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Deprem Davranışları İncelenecek Olan Yığma Yapıların
Durumları Hakkında İlk İzlenimler
Initial Impressions on Earthquake Resistance of Masonry
Constructions
Özlem ÇALIġKAN DEĞĠRMENCĠ1*, Özgür EKĠN2
Özet- Ülkemizde yerleşim alanlarının büyük bir çoğunluğu deprem bölgeleri üzerinde yer almaktadır. 1992
Erzincan depremi ile başlayan süreçte neredeyse her 2 yılda bir yıkıcı bir deprem yaşanmıştır. Bu depremler kırsalkentsel, gelişmiş-gelişmemiş bölge farkı olmaksızın tüm ülkede ağır hasarlara ve ekonomik kayıplara sebep
olmuşlardır. Ülkemizdeki deprem hasarlarının ve ölümlerin önemli bir kısmı da ülkemizdeki yapı stokunun büyük
bölümünü oluşturan yığma yapılarda ortaya çıkmıştır. Yığma yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesi
ülkemizin önemli bir sorunudur.
Yığma binalar kolay inşa edilebilmeleri, yöresel inşaat malzemeleri kullanılması bakımdan ekonomik
olmaları yanında, yapı türü olarak tarihinin betonarmeye göre daha eskilere dayanması itibariyle, dünyanın pek çok
ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle kırsal kesimlerde yaygın olarak inşa edilmiştir.
Geçmişe nazaran günümüzde yapımı giderek azalmakta olsa da yığma yapıların kullanımına hala devam
edilmektedir. Yığma yapı, karkas taşıyıcılı yapıdan farklı olarak duvarları taşıyıcı olan yapılardır.
Bu çalışmada Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY 2007) hükümleri
dikkate alınarak yığma bir yapının deprem davranışını incelemek için basit bir ön değerlendirme sunulmuştur. Bu ön
değerlendirme, yapının deprem performansını belirlemek için yeterli değildir. Ancak bu tip bir ön değerlendirmenin
binanın genel durumu hakkında bir ön izlenim vereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007), Ön değerlendirme, Yığma
yapı
Abstract- In Turkey, majority of the living areas is located on earthquake zones. Destructive earthquakes have
occurred in every two years since the earthquake in Erzincan in 1992. These earthquakes resulted in major
destruction and economical loss regardless of settlement place being in rural or urban areas. An important part of
destruction that took place as a result of earthquakes was in masonry constructions which constituted a large part of
the countries’ construction stock. Determination of the safety of these buildings in the case of an earthquake is an
important issue for our country.
Masonry constructions, like the rest of the world, are constructed especially in rural areas of country due to
utilization of local material and ease of construction. The history of these buildings is older than reinforced
constructions resulting in their widespread utilization.
Although a few of them remained compared to past years, masonry constructions are still in use. Loadbearing walls are utilized in masonry constructions unlike concrete buildings in which frames are employed as loadbearing elements.
In the present study a simple preliminary evaluation of a masonry construction was developed based on the
provisions existed in “Regulations for the buildings to be constructed in earthquake regions 2007”. It goes without
saying that this evaluation was not sufficient to determine the earthquake resistance of the building and detailed
analyses should be conducted. However, this evaluation is important as in our opinion a preliminary evaluation of this
kind will give an insight on the situation of the building.
Keywords- Regulations for the Buildings to be Constructed in Earthquake Regions (2007), Preliminary evaluation,
Masonry construction
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I. GĠRĠġ
Ankara, Ġstanbul, Ġzmir ve Adana gibi geliĢmiĢ büyük Ģehirlerimizde bulunan yığma yapıların, bu
Ģehirlerdeki toplam yapı sayısına oranları, Devlet Ġstatistik Enstitüsü araĢtırmalarına göre, % 40-45‟ler gibi
önemli seviyelere ulaĢmaktadır. Türkiye genelinde rakamların daha da büyüyeceği düĢünülmektedir [1].
Kırsal kesimlerde yığma türü yapıların oranı; betonarme yapıların oranı düĢülerek % 80‟ler seviyesine
çıkmaktadır. Ülkemizde yığma yapıların sayılarının bu kadar fazla olmasına rağmen, maalesef bu yapılar
mühendislik bilgisine baĢvurulmadan, mal sahibi ya da iĢçiler tarafından tecrübelerine dayanarak yapılmıĢlardır
Bu durum diğer ülkelerde de sorun oluĢtursa da, Türkiye gibi deprem riskinin fazla olduğu ülkelerde çok daha
fazla sorun oluĢturmaktadır. Çünkü bu Ģekilde inĢa edilen birçok yapı depremlerde hasar görmüĢ ya da yıkılmıĢ,
bunun sonucunda da çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmiĢtir. Deprem bilimine göre Türkiye‟de bundan
sonra da yıkıcı depremler meydana gelecektir. Mevcut yığma yapıların durumunu koruduğu ve aynı Ģekilde
yenilerinin yapıldığı sürece, gelecekte de çok sayıda can ve mal kaybının meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır
[2].
Yığma yapı, yatay ve düĢey yükleri duvarlarıyla taĢıyan yapılardır. Doğal ya da yapay olarak imal
edilmiĢ bu duvar elemanları birbirlerine bağlayıcı bir harçla sabitlenirler. Yapının inĢa edildiği malzemeler
yörelere göre değiĢkenlik gösterirler. Örneğin ormanlık bölge olan Karadeniz‟de ahĢap yapılar kullanılırken,
Doğu Anadolu‟da taĢ duvarlar, Güneydoğu Anadolu‟da ise kerpiç duvarlar tercih edilmektedir. Bu durum yörede
daha kolay bulunan yapı malzemeleriyle ilgilidir. 1970‟li yıllardan sonra ülkemizde özellikle çimentonun daha
fazla kullanılmaya baĢlanması ve imar durumuna düzen verilmesiyle birlikte betonarme yapılara doğru ciddi bir
yönelme baĢlamıĢtır [3].
DBYBHY (2007)‟nin 5. bölümü “Yığma Binalar Ġçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları” nı kapsar
[4]. Bu bölümde deprem bölgelerine göre izin verilen en çok kat sayısı, taĢıyıcı duvarların en küçük kalınlıkları,
taĢıyıcı duvar boĢluklarının ne olması gerektiği, lentolar ve hatıllarla ilgili kurallar, kapı ve pencere boĢlukları ve
aralarında bırakılması gereken boĢluk miktarları, taĢıyıcı olmayan duvarlar ve çatılarla ilgili uyulması gereken
kurallar verilmiĢtir.
II. YIĞMA YAPIDA DEPREM DAVRANIġI VE DEPREME DAYANIKLILIK KURALLARI
Yığma yapılarda iki tip deprem davranıĢı beklenir. Bunlardan birincisi “rijit” olarak nitelendirdiğimiz
betonarme döĢemeli yapılar, ikincisi ise “rijit olmayan” olarak nitelendirdiğimiz ahĢap döĢemeli ya da çatı
makası ile bağlanmıĢ duvarlara sahip olan yapılardır.
YaĢanan depremlerde bu yapı durumlarına bakıldığında rijit yapılarda göze çarpan ilk hasar durumunun
pencere ve kapı boĢlukları arasındaki dolu duvarlarda meydana gelen çapraz hasar çatlakları olduğu tespit
edilmiĢtir. Rijit olmayan duvarlarda ise hasar ilk önce yapı köĢelerinde ayrıĢmalar biçiminde baĢlamaktadır
(ġekil1) [5].
Ġncelenecek binalar için risk tespitine röleve ile baĢlanır. Çok katlı yapılar için göz önüne alınacak kat
kritik kat olarak adlandırılır. Kritik kat, rijitliği en az olan kattır. Rölevede bina kat sayısı, kat yükseklikleri,
taĢıyıcı elemanların koordinat ve çeĢitleri, eksenel açıklıklar, hatıllar, kapı ve pencere boĢlukları gibi bilgiler
bulunmalıdır. Elde edilen bilgilerin kapsamına göre de hesaplarda bilgi düzeyi katsayıları kullanılır (Tablo 1).
Yığma yapılar için asgari bilgi düzeyi katsayısı kullanılır [5].

(a)
Şekil 1. (a) Rijit olmayan kagir yapıda deprem çatlakları

(b)
(b) Rijit kagir yapıda deprem çatlakları

Tablo 1. Binalar Ġçin bilgi düzeyi katsayıları
Bilgi Düzeyi

Bilgi Düzeyi Katsayısı

Asgari Bilgi Düzeyi

0.9

Kapsamlı Bilgi Düzeyi

1.0
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Yığma yapıların deprem davranıĢlarına etki eden parametrelerden önemli olanları aĢağıda maddeler
halinde açıklanmıĢtır.
a.

b.
c.
d.

e.

f.

Kat Sayısı: Yığma binalarda izin verilen azami katsayısı birinci derece deprem bölgelerinde 2 kat, ikinci ve
üçüncü derece deprem bölgelerinde 3 kat ve dördüncü derece deprem bölgelerinde ise 4 kata kadardır. Eğer
yapıya çatı katı da eklenecekse bu kat bina brüt temel alanının % 25‟inden büyük olamaz. Eğer bu oran
aĢılmıĢsa tam kat olarak değerlendirilir.
Bodrum: Kısmi bodrum yapmaktan kaçınılmalıdır. Eğer bodrum kat yapılmıĢsa bodrum kat yüksekliği 2.40
m‟den fazla olmamalıdır. Bodrum kat için kullanılacak malzemenin taĢ olarak tercih edilmesi bir avantajdır.
Kat Yükseklikleri: DöĢeme üstünden döĢeme üstüne kat yüksekliği kerpiç binalarda en fazla 2.70 m,
normal kâgir binalarda ise 3.0 m‟yi geçmemelidir.
Malzeme: TaĢıyıcı duvarlarda kullanılacak malzemeler, özellikleri TS-2510 ve TS EN 771-1 standartlarına
uygun özelliklerde olmalıdır. TS-4377 (TS EN 771-1) standardında belirtilmiĢ olan malzemeler dolgu duvar
amaçlı olduğundan hiçbir zaman yığma yapılarda taĢıyıcı olarak kullanılamazlar. Doğal taĢ taĢıyıcı duvarlar,
yığma binaların yalnızca bodrum ve zemin katlarında yapılabilir.
Bina Düzeni: Binanın taĢıyıcı duvarları olabildiğince simetrik olmalıdır ve üst katlarda devam eden
duvarlar mutlaka üst üste gelmelidir. Ayrıca planda x-x ve y-y yönlerinde uzanan taĢıyıcı duvarların ayrı
ayrı toplam uzunluğunun (L) brüt kat alanına (A) oranı, DBYBHY (2007)‟de verilen bina önem katsayısının
(I) 0.20‟sinden az olmaması gerekmektedir (L/A>0,20*I).
Duvar Kalınlıkları ve Yatay Hatıllar: Yığma yapılarda olması gereken asgari taĢıyıcı duvar kalınlıkları
DBYBHY (2007)‟e göre Tablo 2‟de verilmiĢtir. Eğer yapı kerpiç ise taĢıyıcı duvar kalınlığı asgari dıĢ
duvarlarda 1.5 kerpiç, iç duvarlarda ise 1 kerpiç boyu kadar olmalıdır. TaĢıyıcı duvarlar üzerine yapılan
yatay hatıllar ise en az duvar kalınlığında ve asgari 20 cm yüksekliğinde olmalıdır.
Tablo 2. Kullanılacak malzemeye göre taĢıyıcı duvar kalınlıkları
Deprem
Bölgesi
1, 2, 3 ve 4

1, 2, 3 ve 4

2, 3 ve 4

4

g.

h.

İzin Verilen
Katlar
Bodrum kat
Zemin kat
Bodrum kat
Zemin kat
Birinci kat
Bodrum kat
Zemin kat
Birinci kat
Ġkinci kat
Bodrum kat
Zemin kat
Birinci kat
Ġkinci kat
Üçüncü kat

Doğal Taş
(mm)
500
500
500
500
500
500
500
500
-

Beton
(mm)
250
250
250
250
-

Tuğla ve Gazbeton
1
1
1.5
1
1
1.5
1.5
1
1
1.5
1.5
1.5
1
1

Diğerleri
(mm)
200
200
300
200
200
300
300
200
200
300
300
300
200
200

Destek Duvarları ve Düşey Hatıllar: Yığma yapılarda taĢıyıcı duvarlar birbirlerine dik olarak saplanırlar.
Bu taĢıyıcı duvarların sağlıklı bir Ģekilde görevini yapabilmesi için, dik olarak saplanan diğer taĢıyıcı duvar
uzunlukları birinci derece deprem bölgesinde 5.50 m‟yi, diğer deprem bölgelerinde ise 7.50 m‟yi
geçmemelidir. Kerpiç yapılarda bu mesafe azami 4.50 m olmalıdır. Eğer yapıda en büyük desteklenmemiĢ
duvar boyu koĢulunun sağlanamaması durumunda bina köĢelerinde ve söz konusu duvarda planda eksenden
eksene aralıkları 4.0 m „yi geçmeyen betonarme düĢey hatıllar yapılacaktır. Ancak bu tür betonarme düĢey
hatıllarla desteklenen duvarların toplam uzunluğu 16.0 m‟yi geçmemelidir.
Taşıyıcı Duvarlardaki Boşluklar: Yığma yapılarda bina köĢesine en yakın pencere ya da kapı ile bina
köĢesi arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu birinci ve ikinci derece deprem
bölgelerinde en az 1.50 m, diğer bölgelerde de en az 1.0 m olmalıdır. Kerpiç duvarlı binalarda bütün deprem
bölgelerinde bu uzunluk 1.0 m‟den az olmamalıdır. Her bir kapı ve pencere boĢluğunun plandaki uzunluğu
3.0 m‟den daha büyük olamaz. Yığma yapılar incelenirken iki boĢluk arasında kalan dolu duvar parçasının
plandaki uzunluğuna da dikkat etmek gerekir. Bu mesafeler birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki
yapılarda ve tüm kerpiç yapılarda 1.0 m‟den, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerindeki yapılarda
ise 0.80 m‟den az olmamalıdır. Eğer boĢluğa yakın mesafede kenetli duvar mevcut ise duvar ile boĢluk arası
en az 0.50 m olmalıdır. Duvarlarda düĢey betonarme hatıllar varsa bu mesafe daha da az olabilir. Ayrıca iki
mesnetlenmemiĢ duvar arasında kalan boĢluk uzunluklarının toplamı, bu mesnetlenmemiĢ duvar
uzunluğunun % 40‟ını geçmemesi gerekmektedir.

3

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 2014
ISSN: 2148-2330 (http://edergi.bilecik.edu.tr/index.php/fbd)
i.

Çatılar: Yığma yapılara da tıpkı betonarme yapılardaki gibi çeĢitli çatı tipleri uygulanabilir. Dikkat edilmesi
gereken Ģartlar birinci ve ikinci derece deprem bölgelerine toprak dam yapılmaması, üçüncü ve dördüncü
derece deprem bölgelerinde ise toprak damın örtü kalınlığının 0.15 m‟yi geçmemesidir. Eğer çatı seçeneği
kalkanlı beĢik çatı Ģeklinde kullanılmıĢsa kalkanın hatıl üzerine denk getirilmesine dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu tip çatılarda kalkan duvar yüksekliği 2.0 m‟den fazla ise hatıllarla güçlendirilmelidir. [4,
6].

Yığma binalarda her iki doğrultu için de ayrı ayrı olarak kritik katlardaki taĢıyıcı duvarların kesme
dayanımları ve deprem anında oluĢan kesme kuvvetleri hesaplanır. Dayanımı yetersiz olan duvarların kat kesme
kuvvetine etkisi % 50‟nin üstünde olması bu binayı riskli bina sınıfına sokar.
III. ÖRNEK ĠNCELEME
DBYBHY (2007) ve Riskli Yapıların Tespit Edilmesine ĠliĢkin Esaslar kapsamında sunulan yöntem ile
ġekil 2‟de verilmiĢ olan yığma yapı incelenmiĢtir. Ġncelenen bu yapı asgari bilgi düzeyi kapsamında olduğundan
rölevesi çıkartılmıĢ ve DBYBHY (2007) hususları dikkate alınarak bu yapı hakkında bir ön değerlendirme
sunulmuĢtur.

Şekil 2. Ön değerlendirme yapılacak yığma binanın görünüĢü (ölçüler cm)

A. Genel Bilgiler
Rölevesi çıkarılan yığma binayla ilgili olarak Tablo 3‟te verilen bina ön bilgi formu hazırlanmıĢtır.
Binalar için ön bilgi formunda; kaçıncı derece deprem bölgesinde olduğu, duvar malzemesi ve kalınlığı,
çatı/döĢeme durumu, kat yüksekliği, bina alanı, binada bodrum olup olmadığı, hasar durumu, malzeme/iĢçilik
durumu, plan simetrisi, harç malzemesi ve binanın kullanım amacı gibi bilgiler yer almaktadır. Ġncelenen binanın
planı ġekil 3‟te verilmiĢtir.
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Sıra

Ön Bilgi

Tablo 3. Yığma binalar için ön bilgi formu
Durum

1

Deprem Bölgesi

1. Derece

2

Duvar Malzemesi

TaĢ Duvar

3

Duvar Kalınlığı

DıĢ: 0.60 m, Ġç: 0.50 m.

4

Çatı / DöĢeme Durumu

Betonarme DöĢeme (12 cm), Kırma Çatı

5

Kat Yüksekliği

3.0 m.

6

Plan Alanı

10.40 m x 13.40 m = 139.36 m2

7

Bodrum Durumu

Yok

8

Hasar Durumu

Yok

9

Malzeme / ĠĢçilik Durumu

Orta Sınıf

10

Plan Simetrisi

Düzenli

11

Harç Malzemesi

Çimento

12

Kullanım Amacı

Konut

B. Ön Değerlendirme

Şekil 3. Ön değerlendirme yapılacak yığma binanın planı (ölçüler cm)






Ġncelenen bina 1. derece deprem bölgesinde ve tek katlıdır. Uygundur.
Binanın kat yüksekliği 3.0 m‟dir. Uygundur.
Bina kat planı simetriğe yakındır. Uygundur.
Bina Düzeni (L/A > 0.20*I) ;
I = 1.0 (Tablo 2)
A = 10.40*13.40 = 139.36 m2
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X-X doğrultusu için;
A-A aksı: 1.80+2.50+6.70 = 11.00 m.
B-B aksı: 1.00+6.10 = 7.10 m.
C-C aksı: 1.80+3.10+3.10+1.80 = 9.80 m.
Toplam: 27.90 m.
L/A= 27.90 / 139.36 > 0.20
Uygundur.
Y-Y doğrultusu için;
1-1 aksı: 4.30+4.90 = 9.20 m.
2-2 aksı: 5.60+2.60 = 8.20 m.
3-3 aksı: 1.60+2.60 = 4.20 m.
4-4 aksı: 1.75+7.45 = 9.20 m.
Toplam: 30.80 m.
L/A= 30.80 / 139.36 >0.20 Uygundur.



Ġncelenen yığma yapıda taĢıyıcı iç duvar kalınlıkları 500 mm, dıĢ duvar kalınlıkları da 600 mm‟dir. Bu
durum Tablo 3‟te belirtildiği üzere taĢ duvar kalınlığının en az 500 mm olma Ģartını sağlamaktadır.
Uygundur.
TaĢıyıcı duvarlardaki boĢluklar dikkate alındığında yönetmelik Ģartlarını sağlamayan duvar
bulunmamaktadır. Uygundur [4, 7, 8].
IV. SONUÇ

Yapılan bu çalıĢmada yığma yapıyla ilgili olarak ilk bakıĢta detaylı bir analize girmeden yapılabilecek
basit bir ön değerlendirme sunulmuĢtur. Tabi ki bir yığma yapının deprem güvenliğini belirlemek için sadece bu
bilgiler yeterli değildir ancak bu tip bir ön değerlendirmenin binanın genel durumu hakkında bir ön izlenim
vereceği düĢünülmektedir.
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