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B‹R‹NC‹ GÜN 

B‹R‹NC‹ OTURUM 

ABDURRAHMAN ÖZBEK (‹MO Kastamonu Temsilcisi)- Ankara
fiube Baflkan› Say›n Fehmi Toptafl; Sekreter Üyemiz Say›n Pafla
Öztürk; bizleri “Yap› Tasar›m› ve Tafl›y›c› Sistem” düzenlemeleri
hakk›nda ayd›nlatacak olan Say›n Hocam›z, ayn› zamanda Fahri
Baflkan›m›z ‹nfl. Yük. Müh. Kemal Türkarslan; “Yeni Deprem
Yönetmeli¤inde De¤ifliklikler ve Güçlendirme Yöntemleri”
hakk›nda bilgilendirecek olan ‹nfl. Müh. Atilla Erenler; “Yeni
Deprem Yönetmeli¤i” de¤erlendirilmesini, güçlendirme
örnekleriyle bilgilendirecek olan ‹nfl. Yük. Müh. Jozef Kubin;
“Yap› Malzemeleri Beton” konular›nda bilgilendirecek olan Yrd.
Doç. Dr. Özgür Yaman.

De¤erli bas›n mensuplar›; ‹nflaat Mühendisleri Odas› Karabük,
Bart›n, Zonguldak, Karadeniz Ere¤li, Düzce, Bolu Temsilcileri ve
üyeleri, Kastamonu Temsilcili¤i üyelerimiz, meslektafllar›m›z ve
de¤erli misafirlerimiz; Ankara fiubemizin organizesiyle iki gün
devam edecek olan yukar›da konular›n› belirtti¤imiz, son zaman-
larda yap›lan etkinlikler içerisinde en ihtiyaç duydu¤umuz konu-
lar› içeren bu seminerimizin düzenlenmesine katk› sa¤layan An-
kara fiubemiz Yönetim Kurulu üyelerine, iki gündür programlar-
da verdikleri e¤itimlerden dolay› de¤erli hocalar›m›za, Kastamo-
nu Temsilcili¤i Yönetim Kurulu ve flahs›m ad›na hofl geldiniz,
sayg›lar sunar›m. 

SUNUCU- Girifl konuflmas›n› yapan Kastamonu Temsilcili¤i ‹nfla-
at Mühendisleri Odas› Baflkan› Abdurrahman Özbek’e teflekkür
ediyoruz. Bu seminerin yer seçiminde tarih ve turizm cenneti
Kastamonu’muzu tercih etti¤iniz için, tüm meslektafllar›m›za ve
Ankara fiubeye tekrar teflekkürlerimizi sunar›z. 



Yap›lacak olan bu seminerin tüm meslektafllar›m›za faydal› olma-
s› temennisiyle konuflmalar›n› yapmak üzere fiube Baflkan›m›z
Say›n Fehmi Toptafl’› kürsüye davet ediyorum. 

FEHM‹ TOPTAfi (‹MO Ankara fiube Baflkan›)- De¤erli arkadafl-
lar; bas›n›n de¤erli temsilcileri ve sevgili arkadafllar. Hepinize
flahs›m ve Ankara fiubesi Yönetim Kurulu ad›na hofl geldiniz di-
yorum. ‹nflallah, bu seminer hepimize, memleketimize hay›rl›
olur. 

‹nflaat Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi olarak bu bölgede,
Kastamonu’da baharda yapm›fl oldu¤umuz bir seminerde kendi-
lerine bölge toplant›s› yapmam›z gerekti¤ini ve bunun art›k el-
zem oldu¤unu söylemifltik. Bu vesileyle toplanm›fl bulunuyoruz.
Zaman ay›r›p geldi¤iniz için ve bu ifle önem verdi¤iniz için hepi-
nize tek tek teflekkür ediyorum. 

‹nflaat mühendislerinin kendi konular›na biraz daha fazla sahip
ç›kmalar› gerekiyor ve insanlar›m›z›n daha sa¤l›kl› ve daha sa¤-
lam yap›larda, özellikle sa¤lam yap›larda oturmalar›yla ilgili bi-
lincini biz akl›m›zla bütünlefltirerek paylaflmak zorunday›z. Bu
aç›dan, bu seminerin yap›lmas› önemli.

Bunlar› biz yapaca¤›z, bir baflkas› gelip bize yapt›rmayacak.
Özellikle, bunun için burada toplanm›fl bulunuyoruz. Biz her
fleyden önce bu bilgilerimizle güçlenece¤iz, bu bilgilerimizle
güçlendikten sonra mücadelemizi verece¤iz. 

Asl›nda, inflaat mühendisli¤i mesle¤i, halk tabiriyle söyleyecek
olursak nankör bir meslek. Öyle nankör bir meslek ki kimseye
yaranamazs›n›z. Müteahhit teklifini atar, bir inflaat mühendisini
ça¤›r›r, flantiye flefi olarak koyar, di¤er bir kontrol inflaat mühen-
disi gelir, sonra baflka bir müflavir kontrol mühendisi gelir, proje-
ci mühendisi de onu haz›rlar. Hata olursa, hepsi inflaatç›lardan
kaynaklanm›fl say›l›r. Onun için biz bu imaj›m›z› halkla bütünle-
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flerek kald›raca¤›z. Biz hem ö¤retece¤iz, hem ö¤renece¤iz. Bun-
lar› yapmad›¤›m›z müddetçe, biz bu suçluluktan, daha do¤rusu
bu samur kürkü s›rt›m›za giydirenlerden kurtulamayaca¤›z. Ama
kurtulmam›z da flart. Onun için, biz bu kurslar›m›z› hizmetiçi,
meslekiçi kurslar›m›z› ço¤altmak zorunday›z. Ne kadar ço¤alt›r-
sak, kendimizi de o kadar güçlü hissederiz. 

De¤erli arkadafllar›m; her fleyden önce Avrupa Birli¤i mükteseba-
t› içerisinde birileri bize bunlar› vazife olarak ya da ödev olarak
vermeden, biz yollar›m›z› kendimize göre haz›rlarsak, “bunlar
kendilerini idare edebiliyorlar” flekline geldi¤imizde, o zaman
müdahale az olacakt›r. Biz de rahat yaflayaca¤›z, rahat çal›flaca¤›z. 

Mesleklerimizi bu düflüncelerle yapmaya bafllad›¤›m›zda tabii ki
zorlanaca¤›z. Onun için ‹nflaat Mühendisleri Odas›n›n ç›kartm›fl
oldu¤u geçmifl dönem ve 01.01.2006’dan itibaren geçerlilik süre-
si bafllam›fl olan S‹M Yönetmeli¤i 2008 tarihinden itibaren yürür-
lü¤e girecek. Bu nedenle bu programlar›n daha çok yo¤un ya-
p›lmas› gerekmekte. Serbest çal›flan mühendis arkadafllar›m iki
sene içerisinde yönetmeli¤in maddesi gere¤i 80 puan toplamak
zorunda. Bunun için bu kurslara kat›lmak art›k hepimizin görevi
olma durumuna girmifltir. 

Sadece bu program yetmez, bundan böyle flube olarak bundan
sonraki programlarda bölgelerimizin ve çal›flt›¤›m›z yerlerin ihti-
yaçlar› ve nas›l bir flekilde kapat›labilece¤i dikkate al›narak, tem-
silciliklerimize gidilerek, sizlerin lokomotif, bizlerin size destek
veren bir yönetim olarak uygulamalar yap›lacak. Ancak, sizler-
den mutlaka ve mutlaka önerilerin gelmesini ve temsilciliklerimi-
zin flubemizle ilgilenmesini bizzat önemle rica ediyorum. 

Bu gibi toplant›lar iletiflimlerimizi fazlalaflt›racakt›r. Bilgimizi faz-
lalaflt›racak ve bilgi ak›m› dolay›s›yla hep beraber ifl konusunda
da kendimizi gelifltirmifl olaca¤›z. Bunlar›n faydalar› saymakla
bitmez. Ancak ben konuflmam› uzatmayaca¤›m. 
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De¤erli arkadafllar›m; ça¤dafl dünyaya ayak uydurabilmemiz için
sürekli e¤itim, sürekli ö¤renim flart olmaya bafllam›flt›r. Özellikle,
globalleflen dünyada art›k ça¤›m›z›n gere¤i ve iletiflim araçlar›n›n
gere¤i herkes her fleyi bilmek durumunda ve ö¤renmek zorun-
da. Bütün bunlar dolay›s›yla inflaat sektörümüz de ülkemizin kal-
k›nmas›nda sektörlerin bafl›nda gelmesi nedeniyle, kendimizi da-
ha iyi yetifltirece¤iz, daha güçlü olaca¤›z ve bu güçlerimizle biz
mesle¤imizi idame ettirece¤iz. Mesle¤imizi idame ettirirken, ke-
sinlikle bu bilgilerimizi talep eden kiflilere aktarmaya çal›flaca¤›z. 

De¤erli arkadafllar›m; özellikle yap› denetimi uygulanan bölgele-
rimizde, yap› denetimi yapan firmalar›m›z ve yap› denetimi ya-
pan mühendis arkadafllar›m›z›n, o yap›n›n içerisine bir gün ken-
disinin olabilece¤ini unutmadan ve yeni teknolojileri uygulaya-
rak, yönetim ve denetimini ona göre yapmas› özellikle mesle¤i-
mizin geliflmesi aç›s›ndan, mesle¤imizin halk aras›nda daha güç-
lenmesi aç›s›ndan önemlidir. Biz ülkemizde bütün ülke sath›na
mesleki denetimi bilgilendirme flart›n› isterken, bir taraftan bu
mesleki denetimin, yap› denetiminin bozuk düzeninin düzeltil-
mesi yine bizlere düflmektedir. Bu mertebede hep beraber eleflti-
rerek, özelefltirisini yaparak düzeltece¤inize inan›yorum, inanc›m
da tamd›r. 

Bu vesileyle hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Buraya gelerek siz-
lere ve bizleri onöre eden Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› Daire
Baflkan› arkadafl›m Say›n Atilla Erenler’e, Say›n Jozef Kubin’e, Sa-
y›n Özgür Yaman Hocama ve benden önceki Ankara fiubesi’nin
de¤erli Baflkan› Kemal Türkarslan’a zaman ay›r›p geldikleri için
sizler ad›na, yönetimimiz ad›na sonsuz sayg›lar›m› sunar, teflek-
kürlerimi bildirmeyi bir borç bilirim ve hepinizi sayg›yla selaml›-
yorum. 
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SUNUCU- Biz de konuflmas›n› yapan Say›n Baflkan›m›z Say›n
Toptafl’a teflekkür ediyoruz. 

Yeni Deprem Yönetmeli¤inin de¤iflikliklerini bizlere anlatacak
olan ‹nfl. Müh. Atilla Erenler Hocam buyurun. 

AT‹LLA ERENLER- Günayd›n arkadafllar.

Burada bugün sizlere hitap etme f›rsat›n› verdi¤i için ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas›na teflekkür ederim. ‹lk sunum, biliyorsunuz
Deprem Yönetmeli¤i de¤iflikli¤e u¤rad›, bu sene mart ay› içinde
yay›nland›. Deprem Yönetmeli¤indeki de¤iflikli¤in as›l sebebi,
1999 depreminden sonraki güçlendirme ifllerindeki bafl› boflluk-
tur. Yaklafl›k üç y›ll›k yo¤un bir çal›flmadan sonra bu de¤ifliklik
tasla¤› haz›rland›.

Yönetmeli¤i iki türlü düflünmek laz›m. Birincisi; mevcut yönet-
melikte yap›lan de¤ifliklikler ki, bu de¤iflikliklerin yap›lmas› için,
özellikle özel olarak çal›flan, piyasada çal›flan mühendislerden
olsun, üniversiteden olsun, Odalardan olsun çok yo¤un görüfl ta-
lep edildi, oturumlar düzenlendi. Onlar›n görüflleri çerçevesinde
baz› de¤ifliklikler yap›ld›. 

Bir de son olarak, güçlendirmeyle ilgili bir bölüm eklendi. Yaln›z
yönetmeli¤in ad› da de¤iflti, Deprem Yönetmeli¤i oldu, önceden
Afet diye bafll›yordu. K›saca bu hususu da özetlemek gerekirse,
yönetmeli¤in ilk k›sm›nda yang›n ve sel bask›n›yla ilgili baz›
maddeler vard›, bunlar çok mühendislikle uyuflan fleyler de¤il,
konstrüktif esaslar› içeren maddeler vard›. Onlar ç›kar›ld›¤› za-
man, yani iki üç maddesi falan ç›kt›¤› zaman, bir de kerpiçle, ah-
flap ç›kart›ld›¤› zaman, yönetmelikteki günümüz bilgisine ters
düflen hususlar ay›klanm›fl oldu. 12 bölümlük k›s›m 7 bölüme in-
di. Ad› da o yüzden sadece depremi içerdi¤i için Deprem Yönet-
meli¤i oldu. 
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Ben bugünkü sunumumda yönetmelikte mevcut k›s›mda, yani
flu anda da mühendislerin kulland›¤› k›s›mda olan de¤ifliklikler-
den bahsedece¤im. Baz›lar›n›n üzerinde biraz fazla durabilirim,
bu da komisyonda çok tart›flma olan maddelerdir. 

Yeni yönetmeli¤e güçlendirmeyle ilgili bölüm eklendi¤i için yeni
bina ile mevcut bina kapsamda ayr›l›yor. Önceki yönetmelikteki
mevcut yap›lar ve yeni yap›lar tek maddedir. Mevcut binaya yeni
yap›lacak binalar için kullan›lan esaslar›n uygulanmas› isteniyordu. 

Yönetmeli¤in ilk k›sm›nda yap›sal düzensizlikler yer al›yor, bina-
daki düzensizliklerin baz›lar› yasak tabii, baz›lar› da yasaklanm›-
yor, ancak hesaplarda dikkate almak gerekiyor, bazen de cezalar
veriliyor. Bu flekil, düzensizliklerin dört tanesinden bahsediliyor.
Biliyorsunuz, sol üstteki zaten yasak, yani konsol ucuna kolon
oturtmak yasak flu anda. Bir de flimdi iki kolona perde oturtmak
da yasaklanm›fl durumda. 

Deprem yükünün tan›mlanmas›yla ilgili bir formül de¤iflikli¤i var
ikince bölümde. Yaln›z bu esas› de¤ifltiren bir fley de¤il. Spektral
ivme katsay›s› dedi¤imiz tan›m, elastik olarak al›n›yor. Bu tan›m
güçlendirme k›sm› ile okunursa daha anlafl›l›r hale geliyor. 

Yine tafl›y›c› sistem davran›fl katsay›s›yla ilgili bir tablo var mev-
cut yönetmelikte. Orada baya¤› tart›flmal› olan konular vard›. Ek-
sik oldu¤u düflünülen konular vard›. Belki betonarme sistemler
için de¤il de, çelik binalar›n baz› tipleri, bir de prefabrikle ilgili
ciddi tart›flmalar vard›. Buraya bakarsan›z, prefabrik ve çelik bi-
nalarla ilgili ciddi de¤ifliklikler oldu¤unu, baz› sistemlerin buraya
eklendi¤ini görebilirsiniz. 

Bir de çelik binalar için anlam› olabilecek bir de¤ifliklik var. Bili-
yorsunuz, davran›fl azaltma katsay›s› tan›mlanm›fl yönetmelikte.
Her iki yönden minimum olan›n› al›yorsunuz; yani her iki yönde
de¤iflik R kullanam›yorsunuz, minimum olan R’yi kullan›yorsu-
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nuz. Çelik binalarda bir yönde çaprazl›, di¤er yönde çerçeveli
olan bir sistem kurdu¤umuz zaman, her iki yönde de düflük R
ile çal›fl›yordunuz. Alt› çizili olan ifade, farkl› do¤rultularda, fark-
l› R katsay›lar›n›n uygulanmas›na flu anda izin veriliyor. 

Bu R katsay›s›n›n hesab›yla ilgili çok ciddi bir de¤ifliklik var. Bili-
yorsunuz R katsay›s› tabandaki perde momentlerine göre hesap
ediliyordu. Burada yeni bir yaklafl›m var. Mesela, çerçeve ve per-
deden oluflan bir sistemi örnek olarak verdim. Baflka fleyler de
olabilir. Tabandaki toplam momenti  buluyorsunuz, perde mo-
mentlerini buluyorsunuz, oranl›yorsunuz. fiimdi bu oran› kesme
kuvvetleri için yapman›z gerekiyor. Ancak katsay›larda bir de¤i-
fliklik yok. Önceki yönetmelikte perde momentleri yüzde 75’se,
yüzde 40’sa diye geçiyordu, flimdi kesme yüzde 80’se, kesme
yüzde 40’sa diye devam ediyor. 

Basit bir de¤ifliklik, çok kifli de belki fark etmemifltir. Eflde¤er
deprem yükünün uygulanabildi¤i binalarla ilgili ufak bir de¤iflik-
lik var. 60-75 metre idi önceki, flimdi 40 metreye kadar eflde¤er
deprem yükü kullan›yor. Ama ben biliyorum ki, birçok kifli art›k
eflde¤er deprem yükü de¤il, dinamik analiz yöntemiyle çözüm
yap›yor.

Bir baflka de¤ifliklik fiekil 6.4’te. Ortogonal olmayan eksenler
varsa buradaki elemanlar›n iç kuvvetlerini hesap etmek için bir
formül var. Bir yöndeki de¤eri al›yorsunuz, öbür yönden gelen
de¤erin yüzde 30’unu kat›yorsunuz. Bu sadece ortogonal olma-
yanlarda geçerlidir. Ama yeni flekle bakarsan›z, baz›lar› fark et-
memifller herhalde, flekil eskisi gibi ayn› de¤il. Art›k ortogonal
olanlarda da bu birlefltirmenin yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor yö-
netmelik. 

Bir küçük de¤ifliklik de, göreli kat ötelemesi s›n›rlamas›yla ilgili
bir de¤ifliklik. fiurada eski yönetmeli¤in verdi¤i iki de¤er var;
0.0035 ve 0.02/R. Hangisi gayrimüsait ise o kullan›l›yordu. Binde
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3,5 izafi bir de¤er tabii. Yeni yönetmelikte R katsay›s›na ba¤l›
olan formül kal›yor. Sadece o kullan›lacak art›k. Burada mühen-
dislerin birfleyi hissetmesi için ciddi bir de¤ifliklik daha var ben-
ce. Asl›nda sonucu hiç de¤ifltirmiyor. Dikkat ederseniz deplas-
man› R ile çarp›yorsunuz. Bunu aç›klamak gerekirse; önce bir R
katsay›s› alarak deprem hesab› yapt›n›z. Buldu¤unuz bütün iç
de¤erler, bütün deplasmanlar R’ye bölünmüfl halde oluyor, yani
elastik ötesi davran›fl› göz önüne alm›fl oluyorsunuz. Oysa, elas-
tik davran›fl için deplasman ve iç kuvvetleri R’ye bölmemeniz ge-
rekir. Bunu düzeltmek için, yani süneklik için kulland›¤›m›z R’yi
geri almak için, bu deplasman› R’yle çarp›p, deplasmanlar› sonra
kontrol ediyoruz. Sonuçta hiçbir de¤ifliklik yok, ama mühendis-
ler yani R’yi kulland›¤› zaman, sanki gerçek deplasman böyley-
mifl gibi, elastik deplasman böyleymifl gibi anl›yor. 

Bina aralar›ndaki derzler belki dikkat çekmeyen bir fley, çok faz-
la kiflinin de karfl›laflt›¤› bir durum de¤il. Özellikle kamu binala-
r›nda deprem davran›fl› aç›s›ndan derz çok olur, yani bir hastane
yap›yorsunuz ya da bir okul yap›yorsunuz. Birçok blokun arala-
r›na derz b›rak›yorsunuz. Bu iki bina aras›ndaki boflluk için iki
binan›n ayr› ayr› deplasmanlar›n›n maksimum de¤erleri toplan›-
yordu. Maksimumlar toplan›nca bazen 20 veya 25 santim gibi
garip rakamlar ç›k›yordu. Tabii, burada bir istatistiki yaklafl›m
yapmak laz›m. Her iki binan›n ayn› anda maksimum deplasmana
ulaflmas› çok zor bir ihtimal. Yani, bunu istatistiki olarak birleflti-
rebilmek için, her iki deplasman›n karelerini toplay›p, kare kö-
künü al›yoruz. 

Di¤er bir de¤ifliklik sisteme ba¤lanan paneller, prefabrik kirifller
gibi elamanlar›n deprem hesab›yla ilgili. Ba¤lant›lar vs. 

Hesap esaslar›nda ilave bir madde var. Projecinin idareye ya da
onay makam›na verece¤i dokümanlar. Biliyorsunuz, ç›kt›lar› ve-
riyor, kal›plar› veriyor. Burada proje kontrol makam›n›n talep et-
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mesi durumunda, bilgisayar dosyalar›n›n verilmesi gerekti¤i var
ki, bu baz› tart›flmal› projelerde idarenin sizin çözümünüzü kont-
rol etmesine imkan tan›yacak. Tüm sistemi yeniden bilgisayara
girmek en do¤rusu asl›nda ama bunun fizibilitesi yok tabii .

Hesap esaslar›ndaki ana de¤ifliklikler bunlar..

fiimdi betonarmeyle ilgili yap›lan de¤iflikliklere geçmek istiyorum.

Önceki yönetmelikte 7. bölüm olarak geçiyordu, flimdi 3. bölüm.

Malzemeyle ilgili baz› de¤ifliklikler var. Önceden baz› durumlar-
da C16 betonuna izin veriliyordu, flimdi “bütün deprem bölgele-
rinde C 20 dayan›ml› betondan daha düflük beton yap›lamaz” di-
ye bir madde var. Ben bilmiyorum, bu bölgede her zaman C20
sa¤lanabiliyor mu? Haz›r betoncular her yere bu betonu verebili-
yor mu? Bu madde bizim komisyonda aç›kças› çok tart›fl›ld›. Bu
nokta biraz kritik bir fley, siz de biliyorsunuz, bir projeci C16 ile
çözdü¤ü 50X50cm’lik bir kolonu, C20 kulland›¤›nda hiçbir za-
man 50X50cm yapmaz. Hemen onu 40X40cm falan düflürür.
Hem donat› oran› azal›yor, hem de beton miktar› azal›yor. Belki
5-10 seneden beri baz› fleyler biraz de¤iflti, ama ben çok gör-
düm, müteahhit proje bürosuna giderken metrekareye flu kadar
demir ç›kar diye gidiyor. Hatta, projecilerin bile “o program› kul-
lanm›yorum, çok demir ç›kar›yor” dedi¤ini çok biliyorum. Baka-
ca¤›z, yani bu nas›l sa¤lanacak? 

Buraya bir madde eklendi. Vibratör kullan›m› her zaman zorun-
luydu, ancak flimdi, güçlendirme uygulamalar›nda kendinden
yerleflen diye bir beton kullan›l›yor bazen. Bilmiyorum, hiç uy-
gulayan ve gören var m›? Bu haz›r paketlerde sat›l›yor, belki de
bunlar da geliflecek. Vibratör kullanmadan, ak›flkanl›¤›, durabili-
teyi ve dayan›m› sa¤layan bir malzeme. Kendinden yerleflen be-
ton kullan›ld›¤› durumlarda, vibratör kullanma zorunlulu¤u kal-
d›r›l›yor. 
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Bir de daha önceki yönetmelikte olmayan donat› s›n›f› için bir s›-
n›rlama var. Boyuna donat›lar için S420 zorunlu. fiimdi, her yer-
de zaten bu donat› kullan›l›yor, düz donat› bulunam›yor bile. 

Bir baflka de¤ifliklik çelik malzemesi ile ilgili. Üreticilerin uyar›la-
r› vard›. Çeli¤in akma dayan›m› ile, kopma dayan›m› aras›nda as-
gari bir oran istiyor yönetmelik. Yani kopman›n akmaya oran›
1,25 olarak veriliyordu. Bu TS 708 standard›nda 1.10. fiantiyede
demirden numune al›yorsunuz gönderiyorsunuz, çekiliyor, 1.18
falan ç›k›yor. Ben biliyorum, Ankara’da bizim laboratuarlarda, ‹s-
tanbul Teknik Üniversitesi’ndeki deneylerde 1.25’i  sa¤layan do-
nat› oldukça az. Bu oran 1.15 düzeyine çekildi. 

Donat› bindirmelerinde “kaynaklanabilir” diye bir ifade var. Bu-
rada bir eksiklik vard›, yani kaynaklanabilir bir donat› için belli
karbon oranlar› gerekli. Bununla ilgili TS-500’deki karbon eflde-
¤erinin kullan›lmas› gerekiyor.

Bir küçük de¤ifliklik de, kolonlardaki eksenel yük düzeyindeki
düzeltme, flu ifade: Yani, kolonun tasar›m eksenel yükünün kesit
alan›na oran›. Bu ön tasar›m yaparken, kullan›lan bir fley. Buna
bakacaks›n›z, yaklafl›k kolon yükünü bulup, kolonun alan›n› yak-
lafl›k tahmin edeceksiniz. Tasar›m eksenel yükü önceki versiyon-
da, önceki Deprem Yönetmeli¤inde tüm yük kombinasyonlar›
için kontrol ediliyordu. Süneklik talebi esasen depremden kay-
nakland›¤› için, orada bir düzeltme yap›ld›, sadece deprem etkisi
dikkate al›nan kombinasyonla bu eksenel yük kontrolü yap›l›yor. 

Kirifllerle ilgili ufak bir düzeltme var. Kirifllerdeki en az çekme
donat›s› için bir oran vard›. Bu formül TS500 ile uyumlu hale ge-
tirildi.

Bir baflka tart›flma flu; kiriflte üstten donat›y› getirdiniz, kolonun
öbür yüzünden afla¤› büküyorsunuz. Mesafeler için burada flart-
lar var. Perdeye geldi¤iniz zaman 50Φ yetiyor. Boyut olarak per-
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deyle kolon aras›nda elemanlar var, mesela 30X180 cm’lik bir
eleman›n›z var. Kiriflin üstten gelen donat›s›n› bu flekilde uzat›p
bükerseniz anlams›z bir detay ç›k›yor. Onu düzeltmek için, yani
kolonunuz böyle çok büyükse perdedeki gibi bir ankraj müm-
kün olabiliyor bu de¤ifliklikle.

Perdelerle ilgili baya¤› ciddi bir de¤ifliklik var. Biliyorsunuz, per-
de kal›nl›¤› için 1/15, 1/12 diye katsay›lar var. Perdenin düzlem
d›fl› hareketini s›n›rlamal›s›n›z. Ancak prefabrik yap› yapanlar›n
flöyle bir örne¤i oldu: 10 metre yüksekli¤inde bir tane hangar bi-
nas› düflünün, 10 metre kat yüksekli¤i ve betonarme perdeler
yap›yor. Kat yüksekli¤inin 1/15’ini düflündü¤ünüz zaman, ente-
resan kesitler ç›k›yor perdeler için.Yap›lan de¤ifliklikle e¤er kat
yüksekli¤i 6 metreden fazla ise flöyle yeni bir çözüm var. Normal
perdeler için de yeni bir yaklafl›m var. O da perde uç k›sm›, ve
perde gövdesi. Uç k›s›mda baz› koflullar› sa¤larsan›z size perde-
nin gövde kal›nl›¤›n› biraz daraltma imkân› veriyor. Burada yö-
netmelikte “perde iki ucundan tutuldu¤unda” diyor. Bizim ko-
misyona gelen baz› sorularda “tutulmak ne demek?” deniyor. Tu-
tulmak, iki ucundan, bunun deplasman›n› engellemek. O zaman,
perde gövde geniflli¤ini daha dar yapabiliyorsunuz. 

Bir ikinci husus yine perdelerle ilgili. Afla¤›dan perdenizi yapa-
rak geliyorsunuz, flöyle yukar› do¤ru geldiniz, sonra da perdeyi
küçülttünüz. Yönetmelik kritik bölge için, yani plastik mafsal
beklenen bölge için alt bölgeyi gösterdi. Yaln›z, biliniyor ki per-
de üst katlara ç›karken böyle aniden küçülürse, küçülmenin bafl-
lad›¤› bölgelerde de afla¤›daki gibi mafsal olabilir, yani hasar ola-
bilir. Dolay›s›yla, alt k›s›mda ald›¤›n›z önlemleri, ayn› detay› per-
de küçülmeye bafllad›¤› bölümde de uygulamam›z isteniyor. Per-
de geniflli¤i, yüzde 80 küçülürse diyor.

Son anda yönetmeli¤e giren bir ifade var burada. Perdelerde
kesme kuvveti hesab›. San›yorum plastik mafsal oluflumundan
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sonraki kesme kuvveti da¤›l›m›n› ifade ediyor. Bu ifade perdeli
binalarda perde enine donat›s›n›n biraz artmas› demek. 

Prefabrik binalar için katsay›larda baz› düzeltmeler var. ilk baflta
hesap esaslar›nda, baz› de¤ifliklikler var. Bir ikincisi de; prefabrik
elemanlar›n birleflti¤i noktalar biliyorsunuz, hassas noktalar.Her
fley fabrikada yap›p getiriyorlar, ama bu bileflimler; kirifli konsola
oturttu¤un zaman, orada kaynak yap›l›yor, baflka bileflimler var.
Bu bileflimlerin iyi yap›lmas› laz›m ki s›k›nt› olmas›n. Burada bu
birleflim yerlerindeki hesapla ilgili biraz daha k›s›tlay›c› maddeler
var. 

Çizimlerle ilgili baz› maddeler eklendi. Bunlar çok önemli olma-
d›¤› için üzerinde durmuyorum. Benim sunumum bu kadar te-
flekkür ederim. 

Jozef KUB‹N- Sorun yaflayan bütün ülkelerde deprem yönetme-
likleri var. Ama bizim Deprem Yönetmeli¤imiz mevcut binalar›n
göz önüne al›nd›¤› nadir deprem yönetmeliklerinden birisi. Euro
Port 8’e binalarla ilgili bölümler eklendi. Amerika’da geleneksel,
dokümantasyon baz›nda birtak›m bu tür sorunlar, ifllenen birta-
k›m dokümanlar vard›r. Ancak, bizim ülkemizde yönetmelik
kapsam›nda, yani kanun hükmünde kararname kapsam›nda ol-
dukça yapt›r›m› kuvvetli bir yönetmelik haline gelmifl durumda. 

Genellikle genel kapsamda flu anda gördü¤ünüz genel içeri¤i
gösteriyorum. Burada neler var? Binalardan bilgi donanmas›ndan
tutun, de¤erlendirme s›ras›nda bu uygulayaca¤›m›z yöntemlerin
birtak›m detaylar›na kadar, hatta yönetmelikte yol gösterici an-
lamda tamamen detay› gerekmekte. Burada asl›nda oldukça ileri
bir yaklafl›m. Dolay›s›yla, bu yönetmeli¤in anlafl›lmas›nda da bi-
raz .. giden bir sistem. Genel olarak bu yöntemlerin, yani bir aç›-
dan dogmatik olarak ileri sürülmesi anlam›na geliyor. Bir sürü
yöntem önerilir, bunlardan mühendis kendisine uygun olan› kul-
lan›r. Bizde flu anda elastik ve inerastik olmak üzere iki yöntem,
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bir de bir sonraki aflamas› olan, bir daha ileri aflamas› olan, bir-
den fazla insanlar›n kat›ld›¤› .. tabanl› .. olmayan yöntemleri de
referanslar› yine yönetmelikte var. 

Ben h›zl› olarak bu bölümün üzerinden geçmek istiyorum. Ön-
celikle, binalardan bilgi topluyoruz. Bu hepimizin bildi¤i kap-
samda, bu yönetmelik kapsam›nda biraz daha yeterli hali, yani
nas›l bilgi toplayaca¤›m›z detayl› olarak veriliyor. Nedir? Eleman
detaylar›ndan, tafl›y›c› sistem ve malzemeyi özellikle elde etmesi
isteniyor. Bu direkt önemler nedir? Tahribatl› ve tahribats›z yön-
temler, özlemler, incelemeler, sizin söyledi¤iniz de¤erlendirme-
ler, bunlar›n hepsi üzerinde tek tek durulmufl vaziyette. 

Binalardan bilgi toplanmas› kapsam›nda zemin özellikleri, temel
sistemin yap›mc›s›, tafl›y›c› sistemin durumu, yap›da e¤er ciddi
hasar varsa, bu hasar›n seviyesi ve tabii deniz kenar›nda özellik-
le çok karfl›laflt›¤›m›z formünal etkisinin tespiti. Tabii, burada da
elemanlar›n bir miktar aç›larak, içindeki donat›lara bak›lmas› söz
konusu. 

Bilgi düzeyleri aç›s›ndan bu yöntemleri veri toplamay› üç de¤iflik
kategoride s›n›fland›r›yoruz. Burada s›rayla kapsaml› bir bilgi dü-
zeyi. Burada biraz daha geçece¤im. Tabii, bu arada flunun da
üzerinde durmak istiyorum: Elastik yöntemleri uygulad›¤›n›z za-
man, genel tasar›m yöntemi olarak da yine üzerindeki di¤er ..
bunu getirisi olarak da malzemelerin kapasite dayan›rl›klar›n› ta-
sar›m›zda kullan›yoruz. 

Tafl›y›c› sistem, bilgi düzeyleri aç›s›ndan üç bölüm demifltik, üç
kapsam. Bunlardan bir düzeyde .. projelerin olmad›¤›n› var say›-
yoruz. Dolay›s›yla, her fleyi yerinde tespit etmeye çal›fl›yoruz. Bu
arada her fleyi yerinde tespit edemedi¤imizi de düflünüyoruz. Ta-
bii, bu durumda özellikle çok fazla say›da yap›y› birden daha
kapsams›z, daha kontrol etmemiz gerekti¤inde, genelde uygula-
d›¤›m›z yöntemler. Örne¤in, ‹stanbul’da blok projeler yap›l›yor.
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Burada binlerce binaya d›flar›dan bak›larak, içine girilip birtak›m
bilgileri bilgisayarlara aktar›l›r, kontrol edilesi sa¤land›. Mesela,
burada bu kadar çok binada kapsaml› bir düzey seviyesine geç-
mesine imkân. Dolay›s›yla, bu düzey bir anlamda bize orada ka-
ç›fl noktas› oldu. 

Orta bir yük dire¤ine geldi¤imizde, binam›z›n projesi olabilir ve-
ya olmayabilir. Her iki durum da söz konusu. Tafl›y›c› sistemler
ve projeleri mevcut olsa bile, bunlar›n yerinden kontrolü ve ..
do¤rulanmas› gerekiyor. Kapsaml› bir bilgi düzeyinde de mutla-
ka projelerin olmas› gerekiyor. Ama projelerin olmas›, yerinde
tespitlerin yap›lmayaca¤› anlam›na da gelmiyor, onu da belirt-
mek istiyorum. 

fiimdi, s›n›rl› bilgi düzeyine flöyle biraz yak›ndan bakal›m. Bina-
ya giriyorsunuz, olumsuzluklara bak›yorsunuz, konsollar, komflu
binalarda birbirine vurma etkisi ne düzeyde, temel sistemlerini
belirlemeye çal›fl›yorsunuz. Bunun için hemen flubeler aç›lmas›n›
öngörülüyor. Eleman detaylar›na geldi¤imiz zaman .. tarihteki
minimum .. varsay›yorsunuz, yani 20 sene önce yap›lm›fl bir bina
bir projeyse, kolonlarda 1’den 5’e kadar rolantilar›n azalabilece-
¤ini varsaymam›z gerekiyor .. donat›larla binan›n de¤erlendirme-
sini yap›yorsunuz. Her katta kolonlar›n yüzde 10’unun ve kiriflle-
rin yüzde 5’inde yine pas pay› sisteminin tahribatl› deneyi yap-
man›z› öngörüyorum. Genelde bu pek sa¤lanam›yor. Çünkü, git-
ti¤imiz yerlerde bunlar›n bir k›sm›n› biliyorsunuz veya bu içinde
yaflanmayan .. o zaman tabii istedi¤iniz gibi rahat rahat binay›
örsederek mümkün, ama genelde kentsel dönüflüm kapsam›nda
yap›lan araflt›rmalarla bu tahribatl› deneyleri ancak birkaç .. pek
fazla izin verilmiyor. 

Malzeme özelliklerine gelince, burada en az iki tane beton örne-
¤i almam›z› istiyor. Art›, çok önemli bir .. belediyemiz malzeme
özellikleri, yani en düflük beton dayan›m›na, en düflük .. ba¤l›
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olarak belirlenmekte .. kullanm›yorsunuz. Bu tabii, büyük bir ce-
za. Dolay›s›yla, bütün ürünlerde yan fley çok düflük .. istatistik
d›fl› kabul ederek .. geçmeniz belki mümkün olabilir. Ortak bilgi
düzeyine bakt›¤›n›z zaman, burada binan›n köfleleri olmayabilir,
olabilir ama her iki durumda da .. al›narak, bu projelerin ne ka-
dar do¤ru olarak uygulanm›fl oldu¤unun belirlenmesi gerekiyor.
Keza malzemelerde bile gördü¤ünüz miktarlarda tahrifatl›, tahri-
fats›z deneylerle .. yap›lmas› isteniyor. Bunlarda .. vesaire gibi
yaklafl›mlar da var. Her katta en az 300-400 metrekarede en az
bir tane, her metrekarede en az bir tane. Toplanan en az 12 be-
ton örne¤i diyor bizim yönetmelik. Ancak, sistemden sapmay›
beton kapasiteye dayan›m› olarak kullanabilirsiniz. 

Çelik kapasiteleri için ne yaz›k ki, do¤rudan kapasite art›m daya-
n›m›n› kullanabilirsiniz. Yani .. çelik hesaplarda kullanabiliyorsu-
nuz. Bu kapsamda .. burada da tamam›yla projelerin mevcut ol-
du¤unu varsay›yorsunuz ve yap›lacak testler nedeniyle bir .. faz-
la. Her 200 metrekarede bir karar al›nabiliyor. S›n›rlamalar biraz
örneklerle biraz yükseliyor. Ortalama eksi standart .. kullanabili-
yorsunuz. 

Peki, bunun cezas› ne? S›n›rl› bilgi düzeyinde olarak öngörerek
hesapl›yorsan›z, tüm dayan›mlar› yüzde 75’ini al›yorsunuz. Orta
bilgi düzeyindeyse, hesaplad›¤›n›z bütün kesitler yüzde 90’›n›,
kapsaml› bilgi düzeyindeyseniz .. dolay›s›yla, binay› kurtarmaya
çal›flt›¤›n›z kapsamda alabildi¤ince kapsaml› bilgi düzeyine git-
mekte yarar var, ama yine dedi¤im gibi, çok fazla say›da projeyi
h›zl› bir flekilde de¤erlendirmenin, kentsel dönüflüm projesini de
ekliyorsan›z, çok kolay de¤il kapsaml› bilgi düzeyini, hepsini
ötelemek. Bu aç›dan, ciddi bir farkl›l›k burada oluflacakt›r. Bu
arada malzeme katsay›lar›n› kullanm›yoruz. Yani, bina de¤erlen-
dirmesi mevcut bina de¤erlendirmesi yaparken, buldu¤unuz or-
talama eksi standart sapmalar›n› elde etti¤iniz ve tespitin bir ..
do¤rudan kullan›yorsunuz. 
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Yeni yönetmeli¤in getirdi¤i birtak›m sistemler var. Buna göre,
elemanlar›n türlerine göre, iki ana unsuru bafll›kta inceliyoruz,
iki ana kapsama soruyoruz. Bunlar bildi¤iniz sünek ve gerilim.
Sünekte bir sonraki slaytta daha güzel görülüyor. Sünek k›r›lma-
da gördü¤ünüz gibi .. e¤risinde ileri düzeylerdeki kuvvetlerde
belirli bölgelere ay›rarak, biraz daha kapsaml›. Ancak, gerek k›-
r›lmadaysa, kesit sa¤lam veya, sadece iki tane, yani elastrokastik
dolay›s›yla bir yere k›r›lma. Ancak, elastik veya elastik öncesi iki
ayr› bölgeden ç›k›yoruz. Yani, flundan sonra gevrek k›r›lmada
flundan sonras› elastik öncesi k›r›lma. 

Biraz önce de bahsetti¤im gibi, iç kuvvet flekli de¤ifltirme iliflkisi-
ne bakt›¤›m›z zaman, burada elastik s›n›r› içerisinde kalan bina-
lar›, bilumum hasar bölgesinde, elastik s›n›r› bir miktar aflm›fl bi-
nalarda .. daha deplasman düzeylerinde .. bölgesi olarak s›n›f-
land›r›yoruz. Tüm kullanaca¤›m›z yöntemlerde birtak›m hesap
üniteleri var. Yani, bu nedir? Bu hesap ilkelerinin flu anda yeni
bina tasar›m›nda al›flt›¤›m›z, uygulad›¤›m›z yöntemlerden ciddi
farkl›l›klar› var. Her fleyden önce yap›ya elastik deprem yükünü
uyguluyoruz. Yani, yönetmelikteki üstü seviyesi 2,5 olan S yan›,
spek curuf de¤erini do¤rudan uyguluyoruz ve L katsay›s›yla
azaltmaya.. öncelikle bu de¤erler teorik olarak tasar›ma geçe-
mezsiniz, yani bu analizi yapt›ktan sonra, elde etti¤iniz moment-
leri .. tasar›ma geçti¤iniz zaman, hiçbir eleman kurtarmayabilir.
Bunu bilerek, öncelikle yola ç›kal›m. 

‹kinci noktaya geldi¤imizde, yani bu da R=1 analizle R azaltma
katsay›s›n› kullanm›yoruz. Art›, okul dahi olsa, hastane dahi olsa
.. katsay›s›n› kullanm›yoruz. I=1 kat serbestlik derecelerinin di¤er
katlarda bölmeyi mutlaka hesaba kataca¤›z. Ancak, ek d›fl mer-
kezlikleri kullanm›yoruz. Ek d›fl merkezlik uygulamas›n›n yüzde
5 uygulamas›n› yap›yoruz. Bunu özellikle zay›f zemin tiplerinde
istiyorsunuz, zeminde elastik yaylanmada sa¤layabilecek bir ek

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
DDeepprreemm  YYöönneettmmeellii¤¤ii  vvee  TTaaflfl››yy››cc››  SSiisstteemm  DDüüzzeennlleemmeessii

- 18 -



YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
DDeepprreemm  YYöönneettmmeellii¤¤ii  vvee  TTaaflfl››yy››cc››  SSiisstteemm  DDüüzzeennlleemmeessii

madde var. Bunlar›n uygulamalar› ancak, zemine yay›larak, ol-
dukça tehlikeli bir yaklafl›m, çok dikkatli olmak gerekiyor. 

Hangi yöntemler var elimizde? Yeni, binalar› kulland›¤›m›z, dep-
rem yöntemi, moment birlefltirme yöntemi ve kapasite kontrol
yöntemi, bunun ad› de¤iflti, elastik bina de¤erlendirme yöntemi
olarak flu anda yönetmeli¤imize girdi. Olmayan yöntemlerde ne
var? ‹sterseniz, art›msal eflde¤er, yani .. dedi¤imiz yöntemleri
kullanabilirsiniz. Bunlardan birincisi; tek mi modu, .. dedi¤imiz
modun etkisini gösteren alan yöntem? ‹kincisi; arkas›na mod yer-
lefltirme, yani birden fazla modun etkisini hesaba katabilece¤i-
miz bir yöntem. Bundan da tatmin olmuyorsan›z, daha kapsaml›
bir yöntem olan art›msal zamanlar›n al›m›nda, do¤rusal olmayan
yöntemleri kullanabilirsiniz. 

Bunlar›n detaylar›na ilerleyen zamanlarda gelece¤iz. Asl›nda bu
seminerin kapsam› son derece güzel. Bütün mevcut üretti¤imiz
binalarda karfl›lafl›labilecek detayl› incelemeleri de kapsayacak
bir kapsam belirlenmifl. Dolay›s›yla, oldukça detayl› örnekler
gösterece¤iz. Gerçek hayatta yapt›¤›m›z projeleri gösterece¤iz
olabildi¤ince. Dolay›s›yla, bu yöntemle tekrar tekrar o detaylara
girece¤iz. fiu anda size bir flekilde gitmek istiyorum, sadece ana
fikirlerini vermek istiyorum. 

Üç yöntem demifltim, burada ikisini anlataca¤›m, yani üçüncü
mod birlefltirme yöntemiyle kulland›¤›m›z fley üzerinde durmaya-
ca¤›m. Birincisi; elastik yöntemi. Burada do¤rusal elastik yap›-
yorsun. Aynen yeni binalarda uygulad›¤›m›z yöntemi uyguluyor-
sunuz, bir analiz yap›yorsunuz ve eleman iç kuvvetlerinden, ele-
man kapasiteleriyle karfl›lafl›yorsunuz. Asl›nda yöntemin ana fikri
bu. Elastik yükler alt›nda hiç azaltmadan bir analiz yap›yoruz ve
etkileri kapasitelerle karfl›laflt›r›yoruz. Sistemin ana fikri bu. 

Bu performans özelliklerine göre elemanlar› s›n›fland›rmaya kal-
karsak, sar›lma koflullar›na göre sarg›s›z, sarg›l› iki ayr› s›n›fa al›-
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yor. Sar›l›m koflullar›na göre, k›r›lma türüne göreyse, sünek ve
gevrek, yani buna göre dört ayr› kasifikasyon s›n›fland›rmam›z
var. Elaman›n›z e¤er sünekse, bu eleman e¤ilme k›r›lmas›ndan
ak›yor anlam›na geliyor. E¤er eleman gevrekse, elam›n kesme
k›r›lmas› veya eksenel bas›nçtan dolay› ezilmeler artmaya baflla-
yabilir. Dolay›s›yla, her iki durumda da hangi s›n›fa girdi¤inin
eleman›n tespiti önemli bir nokta. Bu arada k›rm›z› olarak gös-
terdiklerim hep ceza yedi¤imiz yerler, yani sarg›lanmam›fl veya
gevrek bir örne¤i almak genelde pek çok problem yaflad›¤›m›z
elemanlar olacak, do¤al olarak. 

Yeni bir tan›m, etki kapasite olarak, yani analizde elde etti¤iniz
kuvvetler momenti kesmez buna etki diyoruz. Kapasite bu ele-
man›n içindeki donat›s› ve kesik boyutlar›yla tafl›yabildi¤i maksi-
mum eksenel bas›nç kesme veya moment. Dolay›s›yla, etki bölü-
me küçük r dedi¤imiz bir katsay› ç›k›yor. Küçük r diyebilirsiniz.
Asl›nda küçük r asl›nda yeni binalarda kulland›¤›m›z büyük bir
e¤ilim tam bir analoji içerisinde, yani büyük R bütün binan›n ta-
mam›na uygulad›¤›m›z bir emniyet faktörü gibi düflünebilirsiniz.
Küçük r’deyse tek tek eleman baz›nda de¤erler vermesi gereken
ayn› kapsamdaki katsay›. 

Sünek elemanlarda momentlerin oran›, gevrek elemanlarda kes-
me kuvvetleri oran›, hatta eksenel bas›nçtan dolay› protel yafla-
yan elemanlardaysa, eksenel bas›nç böyle eksenel kapasitede.
Bu oranlar› kullanarak, etnik kapasite oran›n› saptayabilirsiniz. 

fiu andaki yönetmeli¤imizde, R’nin faydas›nda özellikle sünek
elemanlarda art›k moment kapasitesi kullan›l›yor. Burada bir
problem var, belki son toplant›larda bu konu gündeme gelecek
ve biraz daha de¤iflik bir de¤erlendirme olacak, çünkü art›k mo-
ment kapasitesi burada sak›ncalar› örneklerle tespit edildi. 

Dokusal elastik performans belirleme yönteminde, kolon kapasi-
telerinin saptanmas›. Burada detay›na girmeyece¤im, çünkü bu
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yöntemi size aktarabilmek için, sunumunu yemekten sonra yap-
may› planl›yoruz, dolay›s›yla, fluralar› atlayal›m. 

Biraz önce buldu¤umuz r de¤erleri hat›rl›yoruz, etnik kapasite
oran›. Burada bunlar›n hangi düzeyde sorunlu olup, olmad›¤›n›
anlamak için, bunlar› s›n›r de¤erlerini karfl›laflt›r›yoruz. Yani, biz
yap›m›z› belli bir performans düzeyinde bu yap›y› de¤erlendire-
ce¤iz. Bu performans düzeyi hemen kullan›m, can güvenli¤i ve-
ya göçü¤ün önlenmesi. Bu üç seviyeden birinde bunu de¤erlen-
diriyorsak, o kolondaki de¤erler bizim için kullanaca¤›m›z s›n›r
de¤erler. Etnik kapasite oran›m›z bu s›n›rlar› geçmiyorsa, eleman
eleman tek tek hesaplanan de¤erler bu s›n›rlar› geçmiyorsa, o
eleman sa¤lam, geçiyorsa, eleman farkl›, de¤erlendirme bu olur. 

Tekrar söylüyorum, buralarda flu an için bir detaya girmiyorum.
Bu tabloda hem kolondan, hem kiriflten, hem de perdeler için
ayr› ayr› verilmifl durumda eleman say›s›. Bu yöntemde oldukça
üzerinde duraca¤›z, çünkü bununla ilgili dört örnek var. Geldik-
ten sonra, bunlar›n üzerinde biraz daha detayl› geçece¤iz. Yön-
temi daha iyi kavramak için bir fikrim olabilir. 

Art›msal ifllerde deprem yükü yöntemi. Burada da kulland›¤›m›z
yöntem, binaya bir yük veriyoruz ve bu yükün flekline biz karar
veriyoruz, miktar›na s›f›rdan bafllay›p, yavafl yavafl art›r›yoruz. Bu
art›rd›¤›m›z yükle de¤iflimleri inceliyoruz ve eleman uçlar›ndaki
akmalar› kontrol ediyoruz, akan elemanlar› yok kabul ediyoruz,
o noktalarda k›r›lm›fl kabul ediyoruz. Daha fazla ekleyemiyoruz,
elestokrastik bir de¤erlendirme var orada rijitli¤ini her alanda de-
¤ifltirerek yap›ya yavafl yavafl yüklüyoruz. Bu yük uygulama so-
nucunda da yap›n›n tafl›yabildi¤i kesme kapasitesine, flerit de¤ifl-
tirmeye karfl› bir grafik çizerek yap›yorsunuz. Ne düzeyde yük
tafl›yabildi¤ini anlayabiliyoruz. Bu tür bir de¤erlendirme yöntemi
oldukça da kullan›fll› bir yöntem. Art›msal deprem yükü yöntemi
deniliyor. Bunun da eflde¤er deprem yükü dedi¤imizde, yani tek
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mod hesab›n› asgari bir koflul olarak, mod birlefltirmeyi kullan›r-
san›z, birden fazla modun katk›s›n› göz önüne al›rsan›z, buna da
yap›m olarak anlam verebilirsiniz. 

Her bir ad›mda tekrar tekrar analiz ediyorsunuz. Meydana gelen
flekil de¤ifltirmede ara elamanlar varsa.. edebiliyorsunuz, tekrar
yeniden bafll›yorsunuz, bu fleklide ara eleman› yap›ya .. kadar
u¤rafl›yorsunuz. 

Yükün fleritleri nas›l bir yük veriyoruz? Genelde iki yaklafl›m çok
revaçta. Yar› üçgen ald›m ya da birinci flekli olan .. kullanabilirsi-
niz. Teknik olarak statik ar›msal etme analizleri de üçgen da¤›l›-
m› kontrolü yeterli oluyor. S›n›rlamalar var, onun üçerinde de
durmam›z gerekiyor. Elastik yöntem için s›n›r› belirlenmiyor.
Çünkü elastik yöntemi siz isterseniz analize eflde¤er yük yönte-
mine göre veya mod birlefltirmeye göre yapabilirsiniz. Eflde¤er
deprem yükü yöntemine göre yaparsan›z sekiz kat›na kadar yön-
temi kullanabiliyorsunuz. Sekiz kat aflan veya 25 metreyi aflan
yap›larda mod birlefltirme yöntemi uygulanarak, elastik de¤erlen-
dirme yap›lmas› laz›m. Dolay›s›yla, pratik olarak elastik de¤er-
lendirmenin eklenilen bir .. yok. Ancak bu yöntemle çok çok
yüksek yap›larda iyi sonuçlar vermiyor. Yüksek yap›larda bu tür
yöntemler yerine, do¤rudan zaman anlam›nda do¤rusal olmayan
yöntemlerin kullan›m› daha çok. 

Bu arada statik .. dedi¤imiz do¤rusal olmayan, art›msal yükleme
yöntemi tek mod hesab› yapan art›msal yük yöntemi sekiz katla
s›n›rl›yor yönetmelikte ve 25 metre. Bunu aflan binalarda birden
fazla etkisinin göz önüne al›nmas› laz›m. Yani, yöntemin mod
birlefltirme yöntemiyle, art›msal yükleme yönetmeli¤inin uygu-
lanmas› gerekiyor. 

Elastik davran›fl›n ideallefltirilmesi burada önemli bir konu. Ele-
manlar›n uçlar›na plastik mafsallar› tak›yorsunuz, bu plastik maf-
sallar belli kapasiteler afl›ld›¤›nda k›r›l›yor, ak›yor. Art›k daha faz-
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la yük tafl›yamaz olarak belirleniyor. Bu plastik mafsallar›n boyu
olarak kullan›lan yaklafl›m o yöndeki eleman boyutunun yar›s›
gibi, kesit boyutunun yar›s› gibi bu da bir yaklafl›m, bunu unut-
may›n. Çünkü, gerçekte belki küçük bir boyut olabilir. 

Devam edersek, plastik mafsallarda ne oluyor? Normal ankastra
bir eleman deformasyonu fluna benzer bir e¤ridir. fiurada görül-
dü¤ü gibi, e¤er flu noktada bir mafsallaflma olufluyorsa, bu nokta
art›k moment tafl›yamaz duruma gelir ve deformasyonu bu flekle
gelir. E¤er iki ucunda birden mafsal olufluyorsa eleman bir kafes
kirifl eleman› veya sadece eksenel çal›flan bir elemana dönüflebi-
lir, yani kesime de ulaflmaz, e¤ime de ulaflmaz düzeyine gele-
cektir. 

Burada beton modelleri. Bunlar detayl› olarak yönetmelikte çok
fazla bunlar›n detaylar›na girmek istemiyorum. Çelik modeli, bu-
rada da tek tek momente karfl› çelik de¤iflimleri burada belirlen-
mesi gerekiyor, tek tek her bir eleman›n, her bir mafsal› için bir
moment e¤rilik iliflkisi vermeniz ve onu yüklemeniz gerekiyor.
Bu oldukça uzun bir ifl. Bunu tavanlar için her bir eksenel yük
düzeyi için ayr› ayr› yapmak, yani oldukça kapsaml› veri girifli
var. Bu tür yöntemlerde, bunlar› göz ard› etmememiz laz›m.

Yönetmelik moment e¤rilikler için fleritleri tam olarak belirlemifl
durumda. Gerçekten moment e¤rilik iliflkisi flu k›m›z› çizgiler gi-
bi bir iliflkidir. Ama bunu ileride elestokrastik hale sokuyoruz.
Art›msal etme analizi sonucunda ne elde ediyoruz? Kapan kesme
kuvvetine karfl› e¤risi elde ediyoruz, buna kapasite e¤risi diyo-
ruz. fiu nokta ilk mafsal›m›z›n olufltu¤u nokta, bu noktaya kadar
yap› tamamen elastik bir davran›fl gösteriyor. Yükü art›rmaya de-
vam etti¤iniz sürece, yeni mafsallar olufluyor. Bir tarafta bir kolo-
nun alt›, di¤er tarafta bir kiriflin sonu, baflka bir yerde perdenin
kesme aç›s›ndan k›r›lmas› söz konusu olarak yavafl yavafl flu e¤i-
rinin e¤imi al›nabilir. Yük art›rmaya devam etti¤iniz sürece, maf-
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sallar artt›kça, bu e¤irinin e¤imi azal›yor ve sonunda belli bir ye-
re geldi¤i zaman, art›k hesap yapamaz hale geliyorsunuz. 

Bu arada basit bir plan ald›m, bunu göstermek için. fiu anda bi-
nan›n deforme olmam›fl flekli. Ad›m ad›m d›fl oluru uygulad›¤›m
zaman, bak›n ilk fluras› bir perde, perdeyi bir orta kolon mode-
liyle tan›mlad›k, yani fluralara rijit kirifller ve ortada bir çerçeve
taban›, perdeyi modelleyen yap›. Bu yap›da flurada iki tane per-
de var. fiu noktada buras› merdiven, bu merdivenin kesmeleri
dikti¤ini görüyoruz, ilk olarak. Genelde perdede yap›lan ilk ola-
rak perdelerin k›r›lmas›n› bekleriz, çünkü en fazla yük tafl›yan
eleman. Birkaç ad›m sonra flu elemanlar k›r›lm›fl, mesela bu kiri-
flin sa¤ ucu, flu kolonun alt ucu, bu kiriflin sa¤ ucu gibi noktalar-
da mafsallar oluflmaya bafllam›fl. 

Ben yüklemeye devam ediyorum, yükü art›r›yorum, mafsallar ar-
t›yor, daha fazla art›r›yorum, daha fazla artt›r›yorum, daha çok
mafsal oluyor. Her ad›m›n sonuçlar›n› bir flekilde gösteriyor. Bu-
rada saçmalara giremem, daha ötesi yok bunun. Bu flekilde mod
birlefltirmeyi tamamlam›fl oluyoruz. 

Di¤er yöntem dedi¤im gibi sekiz kat› aflan yap›larda veya 25
metreyi aflan yap›larda mod birlefltirme yöntemini art›msal yükle-
me yapmas› gerekiyor. Bu yöntemin nedenine hiç girmiyorum.
Oldukça karmafl›k bir yöntem. E¤er formülasyonunun içeriye
girdim hakikaten buras› da rijit olabilir, ama kimler, yani hangi
metotlar var? Bu anlamda kullanabilece¤iz, ona biraz de¤inmek
istiyorum. Dünyada flu anda en çok kabul gören bir yöntem.
Amerika’da bu konuda ilk gelifltirilen yöntemlerden biridir ve
“bu yöntem flu anda grafikte de nadir de olsa uygulan›r” diyor.
Ancak, dedi¤im gibi bu yöntemin gözü kapal› kullan›lmas› çok
çok tehlikelidir, çünkü orada ald›¤›n›z moment de¤erinin hepsi-
nin çok iyi irdelenmesi, birtak›m denemeler, uygulamalarda do¤-
ru de¤erlere ulafl›lmas› gerekir ki, bunu da bina baz›nda, yani
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yap› baz›nda girilmesi gerekir, yani gözü kapal› kullan›lacak bir
yöntem de¤il. 

Bu aflamadan sonra güçlendirme yöntemlerine geçelim. Bunu,
Atilla Bey ö¤leden sonra anlatacak. Bu noktadan sonra ara ver-
mek istiyorum. 

SUNUCU- De¤erli meslektafllar; flimdi zannedersem çay aras› vere-
ce¤iz. Bu arada bugünün sonunda de¤erli hocalar›m›z›n konularla
ilgili sorular veya buradaki katk›lar› ve de¤iflik argümanlarla k›sa
notlar al›rlarsa, günün sonunda bunun tart›flmas›n› yapabiliriz. 

Jozef KUB‹N- Düne kadarki k›sm›n› tamamlad›k, isterseniz biraz
sor-cevap fleklinde tart›flmak iyi olabilir. fiu aflamada vaktiniz
varsa konuflabiliriz. 

SALONDAN- Sarg›lanm›fl elemanlarla, sarg›lanmam›fl eleman› an-
layamad›m. 

Jozef KUB‹N- Bu yönetmelikte çok net olarak anlat›l›yor, kap-
sam flöyle: Kirifllerde destek bölgesiyle s›rdaflt›rmas› varsa sarg›-
lanm›fl kabul ediyoruz. Kolonlarda yeni yönetmeli¤in kapsam›n-
da destek s›rdaflt›rmas› yap›lm›flsa sarg›lanm›fl kabul ediliyor.
Perdelerde uç bölgelerde, yani kolonun uç bölgeleri oluflturul-
muflsa, etriyeyi de sarg›l› bir flekilde uç bölgeler oluflturulmuflsa,
sarg›lanm›fl perde onu tutuyor. Bir de 20-25’ten daha az yatayl›k-
ta olmamas›, sarg›lanma dikey oluyor. S›rdaflt›rma varsa, sarg›la-
ma var. Burada da s›rdaflt›rma ne kadar olacak? Bu da ayr› bir
konu, ama biliyorsunuz depremden sonra kolonlar› açt›k, bakt›k
ki .. kolonlar var. Bunun karfl›l›¤› da 8 santimli bir kolona etri-
yeyse iki farkl› uçtan bahsediyoruz, birincisi çok .. di¤eriyse ..
dolay›s›yla, ortalarda buluflmakta yarar var.

Mesela bu söyledi¤imiz fley çok önemli. Bunun gibi, yönetmeli¤i
mevcut binalara döktü¤ünde, yorum yapman›z gereken bir sürü
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nokta var, yani sarg›lama 9 santim, 10 santimse ara veririm, ben
sarg›lama misyonunu etmek zorunday›m diye düflünmeyin. Sizi
tatmin eden bir s›klaflt›rmaya rastl›yorsan›z, kiriflten veya kolon-
dan sard›rmam›flt›r. Bunun gibi atmam›z gereken birçok bölge
var. Dolay›s›yla, mevcut binalar›n de¤erlendirilmesi konusunda
mühendise çok ifl düflüyor. Yöntemler sizi mutlaka siyah-beyaz
gibi çözümlere götüremez, bu mümkün denil, her yöntem kendi
bafl›na bambaflka bir olayd›r. Dolay›s›yla, o yap›y› hissetmek k›r-
maktan, o yap›yla oluflan de¤iflimleri, sonuçlar› irdelemek mü-
hendise düflüyor, yani bu yap›y› tam olarak düflünmektir. 

Atilla Bey sabah bahsetti, etkileyiflimin etriye aral›¤› için bahset-
miyorum. Birincisi, kesite bakt›¤›n›z zaman, iki etriye kolu ara-
s›ndaki bu çiroz veya iki etriye kolu olabilir. Aras›ndaki mesafe-
ler maksimum koflulu o, buna dikkat edin, mesela direkt 15 san-
timetre. Birçok yönetmelikte 150’yi aflamaz gibi kurallar var. Biz-
de dik halinde otomatikman 20 santime denk geliyordu, o biraz
korku yaratt›. Dolay›s›yla, orada biraz k›s›nt› yap›ld›. Çünkü, Tür-
kiye biliyorsunuz P-850 çok fazla kullan›l›yor, P-850’yi kulland›-
¤›n›z zaman, o rakam 20 santime geliyor, bu pek hofl de¤il, 20
santim kullan›yorsan›z, etriyeyi kullanmakta yarar var. 

SALONDAN- Yabanc›lar onu mu kullan›yor?

Jozef KUB‹N- Yok, alt›n› bile kullanm›yorlar, oturduklar› yere
göre de¤iflir, ama sismik bölgelerde deprem güvenli¤i kapsam›n-
daki yap›lan dizaynlarda çok ciddi .. Yeni Zelanda yönetmeli¤i-
ne bir baksan›z, betonarme konusunda inan›lmaz çok ötesinde.
fiunu da unutmay›n: Saban yine Atilla Bey de bahsetti. Malzeme
çok önemli. Yani, biz 16 m› yapsak, 20 mi yapsak bu tart›flma.
hofl olmayan bir tart›flma. 16’y› yap›yoruz, 20’ye ç›kartam›yoruz,
çünkü ölçülemez diyoruz. Bu ölçülerken, geliflmifl ülkelerde mi-
nimumdan çok yukar›da, 16’y› kimse kullanm›yor, kesinlikle ya-
sak, 20’yi de kullanma yasak, o da yasak. Hele bir de sismik böl-
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geye girdi¤iniz zaman, riski beraber getiriyorsunuz, yani riski
çok artar. De¤iflik bölgeler, mesela ‹ngiltere’de kullan›lan bilu-
mum beton ve C-30 deprem yok, rüzgâr var, rüzgâr da ne kadar
rüzgâr, yani Hong Kong’daki rüzgâr gibi de¤il, Hong Kong’da
rüzgâr›n tehlikesi çok yüksek, inan›lmaz f›rt›nalar oluyor. Dep-
rem yükü gibi, rüzgâr yükü geliyor. Hong Kong’da bilumum be-
ton yine 30 geliflmifl bir yer Hong Kong, Avrupa standartlar›nda,
Avrupal›laflt›rm›fl de¤il, o Amerikal›laflt›rm›fl. 

Malezya’ya bak›n, Malezya Türkiye gibi bir ülke, ayn› seviyeler-
de geliflmekte olan bir ülkeyiz. Malezya’da da, yuna bunun da
düflünülmesi laz›m, yani enerjinin Türkiye’de betonun kalitesinin
yükselmesi yap›lar›m›z›n güvenli¤ini ciddi olaraktan, özellikle
haz›r beton kullan›m›, bunun art›r›lmas› laz›m. Talep olursa artar,
yani köylerde bile talep olunca orada da bu ifl bu kadar basit. 

SUNUCU- Hocam, bir çay molas› verelim.

‹nflaat Müh. Atilla Erenler, buyurun Hocam. 

AT‹LLA ERENLER- Binalardan toplad›¤›n›z tüm bilgileri kullana-
rak hesaplar› yapt›ktan sonra karar vermeniz gerekiyor. Bu bina-
lar gelen etkileri alacak flekilde nas›l güçlendirilmeli? güçlendir-
me yap›lmas› gerekir mi? Yönetmeli¤in son bölümüm bunlar›
içeriyor. Bir de güçlendirme yöntemleri var, asl›nda flu anda da
ülkemizde  çok s›k kullan›lan baz› yöntemlerin asl›nda ana hatla-
r›n› veriyor, yani detaylar›n› içermiyor. 

De¤erlendirme ve güçlendirmede önce performans belirleniyor.
Bölüm 7’de güçlendirme sadece betonarme binalar için kaleme
al›nm›fl bulunuyor. Dolay›s›yla, çelik bir binay› güçlendirece¤iniz
zaman, bu yönetmeli¤e göre de¤erlendirebilirsiniz, ama güçlen-
dirme yapamazs›n›z. Yönetmelik sizi ilk bölümlerdeki esaslara
yönlendiriyor. 
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Yönetmelik toplant›lar›nda da baya¤› tart›flmalar yap›ld›, bu iflle
u¤raflan piyasadaki bu ifli bilen, yönetmelik çal›flmalar›nda bu-
lunmufl, yöneticilik yapm›fl kifliler kat›ld› bu toplant›lara.

Bak›n ilk güçlendirme yönetmeli¤imiz, 1944…O zaman da çok
yo¤un bir flekilde güçlendirme ihtiyac› vard› anlafl›lan. fiuradaki
e- maddesi “güçlendirme yap›labilir mi, yap›lamaz m›, ama ba-
k›n, y›k›p yeniden yapmak aras›nda ehemmiyetli bir tutar ucuz-
luk varsa” diyor. Yani, y›k›p yapmak m› daha iyidir, yoksa tamir
etmek mi? O zaman da bir oran verilmiyor, flu anda yüzde 40
deniliyor.. fiartnamede bir de enteresan oldu¤u için de¤inmek is-
tedi¤im ifadeler var: “Hasara topra¤›n kötülü¤ü sebep olmuflsa
neticenin menfi oldu¤una hükmedilir. O halde yap›n›n y›k›lma-
s›yla, ayn› yerde yap›lmamas› gerekir” diyor. Hasara topra¤›n kö-
tülü¤ü nas›l sebep olabilir, tam söylemiyor, ya da söyleyemi-
yor… Zemin s›v›laflmas› herhalde..

Yine o yönetme¤in son k›s›mlar›ndaki detaylara bakal›m, biliyor-
sunuz o tarihlerde tam betonarme, tam y›¤ma da de¤il, kar›fl›k
bir yap› sistemi çok fazla uygulan›yordu. Y›¤ma tarz›ndaki du-
varda “çok boflluk varsa, bak›n fluralara duvar ekleyin, betonar-
me bir fleyler koyun, bu boflluklar› güçlendirin” diyor. fiurada
kolon manto detay› var. Burada kirifl detay› var, flurada eski be-
ton, yeni beton, kolonlar nas›l yap›lacak, detaylar var. Yani, en
son detaylar bunlar, di¤erleri daha basit. 

Bizim konumuza dönersek, Jozef Bey bir binada eleman kesitle-
rinin hasar s›n›rlar› için tan›mlar yapt›. Yani, yapt›¤›n›z hesap so-
nucu, etkiler ve kesit tafl›ma gücünden, yani o eleman iflte az m›
çatlar, çok mu çatlar, ne kadar çatlar, bunun matematiksel baz›
ifadeleri var yönetmelikte. Elastik durumda flurada, biraz elastik
ötesi davran›fl gösterse flu, bu ifadelerin hepsi asl›nda aç›kças›
yeni. 
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Yönetmeli¤in getirdi¤i yeniliklerden birisi de, performansa daya-
l› de¤erlendirme.. “Performansa dayal›” tabiri yabanc› ülkelerde
çok kullan›lan bir fley. Yani, birçok yönetmelikte Amerika’da, Ja-
ponya’da bu ifade çoktan beri var. Bir binay› deprem sonras› he-
men kulanmay› amaçl›yorsan›z, yani depremden sonra hemen
kullanmak için tasarl›yorsan›z baflka, göçmeyi önlemek istiyorsa-
n›z baflka, o zaman daha küçük deprem alacaks›n›z. Bu yaklafl›m
flu anda yaln›zca güçlendirme k›sm›nda var. Belki de, befl sene
sonra, bilmiyorum, tabii belki de bir on sene sonra yeni binalar
için böyle bir tablo olacak muhakkak. Sen hemen kullan›m isti-
yorsan binanda, flu depremi, flu riskli bir depremi al, flu olas› bir
depremi al, göçmenin önlenmesini istiyorsan, flu riskteki bir dep-
remle çal›flman laz›m gibi. Yeni binalar için 50 y›lda yüzde 10
afl›lma olas›l›¤› olan deprem esas al›n›yor. Güçlendirmede afl›lma
olas›l›¤›na göre bu depremin yar›s›n› veya 1,5 kat›n› al›yorsunuz. 

Bütün kirifllerin ve kolonlar›n uçlar›ndaki etkileri, kapasite oran-
lar›n› bulduk ve her hangi bir eleman›n, o kesitinin çatlay›p çat-
lamad›¤›n›, yani flu bölgede mi, flu bölgede mi oldu¤unu biliyo-
ruz, elimizdeki hesaplar sonucunda. Ona bakarak, diyoruz ki,
hemen kullanmak istedi¤im bir binay›, mesela hastanenin, örne-
¤in kirifllerinin en çok yüzde 10’unun flu bölgeye düflmesini isti-
yorum, daha do¤rusu izin veriyorum. Di¤er kirifl ve kolonlar›n
hepsi bu bölgede olmal›r, elastik kalacak ve çatlak olmayacak.
Can güvenli¤i için kirifllerin yüzde 20’si falan diye devam ediyor.
Yaln›z kolonlarda bir fark var, kolonlara do¤rudan say› belirte-
rek yüzde 10-20’si falan demeniz zor bir fley. O kolonun, o kat-
taki önemine bak›yorsunuz o zaman. Yani, ne kadar kesme al›-
yor? Örne¤in kolonlar›n kat kesme kuvvetine en fazla yüzde 20
katk›s› olmas› isteniyor ki, bu da kat mekanizmas›n› önlüyor. 

Jozef Beyin verece¤i örnekte zannedersem bunlarla ilgili baz›
fleyler görülecek. Kirifllerde yüzde 20 oran›, yani can güvenli¤i
için binay› çözüyorum ve kirifllerin yüzde 20’si de¤il de, yüzde
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40’› falan kurtarm›yor. fiu anda yap›lan çok örnek var. Kirifllerde-
ki bu oranlar binan›n yeterli ç›kmamas›na sebep oluyor. Bunlar-
la ilgili çok fazla çal›flmad›m, ama komisyonda belki düzeltmeler
olabilir. 

Burada Madde 7.8 performans düzeyleri. Bak›n, halk›n k›sa süre-
li y›¤›ld›¤› binalar için can güvenli¤i, sadece 50 y›lda yüzde 10
afl›lma olas›l›¤› için. Bu flu andaki mevcut yönetmelikteki perfor-
mans zaten. O da orada korunuyor. Ama di¤er binalar için bir
hastane için 50 y›lda yüzde 10 hemen kullan›m, 50 y›lda yüzde 2
can güvenli¤i. Bu demektir ki, siz bir hastaneyi kontrol ediyorsa-
n›z depreme karfl›, iki kere çözeceksiniz, yani bir hemen kulla-
n›m için bir deprem alacaks›n›z, bir de baflka bir deprem al›p
can güvenli¤ini kontrol edeceksiniz, iki kere hesap yapacaks›n›z. 

fiimdi güçlendirme yöntemlerine geçmek istiyorum. Yönetmelik
güçlendirme yöntemini, yap›lacak güçlendirmeyi ikiye ay›r›yor.
Ana esaslar aç›s›ndan birincisi; eleman güçlendirmesi, di¤eri sis-
tem güçlendirmesi. Dikkat ediniz, hasarl› binalar›n de¤erlendiril-
mesiyle bu yönetmeli¤in hiçbir iliflkisi yok. Yani, depremde ha-
sar görmüfl bir binay› ben bu yönetmeli¤e göre kontrol edeyim,
ne ç›k›yor diye bir fley söz konusu de¤il. Hasarl› binalarda bu
de¤erlendirme yap›lm›yor, sadece güçlendirme yap›l›yor. 

Eleman güçlendirmesinde kolon, kirifl ya da perde neyse, daya-
n›m ve flekil de¤ifltirme kapasitelerini art›rmam›z› istiyor. Yaln›z,
sistem güçlendirmesi biraz farkl›. Zaten flu anda yap›lan afla¤›
yukar› bu. Güçlendirmelerin belki de yüzde 90’› sistem  baz›nda,
çünkü zaten Ülkemizde sistem olarak ciddi zafiyet var binalar›-
m›zda. Dayan›m zay›fl›¤› var, deplasmana karfl› hassas binalar›-
m›z. 

Sistem güçlendirmesi denilince, o kadar çok sistem var ki güç-
lendirme yöntemi olarak. ‹lave elemanlar, kat azalt›lmas›, bina-
n›n fleklinin belki de¤ifltirilmesi, birçok fley olabilir. Bunlardan

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
DDeepprreemm  YYöönneettmmeellii¤¤ii  vvee  TTaaflfl››yy››cc››  SSiisstteemm  DDüüzzeennlleemmeessii

- 30 -



YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
DDeepprreemm  YYöönneettmmeellii¤¤ii  vvee  TTaaflfl››yy››cc››  SSiisstteemm  DDüüzzeennlleemmeessii

baz›lar› burada var. Ancak bunun ucu baya¤› aç›k, bir de dünya-
da birçok yöntem gelifltiriliyor, uygulan›yor. 

Eleman güçlendirmeye geçersek.. Örne¤in kolonlar için üç çeflit
mantolama, var. Kolona ilave edilen k›sm›n tam sarg› yap›p yap-
mad›¤›, boyuna donat›n›n süreklili¤inin olup olmad›¤›na ba¤l›
bu tan›mlar. Kolonlarda kesit büyütmede ilave e¤ilme kapasitesi
sa¤lan›yor, ama bu sefer donat›da kattan kata geçifl yapmam›z
laz›m. Bir baflka örnek  lifli polimerle sarg›.

fiimdi size baz› bina örnekleri sunmak istiyorum. Resmiyete gir-
mifl bir rapor…. Bak›n, dört tane karot al›nm›fl, ve mukavemet-
lerde büyük farkl›l›klar var, 130, 150, 220 kg/cm2 ortalama beton
mukavemeti var. Binada korozyon var deniliyor. Hepsi bu ka-
dar.. Biraz önce söyledi¤imiz analiz k›s›mlar› falan atlanm›fl, en
sonunda binan›n bu haliyle y›k›lmas› gerekir deniyor! 

Baz› binalar için belki bu olabilir, ama baz› tip binalar için he-
men gider gitmez, bu bina da çok kötü falan deme imkân› ol-
maz. Ama genel olarak malzeme özelli¤i de çok kötü de¤ilse,
yani beton mukavemeti çok kötü de¤ilse, analiz safhalar›n›, yani
performans belirlemeyi atlamamak laz›m. Burada bir analiz ya-
p›p, beton de¤erlerine göre kolonlarda ne oluyor, kirifllerde ne
oluyor, bir bakmak laz›m. Bu bina daha sonra bu rapora ra¤men
güçlendirildi. 

Eleman güçlendirme k›sm› daha da detayl› olabilir asl›nda. Çok
örnek de verilebilir. Sistem güçlendirme biraz önce sayd›¤›m gibi
birçok yöntemi içerebilir, ama en fazla uygulanan mevcut çerçe-
velerin aras›n› perdeyle doldurmak. Bunlar çerçeve düzlemi için-
de de olabilir, yani buradan kirifl ve kolonun aras›na da koyabi-
lirsiniz, d›fl›na da koyabilirsiniz ki, böyle çok uygulamalar var.
Bu yönetmeli¤e konulan yeni bir uygulama bölme duvarlar›n
güçlendirilmesi.. Ancak mevcut duvar için baz› flartlar var, tu¤la
için de baz› flartlar› var. Böyle bir duvar›n›z varsa, onun üzerine
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beton paneller konularak da bir güçlendirme sa¤lanabilir.. Bu
yöntemler üç kata kadar olan binalarla s›n›rl›. Binay› boflaltma-
dan, belki daha ucuz, nispeten daha ucuz bir güçlendirme yönte-
mi gibi görülüyor, ama ne kadar uygulanacak, onu da görece¤iz. 

Bölme duvarlar has›r çelikle güçlendirilirkenkolonlara ve kiriflle-
re ankraj çubuklar› ekiliyor diyelim, yaln›z burada dikkat edin
flurada bir difl olmas› laz›m. Kiriflte bir difl olmas› laz›m. Has›r çe-
lik, sonra da s›va. 

Bu örnek güçlendirme ifli için soyulan bir bina. Önce çok s›n›rl›
yerler açabilirsiniz güçlendirme projesi yapmak için. Yaln›z, son-
radan yeni çok farkl› fleyler ç›kabilir. Kolon donat›s› devam edi-
yor ancak kolon üstünde betonda derz var. 1930’larda yap›lm›fl
bina, kolon üstünde mafsal oluflturulmufl. fiimdi siz bu kolonu
mantolarsan›z, flu davran›fl› tamamen de¤ifltiriyorsunuz. Burada
kirifllerden gelen momentin buraya aktar›lmamas› falan gibi bir
hesap yapm›fl diye düflünüyorum. Yani, soyulduktan sonra bina-
da böyle farkl› bir fley varsa, mühendisin bunu fark etmesi laz›m. 

Bu da bizim projelerden birisinin kal›p plan›. Bunlar çok bloklu,
flu gördü¤ünüz yerler dilatasyonlu. Bu binada problem, bu dila-
tasyonlar›n yap›lmam›fl olmas›, flu dilatasyonlar yap›lm›fl, böyle
garip bir bina olmufl. Bu davran›fl olarak da tabii kabul edilemez
bir plan, buralarda mutlaka derzlerin bulunmas› laz›m. fiimdi ne
yapmak laz›m? Bir baflka fleyi tespit etmemiz gerekiyor. Dilatas-
yon hatt›nda bitiflik olan kolonlardaki donat›lar etriyeyle nas›l sa-
r›lm›fl?. Pas pay›n› açt›¤›n›z zaman etriyelerin ayr› ayr› sar›ld›¤›n›
görüyorsunuz, ama beton bütün. Buradan anlafl›l›yor ki, fluraya
strafor gibi, yani derzi sa¤layacak bir malzeme koymam›fl kal›pç›.
Ayn› flekilde döflemenin üstünden aç›lm›fl k›s›m, iki kiriflin dona-
t›s› ayr› ayr› sar›lm›fl. Burada flöyle bir fley önerimiz oldu; dilala-
tasyon olmas› gereken hatlarda beton 25-30 santim derinli¤inde
kesilecek..
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SALONDAN- Birleflik hale getirseydik ne olacakt›?

AT‹LLA ERENLER- Bu durumda burulmay› engellemek zor, iyi
bir davran›fl› nas›l sa¤layacaks›n›z, bu nas›l davranabilir ki? 

Çerçeve doldurma, s›kl›kla uygulanan bir yöntem. Erzincan’da
bir farkl› uygulama vard›, kolonlara önce çelik manto yap›l›yor,
daha güvenilir bir detay, ancak pahal›. Japonlar›n da benzer de-
taylar› var. 

Bu da yine enteresan bir örnek, bu bina da yeni bitmifl bir bina,
iki üç sene önce, ancak s›k›nt›l› bir bina. Beraber takip edecek
olursak, kolonlardan sonra ç›kmalar var, yani konsollar var. Güç-
lendirme projesini yapan arkadafl, bak›n ne yapm›fl? Bütün ko-
lonlar mantolanm›fl, perde eklenmifl, d›fla do¤ru perde eklenmifl,
merdiven perdeleri mantolanm›fl, flurada da perdeler var. Asan-
sör perdesi de mantolanm›fl... Dolay›s›yla, burada mantolanma-
m›fl kolon veya perde yok. Bina 6 trilyon, yaln›z tafl›y›c› sistemi 2
trilyon civar›nda, yani geri kalan› ince, malzeme çok de¤erli. Siz
bu güçlendirmeyi yaparsan›z, bu duvarlar›n hepsini kald›racaks›-
n›z, ara bölümlerini duvarlar› kald›racaks›n›z, s›vas› bozulacak,
yani tamamen yeni bina yap›yormufl gibi… 

Yine flöyle bir binam›z vard›. Burada bakal›m, bu güçlendirme
önerisi, projecinin yapt›¤› güçlendirme önerisi. Bu binada asl›n-
da bir dilatasyon var. Güçlendirme yaparken de arkadafl bu blok
için mesela flöyle iki perde öneriyor. Ancak dengesiz.. Mimari
izin vermiyor. Bu projede bu sefer biz dilatasyonu iptal ettik. Di-
latasyonu iptal ettik ve perdeleri çok düzenli bir flekilde atacak
flekilde çözdük. 

SALONDAN- Bir fley söylemek istiyorum. Erzincan’daki bu çal›fl-
malarda, Ergin Beyi bu arada sayg›yla an›yoruz. Ergin Beyin o
dönemde yapt›¤› güçlendirmelerde, özelikle .. uygulamalar›ndan
kaç›nm›fl hali. O güne kadar .. kullan›m› pek yayg›n de¤ildi Tür-
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kiye’de. Ama ileride .. kolonlar›n çevresine köflebentlerle, çelik
mantolama demirlerin bu manto çeliklerine kaynatma yöntemiy-
le sistemin süreklili¤in sa¤l›yorlard›. Daha sonra tabii tart›flma ol-
du, çünkü çok yavafl imal edildi. Özellikle, Erzincan’da do¤ru
düzgün çelik iflçisi bulunam›yor, biraz geç geliyor. O bile pahal›
olmas›na ra¤men, kolonlar›n mantolama ve daha sonra .. uygula-
malar yayg›nlafl›nca, özelikle o sistemler haz›rlanm›fl. 

Jozef KUB‹N- Biraz mevcut binalar üzerinde konuflal›m. Bu
mevcut binalar› de¤erlendirme yönteminden çok k›sa bir flekilde
bahsetti¤iniz zaman, bu yöntemlerden, elastik yöntemlerin tah-
minimce çok kullanaca¤›m›z bir yöntem olacak. Çünkü, tama-
men kuvvet prensiplerine dayand›¤› için de, elastik ortam yö-
nünden kullan›larak yap›ld›¤› için, hepimizin tahminimce aflina
olaca¤›, sonuçlar› de¤erlendirmekte fazla zorlanmayaca¤›m, sa-
hip olaca¤›m›z bir altyap›s› olaca¤›n› düflünüyorum. Bundan do-
lay› en çok uygulanacak yöntemin biraz burada detay›na inelim
diyorum. Çünkü art›msal yüklerin, yani .. yönteminin detay›na
inmeye kalkarsak, onun bugünü kapan›r, oldukça karmafl›k ve
detayl› bir yöntem. 

Asl›nda bu aralar son derece revaçta olan mast›r tezleri var. Yön-
temlerinin karfl›laflt›r›lmas›, elastik yöntemlerin, inerastik yönte-
min de¤erlendirme sonuçlar›n› karfl›laflt›rmas› burada iki tane
mast›r tezine gelecek hafta içerisinde jürisine giriyoruz. Bizim ta-
kip etti¤imiz tezlerimiz zaten Orta Do¤u Teknik Üniversitesinde.
Bu tür konularda daha ileride oldukça u¤raflaca¤›z, onu gösteri-
yor. Bunun sonucunda elde etti¤imiz yard›mlarla, vard›¤›m›z
noktada da sizlerle bugün paylaflmaya çal›flaca¤›m. 

Bu yöntemi anlatt›ktan sonra, elimde dört tane yöntem var. Mev-
cut bina, dört tane örnek var. Bunlar genelde pansiyon türü, ya-
ni .. türü yap›lar. En çok bafl›m›za sorun ç›kartan yap›lar›n güç-
lendirilmesi. Bu yöntemler üzerinde, bu örnekler üzerinden de
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giderek, en az›ndan yöntemin nas›l uyguland›¤›n›, neler getirdi-
¤ini, ne sonuçlar elde edildi¤i konusunda biraz en az›ndan fikir
al›flverifli yapar›z diye düflünüyorum. 

Belirleme yöntemleri bölüm 7-5 do¤rusal elastik hesap yöntemi.
Bunun üzerinde duraca¤›m. Bu kapsamda 7-6’ya girmeyece¤im.
Do¤rusal elastikte biraz önce bahsetti¤im gibi, iki yöntem kulla-
nabilirsiniz. ‹sterseniz, eflde¤er statik analiz yöntemine taban ola-
rak kullan›rs›n›z, e¤er binan›z sekiz kat› afl›yorsa veya 25 metreyi
afl›yorsa, mod birlefltirme yönteminde analiz yapars›n›z. Her iki-
sinde de de¤erlendirmeyi bu yöntemle yapabiliyorsunuz. Her
katta vurulma düzensizli¤i katsay›s›n›n 1,4’ten küçük olmas› ge-
rekiyor, neden? Çünkü, e¤er binan›n vurulma modu dominantsa,
ön plana ç›k›yorsa, efller denilen bu yöntemi bunu fark edemez.
Dolay›s›yla, kuvvetleri göremeyeceksiniz. Bundan dolay›, mod
birlefltirmeyi kullanmay› mecburi tutuyor bu durumda. 

Dikkat edin, bu etabey katsay›s› 1,2 de¤il, 1,4 yani yeni binay›
yaparken, katsay› 1,2 yöntemin ana bafll›klar› üzerinde duruyo-
rum. Daha önce söyledim, önce bir elastik analiz yap›yoruz.
Elastik deprem yükleri alt›nda elastik analizi. Yan›, r faktörüyle
azalt›lmam›fl deprem yüklerini oldu¤u gibi binaya uyguluyor. Bu
ne demektir? Kabaca, büyük bir deprem yap›ya gelirse, bu yap›-
da oluflacak deformasyon nedeniyle, bu yap›y› ç›kart›yoruz, bu
yükten, r=1 al›yoruz. D›fl merkezliyi pek kullanm›yoruz, çünkü 4
tane analizle u¤raflmak istemiyoruz. Tek planda da isteyene tek
bir analiz yap›yoruz. Yap›da hepsi ayn› kefeye konuluyor, yani
bizim genelde u¤rafllar›m›z yap›lar, nükleer santral binas›ndan
bahsetmiyorum. Bu yap›lar tek tek okul, hastane, konut hepsi
yap›lar›n katsay›s› bir olarak al›n›yor. N’se meflhur tablomuz 2-
7’ye göre hesaplan›yor, yani okullarda 06,konutlarda 03’tür. 

Bir de r fl›kk› 1’le hesaplad›¤›m›z toplam kesme kuvveti, taban
kesme kuvveti, yani yap›ya uygulad›¤›m›z eflde¤er sistemi ki,
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0,85 faktörüyle azalt›yoruz. E¤er yap› iki kattan daha yüksekse.
‹ki kattan daha az yap›lar› tamamen 1 al›nm›fl. Performans düze-
yi üzerinde biraz konuflal›m. Sabah da bunu k›smen ben, k›smen
Atilla Bey de¤indi, yap›lar›n e¤er analiz edecekseniz, ne kuvvet
geldi¤inde bafltan karar vermemiz laz›m. Hangi yük alt›nda
de¤erler al›yorsunuz. E¤er ben depremden sonra, çok önemli bir
yap›ysa ve depremden hemen sonra bu yap›n›n kullan›lmas›
elzemse, bunun ad›na, hemen kullan›m diyoruz. Baflka amaçlarla
uygulanabilir, bu herhangi bir depremden sonra. Hastane hemen
kullan›r ve buralarda birtak›m hükümet binalar›, kamu binalar›
gibi binalar›n hemen kullan›m› düzeyinde de¤erlendirilmesi
laz›m. 

Can güvenli¤i hedefimiz deprem oldu, ama bu deprem s›ras›nda
oluflan hasarlar olabilir, can kayb›na neden vermesin. Bunlara da
can güvenli¤i diyoruz. Bundan sonrakilerse hiç bizi ilgilendirmi-
yor. Göçmenin önlenmesi, yani bu da mecbur kald›k, bu binay›
elden ç›kartam›yoruz, ama bir flekilde bu binan›n sa¤lam durma-
s›n› istiyoruz. Bu düzeyi bu seviyeye kadar performans düzeyine
test edildiniz veya çifte testlerde, yani çift yapaca¤›m›z çeklerde,
ikinci kontrol olarak arka planda durabilir. Mesela burada var.
Okullarda hem hemen kullan›m, hem can güvenli¤i ister. Ama
mesela, insanlar›n k›sa süreli yo¤un olarak bulundu¤u binalarda
can güvenli¤i ve göçmenin önlenmesi için iki ay›r de¤erlendirme
yap›lmas›n› ister. 

Genelde ortalama düzeyi var, can güvenli¤i önemli. Peki, burada
ne tür bir yük al›yoruz? Hemen kullan›m seviyesini al›rken, bir
taraftan da hangi depremle bu binaya bir etki ettirece¤imizi be-
lirlememiz gerekiyor. Burada da yine kolayl›k olsun diye, her
bölge için, her belde için, her flehir için farkl› spektrumlar otu-
rup insanlar hesaplamas›n diye üç tane spektrum belirlenmifl du-
rumda. Türkiye genelindeki Türkiye flartlar› düflünülerek, bunlar-
dan birisi 50 y›lda yüzde 50 olma olas›l›¤›, afl›lma olas›l›¤› yüzde
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50 olan deprem. Bu deprem tasar› spektrumumuzun, yani yeni
binalarda kulland›¤›m›z tasar›m spektrumumuzun yar›s› kadar,
yani 5,5’le veya ikiye bölünerek, elde edilmifl spektrum. 

50 y›lda afl›nma olas›l›¤› yüzde 10 olan spektrum bizim ikinci bö-
lümde tan›mlanan yeni binalara uygulad›¤›m›z deprem spektru-
mu. Bir de 50 y›lda afl›nma olas›l›¤› yüzde 2 oran›nda daha bü-
yük bir deprem seviyesi var. Bunlara yine bu tasar›m spektrumu-
muzun 1,5 kat›, yani 0,5-1 ve 1,5 üç tane faktörler, türetebilece-
¤imiz üç tane de¤iflik detaylar var, onlar da bunlar. fiu bizim 2,5
seviyesini hat›rl›yoruz. 50 y›lda afl›nma olas›l›¤› yüzde 10 flu yüz-
de 2 olan bu da yüzde 50 olan. Bunlar›n hepsi 0,5-1 ve 1,5 fak-
törünü katsay›land›r›lm›fl depremler. 

Binan›n üç boyutlu modelini haz›rl›yorsunuz, üç boyutlu diyo-
rum. ‹ki boyuta izin vermemek, “vurulma tekniklerinin hesab›
yap›lmas› gerekiyor” deniliyor. Bu arada kolon d›fl bileflimlerin-
deki rijit bölgelerinde bina kesinlikle hesaba kat›lmas› gerekiyor.
Çünkü, binay› rijitlefltiriyor, etkin boyutlar› küçültüyor, itkili boy-
lar› küçültüyor, dolay›s›yla bina periyotlar›n› sola do¤ru afla¤› çe-
kiyor. Bu nedenle, yap›n›n rijitlenmesinden dolay› daha çok
deprem yükü çevresinde neden olabiliyor. 

Modelimizi haz›rl›yoruz ve düfley yüklemelerden dolay›,
g+nw’yla sadece yüklüyoruz, yani 1,4 geldi, 1,6 hareketli yükler
de¤il, sadece 1g+nxw, e¤er onu da yap›yorsan›z 0,6w, konut ya-
p›yorsan›z 0,3w. Buradan do¤rusal elastik analiz yap›yorsunuz,
bir de deprem etkilerini göz önüne alan do¤rusal elastik analizi
yap›yorsunuz. 

Bafllang›ç olarak tüm kirifl uçlar›n›n kapasitelerine ulaflt›¤› varsa-
y›l›yor, bu yöntemle. Kirifl uçlar›nda ve altlar›ndan moment ka-
pasitesini belirliyorsunuz. Buna göre art›k momentleri hesapl›-
yorsunuz. Art›k momentleri kullanarak da bir kapasitesini hesap-
l›yorsunuz. Kirifllerdeki kapasite kesme, kolonlara depremden
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aktar›lan yükleri hesaplatt›r›yor size. Buradaki art›k moment ne-
dir? Deprem momentine ulaflmadan önce bu kiriflin üzerinde, ar-
t›k moment nedir? Bafltan yükleme alt›nda bu kiriflin solunda
flöyle bir moment, sa¤›nda da flöyle bir moment olufluyor. Dep-
remi uygulad›¤›m›z zaman, soldan flöyle bir moment, sa¤dan
böyle bir moment, yani ikisi ayn› anda olmas›. Art›k moment de-
mek sol tarafta depremi uygulad›¤›m›zda, önce flurada uygulan-
m›fl olan düfley yük momentini geriye alacak ve kapasiteye ka-
dar deprem bunu yükleyecek. Di¤er taraftaysa, zaten bir miktar
bükülmüfl durumda, kapasiteye kadar biraz daha büyütecek. Ya-
ni, sola bakarsan›z, flöyle dikkat edelim, flu kapasite momentleri
solda da, sa¤da da ayn› yönde, depremin flu taraf›ndan geldi¤ini
varsay›yorum, o zaman her ikisi de saat ibresi yönünde. Düfley
yük momentleri biri solda saat ibresi denilirse, sa¤da da saat ib-
resi yönünde. Dolay›s›yla, bu eksi, fluradaki momenti, bu art› bu,
buradaki momenti veriyor. 

Art›k moment kapasitesi dedi¤imiz bu. Bundan düfley yük mo-
mentini ç›kart›yorsunuz, her iki tarafta da ç›kart›rken de burada
toplan›yor, burada fark› al›n›yor. fiu tarafta toplan›yor, bu tarafta
farkl› al›n›yor, tabii eksi bu, bir de bu eksi oldu¤u için, art› olu-
yor. Bu tarafta toplan›yor, bir tarafta fark› al›n›yor, yap›lan ifllem
bu. Sonra buldu¤umuz fark› olan yerde bir kesme kuvveti he-
sapl›yorsunuz. Bu art›k flu bölüm temize aç›l›yor bu da deneyli
bir yar›s›. Bu bizim en uç noktada, deprem yükü ne olursa ol-
sun, bu kiriflin kolona aktarabilece¤i düfley yükü belirtiyor dep-
rem anlam›nda. Çünkü, bunun ötesine aktaramaz, k›r›l›r. Kapasi-
te momenti var flurada. Dolay›s›yla, bunu aflamaz, hiçbir zaman
aflamaz. Bu kavram› anlad›¤›m›z anda, bu yöntemi tamamen biti-
riyoruz, asl›nda bu yöntemin en ince noktas› bu, her yerde bunu
uygulan›yor. 

Kolon ve deprem yükleri alt›ndaki bu n de¤eri flu de¤erlerin
toplanmas›yla elde ediliyor, nas›l toplan›yor? fiöyle bakal›m: fiu ..
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bofl gelir, flu yönde bulundu¤unuz bir deprem yükünde, flu kes-
me kuvvetlerini toplaya toplaya afla¤›ya geldi¤inizde, kolon yü-
küne eksenel kuvvet uyguluyorsunuz. Bu analizle buldu¤unuz
eksenel kuvvet de¤il, deprem an›nda bu kolona gelebilecek en
büyük deprem, eksenel kuvvet. Bu hesap, en karmafl›k hesap.
Örneklerde çok geçecek, dolay›s›yla, fazla bir .. girmiyor. 

Burada bir de dolgu duvarlardan bahsetmek istiyorum. Bununla
ilgili bir örne¤i var, e¤er zaman›n›z yeterse, onun üzerinde de
duraca¤›m. Güçlendirilmifl dolgu duvarlar› hesaplarda perde ye-
rine, ilk perdeler yerine kullanabiliriz. Perdenin etkisini s›n›r
edebilir, bizim yap›n›n güçlendirilmesinde ifle yarayabilir, ama uç
tarafa do¤ru olan yap›larda, dolay›s›yla, tipik perde duvar› mo-
deliyse, depremin etki yönüne göre bir diyadonal çubuk, depre-
mi bu yönden veriyorsan›z, diyagonal çubuk bas›nç alacak flekil-
de yerleflmeli, çünkü çekmeyi ihmal ediyoruz. Deprem di¤er
yönden geliyorsa, çubuk tam tersi yöne gidiyor. Bu flekilde yer-
lefltirdi¤imiz bir diyagonal çubukta belirliyorsunuz. fiuradaki ör-
nek bize gösteriyor. Bak›n, burada diyagonal çubu¤un diyagonal
çubu¤un da kolana aktard›¤› bir NE de¤eri var, kirifllerin de ak-
tard›¤› NE de¤erleri var. Bu de¤erleri tek tek nas›l toplad›¤›m›z›
gösteren, flu art› bu, art› flundan gelen bu orana eksenel yük ve-
riyor. Üst kolandaysa, onun üstündekilerden gelen, bu böyle s›-
rayla toplaya toplaya afla¤›ya iniyorsunuz. 

Diyagonallardaysa kosinüs alfa yap›yoruz, alfa dikey aç›. Burada
diyagonallar›n kapasite eksenel yüküxkosinüs alfa yap›yoruz; ya-
ni bu flekilde hesaplanan bir eksenel yük var. O eksenel yükün
mant›¤› depremde geri gidecek bu kirifllerden, kapasitelerine
ulaflt›¤› takdirde bu kirifller, aktar›labilecek nnn bir yük. 

Kolon kirifl kapasite oran› bu yöntemle, burada da yine kolonla-
r›n kapasitesini hesapl›yorsunuz, kolonlar›n kapasitesini nd+n6
diye hesapl›yorsunuz. Yani, bu biraz önce hesaplad›¤›n›z yükü
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bu da analizde düfley yüklemeden, y+nw yüklemesinden hesap-
lad›¤›m›z eksenel yük. ‹kisinin toplam› flurada bir yerde, burada-
ki moment de¤eri bize kolonun kapasitesini veriyor, kapasite
momentini veriyor, mk de¤erini veriyor. Buradan da kolonun
mk’lar›yla, kirifllerin mk’lar›n›n oran› kolon kirifl kapasite oran›n›
veriyor. Bu üçüncü bölümdeki kuvvetli kolon buran›n hemen
hemen ayn›, çünkü kolonlar›n kiriflten kuvvetli mi, yoksa zay›f
m› oldu¤unu tespite çal›fl›yoruz bu aflamada. 

Herhangi bir noktas›ndaki kko de¤eri 1’den küçükse kolonlar
zay›f, büyükse kirifller zay›f. Dolay›s›yla, e¤er kolonlar zay›fsa,
kolonlar kapasitesine ulafl›yor depremde. Kirifller say›s›, kirifller
kapasitesinde ulafl›yor. Bu flekilde kolonlar›n deprem yükünün
hesab›n› yap›yoruz. Burada elemanlar›n sünek gevrek s›n›fland›r-
mas›ndan bahsedelim. Elemanlar e¤er e¤ilme nedeniyle k›r›l›yor-
sa sünek, kesmek veya e¤er kolonsa eksenel yükten dolay› k›r›-
l›yorsa gevrektir. Bu flekilde bir s›n›fland›rmam›z var. Kolanlarda
0,6’den AC, FC de¤eri bizim limit de¤erimiz, NN’nin bunu geç-
memesi durumunda kolona gevrek diyoruz. Tabii, ayn› flekilde
kolonu da kesmeyle kontrol etmemiz gerekiyor. Yani, kolandan
kesme veya esneklikten dolay› gevrek olabilir, kiriflteyse, sadece
kesmeden dolay› gevrek olabilir, bu yöntem gerekiyor. 

Sünekleri mavi, gevrekleri k›rm›z› yapt›k, çünkü hep ceza uygu-
luyoruz gevrek durumuna. Kesmede ne yap›yoruz? Kesmedeyse,
kapasite kesmeyi hesapl›yoruz, bu art›k moment kapasitelerini
kullanarak, bir VR de¤eri hesapl›yoruz, TS 500’le hesaplanan VR
de¤erini geçip, geçmemesine bak›yoruz. TS 500’deki bir fley diye
hesaplanmamak, VR de¤eri kesitin tafl›yabilece¤i maksimum kes-
me kuvveti. 

Perdelere geçiyorum. Perdelerde açma oran› 2’den büyükse, o
zaman gevre¤e giriyor, çünkü art›k kesme gevre¤in k›r›lmas›na
yönlendirilmifl bir perde var. Dolay›s›yla, bu madde 3-6-2’ye gö-
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re uç bölgeleri düzenlenmiflse, sünek oluyor. E¤er uç bölgesi
yoksa perdelerde, gevrek k›r›lmaya sokuyoruz, yani diyoruz ki,
bu perde sarg›lanmam›fl. Yatay donat›s› binde 25’ten daha azsa
gevrek, daha büyükse sünek diyoruz. Bu flekilde perdelerde üç
tane flart› kontrol ederek, perdenin sünek veya gevrek k›r›lmak
durumundan hangisine girdi¤ini ölçüyoruz. 

Orada asl›nda yönetmelikte bir program var. O maddenin biraz
gözden geçmesi laz›m. Çünkü, perdelerin büyük ço¤unlu¤u gev-
rek k›r›lmaya giriyor ve bu da gerçekten problemler yarat›yor.
Belki, orada da birtak›m düzenlemeler yap›l›yor. 

K›r›lma türü sünek olan kirifllerde e¤ilme kapasite oran› r-
me:/mk yani etki/ art›k kapasite oran›ndan R’yi hesapl›yoruz. K›-
r›lma türü e¤er gevrekse, o zaman kesme oranlar›n› hesapl›yoruz
v:vr olarak. Burada nedir? Kolonlardaysa, bir fley daha var. Kes-
meye ilaveten m:m vaks, m vaks dedi¤imiz de¤erleri biraz önce
bahsettik. 0,6 AC, FC. FC kolonun, daha do¤rusu malzemenin
karakteristik gerilmesi, biliyorsunuz, bu yöntemde sadece karak-
teristik birimler kullan›l›yor. Herhangi bir malzeme katsay›s› kul-
lan›larak, bu azalt›l›yor. V de¤erini bulduk, ne yapaca¤›z? V’den
s›n›r de¤erlerini geçiyorum veya komplense edebilirsiniz, R: bu-
radan ald›¤›n›z R geçiyor, böyle de yapabilirsiniz. 

Bütün bu durumlar› kontrol eden s›n›r de¤erleri üç tane tabloda,
yönetmelikte bulunmuyor. Bu tablolara girmek için iki paramet-
re kullan›yoruz, daha do¤rusu üç parametre kullan›yorsunuz. Bi-
rincisi; kiriflin donat›s›, di¤eri sarg›lama durumu, di¤eri di kesme
gerilmesi. fiu kesme gerilmesine göre kontrol, bu donat› duru-
muna, yan› RO dedi¤imiz için, kesme çekme donat›s›, RO üssü
bas›nç donat›s›, RO B’de dengeli durumdaki kesit donat›s›. fiura-
dan bunlar› 0’da 5’ten küçük mü, büyük mü, bunun örnekleri
üzerinde duraca¤›m için, burada detayl› girmiyorum. 
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Kirifller için, kolonlar için, bu sefer kolonlarda farkl› üç tane pa-
rametre kullan›yorsunuz. Eksenel gerilme, kesme gerilmesi ve
sarg›lama. Yine limitleri al›yoruz, perdelerde bu biraz daha basit
bir tablo var. Burada sarg›lama var veya gevrek perdeler. 

fiurada bir problemimiz var. Hemen dikkatinizi çekti¤ini düflünü-
yorum. Sarg›lama yoksa, gevrek perdeye, bir de gevrek perde
var. ‹kisi bir kavram kargaflas› oluflturuyor. San›yorum, bu tablo-
nun biraz basit, daha basitlefltirilmesi, belki iki sat›r olacak, emin
de¤ilim, veya bu biraz oyalanacak. 

Bina deprem performans›n›n de¤erlendirilmesi. Her bina için
yapt›¤›n›z analizi. 1+x, 1-x, +y-y yönünde de¤erlendirilmesi gere-
kiyor; yani birlefltirirken deprem sa¤dan sola veya soldan sa¤a
gelmesinde iki ayr› de¤erlendirme olarak hesab› yapmam›z gere-
kiyor. Yani, dört de¤erlendirme yap›yorsunuz, e¤er okulu de¤er-
lendiriyorsak 8 çünkü bir can güvenli¤i için, bir hemen kullan›m
için yap›yorsunuz, 8 kere sonuç elde etmeniz gerekiyor, oldukça
karmafl›k. Asl›nda, al›nt›lar basit, fakat çok uygulama var, çok
esaslama var. 

Bundan sonra performans de¤erlendirirken, kolon kirifl ve per-
delerin k›r›lan yüzdesini hesaplay›p, k›r›lanlar›n toplamay› he-
saplayaraktan, bu binan›n performans›n› kabul edilebilir veya
kabul edilemez bir yükte oldu¤unu de¤erlendiriyorsunuz. Belli
oranlara geçti¤i anda biliyorsunuz ki bu bina bu oranlarda bah-
setti¤imiz performans düzeyini sa¤lam›yorsunuz, can güvenli¤i
veya herhangi bir durum veya göçmenin önlenmesi. 

Buradaki flu tabloda, sabah gösterdik, bu tabloda sabah yine
gösterdik, bu tabloda hemen bütün kolonlar›n sa¤lamas›, kiriflle-
rin yüzde 10’unu sa¤lamas›, can güvenli¤inde bütün kolonlar›n
sadece yüzde 20’sinin geçmesine izin verebiliyoruz, k›r›lmas›na
izin verebiliyoruz. Yaln›z, en üst katta bu kolon kirifl kapasite
oranlar› yaparken üstte, kolon olmad›¤› için, bu oran› yüzde 5’e
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kadar esnetmifl durumdalar. Kirifllerde gene yüzde 20, göçmenin
önlenmesi durumunda gene yüzde 20-40 veya kirifllerde yüzde
20 limitlerimiz böyle. 

Bir de kontrol etmemiz gereken bir fley daha var. Binam›z›n
deplasman›n› yeteri kadar tutabilmifl miyiz? Güçlendirilmifl binay-
sa veya mevcut binaysa bu binan›n yatay deplasmanlar› yeterli
düzeylerde mi? Bunu da göreli depremlerin kontrolünü aynen
uyguluyorsunuz. Ancak, hemen uygulamada limit biraz daha dü-
flük, göçmenin önlenmesinde de biraz daha yüksek. Biliyorsu-
nuz, normal binalarda bu 0.02’ydi, hemen uyguland›¤›nda, yar›-
s›n› engellemifl durumda, göçmenin önlenmesinde de yüzde 50
art›r›lm›fl durumdad›r. Yöntemin genel yap›s› bu, flimdi örneklere
geçece¤im, isterseniz bir örnek yapt›ktan sonra bir ara verelim,
daha sonra bir iki örnek daha yapabiliriz. 

Sorunuz varsa onlara cevap verece¤im, bu yöntemle ilgili. 

SALONDAN- Çelik betonarme yap›lar için de¤il mi? 

Jozef KUB‹N- fiöyle söyleyeyim: Biliyorsunuz, Bay›nd›rl›k Ba-
kanl›¤›n›n geçen hafta ‹stanbul’da, Gebze’de düzenledi¤i çok ge-
nifl kapsaml› bir kurs vard›. Yaklafl›k 100’ün üzerinde mühendis
izledi, inceledi. Bizzat yönetmeli¤i yazan komisyon üyeleri yö-
netmeli¤i anlatt›lar, biz örnekleri getirip anlatt›k. Bu kapsamda
hem yeni binalar, hem çelik binalar, y›¤ma binalar ve betonarme
binalar ve mevcut binalar. Bunlar›n hepsinin üzerinde duruldu.
Bizim kapsam›m›zda betonarme mevcut binalara vard›, dolay›-
s›yla benim elimdeki dokümanlar sizlere mevcut betonarme bi-
nalar›n nas›l de¤erlendirildi¤i, güçlendirildikten sonra, de¤erlen-
dirmelerinin ve kabullerinin nas›l yap›ld›¤› üzerine birtak›m içe-
rikler sa¤lad›. 

Biz 7-8 tane örnek yapt›k, ben size buraya dört tanesini getirdim,
bunlardan üçü ayn› binan›n güçlendirilmemifl halinin kontrolü,
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daha sonra elastik yöntemlerini güçlendirmesi ve irelastik yön-
temlerini güçlendirmesi, ayn› binada izlememiz için, ikinci ör-
nek, bundan sonraki örne¤imizse, yine bir okul binas›n›, bir
pansiyon, bu pansiyon yeni okul binas›n› perde art› güçlendiril-
mifl duvarlarla nas›l güçlendirilebilece¤i üzerine. 

Ben sizden alaca¤›m geri beslemeye göre h›z›m› ayarlayaca¤›m.
Yani, bu örnekleri yar›m saatte anlat›p geçebilirim. Biz orada
yaklafl›k mesela bir saat sürme, üzerinde duram›yor, di¤eriyse 45
dakika falan. Kalan zamanda da tart›flma yükü. Ben dedi¤im gibi
sizden alaca¤›m cevaplarla h›z›m› ayarlayaca¤›m, daha sora git-
mek isterseniz, uyarabilirsiniz, daha yavafl gitmemi istiyorsan›z
yavafllatabilirsiniz diye düflünüyorum, bilmiyorum karar sizin. 

Oldukça detayl› örnekler. Üzerinde çok büyük emek var. fiu üç
örnek, bir mast›r tezi oldu ve bu mast›r tezi jürisi gelecek hafta
perflembe günü bekleriz. Zeynep Han›m. 

Bu dört katl› bir pansiyon binas›, bina aynen bu, modeli de üç
boyutlu olarak flöyle görülüyor: Bu binan›n tipik kat alan› 600
metrekare civar›nda. Kolonlar›n 30’a 190’dan, 30’a 60’a kadar de-
¤ifliklik gösteriyor, perdeden 30’a 240’l›k bir yine 30’a 360’l›k
perdeleri var. Perdeler aras›nda baya¤› bir de¤iflik, ama binan›n
mevcut halinin sonucunu birlikte görelim. Perdeli büyüme 30’
70’lik ifller var. Yine binan›n de¤iflik yerlerinde. Binan›n kat pla-
n› flöyle: Dikkat ederseniz, perdelerin yerleflimini buradan izleye-
biliyorsunuz. Daha çok güçlendirmeye yönelik perdeler var. X
yönünde durum hemen hemen hiç ya da hiçbir fley yok, üstelik
kolonlara da.. bu güçlendirilmifl bir bina de¤il, yani perdeler ori-
jinal haliyle böyle. 

Projesi var, galiba bay›nd›rl›¤›n projesiydi, yanl›fl hat›rlam›yor-
sam, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n projesiydi. Kapsaml› dedik, çünkü
proje elimizde var. Dolay›s›yla, katsay›s›n› bir kabul ettik. Donat›
gerçekleflme katsay›s›n› da belirledik, yan› bütün ba¤lant›lar›n
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kontrolünü yapt›k, yapabildi¤imiz kadar ve do¤ru yap›lm›fl bina
orada imal edilmifl dedik, mevcut beton dayan›m› 8,5 felaket, çe-
likse 220 burada 8,5 iyi bir de¤er. Özellikle, ne yaz›k ki do¤uda-
ki okullarda 3,5-5,5 bir de¤erlere dikkat onlar›n da güçlendirdik-
lerimiz var, hepsi olmad› ama, güçlendirebildiklerimiz var. Dola-
y›s›yla, beton 5,5 o zaman bu binay› y›kal›m dememiz gerekmi-
yor. ‹ncelememiz karar›, ondan sonra karar vermeliyiz. 

Okul oldu¤u için can güvenli¤i ve hemen kullan›m›. ‹ki analiz
birden yapmam›z laz›m. Deprem bölgesi birincisi vesaire. Eflde-
¤er deprem yükü yöntemiyle analiz ediyorum. Uygulad›¤›m
spektrum flu biraz önce gösterdi¤im üç spektrumdan bir bunu,
bir de flunu kullan›yorum, yani alttakini ve üsttekini kullan›yo-
rum. Normal bizim elastik, dizayn spektrumu, bunlar da yoktur.
Binan›n do¤al titreflim periyotlar› 0,4-0,3 saniye civar›nda ç›kt› x
ve y yönünde. Analiz parametreleri burada. Can güvenli¤i sevi-
yesi için spektrumu 1,5 faktörüyle aktar›yorum. fiurada gördü¤ü-
nüz faktör, hemen bunlar›n içinde 0,5 faktörüyle düflürüyorum.
Dolay›s›yla, 2,5 de¤erini 3’e, 25 olarak iki ayr› analiz yap›yorum.
O tablodan kulland›¤›m de¤erler flu sar› de¤erler. Hemen kulla-
n›m ve can güvenli¤i. 

Deprem yüklerinin hesab› var. Oturup, bütün binaya gelen dep-
rem yüklerini hesaplad›m. fiurada can güvenli¤i, burada da he-
men kullan›m için de¤erlere giriyorsunuz. Dikkat ederseniz, he-
men kullan›mda 4 bin seviyesinde, di¤eri 12 bin, yani üç kat› se-
viyesinde koruyor. 0,5 ve 3 aras›yd›, 3 kat› seviyesini koruyor.
Her iki durumda da san›yorum periyotlar tabla k›sm›na, spekt-
rum tabla k›sm›na denk gelmifl durumda. Analiz sonuçlar›na ba-
karsam, burada tipik c aks› çerçevesinden bak›yorum. D›fl e¤ik
analizindeki momentler en büyük de¤er. 40 kN metre deprem-
deyse 315 kN depremde çok ciddi bir fark var. Dikkat, bu elastik
deprem. Yani, siz bunu yeni binalara tasarl›yor olsayd›n›z, bu
deprem yükü belki alt› kat› falan olacak veya 1/7 kat› olacak.
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Dolay›s›yla, bu sizi yan›ltmas›n. Bu de¤erler dizayna girmenize
imkân yok, yan kesit de edemedik, orant›land›rmas›, o de¤erde
imkân yok. X yönde ve Y yöndeki deplasmanlar›na bak›yorum,
orijinal hali, k›rm›z›lar en üst kat›n yeni yerini gösteriyor. X yö-
nünde bir dönme yok, Y yönünde de yok, yani bu bina oldukça
simetrik ve burulma yaflamam›fl bir bina, de¤erleri her iki yönde
de bir.

Moment kapasiteleme hesab›na geçiyorum. Donat›lar›na bak›yo-
rum ve buna göre MK de¤erlerini hesapl›yorum. MK de¤eri ka-
pasite momentleri, mesnet etriyesi Fi 8,20 aç›kl›k etriyesi de Fi
8,20 yani sarg›lama yok. Kolonlar›n moment kapasitelerini he-
saplayaca¤›m, o zaman kolonlar› eksenel yük seviyesini bulmam
laz›m. Her yük oran›n›n hangi eksenel yük düzeyinde momenti-
ni hesaplayaca¤›m› belirlemem laz›m. Bunun için yukar›dan afla-
¤› daha önce bahsetti¤im V de¤erlerini indiriyorum. fiu kirifli göz
önüne al›yorum, bu kiriflin soldaki art›k momentini hesaplad›m,
sa¤dakini hesaplad›m, ikisinin toplam›n›, temiz aç›kl›¤›na do¤ru
V de¤eri buldum. Bu V de¤eri buradan yukar› dural›m, o zaman
kolona afla¤› do¤ru bir yük gelir. Sol tarafta afla¤› do¤ru, o za-
man do¤ru da yukar› do¤ru gelir. Dolay›s›yla, bunlar birbirlerini
neredeyse götürür, e¤er eflite yak›nsa ikisininki. Baz› durumlarda
götürmez, ne zaman? En d›fl akslara bakt›¤›n›z zaman, buradaki
kolonlara aktar›lan yükler do¤rudan bu kesmelerdir. ‹lk kolonda
e¤er X yönünde, flu yönde yükleme yap›yorsan›z, ilk kolonda
fluradaki kesme kolona çekme yönünde bir yük aktar›r. En son
kolondaysa, bask› yüklenir, buna da dikkat edelim. 

Burada art›k momentleri hesaplad›m. Kapasite momentleri, yani
mevcut donat›yla elde etti¤im kapasite momentleri. Bunlardan
düfley yük momentlerini ç›kart›yorum ve elde etti¤im art›k mo-
mentlerden V’yi hesapl›yorum. Solda ve sa¤da V ayn›. Bu flekil-
de, yukar›dan afla¤›ya bu de¤erleri toplad›¤›mda, flu kolonlar›n
teker teker eksenel yük seviyelerini buluyorum. Kapasite seviye-
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sindeki eksenel yükler, yani bu depremde kolona gelebilece¤ini
tahmin etti¤imiz en yüksek eksenel yük budur, analizden buldu-
¤umuz de¤erleri kullanm›yoruz. Bu hesap onu gösteriyor. Tek
tek çarp›p, bu de¤erleri getiriyoruz. Sol tarafta 29 kN metrelik
kapasite varm›fl, düfley yük birimi bir, art›k moment 29 eksi 21
art› oluyor ve 51’e ç›k›yor. Sa¤ taraftaysa azalt›r. Yani, kapasite
37 düfley yük momenti 25, 37’den 25’i ç›kartt›¤›n›z zaman, 11,5
bu flekilde V’leri hesapl›yoruz, sol ve sa¤ için. Yapt›¤›m›z ifllem
bu kadar basit. 

Daha sonra V’leri yukar›dan afla¤› toplayarak geliyoruz ve top-
lam eksenel yükü V1,V2, V4, V4 olarak hesaplay›p, 4,5 kN bul-
duk. Düfley yükten 823 var. Ortak kolon oldu¤u için bu kiriflle-
rin dengesi oldukça yerinde, dolay›s›yla ekstra bir düfley yük
gelmiyor, sadece 8-823’ün üzerine ekliyorum, 4,5’u ve 828 bulu-
yorum. Bunun karfl›l›¤›na gelen etkileflim .. ald›¤›m moment de
86 bu üst kolon için ikinci kat›n alt kolonuna bakarak, ikinci kat
kolonunun alt ucuna bakarak, yani üst kolonun üst ucu, ikinci
kat kolonun alt ucu. Bunlardan da kolon girifl kapasite oran›n›
hesapl›yorum. Kolonlar›n o dü¤üm noktas›ndaki üst kolonun alt
ucu, momentin alt kolon üst momentteki kiriflleri de sonra hesa-
ba kat›yorum. 

Buradan bütün bunlar› hesaplad›k ve s›radan geldik. Burada bir
düzeltme yap›l›yor, bir azaltma e¤er kirifller kolonlar›n kapasite-
sine ulafl›yorsa 1’den küçük, o zaman, kirifl kapasiteleri düzelti-
yor. E¤er KKO de¤eri 1’den büyükse, o zaman kirifl kapasiteleri
1’den tutuyorum, çünkü kirifller kapasitelerine ulafl›yor. Bu flekil-
de düzeltilen kirifl kapasiteleriyle V de¤erlerini yeniden hesapla-
yaca¤›z. Burada bir itirasyon var, ama bir kere, yani bu hesapla-
nan de¤erleri de getiremiyorsunuz ve geri dönerek tekrar kolon
eksenel yüklerini hesaplay›p, tekrar kolon kapasitelerini bulu-
yorsunuz ve buradan da elde edilen bütün kapasite, son final
kapasitelerini oluflturuyorsunuz. 
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Ayn› de¤erlere bakal›m. Üst kolon, alt kolon kapasiteleri, boyu-
na donat›lar›n› gösterdik, burada momentleri nereden ald›¤›m›z›
gösterdik, nd+nd burada ikinci kat kolondaki ayn› iflin hesab›.
Kolonlar› kesme kontrolüne bakal›m. Kolondaki kesme etkisini
hesapl›yorum, bir de kolondaki TSF göre hesaplad›¤›m maksi-
mum kesme dayan›m›n› buluyorum; yani bu kolon daha büyük
bir kesit, daha büyük bir kesme tafl›yamaz. Bu formül nedir?
Vc+vw Vc betonu etkisi, vw etriyenin etkisi. Burada da 0,8 vc’de
vc’nin buradan da 0,65 plan, vcn nedir? 0,65 fctd art› bu da vu-
rulman›n etkisi. fiuraya flurada bir de¤er bulduk. Vw bizim etriye-
nin etkisi olarak geçiyor, etriyenin alan›na ba¤l› bir etki. Buradan
etriye ayarlan›yor, kolonun oynad›¤› giderildi, beton yeri çelik
gerilmesi ve etriye alarak. Buradan da bir sürü güç bulunuyor. 

Etkiyi hesaplarsak, kapasiteyi bulduk, etkiyi bulmaya çal›fl›yoruz.
Etki kesme etkisine bak›yoruz, v üst ve alt momentlerin toplam›-
n›n temiz aç›kl›¤a bölümü. Buradan da e de¤eri 34 ç›k›yor, v,
r’den güçlü oldu¤u için, kolon sünektir diyorum; e¤er büyük ol-
sayd› kolon gevrek olacakt›. Ayn› hesaplar› s›radan bütün fleyler
için hesapl›yoruz. 

Burada düzelmenin nas›l yap›ld›¤› anlat›l›yor. ‹sterseniz bu deta-
ya girmeyelim. Kesme kapasitesini hesaplad›k. Ayn› hesab› kirifl-
ler için yap›yoruz ve v, r’nin sol mesafeyi ayn› buluyoruz, bir so-
nuç olarak. Kolonlara göre etkisi hesab› biraz daha kar›fl›k. Bura-
da yine vr’ye art›k kapasiteden elde ettim, kesme kuvveti. Mo-
ment kapasitesinden elde etti¤im kesme kuvveti, bunun düfley
yük kesme kuvvetinden ç›kart›yorum ve buldu¤um de¤er 63,5
bu da yine biraz önce hesaplad›¤›m vr’den küçük oldu¤u için,
222 kirifli sünek veriliyor. 

Yapt›¤›m›z ifllem asl›nda baya¤› uzun bir ifllem. Tek tek her bir
eleman için sürekli bu hesaplar› tekrar tekrar yap›yoruz. Bunu
programlama biraz daha kolay. Bunun için elimizde bir program
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yoksa .. çünkü sürekli çarpma bölme, sürekli çarp›p bölüp, tek-
rar yerine koymak gibi bir fley elde ediyoruz. Buradaki gördü¤ü-
nüz hesaplar›n büyük ço¤unlu¤unu eksel de¤eri, yari ekselin
içerisine tezi yapan arkadafllar›m›z hesaplayarak, koydular, her-
hangi bir program kullanmad›lar. 

Birleflim ve kesme bölgesi kapasitesi burada vr, burada da birle-
flim bölgeleri, kesme kontrolü yap›yoruz ve bu bilgiyi de burada
elimizdeki ifl için koyduk. Tabii, flu enteresan: Bunu neden yap›-
yoruz? Ben tam ikna de¤ilim, bu noktada, çünkü yeni bina tasar-
larken, biliyorsunuz normal de¤eri karma sünekli¤e sahip bina-
larda birleflim kesme kontrolünü yapm›yoruz, sadece sünek bi-
nalarda yap›yoruz. Mevcut binam›z bence normal sünekli¤e sar-
g›yla, dolay›s›yla mevcut olmas›, tekrar yap›lmas›n› gerektiren,
ben çok ikna olmad›m, ama flu andakiler elimizde, bu da istenen
kontroller aras›ndad›r. Kesme güvencinin sa¤lay›p, sa¤lamad›¤›n›
bu kontrolde yap›yoruz. 

Etki kapasite oranlar› hesab›, esas buras› bizim yöntemin can da-
mar›. Zaten di¤erleri angarya hesaplar diye düflünebilirsiniz. R
100 .. alt hesab›n› yap›yoruz. Burada parametrelerin elimde mo-
ment kapasitesi var, düfley yükten dolay› oluflan moment var. Ar-
t›k momenti hesapl›yorum, fluradan flunun fark› fleklinde. Sadece
depremden dolay› olan etki momentim var. Ayn› fleyi üst ve alt
için kurabilirim tabloda. Daha sonra etkinin üst de¤eri, deprem
etkisinin üst de¤eri bu ME dedi¤imiz sadece deprem yükleme-
sinden analizler elde ettik moment. Bölü art›k moment kapasite-
si beni R de¤erine götürüyor. Ayn› fleyi alt için de yap›yorum.
Birisi 9, di¤er 9,72 ve bunu yine kirifl için yap›yorum, ayn› para-
lelinde ve ME/K’y› her iki uç için ayr› ayr› hesapl›yorum. Burada
da 9 ve 32’yi buldum. 

fiu 32’ye dikkatinizi özellikle çekiyorum. Bu formülle ilgili prob-
lem oldu¤unu yine düflünüyoruz. Çok yak›n tarihte bunlar›n dü-
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zeltilmesini bekliyoruz. Çünkü, e¤er art›k moment kapasitesi 0’a
yaklafl›rsa, yani kirifl düfley yükten dolay› zaten yüklü bir kiriflse,
flu de¤erleri r de¤eri sonsuza do¤ru gidebiliyor. Realistlik de¤il,
çünkü benim binam yeni bina olsayd› 7-8 büyüklü¤ü r katsay›s›-
na göre tasarlan›rd›. Düflünürseniz, bu de¤erlerin 8-10-12 bunlar›
geçmeyecek de¤erler olmas›n› bekliyoruz. Biz 70-90 gibi de¤er-
lere de rastlad›k. Dolay›s›yla, bu formüllerin revize olmas›n› bek-
liyoruz, bu bilgileri komisyona ilettik. Bunun sonucunu da zaten
birazdan görece¤iz. 

Tabloya nas›l giriyoruz? Biraz önceki R de¤erlerine göre tablo-
nun s›n›r de¤erlerini bulmas› laz›m ki, ikisini birbiriyle karfl›laflt›-
ral›m. Tablodaki s›n›r de¤erlerimize bakal›m. Üç parametremiz
var demifltim, eksenel gerilme, kolon için eksenel gerilme, sarg›-
lama ve kesme de¤erimiz. Eksenel gerilme 0,1’den küçükse,
0,4’ten büyükse veya aradaysa, sarg›lama varsa, flu dört sat›r›
kullan›yoruz, yoksa flu dört sat›r› kullan›yoruz. Bizim durumu-
muzda sarg›lama yok, o zaman kendimizi fluraya k›s›tlad›k. N
de¤erimiz bu, AC ve FCM belli, hem böyle M/AC, FC’y› buldu-
¤um zaman, 0,39 diyor, 0,39- 0,40’la 0,1 aras›nda. O zaman, ben
flunun ve flunun aras›na interkorozyon yapmam laz›m, ama
0,40’a çok yak›n. Yani, fluna çok yak›n bir de¤er ç›k›yor. Kesme
gerilmesine bak›yorum V/VBD, FCT bu da 0,20 ç›k›yor. 0,20 ne-
rede? Yine 0,65’ten küçük, o zaman flu de¤erle, flu de¤er aras›n-
da kal›yor. E¤er 1,30’dan büyük olsayd›, bununla bunun aras›n-
da olacakt›, yani flu ikisini kullanacakt›k. fiu anda flu ikisini kulla-
n›yorum iflaretlediklerimin. Buradan da yine 2’ye yak›n bir de¤er
yakal›yorum, ikisi de üç. R/R s›n›rlar› hesapl›yorum, yani biraz
önceki sayfada hesaplad›¤›m R’leri R s›n›ra bölüyorum, normali-
ze ediyorum. 4,46 bloke etmifl oluyorsunuz. 

Ayn› ifllemi kirifl için yap›yorum. Kiriflte parametrelerin biraz da-
ha farkl›. Sarg›lama var yok, önce buna bir bakal›m. Yok dedik,
alttaki dört sat›rla s›n›rland›. Donat›s›na bak›yorum, çekme dona-
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t›s› yüzdesi flu, bas›nç donat›s› yüzdesi 0,00261 dolay›s›yla RO
eksi RO üssü bölü RO B, RO B’de elimde 0,02 bu de¤er eksi bir
de¤er. Çünkü, çekme donat›s›ndan daha büyük bas›nç ba¤lant›s›
var. Eksi de¤er demek flu gruba giriyor, yani s›f›rdan küçükler
grubuna giriyor, flu ikisinden biri olacak. 

Dolay›s›yla, di¤er taraftan kesme gerilmesine bak›yorum. 0,158
ç›kt›, 0,158’e kesme gerilmesi kolonundan bak›yorum, 0,65’ten
küçük. O zaman, s›f›rdan küçük olanlar içerisinde, 0,65’ten kü-
çük olanlara gelece¤im, yani flu uygulama. Buradan elde etti¤im
de¤er dört de¤eri, birincisi için. R:R s›n›r› 2,25 di¤er tarafta da
dört elde ettim, R:R s›n›r 8 s›f›r ald›m, yani hesap bu, tabii bütün
bu hesaplar› böyle elde yap›nca, kafa kar›flt›r›c› bir hale geliyor.
Dedi¤im gibi, bunu bütün elemanlar için tek tek, sa¤›na soluna
ve dört tane de¤iflik analiz yönü için hesaplayaca¤›n› düflünürse-
niz, oturur elle hesaplamay›n diye tavsiye olabilir. Ama dedi¤im
gibi basit bir program›nda bunlar hesaplanabilir fleyler. 

Daha sonra neye bak›yoruz? Kolonlar›m›z› inceleyelim, flu k›rm›-
z› çizgi bir s›n›r›, yani R:R s›n›rlarda bir, bunu aflanlar binada
kurtarmayan, yan› k›r›lan elemanlar. Alt›nda kalanlar kurtaran
elemanlar, yüzde 80’inin açt›¤›n› görüyorum flurada. fiu de¤erler-
de solu ve sa¤›, her bir eleman›n sa¤› ve solu için iki kolon var.
Birinci kat kolonlar› uçmufl, ikinci kat kolonlar› daha fena du-
rumda, üçüncü kat kolonlar› hemen hemen hiç bakmayal›m, ke-
za dört. Birinci kat kiriflleri yüzde 100’e yak›n, 2-3 ayn› grupta,
4’leri hiç vermiyoruz, yani gerek de yoktur. 

Di¤er yana bak›yoruz, Y yönüne. Burada biraz daha insafl› görü-
lüyor, sadece alt uçlar› uçmufl kolonlar›n, ikinci katta da ayn› du-
rum var ve üçüncü katta da ayn› durum var, dördüncü katta da
ayn› durum var. Gene kirifllerde durum hiç iç aç›c› de¤il. Yani,
buradan performans durumlar›n› incelemeye kalkarsak, birazdan
tabloyu verece¤im, onlar›n özetini, durum çok vahim gibi duru-
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yor. Bakal›m, kirifller için yüzde 10’un alt›nda olmam›z gereki-
yor. E¤er hemen kullan›mdaysa, kolonlar›n da hepsinin flu böl-
gede olmas› gerekiyor. Yani, flu MN çizgisini geçmemesi gereki-
yor, hiçbir kolonu. Kirifllerde de bu MN çizgisini yüzde 10 geçe-
bilirsiniz diyor, yani yüzde 10’lu geçebilir diyor. 

Can güvenli¤inde durum nedir? 20’ye 20, yani hem kolonlarda,
hem kirifllerde yüzde 20 flu bölgeyi, flu GV çizgisini yüzde 20’si
geçebilir, benim anlad›¤›m, bu bu anlama geliyor. Kolon denilir-
ken, yaln›z perdelerde buna dahil, bunu unutmay›n, yani kolon
art› perde. 

Bir de kiriflleri hesaplarken, adet baz›nda giriyoruz. Yani, limiti
geçen kirifllerin adete göre toplam kirifl adedi ortak. Kolonlar-
daysa toplam kesimini buluyorsunuz. Aflan kolonlar›n, o yönde-
ki kesmelerine topluyorsunuz, toplam kesmeye bölüyorsunuz,
oran›n kesme baz›nda yap›yorsunuz, adet baz›nda de¤il. Bu tab-
lonun özelli¤i burada. Aflanlar› k›rm›z›yla iflaretledik. Afla¤›da li-
mitler var, sar› sat›rda, yani 20 olmas› gereken yüzde 100, 10 ol-
mas› gereken yüzde 85-100 yani durum vahim. Bu bina, yani bu
mevcut haliyle pek iyi durumda de¤il diyoruz. Göreli kat kontro-
lünü yap›yoruz. Burada da, üçüncü ve dördüncü kattaki göreli
kat ötelenmeleri fluralarda afl›nd›¤›n› görüyoruz, can güvenli¤in-
de 0,02 yafl›yor, hemen kullan›mda 0,08’i afl›yor, bu daha güçlü
bina, dolay›s›yla daha çok ba¤l›yor, di¤erleri oldukça iyi. 

Aflan elemanlar› nokta nokta iflaretledik. Durum kötü, sonuç
böyle, yani bu performans düzeyini bulursan›z daha iyi. Do¤ru-
sal elastik, güçlendirilmifl binan›n kontrolü. Güçlendirme perde-
leri uzun do¤rultuda d›fl aksada, k›sa do¤rultuda iç aksada yap›-
l›yor. Güçlendirilmifl bina flekli bu, yani k›rm›z›lar sonradan ekle-
di¤imiz perdeler. Mümkün oldu¤u kadar d›fla koyam›yoruz, çün-
kü buralar hep pencere. Bu pencereleri kapatmam›z kullan›lmaz
hale geliyor. Dolay›s›yla, flöyle bir odada yar›s›n› kapatmakla ge-
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tirdik. Ayn› parametreler, hiçbir de¤ifliklik yok, güçlendirme per-
delerinde C-20 ve ST-3 kulland›k. Yine ayn› tablolara geldik, bu
sefer yeni periyotlara varan güçlendirmifl binada. Eskiden 0,3
olan fley, yar› yar›ya düflmüfl, 0,4-0,46 olan x yöne periyodunda,
0,26’ya düflmüfl, yani bina neredeyse, iki kat› rijitleflmifl. Ayn› pa-
rametrelerde yine aynen hesaplar yap›yoruz. Hiç detaya girmiyo-
rum, yatay deprem yükleri ayn›. Simetrik yerlefltirdik, dolay›s›yla
halen herhangi bir vurulma yok. Art›k momentleri, moment ka-
pasitelerini hesapl›yoruz. Buradan yine kolon eksenel yüklerini
hesapl›yoruz, kolon eksenel yüklerinden de¤erleri buluyoruz ve
kolonlar›n kesme güvenli¤inin kontrolünü yap›yoruz. Yine, ko-
lon kirifl kapasite oranlar›na göre onlar› da¤l›yoruz. Kesme kapa-
sitelerini hesapl›yoruz. Bunlar›n da b/b’yle kontrolünü yaparak,
sünek oldu¤unu örnek kiriflimizi kontrol ediyoruz. Birleflim böl-
gelerini kesme kontrolü yap›yoruz. Etki kapasite oranlar›n›n he-
sab›n› yap›yoruz. Yine ayn› flekilde 2,05 ve 2,19 bu kolonda de-
¤erler 4 civar›ndayd›, yar› yar›ya azald›¤›n› görüyorsunuz. 

Kirifllerde burada 8, burada 32 bir de¤er vard›, onlar›n da düfltü-
¤ünü görüyorsunuz, ama flurada gelin yüksek olmas›n›n nedeni
flu formüldeki problem, onun afl›laca¤›na inan›yoruz. S›n›r de¤er-
leri tablodan al›yoruz ve b/b s›n›ra bak›yoruz, 1,01 ve 1,08 bu
de¤er art›k k›rm›z› hatt›n üzerine yaklaflt›¤› demektir bu kolonlar.
Tabii, bu örnek kolonumuz, ayn› fley bütün kolonlarda olmayabi-
lir. Kirifllerde de örnek kiriflimize bak›yoruz, r/r s›n›r de¤eri 5,
burada 1,13 yani, bir ucu e¤ik, di¤er ucu uçmufl durumda. 

Buradan bakarsak, X yönü birinci kat kolonlar›nda mevcut iki
perde, flu iki perde mevcut perdelerdir. Bunlar kurtaramad›, 5 ci-
var›nda bir de¤er alm›fllar. Di¤er kolonlar›n hepsi s›n›rda kal›yor,
kurtarm›fl vaziyette. ‹kinci kat kolonlar›n da biraz aflma var, ama
yine 1,5’tan az, yani baya¤› s›n›rda aflm›fl biri ve ben onu yine
tekrar ediyorum, r devirlerini hesaplarken, art›k moment olay›
düzeltilirse, büyük ihtimal onlar da çizginin alt›na inecekler. Ay-
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n› flekilde dördüncü kat kolonlar› çok yak›n ve kirifller halen yu-
kar›da. Ayn› sebepten kaynakland›¤›n› düflünüyorum, ama kont-
rol etmedik. Di¤er yön kolonlar›, yine bu mevcut perdelerde
problem var. Di¤er katlarda durum oldukça iyi. Dördüncü katta
yüzde 40’a kadar iznimiz var. Kirifllere bak›yorum, yine ayn› du-
rumda. Hasar yüzeyleri biraz önce bahsettim, hiçbir kolon flu
çizgiyi geçmeyecek ve yüzde 10 kirifl ancak flu çizgiyi geçebilir.

Performans noktas›na yine Y yönünden hesapl›yoruz. Burada
0,05’e 5 santimetre burada, bir öncekindeyse, 10-11 santimetre
performans noktalar›. Bunlar› tek tek bir önceki elastik yöntem-
deki R de¤erleri gibi, burada da epsinonlar›n, yani birim defor-
masyonlar›n birbirine oran› var. S›n›r de¤erler, hesaplanan birim
deformasyonu, s›n›r de¤erine oran›. Buradan da kesme kontrol-
leri yapt›r›nca ayn› yöntem birleflik kesme kontrolünü yapt›, son-
ra eleman kabule geçece¤iz. Eleman kabulde buradan toplam
dönmeyi hesaplad›k. Bunun elastik de¤erinden, toplam de¤eri
diye hesaplad›k ve bunu limit de¤erlerle kar›fllaflt›r›yoruz. Epson
onlar›n, epson de¤eri 0,43 bunun limit de¤eri, yani 1’e organize
edilmifl durumda. Her iki uçtaki de¤erin en büyük de¤erinin s›-
n›r de¤erine bölünmesiyle bir R:R s›n›f› bu 1’i geçerse, eleman
ak›yor, 1’in alt›ndaysa, eleman akm›yor. 

Kontrollerde de yine ayn›. Birinci bölümde bahsetti¤imiz perfor-
mans seviyelerindeki yüzdeleri kullan›yorsunuz. Bu flekilde tek
tek elemanlar›n sa¤lay›p, sa¤lamad›¤›na bak›yorsunuz. Burada
dikkat ederseniz, ayn› bina bu yöntem hesapland›¤›nda, bütün
kolonlar yüzde 50 kapasitesine bile ulaflmam›fl görünüyor. Birin-
ci kat kiriflleri, bak›n bir seviyesi buras›, yüzde 50 kapasitede,
ikinci kat kiriflleri ortalama yüzde 50-60’larda, üçüncü kat kiriflle-
ri, dördüncü kat kiriflleri, kolonlar hepsi afla¤›da. Üst katta iç ko-
lonlar hepsi çok küçük, kirifllere bak›yorum, birkaç tanesi aflm›fl
görünüyor Y yönünde. Ama genelde kabul edilebilir düzeyde.
S›n›r de¤erler, elastik yöntemle ayn›, zaten bir tane s›n›r de¤er
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tablosu var. Buraya bakt›¤›m›zda, hepsi kurtar›yor, bütün yüzde-
ler kurtar›yor, hepsi epsilon s›n›r de¤erleri problemsiz görülüyor. 

Göreli kat ötelenmelerinde de yap›n›n herhangi bir problemi
yok. Belirtilen s›n›r de¤erlerinin alt›nda kalm›fl bir deformasyon
var. Kurtarmayan elemanlar› nokta nokta çizdik. Görüyorsunuz,
bunlar nokta nokta ve sonuç problem burada asl›nda siz gerçek
görüntü üzerinde izledi¤iniz gibi, iki yöntem aras›nda ciddi fark
var. Çok tutucu olarak planlanm›fl, di¤eri çok afla¤›da kal›yor.
Bunun sebebi bir miktar, yani belirleneni bir miktarda biraz ka-
librasyon yap›lmas› laz›m ve bu iki yöntemin de¤erlerinin ortada
birbirlerine yaklaflt›r›lmas› gerekiyor ki, biri di¤erinin alternatifi
olabilsin. Bu konuda bir çal›flma yap›lacak. Çünkü, 7-8 tane ör-
nekte ayn› flekilde gördük, ayn› problemlerle karfl›laflt›k. 

Eleman de¤erlendirme kapsam›na girdi¤iniz zaman, bir yöntem
kar›fl›m›ndaki her fley kalibrasyonla çözülür. Yöntemin belirlersi-
niz, mesela t›pta bir yöntem olsa bile, kan de¤erlerinizi ölçüyor-
lar, ne yap›yorlar? Onlar› referans de¤erlerle karfl›laflt›r›yorlar. Re-
ferans de¤erleri istatistiksel olarak de¤erleniyor. Dolay›s›yla, ön-
ce size kan testini yapacak kilidin kalibrasyonunu yap›yorlar,
do¤ru çal›flt›¤›ndan emin olduktan sonra, sizin kan›n›zdan al›yor-
lar, onu referans de¤erlerinden ç›kan sonucu karfl›laflt›r›yorlar.
Bu referans de¤erlerin alt›nda s›n›r de¤erler. Sizin kan›n›zdaki
de¤er RR s›n›rlar› bir de yöntem içerisinde bir iki yerde birtak›m
ufak tefek yöntemsel uyumsuzluklar var. Bunlar› toparlad›¤›n›z
zaman, iki sonuç birbirine çok yaklafl›r. Ama davran›fl tarz› aç›-
s›ndan iki yöntemli farkl›l›klar var, onu da vermifl. Örne¤in, bu
elastik yöntem üst katlarda gereksiz cezaland›rma yapm›fl oluyor.
Bunun örne¤ini biz üst katlarda, çünkü inelastik o bölgeye da¤›-
l›m oldu¤undan dolay›, k›r›lan eleman kesmesine baflka eleman-
lar alacak. Aram›zda her türlü elemandan sonra, bu eleman› öl-
dürdü¤ünüz zaman, kesmesi di¤er elemanlar› da aflm›fl, otomatik
olarak. Bunu elastik yöntemle yapam›yoruz, böyle bir flans›m›z
yok.
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Dolay›s›yla, bu flartlarda inceledi¤iniz zaman, yöntem biraz daha
üst katlarda cezaland›r›lm›fl sonuçlar verilmiyor, ama kalibrasyon
yap›ld›ktan sonra, her iki yöntemle de baflka yerde kullan›laca¤›-
n› düflünüyorum. fiu binada gördü¤ünüz gibi yaklafl›k kat alan›
1600 metrekare civar›nda bir tipik bir okul binas›. Bu üç katl› bir
bina. Minik minik kolonlar, minik minik kirifller, iç perdelerden
oluflan bir yap›. Gördü¤ünüz gibi üzerinde hemen hemen hiçbir
eleman diyali ya da .. ciddi bir eleman yok. Kolonlar›n boyutlar›
nas›ld›? Bak›yorum, kirifller emniyet 30’a indi, bütün kolonlar
30’a indi. Sonra biz biraz insafl› davranmaya çal›flt›k asl›nda bu
yap›da. Yap›n›n parametreleri, yap›n›n malzemesine flöyle bir
de¤inmek istiyorum. O anda mevcut bina, ama asl›nda bu bina
12 falan ç›km›fl. Fakat yine de biz 16’ya gelen bir yerden yapa-
l›m, biraz daha böyle hani iyi bir proje olsun dedik. 

Güçlendirmeyi flöyle yapt›k: fiu sar›yla gördü¤ünüz perdeler bi-
zim ekledi¤imiz betonarme bolluk perdeleri, yani normal klasik
güçlendirme, klasik diyorum, 10 y›ll›k geçmifli var. 92’den bu ya-
na kullan›lan yöntem. Asl›nda 92’den geçmifli de var. 1956’da
önde bir binada problem vard›, lojman binas›. Bu binan›n güç-
lendirmesinde biz bu yöntemi kullanm›flt›k. Ama o zaman da
epoksi yoktu, al›nlar konusunu gene çelik kuflaklarla, kaynak fa-
lan bir tarz kullanm›flt›k. Ondan sonraki güçlendirmemizi 92
depreminden sonra yapt›k. Ben özellikle 92 depreminde bir ara-
ya geldik, Erzincan depreminde hep bu yöntemi kulland›k. Hatta
o zamanlar baya¤› bir tepki alm›flt›m. Hiç unutmuyorum, OD-
TÜ’si tercih etmiyordu epoksiyle ba¤lant›y›. Ben de ›srarla bu-
nun yeterli oldu¤unu ve oldukça sa¤lad›¤›n› savundum. 

Sonuç olarak bugün en çok kullan›lan yöntem gene bizim o
günlerde oluflturdu¤umuz detaylar oldu bu da enteresan bir du-
rum. En az›ndan fazla bir maliyeti yok. Fakat, bu perdeleri bina-
ya da¤›t›yorsunuz, o da ayr› bir konu. Binada oturulmas›na im-
kân yok. Burada hiç perde olmad›¤› için mecburen dört tane
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perde koyduk. Asl›nda bu okulu yaparken, perdeli olsayd› daha
iyiydi, belki .. binas› için sadece duvar›n güçlendirmesiyle onu
biraz iyilefltirseydik, daha iyi olabilirdi, ama öyle bir bina bula-
mad›k. fiunun üzerine gitti, çok fazla zaman›m›z yoktu. Bütün
bunlar› yaklafl›k iki ayl›k bir sürede haz›rlad›k. K›rm›z›yla gördü-
¤ünüz her yere, yan›na koydum, çünkü güçlendirmeyi göster-
mek için o taraf› sizlerin, eleman›n yan›na koyduk. Oralara güç-
lendirmesi yöntemini uygulad›k. Biraz azla uygulad›k, onu da
söyleyeyim. Sonuçtaki örneklerden, sonuçtaki de¤erlerden göre-
ceksiniz, belki bundan daha az güçlendirme yapsayd›k dolgu
duvarlar› olacakt›. 

fiimdi, binam›z›n modeline bakal›m, görünürde iki ayr› aç›dan
bak›yoruz, bunlar mevcut perdeler. fiurada ince inci görülüyor
asl›nda çapraz elemanlar. fiuradaki binan›n .. dikkat ederseniz
burada bütün çerçevelerdeki çapraz elemanlar her birisi bir du-
var› gösteriyor ve biz art›, eksi burada örnek olarak size göster-
di¤imiz için, art› eksi yönde bir de bas›nç oluflturacak flekilde
bütün bu elemanlar› yerlefltiriyorsunuz. Parametreler .. projesi
yok, bilgi düzeyi orta dedik, çünkü s›n›r diye girersek, çarpan›-
m›z 0,90’dan, 0,75’e inecek, flans›m›z düflecek dedik, orta dedik.
Beton ve çelik bu flekilde, okul oldu¤u için can güvenli¤i ve he-
men kullan›m seviyelerde iki ayr› analiz yapmam›z gerekiyor.
Analize ulafl›lmadan, do¤ruluk var. Güçlendirmesi hakk›nda kü-
çük birazc›k bilgi vereyim. Bu detay resmi, duvar› bir taraftan ol-
du¤u gibi b›rak›yorsunuz, fluralarda hiçbir ifllem yapm›yorsunuz.
S›vas›n› bile soymam›za gerek yok. Bu s›van›n önüne minimum
4 santim veya 5 santim o kadarl›k bir beton koyuyorsunuz. Daha
do¤rusu önce düveller çak›yorsunuz mevcut elemanlara, çepe-
çevre. Daha sonra bu dübellere has›r çelik ba¤l›yorsunuz ve üze-
rinde 4 santim civar›nda bir beton, yap›lan fleyler, beton de be-
ton de¤il, asl›nda s›va, yani çünkü kal›p kullanm›yorsunuz, yine
sadece s›va nedeniyle bu fleyi kap›l›yorsunuz. 
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Beton piriz ald›ktan sonra, oldukça iyi bir yere getiriyor. Özellik-
le laboratuar testlerinde gerçek boyutlarda yap›lan testlerde ya-
tay geçidi ciddi oranda art›rd›¤›n›, hep görürdüm ve buna ba¤l›
birtak›m modeller oluflturuldu. Yani, flu elemanlar›n etkisi çerçe-
ve sisteminde nas›ld›r? Burada belirlenen birtak›m ampirik for-
müller gelifltirildi. Bu formüller detay›nda da flu anda giriyoruz.
Model flöyle: X yönünde ekledi¤inizde, bas›nç çubu¤u olarak ça-
l›flacak, bu taraftan yüklerseniz, o zaman bu yönde koyacaks›n›z
çubu¤u. Hepsi bas›nca çal›flacak, yani çapraz› iki yönde koyma-
n›z istenmiyor, sadece bas›nç yönünde bu elemanlar›n ifl gördü-
¤ü varsay›l›yor. Bu da bas›nç çubu¤unun geniflli¤i, yani flu çubu-
¤un, flu yöndeki boyutu AD bunu da flu formülden hesapl›yoruz:
Di¤er yönlerinn geniflli¤i, yani yeni ekledi¤imiz beton dahil, bü-
tün duvar›n geniflli¤i. Lamda dedi¤imiz fluradaki flu katsay›
AD’nin hesaplanmas›nda kullan›l›yor. Bu katsay›ysa hem duvar›n
elastisite modülü, duvar›n kal›nl›¤›, çapraz›n aç›s›, flu çapraz ele-
man›n aç›s›, çevreye kolonlar›n ve kirifllerin elastisite modeli ve
AD’ydi, HD dedi¤imizde derinli¤i, yüksekli¤i. Bunu da bas›nç
çubuk eksenel rijitli¤ini de AD’yi hesaplad›ktan sonra yine ayn›
parametreleri hesapl›yorsunuz. RD burada çubu¤un toplam de-
odorant boyutu. 

Burada bu resimde X yönünde depremi yükledi¤im zaman, de-
formasyonu bu yönde ve bütün çubuklarda oluflan bas›nç kuv-
vetini görüyorsunuz. fiurada flu gördü¤ünüz bas›nc› di¤er taraf-
tan en büyük, en yüksek bas›nç alan çubu¤u gösteriyor. Tabii,
biraz perspektiften dolay›, arkadakiler daha önce görülebilir, ya-
n›lt›c› olmas›n. Hepsi bas›nca çal›flm›fl. 

Burada dikkat edece¤iniz bir nokta var. fiuradaki yeflilleri görebi-
liyorsan›z, flu yefliller bunlar da kolanlar›n çekme gerilmesi, yan›
bu çubuklar›n neden oldu¤u çekme gerilmesi. Çünkü, bu çubuk-
lar d›fltaki kolanda veya yükleme taraf›ndaki kolonlar› çekme
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oluflturuyor. Bu da bafl›m›za en büyük dert asl›nda, onu da belir-
teyim. Bu kolonlar›n kapasitesini çok etkiliyor. 

Periyotlar, binan›n titreflim periyotlar›na verdik. Yani, oldukça
düflük ve hepsi flu tablonun içerisinde kal›yor. Analizini yapt›r›-
yoruz, bu detaylara tekrar tekrar girmeyece¤im, yani tekrarlay›p,
fazla tekrar yapmak s›k›c› olacakt›r. Yine hemen kullan›m ve can
güvenli¤i için analizimizi yap›yoruz. Yatay deprem yükleri 5 bin
ve 15 bin civar›nda en üst katta. Dolay›s›yla, yine üç kat oldu¤u-
na dikkat ediyorsunuz. Düfley moment diyagramlar› ve yatay
yük moment diyagramlar› perdelerden dolay› flu kolonlar› ve ki-
rifllere gelen deprem momenti oldukça düflmüfl gördü¤ümüz gi-
bi. Yani, flurada gördü¤üm rakam 69-57 düfley yükten dolay›ysa
95 var. Perdeler oldukça büyük deprem yükünü alm›fl görülüyor
bu analizde. 

Binan›n genel burulma davran›fl›n› incelersek, enformasyonuna
bak›yorum. K›rm›z›lar en üst kat›n deplasman›n› gösteriyor. Der-
demin, derdamaks X yönünde tabii 0,5 ç›km›fl, burulma yok,
ama Y yönünde baya¤› bir y›¤›lma var, fakat 1,4 seviyesinin al-
t›nda oldu¤u için, ben dinamik, yani 11 kullanmama gerek yok. 

Dolgu kuvvetin hesab›, flimdi Y yönündeki analizi hesaba örnek
olarak yapt›k. Bu yöntem de Y yönündeki bütün perdeleri do¤ru
kullanarak, o yine ayn›. Dolay›s›yla, bir hesap bana yetiyor. Bu-
rada aç›kl›k Y dedi¤imiz de¤er 7 metre civar›nda, HD kat yük-
sekli¤i 3,2 metre, aç›y› bulduk, 24 derece, RD’yi hesaplad›k, yani
diyagram›n toplam boyu, flu kadar, 20 metre civar›nda. TD güç-
lendirilmifl dolgu duvar›n kal›nl›¤› 19+4 ben burada bir hata yap-
t›m, asl›nda s›vay› da katmam gerekiyordu. 19+2-2 =4 +1’e 4 san-
timetre ald›k, yönetmelik 5 santimetre minimum koymufl. Dolay›-
s›yla, bu rakam› 19+4+5 olarak düzelmesi daha büyük bir rijitli-
¤im olacakt›, ama flu andaki rijitlik yasal yönde bana yeterli oldu.
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Buradaki parametreler ED dolgu duvar› malzemesinin elastisite
oluyor. EC çerçeve elemanlar›na elastisite modülü. Burada sa¤-
daki ve soldaki kolonlar›n o yöndeki atalet momentiyle, HK ko-
lonun katlar aras› boyu. Buraya dikkat edersek, flöyle ED de¤eri
duvar›n bu malzemesi elimizdeki klifle de¤erlerden biri. Bu bir
örnek olarak veriliyor. 

Lamda AD ve KD’yi hesapl›yorum, katsay› bütün bu de¤erlerde
AD eflde¤er bas›nç çubu¤unun etkili kald›¤›, burada kullanarak,
ancak bas›nç çubu¤unun eksenel rijitli¤ini hesaplam›fl oluyoruz.
Eksenel rijitlik biliyorsunuz, kuvvet/deplasman. 

Güçlendirilmifl dolgu duvar›n parametrelerini yazd›m ve has›r
donat›m›n›n akma dayan›m› flu, yatay donat› oran›n› hesaplad›m,
0,100 krediyle ve buradan kesme gerilmesini, kesme dayan›m›n›
bulmaya çal›fl›yorum. Kesme dayan›m›ysa, yine bu formülde yö-
netmelikte verilmifl bir formül. fiu ADxKD, KD flurada 0,211
MPa. Etkiye de¤er dedi¤iniz dizayn tasar›m gerilmesi. RSR yatay
donat›n›n birim, buradan VD de¤erini 737 hesaplad›k. Bir de li-
mitimiz var. Yani, DS 500 C bu eleman›n tafl›yabilece¤i maksi-
mum kesme gerilmesi, bunu afl›yorsak, bunu kullan›yoruz. Afl›-
yoruz, 730- 599’dan büyük oldu¤u için, 599 kullan›yoruz. 

Buradan da bu bas›nç çubu¤unun ald›¤› eksenel kuvveti buluyo-
rum. Çapraz yöndeki, yani normal bas›nç de¤erini buluyorum.
R’yi bölersem, 659 ç›k›yor, bu bas›nç çubu¤undaki, bu bas›nç
çubu¤unun eksenel, di¤er ifllemlerde yani, kirifl kapasitelerinin
hesab›. Burada biraz de¤ifliklik var, bir öncekine göre. Biliyorsu-
nuz, kolon eksenel yükü, yani kapasite eksenel yükü olarak
NY’yi hesaplamaya çal›fl›yorum. Her bir kattan gelenleri tek tek
toplayarak afla¤›ya iniyorum. Burada flu diyagonal üzerindeki ek-
senel kuvvetler az önce hesaplad›¤›m NK de¤erine getirip, bu flu
noktada flöyle yükledi¤im zaman, bas›nç geliyor, bas›nç demek
o noktay› yukar› do¤ru dikmeye çal›fl›yor, yani kolona eksenel
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çekme oluflturuyor. Burada ben toplad›¤›m zaman, V de¤erlerine
hesapl›yorum ve bu kirifllerin üzerinde durmuyorum, biraz önce
anlatt›m, kolonun üzerinde de durmuyorum. fiuna bakmakta ya-
rar var. SK 116 dedi¤im benim diyagramd›r. O diyagram›n kolo-
na aktar›lan eksenel kuvvetin aç›s› dikey yapt›¤› aç› 65, yatay
yapt›¤› aç› 24,6 bunun için art› Y yüklemesinden, analizden elde
etti¤im eksenel kuvveti bu. Eksenel yük kapasitesi 659 oldu.
fiimdi, e¤er eksenel yük kapasitesi daha yüksekse, analizdeki de-
¤eri bulmad›m, e¤er analizdeki de¤er daha yüksekse, daha önce
eksenel kapasitesine ulaflaca¤› için, eksenel yük kapasitesini kul-
lan›yorum, dolay›s›yla bu ikisinden minimum kulland›¤›m›zda,
227’yi kullan›yorsunuz. Bunu KOS 65’le çarpt›¤›n›z zaman, bu
kuvvetin düfley bileflimini bulmufl oluyorsunuz. Düfley bileflimini
de kolona bu diyagramlar› aktaraca¤› kuvveti veriyor; yani NY
hesaplar›nda kullanaca¤›n›z ekstra kuvvet bu. 

Bunlar›n hepsini topluyorum. fiu üç tanesini kirifllerden gelen, flu
üç tanesi de çeflitli katlardaki di¤er kolonlardan gelen. Toplam
236 kN’luk bir eksenel kuvvet. Eksi yönde bir ölçek moment
olarak aktar›l›yor. Buradan devam ediyorum. Düfley yüklerden
dolay›, kolondaki kuvvet buymufl. Bundan 236’y› ç›kart›yorum,
329 kal›yor, 329 bu kolonu bu yükleme alt›ndaki eksenel yük
düzeyi, bu düzeye tekabül eden momentin kapasitesini buluyo-
rum. Etkileflim diyagram›n› kullan›yorum, MK üst 108 ayn› ifllemi
üstteki kolonun alt ucu için yapt›¤›m zaman, oradan da 95 bulu-
yorum. KK olarak hesapl›yorum, 0,93 kirifllerin bu 0,93 oldu¤u
için kirifllerin de¤erlerini modifiye ediyorum, azalt›yorum. Birden
büyük oldu¤unda kirifl de¤erini de¤ifltirmiyoruz, birden küçük
oldu¤unda, kirifl de¤erlerini azalt›yoruz. Bu ikinci teras› oluflturu-
yor, yeni B ve N de¤erlerini hesapl›yorum. Bunun için üst ve alt
moment kapasiteleri var. Kolonlar›n kesme kontrolünü yap›yo-
rum. fiunun üstüne geldim, bu üst ve alt kapasiteler, flu iki kapa-
site bana birazdan kesme etkisi için gerekecek. Bence kesme da-
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yan›kl› oluyor. TS 500’den VN, VC+VW buradan VR’ye giriyo-
rum, kesme etkisine bak›yorum, biraz önce hesaplad›¤›m kapasi-
te momentlerinin toplam›n› emiz aç›kl›¤a veriyorum, V’yi bulu-
yorum, V’le VR’yi karfl›laflt›rd›¤›mda, V’den küçük oldu¤u için
sünek diyorum. 

Kirifller için ayn› hesab› yap›yorum. Kapasiteyi buluyorum ve
kesme etkisini buluyorum. ED, V’den küçük oldu¤u için bu ki-
riflte sünekli buluyorum. Etki kapasite oranlar› R de¤erlerini bu-
luyorum, burada da yine delta, ME/Delta M yani deprem yükle-
mesinden elde etti¤im moment bölü, art›k kapasite momenti.
Buradan 0,46 ay›n ifllemi kirifl için uyguluyorum. fiu de¤erleri
buluyorum, limitlere bak›yorum, biraz önce limitlere nas›l girdi-
¤imizi biraz daha detayl› anlatm›flt›m, ayn› mant›ktay›z. Üç para-
metremiz var, eksenel gerilme, sarg›lama ve kesme gerilmesi. Bu
üç parametrenin bize belirledi¤i noktadaki de¤erleri al›yoruz r/r
s›n›r de¤erlerini bu s›n›rlar› bölerek V de¤erini buluyoruz. 0,13
ve 0,19 bu kolonlar›n kapasitesinin sadece yüzde 13’üne ulaflt›¤›-
n› söylüyorum, ayn› fleyi kirifl için yap›yorum, bak›n kirifller de
oldukça düflündürücü fleyler. Bunlar› pratik olarak göstermeye
çal›fl›yorum, bulmaya çal›fl›yorum. Burada dikkat ederseniz, bi-
rinci kat, X yönünde birinci kat kolonlar› bir de¤erini aflanlar sa-
dece flunlar: Hepsi afla¤›da kal›yor. ‹kinci kat kolonlarda sadece
bir kolon aflm›fl. Üçüncü kat kolonlarda iki kolon geçiyor. X yö-
nündeki güçlendirilmifl dolgu duvarlar› hepsi yüzde 50 kapasite
seviyesinde çal›fl›yor. K›rm›z› çizgi yukar›da. X yönündeki kiriflle-
re bak›yorum, kapasitenin oldukça alt›ndalar. Yani, kapasiteleri-
ne hiçbirisi ulaflmam›fl. Ayn› flekilde ikinci katta da, üçüncü katta
da hepsi kurtar›yor. 

Birinci kat kolonlar› tamamen temiz, ikinci kat sadece eskon
dört kolonu biraz afl›r› bir de¤er alm›fl, o da 1,5’tan az bir de¤er
görülüyor. Çok da tehlikeli de¤il. ‹kinci katta üç kolonda prob-
lem var. Güçlendirilmifl dolgu duvarlar›n›n hepsi yine di¤er yön
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gibi yüzde 50 kapasiteyle çal›flm›fl. Kirifllerde de keza çok az afl-
ma görüyorum. S›n›r de¤erlerini tekrar etmeme gerek yok. Ko-
lonlar için hiçbirisi kurtarmayan, hiçbirisi geçmeyecek, kirifller
için yüzde 10, e¤er can güvenli¤ine geçersem, her ikisinde de
yüzde 20 limitim var. 

Buradan afla¤›lar› kontrol etmek istiyorum, hiç k›rm›z› yok. Yani,
hepsi problemsiz. Yaln›z burada bir parantez açmak istiyorum.
Dolgu duvarlar›n hiçbirisi yüzde 50 kapasiteyi aflmam›fl. Bu flu
demektir: Belki dolgu duvarlar›n güçlendirme say›s›n› azalt›rsam,
halen yeterli kapasiteye varaca¤›m. Dolay›s›yla, az iflçilik yapaca-
¤›m. Bu ifllemi tekrar geriye dönüp, analize tekrar birkaç tane
çapraz K oluyor, analizi tekrar al›rsam, daha ekonomik sonuçlar
elde edece¤imizi gösteriyor, çünkü kapasitenin biraz alt›nday›z. 

Yine, göreli kat ötelenmelerinin kontrolünü yap›yoruz. Burada
da limitlerin, flu limitlerin afl›lmad›¤›n› görüyoruz. Bütün testleri
yapt›¤›m›z 7 aks› çerçevesiydi. Güvenlik s›n›r›n› sa¤lamayan ele-
manlara bak›yorum, flu ve flu aflm›fl ve sonuç olarak bu binan›n
problem say›s› olarak bu belirledi¤imiz performans düzeyi, yani
can güvenli¤i kullan›m› sa¤lad›¤›n› görüyoruz. Bu flekilde kont-
rollerimizde güçlendirilmifl dolgu duvar iyilefltirme sistemi iyilefl-
tirmesi yönteminde kullanabilece¤imizi de görüyoruz. Tabii, bu
iyilefltirme yöntemleri sabah Ali R›za Beyin de belirtti¤i gibi, sa-
dece bu yöntem yok. Duvar güçlendirmesinde prefabrik panel
kullanabilirsiniz veya yönetmeli¤in önerdi¤i di¤er yöntemle ..
güçlendirilmesini, bu yine ayn› flekilde çapraz eleman oluflturma
yöntemine dayan›yor. Bu yöntemlerde hepsinin farkl› modelleri
var. Onlar›n da ayr› hesap yöntemleri var. Ama, bu yöntemlerde
gördü¤ünüz gibi perde duvar güçlenmesine iyi bir alternatif
oluflturabiliyor. 

Sizi umar›m çok s›kmad›m, soru varsa buyurun. 
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SALONDAN- Acaba, yeni yapt›¤›m›z bir projeye bunlar› yapsak,
sonuç ne olur?

Jozef KUB‹N- Çok yapt›k. 98 yönetmeli¤ini sa¤layan binalar flu
anda tek yöntemler denendi, elastik hepsi yöntemlerde sorunsuz
geçiyor. Ama dedi¤im gibi düzeltme yap›lmas› laz›m, ama o ya-
p›lmasa bile, yine geçiyor. Fakat, bizim biraz daha ç›tay› afla¤›ya
indirmemiz gerekiyor, çünkü elimizdeki mevcut binalar aksi hal-
de hiçbirisi güçlendirilemez ç›kacak, yani o da hofl bir durum
de¤il, ç›tay› biraz daha rasyonel bir noktaya getirirsek iyi olabilir. 

SALONDAN- Güçlendirilecek duvar›n mutlaka baz› özelliklere
sahip olmas› laz›m. O tüm duvarlar güçlendirilmez. Mesela, pen-
cere varsa, kap› varsa ve duvar kal›nl›¤› da çok önemli. Yani,
10’luk duvara bu izin vermiyor, bu çok önemli. 

Jozef KUB‹N- O da asl›nda bir anlamda parametrik olarak giri-
yor, çünkü .. parametreden birisi olan mevcut duvar dayan›m›n›
da kullan›yoruz. Çok düflerse, dolay›s›yla bir ifle yarar. Atilla Be-
yin söylediklerini tekrarlarsak, 20 santim büyük duvarlar› güçlen-
direce¤iz. Bir de eninin boyuna oran› var duvarlarda. Yani, eni
boyuna oran› yüzde 30’u geçmeyecekse, yani 30 faktörünü geç-
meyecek bir yap›da ve içerisinde boflluk olmayacak, boflluklu
duvarlar› güçlendirmeliyiz veya bofllu¤u kapat›p, ondan sonra
güçlendirece¤iz. 

SALONDAN- Peki, uygulama nas›l; yerinde uygulamas› nas›l ola-
cak bunun?

Jozef KUB‹N- Bu yöntemi düflünürsek, yerinde uygulamas› çok
kolay, nas›l kolay? Bir kere duvar› soymuyorsunuz, k›rm›yorsu-
nuz, en az› da 4-5 santim bir duvar, çünkü onun üzerine koyaca-
¤›n›z s›va en az›ndan kirifllere kadar inmek zorunda ve kolona
kadar inmek zorunday›m. Yönetmelikte hepsi yaz›yor, malzeme-
nin olmas› gereken, sa¤lanmas› gereken özelliklerini yaz›yor. O
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aç›dan .. flunu söyleyeyim: Uygulama s›ras›nda olabildi¤ince ko-
lon kirifllerinin ifl yapan taraf›ndan verebilece¤iz. ‹fl yapm›yorsa,
mevcut elamanlar› ba¤layamad›¤›m›z için problem yaratm›fl olu-
yoruz. Duvarda difl olmas› laz›m. 

SALONDAN- Hiç perde koymasak, tamamen duvar› güçlendir-
memiz gerekir mi, onu biliyor musunuz?

Jozef KUB‹N- Buna cevap evermek çok kolay. Hesab› yap›p,
kurtard›¤›n› görüyorsan›z, yani biz sadece burada mevcut bina-
n›n tamamen perdesiz oldu¤u için, her taraf› duvar koysak bile
yetmiyor. Bu bina için, çünkü kolanlar› çok zay›f. 

SALONDAN- .. güçlenmesini, özel kullanmas›. 

Jozef KUB‹N- Yani, o asl›nda onlar da ele al›nd›, ama bizim
kapsam›m›zda de¤ildi. E¤er sonunuz varsa, onu da anlatmaya
çal›fl›r›m, ama haz›r müfredatta sonuç flu an için yok. 

SALONDAN- Depremlerden sonra Türkiye’de .. parçalanmalar
oldu¤u...

Jozef KUB‹N- Olacak, olmamas› da imkâns›z, yani öyle bir fley
söz konusu de¤il. ‹sterseniz flöyle söyleyeyim: Mesela, mevcut
bir perde edindi¤imiz zaman, bu perdenin alt›na bir flekilde bir
temel oluflmas› gerekir, yani flu perdeyi b›rakmazs›n›z. Sadece
bir iki öneride bulunay›m. E¤er, sürekli temelleri olan bir yap›y›
izlediyseniz, sürekli temellere bir perde eklediyseniz, perdenin
alt›na iki temele ankrajlamalar kayd›yla bir sürekli temele giriyor,
bir fley yapmam›z gerekir. Di¤er yönden e¤er dedi¤im temeller-
de inflaat› bitmifl bir yap›m›z varsa, di¤er perde koydu¤unuz yer-
de, tekli temelden, tekli temele ankrajlanmak kayd›yla bir sünek-
li temel oluflturman›z gerekir. Radyeyse, ben olsam fazla bir fley
yapmam, yani radyelere daha ekleyebilece¤imiz fazla bir fley ol-
mayacakt›r. 
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SALONDAN- Radye temeller olmuyor zaten.

Jozef KUB‹N- Sünekli temelde çal›flma .. tersinde sorunludur.
Dolay›s›yla, sünekli temelin aras›nda bir darbeyi d›fllamas›na ko-
yuyorsan›z, o zaman onun alt›na bir perde temel yapman›z gere-
kir. Yani, temelde yanlanmas› gereken çok basit olarak böle
özetleyebilirim, ama bunun ötesinde detaylar var. 

SALONDAN- Temele kadar süneklik istiyor mu?

Jozef KUB‹N- .. yukar› do¤ru giderken, benim önerim zaten bu
üç kata olan yap›larda kullan›labilir diye bir s›n›r getiriyor. Ben
olsam üç kat›n› .. yapar›m. San›yorum, yönetmelikte de böyle bir
öneri var. Yapt›¤›n›z fleyler teorik olarak ayn›.

Bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Bu yönetmeli¤i büyük ihti-
malle okuduk, hepimiz okumufluzdur. Bence tekrar tekrar oku-
mam›z, uygulamada özellikle uygulama yapan arkadafllar›m›z›n,
meslektafllar›m›z›n yönetmeli¤e tamamen programlar› iletti¤ine
inan›yorum. Programlar kullan›yor olsa da.. kendi programlaya-
rak uygulamaya çal›flarak bu yöntemi ö¤reniyorlar, ama program
dahilinde kullan›yor olsan›z, her durumda mutlaka yönetmeli¤in
her bir maddesinin ne anlatt›¤›n›, neden ç›kt›¤›n›, ana fikrinin ne
oldu¤unu bilmek zorunday›z. Ben buna inan›yorum, özellikle
bunu da belirtmek istiyorum. Her ne kadar yönetmelik çok basit
bir yönetmelik de¤ilse, bu yöntemler içeriyorsa da, bizim bu
yöntemle hiç de¤ilse, yani göstermeye çal›flt›¤›m kadar›yla bu ra-
kamlar›n detaylar›na inmekten bahsetmiyorum, ama en az›ndan
yöntemlerin ana fikrini anlam›fl oldu¤u, o yöntemlerde neler, ne
dönüldü¤ünü, neler oldu¤unu bilmesi gerekti¤ine inan›yorum,
inanm›yorum, özellikle bunu vurgulamak istiyorum, çünkü bil-
meden yapabilece¤iniz hiçbir fley mevcut binalarda ifle yaramaz.
Tamamen yoruma aç›k bir ifltir bu. Her ne kadar her fleyini belir-
lemifl, çerçevesini çizmifl, sizi belirli noktalara k›s›tlam›flsa da, yi-
ne de mühendislik tecrübeniz ve bu konudaki yorumlar›n›z›n
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burada, binalar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan çok büyük önem tafl›d›¤›na
inan›yorum. 

Bir örnek, bir anekdotla bitirmek istiyorum, yar›n tekrar baflka
konularda devam edece¤iz. Bir gün bir mühendis arkadafl›m›z
gelmiflti. Güçlendirme projesi yapm›fl, problem yafl›yordu, lapta-
b› getirdi açt›, gösterdi “flunu flöyle yap›yorum, bir türlü bunlar
do¤ru ç›km›yor” dedi. Bizim, Mustafa arkadafl›m›z da tam konu-
nun ne oldu¤unu hat›rlam›yorum, ama “perdelerde bilmem ne
kontrolünü yapmam›zs›n›z, bunun da yap›lmas› gerekir, çünkü
asl›nda sizin kaideleriniz ortada” diye bir laf att›. Do¤ru, ama
mühendis arkadafl›m›z k›zd›. “Bu otomatik kontrol edilecek bir
fley de¤il” dedik, yani bunu önceden sizin belirleyip, tespiti güç-
lendirmeyi ondan sonra kalk›flman›z gerekiyor. “Ben mecbur
muyum?” dedi. Teflekkür ediyorum. 
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‹K‹NC‹ GÜN 

‹K‹NC‹ OTURUM

SUNUCU- Seminerimizin ikinci gününde “Depreme Dayan›kl› Ya-
p› Tasar›m› ve Tafl›y›c› Sistem Düzenlenmesi” konusunu bizlere
anlatacak olan, ‹nfl. Yük. Müh. Kemal Türkaslan, buyurun Hocam. 

KEMAL TÜRKARSLAN- Günayd›n arkadafllar. 

Daha önce Oda yöneticisi olarak karfl›n›za gelmifltim, bugün mü-
hendisli¤in gene mesle¤imizde uygulamas›n›, bu uygulamay›
meslektafllar›m›zla paylaflma aç›s›ndan karfl›n›zda bulunuyorum. 

Önce, Sevgili Baflkan›m›z›n söyledi¤i o güzel sözler için teflekkür
ediyorum. Bugünkü program›n üzerine, ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Ankara fiubesi’ne bizleri bir araya getiren de¤erli yönetici-
lerimize bir kez daha teflekkür etmeyi borç biliyorum. 

Sevgili arkadafllar; sunumuma geçmeden önce birkaç cümle kul-
lanmak istiyorum. Çünkü, hepimizi flu anda net olarak bilmedi¤i-
miz S‹M Yönetmeli¤i, yani Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Yönetme-
li¤i kapsam›nda birkaç cümle bahsederek, sizleri bilgilendirmek
istiyorum. 2006-2008 y›llar› aras›ndaki geçifl dönemi olan bu yö-
netmeli¤imizin geçifl döneminin neredeyse bir y›l›n› tamamlamak
üzereyiz. Bu geçifl dönemi elbette bugün de müracaat edenler
için tamam ama, karfl›laflaca¤› sorunlar› flimdiden çözmesi gere-
kiyor, o da flöyle: Yine bizden herhangi bir meslektafl›m›z›n bel-
gesini almak için baflvurdu¤unda, art›k bu yönetmeli¤in istedi¤i
koflullar›n› sa¤lamak zorundad›r. E¤er, bunlar› sa¤layamazsa, bu
belgesini alamayacakt›r ve bir zaman sonra sizinle, Odan›z ara-
s›ndaki karfl›l›kl› anlams›z tart›flmalara neden olabilir. Bunu flim-
diden hepinizin ›srarla bir kez daha okuyup, anlamam›z, anla-
mad›¤›n›z yerleri sorman›z, bilgilenmeniz gerekiyor. 
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Ben birkaç kelimeyle buradan flöyle bahsetmek istiyorum: Ser-
best ‹nflaat Mühendisli¤i Yönetmeli¤i bizim eski SMM Yönetmeli-
¤inin biraz daha gelifltirilmifli, daha ça¤dafl hale getirilmesine ça-
balanm›fl bir versiyonudur diyebilirim. Eski SMM’de do¤rudan bir
inflaat mühendisi yasadan ald›¤›m›z yetkiyle, mezun olduktan
sonra ‹nflaat Mühendisleri Odas›na ilgili vergi kayd›n›, di¤er ika-
metgah ifllerini tamamlad›ktan sonra baflvurup, bürosunu açabili-
yordu. fiimdi, biz bunu ikiye ay›r›yoruz. Birincisi; Serbest inflaat
mühendisli¤i hizmetine yarayacak inflaat mühendislerini ay›r›yo-
ruz, bir de iflyeri açacak büro tescil belgesi dedi¤imiz, flimdikin-
de iflyeri tescil belgesini, ayr›ca Oday› inceleyen sicil belgesi. 

Her ikisini kullan›yorum, farkl› farkl› özünde sonuçta birlefliyo-
rum, ama sicil belgesi olan kiflinin muhakkak .. belgesi de olmak
zorunda de¤il, sicil belgesini istedi¤i zaman kullan›r, ama ileride
de muhakkak bir S‹M belgesi, yani en az bir kifliye bulunmas›
gerekiyor... 

Önemli olan sizlerin bizim meslektafllar›m›z›n birinci k›sm›n› S‹M
belgesi almak için neler yapmak gerekti¤i üzerinde durmak isti-
yorum. Orada birtak›m koflullar›m›z var. Geçifl döneminde bu bir
y›ld›r, art›k bundan sonra, iki y›ldan sonra meslekte en az üç y›l
deneyimini sa¤lam›fl kiflilere bu S‹M belgesi verilecek. Ben bu üç
y›l› mesleki deneyimini sa¤lam›fl kiflinin birtak›m belgelendirme
çal›flmalar›yla ilgili belgelerini bundan sonra tart›fl›r›z, bu belgeler
farkl› farkl›. 

Sonuçta, S‹M belgesi almak için karfl›n›za ç›kacak bir puan siste-
mi geliyor. Bu puan sisteminde de befl ayr› puan durumu var.
Birincisi; ..puan bu çok önemli olmayan bir fleydir, yani toplam-
da .. doktora olanlara da yüzde 15 puan gibi bir fley var. Burada
dört ayr› alan›m›z vard›. 

Birincisi; mesleki etkinlik, mesleki etkinlik meslek alan›nda, mes-
lekte yararl› olabilme çal›flmalar›n› gösteren kiflilerle ilgili. Bu de-



¤iflik kurslar› veyahut da herhangi inflaat mühendisleriyle ilgili
makale yay›nlar, kitap olur, bunlarla ilgili birtak›m puanlar var. 

‹kincisi; mesleki deneyim diye bir puan var. Elbette bu yönetme-
likteki puanlama sistemini düflünürken, yeni mezun birisi ya da
20 y›ll›k bir mühendisini deneyimini ay›rt etmek amac›yla böyle
bir puan olmufltur. Bu da mesleki deneyimde en az üç, en fazla
25 puan, yani 25 y›ldan sonra 25 puan› aflmamas› gerekiyor. 

Mesleki faaliyet bu çal›flt›¤›n›z alanda yapt›¤›n›z ifllerle ilgili bir
ba¤land›rmad›r. Bunun puan flekli size de henüz ulaflmad›. An-
cak, orada flöyle bir de¤erlendirme yap›lm›flt›. fiu anda da son
çal›flmalar› yap›l›yor. Yapt›¤›n›z ifllevin bina say›s›na göre bu iki
y›l zarf›nda alt›na imza att›¤›n›z, üzerinde çal›flt›¤›n›z ifllerin bel-
gelenmesiyle ilgili. Burada flu anda hat›rlam›yorum, ama örne¤in
büyük kentlerdeki, büyük projelerle daha güçlü yerlerde yap›la-
cak, daha küçük yerlerde yap›lacak projelerin .. aç›s›ndan iki al-
ternatifi .. etmeye çal›fl›yorlar. 

Birincisi; buradan bir metrekare, birisi de bina say›s›na ba¤l›. Ör-
ne¤in, bina say›s› her bina için yaklafl›k 3,75 puan, yani 3,75
olursa 30 puana kadar gitmesi için 8-10 civar›nda en az proje
yapm›fl olmas› veya metrekaresine göre, buradan son söyledikle-
rim flu anda net de¤il, bunun benzer tart›flmas› da sizlere bura-
dan aktar›lacak. Bu ilk dördü farkl›, ama beflincide meslekiçi,
meslekiçi e¤itimde de toplam bu iki y›l boyunca en az 20 puan
alman›z gerekiyor. Mesleki deneyimlere en az 30 puan almas›
gerekiyor ki, belle¤iniz yenilensin. 

fiimdi, en az 50 puan› bu alanda ald›ktan sonra da toplam› 80
puana ulaflmas› laz›m. Yönetmelikte uzun uzun aç›kland›¤› için,
ben flimdi detaylar›na çok fazla girmek istemiyorum, ama sizlere
tavsiyem meslekiçi e¤itimlerin hangisi olursa olsun s›kl›kla bunu
takip etmeniz, ikincisi de flu andaki faaliyette bulundu¤umuz,
yapt›¤›n›z ifllerin de imzas›n› baflkas›na att›rma veya baflka flekil-
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de de¤il, her birini belgelemek durumundas›n›z. Bunlar› da siz
bu deneylerinizle birlikte, sonuçta S‹M belgenizi müracaat etti¤i-
niz anda, yan›na ekleyeceksiniz. 

Toplam 80 puan olacak, meslekiçi e¤itimdeki puan› art›r›rsan›z,
sizin için o kadar iyi. Elbette bu puanlar yavafl yavafl toplan›yor,
damlaya damlaya toplan›yor. Örne¤in, flu andaki yaklafl›k, tabii
biz meslekiçi e¤itim kurumunday›z, bunu birtak›m de¤erlendir-
melerimiz var. Her meslekiçi e¤itimin puanlar› temelinden farkl›,
ama bunlar›n ortalama bir puan›m›z var. Her saatte 0,4 puan gi-
bi. Bizim bu iki günlük kursun düflündü¤ümüz içeriden 12 saat-
lik bir kurs olarak düflünürsek, toplam onlar›n karfl›l›¤› yaklafl›k
4,8 oran› gibi oluyor. Zaten bunu önemsemifltik, ben buraya gel-
meden önce, di¤er yöneticilerimizle birlikti onu düflündük. Bir
yerden bir yere giderken, iki ayr› amaçl›, birisi burada verilecek
bilgilerden faydalanman›z; ikincisi de bunun bir süre sonra art›k
yeniyle bilgilenmifl meslektafllar›m›z›n çal›flmalar›n› sa¤lamak
için. 

Burada elde edebilece¤imiz, yani kat›l›mla elde edebilece¤iniz
kat›l›m belgeleri sonucunda biriktirilecek ve S‹M Merkezinde da-
ha rahat edip, bunlar› yan›na ekleyeceksiniz. ‹ç boyutlu kurslar
düzenlenecek, bu kurslarda ayr›ca s›nav yap›lacak, s›navda bafla-
r›l› olan› o kurs puanlar›n›n iki kat› al›n›yor. Örne¤in, 0,8’le çar-
parak, bunu bir örnek olarak vermeyi düflünürsek, diyelim ki bu
kursun bafl›nda düzenlenirken, sonucunda s›nav yap›laca¤›, s›na-
v› baflard›¤› zaman 4,8 de¤il, 9,6 puan almas› gerekecek. Tabii,
s›navda hepimizin .. olmas› de¤il, meslek alan›m›zda, mesle¤i-
mizde ilerlememiz için gerekli olan bilgilerle yüklenmifl için s›-
navlar› de¤erlendiriyoruz; yoksa s›navda .. de¤il bu alanda bun-
dan sonraki yüzler gelecek. Devaml› kurslar›m›zdaki anlat›lanlar›
de¤erlendirebilecek bir s›nav. Karfl›l›kl› ne verildi, ne al›nd›n›n
de¤erlendirilmesidir bu. 
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De¤erli meslektafllar›m; bende ayn› flekilde içindeyim. Her za-
man, seminer, sempozyum, benzeri meslek alan›m›zdaki bu tarz-
daki konular› dahil ettik. Her üyeden sizlere art› birtak›m puan-
lar› da de¤erlendireceksiniz. Tabii, hepimizin çok farkl› üniversi-
telerden geldi¤imiz, birçok .. çok çok farkl› olan, siz de¤erli
meslektafllar›m›za flu andaki e¤itim düzeyinin bozuldu¤una, az
seviyede bir grup da çok nitelikli durumda. Bunlar› biz bir yerle-
re toplamaya çal›fl›yoruz. Sizlerin gayretiyle de olacakt›r. Dolay›-
s›yla .. iyi düflünmek laz›m. 15 y›l sonra elinizdeki bilgiyi hiç kul-
lanmad›ysan›z, yüzde 80-90’lar seviyesinde afl›nd›¤›n› bilirsiniz,
ileriye hiçbir fley kalmam›flt›r. 

Arkadafllar; flimdi yeni Deprem Yönetmeli¤imizin, yan›
6.3.2020’de yürürlü¤e girecek yeni Deprem Yönetmeli¤imizle il-
gili arkadafllar›m›z de¤ifliklikler ve a¤›rl›kl› olarak da bu dönem-
de eklenen güçlendirme bölümüyle ilgili aç›klamalar ayr›nt›l› bir
fleklide anlat›ld›. Bugüne kadar zaten binalar üzerinde duruyo-
ruz, çünkü meslektafllar›m›z›n a¤›rl›kl› k›sm› yüzde 80-90’› bina
üzerinde çal›flma yap›yor. Di¤er alanlardaki arkadafllar›m›z›n
farkl›, bunlar da büyük oranda Ankara, ‹stanbul’da toplanm›fl du-
rumda. 

Benim de size kendi deneyimlerimi de bir miktar bu alandaki
genel bilgilerle aktarmaya çal›flaca¤›m. Birtak›m yasal düzenle-
melerdeki örneklerle birlikte, k›sa bir sunumla paylaflmak istiyo-
rum. Depreme dayan›kl› yap› tasar›m› felsefesi, Deprem Yönet-
meli¤inde var. Üç ayr› bölümümüz, hafif fliddette s›k olarak mey-
dana gelen depremlerle yap›n›n herhangi bir hasar görmemesi.
Tafl›y›c› ve tafl›y›c› olmayan elamanlar, bunda yaklafl›k 5’ten 3’ü
ç›k, orta fliddetteki depremlerde yap›sal ve yap›sal olmayan sis-
temlerde hasarlar oluflabilir. Bu hasarlar›n da onar›labilecek mer-
tebede olmas›. Bu da 5-7 civar›, bu rakamlar sizi yan›ltmas›n, bir
merkeze do¤ru yönelmektir, hiçbir flekilde kullanarak, flunun al-
t›nda kald› ve flunun üzerinde oldu gibi bir de¤erlendirmeyi de..
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bir de yap›n›n ömrü içinde seyrek olarak çok fliddetli olan dep-
remler var. Burada da önemli ölçüde hasar oluyor, bu hasarda
yap›y› bulmas›, bizim yap›n›n k›smen veya tamamen göçmesini
engelleyece¤iz. 

Tasar›m depreminde bizim bu yukar›da bahsetti¤imiz fliddetli
depreme karfl› gelmektedir. 50 y›lda afl›lma olas›l›¤› yüzde 10,
yüzde 10 olan bir depremden bahsediyoruz. Bina tafl›y›c› sistem-
lerine iliflkin birtak›m ilkeler, tafl›y›c› sistemleri oluflturan eleman-
larda bizim için beklenen nedir? Deprem yüklerinin temel zemi-
nine kadar sürekli bir flekilde ve güvenli olarak aktar›lmas›n›
sa¤layacak yeterlilikte rijitlik, süneklik, kararl›l›k ve dayan›m uy-
gulamalar›. Bunlar› da binaya aktar›lan deprem enerjisinin önem-
li bir bölümünü sünek davran›flla tüketmek gerekecek; yani bi-
zim yap›m›za giriyor, e¤er yap›m›z› sünek yapt›ysak, üzerindeki
gerekli mekânizmayla, yap›n›n enerjinin tüketilmesini sa¤layaca-
¤›z. Süneklik yap›n›n enerji tüketebilme yetene¤idir. Bu da yö-
netmeli¤in üçüncü bölümünde sünek tasar›m ilkelerine yönelik
olarak anlat›lm›flt›r, ona da uygun flekilde davrand›¤›m›z anda,
sünek yap› uygulamas› da yapabiliriz. 

Yönetmelikte tan›mlanan düzensiz binalara tasar›m›ndan ve ya-
p›m›na . bu ba¤lamda, yönetmeli¤imizin önemli bir k›sm›, as›l 98
yönetmeli¤i, ayn› tekrar eden bölümünde de bir düzensizlikler ..
burada planlar simetrik ve simetri¤e yak›n yap› düzenlenmesi,
düfley do¤rultuda zay›f kat veya yumuflak kat kavramlar›ndan
uzakta olmas›. Düzensizlikleri h›zl›ca s›ralarsak, binan›n da hepi-
mizin bildi¤i A-1 buluma düzensizli¤i, A-2 döfleme süreksizlikle-
ri, A-3 planda ç›k›nt›lar, A-4 98 yönetmeli¤inde olup, flimdi art›k
bunun ancak bir hesap esaslar› aç›s›ndan yönetmeli¤in içinde
tekrar vard›r, ama düzensizlik olarak... 

Düfleydeyse, üç ayr› düzensizli¤imiz var. B-1 komflu katlar aras›
dayan›m düzensizli¤i, B-2 komflu katlara aras› rijitik düzensizli¤i,
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yumuflak kat ve B-3 de tafl›y›c› sistem, düfley elemanlar› sünek-
sizli¤i. Bu düzensizlikler geçti¤imiz depremleri bulunca, her biri-
nin biri, ikisi veya üçünü bir arada oluflmas›ndan kaynaklanan,
hatta bazen sadece birinin oluflmas›ndan kaynaklanan yap›larda-
ki ciddi hasarlar›n belki de y›k›lma nedenleri olmas›. 

A-1 kurulma düzensizli¤i, A-2 döfleme süneksizlikleri, döfleme
üzerindeki boflluk oranlar›n›n 1/3’ten büyük olmas› durumunda
buna göre bütün hesaplar yatay yükün sonsuz rijit döflemelerde
aktar›lmas›n› sa¤lamas›n›n hesab›n›n yap›lmas›d›r. Planda ç›k›nt›-
lar›n bulunmas› bizim tam istedi¤imiz düzenli yap› planda, dü-
zenli yap› koruma alan›d›r. Ancak, bunu her zaman elde edeme-
yebiliriz, belirli flekilde yüzde 20’nin üzerindeki ç›k›nt›lar›n bu-
lunmas› durumunda da A-3 düzensizli¤i oluflmaktad›r. 

Düfleydeki düzensizliklerimiz komflu katlar aras›ndaki dayan›m
düzensizli¤i. Burada flöyle basitçe bir fley anlatmaya çal›flt›m. fiu-
rada bakarsan›z, alt katlardaki kolonlar›m›zda, yani çok net tarif-
leme ad›na kolon büyüklükleri küçük, sonra üst katlarda bu
oranda da azalm›flt›r. Yani, çok ayr›nt›l› bir flekilde vermeye çal›-
fl›yoruz, yani kat› bir etkili kesme alan›, etkili kesme alan›n› ne
ediyor, kolonlar, perdeler, yaklafl›k bir duvar alan›nda düflünür-
sek, bir süt kattaki oran› yüzde 80’den küçük olmas› durumunda
karfl›lafl›lan zay›f yap›m›z. 

B-2’de komflu katlar aras›nda rijitik düzensizli¤i. Bu da bir katta
yüzde 5’lik yatay kuvvet, d›fl merkezi alt›nda olacak. Katlarda yer
de¤ifltirmelerinin, üst kattaki oran›n›n ikiden fazla olmas›. Bu da
de¤iflik flekilde e¤er yap›da bir yumuflak kat›n›z› varsa, en alt
kattaki ötelemesi, bir yerde tüm yap› boyunca olan ötelemesi. 

B-3 tafl›y›c› sistem düfley elemanlar›, süneksizliklerle ilgili, Atilla
Bey bundan bahsetti, bunun üzerinde biliyorsunuz daha önce
konsol ucunda herhangi bir flekilde düfley elaman›n süneksizli¤i-
ne izin verilmiyor, 98 yönetmeli¤inde. Di¤erini herhangi bir ko-
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lonun, herhangi bir kiriflte kalmas›na izin veriliyor, ayr›ca ceza-
land›r›c› bir flekilde izin veriliyor ve bunun da flekli flu: Bu ko-
lonlar›m›z bir yerde, bir kiriflte bittikten sonra, bu kiriflin ba¤lan-
d›¤› dü¤üm noktalar›ndaki kolonlar ve kirifllerin tevsirlerini yüz-
de 50 art›r›larak, çözümünün yap›lmas›d›r. 

Bir önceki 98 yönetmeli¤inde üst katlardan gelen perdenin en
alt katta kolonlar vas›tas›yla zemine aktar›lmas› sürekli bir fleyi
vard›. Bunda da art›k 2006 yönetmeli¤i izin vermiyor. Gene 98
yönetmeli¤inde perdelerin gelip bir kirifle binmesi, yani flu ikisi-
nin birbirine benzerli¤ini düflünürseniz, buna da izin verilmiyor.
Betonarme yap›larda deprem güvenli¤i için bir yeterli dayan›m,
tabii ki bu boyutlamada .. elemanlar›n›n da kapasitelerine yer
vermesi, yeterli süneklik, deprem enerjisinin sürünlenmesi için
elemanlar aras›ndaki yard›mlaflma. Sevgili Baflkan›m›n dedi¤i gi-
bi, imece suretiyle da¤›t›m›. Bir de yeterli rijit. Katlar aras›nda rö-
latif yer de¤ifltiricinin s›n›rland›r›lmas›, tafl›y›c› olmayan eleman-
lardaki hasar›n belli temellere s›n›rland›rma. 

Senkelik düzeyi yüksek sistemlerde, burada k›saca bir özetleme
yaparak, gitmeye çal›fl›yorum. Bunlar›n hepsi yönetmeli¤imizde
var; yönetmelik maddelerimizi basitçe özetleyerek, yüksek sis-
temlerin nerelerde kullan›laca¤›, birinci, ikinci derece deprem
bölgelerindeki sistemler, sonra katsay›s›na göre, karma sistem
yap›lmas› yüksekli¤ine göre verilen fleydir. 

Normal sistemler de ayn› flekilde yönetmelikte olanlar ve karma
tafl›y›c› ikisi bir yer de¤ifltirmifl. Karma tafl›y›c› sistemlerde birbiri-
ne, yani kirifllerin ve kolonlar›n normal perdelerin .. konulmas›
koflulu. Süneklik düzeyi yüksek, çerçeve sistemlerindeki birleflim
bölgelerinin kuflat›lm›fl birleflimler, kuflat›lmam›fl birleflimler ve
bunlarla ilgili yönetmelikte detayl› aç›klamam›z var. Arkadafllar›-
m›z›n anlatmak istedi¤i konuya gelmek istiyorum. Bir deprem
halinde sizin yap›n›za birer deprem enerjisi var. Biz bu deprem
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enerjisini e¤er yap›m›z›n hasar görmeden, y›k›lmadan yok etmek
istiyorsak, hangi önlemleri almak zorunday›z. Sadece tabii ki,
enerjinin yok edilmesi de¤il, ayn› zamanda da bir yanal d›fll›k
belirtmesi vard›r. Enerjinin tüketiminde yap›daki sünekli¤e ba¤l›-
d›r. Süneklikte .. e¤risi, yani kolon kirifl birleflim bölgelerimizde-
ki etriye s›klaflt›r›lmas› ve bunun detaylar›yla ilgili de kesinlikle
ihmallik diyece¤imiz bir etriyenin anlam› nedir, bir etriyenin for-
mu nedir, bir etriyede bizim bir kancas›na niye dikkat etmemiz
gerekir? Çok düflünmemiz gerekiyor. 

Deprem davran›fl›nda plastik mafsal, az önce dedi¤im. Çünkü,
enerjinin ço¤u, sisteme giren enerjinin ço¤u plastik mafsallarla
tüketiliyor, yani plastik mafsal sistemde bir kesitin art›k tafl›yabi-
lece¤i bir plastik .. tafl›yam›yor, ancak deformasyon yetene¤i var,
deformasyon da yapabiliyor. Bunu flöyle asitçe düflünebiliyoruz.
Herhangi bir geliflin iki ucunda ayr› ayr› plastik mafsal olabilir,
plastik mafsalda bizim bildi¤imiz herhangi bir moment yoktur,
mafsal aram›zda .. sistemleri dedi¤imiz, ancak plastik mafsal da
burada tafl›yabildi¤i bir plastik moment s›n›r›m›z vard›r, bu s›n›r-
dan sonra da deplasman yapabilir. Yukar›daki anlatmak istenen
de bir kiriflin göçme modu. Her iki ucundaki plastik mafsalla gö-
rüflme, üçüncü bir mafsal olufltu¤u anda da görüflme yap›l›yor. 

Sarg›laman›n kabaca anlaml› k›l›nmas›ndaki flöyle basit bir form-
la vermeye çal›flaca¤›m. Bir çelik tür içinde de betonla doldurul-
mufl ve iki ucundan biz bas›nç uyguluyoruz. Bas›nç uygulad›¤›-
m›z anda, içindeki betonumuz d›fla do¤ru çelik tüpten bas›nç d›fl
betonumuz d›fl çelik tüpü bas›nc› düzeltir. Ancak, d›fltaki çelik
tüpü ona reaksiyon olarak silindirden gelen bir ekstra reaksiyo-
nu vard›. Bu reaksiyonlar›m›z›n sonucunda bizim sistemimiz bel-
li bir s›n›ra kadar. Çelik tüpü biz biraz daha boflaltal›m, aral›klar›-
n› boflalt›n, spralli kolon verin. Gene ayn› flekilde üstten ve alt-
tan bas›nc› uygulad›¤›n›z anda, d›fla do¤ru bas›nç uygulamalar›-
n›n olufltu¤u flu noktalarda, orta noktalar düflünün, orta noktalar-
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da art›k belirli bir tutulma söz konusu olmad›¤› için, buralardaki
daha önce deformasyon yap›lan k›r›m› söz konusu, ancak etriye-
lerle ba¤lanan yahut da daha küçük alanlara s›k›flt›rd›¤›n›z nok-
talardaki etkili alanlara da, buradaki etkili alandaki fark› görebili-
yoruz. Yani, flu alanlar›n aç›lmas› durumunda enerji tüketebilme
yetene¤inin az çok görmeye çal›fl›yoruz. Bu etriyeli kolonlarda,
di¤er plandayd›. Etriye bafllan›lmas›, planda etriye alanlar›n›n ne
kadar s›k olmas› durumuna göre düflünüyoruz. 

Buradaysa, kolonun bu defa kendi içinde plandaki, yani çirozla-
r›n veyahut da çift etriyenin görevi aç›s›ndan hiçbir fley bulun-
mayan, köfle noktalar›nda bulunmayan bir eleman›n, etriyenin
oldu¤u yerdeki etkili alanla, etriyenin olmad›¤› yerdeki etkili
alan. Ben biraz daha etriye anlad›¤›m anda, etkili alanlar›n .. dü-
flünüyoruz. Tekrar art›rd›¤›m›zda, yani çirozlar› da art›rd›¤›m›zda,
bizim için yarar› olan enerji tüketebilece¤imiz kesitimizde bu
arada giriyor. Dikdörtgen bir eleman, herhangi bir çirozumuz
yok, sadece flu kadar profilimiz var. Etriyeleri de art›rd›¤›m›zda
bölgelerimizde art›yor. 

Bizim burada yap› sistemlerinde göçme modunu arkadafllar›m›z
anlatt›, ama h›zl› bir flekilde bir kolon mekanizmas›yla göçme
modunu anlatal›m. Kirifllerden önce mafsallaflmaktad›r, bekleme-
di¤imiz, istemedi¤imiz bir yöndür, mafsallaflma daha çok .. kat-
larda olufluyor. Bu göçme biçiminde yap› daha az deplasman ya-
parak, gevrekli bir biçimde y›k›lmaktad›r. ‹stenmeyen bir yap›
sistem. Girifl mekanizmas›ysa, bunun tam tersine önce kirifllerde
mafsallaflman›n, enerji tüketiminin kirifllerden bafllayarak gitmesi,
yani kuvvetli kolon, zay›f kirifl gitmesi. Yönetmeli¤imizde ›srarla
anlat›lmak istenilen budur. Kirifllerimiz göçmeden önce büyük
deplasmanlar yap›yoruz. Kolonlar›m›z mafsallaflmad›¤› için yap›-
m›z ayakta ve enerjiyi tüketerek, yap›m›za gelen deprem enerji-
sini tüketerek, kolonlar›m›zda göçme mekanizmas›n›n oluflmas›-
n› elde ediyoruz. Burada kabaca vurgulamaya çal›fl›rsak, zay›f
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kolon, kuvvetli kirifl, s›ralamalara göre önce bir numarada, sonra
iki, sonra üç elastik mafsallar›n olufltu¤u. 

Ayn› flekilde, kuvvetli kolon, zay›f kirifl de enerji tüketmede 1-2-
3 ve daha sonra kolonlar ve sonunda di¤er elemanlara ulafl›yor
ki, bu kadar enerji tüketiminin ak›fl› s›ras›nda yap›m›z›n hasar
oran› daha azal›yor. Tabii, perdeli sistemlerde bu biraz daha
farkl›. Perdeli sistemlerde bile, önce 1-2-3-4 ve perdelik ve sü-
neklik yap› tasar›m›ndan sonra, en son kolonumuza geçiyor. 

Betonarme sistemlerinde standart hesapl› önce bir ön boyutlan-
d›rma, sonra yap› statik sistemi teflkil edilir, buna göre de gerek-
li iç tesirle buluyoruz. ‹ç kuvvetlerimize göre de donat› hesab› ve
flekil de¤ifltirme yöntemlerini buluyorsunuz. Tabii, birtak›m ku-
rallar›m›z bizim yönetmeliklerimizde ve standartlar›m›zda var.
Bunlara uygun projelerimizin detaylar›na bakarsak, hepimizin
bildi¤i kolon, kirifl detaylar› ve temel. Tasar›m›m›z›n yap›lmas›n-
da birtak›m kurallar› söylersek, tasar›m bir amaç için yap›lacak
hizmetlerinin en mükemmelini bulma çal›flmas›d›r. Bu mükem-
meli bulmaya gidersek, elbette birkaç koflulu en uygun bir flekil-
de yakalanabilir. Herhangi bir yap›n›n tasar›m›n› beklerken, ifl-
levsellik, biz bir yap› yap›yoruz, yap›y› projelendiriyoruz, ifllev-
selli¤ini bozmamak. Tabii ki, hiç vazgeçemeyece¤imiz özellik
güvenli¤inin sa¤lanmas›. Ekonomi tabii bunlarla birlikte geliyor.
Ekonomisini düflünmeden yapaca¤›m›z bir yap› çok güvenli ola-
bilir, ancak her ikisini de¤erlendirerek, dördüncü befl y›lda yapt›-
¤›m›z yap›n›n bir taraftan da kal›c› olmay› düflünürsek, estetik
kurallar›n› da ihmal etmemiz laz›m. 

Tafl›y›c› sistemde birtak›m ilkeleri düflünürsek, yeterince serbest-
lik tan›mam›z laz›m. Yani, biz illaki tafl›y›c› sistemi kurdu¤umuz,
istedi¤imiz kirifl, istedi¤imiz perdeyi yapar›z de¤il, bunlar› yapar-
ken ifllevselli¤in de yeterince serbestlik planda sa¤lamaya çal›fl-
mam›z laz›m. Tabii, bu yeterince özellikle soruyorum, serbestlik
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tan›yaca¤›z diye, ödün vermeden, gerekli yerdeki gerekli perde-
ler, gerekli yerdeki gerekli kolonlar ve boyutlar›n› iyi düflünme-
miz laz›m. Ayr›ca, yap› elemanlar›m›zda ifllevselli¤inin yan›nda
yan kabul edebildi¤imiz ›s›tma, havaland›rma, ayd›nlatma ve ha-
berleflmeden kaynaklanacak, birçok karfl›laflt›¤›m›z konulard›r.
Birtak›m konulara de¤ifltirilebilme olana¤› kullanmas› laz›m. Ta-
bii, tafl›y›c› sistemimizin ne olursa olsun yang›n hasarlar›na karfl›,
betonarmenin biliyorsunuz çelik yap›lara göre bir yang›na karfl›
üstünlü¤ü vard›r. Birtak›m gene yap› fizi¤i aç›s›ndan da yüksek
ses yal›t›m›, ›s› yal›t›m› yap›lmas›na imkân verilmeli. Bunlar›n
yükleri alt›nda bütün elemanlar›m›z çatlama, afl›r› flekil de¤ifltir-
me gibi huzurlar›n›zda görülmedi. 

Projelendirmede bir tafl›y›c› sistem seçimimiz var. Tafl›y›c› sistem
seçimi maalesef bizim fluana kadar yap›lan ifllemimizde tafl›y›c›
sistemimizi mimarlar›m›z seçiyor, biz de o mimarlar›n seçti¤i tafl›-
y›c› sistemi aynen bilgisayar programlar›m›zla veriyoruz, bilgisa-
yar programlar›m›zdan sonra yap›yoruz. Arkadafllar, mümkün ol-
du¤u kadar iyi .. yaklaflmam›z laz›m. Çünkü, mimarlar›n bize
önerdi¤i tafl›y›c› sistem, kendi kurumlar› aras›ndan olabilir. Kendi
bilgileri, kendi deneyimleri olabilir, ama tafl›y›c› sistemi biz dep-
reme dayan›kl› yap› tasar›m› bilgisi yaratma, sizlerin kurgulamas›
laz›m. Nereye, hangi eleman› koyaca¤›m›z, düfley veya yatay
yükler alt›nda nas›l çal›flaca¤›n› kurgulad›ktan sonra, gerekiyorsa
alternatifler de sunar›m, elbette mimari .. alternatif de¤il, alabile-
ce¤imiz ses sistemini burada .. alternatifleri sonuca sunacaks›n›z,
bu alternatiflerde de hangisini uygun buluyorsa vermek laz›m.
Bizim kar›fl›m›za mimari projede ben fluralara kolon verebilirim
diyerek, bu kolonlar›n üzerine, kirifllere, hatta verdi¤i kirifl bo-
yutlar›n› bile .. boyutlar› olarak gider. 

Her zaman tersine az vermeyebilir, bazen yeterinden fazla da ve-
rebilir. Bunun da tersini, ekonomi aç›s›ndan .. güvensizleri, ayn›
zamanda ekonomiyi düflünmek zorundad›r, fazla olan› da iptal
etmek zorundas›n›z. 
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Malzeme seçiminde de ayn› flekilde, yap›n›z›n yüksekli¤i ve ben-
zer tafl›y›c›, tafl›y›c› sistemi asl›nda düflündü¤ümüzde, malzeme-
mizi de o konularda de¤erlendirmemiz laz›m. Kriterlerimiz eko-
nomi, tabi alan ekonomisi, imalat›n›n yap›lmas›, ilerideki iflletil-
mesi ve bak›m›, tafl›y›c› sistem mimarlar›n ve yap›m› süresini de
düflünmek durumunday›z. Kullan›mdaki esneklik ileride baflka
amaca yönelik bir yap› tasarl›yorsak, bunlar›n iflin bafl›nda proje-
lendirme aflamas›nda de¤erlendirmemiz laz›m, bir de tabii, mal-
zeme seçerken .. koflullardaki malzemeleri de¤erlendirerek alma-
m›z gerekiyor. 

Bunun d›fl›ndaki malzeme düflünülebilir, o zaman ekonomi his-
sedilen ilk baflta mühendisin de¤erlendirerek, ortaya koymas› la-
z›m. Yani flöyle çok fazla fleylerle karfl›laflabiliyoruz. Biz birçok
fleyi yapabiliriz. Bunlar da .. ancak flunu .. zorunday›z. Biz bunu
yapar›z, yapt›¤›m›z anda, ekonomik faktörlerin s›n›rlar› aflt›¤›n›,
sizlerin bildi¤iniz ortalama bir ekonomik s›n›rlar vard›r. Bu s›n›r-
lar› aflabildi¤ini, bir nevi beton, demir oranlar›ndan tutun da, ke-
sitlerinin büyüklüklerine kadar s›n›rlar›n›z vard›r. Bu s›n›rlar› afla-
biliriz, bu s›n›rlar› aflmam›z zaten bizim ifllevselli¤imiz ve ekono-
mimiz afl›r› ifllevselli¤imiz oluflmayaca¤› gibi, ekonomimize an-
lams›z noktalara tafl›yaca¤›n› bafltan belli etmiflsiniz. Bu belirti-
den sonra, e¤er ›srarla ben böyle bir sistem istiyorum derse, o
zaman .. kalmaz. 

Ticari olan bir bölge, alt katta çok de¤erli ma¤aza ve dükkanla-
r›n oluflaca¤› yerler var. Buralarda s›rf kolon elbette ma¤azan›n
de¤erini çok düflürecektir. Biz güvenli¤imizden ödün vermeden,
alt katta tafl›y›c› sistemimizi alt kat için buralar, üst kat tafl›maya
çal›fl›r›z. Ancak, üst katlarda tabii ki zorlanaca¤›z, üst katlarda
birtak›m girifllerin birbirlerini, kirifl fiberleri kar›fl›m›za ç›kacakt›r.
Üst katlardaki aç›kl›klar›m›z büyük oldu¤u için, alt ve üst katlar-
da yap›n›n ekonomisinden ciddi ürünler verilecektir, fakat bunu
flöyle de¤erlendirir mal sahibi: Ben bu yap› içeri¤i . maliyeti dü-
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flüyor, ancak zemin katta elde edece¤im veya birinci katta elde
edece¤im veya onu bodrumuyla elde edece¤im amaçtaki bu ma-
¤azalar, dükkan, iflyeri anlam›nda bir büyük aç›kl›kl› sistemleri-
nin getirisi bundan çok fazla olaca¤› için, ben bundan ödün ve-
rebilirim demesini de beklemek laz›m. 

Tafl›y›c› sistem planlamas›n› gidip gelen ara .. yatay yüklerimiz ..
verilen, ancak nadir baz› yap›lar›m›zda, çelik yap›larda, baz› böl-
gelerde bu yatay yüklerden gerekti¤inden, rüzgâr yüklemimiz
tek flekilde olmas›, ayr›ca bir zemin etkinini yatay yük olarak al›-
yor, ama zemin etkisi normal kal›c› bir yük oldu¤u için, ikisiyle
birlikte de¤erlendirilmesi laz›m. Bizim kal›c› olmayan deprem ve
rüzgâr yükleminin de¤erlendirilmesi. Yap› .. düflünmemiz laz›m,
dolay›s›yla elamanlar›m›z›n rijitli¤ini buna göre de¤erlendirmekle
alaca¤›z. Yatay rijitlik, bu 98 yönetmelikle a¤›rl›kl› olarak gelen
bir kavramd› ve bizim için de s›n›rland›rma getirmifltir. Yap›n›n
kullan›m amac›ndaki kat yüksekli¤inden, her birinin amac›n› ilk
baflta de¤erlendirmemiz, tesisat elamanlar›, zeminin tabii flu saate
kadar bahsetti¤im fleyler için, üstyap› de¤erlendirmesi gerekli. El-
bette, de¤erlendirmeler yap›ld›ktan sonra yap›n›n temel sistemi-
ni, gerekiyorsa üstüne .. sistemlerini düflünmek gerekiyor. Tabii,
biz her türlü alana yap› yapmay›, o ayr› bir fley, bunun her za-
man için, bugün ayn›s›n›... ancak yap› yaparken, ekonomisinin
anlams›z konutlara tafl›naca¤›n› da düflünüp, ona göre de¤erlen-
dirilmesi laz›m. Bir de bunu yapabilecek bilgi birikimine sahip
miyiz, de¤il miyiz? Örne¤in, ben çok yüksek .. çok farkl› .. de-
¤erlendirece¤i k›sm›n› iyi düflünmem laz›m. Bu bilgi birikimine
sahip de¤ilsen, nas›l olsa çözüyor diye de ortaya ç›kmamakt›r. 

Bir di¤eri, özellikle söyleyeyim, arkadafllar hiçbir zaman hiçbiri-
miz bilgi paylafl›m›na kar›fl ç›kmayal›m. Hangi alanda olursa ol-
sun, herhangi bir proje, herhangi bir çözüm s›ras›nda, bir baflka
meslektafl›m›zla paylaflmak gerekiyor. Yap›n›n ayn› flekilde yan-
g›n güvenli¤i ve onun içinde tabii ki, malzeme seçimi ve tafl›y›c›
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sistem. Tafl›y›c› sistem ..temel yap› malzemelerinde mevcut duru-
munu ona göre de¤erlendiriyoruz. 

Yap› türlerinin çeflitli yükler alt›ndaki sergileyecekleri perfor-
manslar›n önceden biz bunlar› tasarlayaca¤›z ve bu tasarlad›¤›-
m›z sisteme göre .. olmayacak veya k›smen hasar görmesine ne-
den olaca¤› fleklinde, depreme dayan›kl› yap› tasar›m› sa¤lamak,
yapmak zorundas›n›z. 

Betonarme tafl›y›c› sistemlerimiz. Do¤rudan tafl›yan ve düfley ta-
fl›n›mlar› birbirine ba¤layan katlardaki döflemeler ve o döflemele-
rin birbirine ba¤layan kirifller. Bu kirifller oluflan çerçevelerde ko-
lonlar ve perdelerde zemine aktaran kolon, ayn› zamanda da ze-
minin üst yap›dan gelen yükleri zemine aktaran temellerimizden
olufluyor. Tafl›y›c› sistemlerimizde yatay rijitlik elemanlar›na göre
çerçeveler var. Perde art› çerçeve boflluklu perde, yaln›z perdeli
sistemler, tüp sistemler, iç içe tüp, kafes tüp, modüler tüp, yani
bunlar›n her biri bizim mevcut çerçevelerimizden oluflan kolon-
lar›m›z veyahut da kolon art› perde tiplerimiz, yaln›z perdelerle
birlikte veya onlar›n sadece sistemin çekirde¤inin oluflmas› veya
en d›flta oluflmas› fleklindeki de¤iflik alternatiflerle oluflan tafl›y›c›
sistemler. 

Döflemelerimiz, kiriflli döflemeler, bir do¤ruda ve iki do¤ruda ça-
l›flan döflemelerimiz. Diflli melburite döflememiz bunlar da ayn›
flekilde bir ve iki do¤rultuda çal›flan döfleme. Burada küçük bir
notu aktarmak, bilgiyi aktarmak istiyorum. Biz diflle döflemeye
veya melburli döflemeye geçmeye çal›fl›yoruz. Bir de büyük aç›-
l›mlar› geçmeye bafllad›ktan sonra, döfleme kal›nl›¤› art›nca, biz
döflemeye kendi a¤›rl›¤›ndan, yani betonun kendi a¤›rl›¤›ndan
kaynaklanan, kendi a¤›rl›¤›n›n tafl›yamayaca¤› noktalar var veya-
hut da bizim için gereksiz a¤›rl›¤›n ç›kar›lmas› mümkündür. Bu-
nun için ne yapaca¤›z? Bir kesiti düflünün, 32 santimlik bir döfle-
me düflünüyorsunuz, arada bas›nç bölgesi için gerekli alanlar›n
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oluflturulmas›, yani bir kesitte çekme donat›s› içinde gerekli iflle-
rin oluflturulmas›n› sa¤lad›ktan sonra, arada fazla olan k›s›mlar›n
a¤›rl›¤›n› azaltarak, sistemi çözeceksiniz. Bize iki üç ayr› farkl›
yönü vard›r. Birincisi; düfley yönden çözümünde, çünkü üzerine
gelen yükler azalt›lm›flt›r. ‹kincisi; yatay yükler aç›s›ndan, yatay
yap›n›n a¤›rl›¤› azaltma içinde, yatay .. olacakt›r, üç de ekonomi-
si. Tabii, aral›klar›n›n boflalt›lmas›n›n de¤iflik koflullar› var. Birin-
cisi; e¤er ben bu aral›klar›n› bofl b›rakmak istiyorsam yapabili-
rim, ancak kal›p özelli¤i aç›s›ndan, kal›p maliyetinden bir nokta-
da gelecekse .. bu .. bunu biraz daha farkl› düflünün, aç›kl›klar›n
bir dolgudaki aç›kl›k yönünden uygundur, ama di¤er dolgusun-
da da aç›klar büyükse, o zaman her iki yönde içli döfleme yap-
maya çal›fl›l›r ki, di¤er yönde de sistemi çal›flt›r›r. Tek yön yapt›-
¤›m›z anda, sistem art›k sadece bir yönde .. di¤er yönde de üze-
rindeki sistemi ba¤layan 7-8 santimlik döflemelerden oluflan. 

Bunun biraz daha ilerisine gitti¤imiz zaman da, her iki dolgudaki
diflli döfleme, kaset döfleme, yani bir noktalar›ndaki, her iki yön-
den gelen elemanlar›n ortak çökmesini sa¤layacak flekilde dü-
zenlenen sistemlerdir. Bununla da çok büyük aç›kl›klar›n geçile-
rek, betonarmede belli s›n›rlamalar yapabilece¤imiz bir sistem
asl›nda. Ancak, sonuçta kaset döflemelerin kiriflli kaset veya ara-
l›klar›n büyüklü¤üyle veya küçüklü¤üne göre de sistemin de¤er-
lendirilmesi biraz daha farkl› olmaktad›r. 

Kiriflsiz döflemede, kiriflsiz döfleme, yani mantar döfleme dedi¤i-
miz tehlikeli bir döfleme tarz›m›z. Özellikle, çok son s›ralarda ka-
l›p iflçili¤i, kal›p aç›s›ndan, h›z aç›s›ndan çok de¤erlendirmeye
çal›flt›¤›m›z, ancak özellikle z›mbalama riskini ve kesit maliyetleri
aç›s›ndan da de¤erlendirilmesini, çünkü kesit maliyeti sadece
döflemeyi kendi kabul edebildi¤i, bu defa döflemeyi tafl›yan ko-
lonlardaki boyutlar›n aç›kças› z›mbalama hesab›n›n tam anlam›y-
la yap›lmas›, ben bunu z›mbalama donat›s›yla gideririm diye bir
düflünceye de kap›lmadan, mümkün oldu¤u oranda kesitin bü-
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yüklü¤ünü, belli s›n›rlar›nda elbette kiriflsiz yapaca¤› 40-50 san-
tim de¤il, onun da bir s›n›r› var. Az önce söyledi¤im gibi, kal›b›n
artt›kça, a¤›rl›¤› art›yor, kendi a¤›rl›¤›n da tafl›makta zorland›¤›
noktalara ulaflt›¤› için, biz belli s›n›rlara kadar kiriflsiz döfleme
yapmay› düflünürüz. Bazen kiriflsiz döflemelerde z›mbalamalar
aç›s›ndan bafll›k tabir etti¤imiz biraz da artan elemanlar kullan›l›r. 

Dikdörtgen biçiminde, çift çal›flan elamanlar. Bunlar için birkaç
bilgi aktar›rsak, yani bir döfleme büyüklü¤ünün aflar› büyüklükte,
yani kiriflli döflemede çok aflar› döfleme tiplerine gitmemek gere-
kiyor. Çünkü, bu tarzdaki döflemelere bafllad›¤›m›z zaman da, iki
ayr› konu var. Birincisi; imalat aflamas›ndaki iskele ve kal›p iske-
le sorunlar›. ‹kincisi de, ileride oluflabilecek seyimleri önleyeme-
mek. Sizin verece¤iniz kal›nt›lar› düflünürseniz, belli bir kal›nl›¤›
veriyorsunuz, yan taraftaki daha ince kal›nt›lar›n yerinde takip et-
medi¤iniz sürece, bunu flöyle söyleyeyim: Büyük salonlarda 15-
16 santim kal›nl›¤›nda döfleme veriyorsunuz, yan döflemeleriniz
12 santim kal›nl›¤›nda ve salonda yürürken .. gidiyorsunuz. 

Bu tür büyük plaklar› yapabiliyorsan›z, parçalayarak tali kirifllerle
bölerek yapmak laz›m veyahut da az öne bahsetti¤im asmonel
tipi sistemlere gitmek gerekiyor. Asmonel gibi sistemlerde bir
defa kirifl sarkmas›n› yapm›yoruz. Bu da bir noktaya kadar üzeri-
ne duvar yerlerine ilk baflta konulmuyor, duvar yerlerini de¤ifltir-
di¤imizde .. ederseniz ki, bir 15 santim kal›nl›¤›ndaki duvar›n
a¤›rl›¤›n›n herhangi bir kiriflin üzerine .. üzerine geldi¤inde olufl-
turaca¤› teside düflmüyorsunuz. 

Ayn› flekilde seyim aç›s›ndan yeterli kontrollerin yap›lmas› ve ki-
riflsiz döflemelerde de yatay yüklerin perdelerle tafl›nmas› ve ayn›
flekilde yönetmeli¤imizde belirtilen TS 500’le belirtilen bafll›k d›-
fl›ndaki boflluklara gidilmesi. Kiriflli plak döflemelerde yine birta-
k›m s›n›rlar›m›z var. Bir ve iki do¤rultudaki çal›flanlar. Bunu basit
fleklide geçebiliriz. 
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Diflli döflemeler, burada tekrar bir do¤rultuda dolgu plaka diflli
döfleme. Kirifllerdeki kural bas›nç donat›s› gerekmeyecek flekilde
bir ivme donat›s› ve minimum kayma donat›s› olacak flekilde ke-
sit boyutu. Kiriflsiz plak döflemelerimizde gene döfleme kal›nl›¤›
belli, aç›kl›¤›n› 18 cm3 olmas›. Tablolu olma durumunda bu ölçü-
lerimizin bunlar› hepsi TS-500’le yaklafl›k hesap yöntemiyle belir-
tilmifl. 

Kirifllerde birtak›m koflullar›m›z› düflünüyoruz. Birbirini izleyen
aç›kl›klar›n çok farkl› olmamas›n› sa¤lamaya çal›fl›yorum. Ancak,
bu bizim .. engel olaca¤› için, mümkün olamayabiliyor. Eksenler
aras›nda çok farkl› olmamas›, kenar aç›kl›¤› mümkün oldu¤u ka-
dar bunlar basit konular, ama bu yap› stratejistlerinde bir çerçe-
venin çözümünde oluflabilecek riskleri daha aza indirgeme aç›-
s›ndan de¤erlendirilmesi. 

Büyük yükleri tafl›yan .. büyük olan kirifllerin birbirilerine tafl›t›l-
mamams›, bunlar›n kolonlara oturtularak, yani kirifllere sa¤lana-
rak, fazla miktar› sa¤lanarak giderilmesi. Yan›, katta aç›kças› yük
.. bir baflka kirifle saplanabilir, baflka kirifle saplamak ve aktar-
mak. Bunlarla ilgili birkaç tane örne¤imiz var, flimdi bunlar› gös-
termeye çal›flaca¤›m. Mümkün oldu¤u kadar süneklilikten yarar-
lanma, en az üç aç›kl›k bulunmas›. Eksen aral›klar›n›n seçiminde
serbest olunursa tabii ki, buna en uygun ekonomik aç›kl›klar›n
araflt›r›lmas›, günümüzde tabii bu de¤iflik de¤erlere ulafl›yor. Bu-
nun yan›nda burada belirtmedi¤im baz› birkaç tane fley söyleme-
ye çal›flaca¤›m. Birçok fazla yap›lan hatalardan birisi konsol, ki-
rifl, konsol kirifli yap›l›p, peflinde herhangi bir kiriflin bulunma-
mas› ve döflemeden ç›kan perdeyse, peflinde döfleme bulunan
elemanlar›n ki, bizim ülkemizdeki ç›kmal› binalar›n sorunlar›n-
dan birisi. 

Bir baflkas›, bina içinde kiriflin bir noktaya kadar, arkadafllar
konsol uç noktas› serbest deplasman yapabilen bizim uç nokta-
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m›z, e¤er ucunda herhangi bir döflemeyle ba¤l›ysan›z, serbest
deplasman yapam›yor, konsol de¤il, farkl› bir sistemdir. Müm-
kün oldu¤u kadar bu sistemlerin ona göre de¤erlendirmesi la-
z›m. Çok basit bir kavramd›r, böyle çok alg›lamad›¤›m›z, es geç-
ti¤imiz bir kirifl düflünelim. Aç›kl›¤›n orta noktas›nda, bu nokta-
dan gelen tüm yükleri tekil yük olarak verdi¤imizde, momenti
50--44 ayn› yükü sa¤layacak kirifl iki ayr› kiriflte, buraya iki ayr›
kiriflte yükü aktar›yoruz, ayn› yükte olanlar›, deredeki yüklerini
momentimiz belirli, düzgün yere getirirsiniz, belirleyebilirsiniz.
Tekil yüklerin aktar›lmas›nda da düflüncelerimizde bu noktada
biraz da dikkatli davranmaya çal›flal›m. 

Baz› yerlerde gene döflemelerin büyüklü¤ünü düflünerek, baz›
bölünmeler de¤erlendirmemiz laz›m. Bu da iki ayr› basit örnek.
Birincideki ve ikinciyi ayr› ayr› k›yaslarsak, ikincide do¤rultular›,
bu daha çok asmonel sistemlerde, a¤›rl›¤› büyük aç›kl›kl› sistem-
lere geçerken, yani k›sa do¤rultuya dik, uzun do¤rultuya paralel
elemanlar›n kullan›lmas›. Buradaki kullanman›n amac› da flu k›sa
aç›kl›kl› kirifllerdeki rijitli¤i daha büyük olan kirifllerin, daha fazla
yük alabilece¤ini de düflünerek, o noktada yüklenme. Yani, flu
do¤rultuda kulland›¤›m›z anda, bu çerçeve kirifllerinin bunu tafl›-
yamayaca¤›n› düflünmemiz laz›m. Asmonel de¤erlendirmesinde
zaten çok karfl›m›za ç›kan bir yöndür. 

Az önce bahsetti¤im sistemlerden birisi flu: Bu yap›lan, çok yap›-
lan bir fley. Bir konsol kirifl, nas›l olsa arkas›na ben fluraya birkaç
tane donat›m koyar›m, bir kirifl donat›s›, ad› gizli kirifltir ve buna
göre nas›l çal›flacakt›r? Belli de¤il. Çünkü, flu noktalar art›k za-
manla oluflacak bizim için birtak›m döflemeler oluflacak riskler,
döflemeden sonra da tabii ki, ayn› anda kolona girecektir. Çün-
kü, flu kolonda oluflan momentlerin ben bu sisteme tam anla-
m›yla veremiyorum ki, ülkemizde bu çok yap›l›yor ve biraz son-
ra bir örne¤ini gösterece¤imiz Zümrüt Apartman›. 

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
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Burada da yine bir do¤rultuda çerçeve oluflturamam›fl›z, flurada
da çerçeve oluflturamam›fl›z. Mümkün oldu¤u kadar yap›lar›m›z›
her iki do¤rultuda çerçeve oluflturmaya özen gösteriyor. Yani,
özen gösterimi de¤il, yapmak zorunday›z. Çünkü, çerçeve olufl-
turamad›¤›m›z anda yatay yük almakta, yatay yük, çerçeveli olan,
sadece çerçevelere girecektir, uzun zamanda da enerji tüketimi
sadece flu sistemi düflünürseniz, flu do¤rultudaki enerji tüketimi,
benim flu kirifllerde, fluralarda kiriflim yok. Tabii ki, konsol kiriflin
çerçeveye ba¤l› olmad›¤› için tüketimi söz konusu de¤il. 

Bu bahsetti¤im kattaki çok yap›lan bu bir dolayl› mesleklerle il-
gili basit bir fley ama, ancak size bir uygulama projesi haz›rlaya-
rak, sunulan bir projeyi biraz sonra bunun da üzerinde göstere-
ce¤im. Yani bunu flema olarak çizdik. Bak›yorsunuz, flu kirifl bu
kirifle saplanm›fl, bu buna saplanm›fl, bu da buna saplanarak, bu
yükü aktar›m›. Bu yap›l›yor, yani çok da karfl›m›za ç›kar. Aç›kça-
s› katta ilk kez görüyoruz. Yükü çerçeveler vas›tas›yla en k›sa fle-
kilde kolonlar ve kolonlardan temele aktar›lmak zorunday›z. Ko-
lonlar›m›z tabii ki, eksenlerin kesiflme noktalar›n› da yerlefltir-
mek, yerlefltirmek zorunday›z. Bunlar›n temele kadar inmesini
sa¤lamak zorunday›z. Her kolon iki do¤rultuda kirifllerle ba¤lan-
mal› ki, çerçeve oluflumunu sa¤layal›m. Rijitik merkezinin ve
a¤›rl›k merkezinin birbirine çok yak›n olabilecek flekilde dengeli
yerlefltirelim, kurulman›n oluflmamas›. Her iki do¤rultuda da bir-
birine yak›n rijitlikler elde etmeliyiz. 

De¤iflik perde sistemleri, örne¤in burada her iki do¤rultuda da
mümkün oldu¤u kadar oluflturulan perdelerimiz. Ortada bir aç›k
kutu bir perde, bu çok karfl›lafl›lan, tart›flmas› da süren aç›k bir
tür sistem. Ancak, biz ne yap›yoruz? Bunun tamam›n› al›p, bir
kesitte farkl› bazlarda, farkl› tamam›n› bir kesit al›p, buna göre
de tek bir eleman sistemi yatay yüklerinizi sanki karfl›layacakm›fl
gibi bir sistem yap›yoruz. Bunun biraz daha boyutunun büyük
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al›nd›¤›n› düflünün, benim sistemim bu flekilde çal›flacak m›? An-
cak, kapal› tüpse, tabii ki bunun tarz› farkl›. 

Burada da gene iki do¤rultudaki yerlefltirilmifl birtak›m perde sis-
temleri. Burada gene ayn› flekilde mesela biri iki ayr› fley var. Bi-
rincisi; ba¤lant›lar› zay›f prefabrike panolar, döflemeler halinde
perdeler birbirine olabildi¤ince yak›n, çünkü döflene sistemleri
çok birbirinden aç›ksa, yatay aktar›m› aç›s›ndan da zorlanmama-
s› aç›s›ndan rijit döküm bir betonarme sistem var. Perdelerin ara-
s› aç›k oldu¤u, bir di¤eri de tabii ki bunlar›n ayn› flekilde iki
do¤rultuda da süneklik yerlefltirmeye çal›fl›l›yor, yerlefltirilmesi
gerekiyor. fiunun gibi bir sistemin olmamas› laz›m. Bu hatal› bir
sistem. Ancak, yap› boyu aç›s›ndan, grup boyu aç›s›ndan da
noktay› vurgulamak gerekiyor. 

E¤er flöyle bir sistem yap›yorsak, bunu da buraya koymam›z,
dikkat etmek zorunday›z. Çünkü, her iki ucu tutulu bir sistemde
rötre tespitlerinden dolay› bu sistemde çatlama olacak, çünkü
rötrede, büzülmede yap› içe do¤ru, yani flu çerçevede içe do¤ru
olacak bir çekmenin perdeler taraf›ndan sa¤lanamayaca¤› için
herhangi bir kiriflin istedi¤i deformasyonu yapamayaca¤› için, bu
kirifllerinde çatlaklar oluflturuyor. Onun için flu mümkün oldu¤u
kadar bizim yönetmeliklerimizde bize önerilen boylarda yap-
mak. Ancak, bunun hesab›n› yaparak, ben burada rötre tespitle-
rini al›yorum diye yapabiliyorsan›z, tabii ki bunu uygulars›n›z.
Ancak, içerdeyse, bunun o derece bir endiflesi yok. 

Bu da daha önce yap›lm›fl, örne¤in basit baz› perdeler var. Ben
sistemi daha vurulmas›n› önleme ad›na ilave perde koymak isti-
yorum. fiurada mevcut flu perdelerim var. Yatay blokta flu belli
rijitlik merkezi fluralarda olan bir sistemi rijitlik merkezini daha
iyi yalma aç›s›ndan flöyle bir perde veya köflede daha önceden
yerlefltirilmifl böyle anlams›z bir perdeyi dengeleme aç›s›ndan da
gene iki ayr› perde koyarak, sistemin vurulmas›n› aza indirmek
veyahut da ortadan kald›rmak. 
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Bu tarzda de¤iflik kesitte mevcut bir yap›m›zda dikdörtgen olma-
yan, ç›k›nt›lar› olan bir yap›da da rijit olan taraftan oluflabilecek,
vurulmay› sa¤lama aç›s›ndan da ilave rijitlik merkezine, a¤›rl›k
merkezine yaklaflt›racak fleklide de ilave perde koyabiliriz. 

Bu da k›sa kolon oluflumu. K›sa kolon oluflumu, boyu k›sa olan
kolon anlam›nda gelmesini, çünkü çok yanl›fl de¤erlendirmeler
yap›l›yor, bizim iki ayr›, üç ayr› flekilde oluflumu birincisi çerçe-
veler aras›nda normal katlarda arada yerlefltiren kirifller önemli.
Yani .. kiriflleri gibi veya tam ortas›nda döflemeye ba¤l› de¤il, kat
de¤il, ba¤lant›l› olan kirifllerde ki, bu daha çok sa¤l›kl› kirifllerin
oluflturdu¤u kolonlar›m›zda e¤er sa¤lan›rsa bunun bu yükseklik-
teki bir kolonun rijitli¤inin karfl›s›nda verebilecek tespitleri ala-
rak, buna göre boyutland›rm›flsan›z, bir sorun yok. Ancak, bunu
boyutland›rma flans›n›z her zaman için o kadar büyük de¤il.
Onun için mümkün oldu¤u kadar bu tarzdaki kaç›n›lmas›. 

‹kincisi; özellikle bodrum katlarda tamamen bant pencerelerde
yap›lan bir sistem. Bodrum katlar›m›zdaki küçük bir brandes
penceresi, üst katlardan gelen d›fl kolonlar›m›z bu noktalarda ge-
riye kal›r. Bunlarda oluflan k›sa kolonlar›m›z tamamen bant pen-
ceredir. Üçüncü bir k›s›m da, bunlarda baz› say› sistemleri hiç
dikkat etmedi¤imiz, yap›lar›m›zda bugün birçok yerde ölçmeye
neden olan duvarlar›n etkisiyle oluflan .. alanlar›m›z var. ‹kinci-
sindekinin giderilmesi için, özellikle bodrum katlar›m›zdaki bant
pencerelerin oluflumlar›ndan mümkün oldu¤u kadar kaç›nmak.
Bir dolu bir bofl yapars›n›z veyahut da kolon etraf›nda belli per-
de doluluklar› yapmaya çal›fl›rs›n›z. Çünkü, deprem an›ndaki ilk
gelecek, son derece rijit bir elaman›n biz onu hesaplamam›fl›zd›r
erece¤i yatay yükü kesme kuvvetini kayma kullan›m›n› kesinlik-
le sa¤lamayacakt›r. 

Üçüncüsü; en çok üzerinde durmam›z gereken duvarlar›m›z›n
yap›da belli yükseklikten sonra bulunmas› örne¤in flu tarzdaki,
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bunu yönetmeli¤imizde k›sa kolon oluflumundan kesinlikle kaç›-
n›lmas›n›. Biz de hesaplar›m›zda kat üstünden, kat üstüne bir he-
sap yapar›z. Ancak, yerinde flu perdemizin bizim sisteme verdi¤i
bir doluluk, kolon boyunun flu arada de¤erlendirmemizi sa¤laya-
cakt›r. Bu boyu ald›¤›n›z anda sistemde üst momenti, kolonun
üstündeki moment, art› alt›ndaki momentin flu boya böldü¤ü-
müz anda oksijen kesme kuvvetinin bu aradaki koydu¤umuz
kayma donat›s›n› sa¤lamayacakt›r. Aç›kças›, daima gördü¤ünüz
özelliklerini tüm yap›larda, zemin katlarda ve baz› yerlerde ze-
min kat› çevresini tamamen duvarlar› kapl› olan yap›larda gördü-
¤ünüz bir hasar. 

‹ki katl› idare binas›, iki katl› çevresini tamamen dolu yapm›fl,
küçük k›sa kolonlar, yap›da baflka hasar yok gibi, sanki aynen
geri üzerine inmifl, çünkü onun oldu¤u bölgedeki bütün çevre-
deki k›sa kolonlar kesilmifl gibi bir fley. fiimdi, art›k bu saatten
sonra onun ne güçlendirilmesi, o bina y›k›l›p, yeniden yap›lacak-
t›r. Yani, baflka tasar› aflamas›nda ihmal etti¤imiz çok basit bir
mühendislik hatas› diyece¤im. Mühendislik hatas›ndan dolay›
tüm yap›n›n y›k›larak, yeniden yap›lmas› veya daha ileri aflama-
ya da gidebilirdi. ‹çinde can kayb›n›n da olmas› mümkündü. 

Temellerimizde yüzeysel temeller ve derin temeller diye ikiye
ay›rabiliriz. Bizim genelde yapt›¤›m›z temellerimiz yüzeysel te-
meller, yani bunlar duvar alt› tekil temel, sürekli temel do¤rultu-
da veya radye temel. Derin temellerimizse, daha çok kaz›kl› te-
mel tabir etti¤imiz veya .. tabir etti¤imiz biraz daha farkl› de¤er-
lendirece¤imiz konudur. Ancak, zeminlerimizin durumuna göre
de o kaz›kl› temelin mümkün oldu¤u kadar hesap tarz›n›n iyi bi-
linmesi. 

Bu arada depremlerde basan nedenlerden birisi de derz, yani ya-
p›lar›n birbirine yak›n, birbirine geçik yap›lardaki çekiflleme etki-
sinin ortadan kald›r›lmas› aç›s›ndan oluflacak bir derz aral›klar›.

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
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Derz aral›klar›n› hepimiz biliyoruz. Ancak, kentlerimizdeki olu-
flan blok nizam›nda herhangi bir yap› yap›lm›flt›r, ikinci yap› ge-
lir ona biner, aynen onun kendi duvar›n› .. olarak yap›lm›flt›r. Bir
di¤eri onun yan›na gene ek yap›l›r. Biz istedi¤imiz kadar duvar›
.. veya büyük bloklar›m›zda kendi içinde blok boylar›n› sapma
aç›s›ndan yap›lan temellerimiz vard›r. Bunlar için de gene ayn›
flekilde derz boflluklar›n› yeterli ölçüde bulunmas› gerekiyor,
çünkü, yeterli ölçüde bulunmazsa ne olacakt›r? Bu defa her ikisi
karfl›l›kl› birbirine, yani ayn› anda, ayn› sal›n›m yapmas› de¤il,
farkl› sal›n›m yapmas› da, birbirine çarpmas›ndan oluflacak tesir-
lerdir. 

Yönetmeliklerimizde bunlarla ilgili birtak›m kurallar›m›z var, an-
cak biz bu derzlerde de¤erlendirip, özellikle depreme dayan›kl›
bir yap› tasar›m›nda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ar-
kadafllar›m›zla, ö¤leden sonra ben unutuyorum. Adada 5 veya 6
blok vard›, flu anda say›s›n› hat›rlam›yorum, ama ortadaki bir
blokta bu bloklar do¤rultusunda bir perde zemin kat›, zemin ka-
t› di¤er bloklardan tafl›y›c› sistemlerde herhangi bir flekilde perde
veya fley yok. Her iki blok bafl›ndakiler hasar görmüfltür, çünkü
art›k bunlar›n hepsi beraber çal›fl›yor. Ancak, ortadaki blok ken-
disine has, kendisine özgü bir perde konulmuflsa, sadece bu o
blok için konulmufltur. Di¤er kolonlar için konulmufl, sizde çok
büyük bir çaprazla perdeyi çok ciddi hasar oluflturmufltur, yani
binan›n y›k›lmas› gereken bir yap› oluflmufltur. 

Derzde, derz boflluklar›ndan dolay›, kendisinden sonra baflka ya-
p›lar› da tafl›mak zorunda kalabilirsiniz veya ani çekiflleme etkile-
rinde de kalabilirsiniz. Bazen kat hizalar›n›n, yer kat hizas›nda
bulunmamas› nedeniyle, di¤er blokun kat›ndan gelecek bu çe-
kiflleme etkisi, bizim kat hizas›nda de¤il, kolon ortalar›na gelme-
si, yönetmelikte ayr›ca bunu cezaland›r›yor, burada daha da bü-
yük de¤erlere de ulafl›l›yor. Ayn› flekilde, deprem derzleriyle ilgi-
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li durum. R/4 ancak aksi halde de R/2 ortalama olmas› durumu,
bunlar yönetmeliklerimizde var. 

Burada da derzlerle ilgili, e¤er derz oluflturulmazsa kanatl› bir
yap› dikildi¤ini düflünün, böyle çok farkl› yap›lar. fiu yap›daki
oluflabilecek kendi bafl›na çal›flabilece¤ini, Birtak›m yap›lardaki
olan uygun veya uygun olmayan bir fley de¤il. fiu birincisi; ters
sarkaç tipi bir yap›ya da neredeyse tabirimizce .. bir sistemdir.
Büyük kütlelerin yukar›da olmas›. 

‹kincisi; sistemde üst kat, farkl› kat yüksekliklerinde olan bir
blok tarz› veya burada oluflan bu tarzda bir sistemde .. veya iki
ayr› blokon aras›nda rijit ba¤lant›, böyle k›sa rijit ba¤lant›. Bunla-
r›n yerine biz ne yapabiliriz? Elbette, birincisinin yerine farkl› kat
kütlesinin üstte de¤il, altta oluflabilecek flekilde, bunlar›n bu
noktalardan ayr›lmas›n› sa¤lamak veya bu noktada gene ayn› fle-
kilde tabana kadar gelmesi. 

Üçüncüsü; sonda da her iki bloku ba¤layan elemanlar rijit ele-
man› de¤il, basit mafsal fleklinde ba¤lanmas›, mafsal tabii ki ya-
p›sal mafsal, plastik mafsal de¤il. 

Bizim projelerimizde tasar›m aflamalar›nda flöyle bir genel bakar-
sak, genelde tabii bu her zaman uygulanan bir fley de¤il, ama
uygulanmas› do¤ru olan bir sistem bu. Çünkü, bir tasar›m, yap›
tasar›m› yap›l›yorsa, bir ifllev buna uygulanacaksa, bu ifllevi bu-
nun içindeki yapacak kiflinin, biz mühendislerin her aflamas›nda
bulunarak, yönlendirmesini yapmak zorunday›z. E¤er, ilk bafllar-
da bu yönlendirmeyi yapmazsak, sonras›nda da anlams›z bir yer-
de mimar›n do¤rudan tasarlay›p, çözülemeyecek bir sistemi bi-
zim karfl›m›za getirmesiyle olur. “Bir 500 ölçekli fikir projesi afla-
mas›nda genel boyutlar›yla bunu sa¤layabilir miyiz?” gibi. Bunlar
bir ileri aflamada görüyorum, peflinden 200 ölçekli avan ve kesin
projemiz. Sonucunda da bu kesin projede boyutlar› olgunlaflt›k-
tan sonra da uygulama bölümüne gidece¤iz. 

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
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1/500 ölçekli fikir projesinde tafl›y›c› sistemin malzemesi, birta-
k›m yükleri, tipleri ve nerelerden ayr›labilece¤ini ve bununla ilgi-
li birtak›m derzlerimizi, yani ben fluralardan fluradan bu yap›y›
ay›rabilirim, flu tarzda plantasyonum olabilir gibi. 

‹kincisi; art›k tafl›y›c› sistem 1/200 ölçekli avan proje nedir? Biraz
daha ileriye gitmifliz, tafl›y›c› sistem tipini seçmifliz, malzemeyi bi-
raz daha netlefltirmifliz, art›k aç›kl›klar, eksenler ve derz yerleri
netleflmifltir, döfleme sistemini kurgulamaya çal›flm›fl›zd›r. Art›k
zemin iliflkisine göre temel sistemini belirlemiflizdir; hatta hatta
baz› elaman boyutlar›nda olas› boyutlar› ç›kartarak, tabii ön he-
saplarla ç›kararak yapmaya çal›flm›fl›zd›r. 

Bundan sonra 1/100 ölçekli kesim projeleri, bizim asl›nda art›k
burada tafl›y›c› sistem tipi kesinlefliyor. Bununla ilgili elemanlar›-
m›z›n boyutlar› hemen hemen kesinlefliyor ve yaklafl›k bir kal›p
plan›, yaklafl›k de¤il, kesin .. plan›ndan oluflmufltur. Bizim bura-
larda uygulama projesine geçmeden önceki son halidir. Ancak,
biz de ne yapar›z? Biz 1/100 aflamas›nda, 1/50 aflamas›nda ikisi
birleflir. Çünkü, art›k boyutlar› tahmin edilir bir boyutlarda gidili-
yor. O boyutlar› ondan sonra tekrar çözeriz, çözümlerde birta-
k›m de¤ifliklikler varsa, al›r›z bafla, tekrar düzeltiriz gibi bu afla-
ma de¤iflir. Ancak, bu sistemlerin tarz› da normal bir ak›fl siste-
minde, di¤eri de 1/50 ve 20 ölçekli uygulama projesi. 50’de kal›p
plan› ve di¤er konular. 20 ölçeklisinde de detaylar›m›z› veriyo-
ruz. Bu detaylar›m›z› da hemen hemen birçok noktalar›m›z var. 

50-20 ölçekte de kat plan›, kolon aplikasyon, temel kal›p, kirifller
ve temel. fiimdi, bizim yap›lar›m›zda depreme dayan›ks›z yapt›¤›-
m›z yap›lardaki karfl›laflt›¤›m›z hasarlardan flöyle bir genel anla-
m›yla bakarsak, birisi zeminden kaynaklanan hasarlar›m›z, ze-
minde s›v›laflma, tabii geçti¤imiz y›llarda az çok bundan bahse-
dilmifl olsa bile, en çok 99 Marmara depreminde Adapazar›’nda
oluflan, Adapazar›’nda çok net bir flekilde kendisini gösteren bir
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zemin hasar nedeni s›v›laflma, yani suyun bas›nc›n›n çok yüksek
olmas› ve yap›da, yap›n›n kendi aras›ndaki art›k daneler aras›n-
daki sürtünmenin kald›r›l›p, kalkarak, yani yap› tamamen bir s›v›
hale gelmesi fleklindeki bir zemin hasar›. 

Faylanma, elbet fay bölgesine yak›n, bir de afl›r› zemin. E¤er ze-
min deformasyonu e¤er zemin etütlerimiz yeterli bilgilere sahip
de¤ilse ve biz bunu bafltan savma yapt›ysak veya yapan kiflilerin
bu konuyu iyi de¤erlendirmeden yapt›ysa veyahut da gelen bir
ileri .. de¤erlendirmeden projelendirdiysek, karfl›m›za ç›kacak
afl›r› zemin deformasyonu. Yani, yap›m›z›n alt›nda iki farkl› ze-
min de ç›kabilir. Bulundu¤u yerden çok farkl› konular olabilir
veya bir grubu yak›n k›smen dolgu gibi bir yere oturtulmaya ça-
l›fl›lm›flt›r, projelendirmeden bu türlü fleyler biraz afl›r› zemin de-
formasyonu. 

Yap›m sürecindeki baz› hatalar, hatalardan kaynaklanan hasarlar.
Bunlar mimar› ve tafl›y›c› sistem hatalar›, bu koldan bizim yapt›-
¤›m›z, bizden kaynaklanan hatalar. Tabii ki, bunun yan›nda bu-
rada bizim verdi¤imiz birtak›m detaylardaki karfl›laflt›¤›m›z, vere-
medi¤imiz detaylar ve bunlar›n yetersizlikleri vard›r. Bunun öte-
sinde de yerindeki uygulamadan ç›kan yap›m hatalar›. 

Sistem hatalar›na bakarsak, planda bir simetri bozuklu¤u, yeter-
siz rijitli¤imiz yap›da var. Yükseklik boyunca ani rijitlik ve daya-
n›m de¤iflikli¤i, bunlar hepsi bizim düzensizliklerimizden kay-
naklanan, yükseklik boyutlar› kat alan› dahiliye de¤ifliklik, yu-
muflak kat, çerçeve elemanlar›ndaki süreksizlik, kuvvetli kirifl za-
y›fl›¤› olan en önemlilerinden, k›sa kolon oluflumu, büyük kanat-
l› bina sistemi seçimi, yani yap›daki sistemi daha düzgün dik-
dörtgen, sistemler yerine, daha büyük kanatl› hale getirilen sis-
temler ve bir de az önce düflündü¤ümüz bitiflik nizam, yani ya-
p›larda karfl›laflt›¤›m›z yetersiz ders, çekiflleme etkisi. 

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
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Detayland›rmadan da hatalar, bunlar ayn› flekilde yap›lardaki
karfl›laflt›¤›m›z hasar türlerinden. Kenetlenme boyu yetersizli¤i,
ayn› flekilde bindirme boyu yetersizli¤i ve yetersiz sarg›lamas›.
fiu andaki yap›lar›m›z›, mevcut yap›lar›m›z› inceleyin, üçüne he-
men hemen her zaman karfl›lafl›yoruz. Hele flu üçüncüde yetersiz
sarg› donat›s›n› her yerde karfl›lafl›yoruz. Bindirme boyunu asl›n-
da birço¤umuzun bunu tam takip edemiyor, ama bindirme boyu
o andaki elindeki demir boylar›yla ilgili. Bunlar›n miktarlar›n› bi-
zim yönetmeliklerimizde önerdi¤imiz konular. 

Kolon ve kirifl uçlar›nda tabii ki yetersiz sarg› donat›s› olmad›¤›
için, plastik mafsal oluflamamakta, dolay›s›yla yetersiz süneklik
ve elemanlar›m›z k›r›larak göçmektedir. Yap›m hatalar›nda tabii
bu her zaman karfl›m›za ç›kan beton kalitesinin düflük olmas›,
bunda birkaç fley söylemek istiyorum. Bizim yönetmeli¤imizde
Atilla Beyin söyledi¤iyle ilgili, özellikle baz› bölgelerde 16-20 ta-
mam›na ç›kar›lmas›, 3-4 üncü derecede deprem bölgelerinde bu-
nun 2’16 yap›l›yordu. Bizim haz›r beton firmas›ndan ald›¤›m›z
betonu C-16-20-25-30-40 ne olursa olsun, bizim için yerine yer-
lefltirilen ve sonucunda 28 mukavemetini ald›ktan sonraki beton.
Biz ne yap›yoruz? Bu üretim aflamas›, üretim aflamas›n› do¤ru ya-
pabiliriz, haz›r betondan do¤ru de¤erler alm›fl olabiliriz. Ancak,
yerlefltirilmede dikkatsiz davrand›¤›m›z anda, yani vibrasyon ve
donat› iliflkilerinden dolay› belirli yerlere betonun girememesin-
den kaynaklanmas›, bir di¤eri de yerlefltirmeden sonra betonun
belli sürede dengelemek aç›s›ndan bak›m› söz konusu, yani en
basit tabiriyle betonun sulanmas› veyahut da hava boflluklar›na
uygun olarak betonun korunmas›, betonun korunmas› gerekiyor.
Biz bunlar› yapm›yorsak, en iyi betonu da alm›fl olursak alal›m,
bunu sa¤lamal›y›z, bu birincisi. Ayr›ca, belli bölgelerimizde haz›r
beton iliflkisinin oluflan bofl yerler var, ama genelde art›k ülkemi-
zin bütün kentlerinde, ilçelerin ço¤unda bu var. Art›k k›rsalda da
buralardan geri çekilip, gitmeye çal›fl›l›yor. 
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Geçti¤imiz mevcut binalar›m›zda, geçti¤imiz dönemlerde yap›lan
yap›lardaki Türkiye’nin beton ortalamas›n›n de¤erlendirirsek C-
10, bunu özellikle söylüyorum. C-10’u C-5’lere 6’lara kadar dü-
flün betonumuz var. Bunlar da ancak yap›m hatas›ndan kaynak-
lanan. 

Devam ediyoruz, eleman boyutuna biz projelere eleman boyutu
vermifliz. Yerinde istedi¤i gibi yapm›fl, burada birtak›m donat›lar
vermifliz, bunlar› yerinde usta kendi bildi¤i flekilde yapm›fl, bizim
arkadafl›m›z denetlememifl. Bir de projede olmayan baz› tafl›y›c›
unsurlar yerlefltirilmifl. Bakars›n›z, siz bu sistemi uygulam›fls›n›z-
d›r, o kendili¤inden oraya bir kirifl atm›flt›r veya kendili¤inden
bir baflka, buras› benim gözüm tutmad›, buraya ben kolon koya-
y›m demifltir. 

Bunlarla ilgili birkaç öneriyle, ben bu birinci k›sm› bitirmek isti-
yorum. Onay projesi, uygulama projesi al›flkanl›¤›n› terk etmeli-
yiz. Yani, iki projeden kaç›nmal›y›z. ‹dareye verilecek bir proje,
idaredeki dosyas›na uygulamadaki bu biraz afl›r› gibi itham, ama
as›l maalesef karfl›laflt›¤›m›z bir konudur. Her zaman için de, bi-
zim için, bizim yüzkaram›z olan bir konudur. Projelerde bekle-
nen iyileflmenin sa¤lanmas› ve gerekli düzenlemeler ve deneti-
min yap›lmas›. Maalesef do¤ru dürüst ifllemeyen, iflletilmesi için
çaba sarf edilen bir yap› denetim sisteminin içindeki proje dene-
timi konusunun ciddi yap›lmas› bu da meslektafllar›m›z›n bu
alanda e¤itimli olmas›, bu alanda bilgili, bu alanda deneyimli ol-
mas›yla oluflturulacakt›r. 

Herkes bir kere kendisini tartmas› gerekiyor. Ben bu projeyi ya-
pabilir miyim veya ben bu projeyi denetleyebilir miyim. Bir bafl-
kas› yapt›ysa, do¤ru yapt› anlam›nda de¤erlendirmeden ç›karak,
yeniden bizim yapabilmemiz, yapam›yorsa da kendisinden bu ko-
nuda gerekli yerden ve gerekli bilgiyi, yard›m› almak zorundad›r. 
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Üçüncü bir fl›k, yönetmeliklerdeki minimum boyutlara ba¤l›, mi-
nimum boyutlara ba¤l› kal›nmas›, minimum ve maksimum dona-
t› oranlar›na da uyulmal› bu da k›r›lma türünün gevrek veya sü-
nekli karfl›laflt›rmas› aç›s›ndan, çünkü bu s›n›rlar verilmifltir. Bi-
zim göçme mekanizmam›z› ba¤lama aç›s›ndan yönetmelikte bu-
nu çok net ayr›nt›l› bir flekilde anlatm›flt›r. 

Düfley eleman boyutlar›nda “doyurucu olmal›” diyoruz. Çok na-
rin, ince elemanlara girmemesi, bu elemanlar› .. gitti¤iniz anda,
sonucunda gevrek k›r›lmaya gidecek kolon boyutlar›na gitmek-
tedir. En basit kolon boyutunda bizim yönetmeli¤imiz 25-30’du,
biz biraz daha 30-30 veya perde kal›nl›¤›n›n pas pay› konusunda
yeterli pas pay›n›n sa¤lanmas›. Fabrikasyon etriye üretiminin bu-
nun birazc›k daha flunun için söylüyoruz arkadafllar; etriye bizim
flimdiye kadar anlatt›¤›m›z zarl› donat›s›, yani kirifl birleflim yö-
rüngesindeki etriyeden bahsediyoruz. Bahsetti¤imiz bu sarg› do-
nat›s›nda bugüne kadar çevirdik, biz etriyemizi getiriyoruz. Kar-
fl›l›kl› 90 derece, bu etriye sadece size o anda, onun da üzerine
ba¤lad›¤›m›z küçük tellerle sadece kendisini tutuyor. Az önce
plastik mafsal oluflumunda sisteme ucundaki bas›nç uygulamas›
halinde, ilk ifllem nedir? Kesitin d›fl›ndaki kabuk betonu atacak,
sonra da bizim etriyemizin atmas›, bizim etriyemiz e¤er 90 dere-
ceye ba¤land›ysa ilk anda atacakt›r; neredeyse kabukla beraber
atacakt›r. Ancak, kancalar›n›n betona gömülü olmas› durumun-
da, bizim üretti¤imiz d›flar›ya ç›kmayacakt›r. 

Buna son derece özen gösterilmesi gerekiyor. Bunu yapm›yor-
sak, zaten istedi¤imiz kadar s›klaflt›rma yapal›m, istedi¤imiz ka-
dar etriye yapal›m, bizim için yoktur. Bir di¤eri de 135 derecenin
yap›lmas›, üç donat›da elbette birtak›m zorluklarla, birtak›m çat-
lamalar olabiliyor. Ancak, buna da “fabrikasyon” kelimesini bu-
nun için kullan›yoruz. Bizim .. etmemiz gerekiyor. Günümüzde
çok farkl› donat›lar›n oldu¤unu .. yüksek oldu¤unu, k›r›lgan olan
demirlerimizin bulundu¤unu ve bunlar›n art›k kullan›lmamas›
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gerekti¤ini her zaman söylüyoruz. Ancak, ülkemizde hâlâ bu ko-
nudaki ciddi bir denetimin bulanmamas›, öz denetimin bulun-
mamas› hepimizin derdidir. Art›k biz ne yap›yoruz? “Her koyun
kendi baca¤›ndan as›l›r hesab›, benim inflaat›ma gelmesin, ama
benden de uzaklafls›n” diye kendimizi koruyam›yoruz. 

Bindirme boylar›yla ilgili gene ayn› flekilde bindirme bölgelerin-
deki sarg› donat›s›, kolon kirifl ›srarla söyledik, sar›lmal› sar›lmal›,
kirifl uçlar›n› sarmal›y›z. Birleflimlerde özellikle etriye, köfle kolon
birleflimlerini muhakkak etriyelerinin bulunmas›. Yap› inflaat tek-
nikleri, kolon boyuna donat› eklerini kat ortalar›nda yap›lmas›n›
sa¤layabilirsek, asl›nda en büyük eksiklerimiz budur, ama ma-
alesef ülkemizdeki teknikle bunu yapam›yoruz. O yüzden de,
bindirme boyutunun boyu bize ceza olarak yüzde 50 fazlas›yla. 

Birleflim bölgelerine inflaat derzlerinin yap›lmas› durumunda, es-
ki betonla, yeni betonun birlikte çal›flmas›na özen gösterilmesi.
Üzerinden bir sene geçiyor, biz yeni bir beton döküyoruz, içinde
bulunan birtak›m malzemeler, hatta bir üstteki yap›lan kal›ptaki
dökülen alafl›mlar parças›ndan onun üzerine getirip, biz betonu-
muzu döktü¤ümüzdeki, biz normal bir derz düflünürken, asl›nda
kendili¤inden oluflmufl derzlerimiz var ki, alt›ndan o malzemeyi
ç›kard›¤›m›zda, iki eleman›n ba¤lant›s› kalm›yor. 

Beton dayan›m›n›n proje dayan›m›ndan az olmamas›, donat› y›-
¤›lmas›na ba¤l› olarak konsorsiyum sorunlar›n› mümkün oldu¤u
kadar aza indirmek, aralar›na beton girebilmesi, çünkü betonar-
menin demirin ne kadar az olup olmamas› de¤il, betonarme, ya-
ni betonla birlikte çal›flmas›n› sa¤lamak. Kirifl geniflliklerinde ya-
ni ayn› anda bir kolon geniflli¤ini yapt›¤›m›z anda, kiriflin özellik-
le d›fl donat›lar›yla, kolon donat›lar› ayn› anda karfl›ya geçmesi
durumunda, birisinden birisini içeri giriyor. Bizse bunu bafltan
kendimiz organize etmeye çal›flsak, örne¤in 30’luk bir kolon
yapt›¤›m›z anda, 25’lik kiriflte içteki giden donat›lar sanki kolon
anahtar›yla fazla çak›flmadan geçebilmesi gibi. 

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
DDeepprreemm  YYöönneettmmeellii¤¤ii  vvee  TTaaflfl››yy››cc››  SSiisstteemm  DDüüzzeennlleemmeessii

- 98 -



YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
DDeepprreemm  YYöönneettmmeellii¤¤ii  vvee  TTaaflfl››yy››cc››  SSiisstteemm  DDüüzzeennlleemmeessii

Perde uçlar›nda da geniflletilmifl kolon teflkili sa¤lanmal›. Dolay›-
s›yla, bu yeni yönetmeli¤imizdeki uçta geniflletilmifl sa¤larsak,
perde kal›nl›¤›m›z da o oranda azalt›r›z. Simetrik plan dedik,
önemli rijitlik dayan›ml› engeller, de¤iflik engeller ve çekiflleme-
ye engellenmeli. 

Unutulmamal›d›r ki, depreme maruz kalan yap› hesaplarda, çi-
zimlerdeki yap› de¤il, infla edilen yap›d›r. Donat›s› yanl›fl ve ye-
tersiz yerlefltirilen beton kalitesi kötü bir yap›, projesi kusursuz
olsa dahi, hasar görmeye ve y›k›lmaya mahkûmdur. 

Arkadafllar; birinci bölümdeki aktarmak istedi¤im genel anlam›y-
la bir projeci gözüyle yakalamaya çal›flt›m. Tabii ki, bizim teorik
bilgilerimiz uygulamaya yönelik .. oldu¤u için bunlar› vermeye
çal›flt›m. fiimdi, bundan sonras›na küçük bir aradan sonra, eli-
mizdeki de¤iflik uygulamalar birimi var. Bu uygulamalar› eklerin-
de size kal›p binalar›, mevcut uygulanm›fl veyahut da onun için
gelmifl, de¤iflik, hatta y›k›lan baz› binalardaki sistem hatalar›yla
ilgili karfl›l›kl› etkileflim alan› gibi size bunlar› ikinci bölümde
yazd›m. Ben her zaman söylüyorum, burada sadece tafl›y›c› sis-
tem üzerinde çal›flaca¤›m diye vazgeçmedim. Yer bilimcilerle
olan iliflkilerimiz maalesef bize inflaat mühendislerine, özellikle
99 depreminden sonra zemin etütleri konusunda en büyük soru-
nu jeoloji ve jeofizikçilerle olan karfl›l›kl› alan tart›flmas›nda ileri-
ye gidemiyoruz. 

Alan tart›flmas› asl›nda tarifli bir alan tart›flmas›. 2004’teki Dep-
rem fiuras›nda flura kararlar›n›n içinden çok net olarak belirtilen
bir dal var. Jeoloji ve jeofizik mühendislerinin yapaca¤› alanlar
tariflenmifl. Jeoloji mühendislerinin hangi alana kadar sondaj, ir-
deleme, zemin mekani¤iyle ilgili konular›, jeofizikçilerin deprem-
sellikle ilgili bunlarla ilgili araflt›rma konular›, her biri ayn› konu-
da e¤ilmifl. Buralar› bunlar yapabilir. Bizim jeoloji .. uzmanlaflm›fl
arkadafllar›m›z›n yapaca¤› durumlarda, geçti¤imiz dönemlerde
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birço¤u bizim inflaat mühendisleri yapt›. Tamam, bizim için bu
bölümden öte, yap›lar›m›zda kullanaca¤›m›z zemin etütleri, yani
geoteknik de¤erlendirme, geoteknik de¤erlendirmemizi maalesef
flu anda .. raporlar›m›zda birçok yerde jeoloji ve jeofizik mühen-
disleri taraf›ndan yaz›lmakta. 

Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›ndan sevgili arkadafl›m burada, ama geçti¤i-
miz dönemlerde birbiriyle çeliflkili ard› ard›na yaz›lar›, arka arka-
ya .. müracaat etti¤imiz anda yaln›z flunu flu yapar, bunu bu ya-
par gibi yaz›lar›n ötesinde, o dönemde ..fazlaflsa, yukar›ya ç›kar.
En önemlisi, 2 Eylül 99’dan itibaren bafllayarak bugüne kadar
geldi. Hâlâ ayn› fleyi sürüyor, bunu bir taraftan bakanl›k bünye-
sinde, birim alan›nda bizim tabii ki TMMOB .. laz›m. Maalesef,
tek cümlede bugüne kadar net bir tav›r al›namad›¤› için, kimse
karfl›s›na bir baflkas›n› almaya, göze almad›¤› için veya alsa bile
çok net tav›rlar verilmedi¤i için, bugüne kadar gelmifl. 

Bizim esas düflüncemiz flu: Deprem fiuras›nda konulan kararlar
esas istedi¤imizdir. fiura karar›nda ... alan›nda, uzman inflaat mü-
hendisi muhakkak zemin etüt raporunu son de¤erlendirmesini
yazmak zorundad›r; yani “raporu inflaat mühendisi yazmak zo-
rundad›r” diye geçmifltir. Ama bu uygulamada hâlâ daha bir yasa
maddesi veya bir fley koymad›¤› için.

Yap›lar, yap›lar›n tafl›y›c› sistemleriyle ilgili meslek alanlar›nda
söz sahibi olan tek meslek inflaat mühendisli¤idir. Bu alanda e¤i-
timi, bilgisi ve deneyimi olan inflaat mühendisidir. Bunlar konufl-
mal›d›r, yap›m›zla ilgili baz› .. konuflmamas› gerekti¤i veya konu-
flulanlara itibar edilmemesi gerekti¤ini her ortamda, her defas›n-
da dile getirmek zorunday›z. Ben bunu söylüyorum, söylemek-
ten de çekinmeyece¤im, devam edece¤im. Çünkü, bu sonunda
bizim mesle¤imiz, bizim mesle¤imizi .. bafllad›lar. Asl›mda flu
cümleyi kullan›yorlard› .. o zaman yap› üzerinde konuflacak olan
da inflaat mühendisidir. 
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Bu kadar fleyden sonra de¤erli arkadafllar›m; örneklerle h›zl› bir
flekilde geçece¤im. Az önce bahsetti¤imiz baz› olmas› veya ol-
mamas› gerekir. Bu bir kal›p plan›, gene Odaya onaylanmas› için
sunulmufl bir kal›p plan›. 4 veya 5 katl›yd›, ben özellikle kal›p
plan›n›n kendisi içinde kabul ettim. Arkadafllar; e¤er ileriden gö-
rebiliyorsan›z, tafl›y›c› sistemdeki bu kadar bindirmeli kirifller. Bu
kadar bindirmeli kirifllerden sonra da, bir baflka yönünü daha
söylüyorum. E¤er görebiliyorsan›z, kesimlere bakal›m. 30’a 32,
30’a 40, 25’e 40, 40’a 32, 25’e 50, 30’a 50, 30’a 32 yani bunun da-
ha fazla söze gerek yok. Bindirmeye bak›yorsunuz, bu bir ilimiz-
de deprem bölgesi olan bir ilimizde sunulmufl bir kal›p plan›. 

Bir baflka gene böyle sunulan kal›p plan›. Bu da ayn› flekilde ör-
neklerden birisidir. fiöyle kabaca birkaç noktay› göstermeye çal›-
flay›m. Bu elemanlara bak›yorsunuz, fluradaki baz› elemanlar, bir
de flurada birtak›m konsol yapmaya çal›flmak veya oluflulan ne-
dir, bunlar flu elemanlar›n tafl›y›c›l›¤› nedir? Bunun ucuna bir pa-
ramet yazar, fluraya bir paramet yazar, yazm›fllar zaten burada.
Ben oradakileri aynen aktar›yorum, böyle de bir tafl›y›c› sistem
kurgusu var. 

Bu gene katta benzeri girifl kirifle binme, katta dolaflmada bir ör-
ne¤i. Bak›n, bu çerçeve buna ba¤lanm›fl, çerçeve diyorum, asl›n-
da flu arada çerçeve oluflmufl, ama art›k saplamadan sonra tesir-
lerini düflünün. Bu buraya, bu buraya .. bir flekilde gelmifl. Çer-
çeve oluflumu flu arada bunun sünekli¤ini düflünün, flu tarafta
abuk sabuk bir kirifl oluflumu bu da çözümlemifl bir fley. Bir di-
¤eri bahsetti¤imiz bir konsol kirifl, arkas›nda kiriflin bulunmama-
s›. Biz bunun ne yap›yoruz? Hemen arkas›nda 2-3 tane 14 ve bu-
ray› da bir güzel destek elde etti¤imiz zannediyoruz. fiu konsol-
lar›m›z katlar boyunca indirdi¤i birtak›m tesirleri biz nelerde kay-
bediyoruz? Çünkü, düfley yükten oluflan bir momentimiz var. Bu
sistem de var, sistemde bunu hangi elemanlarla sa¤lad›k, arka-
s›ndaki döflemenin rijitli¤i nedir? 
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Bu, Konya’da incelenen bir apartman. Belki, Zümrüt Apartma-
n›’n› bunun peflinden noktalar›n› anlataca¤›m. Bunu özellikle
öne ald›m. Zümrüt Apartman›’ndan sonra, Konya’da bir bina var-
d›. Ayn› kiflilerin yapt›¤› bir binada daha önce güçlendirme ya-
p›lm›flt›, e¤er arkadafllar›m›z gördüyse, zemin kat›nda ç›kmalar›n
ucunda üç tane küçük, tel ç›kman›n ucunda üç tane yuvarlak
kolon var. Bunun resmi ç›km›flt›, o flöyleydi: Bu binalara bakar-
san›z, genelde dört daire üzerine kurulu, tamam›n› çizmedik.
Hemen hemen flöyle bir simetrisini düflünebilirsiniz, dört daire-
de. Bir köfle noktas›na bak›yoruz, köfle noktas›nda güçlendirme-
den geriye do¤ru bakaca¤›m, en altta ç›kmalar›n alt›nda bir flu
noktada, bir flu noktada, bir de flurada üç tane .. var. Oluflum
burada nedir? Bu binan›n projesi ‹zmir’de yapt›r›lm›fl, 90’l› y›lla-
r›nda. ‹zmir’de yap›ld›ktan sonra bir de malzemesi o zaman be-
ton 225 K yap›lm›fl ve de Konya olay› geldi¤inde, Konya’dan
“biz burada 225 yapam›yoruz, bunu 160’a çevirelim” diyorlar.
160’a çevrilmifl. Her iki projeyi de gördü¤ümüzde, inceledim.
Projelerdeki, proje nitelikleri ve kalitesi aç›s›ndan donat› ve ko-
lon boyutlar› aç›s›ndan ki, Konya’da dördüncü derece deprem
bölgesidir. Belki güven aç çok veriyor. Çünkü, flu kolonlar›m›z
30’a 90, 30’a 100 gibi elemanlard›r, içinde 20’lik donat›lardan ol-
dukça çok say›da gördü¤üm kadar›yla. 

Projesi bu, ama yerinde uygulamadaki proje, az önceki son sö-
züm, uygulanan proje nedir? Arkadafllar; yapan kifli flurada, flu
konsolla flunlar› ba¤lam›fl, baz› yerlerde bunlar› ba¤lam›fl, yani
iki boyutlu bir çerçevede az çok oluflturmufl, ba¤lad›ktan sonra
da buna göre sistemini de çözmüfl. Hemen hemen olabilecek
birçok fleyleri de gidermifl. Ancak, “ben bu salonun arkas›ndan
kirifl istemiyorum” diyen arkadafl›m›z, flurada iki metrelik bir
konsol, burada iki metrelik bir konsol olan yerde, flu kirifli de
güzelce kald›rm›fl, arkas›ndaki döflememiz burada. Fakat, yap›lar
bir yerden sonra imdat ça¤r›s›n› yap›yor. fiu kolonlardan birisin-
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de kattaki kolon demirleri bir yerde art›k biraz etriyesinin, biraz
da beton de¤erleriyle beraber donat› d›flar›ya ç›k›p, böyle kendi-
sini vermifltir. Normal yaflant› içinde yaflan›rken, herhangi bir
deprem yok, sadece düfley olarak, bunu böyle görünce, hemen
bir flekilde müdahale etmek zorunda kal›yorlar. Birtak›m kifliler
bunlar›n müdahaleler “ne yapabiliriz?” diye. Önce komik bir re-
sim de vard›, hemen bu binan›n d›fl alttaki ç›kmalar›, ahflap fley-
ler tekrar konulmufl, yani tafl›ma kapasitesi, sonra bir baflka grup
inceliyor. Bir üniversitedeki arkadafllar›m›z buraya bir güçlendir-
me yapm›fllar bu köflelere. Yap›lan güçlendirme flu: fiu kolonu
sar›yorlar, afla¤›dan itibaren çekiç iple, flurada flu üç noktaya afla-
¤›dan, bodrumdan da inerek, bodruma temel yap›yorlar, oradan
itibaren birer kolon ç›karak, yukar›ya kadar ba¤l›yorlar. Yani, bir
nevi flu köfleyi birazc›k daha ba¤lam›fl ve buna bir aspirin tedavi-
si uygulam›fl. Hasta hastal›¤›n› sürdürüyor, ama aspirin de geçici
olarak duruyor. 

Bunu niye anlat›yorum? Peflinden, Konya’da Zümrüt Apartman›
y›k›l›yor. Ayn› yerde birbirine yak›n, öbür binayla bunun aras›n-
daki fark, o niye y›k›lmad›, bunun aras›ndaki fark› söylemeye ça-
l›flaca¤›m. Tarz ayn› tarz, flu köflelere bakarsan›z, ayn›. Yaln›z,
buradaki boyut var, kolon boyutlar› biz projesini de inceledik,
yerinde gelen birtak›m malzeme sonuçlar› var, bir de hasar üze-
rinde yap›lan gözlemsel de¤erlendirmeler var. Türkiye’de düflü-
nün, kendili¤inden duran bir binan›n y›k›lmas› bizim mesle¤imiz
aç›s›ndan çok önemli bir fley. fiimdi, önce kolonlar›m›zdan bah-
sedeyim, alt kattaki kolonlar 25’e 100 galiba, ya 25’e 100’e 20’ye
100 ama zemin kattakiler 25’e 100 zemin kat yüksekli¤i 5,5 met-
re, sonra asmakat yap›lm›fl, k›smi asmakat. Asmakat› ilk baflta
uygulama s›ras›nda yap›lm›fl, birinci projede yok. K›smi asmakat,
fakat sonradan çelik profillerle asmakat tama tamamlanm›fl. Çelik
nas›l yap›ld›, onunla ilgili bir bilgi yok. 
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Bu kolonlar›n içinde flöyle 25’e 100 diyelim, kolonun içindeki
donat›y› size söylüyorum. Bu bina 11 katl›, iki ucunda flu uçlarda
4 fi 16 bir tarafta, 4 fi 16 bir tarafta, ortada da 6 tane .. var. Proje
donat›s› bu arkadafllar. 

Projedeki de¤erlerimizi görüyoruz. Proje de¤erlendirmesinde he-
saplar›n› açt›k, e¤er geçti¤imiz y›llarda tafl›ma gücünden önce
hesap yap›c› arkadafllar›m›za da flunu söylüyorum: Basit bir for-
mülümüz vard›. Betonu 160 yaparsan›z, 48 betonun fleyi, art›
yüzde 1 donan›m, ayn› sigma itibariyle, sigma s›f›r, art› sigmaya
yani 56 veya 62 donat› oran›na göre gidiyor. Beton 160’ta da bu
65’ten sonra 70’lere do¤ru giden bir fley. 

Arkadafl›m›z›n projesinde kolonlar›n karfl›s›ndaki gerilme 85 yaz-
m›fl orada 85’te var. Yani, buradan ifle bafllayal›m, projesinden
aç›kças› bafllayal›m. Projeden bafll›yor, bu proje de¤erleri, yerin-
de sonraki al›nan beton de¤erleri tabii ki hasarl› bir binadan al›-
nan beton de¤erleri tam itibar etmemek laz›m, ama çok farkl›
de¤erler gösteriyor. Birçok kurumlar›n ald›¤› de¤erlere bak›yor-
sunuz, yani 100’ün üzerinde olanlar da var, alt›nda olanlar da
var. Ama s›k›nt›l› bir de¤er oldu¤u için, beton de¤erimiz de bu.
Bir de, bunlar› s›ralad›ktan sonra, o çelik elemanlar›n zemin kat-
taki ba¤lant›lar›nda ne yap›ld›¤›n›, burada küçük bir yorum gö-
rüyorsunuz. Belki de kolonlardaki demirleri ç›kar›p, o profilleri
rahatl›kla da ba¤lam›fllard›r. Bu çok büyük bir olas›l›kla. Tabii ki,
en önemli buray› tetikleyici yön de flu köfle. Bu köflelerde biraz
önce belirtti¤im bundan, buna örnek olsun diye belirtiyorum.
Bunlar ikisinin aras›nda da bir kilometre kadar yer var, Konya’da
benzer bina çok; belki Türkiye’mizde de her tarafta, yurdun bir
köflesi. 

fiu konsollar›n arkas›nda, flunun arkas›ndaki herhangi bir yöntem
yok. fiu döflemeler 12 veya 14, ama flu anda hat›rlayam›yorum,
tam da detay› ç›kmam›fl, önemli de¤il, burada da böyle. Sizin flu
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arkas›nda herhangi bir kirifl olmayan bir fl›k konsolun dibindeki
momenti bu kolona nas›l yerlefliyorsunuz. Bu kolondan sonra
bunu sisteme verebiliyor mu, veremiyor mu? Bunlar›n çok iyi de-
¤erlendirilmesi laz›m. Onun için ›srarla söylüyoruz, konsolun ar-
kas›nda muhakkak kirifl bulunsun. Ancak, bu eleman uzun ola-
bilir. Belirli flekilde, e¤er bunlardan oluflacak düfley yük mo-
mentlerini vererek, kolonumuzda hesap yapabiliyorsak, bunu
sa¤layabiliriz. Maalesef, kendili¤inden duran, bir yüz karam›z
olan bir binan›n flekli de burada. Dolay›s›yla, bir y›¤›n kiflinin ya-
pan›n fleyi de projeden bafllay›p, devam edip giden bir hatalar
zinciri. Sonuçta da, 92 kiflinin ölümü. 

Ne kadar kolay de¤il mi? Biz çok ölümlere sebep olan kifliyiz.
Doktor bir kifliyi öldürdü¤ü zaman, de¤erlendirmemiz ayr›, alt›na
imza atan bizim mesle¤imizdeki kifliler veya Marmara depremin-
de Yalova’da her zaman söylüyorum, üç tane binada 320 kiflinin
öldü¤ü sitedekileri düflünüyoruz. Üç tane yan yana bina, yok
ondan sonra burada deprem .. büyütmesiyle, hesaplar bir y›l
üniversitelerimizin verdi¤i raporlar. Ayn› yerden, ayn› flekilde ha-
sarl› numuneden al›nm›fl de¤erlendirme sonuçlar›na göre üniver-
site raporlar›. 

Arkadafllar; buradan buraya geçtim, çünkü o üç binadan al›nan
numune de¤erlendirmesi, bir üniversitemiz, dört tane numune
sonucunu söylüyor ve çok sayg›n bir üniversitemiz. 400 kg/cm2,
395 kg/cm2, 200 ve 195 bina o bizim tabir etti¤imiz tarzda çün-
kü, resimlerde görüyorsunuz. Yalova Yüksel Sitesi. Ayn› yerde
bir baflka üniversitemiz Allah’tan geldi dercesine burada raporlar,
ayn› yerde benzer binalar için yazd›, yan› bafl›ndaki binaya ze-
min büyütmesi gelmemifl herhalde. Bir baflka üniversitemiz biraz
daha buna yerinde mevcuttu inceleme yapt›rtarak, k›r›lma ne-
denlerine az çok gitmifl. Çok ciddi bir gevrek k›r›lma. ‹çindeki
donat›m› 26’l›k kolon donat›lar›na kadar silip geçen isimler var. 
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Çok ölümler denilince, mesle¤imizin de¤erlendirilmesi. Bu gene
benzer Marafl’taki bir bina. Yaln›z burada iki tarafl› konsol de¤il,
burada bir defa tek konsol var. Ayn› derecede sorumlu. Bu bina-
da flu anda güçlendirme yap›l›yor. Di¤er iliflkileri öbürünün gibi.
Bu gene bir tafl›y›c› sistemde ne yap›labilir, bir kaset sistemi kur-
gusu veya bir asmolen sistemi, tabii tek aç›kl›kl› bir sistemi hiç-
bir zaman önermiyoruz. Bunu sadece kurgu koymak aç›s›ndan
verdik. Tek aç›kl›kl› sistemde e¤er sisteminizde bir hasar varsa,
art›k yeniden da¤›l›mda hiçbir flekilde imce usulü bir da¤›l›m söz
konusu olamayacak binada. Göçme meydana gelebilecektir. Bu
vurgulama aç›s›ndan konulmufltur, flöyle bir kaset sistemi. Bu ka-
set sistemindeki söylemeye çal›flt›¤›m nokta da flu: Her iki do¤-
rultudaki elemanlar›n bizim en basit tabirle ortak çökmesini sa¤-
layabilecek bir düzenlemedir bu. 

Ben flu kiriflimi düflündü¤üm anda flu eleman›m› o eleman›m›n
flu noktas›yla, orta noktas›n› düflünürsek, flunu ayn› ortak çök-
meyi sa¤lamas›n›, yapmas›n› sa¤lamakt›r. Bunu da .. elemanlarla
çözerek, art›k günümüzde bunun teknik iddia da artt›. Bu bir
baflka hatalar› difl teflkilindeki asmolende yönlerimizi farkl› farkl›
koyabiliriz. Gene flurada dört büyük uzun aç›kl›kl› bir asmolen
sistemimiz. Burada tabii ki bunu sa¤layam›yoruz, belki flurada
bir kaset tarz›na gidilir veya zaten bir bofllu¤a gidilmeyebilir.
Sonra, dikkat ederseniz asmolenlerde kirifl yükünün yüklenme-
sinde at›l b›rakmaman›z fley var. Yani, ben bütün asmolen kirifl-
lerinde mümkün oldu¤u kadar çal›flt›rmaya u¤raflmam laz›m, be-
nim tasar›m bunu kurgulamam gerekir. 

Dikkat ederseniz, flu kirifllerin yeterinden fazla yüklenmifl, bura-
da bunlardan baflka, flu dört kiriflten baflka afl›r› kapasitede yüklü
kiriflini, bofl kalan kirifllerim var, farkl› bir flekilde de çözülebili-
yor. Bu gene benzer hatal› bir fley. Dikkat ederseniz, yönleri ge-
ne tek aç›kl›k ama, vurgulama ad›na konulmufltur, ondan k›sa
bir bölümünü verebilmek için. fiu asmolen yönleri bu büyük
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aç›kl›kt›, böyle bir yass› kirifle basm›flt›, yass› kiriflin fluradaki
ba¤land›¤› kolondaki sadece düfley momentten bu kolonu bunu
tafl›yamayaca¤›n› düflünmemiz gerekir. Ayn› flekilde bu kiriflinin
kolonu düflünüyorum. Bu aç›kl›ktaki kiriflimiz kendisinin düfley
yüklerden ç›kmas›nda ciddi sorunlarla karfl›laflaca¤›. Burada tersi
olabilir, di¤er yönde çevirdi¤imiz yönde, asmolenler kendisi çal›-
flacak, ancak her iki noktadaki sarkan kirifllerinin net olarak ça-
l›flmas›, benim asmolen yüküme göre ciddi boyutta çal›flt›¤›n›
düflünürsek, tabii burada süreklilikten dolay› asmolen yüküne bi-
raz ekonomi sa¤layabilir. Ancak, asmolen yükteki ekonomi ayr›
bir fley, benim sistemim, tafl›y›c› sistemin güvenli¤i ayr› bir fley. 

Bu gene uygun olmayan, böyle benzer bir baflka asmolen tafl›y›-
c› sistemler, flöyle bakarsan›z, kolonun burada gelip ba¤lant›s›n›.
Biz kiriflsiz döflemelerdeki z›mbalamayla iliflkili sorunlardan bah-
sediyoruz. Asl›nda asmolen döflemede de tan›mlad›¤›m›z bilgidir.
Yani sonuçta bizim bir eleman›m›z, bir baflka eleman›n içindeki,
buralarda da de¤erlendirilmesi laz›m. Hatta hatta mümkün oldu-
¤u kadar çevresindeki bu dolgu oluflturulmas› aç›s›ndan. fiu nok-
talara bak›yorsunuz, ak sistemi iki yönde, bir di¤eri de esas difl
geflkili aç›s›ndan da asmolen yönünü k›sa do¤rultuda at›l›p, uzun
do¤rultuya paralel. Benim flu kirifllerim, benim bu kirifllerimi da-
ha fazla çal›flt›rmam gerekiyor. fiu kirifllerimi çal›flt›rmama gerek
yok. 

Bu gene bir çerçeve oluflturmaya böyle uygun olmayan bir sis-
tem asl›nda, böyle fley ç›kar m›? Bizde hepsi .. ilk göstergenin
örnekteki gibi burada kolonlar›n belli bir yere kadar gelmifl, ko-
lonlar› bundan ç›kartm›fl. Buradaysa, bu do¤rultuda kolonlar ç›-
k›yor, ama konsol kirifli ayr›ca var. fiöyle bir çerçeve oluflumu
kesinlikle oluflmam›fl. Bundakine bakarsan›z, çerçeve oluflumu
yatay do¤rultuda kaç tane çerçevemiz var? Bir tek ortada var.
Bütün bina boyunca tek çerçeve var. Benim deprem yatay yükü-
nün da¤›l›m›n› düflünürseniz, flu elemanlar› do¤rudan, bu ele-
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manlar›m› anl›yor, hatta flu eleman›nda da ayn› derecede tam an-
lam›yla bir çerçeve oluflturuyor, di¤er do¤rultuda var. 

Kolonlar ayr›, o ayr› çerçeve oluflumunda o zaten ayr›ca yön.
fiimdi, sadece çerçeve davran›fl›nda bakarsan›z, yetki belgesiz bir
sistem yap›yoruz, kolonlar›n yar›s›n›, en az yar›s›n› bir yönde,
yar›s›n› di¤er yönde kurgulamaya çal›fl›p, kolonlar›m›z› sa¤l›kl›
bir flekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Ancak, bizde klasik al›fl-
kanl›¤›m›z vard›r, hepsi bir yönde yerleflir. Bunda da gene ayn›
flekilde binmeler, köfledeki bu arkas› olmayan kolonlar›m›zda ki-
rifl kirifle binmelerdeki dolaflmalar, bir di¤eri de çerçeve oluflu-
munda, pardon en önemlisi oluflum içindir. Yataydaki çerçeve
oluflumu flurada yok. Yataydaki çerçeve flu bölümlerde var, hatta
bunlar›n bir grubunda da gene oluflam›yor. Düfleydeki çerçeve-
lerimizin bir grubunda da ayn› flekilde çerçevelerimizi ciddi ek-
siklik var. 

Bu gene çerçeve oluflumu tam olmayan gene depremde y›k›lan
binalardan birisi projesini ele geçirmifltim, ondan verilen de¤er-
lendirmeden Y do¤rultusundaki çerçeve arayal›m. Bak›yoruz,
burada yok, burada yok, sadece çerçeve baz›nda arkadafllar b›ra-
k›n, benim sistemime .. olup olmamas›n›, en basit haliyle bir çer-
çevenin oluflmas›na baksak bile, burada yok yok, sadece ortada
flunlardan ve flu elemanlardan farkl›, flundan bafllayan çerçeve
oluflumumuz var. Yatayda da gene birçok kirifl kirifle saptanma-
da gerçek anlamda oluflmam›fl çerçeve oluflmam›flt›r. Bunun ko-
lon donat› tarzlar›ndaki gene ne çiroz, ne de di¤er ikinci etriye-
miz var. Tabii ki, kolon aral›klar›m›z bu derece büyük oldu¤u
için de, elemanlar›m›z›n, hatta s›klaflt›r›lmas› da yok, süneklik de
yok. 

Bunun benzeri geçti¤imiz y›llarda çok yap›lan bir tarz. Bu tarz
kolonlar›n tamam›n›n bu flekilde, yani tek etriyeyle sar›lmas›,
çok hatal› yönlerde, çeltik suyu, çeltik suyundaki y›k›lmadaki ta-
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bii tam nedenlerini yakalayamasa da, malzeme öncesiyle ilgili et-
riyeler var. Tabii sistemle ilgili birtak›m fleyler var. Burada kolon-
larda kaynaklanan, kolonlar›n donat›lar›nda, ayn› az önceki bah-
setti¤imiz etriye, tek bir etriye. fiu d›fltaki tafl›y›c› sistemde flu ele-
man›m›z mimariden kaynaklanan 130’a 70’lik gibi bir kirifl tarz›-
m›z var. Bu, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›n›n 70’li y›llar›n sonlar›nda ya-
p›l›p, fakat özünde kullan›lacak bir projenin nedense 90’l› y›llar-
da kontrol alt›nda kal›nmayan bir yerden götürülüp uygulanma-
s›. Yani, elinizdeki proje, perdeli, her yönüyle düzenli bir sistem,
fakat di¤erine bak›yorsunuz ki, alakas› yok. 

Benim bafl›ma gelecek olsa, 5,96’larda yapt›¤›m›z bir perdeli sis-
tem var, öyle bir sistemi yerinde adam yat›l› bölge okulu, pansi-
yon binas›, perdelerin iki tarafl› koymufluz, fakat elinde nedense
vatandafllar yapmam›fllar. Yakalan›yor, sonra bana geliyor “sen
bir rapor yaz, bunlar bunu yapacak” diyor. Sorumuz burada, ye-
rindeki yap›lan yap› bizim için daima önemli. 

Burada örne¤i aç›s›ndan büyük döflemelerde döflemeleri parçala-
ma aç›s›ndan flöyle bir öneri. Bu sistem iki do¤rultuda 8’e 8 gibi
bir elemanlar›n olufltu¤u sistem, veya 7,5’a 8 gibi. Aralar›na dö-
fleme konulabilir, ama bu koyaca¤›m›z döfleme 20 santim civa-
r›nda veya bu sistemi asmolen çözebiliriz, asmolen çözdü¤ümüz-
de, asmolen de¤erlendirmesi yap›labilir veya asmolende düz ta-
van elde edilme. E¤er, kullan›m amac›nda siz sürekli bir asma
tavan›n›z varsa, olacaksa, o zaman asmolen yerine, sistemi biraz
daha hafifletip, kontrol sizin elinizde olacak flekilde tafl›y›c› sis-
tem kurmal›. 

Burada gene flu kirifllerimizin yüksekli¤ini çok fazla tutmak zo-
runda de¤ilsiniz. Genifl, yüksek ama tabii ki bunlar›n hepsi yö-
netmelikteki koflullar dahilinde yap›yorsunuz. Amaç burada dö-
flemeyi 4’e bölerekten, döflemeyi inceltmek, hem döflemenin se-
yim yapmas›n› önlemek, hem de bu aradaki ekonomik bir fley,
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ama bunun yüksekli¤ini ayn› yükseklikte yapabilirsiniz. Burada
50 santimdir, 50 santim yerine bunlar 40 santim de yap›labilir ve-
ya bunlar duruma göre daha s›k ikifler tane de yap›labilir. Ancak,
böyle haç tarz›nda yap›ld›¤›nda, düzgün da¤›t›ld›¤›n› gözlüyoruz.
‹lk baflta tekil yükler buraya geldi¤inde, verece¤i de¤eri. Fakat,
benim bu sistemde, buradan ald›¤› yükler bu do¤rultuda da¤›ld›-
¤› için, sonuçta o de¤erlendirmeden mümkün oldu¤u kadar
uzakta. Burada biraz daha kaset anlay›fl›na yak›n bir çözüme git-
meye çal›fl›l›yor, ama tam kaset alma iflinde de¤il, çünkü flu ela-
man›n içindeki döflemedeki farkl›, di¤eri farkl›. 

Onun gene baflka bir bölümünde biraz daha genifl bir flekilde
verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu tür biraz büyük döflemelerde asmolen
düzenlemesi yap›lmaya çal›fl›ld›¤› anda, iki do¤rusu kare sistem-
ler varsa, asmolende, diyelim ki asmolen yap›yoruz. Petek tar-
z›nda bir yerleflme düflünün, öneririz. Bunda bu do¤rultuda yap-
t›ysan›z, yan›ndaki bu do¤rultuda, di¤eri bu do¤rultuda. Dolay›-
s›yla, her asmolen kiriflinin bir do¤rultuda yük ald›¤›n›, hiçbir ki-
riflin at›l kapasitede kalmad›¤›n› siz yönlendirebilirsiniz, kalma-
mas› gerekti¤ini düflünerek. Ancak, burada da kirifllerimizin aç›k-
l›¤›, tabii ki nervür kirifllerinin, asmolenlerin aç›kl›¤›, tek aç›kl›k
oldu¤u için, donat›s›nda bir miktar fazlal›k olabilir, ama sistem
hem yatay .. yönünden, hem de kirifllerdeki yük da¤›l›m› yönün-
den son derece de dikkatlidir. 

Bu son kendi ad›ma bir fleydir, bunu da sunarak bitirmek istiyo-
rum. Bu Ankara’da yap›lan bir kule projesiydi. 175 metre yük-
sekli¤inde, 150 metre yüksekli¤ine kadar flu sacaya¤› ç›k›yor.
fiunlar alt› tane perde, flu perdelerin aras›nda merdiven, di¤er iki
perdenin aras›nda da asansör, her ikisinde asansörler var. Bunlar
belli aralarda birtak›m platformlarla ba¤l›. 150 metre civar›ndaki
sisteminden biraz daha de¤ifliyor, sonra ortadaki tafl›y›c› sistem
buna ba¤l› bir miktar da yükselip, üzerinde çelik bir banus gibi
sistem kurmufl. 
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Burada d›fl›nda bir fley düflünülmüfltü, en üstte 21 metre aç›kl›-
¤›nda bir çelik farkl› bir sistem oturacakt›. Kesitini koyamad›m
buraya. Onun tafl›t›lmas› için, çevresinde çelik .. gibi veyahut da
çelik elemanlar›n birbirine ba¤lanmas›yla oluflacak bir sistemimiz
vard›. Yap› çeli¤i tamamen bundan sonras›, 150 metreden sonra-
s›n› tamam›n› çelik bir sistem yapmak veyahut da içindeki tafl›-
y›p, betonarme sistemi belli bir yere kadar ç›kartmakt›. Biz flunu
düflündük: Betonarme sistemi içeriden ç›kartt›k ve çeli¤i de
onun üzerinde bunun da temasta olacak flekilde yerlefltirip, yan›
bir flifle kapa¤› gibi uygulamas›n› düflündük. 

Arkadafllar; benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir flekil-
de soru veya karfl›l›kl› bir fley var m›? 

SALONDAN- ‹mar Yönetmeli¤inin dahilinde olan .. olumsuz
yönde de olabilir .. s›n›rland›r›lmal› veyahut da 3,5 metreden de-
min gösterdi¤iniz örneklerin yaflanmamas› için, 3,5 metreye çe-
kilmesi yönünde bir çal›flma yap›labilir mi? Ayn› flekilde asmakat-
lardaki katlar›n yüksekliklerinden 20’fler santim ald›¤›m›zda, 5,5
metreye iki kat s›k›flt›rma gibi bir durum oluyor, bu sefer de
yüksek kat oluflumu gündeme geliyor. Bu katlar›n da yüksekli¤i-
nin art›r›lmas› yönünde, yani yasayla düzenlemelerde birlikte ça-
l›flma yap›labilir mi? 

KEMAL TÜRKARSLAN- Güzel bir soru da, asl›nda ülkemizin
depremlerde hasar gören binalardaki en önemli nedenlerden bi-
risi de, bu ç›kmal› yap›lar. Ç›kmal› yap›lar üzerinde çok tart›fl›l›-
yor. Ancak, ülkemizdeki bu rant ekonomisinde çakmadan fayda-
lanarak, üst katlardaki konular. Yeni yap›lan binalarda en az›n-
dan bunun yap›lmas›, Adapazar›’nda ruhsat verilerek, Adapaza-
r›’nda çözülerek gidilmesi, ama maalesef Adapazar›’nda yap›lm›-
yor. Normal parsel baz›ndaki çal›flmalar bu flekilde geldi¤i için,
bu kadar o zeminlerden birtak›m plan aç›s›ndan 7-10-5 metre çe-
kerekten, duruma göre çekerek yap›l›yor. Asl›nda sorunlar›m›z›n
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birincisi bu, ama her defas›nda bunun üzerinde tart›flmalar yap›l-
m›flt›r. Benim bildi¤im en önemli bir fley, Marmara depreminden
sonra, ‹stanbul’da çok ciddi bir sempozyumun varl›¤›, sempoz-
yumda tart›flmalar, herkes ›srarla kald›r›lmas›. Planc›lar kendi il-
kelerine göre vazgeçmiyorlar, ranttan zaten vazgeçmiyor, en
önemlisi rantt›r. Bizim de sorunumuz bu, yapabiliriz. 

SALONDAN- Ben de deprem konusunda bir fleyler sormak isti-
yorum. Dün bahsedildi, siz de bahsettiniz, hasarl› binalar›n güç-
lendirilmesi, bu hasar tespitlerini yapan kiflilerin ne derecede ye-
terli olduklar›n›, uzmanl›k dallar›n›n ne derece olduklar›n› nas›l
tespit ederiz? Bizim, Düzce’de biliyorsunuz, 7 üzerindeki fliddetli
deprem tafl›yan mevcut yap› stoklar›m›z var. Bunlar gelindi, gör-
sel olarak bu a¤›r hasarl›d›r, bu orta hasarl›d›r, bu hasars›zd›r tes-
pitleri yap›ld›. fiimdi bu fliddetteki deprem mevcut yap› stoklar›-
n›n hasars›z denilen yap› stoklar›n›n durumlar›n› nas›l tespit ede-
ce¤iz, onlar› sonra ne yapaca¤›z, o binalar›? Hasarl› denilen fle-
kilde u¤rafl›yoruz, güçlendirmeyle u¤rafl›yoruz, hasarl› olanlar
a¤›r, hasarl› olmayanlar› da y›kmaya u¤rafl›yoruz, biz onlar› y›ka-
mad›k, tamam›n› da y›kamad›k. fiu anda 20 tane bina ayakta du-
ruyor. Bu konuda siz bu konular› çok iyi biliyorsunuz, deprem-
de sa¤ olun hep bizimle beraber oldunuz orada, incelemeler de
yapt›n›z. Birinci depremde hasars›z denilen binalar›n, ikinci dep-
remde ne oldu¤unu gördünüz. Bu nedenle, bu konularda bizi
ayd›nlatman›z› istiyorum. 

KEMAL TÜRKARSLAN- Asl›nda, birincisi; hasar tespitini yapan
elemanlar› burada ay›ral›m, birincisi tespiti yapabilecek nitellikli
eleman say›s›, bir de bu elemanlardaki yeterlili¤i. Eleman say›s›
oluflacak depremlerin büyüklü¤üne göre burada karfl›n›za ele-
man sahip ç›k›yor. Marmara depreminde neredeyse bütün inflaat
mühendisleri üyeleri bu alandaki yeterlili¤e sahip inflaat mühen-
disleri ç›ksa, ancak sa¤layabilecek. Biz burada inflaat mühendis-
lerine Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› tespitleri. Kendi bünyesinde birçok
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kiflileri bunlar hasar tespit formlar›yla, daha ötesine kaçmadan,
gördü¤ünüz görsel yeni bilgilerle, ön bilgilerle bunlar› da üst üs-
te de¤erlendirerek yap›lmas›. 

Türkiye’de kabul edilebilecek az çok s›n›rlardayd›. Ama nedense
bir de bunun arkas›nda ikinci bölümde, orta hasar binalar›n ya-
p›lmas› veya di¤erinin yap›lmas›. Bunlar›n ilk bafltakiler çok net
yap›lmad›¤› için de karfl›m›za ç›k›yor. 

Esas›nda flunu söylemek istiyorum: Bu alanda tabii ki yeterli sa-
y›da ve bu bilgilere sahip elemanlar›m›z yok. fiu anda bunu ya-
pan kiflilerin toplumdakinden .. son derce eksikli¤imiz var. Ken-
dimizi yenilemedik ve olas› bir depremde ayn› fleyi yaflad›k. Ben
kendim basit bir fley söyleyeyim. Adapazar›’nda binan›n bir kö-
flesinde çatlak ve tafl›y›c› sistem orta hasar verilmifl binaya, ayn›
proje .. mesele flu: Küçük bir tafl›y›c› sistem hasar› olabilece¤i gi-
bi, ancak arkadafllar›m›z›n de¤erlendirmesini, .bu hasarda hangi-
si ne kadar etkileyebilir, ne olabilir? O bilgi birikimine haz›r de-
¤iliz, biz binalar›m›z› haz›rlamal›y›z. 

Mevcut yap›lar›m›zla ilgili 7 y›ldan beri her alanda, her zaman
söyleye söyleye belirli bir yere geldik. Belli birtak›m geliflmeler
var, ama yasal düzenlemelerimizde eksiklikler var. Ama, bu son
güçlendirmenin en az›ndan yönetmeli¤e girmesi ve buraya tafl›n-
mas› iyi olan›d›r ki, bu alanda yetiflecek kiflileri en az›ndan mev-
cut binalar› incelemesi. Ancak, mevcut binaya incelerken de, in-
celedi¤imiz her yap› en basit haliyle o binan›n Kat Mülkiyeti Ka-
nunundaki basit de¤iflikli¤i de biz bugüne kadar yapamam›fl›z.
Kat Mülkiyeti Kanunda .. inceletemezsiniz, o binay› güçlendire-
mezsiniz, ekonomik koflullar›n› sa¤layamazs›n›z. fiu anda güçlen-
dirilmesi için gerekli olan miktar, ülkenin herhangi bir deprem-
de, hangi bölüm olursa olsun, girecek miktar›ndan çok çok ben-
zer hali, oraya kadar maalesef biliyoruz. 
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SALONDAN- Yedi y›l önce orta hasarl› olan bir binaya hiçbir ifl-
lem yap›lmad›, o binan›n durumu nedir?

KEMAL TÜRKARSLAN- Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›n›n, onu Atilla Bey
biliyor. 

AT‹LLA ERENLER- Depremden sonraki hasar tespitleriyle ilgili
çok s›k›nt›lar oluyor. Yeterli olmayan, teknik olarak yeterli olma-
yan kiflilerin tespit yapt›¤› oluyor. Ancak burada flunlara dikkat
etmek laz›m. Yap›lan hasar tespitleri hak sahipli¤ine yöneliktir;
bu aç›dan binan›n komple de¤erlendirilmesiyle ilgili de¤il. Zaten
komple teknik olarak hasar tespit falan da yapam›yorsunuz, çün-
kü zaman s›n›rl›. Burada flunu da söylemek laz›m; bir insan ara-
bas›n› tekeri, motoru bir fley var m›, hemen gidiyor, kontrol etti-
riyor. Kendi binas›n›n güvenli¤iyle ilgili, sanki kendisine hiç ifl
düflmüyor. Deprem olduktan sonra da, gelsin, binama baks›n.
Biliyorsunuz, DASK var flu anda. Bu kurum iki üç seneden beri
eksper yetifltiriyor. Bunlara ciddi e¤itimler verdiriyor ve sertifika
veriyor. Belki bundan sonra, yani sigortan›n geçerli oldu¤u yer-
lerde hak sahipli¤i için hasar tespit yap›lmayacak. Sigortal› olan
kiflinin evine sigortadan gelecekler, binas›n› bakacaklar: “Karde-
flim senin flu kadar zarar›n var ya da binan flu kadar hasarl›” di-
yecek, bu flekilde bir mekanizma çal›flacak. Ülkenin çok birikmifl
bir problemi, yani ciddi bir yap› stoku var s›k›nt›l› olan. Ben k›-
saca bunu belirtmek istedim. Teflekkür ederim. 

Jozef KUB‹N- Modeli nas›l yapars›n›z? Bu tür sonuçlar elde
edersiniz. Modeliniz do¤ruysa, do¤ru edersiniz, hatal›ysa gerçek-
te hiçbir ba¤lant›s› olmayan sonuçlara kadar gidebilir. Burada
yapmak istedi¤imiz fley, özelikle yap›n›n davran›fl›n› en çok etki-
leyen perde duvar elemanlar›n›n modellenmesi konusunda biraz
analitik bilgi vermek ve birtak›m karfl›laflt›¤›m›z testlerimizi siz-
lerle paylaflmak. Çünkü, deprem aç›s›ndan bu elemanlar çok bü-
yük etkiler al›yor, çok büyük yükler çekiyor. Dolay›s›yla, e¤er
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analitik modelde yapaca¤›n›z basit hatalar sonuçlar› tamamen
kullan›lmaz hale gelmesine neden olabilecektir. 

Biraz önce do¤ru veya yanl›fl konusunda bir fleyler söyledim.
Bunun için bu enteresanl›kta do¤ruyu biliyor muyuz? Asl›nda
her yerde bir varsay›m var. Malzemeler konusunda varsay›mlar›-
m›z var, yükler konusunda varsay›mlar›m›z var. Analitik modeli
yaparken, bir sürü kabul yap›yoruz. Sonuçta, elde etti¤imiz so-
nuçlar ne kadar do¤ru? Burada ‹nvort’ünün bir sözü var, sizlere
onu aktard›m. Biz bütün bu sarg› ifllemini, yani o analizi yapar-
ken, bu modelleri uygularken, müflterimizin, yani iflin sahibinin
yapt›¤› fleylerden flüphelenmemesi gerekiyor, yani do¤ru oldu¤u
konusunda onun da ikna olmas› gerekiyor diye düflünüyoruz. 

Buray› geçiyorum, unutmayal›m ki biz mühendisiz, yani yapt›¤›-
m›z fleyler tamam›yla akademik çal›flmalar diyerek, olabildi¤ince
pratikte uygulanabilir, çabuk uygulanabilir, do¤ru düzgün ifllem-
lerle, berifikasyonunu do¤ru almas› yap›labilir. Modeller yap›yor-
sunuz, dolay›s›yla yüzde 100 tam uyum beklemeyin, mesela be-
nim burada karfl›laflt›raca¤›m fley, iki de¤iflik modelin karfl›laflt›r-
mas›. Birincisi; çerçeve elemanlar›n›n bu konuda yapt›¤›m›z per-
de duvarlar, di¤er de çok bu aralar oldukça moda olan, kabuk
elemanlar› kullan›larak, oluflturdu¤umuz, yapt›¤›m›z modeller. 

Çok basit bir perdeyle bafllayay›m. Bu perdede yüksekli¤i 35
metrelik, yandan 10/10’luk bir yük uygulanan basit bir perdeden
bahsediyorum. Bu perdeyi analitik olarak çözeceksiniz, çünkü
konsol kirifl .. 14 milime yak›n bir deplasman ç›k›yor, uç nokta-
s›ndan. Bunu bir sürü de¤iflik modelle çözelim. En basiti flurada
gördü¤ünüz çerçeve eleman›, ayn› .. verdi¤imiz zaman, en kolay
modeli yapars›n›z. Sonlu elemanlar, sonlu elemanlarda al s›kl›¤›-
na ba¤l› bir sonuçlar› etkileyen bir yap›sal model de¤iflikli¤i iz-
lersiniz. Olmayacak bir modelden bafllayay›m. Her katta bir tane
kabuk eleman, daha sonra her katta 9 tane kabuk eleman› art›-
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r›n, bunu abartarak 36 ve 81 kabul elemana kadar ç›kart›n. So-
nuçlar nas›l etkileniyor? En do¤ru sonucu bize çerçeve eleman
modeli neredeyse veriyor. Burada kayma deformasyonlar› da he-
saba kat›ld›¤› için, 14-24 ç›k›yor, biraz daha büyük bir rakam ç›-
k›yor. Normalde 13,9 analitik olarak uymam›z gereken yer. Ama
kabuk elemanlar› de¤ifltirdi¤iniz zaman, mesela 2 binde bak›n,
13’ten, 14’e kadar, 13,83’ten, 14’54’e kadar sonuçlar›n etkilendi¤i-
ni görüyorsunuz, çok basit bir modem. 

O zaman, flunu biliyoruz: Az s›kl›, bizim sonuçlar›m›z› son derece
etkileyici bir etken. Di¤er taraftan bakal›m, sadece deplasman aç›-
s›ndan incelememiz do¤ru de¤il. Kabuk eleman da bize gereken
momentler, perdelerde. Dolay›s›yla, basit bir çerçeve eleman›yla
yaparsak, programlar genelde bize do¤rudan momentleri veriyor.
Eksenel kuvvetleri, kesme kuvvetlerini veriyor. Ancak, kabuk ele-
manlarda yola ç›karsan›z, elde etti¤iniz fleyler gerilmeler. Bu ge-
rilmelerden sizin alttaki momenti hesaplaman›z laz›m. fiurada ba-
s›, burada çeki oluflmufl, buna gelip kontürleri çiziyoruz. 

Yine benzer flekilde ikinci bir nokta. Acaba, dikdörtgen yerine,
üçgen elemanlar kullansam ne olurdu? Sorusunu cevaplamak.
Dikdörtgen elemanlarda 1,9,36,81 kabukta mant›kl› sonuçlar el-
de ederken, üçgen elemanlarda bak›n, sonuçlar inan›lmaz de¤i-
fliklikler gösteriyor. Bu da perde modellerinde kesinlikle kendi
düzlem içi deformasyonlar›n, gerilmelerin göz önüne al›nd›¤›
modellerde kesinlikle düfley elemanlar›n kullan›lmamas› gerekti-
¤i konusunda bana bir uyar› veriyor, basit bir örnek gibi. 

‹ki boyutlu perde duvar üzerine u¤raflt›¤›m›z sonuç, genel olarak
sonlu elemanlar modelinde, yani kötü oluflturmufl bir sonlu ele-
manlar yerine, ben çerçeve modelini bile tercih edebiliyorum. fiu
geometrik yap› durum. Boflluklu perdeye h›zl› bir bakal›m. Bura-
da yine her bir noktada çok az eleman kullanarak, daha sonra-
s›nda dört tane de¤iflik model var. Burada yaln›z dikkat edin, ki-
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riflleri de sonlu elemanlarla modelleniyor. Yani, bunu genelde
yapmay›z, bu çok pahal› bir model. Binadaki bütün kiriflleriniz
sonlu elemanlarla modellemeye kalkarsan›z, yap›n›n rijitlik aç›s›-
n› çok büyütürsünüz, ancak en az›ndan elinde bir referans olma-
s› aç›s›ndan böyle bir çal›flmaya girdim. Yedi kabuk eleman›n-
dan, 567 kabuk eleman›na de¤iflen modeller yapt›m. Burada
özellikle, yine a s›kl›¤›na çok ba¤l› de¤iflimler gösterdi ve kesit
etkileri önemli say›da kesit etkileri aç›s›ndan önemli say›lacak
düzeyde de¤ifliklikler olufltu. Benim genelde yapt›¤›m, yani biz
ne yap›yoruz? Genelde perdeleri so¤uk kabukla yap›p, arada ki-
riflleri koyuyoruz. 

Çerçeve elemanlar›yla, kabuk elemanlar›n›n etkilefliminde durum
çok de¤ifliyor, neden? Bu elemanlar› öncelikle tan›mlamak istedi-
¤im bir oyma yönünde çal›flan serbestlik derecesi. fiöyle eleman›
düflündü¤ünüzde, her köflede flöyle döndürmeye çal›flan bir rijit
serbestlik bulunmufl. Bu serbestlik o yap›y›, o elemana ba¤lanan
kirifl eleman›n›n karfl›laflt›¤› rijitli¤i organize eder. Bunu tamamen
ihmal ettim, normal konvansiyonel kabuk elemanlar› kulland›m
ve deformasyonlar› inceledi¤imde, tepeden 188 milimetreye va-
ran deformasyon. Sanki mafsall›ym›fl gibi sonuçta. Do¤ru, çünkü
bu kabuk elemanlar hiçbir flekilde rezistans göstermiyor kirifller,
masal gibi çal›fl›yor. Bunu bilmeden, yani özellikle bu modelle-
mede dikkat etmeden yap›lan bir modelde elde etti¤iniz bütün
kirifl momentleri hatal› olacakt›r ve yap›n›n rijitli¤inden son dere-
ce yanl›fl göz önüne al›nacakt›r. 

Biraz daha devam ediyorum. Peki, bu dönme serbestlik derece-
sini göz önüne al›rsam ne oluyor, çözüldü mü? Burada da ente-
resan bir sonuçla karfl›laflt›k. Önce az kabuk, daha sonra gittikçe
kabuk eleman say›s›n› art›rd›k. Tepe deplasman›n› 18 milimetre-
den bafllad›m, 54 milimetreye kadar art›rd›m. Ters gidiyor, yani
ben eleman say›s›n› art›rd›¤›mda, daha iyi sonuç almam gerekir-
ken, tamamen ters çal›fl›yor. Yani, fluradaki kirifle uygulanan uç
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rijitli¤i, perde taraf›ndan bu uygulanan uç rijistli¤i, arkas delik
düzeyi gittikçe düflüyor. O zaman, benim tipik olarak kulland›-
¤›m flu boyuta bir s›kl›kta bekledi¤im 16 milimetrelik deplasma-
n›n çok üzerinde bir deplasman olacak, yani momentleri anor-
mal bir flekilde düflüyor bu da oldukça önemli bir bulgu. Dönme
serbestlik derecesi kabuk eleman boyutuna ba¤l› oldu¤u için,
artt›kça momentler de küçülmeye bafll›yor. 

Burada momentlere bakt›k. 45 kNmt.’den bafllad›, 18 kNmt’reye
düfltü. Do¤ru de¤er neydi, yan› referans hangisiydi? fiuralarda bir
yerde olmas› laz›m. O zaman, bu enteresan bir sürpriz, çünkü
hiç kimse perde eleman› yapt›¤› zaman, kirifl ba¤lad›¤›nda, ayn›
düzlem içinde veya düzlem d›fl›nda, perde eleman›n› düzeyle-
yen, ayr›ca bir de rijit kirifl koymuyor. O zaman, elde etti¤imiz
ba¤lanan kirifl momentlerinde çok büyük farkl›l›klar olufluyor.
Buna da son derece dikkat etmemiz laz›m. Bu durum özellikle
k›sa kirifllerde, iki perde aras›mda kalm›fl k›sa kirifllerde, burada-
ki .. kirifllerinde momentlerin çok düflmesine ve sizin oraya ge-
rekli donat›y› koyamaman›za neden olacakt›r. 

Bizim yapt›¤›m›z bir de¤ifliklik, perde duvarlar›n birleflti¤i bölge-
ye duvar boyunca rijit elemanlar tan›mlad›k. Bak›n, flurada bun-
lar› hesap 2 binle çözdük, flu noktalarda bu kiriflin devam›na bir
duvar kirifl eleman› ba¤lad›k ve dört tane de¤iflik s›kl›kla, bir de
buna karfl›l›k elde etti¤imiz normal çerçeve eleman› modeliyle
karfl›laflt›rma yapt›k. Çerçeve eleman› modeli nas›ld›? fiu normal
kiriflimiz, bu kirifli orta kolona ba¤layan bir de rijit kirifl tan›ml›-
yoruz. Bu rijit kirifllerin daha idealizasyonu art›rmak amac›yla yü-
zünden itibaren orta noktaya kadar, tabii gerekiyorsa bu tarafa
da koymam›z gereken bir eleman varsa. Burada elde etti¤imiz
sonuçlar› h›zl›ca özetleyeyim. O zaman, sonuçlar biraz daha bir-
biriyle uyumlu hale geliyor, çünkü bu rijit kirifller, ba¤lad›¤›m›z
rijit kirifller bir ankaserik oluflturuyor ve düzen içerisinde ba¤la-
nan parmak kirifllerin do¤ru momentler almas›na neden oluyor
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ve deformasyonlar› dizginliyor. Tabii bu flekilde dönme serbest-
lik derecesine çok ba¤l› kalmam›fl oluyorsunuz. 

Basit örnek, aynen flu boflluklu perde duvarlar lehine modelledik
ve flurada gördü¤ünüz deplasmanlar 16-16,5 milimetre, yani ana-
litik olarak benim sadece kabuk elemanlar kullanarak, buldu-
¤um de¤erlerle son derece uyumlu. Ayn› fleyi perdede kabul ele-
manlarla modelledik. 16,4 milimetrelik bir deplasman elde ettik.
Yani, perde modelimiz kabuk da olsa, çerçevede olsa, ayn› so-
nucu elde ettik. Burada bizi kontrol eden fley, üzerine koydu¤u-
nuz rijit kiriflin, çünkü o kirifl çok rijitli olursa yine momentlerin
artmas›na sebep oluyor, az rijit oldu¤unda, baflka sorunlar ç›kar-
t›yor, deformasyonlar› art›r›yor. Bak›n, kabuk elemanla ve ba¤
kirifllerinin momentlerin farkl›, 6,66-6,7 yani ikisi birbirine son
derece yak›n ba¤ kirifli momenti verileri. 

Bu arada bu oluflturdu¤umuz flu koyu göstergemiz rijit kirifllerin,
rijitli¤in hesaplamas›nda özellikle elemanlar›n boyutlar›na da
ba¤l› kalan bir ampirik formüller kulland›k; yani flu genifllik, kat
yüksekli¤i, buradaki perdenin kal›nl›¤› bütün bunlar faktör ola-
rak etki ettirilerek, elde etti¤imiz rijitlikleri kulland›k. Yani, ne
çok rijit, genelde al›flkanl›k fludur: Hesap 2 binde yapt›¤›m›z tüm
modellerde rijit kiriflleri 999’u basar›z, hata yapma momenti ola-
rak. Bu afl›r› rijit hale getiriyor bunlar› ve baflka sorunlar ç›k›yor.
Onlara ba¤lanan elemanlar› zorlamaya bafll›yor. 

Kafadan atma de¤erleri düflük kullan›rsak, bu sefer de yeteri ka-
dar rijit olmak, perde etkisinde yakal›yoruz. Dolay›s›yla, bunlar
aras›nda, bu elemanlara ba¤l› deneme yan›m var, 50-60 kadar
model yaparak, birtak›m formüler olufltu. Bunlar›n sonuçta üze-
rinde çok fazla durmuyorum, zaten konuflurken anlatt›m. 

Bir de çekirdek perde türü, üç boyutlu perde sistemlerine h›zl›ca
bakal›m. Bu arada yaklafl›k 10 slayt vard›, hepsini atlad›m. Bu sa-
dece sonuçlar› gösteriyor. Konturlardan bizim momentlere geç-
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memiz laz›m, yani her bir panelin momentini elde etmemiz gere-
kiyor. Hatta e¤er kompozit kesit, poligon kesit tasar›m›na girmek
istiyorsan›z, o zaman da bu üç momentten, tek bir moment elde
etmeniz gerekiyor. Dolay›s›yla, bu arada ciddi bir ifllem var. Na-
s›l elde ediyoruz? fiu konturlardan entegrasyon çizgileri geçiriyo-
ruz, bu entegrasyon çizgilerin boyunca tüm gerilmeleri toparla-
y›p, buradan moment, eksenel yük ve kesme kuvveti elde ediyo-
ruz. Bunlar› üstten ve alttan geçirmeniz yeterli olacakt›r. 

Burada dikkat ederseniz, her bir panel için ayr› bir sonuç elde
ediyorsunuz, dolay›s›yla bunun donat›s›n› buradakine, bununki-
ni buradakine, bununkini de buradakine göre at›p, perdenin ge-
nel tasar›m›n› oluflturmufl oluyorsunuz. Burada da yine sonuçlar›
karfl›laflt›rmak amac›yla, afla¤›da sonlu elemanlar, yukar›da orta
kolon modeli kulland›¤›m›zda, elde etti¤imiz sonuçlar›n farklar›-
n› göstermeye çal›fl›yoruz. 250-257-419-433 bu momentler birisi
direk çerçeve eleman› momenti, di¤eriyse, bir sürü kabuk ele-
man›ndan elde edilen entegrasyonla elde edilen sonuçlar. 

Perde kirifl etkileflimin bir baflka boyutu da, perdenize di¤er yön-
den ba¤lanan kirifller de var. fiimdi, bu tür kirifllerde çok basit
bir modelle göstermek gerekirse, bak›n flu elemanlarda nas›l bir
etki olufluyor? Bu etkinin gerçek, en gerçe¤e yak›n sunucunu
bulmak için, flu kiriflleri de gittikçe s›klaflt›rd›¤›n›z sonlu eleman-
lar a¤›yla tan›mlar; yani çerçeve eleman› kullanmad›k, sonlu ele-
manlarda kirifl tan›ml›yor. Bu ba¤lant›daki gerçek etkiyi ancak
böyle elde edebiliriz diye düflündüm ve buradan elde etti¤imiz
sonuçlardan momentlerimiz kal s›kl›¤›na göre flu flekilde de¤iflti:
O zaman, fluradaki elemanlar›n di¤er yöndeki e¤ilmesinde de
yard›mc› olacak bize birtak›m üstte kirifllerin olmas› gerekiyor.
Zaten, biz o kiriflleri koymufluz, yani rijit yönünde çal›flmas› için
bu kirifllerin vurulma rijitli¤ini ve do¤ru ayarlayabilirsek, bekledi-
¤imiz momentleri elde edebiliriz dedik. Burada çerçeve elema-
n›yla tan›mlad›k ve bu elemanlardan elde etti¤imiz de¤er 17,66
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yani bir öncekine geçersem 17,66 flu seviyedeki sonuç. 

Bir baflka karfl›laflt›rma örne¤i. Tamamen simetrik bir yap›. Sol
tarafta bir perde gurubu var, çekirdek perde, sa¤ tarafta da bu-
nun tamamen simetri¤i, yap›daki bütün kolonlar› da etki etme-
mesi aç›s›ndan, etki etmesin diye üstten, alttan mafsallad›k; yani
bütün yükü perdeler al›yor. Bu flartlar alt›nda çal›flt›¤›n›z zaman,
soldaki perdeyi, sonlu elamanlarda, sa¤daki perdeyi bu rijit ele-
manlar›n ayarlanmas› ve çerçeve elemanlar›yla, ikisinin nas›l so-
nuç verece¤ini görmek istiyoruz. E¤er, binada burulma oluflursa,
iki model birbirini tutmuyor demektir, üstelik de üç boyutlu çe-
kirdek perdeler. Elde etti¤imiz de¤er, 5,6-5,2 yani çok çok az bir
burulma var. Binan›n boyunun 40 metre oldu¤unu düflünürse-
niz, ihmal edilmeyecek kadar az bir de¤ifliklik. Bu da bize özel-
likle bu iki modelin bu tür durumlarda baflar›yla kullan›labilece-
¤ini gösteriyor. 

Yine flöyle aç›l› yap›da sistemler oldu¤unda, yatay yükün verifl
aç›s›n›n önemini göstermek için özellikle bunu koydum. Yine bu
perde flurada gördü¤ünüz bir formol var, çekirdek perdesi var.
Depremi bu yönde verdik ve tamamen durulma olmadan sonuç
elde ettik, her iki noktadaki sonuçlar da ayn›. Bu modelin hem
orta kolon modeli, çerçeve modeli, hem de sonlu elemanlarla
karfl›laflt›rd›k, 7,8 milimetrelik bir deplasmana karfl›, burada 7,3
elde ettik, yani yine rijitlikler ayn› düzeyde tan›mlanm›fl. 

Sonuç olarak, hangisini kullanal›m? Sorusunun cevab› olabilir
belki diye birkaç öneride bulunmak istiyorum. Özellikle, bod-
rum perdesi gibi, flu flekilde eni boyundan, eni yüksekli¤inden
çok daha fazla olan perdelerde mümkün oldu¤u kadar sonlu
elemanlar kabuk modelini öneriyoruz, çünkü di¤eri tahterevalli
gibi bir sistem oluflturacak. fiöyle bir eleman, çok uzun bir rijit
kirifl ve iki ucuna üstten de kolonlar bas›nca, bu kirifller deforme
olabilir. Dolay›s›yla, bu sistemi, orta kolon sisteminin çok fazla
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bodrum kayg›s›, genifl perdeler de önermiyoruz. Geometrik aç›-
dan birtak›m e¤imler davranan perdeler gibi durumlarda müm-
kün oldu¤u kadar sonlu elemanlar kullan›m›n› ön plana ç›kart›l-
mas›n› öneriyoruz. 

Bunun d›fl›nda, orta kolon modelini olabildi¤i kadar çok kullana-
bilirsiniz, çünkü sonuçlar› kolay, direk momentleri h›zl› elde edi-
liyoruz, eksenel kuvvetleri do¤rudan veriyorsunuz, çerçeve ele-
man›. Birtak›m entegrasyon çizgileriyle hatlar›yla u¤raflmaktan
kurtulmufl oluyor.

fiunu da unutmay›n: Biz modellerimizi .. yapabiliriz, hangi prog-
ramda yaparsan›z yap›n, bugün herkes bilgisayar kullan›yor.
Yanl›fl model yapt›¤›n›z anda kesinlikle yanl›fl sonuç elde ede-
ceksiniz. Bu son derce basit, dolay›s›yla o da geldi¤ince modelin
analitik olarak gerçek yap›y› yans›tmas› laz›m ki, do¤ru sonuçla-
ra ulaflt›¤›m›z› düflünelim. 

Soru varsa buyurun. 

SALONDAN- Bu perde duvarlarda al›yoruz, orta kolon ya da
sonlu elemanlar aras›nda bir.. 

Jozef KUB‹N- Çok farkl›, sonlu elemanlar modelinde koydu¤u-
muz üst kiriflle, yani perdenin içine koydu¤unuz kiriflle, orta ko-
lon modelinde kulland›¤›n›z rijit kiriflin, rijitlikleri son derece
farkl› olmak zorunda; çünkü birçok rijitli¤i sonlu elemanlar ka-
buk modeli zaten size veriyor, di¤er tarafta vermiyor. Dolay›s›y-
la, ikisi aras›nda oldukça büyük farklar var. Özellikle burulma ri-
jitlikleri, özellikle bir yönde etki ettirilen e¤ilme rijitlikleri, çünkü
hele bir de orta kolon modeli kolon tafl›yorsa üstünde, o zaman
onlar›n e¤ilme rijitlikleri çok önemli. Bunlar›n hepsini göz önüne
alan birtak›m çal›flmalar yapmam›z laz›m, yani aksi takdirde,
bunlar› gözü kapal› kullan›rsan›z, çok ciddi problemler ç›kar. Bir
de mesela, çok s›k yapt›¤›m›z bir al›flkanl›k var. Biraz önce söy-
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ledi¤im elastisite modeli mesela, perdelerin rijit kiriflini elastisite
modeli 9999 gibi kocaman bir rakam ç›k›yor. Onu yapt›¤›n›z za-
man, bütün özellikleri birden büyür. Yani, e¤erinde çarp›ld›¤›
için, bütün bu özellikleri büyüdü¤ü için, özellikle son örnekte
gösterdi¤im flöyle U fleklindeki perdelerle, bunun e¤ilmesi, buna
burulma. Bunun burulmas› buna e¤ilme etkisi yapar. Dolay›s›yla,
burulma aç›s›ndan da çok yüksek rijitli¤e sahip oldu¤u için, s›n›f
deformasyon elde edersiniz. ‹nan›lmaz rijit bir perdeniz olur,
ötelemeniz mümkün olmaz. Bu da tamamen yanl›fl sonuç bulur-
sunuz, çünkü olabilecek bütün momentleri perde çeker, kolanla-
r› hiçbir fley tafl›maz. Dolay›s›yla az momenti koyars›n›z kolona.
Bu çok dikkat edilmesi gereken bir fley. 

SALONDAN- O zaman sonlu elemanlar ne oluyor?

Jozef KUB‹N- Herhangi modeli kullan›rsan›z kullan›n, dikkatli
kullanman›z gerekiyor, onu söylemeye onu anlatmaya çal›fl›yo-
rum. Yani, iki model de yanl›fl veya do¤ru de¤il, ikisi de belirli
geometrilerde avantajlar› olan modellerdir. Baz› durumlarda ben
çerçeve modelini tercih ederim, baz› durumlarda kabuk modelini
tercih ederim. O tünel kal›pta elde etti¤iniz rijitlik maddesinin
büyüklü¤ü de tart›fl›lmaz, büyük olacakt›r. 

Ben bu son konuflmada özellikle kapatmadan önce, Say›n Anka-
ra fiubesine Baflkan›m›za flükranlar›m› belirtmek istiyorum, çok
teflekkür ediyorum. 

SUNUCU- Seminer konumuz, bilgiyi aktarmak istiyorum. Japon
Uzay Ajans› ve Tokyo Üniversitesinde çal›flmakta olan Doç. Dr.
Serten Ar›l› 11 Aral›k Pazartesi günü saat 10:00’da Kastamonu
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda çok yüksek binalar
hakk›nda konferans verecektir. Kat›lmak isteyen tüm meslektafl-
lar›m›z› davet ediyoruz. Konuyla ilgili çabalar›ndan ötürü mes-
lektafl›m›z Özgür Yaman teflekkürlerimizi sunar›z
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Seminer konumuzun son konusu “Yap› Malzemeleri ve Beton”
konusunu bizlere anlatacak olan, Yrd. Doç. Dr. Özgür Yaman
buyurun.

Doç. Dr. ÖZGÜR YAMAN- Merhaba arkadafllar; öncelikle d›flar›-
daki güzel havaya karfl›n sizi burada bekletmek zorunda kald›-
¤›m için, biraz üzgünüm, ama mümkün oldu¤unca k›sa kesece-
¤im.  Burada beton konusunu anlatmam istenildi benden. Önce-
likle, beton üretiminin ve özellikle dayan›kl›l›k konusunu biraz
iflleyece¤im. Daha sonra betonu oluflturan malzemelerden çi-
mentoya bir miktar girip, biri iki örnekte sunuflu bitirmeyi planl›-
yorum. Hepimiz biliyoruz, beton önemli diyoruz, ama neden
önemli oldu¤unu flöyle bir canland›rman›z› istedim gözümüzde.
Dünyada y›lda 10 milyar ton beton tüketimi oldu¤u söyleniyor,
yani oldukça büyük bir rakam. Bunu siz de takdir edersiniz. 

Bunun d›fl›nda, bu miktarda veya daha fazla tüketilen baflka bir
malzeme var m› diye bir düflünseniz, ne akl›n›za gelir? Demir?
Yok asl›nda “su” bundan daha fazla tüketilen di¤er malzeme.
Yani, 10 milyar ton civar›nda üretilen bir malzemenin gerçekten
özelliklerini bilmemiz gerekiyor. 

Klasik betonun üstünlükleriyle bafllayal›m. Hepimiz biliyoruz, fle-
kil verilebilmesi, ekonomik olmas›, yang›na karfl› direnci, size
belki ilginç gelecek ama dayan›kl›l›¤› betonun üstünlükleri ola-
rak söylenebilir. Bu dayan›kl›l›k konusuna ileride birazdan gele-
ce¤im. Zay›fl›klar› oran›nda hepimizin yine söyledi¤i düflük çek-
me dayan›ml› olmas›, k›r›lganl›¤›, hacim karars›zl›¤› olmas› söyle-
niyor. Ben flu en altta gördü¤ünüz maddeyi sonradan ilave ettim.
Erken yafllarda bak›m ihtiyac›, yani bunu özellikle belirtmek isti-
yorum, çünkü maalesef Türkiye’de gözlemledi¤im önemli bir za-
y›fl›k bu. Beton geliyor santraldan, binaya dökülüyor, ifl bitti, ya-
ni ondan sonra hiç bak›m yapmazsan›z, ona da art›k beton de-
memeniz laz›m diye düflünüyorum. 
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Atilla Bey az önce araba örne¤ini verdi. Ben araba örne¤inden
devam etmek istiyorum. ‹lk arabay› ald›¤›n›zda, arabay› satan fir-
ma ne diyor? 1000 kilometre, daha sonra 10 bin, 20 bin, çeflitli
zamanlarda arabay› bak›ma getirmenizi istiyor veya baflka bir ör-
nek vereyim: ‹nsan› düflünün, insan daha küçük yafllarda, hele
bebekken çok fazla bak›ma muhtaç de¤il mi? Yani, bak›m›n›
yapmazsan›z, bu insan verimli bir hale gelemez. Beton için de
ayn›s› geçerli, yani erken yafllardaki bak›m ihtiyac› çok önemli
ama maalesef çok fazla ihmal ediyoruz. 

Betonu oluflturan malzemeleri bir hat›rlayacak olursak, çimento,
su, kum-, çak›l ve sonradan art›k duymaya bafllad›¤›m›z katk›
maddeleri. Bu katk› maddelerini de ikiye ay›rmak laz›m. Kimya-
sal ve mineral katk› maddeleri olan ikiye ay›rmak istiyorum. Bu-
rada hacim olarak bu malzemelerden ne kadar var diye bakacak
olursak, yüzde 70-80 oran›nda kum ve çak›l oldu¤unu görüyo-
ruz. Di¤eri su yüzde 14-18, çimento yüzde 7-15 aras›nda de¤ifle-
rek gidiyor. 

Betonun yap›s›n› genelde biz incelerken, bunu çeflitli aflamalarda
inceleyebiliyoruz. Makro yap›s›n› inceleyebiliyoruz, bazen daha
ileri gidiyor, mikro yap›s›n› inceleyebiliyoruz ve çimento hamu-
ru, çimento harc› ve en son oluflan malzemeye de beton ad›n›
veriyoruz. Bunu geçelim, bu mikro yap›y› falan gösteren bir
slaytt›. Betonun önemli özelliklerini ikiye ay›rmak mümkün. Taze
özelikler ve sertleflmifl özellikler diye ikiye ay›r›yoruz. Neden iki-
ye ay›r›yoruz? Asl›nda birçok malzeme için bu taze ve sertleflmifl,
yani taze denilirken, üretim s›ras›ndaki özelliklerinden bahset-
mek mümkün. Ancak, biz genelde ald›¤›m›z malzemenin son ha-
lini gördü¤ümüz için, üretimdeki özelikleri düflünmüyoruz, ama
betonu yerinde üretti¤imiz için, baz› özeliklerini de bilmemiz ge-
rekiyor. Bu baz› özellikler nedir? ‹fllenebilirlik, ayr›flma, terleme,
vesaire gibi taze özelliklerden haberdar olmam›z gerekiyor. 
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Sertleflmifl özellikleri, hepimiz flu an için bakt›¤›m›z bir tane
özellik var, dayan›m. Konufluluyor, C 16 m› olsun, C 20 mi
olsun, C 30 mu olsun diye. Ama, art›k bunlar› biraz aflmam›z
laz›m. Yavafl yavafl dayan›kl›l›k, yani dayan›mdan sonra, daha
do¤rusu dayan›m›n yan›nda dayan›kl›l›¤›n da önemli oldu¤unu
belirtmemiz laz›m. 

Bu özelliklerin elbette ki, bu heterojen bir malzeme oldu¤u için,
içine koydu¤umuz di¤er malzemeler, di¤er bileflenler etkiliyor ve
o bileflenlerin özellikleri de hangi oranda kullan›ld›klar› etkiliyor.
O yüzden, öncelikle bu bileflenlere bir göz atal›m. Bunlardan ilki
çimento, iflte portland çimentosu hidrolik ba¤lay›c›l›k özelli¤ine
sahip bir malzeme olarak tan›mlan›yor. Hidrolik ba¤lay›c›l›ksa,
su alt›nda sertleflebilen ve suda çözülmeyen, suda da¤›lmayan
malzeme demek. ‹flte, 1824 y›l›nda ‹ngiltere’de Joseph Aspdin
üretilmifl, daha do¤rusu patenti al›nm›fl. Bunun da yine bileflen-
lerine bakacak olursan›z, klinker ve alç› tafl› diye iki tane ana
bilefleni var çimentonun. 

Yine bileflen denilince, bu klinker ana bileflenleri kalkerli ve killi
hammaddelerden oluflan, bu maddelerin parçalanmas›, ö¤ütül-
mesi ve yüksek s›cakl›klarda piflirilmesiyle oluflan malzemeye
klinker ad› veriyoruz. fiu ceviz büyüklü¤ündeki tanecikler. Daha
sonra bu klinker çeflitli aflamalardan geçiriliyor, fluras› piflirme
aflamas›, çeflitli aflamalardan geçirilip, alç›tafl›yla birlikte ö¤ütülü-
yor, yani çimento üretilirken, bir piflirme, bir de ö¤ütme diye iki-
ye ay›rabiliriz. Bu detaylar› geçelim. Çimentonun ana bileflimleri
bir kalsiyum silikatl› bileflenler, bir de kalsiyum alimünatl› bile-
flenler olarak ikiye ay›rmak mümkün. Bu detaylar› fazla girmeye-
ce¤im. 

Kalsiyum hidrata su durumuna bakacak olursak, kalsiyum silikat-
l› bileflenler suyla tepkimeye giriyor, birtak›m kimyasallar
olufluyor. Önemli olan flu ve flu bileflen. Bu kalsiyum hidroksit,
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yani kireç ad›n› verdi¤imiz bir bileflik. Betona kötü beton özel-
liklerini veren malzeme. Di¤eriyse, tobermit jeli, kalsiyum,
silikat, hidrat gibi çeflitli ifadelerle tan›mlamak mümkün bu da
betonu beton yapan malzeme. Di¤erlerine fazla girmeyece¤im. 

fiimdi, çimentoyu neden anlatt›k, onu birazdan ba¤layaca¤›m.
Son zamanlarda üretilen çimentolarda hepiniz biliyorsunuz, bir-
tak›m ilave katk› maddeleri ekleniyor. Nedir bu katk› maddeler?
Mineral katk›lar, puzolanlar diye genel anlam›nda, genel olarak
bunlara puzolanlar ad›n› veriyor. Silis duman›, granüle yüksek
f›r›n cürufu, uçucu kül gibi birtak›m malzemeler bunlar. Bu mal-
zemelerin özelli¤i, bunlar›n kendi bafllar›na bir ba¤lay›c›l›k özel-
li¤i yok, yani bunu suyla kar›flt›r›rsan›z, sulu uçucu kül elde et-
mifl olursunuz. Ama ortamda kireç varken, mesela uçucu külü
bir kireçle ve suyla kar›flt›rd›¤›n›zda, ortaya ç›kan bileflik iflte bu.
Yani, y›llar önce Roma’da ve Osmanl› döneminde kullan›lan
harçlar bu uçucu kül de¤il de, birtak›m puzolan›n kireçle ve suy-
la birlefltirilmesinden yap›lm›flt›r. Dolay›s›yla, bu malzemelerin
çimento içinde kullan›m› mümkün. Ama elbette ki baz› fleylere
dikkat etmek gerekiyor. “Bu puzolanlar› betona katt›¤›n›zda
neler oluyor?”u k›saca özetlemek istersek, genelde kar›fl›m suyu
ihtiyac› art›yor, çünkü bu puzolanlar ince malzemeler, ince mal-
zeme oldu¤u için daha fazla su istiyor. Öte yandan ifllenebilirlik
art›yor, ayr›flma ve terleme azal›yor, çünkü suyu daha rahat
tutabiliyor. Hidratasyon ›s›s› azal›yor. Ayr›ca, dikkatinizi çekmek
istedi¤im nokta geçirimlili¤i azalt›yor. Geçirimlili¤in azalt›lmas›
direkt olarak dayan›kl›l›¤›n artmas› demek. Bunu daha sonra
daha detayl› olarak anlataca¤›m. 

fiu madde önemli: Hepimizin korktu¤u bir madde. Dayan›m
kazanmam›z azal›yor, ancak geç yafltaki dayan›mlar art›yor. 

Bir baflka nokta. Yine, Türkiye için öneminden bahsetti¤im için,
burada ayr›ca yazd›m. Erken yafllarda bak›m ihtiyaçlar› daha faz-

- 127 -



la; yani betona kül veya çimento toz katt›¤›n›zda, biraz daha faz-
la bak›ma ihtiyaç var, yani bir nevi zay›f çocuk gibi düflünebilir-
siniz. Ama ileride gösterece¤im, yani bunlar olumlu özellik
olarak da yans›yabiliyor. K›saca flurada tekrar anlatay›m. Bu
kireç ve bu puzolan suyla tepkimeye girip, bu betonu beton ya-
pan ana bilefli¤i meydana getiriyor. O yüzden ki, y›llar önce Ro-
ma döneminde yap›lan yap›lar veya Mimar Sinan’›n yapt›¤› cami-
ler içinde kullan›lan puzolan ve kireç sayesinde kazand›¤› bu
hidrolik ba¤lay›c›n›n özelli¤i sayesinde halen ayakta durabiliyor. 

Bugün ben oldukça farkl› konular anlat›yorum de¤il mi? Çünkü
dünden beri hep yönetmelikler, standartlar anlat›ld›. O yüzden
k›saca ben de çimento standartlar›na de¤inmek istiyorum. Es-
kiden TS-19-20 gibi bir sürü çimento standartlar› vard›. Bu Av-
rupa’ya uyum süresinde bu standartlar›n bir harmonizasyonu
yap›ld› ve art›k yeni bir çimento standard›m›z oldu. TS- 197/1
bütün o gördü¤ünüz çimentolar hepsi de¤il, ama birço¤u art›k
bu TS-197/1’i kapsama alan›d›r. 197/1’e bakacak olursan›z, yani
bu yeni harmonize standard›m›za bakacak olursan›z, böyle
kocaman bir tablo görüyorsunuz. Kocaman tabloda flu gör-
dü¤ünüz her birisi bir çimento tipi. Bunlar›n isimleri CEM-2
küsur, birazdan anlataca¤›m, CEM 3-4-5 diye 5 ana çimentoya in-
dirgendi. CEM 1 hepinizin bildi¤i portland çimentosu. 

Di¤erleri; CEM 2 portland kompoze çimento, CEM 3 yüksek f›r›n
cüruflu çimento, CEM 4 uzolanik çimento ve CEM 5 kompoze
çimento olarak 5 ana gruba bölündü. CEM çimentosunun tan›m›
flöyle: Ba¤lay›c›l›k özelli¤ini kalsiyum silikaplar›n hidratasyonun-
dan alan malzemeye CEM çimentosu deniliyor. Bunun viraktif
karbondioksit, kalsiyum oksitle veya bir silis oran›n›n yüzde
50’den fazla olmas› laz›m. 

Bu standartla birlikte klinker, majör ve minör ilave birleflende bir
kavram bir araya geldi. Majör ilave birleflendi, kütlece yüzde 5
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oran›nda bir malzeme kat›l›yorsa buna minör, yüzde 5’ten büyük
kat›l›yorsa majör, yüzde 5’ten küçük kat›l›yorsa buna minör ilave
bileflen deniliyor ve klinker+majör+minör ilave bileflenlerin küt-
lece yüzde 100 oldu¤u, daha sonra buna alç›tafl› kat›ld›¤› ifade
ediliyor bu standartta. 

Bu majör ve minör konusunu biraz da açal›m. Bütün bileflenler,
yani çimentonun içinde bulunabilen, bulunmas› muhtemel bütün
bileflikler bu standartta belirtilmifl. Klinker ana bileflenlerden
birisi. Yüksek f›r›n cürufu, silis duman›, do¤al puzolan, kalsiyum
edilmifl do¤al puzalan, silis uçucu kül, kalker uçucu kül, piflmifl
flist, kalker organik bilefleni farkl› olmak üzere kalkerler. Burada
gördü¤ünüz bu bileflenlerin birço¤u arkadafllar at›k malzemeler.
Mesela, silis duman›, mesela yüksek f›r›n cürufu, mesela uçucu
küller. Bunlar›n hepsi birtak›m endüstriyel tesislerin at›k mal-
zemesi ve bu at›k malzemeleri flayet çimento içinde kullan›lmaz-
sa, bunlar at›lacakt›r ve çevreye zarar verebilecek malzemeler. 

Bu yine standartlar› inceleyecek olursan›z, a, b, c diye birtak›m
rakamlar var. Bu rakamlar› birazdan gösterece¤im. A. binada bir-
leflen miktar›n›n en az oldu¤unda, b- biraz daha fazla oldu¤un-
da, c’de en fazla oldu¤unda bir nevi ilave bileflenin miktar›n›
gösteriyor. ‹lk çimentomuz CEM 1 portland çimentosu. Bunun
içinde yüzde 95 ila yüzde 100 oran›nda klinker bulunuyor ve
yüzde 5’e kadar da 1000 minör ilave bileflen olabiliyor. Ne
olabiliyor bu minör ilave bileflen? Genelde, kalker tozu kul-
lanabiliyorlar firmalar. 

CEM 2 diye bakacak olursak, buna portland kompoze çimento
deniliyor. Eski veya eskiden katk›l› çimento dedikleri, asl›nda
genelde bu portland kompoze çimento. Bu portland kompoze
çimentonun içinde az önce bahsetti¤im ilave bileflenler
olabiliyor. Cüruf oldu¤unda, buna portland cüruflu çimento
deniliyor. Uçucu kül oldu¤unda, portland uçucu küllü çimento
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deniliyor. Gördü¤ünüz gibi, mesela CEM 2/A-S dedi¤imizde,
yüzde 80 ila 94 oran›nda klinker, yüzde 6 ila 20 oran›nda cüruf
ve yüzde 5’e kadar da bir minör ilave bileflen kullanabiliyorlar. 

CEM 2b dedi¤imiz de, yüzde 80-94’lerden yüzde 65’lere kadar
klinker yükler düflebiliyor. O zaman, cüruf miktar› bir miktar
daha art›yor ve yine minör ilave bileflen olabiliyor. 

CEM 3 dedi¤imizde, yüksek f›r›n cüruflu çimento. Bu yüksek
f›r›n cürufu di¤er puzolanlardan biraz daha farkl› bir özelli¤e
sahip. Bu bir miktar kendi bafl›na da ba¤lay›c›l›k özelli¤i
tafl›yabiliyor, yani suyla kar›flt›rd›¤›n›zda, bir miktar bunun da
ba¤lay›c›l›k özelli¤i var, yani dayan›m kazanabiliyor. O yüzden-
dir ki, CEM 3 standard›nda görüyorsunuz, CEM 3 C dedi¤imizde,
neredeyse yüzde 5 oran›nda klinker kullanarak ve büyük oranda
cüruf kullanarak bir çimento üretmek mümkün. Hepiniz kor-
kuyorsunuz, bu ne Hocam çimento mu bu falan diye, ama
genelde bu CEM III/C bizim Türkiye’de pek üretilmiyor, yani
pek de üretildi¤ini ben görmedim. Çünkü, sa¤lanan cüruf yeterli
özellikte de¤il, ama bu CEM 3 A’lar ve CEM 3 B’ler Türkiye’de
de üretilebiliyor. Bunun ad› tekrar söylüyorum, yüksek f›r›n
cüruflu çimento. 

CEM 4, puzolanik çimento dedi¤imizse, yine klinker, belli bir
miktar klinker ve daha önce bahsetti¤imiz puzolanlar›n kar›flt›r›l-
mas›yla üretilebilecek bir çimento. Yani, at›yorum uçucu külle,
tras› birlikte kullanabiliyorsunuz ve yüzde 35, hatta yüzde 55’e
kadar katabiliyorsunuz, bu CEM 4 çimentosunun içine. 

Son olarak da, CEM 5, yani kompoze çimentoya bakal›m. Kom-
poze çimentoda klinker ve cüruf muhakkak var, bunun yan›na
di¤er puzolanlardan da bir tane kat›lmas›yla oluflan çimentoya
komoze çimento deniliyor. 
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Yeni standartlarla birlikte toplam 27 tane çimento art›k standartta
tan›mlanm›fl durumda ve bu 27 tane çimentonun üretilmesi
mümkün. Türkiye’de bildi¤im kadar›yla yaklafl›k 18 tanesi üretili-
yor. Dikkat etmemiz gereken fleylerden birisi, yani dikkatinizi
çekmek istedi¤im hususlardan birisi, bu çimentolar›n dayan›m
s›n›flar› yine beli, yani siz çimentoyu ald›¤›n›zda flu dayan›m
s›n›flar›ndan, yani 32,5-42,5 veya 52-5 bunu erken veya erken-
den kazan›p kazanamayaca¤› belirtilmesi laz›m standartta, yani
çimentoda. Mesela, CEM 2a-p 42,5 n dedi¤imizde, bu çimento n
oldu¤u için iki günlük dayan›m› en az 10 MPa olmas› laz›m ve
28 günlük dayan›m›n›n 42,5’u geçmesi laz›m. Yine geçelim CEM
2a p 42,5 r dedi¤imizde, iki günlük dayan›m›n› bu defa 20 MPa
olmas› laz›m ve standartlar›n›n 42,5 MPa’› geçmesi laz›m. 

Dolay›s›yla, çimento üreticileri size bunun kar›fl›m›n› söyleyerek,
nas›l söylüyorlar? fiurada söylüyorlar: BA-P oradan bak›yorsunuz,
hangi oranda ne var ve performans›n› da söyleyerek, bu çimen-
toyu piyasaya arz etmeleri mümkün. 

Bu noktada geçen hafta Baflkan›m›z Fehmi Toptafl’›n da kat›ld›¤›
bir toplant›da Alman Çimento Üreticileri Birli¤i Baflkan› Türki-
ye’ye geldi. Kyoto Protokolünden, karbondioksit emisyonlar›n›n
azalt›lmas›ndan bahsetti ve “çimento üreticileri bu anlamda ken-
dilerine bir çeki düzen vermek zorundalar” dedi. Neden? Çünkü,
en fazla emisyonu yapan sanayicilerden birisi çimento üreticileri
ve flu prati¤i gösterdi: Burada görüyorsunuz, öncelikle y ekseni-
ni göstereyim, 1 ton karbondioksit/1 ton çimento. Yani, bir ton
çimento üretmek için neredeyse bir ton karbondioksit gaz› orta-
ma sal›n›yor. fiayet, normal portland çimentosu üretilirse. Baflka
çaremiz yok, muhakkak ve muhakkak bu karbondioksiti azalt-
mam›z laz›m. Karbondioksitin nereden geldi¤ini gösterdi. “Nere-
deyse yüzde 50’si kireç tafl›ndaki karbondioksitin ›s›t›lma sonras›
ortaya ç›kmas›ndan” dedi. Geriye kalan k›sm›ysa, yak›t›m›zdan,
elektri¤imizden vesaire. Dolay›s›yla dedi ki; “bak›n, bunu azalt-
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mak için flayet bir miktar içine baflka katk› malzemesi koyarsan,
çimentonun dayan›mda di¤er performans›n› düflürmemek kay-
d›yla, bu ortama suyuna karbondioksiti azaltabilirim” dedi. Yine,
Almanya’da, Almanya içinde sat›lan çimentolar›n bir toplam›n›
gösterdi. Bak›n, CEM 1 çimentosu yüzde 30’larda. CEM 2 yani
portland kompoze çimento yüzde 57’lerde. Maalesef, Türkiye
için böyle bir istatisti¤i getiremedim, ama telefonla ö¤rendi¤im
bizde CEM 1’in yüzde 40-45’ler seviyesinde oldu¤u yönündeydi.
Yani, bizde de art›k piyasaya arz edilen çimento normal portland
çimentosu bir miktar azal›rsa, çok fazla flafl›rmamak laz›m diye
düflünüyorum. 

Bu noktada herhangi bir sorunuz varsa, cevap verebilirim, daha
sonra sorunuzu sorabilirsiniz. 

Bu agregalar› anlatacakt›m, ama zaman›n›z› daha fazla almamak
için bu k›s›mlar› bir miktar atlayaca¤›m. Bir de flunu söylemem
gerekiyor: Agregalar, yani beton yap›m›nda kullanaca¤›m›z agre-
galar›n gradasyonu tam Türkçe’mi bilemiyorum, boyut da¤›l›m›n›
belli bir oranda olmas› laz›m ve bu da standartta belirtilmifl. fiu
iki kar›fl›m›n flöyle bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bunu da
flöyle göstermek mümkün. Diyelim ki, elinizde sadece kaba ag-
regalardan oluflan bir y›¤›n olsun ve elinizde sadece ince agrega-
lardan oluflan, yani kumdan oluflan bir fley olsun. Bu hangisinin
aras›nda bir boflluk var diye bakarsan›z, küçük bir deney yapsa-
n›z göreceksiniz ki, neredeyse ayn›, yani ikisindeki, ikisinin ara-
s›ndaki boflluk miktar› ayn›. Bunu azaltman›n tek yolu, ikisini
birbirine kar›flt›rmak, ikisini birbirine kar›flt›r›p, iyi bir kar›fl›m el-
de etti¤inizde, aradaki bofllu¤u azaltm›fl oluyorsunuz. Bofllu¤u
azaltmak neden önemli? Elbette ki, ekonomi aç›s›ndan önemli,
hacim karars›zl›¤›n› art›rmak aç›s›ndan önemli, ne kadar az bofl-
luk olursa, o kadar az çimento ihtiyac›m›z olacak ve o kadar da-
ha iyi dayan›kl› beton üretmek mümkün olacak. Agregalar›n da-
yan›m›, afl›nma dayan›m›, dona dayan›kl›l›¤›, içinde zararl› mad-
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delerin bulunup, bulunmad›¤› gibi birtak›m özelliklerine de bak-
mam›z gerekiyor herhalde. 

Kimyasal katk›larla ilgili çok fazla vaktinizi almadan birkaç slayt
göstermek istiyorum. Her ne kadar kimyasal katk›lar böyle
fliflede gösterildi¤i gibi ilaç gibi size sunuluyorsa da, sak›n ha
bunlar ilaç olarak de¤erlendirmeyin. Yani, kötü betona bir ilaç
koydum, bu beton iyi oldu dememek laz›m. “Öncelikle iyi beton
üretmeye çal›fl›p, bu iyi betonun özelliklerini daha iyi nas›l
yapabilirim?” i bu kimyasal katk›larla sa¤lamay› düflünmek laz›m.
Tan›m olarak kimyasal katk›lar, taze veya sertleflmifl betonun
baz› özelliklerini de¤ifltirmek üzere, kar›fl›m esnas›nda betona
çimento kütlesini oldukça az miktarda kat›lan ilave malzemeler
diye geçiyor. Neden kimyasal katk›y› az önce söyledim? Betonun
baz› özelliklerini taze de olabilir, sertleflmifl özellikleri de olabilir.
Bunlar› istenilen düzeyde gelifltirmek için kimyasal katk› kullan-
mak laz›m. Kar›flt›rma, tafl›ma, pompalama ve yerlefltirme ifllem-
lerinde kaliteyi sa¤lamak ve meydana gelebilecek acil durumlara
çözüm bulma, bu kimyasal katk›lar kullan›labilir. 

Ayn› zamanda, kimyasal katk›lar maliyeti azaltma aç›s›ndan da
kullan›labilir, biraz sonra anlataca¤›m. Dedi¤im gibi, dikkat et-
mek laz›m. Bunu ilaç olarak de¤erlendirmemek gerekiyor.
fiuradaki son maddeyi de okuyay›m. Katk›lar betonun birden
fazla özelli¤ini etkileyebilir, buna dikkat etmemiz gerek. Yani,
birçok süper ak›flkanlaflt›r›c› miktar› çok art›r›rsan›z, bir bak›yor-
san›z, 10 gün olmufl hâlâ beton prizini almam›fl, yani hepsini
belli oranda kullanmak laz›m. 

Yine bu harmonize edilmifl standartlardan TS 934’e 2’ye bakacak
olursan›z, toplam 10 adet kimyasal katk› tipi orada belirtilmifl.
Ak›flkanlaflt›r›c›, yüksek oranda su azalt›c›, su tutucu, hava sürük-
leyici, priz h›zland›r›c›, geciktirici, sertleflmeyi h›zland›r›c›, su
geçirimsizli¤i sa¤lay›c›, priz geciktirici, ayn› zamanda su azalt›c›,
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priz geciktirici yüksek oranda su azalt›c›, tersi durum priz h›zlan-
d›r›c› ve su azalt›c› katk›lar› bu standartta görmek mümkün. 

Kar›fl›m suyunu azalt›c› katk›lar. Az önce söyledik, normal ak›fl-
kanlaflt›r›c›lar ve süper ak›flkanlaflt›r›c›lar olarak ikiye ay›rabiliriz.
Normal ak›flkanlaflt›r›c›lar genelde yüzde 5 ile, yüzde 10 aras›nda
kar›fl›m su ihtiyac›n› azalt›yorlar, süper ak›flkanlaflt›r›c›larsa bir
miktar daha fazla suyu azaltma becerisine sahip. Daha az su kul-
lan›larak, ayn› çözme veya k›vam sa¤lan›larak, dayan›m geçirim-
sizli¤i ve dayan›kl›l›¤›n› etkilemek mümkün. Örnek olarak, 300
kilo çimento var, bir metreküpte, 150 kilogram su var ve bunun
k›vam› 12 cm diyelim ki, 33 MPa. fiayet, kimyasal katk› kullan›l›r-
sa çimento miktar›n› de¤ifltirmeden, flu su miktar›n› k›vam› ayn›
tutmak kayd›yla azaltabiliyorsunuz, 135 kiloya indirebiliyorsu-
nuz. Bas›nç dayan›m› gördü¤ünüz gibi, bir anda 5 MPa artabili-
yor. 

Öte yandan, ekonomi sa¤lamas›yla ilgili bir örnek vereyim. Az
önceki örnekte bas›nç dayan›m› artm›flt›. Diyelim ki, bas›nç
dayan›m›n› ayn› yapmak istiyorsunuz. Üsteki örnek 300 kilogram
çimento, 150 kilogram su ve k›vam 12 santimetre. Bu defa
çimento miktar›n› biraz azaltmak, su miktar›n› sabit tutmak ve
biraz katk› kullanarak, slamp›, yani k›vam› 12 santimetrede
tutup, ayn› bas›nç dayan›m›n› elde etmek mümkün. fiu slamp flu
grafikte göstermek gerekirse, su miktar› burada, bu tarafta da
yay›lma gösterilmifl, herhangi bir katk› yoksa, ak›flkanlaflt›r›c› kat-
k› yoksa, su miktar› artt›kça, yay›lmas› art›yor; elbette ki bas›nç
da düflüyor. fiayet, ayn› su miktar›nda siz katk› kullan›rsan›z,
yay›lmay› art›r›yorsunuz. E¤er, ayn› yay›lmada katk› kullan›r-
san›z, bu defa su miktar›n› azalt›yorsunuz ve dayan›m› art›rabil-
meniz mümkün. 

Bu katk›lar›n nas›l çal›flt›klar›n› anlatacakt›m, ama bunlar› müsa-
adenizle geçelim. Hava sürükleyici katk›lar, flimdiye kadarki an-
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latt›klar›m betonun taze özelliklerini iyilefltirmek için kullan›lan
katk›larda, bir de sertleflmifl özellikleri iyilefltirmek için bu hava
sürükleyici katk›lar kullan›labiliyor. Bu hava sürükleyici katk›lar
ne yap›yor? Betonun içinde gözle görülmeyen, hatta gözle
baz›lar› da görülebilen bir sürü küçük küçük kabarc›k geldi ve
bu küçük kabarc›klar sayesinde, betonun içindeki su dondu¤un-
da, betonu çatlatacak gerilmeleri yaratm›yor, o hava kabarc›k-
lar›n›n, o boflluklar›n›n içine kaçabiliyor, bütün esprisi bu. 

Priz h›zland›r›c› katk›lar var. K›fl›n donmay› engellemek için an-
tifriz diye tabir edilen halk aras›nda katk›lar kullan›labiliyor ki,
beton donmadan bir an önce reaksiyonlar bafllas›n diye. Tam
tersi durumda s›cak havada priz geciktirici katk›lar kullan›labili-
yor. Hemen prizini al›p, sertleflmesin beton diye. Betonun di¤er
bileflimi su. Burada gördü¤ünüz gibi içilebilir bir su, betonda
kullan›labilir, ama bu demek de¤il ki, içilemeyen su kullan›la-
maz, içilemeyen bir su da kullan›labilir. Bunun için gene TS har-
monize standartlardan, TS 1008’deki birtak›m de¤erler var, o de-
¤erlere bakmak gerekiyor. Bu de¤erler nedir? Klorür miktar›, sül-
fat miktar›, alkalin miktar›, flekerler, fosfatlar, nitratlar, birçok su-
yun içindeki birçok bileflik fleyi etkileyebiliyor. Betonun birtak›m
özelliklerini; genelde priz süresini etkileyebiliyor. 

Beton üretimi ve denetimi k›sm›na geçelim. Herhangi bir soru-
nuz var m›? Ortam› de¤ifltirmek için flöyle bir konu anlatay›m: Az
önce Kemal Baflkan›m›z anlatt›, Meslekiçi E¤itim Kurulu bu e¤i-
timlerin düzenlenmesinde bir miktar yard›mc› oluyor. Bu vesiley-
le Adana’da bir seminer düzenlendi ve biz kurul üyeleri olarak
s›nav yapabiliriz, bu etkinli¤in sonucunda ve s›navda baflar›l›
olanlar, bir miktar daha yüksek puan alabilirler diye düflündük.
Yine böyle ç›kt›m, ilk konuflmac› bendim, sunumumu yaparken,
yar›m saat sonra falan döndüm, “bir sorunuz var m› arkadafllar?”
dedim. Birisi el kald›rd›, “Hocam bir soru soraca¤›m, s›navda kaç
soru var?” dedi. fiimdi, ben flafl›rd›m tabii, “ö¤rencilerden bu tür
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sorular gelmesine gayet al›flk›n›z, haz›rl›kl›y›z, ama karfl›mda
meslektafllar›m var, hepsi de benden yaflça büyük, flafl›rd›m”
dedim. Böyle bir soru gelmesine. Yani, bu tür etkinliklerin so-
nunda s›nav yap›lmas› sizleri de¤erlendirmek de¤il, sadece fazla
etkinli¤e kat›lamazsan›z diye, fazla puan alabilmeniz için size su-
nulmufl bir f›rsat asl›nda, yani baflka bir esprisi yok. 

SALONDAN- Demin bas›nç dayan›mlar›yla ilgili tabloyu çabuk
geçti de, orada maksimum de¤erler de vard› san›yorum, onu at-
lad›k. 

Doç. Dr. ÖZGÜR YAMAN- fiimdi, 32,5’taki , biraz daha detayl›
girin, 32,5 tip çimentolar e¤er normal dayan›m isteniyorsa, bu-
nun yedi günlük bas›nç dayan›m›n›n en az 16 MPa olmas›, 28
günlük bas›nç dayan›m›nsa, 32,5 ila 52,5 aras›nda olmas› laz›m.
fiunu mu soruyorsunuz, neden bir üst limit var? Arkadafllar; bu
üst limit tamamen çimento üreticilerini nas›l söyleyeyim, düzenli
olarak üretip, üretemediklerini kontrol amac›yla, onlara zorlan-
m›fl. Sebebini marjini daraltmak böylece beton üreticilerine ko-
layl›k sa¤lamak.

Hep s›navlarda sorar›z, 32.5 N için erken dayan›mlarda neden iki
günlük yok? Ö¤renicilere soruyorum, nedenini biliyor musunuz,
size soruyorum? Di¤erlerinde de iki günlük yeterli, 7 günlü¤e
bakmaya gerek yok. Normal pratikten gelen insanlar›n konuflma-
s›yla, hocan›n konuflmas› herhalde farkl› oluyor, siz beni terlet-
meyi düflünüyorsunuz herhalde. 

Beton üretimi genelde flantiyede haz›rlanan beton ve haz›r beton
olarak ikiye ay›rmak mümkün. Yani, halen k›rsal kesimde bu ha-
z›r beton çok çok fazla yayg›nlaflm›fl de¤il, ama büyük flehirleri-
mizde, illerimizde en az›ndan haz›r betonun daha fazla kullan›l-
d›¤›n› tahmin ediyoruz, ama flantiyede hâlâ bu betonyerlerle, be-
ton döküldü¤ünü de biliyoruz. Haz›r beton nas›l üretilir? K›saca
flematik olarak göstereyim. Çimento birtak›m silolarda, hatta bu
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silolardan birisi flimdilerde uçucu kül falan da olabiliyor. Agrega
birtak›m baflka silolarda, bu ikisi belli bir oranda tart›l›yor ve yafl
sistem veya kuru sistemde farkl› olmak üzere, e¤er yafl sistemse,
su ekleniyor ve katk› ekleniyor, bir panmikserle kar›flt›r›l›yor, ya-
ni önceden kar›flt›r›l›yor ve bu transmiksere yükleniyor. Daha
sonra bu transmikser flantiyenize betonu getiriyor, sürekli kar›flt›-
rarak. 

Kuru sistemdeyse durum birazc›k daha farkl›. Agregayla, çimen-
to önceden yükleniyor, transmiksere, herhangi bir kar›flt›rma ifl-
lemi yok, kar›flt›rma sadece transmikserde olabiliyor. Bu su ve
katk› daha sonra flantiyede ilave ediliyor. Böyle oldu¤unda, el-
bette ki tahmin edebilece¤iniz gibi, yafl sistemde daha homojen
bir kar›fl›m elde etmek mümkün, ama elbette ki, çok çok uzun
mesafelere bunu göndermek mümkün de¤il. Dolay›s›yla, taflrada
yani k›rsal kesimde kuru sistemin daha çok yayg›n oldu¤unu du-
yuyorum aç›kças›, hiç görmedim. Ankara’da hepsi yafl sistemler
üretiliyor. 

Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen mal-
zemelerin beton santralinden veya mikserde kar›flt›r›lmas›yla üre-
tilen ve tüketiciye taze beton olarak teslim edilen betona haz›r
beton denilir. Buradan ne anl›yorsunuz? Siz sonuçta üretici taze
beton teslim etmekle de mükellef. Size iletilen bu betonun yer-
lefltirmesinden sizler sorumlusunuz, yani bizler sorumluyuz.
E¤er, daha önceden de bahsetti¤imiz, iyi yerlefltirmezsek, bak›-
m›n› yapmazsak, o beton çok kötü olursa, yapacak bir fley yok,
haz›r betoncuyu suçlayamay›z. Elbette ki, haz›r betoncular› tama-
men burada kurtarmak falan amac›m yok, yanl›fl anlamay›n. Bu
tespiti söylemek istedim. 

Haz›r beton santralleri bunkerli veya böyle y›ld›z sistem tabir
edilen iki tip sistemle üretilebiliyor. K›saca az önce gösterdi¤imin
biraz daha ayr›nt›s› burada, bir taraftan agregalar geliyor, bir ta-
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raftan çimento geliyor, silolara bas›l›yor. Bu ikisi tam mikserde
kar›flt›r›l›yor, yükleniyor transmiksere, transmikser bunu flantiye-
ye götürüyor. Daha sonra gelen transmikser baz› tesislerde bu
var Ankara’da, Ankara’da bile toplam befl veya alt› tesiste var. 50
tane tesis içinde bir geri dönüflüm ünitesine y›kanabiliyor veya
bu su flerbetli su diye tabir edilebilir. Tekrar kullan›labiliyor be-
tonun hacminde. Ç›kan kum tekrar kullan›labiliyor, yani müm-
kün oldu¤unca temiz bir ortam, ne demek temiz? Yani, hiçbir
at›k olmamas› elbette ki önemli. Umar›m, yak›n olmasa da gele-
cekte bütün tesislerin bu tür geri dönüflüm ünitelerinin yap›lmas›
gerekir diye düflünüyorum. 

Standartlardan tekrar devam edelim. Biraz da yeni harmonize
beton standard›m›z, TS EN 206 k›saca anlatay›m. Eski TS
11222’yi kapsayacak flekilde daha da genifl bir flekilde haz›rlam›fl
bu TS EN 206 standard›. Birtak›m s›n›fland›rmalar var, en önem-
lisi, yani hepsini detayl›ca anlatm›yorum, ama en önemli özellik
bu çevre etkileri diye bir kavram geldi, TS EN 206 taze beton
kavram› biraz daha aç›ld›. K›vam s›n›f›, agrega en büyük tane
büyüklü¤ü gibi birtak›m de¤erler belirtildi. Sertleflmifl betonda da
bas›nç dayan›ms›zl›klar› yine var. Bir de hafif betonun yo¤unlu-
¤una göre s›n›fland›r›lmas› yap›ld›. 

Çevresel etki s›n›flar› nedir? Bunu biraz müsaade ederseniz aça-
y›m. Çevresel etki, betonun dayan›kl›l›¤›n› art›rmaya yönelik bir-
tak›m çevresel etmenlerin s›n›fland›r›lmas›n›, yani o s›n›fland›r-
may› gösteriyor. Birinci çevresel etki s›n›f›, korozyon veya zararl›
etki tehlikesi yok; yani herhangi bir tehlikesi olmayan bir yerde
haz›rlanan beton.

‹kincisi; karbonatlaflman›n sebep oldu¤u korozyon. Üçüncüsü;
deniz suyu haricindeki klorürlerin sebep oldu¤u korozyon. Dör-
düncüsü; deniz suyu kaynakl› klorürlerin sebep oldu¤u koroz-
yon. Beflincisi; buz çözücü maddenin de bulundu¤u veya bulun-
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mad›¤› donma çözülme etkisine baflka bir s›n›f. Kimyasal etkiler
baflka bir s›n›f. 

‹lk çevresel etki s›n›f› ilk X0 diye tabir edilen beton. Donat› ola-
biliyor bu betonun içinde, ama çok kuru bir ortamda flayet dö-
külecekse, bu X0 s›n›f›nda diye düflünüyoruz. Di¤er korozyon,
karbonatlaflma sebebiyle bir korozyon varsa, bu üç s›n›f kendi
içinde üçe bölünmüfl, XC1, XC2, XC3 diye ve yine gördü¤ünüz
gibi kuru veya sürekli ›slak, ›slak, ara s›ra kuru ve orta derece
nemli oldu¤undan çevre bu etki fliddeti artabiliyor. Daha fazla
da detay›na girmiyorum, yani XC1’den, XC3’e gitti¤inde, rakam
büyüdü¤ünde etki art›yor diye k›saca söyleyeyim. Korozyon ayn›
flekilde yine üç s›n›f, XD!, XD2, XD3 diye. Di¤er deniz suyu kay-
nakl› klorür ayn› fleklide, donma çözülme ayn›, kimyasal etkiler. 

Bu standarttaki flu tabloyu biraz detayl›ca bahsetmek istiyorum.
fiurada etki s›n›f›, X0, XC1, XC2, XC3, XC4 diye. Art›k betonu-
muzda sadece dayan›m s›n›f› yok, sadece dayan›m s›n›f› yok ne
var? En büyük su çimento oran›. Ne var? En az çimento içeri¤i,
en az hava içeri¤i gibi birtak›m kavramlar getirildi. Bu kavramla-
r›n hepsi, yani su çimento oran›n› s›n›rlamak, “belli s›n›rlar› afla-
mazs›n demek veya en az flu kadar çimento koyacaks›n” demek-
le, betonun dayan›kl›l›¤›n› art›racak tedbirler düflünülüyor. Görü-
yorsunuz, etki s›n›f› artt›kça, XC 4’e kadar gittikçe, en az çimen-
to içeri¤i 260’tan 300’e ç›k›yor. Su çimentolar› 0,65’ten, 0,50’ye
düflüyor. Bu önlemler sonucunda otomatik olarak zaten dayan›m
s›n›f› yükselmifl oluyor. 

Klorürle ilgili tabloya bakacak olursak, yine görüyorsunuz, 300-
320-340 dozlu çimentolardan bahsediliyor. Su çimento oranlar›na
bak›n, 0,45’ler, yani oldukça düflük miktarda su kullanman›z ge-
rekiyor. Elbette ki böyle bir betonu üretmek, kimyasal katk› kul-
lanmadan pek mümkün de¤il. Donma-çözülme etkisi yine ayn›
flekilde, su çimento oran› 0,45’lerde, çimento içerikleri 340’larda,
zararl› kimyasal ortam bak›n, 0,45’lerde ve en az çimento içeri¤i
360’larda.
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Burada yine karfl›laflt›¤›m bir problemle ilgili sizi bilgilendireyim.
‹stanbul’daki bir konferansta konumuz birazdan anlataca¤›m sül-
fata dayan›kl› çimentoyla ilgili, beton tasar›m›yla ilgili bir fley.
Piyasadan arkadafllar geldi, “Hocam, bizim üretti¤imiz betonlar
sülfata dayan›kl› çimento da kullansak, da¤›l›yor, ortamda çok
fazla sülfat var. Bunun önlemini bir türlü alam›yoruz” dediler.
“Peki, ne yap›yorsunuz?” dedim. ‹lk söyledikleri hemen “sülfata
dayan›kl› çimento kullan›yoruz” dediler. “Kar›fl›m oranlar›n›z, do-
zaj›n›z ne?” dedim. “Hocam, 200 kilo çimento kullan›yorduk,
bakt›k olmuyor, 250’ye ç›kartt›k hâlâ olmuyor” dediler. Ben de
“EN 206’ya bakt›n›z m›?” dedim. Belli ki bakmam›fllard›, çünkü
gördü¤ünüz gibi 360 kilo çimento kullanmas› gerekiyor, en az.
Tabii ki, böyle bir fley bilmiyorum belki fark›nda de¤illerdi veya
bu standart yeni geldi¤i zamand›. Çimento dozajlar›n› art›rmak
laz›m ve su çimento miktar›n› da düflürmek laz›m. Sadece sülfata
dayan›kl› çimento kulland›m diye betonun dayan›kl› olmas›n›
beklemek mümkün de¤il. 

Yine standartta tarif edilmifl ve tasarlanm›fl beton diye iki tane
kavram var. Tasarlanm›fl betonda, beton özellikleriyle, ilave ka-
rakteristiklerin imalatç›ya tarif edildi¤i ve imalatç›n›n bu özellik-
lerle ilave, karakteristiklere uygun olarak temin etmede sorunlu
oldu¤u beton. Tarif edilmifl betondaysa, bileflen malzemeler ve
kar›fl›m oranlar›n› direkt imalatç›ya siz tarif edebiliyorsunuz. Bi-
razdan örneklerle açaca¤›m. Bir haz›r beton üreticisi flurada yaz›-
lan her fleyi irsaliyeyi yazmak zorunda. Mesela, bu haz›r beton
tesisinin ismi, seri numaras›, yükleme tarihi ve saati, bunlar
önemli, plato numaras›, al›c›n›n ismi, flantiyenin ismi ve yeri,
flartnamelerle ilgili ayr›nt›lar, beton hacmi, TS EN 206-1’e uygun-
lu¤u, betonun flantiyeye ulaflt›¤› saat, direkt olarak bu ulaflt›¤› sa-
atte yükleme saatini karfl›laflt›rd›¤›nda, o betonun ömrünü takip
edebilmeniz laz›m. 
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Buna ilave olarak flayet tasarlanm›fl bir betonsa bu, flunlar bulun-
mak zorunda irsaliyede, bunlar nedir? Dayan›m s›n›f›, çevresel
etki s›n›f›, klorür içeri¤i, k›vam s›n›f›, belirtilmiflse, beton kar›fl›m
oranlar›yla ilgili s›n›r de¤erler, di¤er özel nitelikler. Bunlar›n hep-
si standartta var, o yüzden çok fazla detay›na girmiyorum. Tarif
edilmifl betondaysa, çimento tipi, dayan›m s›n›f›, miktar› hepsini
size beyan etmek zorunda, flayet tarif edilmifl beton ›smarlar-
san›z; yani betonu siz tarif edeceksiniz. 

Tipik bir irsaliye örne¤i, tasarlanm›fl betonda gördü¤ünüz bu
çevresel etki s›n›f›, dayan›m s›n›f›, klorür içeri¤i s›n›f›, k›vam
s›n›f› gibi bilgiler var. Tarif edilmifl betondaysa bunlar yok. Ne
kadar içinde çimento var, ne kadar kimyasal katk› var, onlar› ir-
saliyeden görebiliyorsunuz. 

Bu aflamada çok çok önemli olan dayan›kl›l›¤›, yani betonun
önemli gördü¤üm dayan›kl›l›¤›yla ilgili birkaç fley söyleyeyim.
Dayan›kl›l›k, kal›c›l›k, durabilite denilebiliyor. Beton dayan›kl›l›¤›
betonun kullan›ld›¤› ortam koflullar›ndan kaynaklanan y›prat›c›,
fiziksel ve kimyasal olaylar karfl›s›nda betonun hizmet süresi
boyunca gösterebilece¤i direnme kabiliyeti olarak tan›mlanabilir.
Yani, bugünkü ald›¤›m›z beton C 30, On y›l sonra bu C 15’se,
dayan›kl›l›¤›n› kaybetmifl, dayan›kl› bir beton de¤ildir. 

Gene karfl›lafl›lan dayan›kl›l›k problemleri. Çiçeklenme, sülfat et-
kisi, deniz suyu etkisi, asit etkisi, karbonatlaflma, alkali, donat›
korozyonu, donma çözülme gibi birçok dayan›kl›l›k problemiyle
karfl›laflmak mümkün. Ama bu dayan›kl›l›k problemlerinin en
fazla kendini gösterdi¤i beton özelli¤iyse geçirimlili¤i; yani
demek istiyorum, geçirimlilik azsa, yani geçirimsiz bir betonsa,
ayn› zamanda bu eflittir dayan›kl› bir beton diyebiliyoruz, çok
kabaca da olsa. O yüzdendir ki, burada isimlerini gördü¤ünüz
insanlar bunlar da Amerika’daki kara yollar›, eyalet karayollar›
idareleri bundan art›k performans olarak, betonun dayan›m s›n›-
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f›n› söylemiyorlar, yani siz nas›l C 16 beton istiyorum, C 20 be-
ton istiyorum diyorsan›z, bu adamlar, bu eyalet karayollar› idare-
lerindeki insanlar “art›k benim betonumun geçirimlili¤i flu olsun,
betonumun geçirimlili¤i bu olsun” diye geçirimlilik parametresi
koyuyorlar veya performans göstergesi istiyorlar. Dolay›s›yla da,
beton üreticisi art›k bu insanlara “flu dayan›mda beton getir-
din”in yan›s›ra, geçirimlili¤i bu olan beton getirdim size beyan
etmek istiyor. 

Elbette ki, flu an için bize biraz uzak görünse de, art›k yak›n, ya-
ni ilerleyen zamanlarda bu geçirimlilik konusunu da bizim flart-
namelerimize de bir flekilde girece¤ini umut ediyorum. Geçirim-
lilik diyerek, bunu da çok kolay ölçülebilir bir fley olmad›¤›n› da
hemen söylememiz laz›m. Bas›nç dayan›m›n› tespit ederken bile,
biz günümüz Türkiye’de problem yap›yoruz. Kalibreye girmemifl
bir yerde bas›nç dayan›m› ölçülebiliyor, ne oluyor, yanl›fl oluyor
o zaman. 

Geçirimlilik çok çok daha ölçülmesi zor bir parametre. Burada
çeflitli deney adlar› var, bunlara bak›n, standard› niye yok baz›
deneyimlerin? Standard› olan deneylerden bu h›zl› klorür geçi-
rimlili¤iyle de flu az önceki insanlar›n kulland›¤› h›zl› klorür geçi-
rimlili¤i s›kl›kla kullan›lan bir deney, ama bu deney bile bir de
kaç gün sürüyor? Onlar› söyleyeyim, bu deney bile iki gününüzü
al›yor, iki günde geçirimlili¤i buluyorsunuz. Bu h›zl›s›, en çok
kullan›lan ve eskiden en çok kullan›lan, en güvenilir demek,
klorür iyonu nüfuzu deneyi, bu deney kaç gün sürüyor, tahmin
edebilen var m›? Minimum 90 gün sürüyor, yani çok çok uzun
ve zor bu deneylerin yap›lmas›. Burada birtak›m deneyler görü-
yorsunuz.

K›saca bu h›zl› klorür geçirimlili¤ini anlatay›m. Beton numunesi-
ne iflkence ediyorsunuz, yani elektrik uyguluyorsunuz. Bu uygu-
lad›¤›n›z elektrik sonunda ne kadar ak›m geçmifl onu tespit edi-
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yorsunuz. Yani alt› saat boyunca, bu ak›m size betonun geçirim-
lili¤iyle ilgili bir fikir veriyor, bunun birtak›m korelasyonlar› var,
dolay›s›yla kullan›labiliyor. 

Bu noktada dayan›kl›l›kla ilgili ve betonda mineral katk›lar›n,
uçucu külün kullan›m›yla ilgili laboratuar›m›zda yapt›¤›m›z bir-
kaç çal›flmay› k›saca anlataca¤›m. Bunlardan ilki sülfat etkisiyle
ilgili olacak. Sülfat hücumu nedir? Öncelikli onu söylemek laz›m.
Sertleflmifl betonun içerisine d›flar›dan s›zan yeralt› sular›yla bir-
likte giren sülfatlar›n betonda yaratt›¤› y›prat›c› etkiye sülfat etki-
si denilir veya sülfat hücumu deniliyor. Bu bir dayan›ml›l›k prob-
lemi olarak 1908’de Amerika’da ifade edilmifl ve buna bir önlem
olarak sülfata kar›flt›¤› dirençli çimentolar bulunmufl. Ama, çok
çok kombike, çok çok zor bir problem. Bu, Nemil dile betonlu
çok fazla beton dünyas›nda takdir edilen Nemil, en son 2004 y›-
l›nda yazd›¤› makale “betonda sülfat hücumunun karmakar›fl›k
dünyas›” diye bir makale yay›nlad›. O bile kar›flm›fl, onun bile
kafas› kar›flm›fl. 

Sülfat hücumu sonunda ne oluyor? Bu gördü¤ünüz beton numu-
neleri birtak›m hacim genlefltirilebiliyor, o hacim genleflmeleri
sonunda çatl›yor, da¤›l›yor, tabakalafl›yor ve en sonunda da da-
yan›m kayb› gözlemleniyor. Görüyorsunuz, tamamen da¤›lm›fl
veya flu sütunlar› görüyorsunuz, tamamen altlar› da¤›lm›fl. 

Azalt›c› önlemler olarak sülfata dayan›kl› çimento kullan›m› söy-
leniyor. Öte yandan katk›l› çimento kullan›m›n›n da sülfat hücu-
munu azalt›c› bir yan› oldu¤u literatürde söylenmiflti zaten. Bu-
nun yan›nda tekrarl›yorum, bunlar yetmez, betonun geçirimsiz
olmas› laz›m; geçirimsiz bir beton üretmek laz›m bu da nas›l
mümkün? Düflük su çimento oran›yla mümkün, yüksek dozajda
çimento kullanmak laz›m, mineral katk› kullan›labilir, kimyasal
katk› kullan›lmas› gerekir. Bunun gibi birtak›m beton üretiminde
de birtak›m önlemler al›nmas› gerekiyor. 
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Bu çal›flmam›zda biz tras, yani bir do¤al kuzolan ve uçucu külü
katk› olarak kulland›¤›m›z birtak›m katk›l› çimentolar› ve sülfata
dayan›kl› çimentoyu kullanarak, bunun sülfata ne derece bu çi-
mentolar›n, bu harçlar›n, daha do¤rusu onlarla haz›rlad›¤›m›z
harçlar›n sülfata ne derece direniflli oldu¤unu tespit etmeye çal›fl-
t›k. Performans ölçüsü olarak da Amerikan standard› olan, bir
Amerikan standard› boy uzamas›, ne kadar boy uzuyor bu haçla-
r›n diye. Bir de bas›nç dayan›mlar›na bakt›k. 

Çimento tipleri bunlard›, görüyorsunuz, CEM 1-42,5 R normal
portlan çimentosu. CEM 2/B-M (P-V) neymifl, portland kompoze
çimento ve bunun içeri¤i yüzde 15 uçucu kül, yüzde 11 traslar,
yani yüzde 36 oran›nda bir katk› var. Di¤er baflka bir kuzolonik
çimento, bunlar biraz daha fazla katk›lar›. Yüzde 14 uçucu kül,l
yüzde 22 tras, yüzde 36 seviyelerinde. En sonunda bu çimentola-
r›n yan›nda bir de sülfata dayan›kl› çimento, bir de onu tespit et-
tik. Dedi¤im gibi, birtak›m çubuk numuneler haz›rland›, bafll›klar
haz›rland›, birtak›m prizmatik numuneler haz›rland› bas›nç daya-
n›m› için, flunlarla boy ölçtük, bunlarda da bas›nç dayan›mlar›
ölçtük. Bunlar› belli bir bas›nç dayan›m›na ulaflt›ktan sonra, sül-
fatl› sulara tabi tuttuk, yüzde 5’lik sülfata tabii tuttuk. 

Burada kar›fl›mlar var, her neyse sonucu size göstereyim. 52 haf-
ta boyunca biz bunu gözlemledik. 52 hafta boyunca sonunda
gördük ki, bir tane çimento hemen ald› bafl›n› gitti, tahmin ede-
bilece¤iniz gibi bu normal portland çimentosu. Hemen genlefl-
meye bafllad›, hatta resmini koymam›fl›m, ama da¤›ld›, yani 26
nc› haftalarda falan tamamen da¤›ld›. Ama di¤er çimentolar afla¤›
yukar› ayn› performans› gösterdiler, 52 hafta boyunca; hatta ve
hatta flu yeflil yan› sülfata karfl› dayan›kl› çimento bir miktar daha
di¤erlerine göre kötü performans gösterdi. Da¤›lan normal port-
land çimentosuyla haz›rlanan çubuklar tamamen da¤›ld›lar, 26
nc› hafta sonunda. 
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Bas›nç dayan›mlar›na bakt›¤›m›zda, bas›nç dayan›mlar›nda he-
men bir düflüfl oldu, ama di¤erlerinde bas›nç dayan›mlar›nda
herhangi bir düflüfl gözlenemedi. Bunlar bas›nç dayan›mlar›n› ar-
t›rmaya devam ettiler. Bunlar›n mikro yap›lar›na bakt›k, bu çi-
mentolar›n. Bu mikro yap›lara falan fazla girmeyece¤im, çok faz-
la teknik detay oldu¤u için. 

Sonuç olarak, CEM 1-42,5 çimentosu normal portland çimentosu
kesinlikle kullan›lmamal›. Su sülfatl› sulara maruz kalacaksa fla-
yet, katk›l› çimentolar kullan›labilir. Ayn› zamanda, SDÇ, yan›
sülfata dirençli çimento da kullan›labilir. 

Son olarak az önce anlatt›¤›m çimentoya daha önceden katk›lar
kat›lm›fl ve katk›l› çimento kullan›lm›flt›. fiimdi, bir baflka çal›flma-
da da yine uçucu kül katarak, kendili¤inden yerleflen beton üre-
timi yapt›k laboratuar›m›zda, onu anlataca¤›m. Hatta yüksek ha-
cimde uçucu kül içerden betonlard› bunlar. Öncelikle, kendili-
¤inden yerleflen beton nedir? Onu söylemem laz›m. Bu beton
kendi kendine kal›ba yerleflebiliyor, hiçbir s›k›flt›rma ifllemine ih-
tiyaç duymuyor. ‹lk olarak Japonya’da 1985 y›l›nda bunun laf›
edilmeye bafllanm›fl ve amaç dayan›kl› bir beton üretmek. Vide-
olardan da gördünüz, bu betonlarda art›k çökmeden ziyade, ne
kadar yay›l›yor, onu ölçüyoruz. Amaç betonun kal›ba boflluksuz
bir flekilde yerleflmesinin sa¤lanmas›. Yap›m sürecini k›salt›yor
bu sayede, iflçilik maliyeti düflüyor ve yüksek ak›flkanl›¤› ve ay-
r›flmaya karfl› dayan›kl›l›¤›ndan dolay› daha uzun mesafede pom-
palanabiliyor bu beton. Ama bir dezavantaj› var, ekonomik de-
¤il, birazdan neden ekonomik olmad›¤›n› da gösterece¤iz. 

Birtak›m deneyler yap›yorsunuz, bu kendili¤inden yerleflip, yer-
leflmeme özelli¤i var m›, yok mu diye. Bir tanesi az önce gördü-
¤ünüz yay›lmayd›, birisi de flurada gördü¤ünüz, bu küçük delikli
bir huniden bu kaç saniyede akabiliyor, toplam diye, onu test
ediyoruz. fiurada bir L kutusu diye bir kutumuz var. Bir taraftan

- 145 -



betonu dolduruyorsunuz, aras›nda donat›lar var, bu donat›lar›n
içinden betonun ak›p geçmesi laz›m, yani herhangi bir t›kan›kl›-
l›¤a yol açmamas› laz›m. 

Bu tür özellikle ancak ve ancak yüksek ak›flkanl›k, düflük akma
gerilmesi ve yeterli dispulsiteye sahip betonlarda bu elde edile-
biliyor. Bunu elde etmenin de yolu, yeni neslin süper ak›flkan-
laflt›r›c›lar uygulanmak. Yüksek oranda ince malzeme kullanmak,
kaba agrega miktar›n› elbette ki biraz s›n›rlamak ve çok ilginçtir,
ama düflük su çimento oran›n› kullanmak. fiayet, su çimento ora-
n›n› art›r›rsan›z, ne oluyor, tahmin edebiliyor musunuz? Ayn› fley
oluyor. 

Bu çal›flmadaki amac›m›zda yerel kaynaklardan elde etti¤imiz
uçucu külü, yüksek hacimlerde, yani yüzde 70’e kadar çimen-
toyla de¤ifltirerek, kullanmak ve bir beton üretmek. Bu literatür-
den biliyoruz, baz› uçucu küller yüksek ifllenebilirlik verebiliyor-
lar gerçekten. Dayan›kl›l›k sa¤l›yorlar, düflürüyorlar, terlemeyi
azalt›yorlar ve ekonomi sa¤l›yorlar. Az önce bahsetti¤im yay›lma
testini yap›yoruz, deneyimi yap›yoruz, di¤er deneyler yap›yoruz.
Bütün bunlar› yapmam›z›n sebebi kendili¤inden yerleflip, yerlefl-
meme özelli¤ini kazan›p, kazanmad›¤›n› tespit etmek. 

Kulland›¤›m›z malzemeler normal portland çimentosu, iki tip
uçucu kül, birisi Soma’da, birisi Çatala¤z›’nda, çatal a¤z› zanne-
dersem Zonguldak’ta de¤il mi? Orada yerini görmedim, ama bu
ikisi aras›nda bir fark var. Birincisi, kalsiyum oksit, yani miktar›
yüzde 10, di¤eri yüzde 2 bu önemli. Di¤er taraftan kalker tozu
kullan›ld› bu betonu üretirken. Agrega çap›m›z 20 milimetreydi
ve polikarbonsil taban› da süper ak›flkanlaflt›r›c› kulland›k. 

Kar›fl›k oranlar›n› göstermek istiyorum. Bak›n, kontrol kar›fl›m›-
n›zda 500 kilo çimento var, yani oldukça fazla. Herhangi bir
uçucu kül yok. 70 kilo kadar kalker tozumuz var, bir miktar sü-
per ak›flkanlaflt›r›c›m›z var ve su/çimento oran›na veya su/ba¤la-
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y›c› oran› dedi¤imiz miktara bakarsan›z, yüzde 35-0,35 oldukça
düflük, oldukça az su var. Di¤er befler tane kar›fl›mdaysa, uçucu
kül miktar›n› yüzde 30’dan, yüzde 70’e kadar art›rd›k. Bunu ta-
mamen çimentoya ve gördü¤ünüz gibi, çimentoyla uçucu kül sa-
bit, 500 kg. 

Tekrarlayacak olursam, yüzde 30 ikam etti¤imizde, 350 kg. Çi-
mentoya 150 kg uçucu kül, yüzde 70 ikam etti¤imizde 150 kg
sadece çimento, 350 kg uçucu kül, di¤er her fley sabit. Bu yuka-
r›daki Soma uçucu külü, afla¤›daki de Çatala¤z› külü, yani uçucu
külüne yapt›¤›m›z karfl›l›k. 

Hemen ifllenebilirlikle neler oldu¤unu k›saca özetleyeyim. Önce-
likle flunu gözlemledik. Soma uçucu külü su çimento oran›n› sa-
bit tutarak, ifllenebilirlik bu kendili¤inden yerleflen betonla ilgili
verilen bir standarttaki s›n›r de¤erlerin içinde kal›yor. Çatala¤z›
uçucu külü kulland›¤›m›zdaysa, su çimento miktar›n› bir miktar
daha düflürebildik, ayn› ifllenebilirlik için. Bunun sebebini arafl-
t›rd›¤›m›zdaysa, bunlar›n, uçucu küllerin yüzey yap›lar›yla ilgili
oldu¤unu gördük. Çatala¤z› çok güzel küresel, herhangi bir yü-
zeyinde herhangi pürüzlülü¤ü olmayan küllerdi, ama Soma’n›n
külü öyle de¤ildi. Dolay›s›yla, bu küçük yuvarlak toplar hemen
kayabiliyordu, yani betonun kaymas›n› kolaylaflt›rabiliyordu. 

Prizlerini ölçtü¤ümüzde, flu kontrol kar›fl›m›m›z bunlar uçucu
küllü kar›fl›mlar›m›z. Gördü¤ünüz gibi prizler ütü flaft›, yan› priz
almas› gecikti bu uçucu külü kulland›¤›n›zda. 280’lerden yüzde
70 kulland›¤›m›zda, neredeyse 620’lere, 620 dakika sonra, yan›
10 saat sonra ilk prizini al›yor. Son priz 1000 dakikalarda, daha
da geç. Dolay›s›yla, prizini geciktiriyor, bu uçucu kül kullan›m›. 

Hepinizin merakla bekledi¤i bu tablomuzda, bas›nç dayan›m-
lar›na ne oldu, ona bakal›m. Kontrol kar›fl›m›z› bas›nç dayan›m›
28 günde 30 MPa, yüzde 70 uçucu kül kullansayd›k, kulland›¤›-
n›zdaysa bak›n 35 MPa’dan beton üretilebiliyor. 150 kg çimento
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var, ama 7 günlük bas›nç dayan›ma bak›n, 15 MPa oldukça dü-
flük, öte yandan da tekrar az önceki sunumlar akl›ma geliyor, C
8’lerin, C 10’lar›n Türkiye’sinde oldukça yüksek day›m. 

360 güne kadar bu dayan›mlar› izledi¤inizde, gördük ki, 74
MPa’a ulaflt›, yüzde 70 uçucu kül kulland›n›z, 50 MPa. Day›n›m
azalmalar›na flöyle bir bakt›k, 100 birimden 7 günde 30 birime
düflmüfl, yüzde 70 uçucu kül kulland›¤›m›zda, ama 360 günde
birazc›k daha 75-80 primlere falan gelmifl. Yani, dayan›m zaman›
geçtikçe dayan›mlar› art›yor bunlar›n. 

Kuruma büzülmelerine bakt›k, gördük ki, kuruma büzülmelerini
bu uçucu kül kullan›m› düflürüyor, brötveyi azalt›yor, bu olumlu
bir geliflme. Geçirimliliklerine bakt›k, yani h›zl› klorür geçirimlili-
¤ine bakt›k, az önce bahsetti¤im. Gördü¤ünüz gibi, kontrol geçi-
rimlili¤i 28 gün sonunda 3500 klomp olmufl, bu asl›nda orta be-
ton diye nitelendiriliyor. Geçirimlili¤inin düflük olmas›, 2000
klompun alt›, çok düflük olmas› da 1000 klompun alt› olarak bu
standartlara getirmifl. Uçucu kül katt›¤›m›z betonlar geçirimlilikle-
ri hemen azald›. Geçirimliliklerinin azalmas› demek, bunlar›n da-
yan›kl›l›klar›n›n artmas› anlam›na geliyor. 

Sonuç olarak, kendili¤inden yerleflen betonlarda yüksek oranda
uçucu kül kullan›larak, erken yafllarda dayan›m azalmalar›n› göz-
lemlemekle birlikte, daha dayan›kl› ve ekonomik bir beton üret-
mek mümkün görülmekte. Bu benim son slayd›md›. 

Sorunuz varsa alabilirim. 

SALONDAN- “Bu haz›r beton katk› maddesiyle flantiyeyle, üre-
tim tesisi aras›ndaki sürenin uzat›lmas› söz konusu” deniliyor. Bu
katk› maddesinin bu sürenin ne kadar uzat›lmas› gerekiyor, üre-
tim tesisiyle, var›lan yer olmas› aras›ndaki sürenin ne olmas› ge-
rekiyor?
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Doç. Dr. ÖZGÜR YAMAN- Elbette ki, betonun priz al›p, alma-
mas›yla alakal›, yani beton kar›fl›m oran›na bakmak laz›m. Ama,
bu katk› maddesi, kimyasal bir katk› maddesini ilk birkaç saat
içinde kullan›p, beton prizini üç saate kadar ötelemek mümkün
ve kimyasal katk› tipi de önemli, yani A üreticisinin dedi¤i farkl›,
B üreticisinin dedi¤i farkl›. Dolay›s›yla, üreticinin beyanlar› bura-
da çok çok sizi yan›ltmas›n, yani o üreticinin beyanlar›n› kulla-
nabilirsiniz, o beyanlar› göz önüne alabilirsiniz. 8-10 saat biraz
fazla, priz almaya bafllar. 

Burada, “Hoca geldi bize kül iyidir, toz iyidir diye reklam yapt›”
diye bakmay›n, sadece bilinçlenmemiz laz›m, yani kül ve toz
kullan›m› kaç›n›lmaz. Karbondioksit fluydu buydu, bizim “ne ya-
pabiliriz?”i düflünmemiz laz›m. Ne yapabilirimizde çok basit, her-
kesin yapt›¤›n› yapmak laz›m, bak›m› önemsemek laz›m. 

Size bir örnek daha vereyim. Doktora çal›flmalar›m s›ras›nda
Amerika’da Michigan Eyaleti’ndeydim. Michigan Eyaleti müteah-
hitlere “flayet bana betonu getiriyorsan›z ve bu betonu, beton
köprü tabiliyesinde kullanacaksan›z uçucu kül getirmeyin” diyor-
du. Michigan Eyaleti uçucu külü yasaklam›flt›. Baflka yerlerde
serbesti, “neden yasaklam›flt›?” diye biraz araflt›rd›¤›n›zda, müte-
ahhidine güvenmiyor. “Sen bunun bak›m›n› yapmayacaks›n, o
yüzden katma” diyor. Ama bunun yan›nda birçok eyalette de
uçucu kül kullanmak serbest. 

SALONDAN- Kullan›m sürecini yaklaflt›rmak için de yapabilirler. 

Doç. Dr. ÖZGÜR YAMAN- Do¤ru diyorsunuz, o da olabilir. 

Bana birçok soru sorulaca¤›n› düflünüyorum.

SALONDAN- Betonun yerlefltirilmesi esnas›nda, özellikle haz›r
beton pompalar›n›, yüksek binalar›... 
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Doç. Dr. ÖZGÜR YAMAN- Bu arada bir reklam daha yapmak is-
tiyorum. Gelecek Nisan ay›nda Ankara’da bir sempozyum dü-
zenlenecek, kimyasal katk›larla ilgili. Bu sempozyuma Amerikan
Karayollar› ‹daresinde çal›flan, yani orada bir fiil çal›flan ça¤r›l›
konuflmac› getirtiyoruz ve bunlar Türk mühendisler, yani kat›la-
bilirseniz, Ankara’ya bekleriz, Nisan ay›n›n ortas› gibi. Odalara
buradan duyuraca¤›z, kat›labilirseniz sizin için iyi olur. Bu tür
sorunlar›n›z› kolayl›kla cevaplayacaklard›r. 

SALONDAN- Nükleer reaktörler için farkl› betonlar var m›?

Doç. Dr. ÖZGÜR YAMAN- Farkl› betonlar var. Özellikle agrega,
neden agrega? Çünkü, agrega betonu yüzde 75-80’ini hacminde
dolduran bir fley. A¤›r agrega kullan›lmas› tavsiye ediliyor veya
ben okuyorum. A¤›r agregalar kullan›lmas› gerekli. Benim oku-
du¤um agrega kullan›m› oldukça önemli. 

Teflekkür ederim, sa¤ olun. 

KAPANIfi KONUfiMASI (PAfiA ÖZTÜRK)- Sabr›n›za ve hoflgö-
rünüze s›¤›narak sürdürdü¤ümüz iki günlük toplant›m›z› biraz
sonra burada bitiriyoruz. Art›s›yla, eksisiyle bunu tamamlad›k.
Belki daha mükemmel olabilir miydi bilemiyorum ama “Mükem-
meliyetçilik iyinin düflman›d›r” denilir. Ayr›ca mükemmelin de s›-
n›r› yoktur. 

Çok k›saca flunlar› söylemek istiyorum, biraz da mesle¤imizi ilgi-
lendiriyor. Yaflad›¤›m›z dünyada ve yaflad›¤›m›z co¤rafyada flöyle
bir gerçeklik var. Bilim ve bilimsel bilgi metalaflt›, parayla al›n›p
sat›l›yor, bu bir gerçekliktir, bunu hayat›n her alan›nda gözlemle-
yebiliriz. Üniversitelerin bilim üretebilmesi için özerk olmas› ge-
rekir, daha do¤rusu bilimin, entelektüel dürüstlü¤ün buralarda
hakim k›l›nmas› laz›m. Hem bilim adam› s›fat› tafl›y›p, hem de
memur kafas›yla, her gelen yönetimlere, iktidarlara ba¤›ml› bilim
adam› olunmaz.
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Bizim mesle¤imizin bilim boyutu vard›r, teknik boyutu vard›r, in-
san boyutu vard›r diye düflünüyorum. Yaflad›¤›m›z dünyada flöy-
le bir olgu geliflti, felsefe bilimden ayr›larak, bilimsel teknoloji in-
san›n akl›n› durduracak boyutlara eriflti, ama öbür taraftan felsefi
boyutu olmad›¤› için, iyiyi güzeli, do¤ruyu, esteti¤i aramak kay-
boldu. Büyük metropollerde sosyal hayat› düflündü¤ümüzde bi-
zim mesle¤imiz için flöyle diyebiliriz ki: Elbette, insani kayg›lar›-
m›z var, biz bilimin verilerini ve tekni¤i uyguluyoruz ama çirkin
beton y›¤›nlar› yarat›yoruz. Bunun ad›na kalk›nma deniliyor, kal-
k›nmada da ekolojik dengenin bozulmas›n› beraberinde getiri-
yor, bu da nedir? Sera etkisi, canl›lar›n yok olmas›, oksijenin tü-
kenmesi, beslendi¤imiz g›dalar›n insan sa¤l›¤›n› tehdit etmesi. 

Ben bütün bu ifadelerden sonra, bizim mesle¤imizi de ilgilendi-
ren bilimin, bilim bilgisinin (ki bilim gerçe¤in bilgisidir) al›n›p sa-
t›ld›¤› bir dünyada programlar›n› de¤ifltirerek, zamanlar›n› ay›ra-
rak, birikim ve bilgilerini insan›m›z ad›na, mesle¤imiz ad›na bi-
zimle paylaflan, Say›n Jozef Kubin Beye; Say›n Özgür Yaman Be-
ye; Say›n Atilla Erenler Beye ve Say›n Kemal Türkarslan Beye hu-
zurlar›n›zda Yönetim Kurulu ad›na teflekkür ediyorum. (Alk›fllar)

Bu program›n gerçekleflmesinde büyük bir çaba ve kayg›larla,
bir delikanl› heyecan›yla koflturan Kastamonu Temsilcimiz Say›n
Abdurrahman Beye (ben bu “delikanl›” kelimesini egemen erkek
dünyas›nda al›fl›lm›fl flekliyle de¤il, kad›n izleyicilerimize de hak-
s›zl›k olmas›n, erkek insan ve kad›n insan anlam›nda kullan›yo-
rum) Yönetim Kurulu ad›na teflekkür ediyorum. Kendisi büyük
çabalarla bu ifli, bu organizasyonu gerçeklefltirdi. (Alk›fllar)

Bu arada Abdurrahman Beyin bir sorunu vard›, onu çözemedik.
Say›n Kemal Türkaslan bu program›n bafl›na Ilgaz/Çank›r› diye
yazm›fl. Abdurrahman Bey telefona sar›ld›, “bu bafll›¤› de¤ifltirin”
dedi. Ben de kendisine oraya geldi¤imizde bir komisyon olufltu-
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rup, bunu de¤erlendiririz, araflt›r›r›z ve bir karar alt›na al›r›z, bu-
nu gerçeklefltiremedik, herhalde baflka bir toplant›ya kald›. 

Bu arada say›n temsilcilerimizin zamanlar›n› ay›rarak, siz de¤erli
üyelerimizi buraya tafl›mas›ndaki çabalar›ndan dolay› Yönetim
Kurulu ad›na kendilerine teflekkür ediyorum. 

Son olarak, siz de¤erli üyelerimiz çeflitli mesleki kayg›larla so-
rumluluk duyarak, buraya kadar geldiniz, bu seminere kat›ld›n›z,
katk› koydunuz, Yönetim Kurulu ad›na hepinize ayr› ayr› teflek-
kür ediyorum. 

Sonuç olarak da flunu söyleyebilirim: Bir baflka gün, bir baflka
mekanda teknik imkânlar›yla oluflmufl yeni bilgileri bu günlerde
oldu¤u gibi yeniden paylaflmak dile¤iyle hepimize sayg›lar sunu-
yorum. (Alk›fllar) 

YYaapp››  MMaallzzeemmeelleerrii
DDeepprreemm  YYöönneettmmeellii¤¤ii  vvee  TTaaflfl››yy››cc››  SSiisstteemm  DDüüzzeennlleemmeessii
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