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ÖZET 

 Bu çalışmada Konya ilinde bulunan mevcut betonarme (BA) yapıların Türk Deprem 
Yönetmeliği – 2007 (TDY–2007) 7. Bölüm gereğince performanslarının değerlendirilmesi için 
pilot bir araştırma yapılmıştır. Araştırma özellikle konut türü çok katlı (4-10 kat) betonarme 
binaları kapsamaktadır. Çalışma kapsamında 66 adet binanın sayısal ortamda modellenmesi 
gerçekleştirilmiş ve deprem performans analizi yapılmıştır. Performans analizi neticesinde 
binaların TDY-2007 normlarına göre hangi performans kademesinde olduğu tespit edilmiş ve 
Konya bölgesini temsil ettiği düşünülen söz konusu örnek veri setine göre genel bir sonuca 
varılmıştır.  
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1.  GĐRĐŞ 

 
Türkiye’de beklenen depremler ve özellikle betonarme (BA) yapı stoğunun mevcut 

durumu, BA binaların acil bir şekilde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Türkiye’de 
mevcut BA binaların deprem etkisi altında göstereceği performans Deprem Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik–2007 (TDY-2007) [1]  kriterlerine göre 
yapılmaktadır. TDY–2007 özellikle FEMA–356 [2], FEMA 155 [3] ve ATC–40 [4] temel 
ilkelerine göre düzenlenmiş ve Türk yapı stoğuna kolay adapte edilebilecek bir dizi yöntemle 
mevcut betonarme yapıların performans hesabını olanaklı kılmaktadır.   

BA binaların deprem sonrasındaki performansının belirlenebilmesi için özellikle zemin ve 
malzeme parametrelerinin tayini ve yapı modellemesinin yapılması gerekmektedir. Saha 
çalışmasının ardından mevcut malzeme ve geometrik şartlara göre oluşturulmuş bu 
modellemeye göre lineer ya da nonlineer (statik-itme analizi gibi) yöntemlerle yapısal 
performans tespit edilebilmektedir.  

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye’de Konya bölgesi deprem geçmişi açısından en 
az riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Bununla beraber 2 Şubat 2004 yılında yaşanmış olan 
Zümrüt Apartmanı faciası, akabinde meydana gelen ve toptan göçmenin son anda önlendiği 
Altınbaşak, Şirinyurt ve Dostlar apartmanlarında oluşan kolon patlamaları Konya bölgesindeki 
özellikle 1998 öncesi yapılmış mevcut betonarme yapıların durumu hakkında genel bir bilgi 
vermektedir. Kendi ağırlığını bile taşıyamayan söz konusu “bir kısım” yapısal stoğumuzun olası 
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orta şiddette bir deprem durumunda göstereceği performans ise olumlu olmayacağı açık ve 
acıdır.   

Bu çalışmada, Konya bölgesinde bulunan BA binalarının değerlendirilmesine yönelik bir 
alan araştırması yapılmış ve rastgele seçilen 66 adet betonarme konut türü bina bilgisayar 
ortamında modellenerek analiz edilmiştir. Analizlerde proje verileri kullanılmıştır. Elde edilen 
verilere göre rastgele seçilen binaların deprem performansları TDY-2007 normlarına göre 
değerlendirilmiş ve sonuçlar genellenmiştir.  

  
2. TDY-2007 ĐLKELERĐNE GÖRE PERFORMANS ANALĐZĐ  

 
TDY-2007’ye göre [1] betonarme binaların deprem performansı açısından 

değerlendirilmesi lineer ya da non-lineer yöntem kullanılarak iki şekilde yapılabilir. Nonlineer 
yöntem plastik mafsal hipotezi üzerine kurulmuş olup statik itme analizi (pushover analiz) 
sonucu elde edilen yatay kuvvet – yatay deplasman verilerinden oluşan kapasite eğrisi 
üzerinden irdelenerek yapılır. Bu irdeleme için aynı zamanda elastik spektrum eğrisinin de 
kullanımına ihtiyaç vardır. Böylece deprem talebi ve yapının depreme cevabı aynı eksen 
takımında bazı dönüşüm işlemleri yapılarak gösterilirler ve buradan eleman hasarlarına ve 
sonrasında yapısal performansa geçiş yapılır. Kabuller, eksen dönüşümleri ve sonuçların 
irdelenmesi lineer yönteme göre daha karmaşıktır.  

Lineer yöntem ise nonlinear yönteme göre oldukça basit olup doğrusal yapısal analiz 
mantığı ile kurgulanmıştır. Mevcut bir bina için kapasite tasarımı yapılmayacağı için bu 
yöntemde yapının sünekliğinin bir ifadesi olan R ( deprem yükü azaltma katsayısı) ve bina 
önem katsayısı 1 olarak alınır. Her iki analiz sonuçlarına göre taşıyıcı sistemde bulunan her 
bir kesit için etki kapasite oranı TDY-2007’de verilen formül 1’e göre hesaplanarak kesitin 
hasar sınırı tespit edilmektedir.  Lineer hesap yöntemlerinde betonarme sünek elemanların 
hasar düzeylerinin belirlenmesinde kiriş, kolon ve perde eleman kesitlerinin etki/kapasite 
oranları (r) olarak ifade edilen sayısal değerler kullanılarak eleman hasar düzeyleri 
bulunmaktadır. Bu formülde R kesitin kapasitesini, E karşılanması beklenen elastik deprem 
etkisini, G ve Q ise hareketli ve sabit yükten dolayı oluşan kesit tesiridir.   

)QG(R

E
r

+−
=             (1) 

Sünek bir betonarme kesitte iç kuvvet şekil değiştirme ilişkisi Şekil 1’de verilmiştir. 
Minimum Hasar Sınırı (MN) kesitte elastik ötesi davranışın başlangıcını tanımlar. Güvenlik 
Sınırı (GV) kesitin dayanımının güvenli olarak sağlanabileceği elastik ötesi davranışın üst 
sınırını tanımlar. Göçme Sınırı (GC) kesitin göçme öncesi davranışının sınırını tanımlar. 
Bulunan kesit hasar durumlarından kat hasar durumuna oradan da bina global hasar durumuna 
geçilmektedir. Böylelikle binada deprem etkisi altında oluşacak global hasar ve performans 
seviyesi belirlenmektedir.  Bir yapı sistemini oluşturan yapı elemanlarının hasar durumlarına 
bağlı olarak, dört farklı bina deprem performans düzeyi tanımlanmıştır. Bu performans 
düzeyleri sırasıyla Hemen kullanım performans düzeyi (HK), Can güvenliği performans 
düzeyi (CG),  Göçme öncesi performans düzeyi (GÖ) ve Göçme durumu performans 
düzeyi(GÇ).  
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Şekil 1. TDY-2007’ye göre iç kuvvet – şekil değiştirme diyagramı (TDY-2007) [1] 
 
Yukarıda bahsedilen lineer ve nonlineer yöntemlerinin genellikle iki farklı uygulaması 

vardır. Bunlardan birincisi eşdeğer deprem yükü yöntemi (katsayısının 8’den az olduğu, 
yüksekliği 25 metreyi geçmeyen ve burulmanın önemsiz olduğu binalarda kullanılabilir) 
diğeri ise mod birleştirme yöntemidir (tüm binalar). 

 
3. VERĐ SETĐNĐN OLUŞTURULMASI  

Çalışmada Konya ’da mevcut betonarme binaları temsil ettiği düşünülen 66 adet 4-10 
katlı konut türü bina seçilmiştir. Seçilen binalar Đde Statik analiz (ĐdeStatik V.6.0053) [5] 
programı ile modellenerek TDY-2007’de bahsedilen lineer prosedüre göre performans 
analizleri gerçekleştirilmiştir [6]. Model sayısının çok olduğu, düzensiz ve karmaşık binaların 
modellenmesinde SAP2000, ETABS vs. gibi programlar tercih edilmemiştir. Literatüre yer alan 
Arslan’ın  [7-9] çalışmalarında bina modelleri basit çerçeve türü yapılar olarak seçildiği için bu 
çalışmalarda SAP2000 programı kullanılabilmiştir.  

Şekil 2’de örnek olması amacıyla bu çalışmada analiz edilen binalardan birincisi ve 
sonuncusu gösterilmiştir. Seçilen binalar yapısal olarak çok değişik parametrelere sahiptirler. 
Örneğin yapıların proje yılı, toplam kat sayısı, kolon ve perde alanlarının kat alanına olan 
oranı, kolonlarında ve perdelerindeki donatı oranları, taşıyıcı sistemi açısından sargılama olup 
olmaması, bodrum katın varlığı, farklı döşeme tipleri, farklı beton sınıfları, farklı donatı 
sınıfları, değişik kiriş boyutları, değişik düzensizlikler, asma kat durumu, yerel zemin sınıfı, 
süneklik düzeyleri, temel tipleri, hareketli yük katılım çarpanı vs. birbirlerinden farklıdır. 
Tablo 1’de seçilen 66 adet proje için bazı parametrelerin değişim aralıkları verilmiştir. Tablo 
1’den görüleceği üzere parametrelerin oldukça değişken olmasına çalışılmıştır.  

 

  
T-1 T-66 

Şekil 2. 66 Bina içinden rastgele seçilmiş iki örnek model  
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Tablo 1. 66 adet bina örneğinde değişen yapısal özellikler  

Parametre  En Küçük Değer En Büyük Değer  

Kat Sayısı 4 10 

Ortalama Kolon Kesit Alanı 0,008197 0,024721 

Ortalama Perde Duvar Kesit Alanı 0 0,011725 

Kolonlarda ortalama boyuna donatı oranı 0,00843 0,012828 

Perdelerde ortalama boyuna donatı oranı 0 0,010643 

Çelik Akma Dayanımı  220 420 

Beton Basınç Dayanımı 16 20 

Kirişlerin Ortalama Atalet Momentleri  0,001092 0,0045 

Yapı Önem Katsayısı 1 1,5 

Zemin Tipi 1 4 

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı 4 7 

Hareketli Yük Katsayısı 0,3 0,6 

Yapısal Performans  HK GÇ 

 

Söz konusu binaların proje verilerine göre yapılan performans analizleri neticesinde her 
bir bina için performans çıktısına ulaşılmıştır. Şekil 3’de bina sayısı ve ilgili performans 
durumlarına göre standart sapma değerleri gösterilmiştir. Hemen kullanım performans düzeyi 
(HK) S1, Can güvenliği performans düzeyi (CG) S2,  Göçme öncesi performans düzeyi (GÖ) 
S3 ve Göçme durumu performans düzeyi (GÇ) S4 olarak gösterilmiştir.  Şekilden de 
görüleceği gibi yapıların büyük çoğunluğu (toplam 43 tanesi)  can güvenliği ve göçme öncesi 

performans seviyesindedir. 16 tane bina göçme durumunda kalan 7 bina ise hemen kullanım 
seviyesindedir.  

 
4. TARTIŞMA VE DEĞERLENDĐRME  

 
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular kısaca şu şekilde özetlenebilir;  

• 66 adet binanın performans analizi sonuçları, binaların HK ve CG performans düzeyini 
sağlamakta zorlandıklarını göstermektedir.  Özellikle TDY–1998 [10] ilkelerine göre 
yapılmış olan bazı binalarda bile söz konusu performans seviyelerine binaların 
ulaşamaması ilgi çekici ve trajiktir.  

• Bu çalışmada kullanılan lineer yöntemin sonuçlarının lineer olmayan yönteme göre 
oldukça ağır olduğu çoğu araştırmacı tarafından vurgulanmıştır.  Dolayısıyla lineer 
yönteme göre analiz edilen binaların performansının çoğu zaman yetersiz olduğu, buna 
rağmen kolaylık ve anlaşılabilirlik nedeniyle mühendisler tarafından tercih edildiği 
bilinmektedir. 

• Ülkemizde yaşanan depremler mevcut BA binaların acil bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekliliğini ortaya koymuştur. Değerlendirmesi yapılacak olan BA binalar düşünüldüğü 
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zaman gerek maliyet gerekse zaman kaybının önüne geçilmesi açısından, hızlı 
değerlendirme yöntemlerinin geliştirilip bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerekliliği 
sonucunu oluşturmaktadır.   

• Belediye ve meslek odalarının bu konuda uzman insanlarla beraber hareket etmesi, bölgesel 
ve şehir ölçeğinde binalar için basit tarama ve veri toplamaları yapılarak riskli olan binaların 
tespit edilmesi gerekmektedir. 

 
Şekil 3. Bina sayısı – standart sapma değeri grafiği 

 
Şekil 4. Bina sınıflarına ait ortalama – standart sapma değerleri 
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• Binaların performans düzeyini belirlemek için zaman alan ve maddi yönden külfet getiren 
ayrıca binalarda tahribata neden olan beton karot numunesi alınması vs. yerine üzerine 
çok fazla araştırma yapılan hızlı değerlendirme yöntemleri kısa zamanda şehir risk 
haritaları ortaya çıkarılabilir. Bu konuda literatürde ve uygulamada çok sayıda yöntem 
mevcuttur. Örneğin Arslan ve arkadaşlarının bu konuda yaptıkları araştırmalar’da [11-13] 
geliştirilen özel bir paket program vasıtasıyla betonarme binaların performansları yapay 
sinir ağları yöntemi ile yaklaşık %80 doğruluk oranında tespit edilebilmekte ve bir bina 
için değerlendirme 1-2 saatlik kısa bir sürede yapılabilmektedir. 
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