.

3) Elemandan elemana uyum: Betonarme yapılarda fazla zorlanan ya da taşıma

gücüne erişen bir elemanın, artan yük etkisini diğer elemanlara aktarması kuvvet

uyumu olarak adlandırılmaktadır.

1) Liften Life Uyum



Yeterli sönüm

Bir salınım hareketinin genliğinin türlü dirençlerin etkisiyle

küçülmesi sönüm olarak tanımlanmaktadır. Yapıların tasarımlarını

yaparken yeterli sönüm istenmesindeki amaç, yapının yapmış

olduğu titreşimlerin genliğinin çeşitli sönüm mekanizmaları ile

sürekli azaltılmasını ve sıfırlanmasını sağlamaktır.



Yeterli sönüm için ne yapmalı?

 Yapıda kullanılan malzemenin plastik şekildeğiştirme kapasitesi yüksekse sönüm

kapasitesi de iyi olacaktır.

 Yapı sistemi içindeki sürtünme ve mikro çatlamalar da elastik ötesi davranış sönümü

olumlu yönde artıracaktır. Burada yapının sünek olmasının sönüm içinde olumlu

yönde katkı sağlayacağını belirtmek uygun olmaktadır. Tek çatlakta gevrek bir

şekilde kırılan eleman ya da yapının sönümü de zayıf olacaktır.

 Taban izolasyonu ya da titreşimi kontrol eden cihazlar taşıyıcı sistemde kullanılması

sönümü artırır.



Yapı Aşamaları ve Bu Aşamalarda 
Yapılan Hatalar

A) Proje Aşamasında 

1) Yer Seçiminde

2) Taşıyıcı Sistem 
Seçiminde 

3) Yüklerin 
Belirlenmesinde

4) Yapısal Çözümlemede

5) Kesit Hesaplarında

B) Yapım Aşamasında

Denetim

C) Kullanım Aşamasında

1) Yüklemede

2) Denetim ve Onarım

3) Ekonomik Ömür Sonunda 
Kullanımı Durdurma ya da Yıkıp 

Yeniden Yapma



Taşıyıcı Sistem Tasarımında Sıkça Yapılan Hatalar

Yumuşak Kat





Kısa Kolon





Güçlü Kiriş- Zayıf Kolon



Yetersiz Etriye Sıklaştırması



Yetersiz Etriye Sıklaştırması



Zemin Sıvılaşması



Yetersiz Temel Derinliği



Bitişik Nizam Yapılar



Yorumsuz



Yorumsuz



Sade ve basit, simetrik ve düzenli olmayan taşıyıcı sistem



Teşekkürler

Aynı Acıların Tekrar Yaşanmaması Dileğiyle…


