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Bilindi¤i gibi 6 Mart 2007 tarihi
itibari ile, 2 Eylül 1997 tarihli ve
23098 mükerrer say›l› Resmi Ga-
zete’de yay›mlanan “Afet Bölgele-
rinde Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda
Yönetmelik” yürürlükten kald›r›lm›fl
ve yerine 6 Mart 2006 tarihli ve
26100 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›nlanan “Deprem Bölgelerinde Ya-
p›lacak Binalar Hakk›nda Yönet-
melik”, Mart ve May›s 2007’de ya-
p›lan revizyonlar ile beraber yürür-
lü¤e girmifltir.

Bu makalenin amac›, 6 Mart 2007
tarihli yeni yönetmelik ile (bu çal›fl-
mada TDY-2007 olarak geçecektir)
2 Eylül 1997 tarihli eski yönetmelik
(bu çal›flmada TDY-97 olarak geçe-
cektir) aras›ndaki bafll›ca farklar›
belirtmek ve inflaat mühendisli¤i
aç›s›ndan son derece önemli bu
geçifl sürecine katk›da bulunmak-
t›r.

Bu çal›flmada öncelikle yeni yönet-
meli¤in kapsam› üzerinde durul-
mufl, ard›ndan depreme dayan›kl›
binalar için hesap kurallar› konu-
sundaki yenilikler incelenmifl, daha
sonra betonarme binalar için depre-
me dayan›kl› tasar›m kurallar› konu-
sunda yeni yönetmeli¤in getirdikleri
vurgulanm›flt›r. Çelik, prefabrike
betonarme ve y›¤ma binalar için
depreme dayan›kl› tasar›m kurallar›,
temel zemini ve temeller için depre-
me dayan›kl› tasar›m kurallar› ve
mevcut binalar›n de¤erlendirilmesi
ve güçlendirilmesi bölümleri ayr›
olarak ele al›nmas› gereken konular
içerdikleri için bu çal›flman›n kap-
sam› d›fl›nda tutulmufltur.

1. 2007 Deprem Yönetmeli¤inin
Kapsam›

1.1. Kapsam
TDY-2007 madde 1.1.5 ve 1.1.6’ya
göre; köprüler, barajlar, k›y› ve liman
yap›lar›, tüneller, boru hatlar›, enerji
nakil hatlar›, nükleer santraller, do-
¤al gaz depolama tesisleri, tamam›
yer alt›nda bulunan yap›lar, sismik
izolatörlü binalar ve binalardan farkl›
hesap ve güvenlik esaslar›na göre
projelendirilen di¤er yap›lar yeni
deprem yönetmeli¤inin kapsam›
d›fl›ndad›r.

Bunlar›n d›fl›ndaki tüm bina ve bina
türü yap›lar, süneklik düzeyi yüksek
çerçeveler veya d›flmerkez çaprazl›
çelik perdeler taraf›ndan tafl›nan
yada süneklik düzeyi normal çerçe-
veler veya merkezi çaprazl› çelik
perdeler taraf›ndan tafl›nan yüksel-
tilmifl s›v› tanklar›, bunkerler, ba-
s›nçl› tanklar, hazneler ile kütlesi
yüksekli¤i boyunca yay›l› yerinde
dökülmüfl betonarme silo ve en-
düstri bacalar›, betonarme so¤utma
kuleleri, kütlesi yüksekli¤i boyunca
yay›l› uzay kafes kiriflli çelik kuleler,
çelik silo ve endüstri bacalar›, gergili
yüksek çelik direk ve gergili çelik
bacalar, kütlesi tepede y›¤›l› ba¤›m-
s›z tek bir düfley tafl›y›c› eleman
taraf›ndan tafl›nan ters sarkaç türü
yap›lar, endüstri tipi çelik depolama
ve istif raflar› gibi yap›lar›n tasar›-
m›nda yeni deprem yönetmeli¤inin
hükümlerine uyulacakt›r.

1.2. Tasar›m›n ana ilkesi
Yeni deprem yönetmeli¤imizin tasa-
r›mdaki ana ilkesi de, TDY-97 yönet-
meli¤inde oldu¤u gibi, “hafif fliddet-
teki depremlerde binalardaki yap›-

sal ve yap›sal olmayan sistem ele-
manlar›n›n herhangi bir hasar gör-
memesi, orta fliddetteki deprem-
lerde yap›sal ve yap›sal olmayan
elemanlarda oluflabilecek hasar›n
s›n›rl› ve onar›labilir düzeyde kal-
mas›, fliddetli depremlerde ise can
güvenli¤inin sa¤lanmas› amac› ile
kal›c› yap›sal hasar oluflumunun
s›n›rlanmas›”d›r. Yeni yönetmelikte
bu madde ile “performansa dayal›
tasar›m” kavram›n›n ana fikri aç›k-
lanmakta, 7. bölümde ise bu konu
daha genifl biçimde ele al›nmak-
tad›r.

2. Depreme Dayan›kl› Binalar için
Hesap Kurallar›

2.1. Genel ilke ve kurallar
TDY-97’de oldu¤u gibi yeni yönet-
melikte de C ve D grubu zeminlere
oturan kolon ve özellikle perde te-
mellerindeki dönmelerin tafl›y›c›
sistem hesab›na etkilerinin, uygun
ideallefltirme yöntemleri ile gözönü-
ne al›nmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r.

Madde 2.2.2.4’e göre; tasar›mda
gözönüne al›nacak yatay yüklerin
seçilmesi ile ilgili uygulamada yine
TDY-97’de oldu¤u gibi “rüzgar yük-
lerinin deprem yüklerinden daha
elveriflsiz sonuçlar vermesi duru-
munda da, tasar›mda rüzgar yükleri
dikkate al›nmakla beraber, eleman-
lar›n boyutland›r›lmas›, detayland›-
r›lmas› ve birleflim noktalar›n›n dü-
zenlenmesinde TDY-2007 kuralla-
r›na uyulmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Yeni yönetmeli¤imizin getirdi¤i
önemli yeniliklerden biri TDY-97 yö-
netmeli¤inde yer alan A4 türü dü-
zensizli¤in, yani tafl›y›c› sistemin
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düfley elemanlar›n›n plandaki asal
eksenlerinin gözönüne al›nan birbi-
rine dik yatay deprem do¤rultular›na
paralel olmamas› durumunun, bir
düzensizlik olarak nitelendirilme-
mesidir. Ancak bu durum söz ko-
nusu oldu¤unda yap›lmas› gere-
kenler ile ilgili eski yönetmelikteki
benzeri kurallar ve yapt›r›mlar mad-
de 2.7.5’te aç›klanm›flt›r. Ayr›ca,
madde 2.7.5 incelendi¤inde bu
yapt›r›mlar›n (herhangi bir deprem
do¤rultusu için elde edilen iç kuv-
vetlere di¤er deprem do¤rultusu
için hesaplanan iç kuvvetlerin %30’u-
nun eklenmesinin) tüm binalar için
geçerli oldu¤u aç›kça görülmektedir.
Böylece, depremin birbirine dik iki
deprem do¤rultusundan farkl› bir
do¤rultuda etkimesi durumu, bir
bileflke kuvvet yaklafl›m› ile göz
önüne al›nmakta ve deprem etkileri
hesaplarda daha gerçekçi bir bi-
çimde ele al›nm›fl olmaktad›r.

TDY-2007 yönetmeli¤i, B3 türü dü-
zensizlik durumunda (tafl›y›c› siste-
min düfley elemanlar›n›n süreksiz-
li¤i) eski yönetmelikte yer alan üst
katlardaki perdelerin alt katlarda
kolonlara oturtulmas› durumuna
hiçbir flekilde izin vermemektedir.

Tafl›y›c› sistem davran›fl katsay›la-
r›n›n kullan›m› ile ilgili olarak TDY-
2007 proje mühendislerine tasar›m-
da ekonomi sa¤layabilecek önemli
bir yenilik getirmektedir. Madde
2.5.1.3’e göre; süneklik düzeyleri
her iki do¤rultuda ayn› olan veya
bir do¤rultuda yüksek, di¤er do¤rul-
tuda karma olan sistemlerde, farkl›
do¤rultularda birbirinden farkl› R
katsay›lar› kullan›labilir.

Binalar›n tafl›y›c› sistemlerinin sü-
neklik düzeyleri ile ilgili bir di¤er
yeni husus madde 2.5.1.4’te veril-
mifltir. Buna göre “perde içermeyen
kiriflsiz döflemeli betonarme yap›lar
ile kolon ve kiriflleri madde 3.3,
3.4 ve 3.5’te verilen koflullardan
herhangi birini sa¤lamayan dolgulu

veya dolgusuz diflli ve kaset döfle-
meli betonarme sistemler” süneklik
düzeyi normal sistemler olarak göz
önüne al›nmal›d›r.

Bodrum katlar›nda rijitli¤i üst katlara
oranla çok büyük olan betonarme
çevre perdelerinin bulundu¤u ve
bodrum kat döflemelerinin yatay
düzlemde rijit diyafram olarak çal›fl-
t›¤› binalarda deprem yüklerinin
hesab›, eski deprem yönetmeli¤in-
de oldu¤u gibi, TDY-2007 yönetme-
li¤ine göre de bodrum katlar›na ve
üstteki katlara etkiyen eflde¤er dep-
rem yükleri ayr› ayr› hesaplanarak
yap›lacakt›r. Ancak, TDY-97’ye göre
rijit bodrum katlar› için hesap üst-
teki katlardan ba¤›ms›z olarak yap›-
l›rken, yeni yönetmeli¤e göre rijit
bodrum katlar› ile üst katlar için
ayr› ayr› hesaplanan yükler, üst ve
alt katlar›n birlefliminden oluflan
tafl›y›c› sisteme birlikte uygulana-
cakt›r. Ayr›ca, üstteki katlardan bod-
rum katlara geçiflte yer alan ve çok
rijit bodrum perdeleri ile çevrelenen
zemin kat döfleme sisteminin kendi
düzlemi içindeki dayan›m›, elde edi-
len iç kuvvetlere göre kontrol edile-
cektir.

Süneklik düzeyi yüksek betonarme
perde-çerçeve sistemlerdeki αm

katsay›s› yerine (süneklik düzeyi
yüksek perdelerin taban›nda elde
edilen e¤ilme momentleri topla-
m›n›n, binan›n tümü için tabanda
meydana gelen toplam devrilme
momentine oran›), yeni yönetme-
likte süneklik düzeyi yüksek perde-
lerin taban›nda elde edilen kesme
kuvvetleri toplam›n›n, binan›n tümü
için tabanda meydana gelen toplam
kesme kuvvetine oran› olan αs

katsay›s› getirilmifltir. Ayr›ca bu
hususta (madde 2.5.2) prefabrike
betonarme çerçeveler için de bir
tan›mlama yap›lm›fl, bu tip sistem-
lerde R = 6 tafl›y›c› sistem davran›fl
katsay›s›n›n kullan›lmas› için beto-
narme ve çelik çerçevelere benzer
olarak αs oran›n›n 0.75’den küçük

olmas› istenmifltir. Bu koflulun sa¤-
lanamamas› durumunda, αs oran›-
n›n 0.75 ile 1.00 aras›nda olmas›
durumu için, prefabrike betonarme
çerçevelerde tafl›y›c› sistem davra-
n›fl katsay›s›n›n R = 9 - 4αs formülü
ile hesaplanaca¤› belirtilmifltir.

Kolonlar› üstten mafsall› olan bina-
lara iliflkin koflullar bölümünde, tek
katl› betonarme prefabrike ve çelik
binalarda ara kat yap›lmas›na, ara
kat›n alan›n›n binan›n oturma alan›-
n›n %25’inden fazla olmamas› ve
burulma düzensizli¤inin kontrol
edilmesi koflullar› ile izin verilece¤i
belirtilmifltir. Ayr›ca bu bölümde
çok önemli bir yenilik de madde
2.5.5.2’de yer almakta olup, kolon-
lar› üstten mafsall› tek katl› çerçe-
velerin, yerinde dökme betonarme,
prefabrike veya çelik binalarda en
üst kat (çat› kat›) olarak kullan›lmas›
durumunda en üst kat ve alttaki
katlar için farkl› R katsay›lar›n›n
kullan›lmas›na izin verilmektedir.
Yönetmelik bu duruma ait koflullar›
aç›klamakta ve özellikle fabrika
binalar›n›n hesaplar›nda, uygula-
mada çal›flan proje mühendislerine
esneklik ve tasar›mda ekonomi
sa¤layan önemli bir düzenleme
getirmektedir.

2.2. Deprem hesab›
yöntemlerindeki yenilikler
Eflde¤er deprem yükü yönteminin
uygulama s›n›rlar› konusunda yeni
yönetmelikte bina yükseklikleri ile
ilgili s›n›rlamalarda baz› de¤ifliklikler
mevcuttur. Yeni düzenlemeye göre;
1. ve 2. derece deprem bölgelerin-
de her bir katta burulma düzensizli¤i
katsay›s›n›n 2’den küçük oldu¤u
ve ayr›ca B2 türü düzensizli¤in bu-
lunmad›¤› binalarda toplam yüksek-
lik s›n›r› 60 metreden 40 metreye
indirilmifltir. 3. ve 4. derece deprem
bölgelerinde ise, deprem hesab›nda
eflde¤er deprem yükü yönteminin
kullan›lmas› için, toplam yükseklik
s›n›r› tüm binalarda 75 metreden
40 metreye indirilmifltir.
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Eflde¤er deprem yükü yönteminde
binan›n tepesine etkiyen ek eflde-
¤er deprem yükü ΔFN de¤erinin he-
sab›nda kullan›lacak formül TDY-
2007 deprem yönetmeli¤inde eski
yönetmelikten farkl› olarak afla¤›-
daki gibi verilmifltir.

ΔFN = 0.0075*N*Vt (1)

Ayr›ca, TDY-97’ye göre ek eflde¤er
deprem yükü toplam yüksekli¤i 25
metreden daha fazla olan binalara
uygulan›rken yeni yönetmelikte bu
s›n›r kald›r›lm›flt›r. Yukar›daki for-
mülde, Vt “gözönüne al›nan deprem
do¤rultusunda binaya etkiyen top-
lam eflde¤er deprem yükünü (taban
kesme kuvvetini) göstermekte, N
ise “binan›n temel üstünden itiba-
ren toplam kat say›s›n› (bodrum
katlar›nda rijit çevre perdelerinin
bulundu¤u binalarda zemin kat
döflemesi üstünden itibaren toplam
kat say›s›n›)” göstermektedir.

TDY-2007 yönetmeli¤inde, deprem
hesab›nda eflde¤er deprem yükü-
nün uygulanmas› durumunda, eski
deprem yönetmeli¤inde yer alan ve
binalar›n birinci do¤al titreflim peri-
yodunun hesaplanmas›nda kullan›-
lan yaklafl›k formüller  kald›r›lm›flt›r.
Buna karfl›l›k, kat adedi bodrum
katlar hariç 13’ten fazla olan bina-
larda do¤al periyodun, N kat adedini
göstermek üzere “0.1N”den daha
büyük al›namayaca¤›” koflulu geti-
rilmifltir.

Deprem hesab›n›n “mod birlefltirme
yöntemi”ne göre yap›lmas› duru-
munda hesaba kat›lacak yeterli
titreflim modu say›s› belirlenirken
TDY-97 yönetmeli¤inde yer alan
“gözönüne al›nan deprem do¤rultu-
sunda etkin kütlesi, bina toplam
kütlesinin %5’inden büyük olan
bütün titreflim modlar›n›n” dikkate
al›nmas› hususu TDY-2007’nin kap-
sam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

Mod birlefltirme yöntemine göre

hesapta, bodrum katlar›nda rijitli¤i
üst katlara oranla çok büyük olan
betonarme çevre perdelerinin bu-
lundu¤u ve bodrum kat döflemele-
rinin yatay düzlemde rijit diyafram
olarak çal›flt›¤› binalarda, sadece
bodrum katlar›n üstündeki katlarda
etkin olan titreflim modlar›n›n göz
önüne al›nmas› ile yetinilebilir. Bu
durumda, bodrumdaki rijit çevre
perdeleri gözönüne al›nmaks›z›n
tafl›y›c› sistem davran›fl katsay›s›
tablosundan seçilen R katsay›s›
kullan›lacak ve sadece üstteki kat-
lar›n kütleleri gözönüne al›nacakt›r.
Bu husus ile ilgili olarak eflde¤er
deprem yüküne göre hesapta aç›k-
lanan di¤er kurallar aynen geçerlidir.

Mod birlefltirme yöntemine göre
hesaplanan büyüklüklerin alt s›n›r
de¤erini belirleyen BD katsay›s›n›n
belirlenmesinde kullan›lan β  kat-
say›s› TDY-97’den farkl› olarak A1,
B2 veya B3 türü düzensizliklerin
en az birinin binada bulunmas› du-
rumunda “β = 0.90”, bu düzensiz-
liklerinin hiçbirinin bulunmamas›
durumunda ise “β = 0.80” al›na-
cakt›r.

Göreli kat ötelemelerinin s›n›rlan-
d›r›lmas› ile ilgili olarak TDY-2007’-
deki yeniliklerden biri, yatay yer
de¤ifltirmelerin ve azalt›lm›fl göreli
kat ötelemelerinin hesab›nda efl-
de¤er deprem yükü yönteminde yer
alan minimum eflde¤er deprem
yükü kofluluna ve do¤al periyod
s›n›rlamas›na uyulmas› zorunlulu-
¤unun kald›r›lmas›d›r. Bu husustaki
di¤er önemli bir yenilik ise s›n›r de-
¤er formülleri ile ilgilidir. Buna göre;
her bir deprem do¤rultusu için bi-
nan›n i’nci kat›ndaki kolon veya
perdelerde etkin göreli kat ötele-
mesi afla¤›daki formülle elde edi-
lecektir.
 
δ i = R* Δ i (2)

Etkin göreli kat ötelemelerinin kat
içindeki en büyük de¤eri ise afla¤›-

daki denklem ile verilen koflulu
sa¤layacakt›r. Bu formüldeki “h i”
ilgili kat›n yüksekli¤idir.
 

≤ 0.02 (3)

TDY-2007 yönetmeli¤inde deprem
derzleri ile ilgili olarak TDY-97’ye
göre ufak bir de¤ifliklik söz konu-
sudur. Buna göre; derz boflluklar›
her bir kat için komflu bloklarda
veya binalarda elde edilen yerde¤ifl-
tirmelerin karelerinin toplam›n›n
karekökü ile α katsay›lar›n›n çarp›m›
sonucu bulunan de¤erden daha az
olmayacakt›r. Bilindi¤i gibi, TDY-97
yönetmeli¤inde yerde¤ifltirmelerin
karelerin toplam›n›n karekökü yeri-
ne mutlak de¤erlerin toplam› geçerli
idi. Buradaki α katsay›lar›n›n hesab›
ise eski yönetmelik ile ayn›d›r.

3. Betonarme Binalar için Depreme
Dayan›kl› Tasar›m Kurallar›

3.1. Genel kurallar
TDY-2007 yönetmeli¤inin getirdi¤i
önemli yeniliklerden biri deprem
bölgelerinde yap›lacak tüm beto-
narme binalarda C20’den daha
düflük dayan›ml› beton kullan›lama-
yaca¤› kofluludur. Eski yönetmelikte
bu s›n›r sadece birinci ve ikinci de-
rece deprem bölgelerini kaps›yor,
di¤er bölgelerde C16 betonu kulla-
n›lmas›na izin veriliyordu. Ayr›ca
yeni yönetmeli¤e göre, yap›larda
kendinden yerleflen beton kullan›l-
mas› durumunda, vibratörle beton
yerlefltirilmesine gerek olmamak-
tad›r.

Donat› çelikleri ile ilgili olarak ise,
etriye ve çiroz donat›s› ile döfleme
donat›lar› d›fl›nda nervürsüz donat›
çeli¤inin kullan›lmas›na izin verilme-
mektedir. Ayr›ca deneysel olarak
bulunan ortalama kopma dayan›m›
yine deneysel olarak bulunan orta-
lama akma dayan›m›n›n 1.15 kat›n-
dan daha az olmayacakt›r. Bu s›n›r
de¤er eski yönetmelikte 1.25  ola-
rak uygulan›yordu.

(δ i)max

hi



Boyuna donat› eklerinin kaynakl›
ve manflonlu olarak yap›lmas› du-
rumunda, ‘ek’in deneyle bulunan
kopma dayan›m› eklenen çubuklar›n
TS-500’de verilen kopma dayan›-
m›ndan daha az olmayacakt›r. Eski
yönetmelikte kopma dayan›m› ye-
rine çekme dayan›mlar› karfl›lafl-
t›r›l›yordu.

3.2. Süneklik düzeyi yüksek
kolonlar
TDY-2007 yönetmeli¤ine göre, sü-
neklik düzeyi yüksek kolonlar›n
sar›lma bölgelerindeki enine donat›
koflullar›nda, eski deprem yönet-
meli¤inden farkl› olarak konsol ko-
lonlarda sar›lma bölgesinin kolon
alt ucunda oluflturulaca¤› ve uzun-
lu¤unun kolon büyük boyutunun 2
kat›ndan az olmayaca¤› belirtilmifl-
tir. Ayr›ca temel-kolon birleflimle-
rinde “sar›lma bölgesindeki enine
donat›” temelin içinde de, 300 mm’
den ve en büyük boyuna donat›
çap›n›n 25 kat›ndan az olmayan bir
yükseklik boyunca devam ettirile-
cektir. Ancak, çanak temellere mes-
netlenen kolonlarda, sar›lma bölge-
sindeki enine donat› çanak yüksek-
ligi boyunca devam ettirilecektir.

Eski yönetmelikte yer alan, kolon
sar›lma bölgesindeki enine donat›-
n›n kolon orta bölgesinde de devam
ettirilece¤i düzensizlik durumlar›na
iliflkin esaslar› belirten maddeye
yeni yönetmelikte yer verilmemifltir.

Kolonlar›n tasar›m›na iliflkin di¤er
bir husus, süneklik düzeyi normal
kolonlar›n sar›lma bölgelerindeki
enine donat› düzeni ile ilgilidir. Buna
göre, eski yönetmelikte süneklik
düzeyi normal kolonlarda kolon orta
bölgesindeki enine donat›n›n yar›s›-
n›n, kolon sar›lma bölgesinde kulla-
n›lmas› gerekti¤i belirtiliyordu. Yeni
yönetmelikte ise bu bölüm de-
¤ifltirilerek, sar›lma bölgesindeki
enine donat› aral›¤›n›n, en küçük
enkesit boyutunun 1/3’ünden, en
küçük boyuna donat› çap›n›n 8 ka-

t›ndan ve 150 mm’den daha fazla
olmayaca¤› öngörülmüfltür.

3.3. Süneklik düzeyi yüksek kirifller
Süneklik düzeyi yüksek kirifllerin
boyuna donat› koflullar› bölümünde,
çekme donat›s›n›n minimum oran›
için verilen s›n›r TDY-2007 yönet-
meli¤inde de¤ifltirilmifltir. Buna
göre, eski yönetmelikte yer alan ve
sadece kirifl mesnetlerinde üstteki
çekme donat›s›n› s›n›rlayan
 
     ü ≥ ƒctd / ƒyd (4)

ifadesi yerine hem üst hem alttaki
çekme donat›s›n› s›n›rlayan ve TS-
500 yönetmeli¤inde de yer alan
 
      ≥ 0.8 ƒctd / ƒyd (5)

ifadesine yer verilmifltir.

TDY-2007 yönetmeli¤inde, süneklik
düzeyi yüksek kolon ve kirifllerin
kesme güvenli¤inin kontrolünde,
eski yönetmelikte eleman uç mo-
mentleri için kullan›lan “pekleflmeli
tafl›ma gücü momenti” terimi yerine
“moment kapasitesi” ifadesi kulla-
n›lmaktad›r. Bu büyüklüklerin he-
sab› ve kullan›l›fl›nda herhangi bir
farkl›l›k olmamakla birlikte sadece
ifade fark› sözkonusudur.

Süneklik düzeyi normal kirifllerin
enine donat› koflullar› ile ilgili ola-
rak, yeni yönetmelikte baz› de¤iflik-
likler yap›lm›flt›r. Buna göre, sar›lma
bölgesinde etriye aral›klar› kirifl
yüksekli¤inin 1/3’ünü, en küçük
boyuna donat› çap›n›n 10 kat›n› ve
200 mm’yi aflmayacakt›r. TDY-
97’de ise bu s›n›rlar kirifl yüksek-
li¤inin 1/4'ü ve en küçük boyuna
donat› çap›n›n 8 kat› ve 200 mm
olarak uygulanmakta idi.

3.4. Süneklik düzeyi yüksek
perdeler
Süneklik düzeyi yüksek perdelerin
enkesit koflullar› ile ilgili olarak yeni
deprem yönetmeli¤i baz› de¤ifliklik-

ler getirmifltir. Gövde bölgesindeki
perde kal›nl›¤›n›n kat yüksekli¤inin
1/20’sinden ve 200 mm’den az
olmayaca¤› belirtilmifl olup eski yö-
netmelikte bu s›n›r kat yüksekli¤i-
nin 1/15’i olarak uygulanmaktayd›.
Böylece gövde kal›nl›¤›ndaki bu s›-
n›rlama biraz yumuflat›larak, hesap-
la güvenli¤in sa¤land›¤› gösterilmek
kofluluyla, daha ekonomik kesit bo-
yutlar›n›n seçilmesine olanak sa¤-
lanm›flt›r.

Hw/lw >2 olan perdelerde olufltu-
rulacak perde uç bölgelerinde ise
bu s›n›r kat yüksekli¤inin 1/15’i
olarak uygulanacakt›r. Burada Hw

temel veya zemin kat üstünden
itibaren perde yüksekli¤ini lw ise
perde uzunlu¤unu göstermektedir.

Kat yüksekli¤i 6 m’den daha büyük
olan ve kat yüksekli¤inin en az
1/5’ine eflit uzunluktaki eleman-
larla yanal do¤rultuda tutulan per-
delerde, gövde ve uç bölgelerindeki
perde kal›nl›¤›, yanal do¤rultuda
tutuldu¤u noktalar aras›ndaki yatay
uzunlu¤un en az 1/20’sine eflit
olabilir ancak bu kal›nl›k 300 mm’-
den az olamaz.

Kritik perde yüksekli¤inin hesab›nda
bir tan›mlama revizyonu yap›lm›fl
olup, kritik perde yüksekli¤inin te-
mel seviyesinden veya perdenin
plandaki uzunlu¤unun %20’sinden
daha fazla küçüldü¤ü seviyeden
itibaren ölçülmesi öngörülmektedir.

Süneklik düzeyi yüksek perdelerin
uç bölgelerinde kullan›lacak enine
donat› koflullar› ile ilgili olarak, eski
yönetmelikte oldu¤u gibi, etriye kol-
lar›n›n ve/veya çirozlar›n aras›ndaki
yatay uzakl›¤›n, etriye ve çiroz çap›-
n›n 25 kat›ndan az olamayaca¤›
belirtilmifltir.

Perdelerin kesme güvenli¤i konu-
sunda yeni yönetmeli¤in getirdi¤i
önemli bir yenilik, deprem yüklerinin
tamam›n›n perdeler taraf›ndan ta-
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fl›nd›¤› binalar d›fl›nda, perde veya
perde parçalar›ndaki enine dona-
t›n›n hesab›nda Vd hesap kesme
kuvvetinin 1.5 kat›n›n esas al›nmas›
gerekti¤idir. Ayr›ca, perde kesitleri-
nin kesme dayan›m› Vr hesapla-
n›rken, perdedeki enine donat›n›n
tasar›m akma dayan›m› kullan›la-
cakt›r. Vr hesaplan›rken kullan›lacak
afla¤›daki formüldeki ƒywd de¤erinin
yerine eski yönetmelikte ƒyd de¤eri
kullan›l›yordu.
 
Vr = Ach *(0.65ƒctd +    shƒywd)   (6)

Bu formüldeki Ach perdenin brüt
enkesit alan›n›, ƒctd betonun tasa-
r›m çekme dayan›m›n›,    sh ise per-
dedeki yatay gövde donat›lar›n›n
hacimsel oran›n› göstermektedir.

Boflluklu perdelerde yer alan ba¤
kirifllerinde çapraz donat› kullan›l-

mas› durumunda yeni yönetmelik
baz› de¤ifliklikler getirmifltir. Buna
göre, ba¤ kiriflindeki kesme kuvve-
tini ve bu kuvvetin oluflturdu¤u e¤il-
me momentini karfl›lamak üzere
çapraz donat›lar kullan›lacakt›r. Ay-
r›ca, bu çapraz donat› demetlerini
saracak özel deprem etriyelerinin
aral›¤› çapraz donat› çap›n›n 8 ka-
t›ndan ve 100 mm’den az olmaya-
cakt›r. Eski yönetmelikte bu s›n›r
çapraz donat› çap›n›n 6 kat› ve 100
mm olarak uygulanmaktayd›.

4. Sonuç

Bu çal›flmada, Mart 2007’de yürür-
lü¤e giren yeni deprem yönetme-
li¤imiz “Deprem Bölgelerinde
Yap›lacak Binalar Hakk›nda Yönet-
melik” ile eski deprem yönetme-
li¤imiz karfl›laflt›r›larak yeni yönet-
meli¤in getirdi¤i yenilikler yap› ta-

sar›m mühendisli¤i aç›s›ndan irde-
lenmeye çal›fl›lm›flt›r. Çal›flman›n
kapsam›, depreme dayan›kl› binalar
için hesap kurallar› ve betonarme
binalar için depreme dayan›kl› tasa-
r›m kurallar› ile s›n›rl› tutulmufl olup,
çelik, prefabrike betonarme ve y›¤-
ma binalar, temel zemini ve temel-
ler için depreme dayan›kl› tasar›m
kurallar› ile mevcut binalar›n de-
¤erlendirilmesi ve güçlendirilmesi
bölümleri kapsam d›fl›nda tutul-
mufltur.
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Resmi Gazeteden...

Kanun 08.05.2008 26870

Kanun 26.05.2008 26887

Yönetmelik 06.06.2008 26898

Yönetmelik 09.06.2008 26901

Yönetmelik 09.06.2008 26901

Yönetmelik 20.06.2008 26912

Yönetmelik 29.06.2008 26921

Tarih Say›

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ‹le Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

Hava Kalitesi De¤erlendirme ve Yönetimi Yönetmeli¤i

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB)
Destekleri Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Ulafl›mda Enerji Verimlili¤inin Art›r›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili¤inin Kontrolü Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Ayr›nt›l› Bilgi: http://rega.basbakanlik.gov.tr

Üyelerimize Duyuru

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün 03.04.2008 tarih ve 382 say›l› EPS Asmolenlerin
“Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik” içeri¤inde yap›larda kullan›lmas› ile ilgili 3 Nisan 2008 tarihli
“Strafor Asmolen Kullan›m›na Yönelik” genelge ve bu genelgeye iliflkin yanl›fl anlamalar› önlemek amac›yla yap›lan
29 May›s 2008 tarihli genelgeye www.imoistanbul.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
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