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Öz: Mevcut fonksiyonlar ve deprem sonrası muhtemel kullanımlar gözönüne alındığında 
kamu binaları (telekomünikasyon, hastane, okul, vb.), olası bir deprem felaketi sonrası 
ayakta kalması gereken yapılardır. Ülkemizde yaşanan son depremler, birçok kamu hizmet 
binamızın içinde çalışan insanlara deprem durumu sözkonusu olduğunda, yeteri kadar can 
güvenliği sağlamakta zorlandığını göstermiştir. Son yıllarda kamu binalarının deprem 
risklerinin gözden geçirilerek deprem performanslarının artırılması için gerekli 
çalışmalarının yapılması yönünde çabalar başlamıştır. Önceliklerin iyi belirlenerek planlı ve 
ekonomik bir çalışmanın yapılabilmesi için her bir binanın tek tek incelenmesinden önce, 
yaygın kullanılan tip projeler üzerinde çalışmalar yapılarak proje eksiklikleri belirlenebilir. 
Bu çalışmada, doğrusal ötesi statik analiz ve performansa dayalı yapı tasarımı yaklaşımı 
ilkeleriyle, seçilecek yaygın kullanılan iki tip kamu binası projesinin performans 
değerlendirmesi yapılmış, projelerin zayıf noktaları belirlenmiş ve Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) –1998’in öngördüğü değerler ile 
kıyaslama yapılmıştır. SAP2000 programında oluşturulacak üç boyutlu modelde her eleman 
için oluşturulacak kullanıcı tanımlı plastik mafsal özellikleri dikkate alınmıştır. Plastik 
mafsal özelliklerinin oluşturulmasında eleman boyutları, boyuna donatı ve etriye oranları 
kullanılarak sargılı beton davranışı dikkate alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 
daha sonra yaygın olarak yapılacak bina bazındaki çalışmalara ışık tutacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Doğrusal Ötesi Analiz, Kamu Yapıları. 
 

Giriş 
 

Son yıllarda ülkemizin yaşadığı deprem felaketlerindeki (1999 Kocaeli ve Düzce, 2003 Bingöl depremleri) can ve mal 
kayıplarımızın geriye dönülmez sonuçları yanında, makroekonomik kayıplarımızı oluşturan milli hasıla içindeki gelir 
kayıpları ve milli servet kayıpları ülke geleceği için çok büyük tehditler oluşturmaktadır. Yaşanan bu deprem afetleri, 
ülke genelinde mevcut bina stoklarının deprem dayanıklılığının tespiti ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde meydana 
gelen bu depremler karşısında, birçok betonarme kamu binası yapısal özelliklerinin yetersizliklerinden kaynaklanan 
nedenlerden dolayı önemli derecede hasar görmüş ve can kayıplarına neden olmuştur. Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY–1998), 1998 yılında değiştirilerek yüklerin artması ve betonarme binaların 
sünekliğini sağlayacak şartlar öngörmesine karşın, 1998 öncesi yapılan kamu binaları olası bir deprem altında, içinde 
bulunanlara yeteri kadar can güvenliği sağlamakta zorlanmaktadır. 2003 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
yayınladığı bir genelge ile tüm kamu binalarının durumunun gözden geçirilip gerekli önlemlerin alınmasını istemiştir. 
Türkiye genelindeki kamu yapılarının sayısı düşünüldüğünde, bu binaların gözden geçirilmesi için gerekli zaman ve 
ekonomik boyut son derece önemlidir. Öncelikli binaların belirlenmesi ve ekonomik kaynakların etkin kullanılması için 
sitemli ve planlı çalışmalar gerekmektedir.  
 
Kamu yapılarının birçoğu tip projelerden oluşmaktadır. Bunun bir avantaj haline dönüştürülmesi için çok yaygın olarak 
kullanılan tip projeler üzerinde çalışmalar yapılarak proje eksiklikleri belirlenip, inceleme sırasında öncelik 
sınıflandırılmasına gidilebilir. Bu çalışmada, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının okul binalarında yaygın olarak 
kullandığı tip projelerden 10370 ve 10419 tip nolu iki proje seçilerek, doğrusal olmayan (lineer ötesi) modelleme 
teknikleri kullanılarak yapıların deprem davranışı açısından performansları değerlendirilmiştir. Seçilen tip projeler, 1. 
derece deprem bölgesinde yaygın olarak kullanılan projeler arasındadır. Pamukkale Üniversitesi destekli, Bayındırlık ve 
Milli Eğitim İl Müdürlüklerinin yürüttüğü bir çalışmada elde edilen verilere göre; Denizli merkezinde ve merkez ile 
bütünleşmiş birkaç beldeyi kapsayan yerleşim yerlerinde bulunan 85 okula ait 120 civarındaki yapının yaklaşık %35’i 
10370 nolu tip proje ve yaklaşık %15’inin de 10419 nolu tip proje ile yapıldığı görülmüştür. 
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Geçmiş yetmiş yılın büyük bir bölümünde, performans ve dayanım terimleri eşanlamlı terimler gibi algılanırken, son 
yirmibeş yılda dayanımın artırılması ile yeteri kadar güvenliğin sağlanamayacağı ve hasarın sınırlandırılamayacağının 
farkedilmesi ile bu kanıdan olukça kademeli bir değişim sağlanmıştır. 
 
Özellikle son on yılda deprem mühendisliğinde, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerinde kuvvet tabanlı tasarımdan, 
performansa dayalı tasarıma doğru kritik bir geçiş yaşanmaktadır. Mevcut yapıların deprem performanslarının 
değerlendirilmesinde ve yeni yapıların tasarımında deplasman esaslı tasarım ilkelerinin dikkate alınması 
öngörülmektedir. Bu bağlamda, önerilen çözüm ise “Pushover Analiz” olarak bilinen “Doğrusal Ötesi Statik İtme 
Analiz” yöntemidir. 
 
Bu çalışmada, seçilen iki kamu binasına ait tip projeler kullanılarak, iki tür yapısal model oluşturulmuştur. Oluşturulan 
modellerde mafsal oluşum mekanizmaları tip projelere göre dikkate alınmıştır. Özellikle kapasite tasarım esaslarının yer 
aldığı ABYYHY–1998 öncesinde uygulanan projelerde kesme hasarları gözönünde bulundurulmuştur. Yapıların 
kapasite ve süneklik davranışını gerçeğe yakın olarak yansıtabilmek için yukarıda belirtilen doğrusal olmayan itme 
analizi (pushover) kullanılmıştır. Öteleme analizi için oluşturulacak modellerde ATC-40 ve FEMA 356 
dokümanlarından faydalanılmıştır.  
 
Modelleme aşamasında SAP2000 yapısal analiz programı kullanılmıştır. SAP2000’de kolay olması nedeniyle 
çoğunlukla tercih edilen otomatik mafsal yerine, her bir eleman için oluşturulacak kullanıcı tanımlı mafsallar tercih 
edilmiş ve plastik mafsal özellikleri; eleman boyutları, boyuna donatı ve sargı donatısı oranları kullanılarak kuşatılmış 
beton davranışının dikkate alınmasıyla oluşturulmuştur. Kuşatılmış beton davranışının modellemesi, birçok model 
arasından yaygın olarak kullanılan Geliştirilmiş Kent-Park beton modeli ile yapılmıştır (Kent and Park, 1971).  
 
Analiz sonuçlarının incelenmesinde taban kesme kuvvetleri, bina kapasitesi, katlara etkiyen deprem kuvvetleri, kat 
deplasmanları parametreleri kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen parametrelerin, aynı zamanda ABYYHY–98 ile 
kıyaslaması da yapılmıştır.   
 

Kamu Binalarına Ait Taşıyıcı Sistem ve Malzeme Özellikleri 
 
Çalışmada, okul binalarından 10370 ve 10419 nolu iki tip kullanılmıştır. Analizde kullanılan birinci tip kamu yapısı, 
10419 tip nolu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından birçok bölgede uygulaması yapılmış 21 derslikli bir ilköğretim 
okuludur. Okulun taşıyıcı sistemi, kısa yönde perde ve çerçevelerden, uzun yönde ise sadece çerçevelerden teşkil 
edilmiştir. Yapıda kısa yönde dış kısımlarda 30 cm kalınlığında 7.35 m. ve 5.85 m.lik perde duvarlar kullanılmıştır. 
Yapıya ait plan ve 3-Boyutlu görüntüler Şekil 1’de verilmiştir. Plan görünüşü üzerinde kolon ve perdeler koyu renk 
olarak gösterilmiş, kirişler açık renkle gösterilmiştir.   
 
İkinci tip kamu yapısı, 10370 tip nolu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yine birçok yörede uygulaması 
yapılmış bir ilköğretim okuludur. Okul taşıyıcı sistemi, her iki yönde çerçeve ve perdelerden oluşmaktadır. Binanın 
uzun yönünde 25 cm. kalınlığında 7.35 m. uzunluğunda iki adet perde duvar yerleştirilmiştir. Kısa yönünde de, 25 cm. 
kalınlığında 5.0 m.lik iki adet perde duvar bulunmaktadır. Tip projeye ait plan ve 3-Boyutlu görüntüler Şekil 2’de 
verilmiştir. Plan görünüşü üzerinde kolon ve perdeler koyu renk olarak gösterilmiş, kirişler açık renkle gösterilmiştir. 
Her iki projeye ait geometri, malzeme ve doğrusal analizden elde edilen yapıları tanımlayıcı sonuçlar Tablo 1’de 
görülmektedir.  
 
 
 
 

Tablo 1. Tip projelere ait geometrik karakteristikler 

 Tip Proje 1 (10370) Tip Proje 1 (10419) 
Kat adedi 3 4 
Normal kat yüksekliği (m) 3.4 3.2 
Normal kat alanı (m2) 21.9x14.7=322 35.0x17.0=612.5 
Yapı ağırlığı (ton) 1257 3323 
Beton sınıfı C16 C16 



 
Çelik sınıfı S220 S220 
Elastisite modülü (MPa) 27000 27000 
X- Yönü doğal titreşim periyodu (sn) 0.10 0.43 
Y- Yönü doğal titreşim periyodu (sn) 0.16 0.19 

 

  
(a) (b) 

Şekil 1. 10419 tip nolu ilköğretim okul binası; a)Plan, b)3B görünüm 

 

 
 

(a)  (b) 

Şekil 2. 10370 tip nolu ilköğretim okul binası; a)Plan, b)3B görünüm 

 
Yapıların Analitik Modellerinde Kullanılan Malzeme Modelleri ile Diğer Tasarım Parametreleri 

 
Yapıların uygulama projeleri, Denizli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü arşivlerinden tedarik edilerek modelleme 
aşamasında kullanılmıştır. Yapıların analitik modellenmesinde ve analizinde SAP2000 yapısal analiz programı 
kullanılmıştır (CSI). Yapı üç boyutlu, kolon-perde ve kiriş elemanlar kullanılarak modellenmiştir. Kolon-kiriş 
birleşimleri rijit olarak modellenmiş ve üç boyutlu modelde döşeme eleman kullanılmamıştır. Bunun yerine döşeme 
yükleri bağlı bulundukları kenar kirişlere yayılı yük olarak atanmıştır. Kat hizalarında düzlem membran 
deformasyonları önlemek amacıyla rijit diyafram kabulü yapılmıştır. Zemin kat kolonları, temele bağlandığı 
düğümlerde sonsuz rijit temel kabulüyle ankastre bağlanmıştır. Sisteme etkiyen yüklerin tanımlanmasında TS 498 yük 
yönetmeliği kullanılmıştır. Bina ağırlıkları döşeme kalınlıkları ve üzerine 10 cm. kaplama kabulü yapılarak 
hesaplanmıştır. 
 
Doğrusal ötesi mafsal özellikleri, kesitte bulunan donatı dikkate alınarak hesaplanmış ve mafsallaşmanın kolon, kiriş 
elemanların uçlarında oluşacağı düşünülerek sonlarına atanmıştır. Kolon ve kiriş elemanlar için M-φ özelliklerinin 
hesabında Geliştirilmiş Kent-Park beton modeli kullanılmıştır. Bu malzeme modeline ait karakteristik parametreler 
Şekil 3’te verilmiştir. Yapının taşıyıcı sistem elemanlarında önemli bir sargı etkisi olduğu düşünülmemekle birlikte, 
sargı etkisinin beton dayanımına katkısını dikkate alan bu model tercih edilmiştir.  



 

 
Şekil 3. Geliştirilmiş Kent-Park Modeli 

Bu modelde, sargı nedeni ile beton dayanımının fc’den fcc’ye, maksimum gerilmeye karşılık gelen birim kısalmanın ise 
εco’dan εcoc’ye yükseldiği varsayılmaktadır. Gerek sargılı gerekse sargısız beton için önerilen eğrilerin ilk bölümleri, 
ikinci derece bir parabol varsayılmıştır. Eğrilerin gerilme azalmasını gösteren ikinci bölümleri ise, eğimi negatif olan 
düz çizgilerle gösterilmiştir. Sargılı betonun eğimi, sargısız beton oranla daha düşüktür. Sargısız betonda maksimum 
birim kısalma εcu iken, sargılı betonda böyle bir sınır yoktur. Sargısız beton için, εcu=εc50u veya daha basit olarak 
εcu=0.004 alınabilir (Ersoy ve diğ., 2004). Sargılı beton modeli, çekirdek olarak tanımlanan ve etriye ile sınırlanan beton 
kütlesi için, sargısız beton modeli ise çekirdek dışında kalan kabuk betonu için geçerlidir. Kent ve Park, çekirdeğin 
boyutlarını etriye dışından etriye dışına ölçülen uzunluklarla tanımlamaktadır. 
 
S220 sınıfı çelik için kullanılan gerilme-şekil değiştirme modeli pekleşmeli paraboliktir. Pekleşmeli parabolik modelde 
pekleşmenin başladığı şekil değiştirme değeri 0.010 olarak dikkate alınmıştır. Plastik mafsalların taşıyıcı sistem 
uçlarında oluşacağı kabul edilmiş ve plastik mafsal boylarının hesabında aşağıdaki formül kullanılmıştır [Priestley ve 
diğ., 1992]; 
 

(MPa)  044.0022.008.0 0 blsyblsyp dfdfLL ≥+=                                                                                            (1) 

 
Şekil 4. SAP200'de mafsal tanımlamada moment dönme ilişkisi 

Moment Mafsallarının Tanımlanması 
 
SAP2000 programında mafsallar beş nokta ile tanımlanmaktadır (Şekil 4). “A” noktası orijindir (0,0). “B” noktası, 
kesitin akma konumuna ulaştığı nokta olup, bu noktadan sonra doğrusal ötesi davranış hakim olmaya başlamaktadır. 
“B”-“C” noktaları arasında kesit kapasitesini korur veya pekleşirken, “C” noktasında göçme konumuna ulaşmaktadır. 
Bu noktadan sonra kapasitede belli bir oranda düşme meydana gelir ve “D” noktasına ulaşılır. “C”-“D” arasındaki 
kapasite kaybı için çeşitli kaynaklarda belirli oranlar verilmektedir. “D”-“E” arasında düşen kapasiteni bir müddet daha 
korunduğu ve “E” noktasında kapasitenin tamamen kaybedilerek sıfır olduğu varsayılmaktadır. 
 
Bu çalışmada, kesitin aktığı nokta olan B noktası, M-φ grafiğinin eğiminden, C (dolaysıyla D) ve E noktaları Tablo 2’de 
verilen kriterler esas alınarak belirlenmiştir. 
 
 
 
 



 
Tablo 2. Moment mafsalı “C” ve “E” noktası kriterleri 

Eleman Tipi Kriter İlişki “C” noktası “E” noktası 
Kolon-Kiriş fcc > 0.5 0.3 
Kolon-Kiriş εcc < 0.02 0.03 
Kolon-Kiriş Mmax > 0.8 0.6 

Kolon εsu < 0.09 0.18 
Kiriş εsu < 0.12 0.18 

 
İlk kriter olan “fcc” kriteri, beton basınç dayanımı ile ilgili olup, bu kritere göre C noktasında en üst çekirdek beton lifi 
ezilmeye başladıktan sonra basınç dayanımı “0.5.fcc”’den az olamaz. Benzer şekilde E noktası için de, “0.3.fcc”’den az 
olamaz.  
 
Basınç deformasyonu (εcc) kriterine göre C noktasında, en üst çekirdek beton lifi hiçbir şekilde 0.02’den büyük olamaz. 
E noktasında da, 0.03 değerini aşamaz.  
 
C noktasında kesit, taşıyabileceği maksimum moment kapasitesinin %20’sinden fazlasını kaybetmiş olmamalıdır. E 
noktasında bu azalma %40’dan fazla olmamalıdır. 
 
Kolon ve kiriş elemanlarda donatı çekme deformasyonları için iki değişik sınır dikkate alınmıştır. Kolonlarda C 
noktasında en alt çekme donatısında maksimum şekil değiştirme kapasitesinin %50’sine (0.5.εsu) kadar deformasyon 
yapmasına izin verilmiştir. Kirişlerde bu oran, %66 (2/3.εsu) olarak öngörülmüştür. Her iki eleman için de, herhangi bir 
donatının kopması (εs=εsu) “E” noktası olarak kabul edilmiştir. 
 
Bu kriterlerin her biri M-φ grafiği üzerinde işaretlenerek, en kritik olanlar “C” ve “E” olarak belirlenmiştir. Bu 
çalışmada, moment mafsallarına ek olarak kolon ve kirişlerde kesme mafsalları da tanımlanmıştır. Moment 
mafsallarından farklı olarak kesme mafsallarında herhangi bir süneklik hesaplanmamış, elemanların kesme 
kapasitelerine ulaşır ulaşmaz göçme konumuna ulaştığı varsayılmıştır (“B” ve “C” noktaları üst üste). Kesme 
kapasiteleri, ABYYHY-98’e göre hesaplanmıştır. 
 
Doğrusal olmayan statik çözümlemede kullanılacak yatay yük şekli için lineer dinamik analizden elde edilen mod 
şekilleri kullanılmıştır. Yapı, göçme anına kadar, yüksekliğinin sırasıyla % 0.25–0.5–0.75–1.0–1.25’ine kadar itilmiş ve 
her bir aşamadaki kat kesme kuvvetlerinin değişimi incelenmiş ve mafsallaşma dağılımı belirlenmiştir. Ayrıca her bir 
aşamadaki mafsallaşma dağılımı ile birlikte göçme durumundaki plastik mafsal dağılımı belirlenmiştir. 
 

Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
Her iki yapı da, lineer dinamik analizden elde edilen çok modlu yanal yük deseni ile x- ve y- yönlerinde doğrusal ötesi 
itme analiziyle yapı yüksekliğinin sırasıyla; %0.25-%0.50-%0.75-%1.0-%1.25’ine kadar itilmiştir. Kapasite eğrileri ve 
göçme durumundaki mafsallaşma durumları incelenmiştir. 
 
10419 Tip Numaralı Okul Binasının Analiz Sonuçları 
ABYYHY–75’e göre tasarlanmış olan bu binanın, ABYYHY–75 ve ABYYHY-98’e göre öngörülen taban kesme 
kuvvetleri hesaplanmış ve binanın doğrusal ötesi özellikleri dikkate alınarak bulunan kapasite eğrileri ile kıyas 
edilmiştir (Şekil. 5).  Kapasite eğrisinde Y-yönünde görülen ani değişiklikler perdelerde meydana gelen erken akmalar 
ve kapasite kayıplarından kaynaklanmaktadır. Buradaki ani düşüşteki faktörlerden birisi de modellemeden 
kaynaklanmaktadır. Büyük perdelerde meydana gelen mafsallaşmalar sonucu perdenin bir kısmında oluşacak hasar 
kesin olarak o perdenin kapasitesinin tamamen kaybedileceği anlamına gelmez.  
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(b) 

Şekil 5. 10419 tip nolu okul binasına ait kapasite eğrisinin, ABYYHY–75 ve 
ABYYHY –98 taban kesmesi talepleri ile kıyası; a) x- yönü, b) y- yönü 

 
Binada öngörülen taban kesme kuvvetinin (deprem talebinin) hesaplanmasında okul binasının 1.derece deprem 
bölgesinde, Z3 sınıfı zemin üzerinde olduğu ve taşıyıcı sistem davranış katsayısı, R=4  olduğu kabul edilmiştir. 1975 ve 
1998 Afet Yönetmeliklerine göre taban kesme kuvvetleri ve katlara göre dağılımları Tablo 3’te verilmiştir.  
 
Yatay yük taşıma kapasitesi ile yönetmeliklerdeki deprem talepleri kıyaslandığında, 10419 tip nolu binanın 1975 
Yönetmeliği taleplerini karşılayabilecek  düzeyde iken 1998 talebinin kapasitenin çok üstünde olduğu görülmektedir. 
Y-yönündeki başlangıçtaki perdelerden kaynaklanan ani değişim ihmal edilebilir.  
 
Binanın deplasman kapasitesi incelendiğinde, X-yönü akma deplasmanı 1.7 cm kabul edildiğinde sistem sünekliliği 4 
civarındadır. Y-yönünde perdelerden dolayı net bir akma deplasmanı değeri kabul etmek oldukça güç, ama deplasman 
kapasitesine bakıldığında  için 17-18 cm civarında kabul edilebilir. Bu da bina yüksekliğinin yaklaşık %1.5’i bir 
değerdir.  Yapının Y- yönüne yerleştirilen perde duvarların, bu yöndeki deplasman kapasitesi üzerinde son derece 
olumlu bir katkı sağladığı sistemin bu yöndeki itme eğrisinden net olarak görülmektedir. Fakat her ne kadar deplasman 
sünekliği üzerindeki bu iyileştirme perdesiz yöne göre daha olumlu ise de, ABYYHY-98’in öngördüğü taban kesmesi 
noktasında yetersiz kalmaktadır.     
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Tablo 3. 10419 nolu okul için ABYYHY–98 ve ABYYHY-75'e göre kat kesmelerinin hesabı 

ABYYHY–98 (X- ve Y- yönleri için) 

Kat HN (m) wi (ton) wi*hi (ton) Fi (ton) Vt (ton) Vkat (ton) 
4 13.6 532.0 7235.2 321.4 1163.1 321.4 
3 10.2 927.0 9455.4 420.9 1163.1 741.5 
2 6.8 927.0 6303.6 280.1 1163.1 1021.6 
1 3.4 927.0 3185.8 141.5 1163.1 1163.1 

ABYYHY–75 (X- yönü)  
4 13.6 532.0 7235.2 137.75 498.45 137.75 
3 10.2 927.0 9455.4 180.02 498.45 317.77 
2 6.8 927.0 6303.6 120.02 498.45 437.79 
1 3.4 927.0 3185.8 60.66 498.45 498.45 

ABYYHY–75 (Y- yönü) 
4 13.6 532.0 7235.2 183.21 662.94 183.21 
3 10.2 927.0 9455.4 239.43 662.94 422.64 
2 6.8 927.0 6303.6 159.62 662.94 582.26 
1 3.4 927.0 3185.8 80.68 662.94 662.94 

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 6. Göçme anında mafsallaşma mekanizmaları; a)10419 x-yönünde, b)10419 y-yönünde 



 
Göçme anındaki mafsallaşmalara bakıldığında göçme durumuna geçen mafsalların daha çok kolon uçlarında oluşması 
zayıf kolon-güçlü kiriş davranışını ön plana çıkarmaktadır. Şekil 6’da X- ve Y-yönleri için orta çerçevelerden örnek 
gösterilmiştir. 
 
10370 Tip Numaralı Okul Binasının Analiz Sonuçları 
10370 tip nolu projeye ait bina için de, 10419 tip nolu binaya için yapılan kıyaslamalar yapılmıştır. ABYYHY–75’e 
göre tasarlanmış olan bu binanın, ABYYHY–75 ve ABYYHY-98’e göre öngörülen taban kesme kuvvetleri 
hesaplanmış ve binanın doğrusal ötesi özellikleri dikkate alınarak bulunan kapasite eğrileri ile kıyas edilmiştir (Şekil. 
7).  
 
Bu binada perde miktarları binanın alanına göre oldukça fazladır. Ancak gerek perde ve gerekse kolon yerleşiminden 
dolayı binada burulma etkisi oluşmaktadır. Modal analiz sonucu elde edilen modlara bakıldığında 1. mod Y-yönünde 
ötelenme modu olarak oluşurken, 2. mod burulma modu 3. mod X-yönünde ötelenme modu olarak oluşmaktadır. 
Burulma etkisi kapasite eğrisine yansımaktadır. Binanın bir kısmındaki kolonlar erken akarken diğer taraftaki 
kolonlardaki akma gecikmektedir. Dolayısıyla burulma etkisi kapasite eğrisinde düşen kolun oluşmasını 
geciktirmektedir.  
 
 10419 nolu projedeki binanın Y-yönündeki benzer davranış bu binanın büyük perdelerinin olduğu X-yönünde 
oluşmaktadır; kapasite eğrisinde X-yönünde görülen ani değişiklikler perdelerde meydana gelen erken akmalar ve 
kapasite kayıplarından kaynaklanmaktadır.  
 
10370 nolu tip proje binasında öngörülen taban kesme kuvvetinin (deprem talebinin) hesaplanmasında, okul binasının 
1.derece deprem bölgesinde, Z3 sınıfı zemin üzerinde olduğu ve taşıyıcı sistem davranış katsayısı, R=4  olduğu kabul 
edilmiştir. 1975 ve 1998 Afet Yönetmeliklerine göre taban kesme kuvvetleri ve katlara göre dağılımları Tablo 4’te 
verilmiştir.  
 
Yatay yük taşıma kapasitesi ile yönetmeliklerdeki deprem talepleri kıyaslandığında, 10370 tip nolu binanın 1975 
Yönetmeliği taleplerini karşılayabilecek  düzeyde iken 1998 talebinin kapasitenin bir miktar üstünde olduğu 
görülmektedir. 10419 tip nolu proje binası ile kıyaslandığında bu binanın talebi karşılama durumu daha iyidir.  
 
Binanın deplasman kapasitesi incelendiğinde, kabaca çizilecek ideal kapasite eğrisinde bina her iki yönde de yaklaşık 
olarak 2.5 cm civarında akmaktadır. Dolayısıyla binanın deplasman sünekliliği 4’ten fazladır. Deplasman kapasitesine 
bakıldığında da, kapasitenin bina yüksekliğinin yaklaşık %1’inden fazla olduğu görülmektedir. Perdelerin fazlalığı 
düşünüldüğünde bu deplasman kapasitesi değeri oldukça makul görülmektedir.  
 
Göçme anındaki mafsallaşmalara bakıldığında göçme durumuna geçen mafsalların daha çok kolon uçlarında oluşması 
zayıf kolon-güçlü kiriş davranışını ön plana çıkarmaktadır. Şekil 8’da X- ve Y-yönleri için orta çerçevelerden örnek 
gösterilmiştir. X-yönündeki mafsalların üst katlarda Y-yönündeki mafsallarında da alt kattaki kolonlarda oluştuğu 
görülmektedir. Bu binada bulunan kolon ve perde boyutunun düzgün dağıtılması durumunda daha iyi bir davranış 
beklenebilirdi. Perde ve kolonların dağılımı düzenlenerek burulma etkisi ortadan kaldırılabilirdi.  

Tablo 4. 10370 nolu okul için ABYYHY–98 ve ABYYHY-75'e göre kat kesmelerinin hesabı 

ABYYHY–98 (Her iki yön için) 
Kat HN (m) wi (ton) wi*hi (ton) Fi (ton) Vt (ton) Vkat (ton) 

3 9.6 357.0 3427.2 198.81 439.95 198.81 
2 6.4 399.0 2553.6 148.14 439.95 346.95 
1 3.2 501.0 1603.2 93.0 439.95 439.95 

ABYYHY–75 (Her iki yön için) 
3 9.6 357.0 3427.2 113.32 250.77 113.32 
2 6.4 399.0 2553.6 84.44 250.77 197.76 
1 3.2 501.0 1603.2 53.01 250.77 250.77 
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Şekil 7. 10370 tip nolu okul binasına ait kapasite eğrisinin, ABYYHY–75 ve 
ABYYHY –98 taban kesmesi talepleri ile kıyası; a) x- yönü, b) y- yönü 

 
Sonuçlar 

 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1.derece deprem bölgelerindeki okul binalarında yaygın olarak kullandığı tip 
projelerden 10370 ve 10419 tip nolu iki proje seçilerek, doğrusal olmayan (lineer ötesi) modelleme teknikleri 
kullanılarak yapıların deprem davranışı açısından performansları değerlendirilmiştir.  
 
Yapıların analitik modellenmesinde ve analizinde SAP2000 yapısal analiz programı kullanılmıştır (CSI). Yapı üç 
boyutlu, kolon-perde ve kiriş elemanlar kullanılarak modellenmiştir. Doğrusal ötesi davranış toplanmış plastik mafsal 
özelliğinin kullanılmasıyla yansıtılmıştır. Bu çalışmada yaygın kullanılan otomatik mafsal yerine, kullanıcı tanımlı 
mafsallar kullanılmıştır. Bu mafsalların oluşumunda her bir eleman için boyuna donatı, etriye donatısı ve kesit 
özellikleri dikkate alınmıştır.  
 
Doğrusal ötesi itme analizleri neticesinde elde edilen kapasite eğrileri değerlendirildiğinde 10419 ve 10370 tip nolu 
projelere ait binaların 1975 Afet Yönetmeliğinde öngörülen deprem talebini yaklaşık olarak sağladıkları görülmektedir. 
10419 nolu tip proje binasının kapasitesi, 1998 Afet Yönetmeliğinde öngörülen deprem talebinin çok altında 
kalmaktadır.   
 
Deplasman kapasiteleri söz konusu olduğunda 10419 nolu kamu yapısı, perdeli yönde daha olumlu bir davranış 
sergilemektedir. Bu yöndeki davranışın uzun yöne göre daha sünek olması, perde duvarların bu yapılar için bir sigorta 
olduğu kanısını ispatlamaktadır. 10370 nolu kamu yapısı ise perdelerden dolayı her iki yönde deplasman kapasitesi 
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açsından iyi durumdadır. Ancak perde ve kolon yerleşimine bağlı burulma etkisi görülmektedir. Burulmanın da yapılar 
üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu bilinmektedir.  
 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 8. Göçme anında mafsallaşma mekanizmaları; a)10370 x-yönünde, b)10370 y-yönü 
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