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YÖNETMEL‹K
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Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan:
DEPREM BÖLGELER‹NDE YAPILACAK B‹NALAR HAKKINDA YÖNETMEL‹KTE

DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA ‹L‹fiK‹N YÖNETMEL‹K

MADDE 1 - 6/3/2007 tarihli ve 26454 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Deprem Bölgelerinde
Yap›lacak Binalar Hakk›nda Yönetmeli¤in ekinde yer alan Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda
Esaslar›n 3.3.7.1, 3.4.5.1, 3.6.2.1, 3.6.6.3, 3.10, 7.5.2.2, 7.5.2.4, 7.5.2.5 ve 7.5.3 numaral› paragraflar›
ekteki flekilde de¤ifltirilmifltir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› yürütür.

EK
“3.3.7.1 - Kolonlarda enine donat› hesab›na esas al›nacak kesme kuvveti, Ve , Denk. (3.5) ile hesaplanacakt›r.

Ve = (Ma + Mü)/ln (3.5)

Denk.(3.5)’teki Ma ve Mü’nün hesaplanmas› için, kolonun alt ve/veya üst uçlar›nda Denk.(3.3)’ün sa¤lanmas›
durumunda 3.3.7.2, sa¤lanamamas› durumunda ise 3.3.7.3 uygulanacakt›r (fiekil 3.5). Düfley yükler ile
birlikte Ra = 2 al›narak Bölüm 2’ye göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin Denk. (3.5) ile hesaplanan
Ve’den küçük olmas› durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullan›lacakt›r.”

“3.4.5.1 - Kirifllerde enine donat› hesab›na esas al›nacak kesme kuvveti, Ve , depremin soldan sa¤a veya
sa¤dan sola etkimesi durumlar› için ayr› ayr› ve elveriflsiz sonuç verecek flekilde, Denk.(3.9) ile bulunacakt›r
(fiekil 3.9).

Ve = Vdy  ± (Mpi + Mpj)/ln (3.9)

Kirifl uçlar›ndaki moment kapasiteleri, daha kesin hesap yap›lmad›¤› durumlarda, Mpi ∼= 1.4 Mri ve Mpj ∼= 1.4
Mrj olarak al›nabilir. Düfley yükler ile birlikte Ra = 2 al›narak Bölüm 2’ye göre depremden hesaplanan kesme
kuvvetinin Denk. (3.9) ile hesaplanan Ve’den küçük olmas› durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti
kullan›lacakt›r.”

“3.6.2.1 - Hw / lw > 2.0 olan perdelerin planda her iki ucunda perde uç bölgeleri oluflturulacakt›r (fiekil 3.11).
3.6.1.2’de tan›mlanan binalar d›fl›nda, perde uç bölgelerindeki perde kal›nl›¤› kat yüksekli¤inin 1/15’inden
ve 200 mm’den az olmayacakt›r. Kat yüksekli¤i 6 m’den daha büyük olan perdelerin uç bölgelerinin, kat
yüksekli¤inin en az 1/5’ine eflit uzunluktaki elemanlarla yanal do¤rultuda tutuldu¤u durumlarda, uç bölgesindeki
perde kal›nl›¤›, yanal do¤rultuda tutulan noktalar aras›ndaki yatay uzunlu¤un en az 1/20’sine eflit olabilir.
Ancak, bu kal›nl›k kat yüksekli¤inin 1/20’sinden veya 300 mm’den az olamaz. Perde uç bölgeleri, perde uç
bölgesinin kendi kal›nl›¤› içinde oluflturulabilece¤i gibi, perdeye birleflen di¤er bir perdenin içinde de
düzenlenebilir.”

“3.6.6.3 - Hw / lw > 2.0 koflulunu sa¤layan perdelerde, gözönüne al›nan herhangi bir kesitte enine donat›
hesab›nda esas al›nacak tasar›m kesme kuvveti, Ve , Denk.(3.16) ile hesaplanacakt›r.

Ve = βv          Vd (3.16)
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Bu ba¤›nt›da yer alan kesme kuvveti dinamik büyütme katsay›s› βv = 1.5 al›nacakt›r. Ancak, deprem yükünün
tamam›n›n betonarme perdelerle tafl›nd›¤› binalarda βv = 1.0 al›nabilir. Daha kesin hesap yap›lmad›¤›

durumlarda (Mp)t ∼= 1.25 (Mr)t al›nabilir. Düfley yükler ile birlikte Ra = 2 al›narak Bölüm 2’ye göre depremden
hesaplanan kesme kuvvetinin Denk. (3.16) ile hesaplanan Ve’den küçük olmas› durumunda, Ve yerine bu
kesme kuvveti kullan›lacakt›r. Hw / lw  ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasar›m kesme kuvvetleri,
Bölüm 2’ye göre hesaplanan kesme kuvvetlerine eflit al›nacakt›r.”

“3.10. SÜNEKL‹K DÜZEY‹ NORMAL PERDELER
Süneklik düzeyi normal perdeler, düfley yükler ve depremin ortak etkisinden oluflan iç kuvvetlere göre
boyutland›r›larak donat›lacakt›r. Süneklik düzeyi yüksek perdeler için 3.6.6, 3.6.8.2 ve 3.6.8.3’de verilen
kural ve koflullar hariç olmak üzere, 3.6’da verilen di¤er tüm kural ve koflullar, süneklik düzeyi normal olan
perdeler için de geçerlidir. Ancak 3.6.7.1’de Ve yerine 2Vd al›nacakt›r.”

“7.5.2.2 - Betonarme elemanlar, k›r›lma türü e¤ilme ise “sünek”, kesme ise “gevrek” olarak s›n›flan›rlar.
(a) Kolon, kirifl ve perdelerin sünek eleman olarak say›labilmeleri için bu elemanlar›n kritik kesitlerinde e¤ilme
kapasitesi ile uyumlu olarak hesaplanan kesme kuvveti Ve’nin, 7.2’de tan›mlanan bilgi düzeyi ile uyumlu
mevcut malzeme dayan›m› de¤erleri kullan›larak TS-500’e göre hesaplanan kesme kapasitesinin Vr’yi aflmamas›
gereklidir. Ve’nin hesab› kolonlar için 3.3.7’ye, kirifller için 3.4.5’e ve perdeler için 3.6.6’ya göre yap›lacak,
ancak Denk.(3.16)’da βv = 1 al›nacakt›r. Kolon, kirifl ve perdelerde Ve’nin hesab›nda pekleflmeli tafl›ma gücü
momentleri yerine tafl›ma gücü momentleri kullan›lacakt›r. Düfley yükler ile birlikte Ra = 1 al›narak depremden
hesaplanan toplam kesme kuvvetinin Ve’den küçük olmas› durumunda ise, Ve yerine bu kesme kuvveti
kullan›lacakt›r.
(b) Yukar›da verilen süneklik koflullar›n› sa¤lamayan betonarme elemanlar, gevrek olarak hasar gören
elemanlar olarak tan›mlanacakt›r.”

“7.5.2.4 - Hw / lw ≤ 2.0 koflulunu sa¤layan betonarme perdelerin ve güçlendirilmifl dolgu duvarlar›n›n
etki/kapasite oran›, deprem etkisi alt›nda hesaplanan kesme kuvvetinin kesme kuvveti dayan›m›na oran›d›r.
Köflegen çubuklar ile modellenen güçlendirilmifl dolgu duvarlar›nda oluflan kesme kuvvetleri, çubu¤un eksenel
kuvvetinin yatay bilefleni olarak gözönüne al›nacakt›r. Güçlendirilmifl dolgu duvarlar›n›n kesme kuvveti
dayan›m›n›n hesab› Bilgilendirme Eki 7F’de verilmifltir.”

“7.5.2.5 - Hesaplanan kirifl, kolon ve perde kesitlerinin ve güçlendirilmifl dolgu duvarlar›n›n etki/kapasite
oranlar› (r), Tablo 7.2-7.5’de verilen s›n›r de¤erler (rs) ile karfl›laflt›r›larak elemanlar›n hangi hasar bölgesinde
oldu¤una karar verilecektir. Tablolardaki ara de¤erler için do¤rusal enterpolasyon uygulanacakt›r.
(a) Ancak Hw / lw ≤ 2.0 koflulunu sa¤layan betonarme perdelerde, Tablo 7.4’de verilen (rs) s›n›r de¤erleri
[(1 + Hw / lw) / 3] ≥ 0.5 katsay›s› ile çarp›larak küçültülecektir.
(b) Betonarme binalardaki güçlendirilmifl dolgu duvarlar›n›n hasar bölgelerinin belirlenmesinde ayr›ca Tablo
7.5’de verilen göreli kat ötelemesi oran› s›n›rlar› gözönüne al›nacakt›r. Göreli kat ötelemesi oran›, ilgili katta
hesaplanan en büyük göreli kat ötelemesinin kat yüksekli¤ine bölünmesi ile elde edilecektir.”

“7.5.3. Göreli Kat Ötelemelerinin Kontrolü

Do¤rusal elastik yöntemlerle yap›lan hesapta her bir deprem do¤rultusunda, 7.5.2.5’te yap›lan karfl›laflt›rmalara
ek olarak, binan›n herhangi bir kat›ndaki kolon veya perdelerin göreli kat ötelemeleri, Tablo 7.6’da verilen
s›n›r de¤erler ile karfl›laflt›r›larak elemanlar›n hangi hasar bölgesinde oldu¤una karar verilecektir. Bu
karfl›laflt›rman›n daha elveriflsiz sonuçlar vermesi durumunda, o katta ilgili kolon veya perdenin alt ve üst
kesitlerinde 7.5.2.5’e göre yap›lan hasar de¤erlendirmeleri gözönüne al›nmayacakt›r. Tablo 7.6’da δji i’inci
katta j’inci kolon veya perdenin alt ve üst uçlar› aras›nda yer de¤ifltirme fark› olarak hesaplanan göreli kat
ötelemesini, hji ise ilgili eleman›n yüksekli¤ini göstermektedir.”


