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Yüksek Binalarda Tasarım 
Sorunları



 Yüksek binaların deprem etkisi altında performansa göre tasarımı, son

yıllarda deprem mühendisliğinde dikkatleri üzerine en fazla çeken

araştırma ve uygulama alanlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.

 Mühendislik disiplininin, profesyonel iç denetimin ve kamu denetiminin

en geniş biçimde uygulandığı Japonya ve Amerika (California) gibi
ülkelerde bugüne kadar inşa edilen yüksek binalar, standart deprem

yönetmeliği uygulamalarının dışında, yetkili makamlarca (örneğin yerel
belediyelerce) proje bazında oluşturulan özel bilim/uygulama

kurullarının gözetim ve denetimi altında gerçekleştirilmiştir.

GİRİŞ



 Böyle özel bir mekanizmanın uygulanmasının nedeni, mevcut deprem
yönetmeliklerinin yüksek binalar düşünülerek geliştirilmediğinin ve yüksek

binalarda standart yönetmeliklerin üstüne çıkılarak daha ileri düzeyde analiz
ve tasarım yöntemlerinin kullanılması gereğinin sorumluluk sahibi meslek

adamları ve yerel yönetimler tarafından takdir edilmesidir.

GİRİŞ

 Öte yandan son yirmi yılda yüksek binalar konusunda yapılan araştırmalar, bu

binaların deprem davranışının daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır. Bu
bağlamda yüksek bina tasarımında, azaltılmış deprem yüklerinin etkisi altında

doğrusal (lineer) analize dayalı Dayanıma Göre Tasarım yaklaşımının birçok
bakımdan yetersiz, hatta sakıncalı olduğu anlaşılmıştır. Deprem

mühendisliğinde gelişen eğilim, yüksek binaların tasarımının “Performansa
Göre Tasarım” çerçevesinde “Şekildeğiştirmeye Göre Tasarım” yaklaşımı ile

yapılması doğrultusundadır. Bu kapsamda, yüksek binaların deprem etkisi
altında tasarımı için zaman tanım alanında doğrusal olmayan (nonlinear)

analizin yapılması zorunlu olmaktadır.



 Yüksek binaların deprem etkisi altında tasarımına ilişkin yöntem ve

kuralların mühendislik camiasına aktarılması konusunda son beş yıl
içinde özellikle ABD (California)’da çok önemli gelişmeler

kaydedilmiştir.

 Bu bağlamda, yüksek binaların deprem tasarımına ilişkin 2005’de ve

2008’de Los Angeles kenti için, 2007’de San Francisco kenti için “yol
gösterici – kılavuz dökümanlar yayınlanmıştır . Ayrıca Council on Tall

Buildings and Urban Habitat 2008’de yüksek binaların deprem tasarımı
için bir “öneriler” dökümanı hazırlamıştır.

 Pasific Earthquake Engineering Research Center (PEER) bünyesinde
oluşturulan “Tall Buildings Initiative (TBI)” üç yıllık geniş kapsamlı bir

proje çalışması sonucunda 2010 yılı sonunda performansa göre
yüksek bina tasarımı konusunda ayrıntılı bir tasarım kılavuzu

yayınlamıştır.

GİRİŞ



 Türkiye’de ise yüksek bina tasarım ve yapımı, mevcut

yönetmeliklerin yüksek bina için yeterli olup olmadığına,
tasarımcının bu konuda yetkinliğinin bulunup bulunmadığına

bakılmaksızın ve denetimden bile yoksun biçimde, olanca hızı ile
devam etmektedir. Denetim eksikliklerinden dolayı, mühendislik

uygulamaları açısından yetersiz olan ve mühendisin neredeyse
hiçbir şekilde, mühendisliğini etki ettirmediği paket programlarda

bile yüksek katlı yapılar tasarlanmaktadır.

GİRİŞ



YÜKSEK BİNALARA ÖZGÜ DEPREM DAVRANIŞININ ORTAYA ÇIKARDIĞI 
ANALİZ VE TASARIM SORUNLARI

 Deprem etkisi altında yüksek binaların kendilerine özgü davranışları,

pek çok analiz ve tasarım sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu
sorunlardan önemli olanlarına aşağıda kısaca değinilmiştir:



PERDELERE İLİŞKİN SORUNLAR

 Çerçeve türü taşıyıcı sistemlerin yanında yüksek binalarda daima
yer alan, hatta pek çok durumda tek başına taşıyıcı sistemi oluşturan

betonarme perdelerin nonlineer davranışı, lineer davranışa göre
önemli farklılıklar göstermektedir.

 Nonlineer davranış, perde yüksekliğince eğilme momenti ve kesme
kuvvetinin gerek büyüklüklerini ve gerekse değişimlerini önemli

ölçüde etkilemektedir.

 Bu bağlamda kesme kuvvetlerinde gözlenen büyütme etkisi, gevrek

davranış açısından yaşamsal öneme sahiptir.



 Bağ kirişli perdelerde bağ kirişleri hemen her durumda nonlineer

davranış göstermektedir. Bunların lineer olarak alınması, perde kesit

etkilerinde önemli hatalara yol açabilmektedir.

 Bağ kirişlerinin rijitlik ve dayanımlarındaki değişimler, bu elemanların

bağlı bulundukları perde parçalarının nonlineer davranışını da önemli

ölçüde etkileyebilmektedir.

PERDELERE İLİŞKİN SORUNLAR

 Bu bağlamda, bağ kirişlerindeki kuvvetlerinden perde parçalarına

aktarılan normal kuvvetlerin düzeyine bağlı olarak bu elemanlarda

oluşan nonlineer şekildeğiştirmelerin hem büyüklükleri, hem de

yükseklik boyunca dağılımları değişmektedir.



 Perdeler, tabandan itibaren önemli sayılabilecek bir yükseklik

(yürürlükteki yönetmeliğin terimi ile “kritik perde yüksekliği”)

boyunca plastik şekildeğiştirmelere (diğer deyişle depremden

kaynaklanan süneklik istemine) maruz kalabildiğinden, bu

elemanların süneklik kapasitelerinin yeterli olması özel bir önem

taşımaktadır.

 Bu durum ise perdelerdeki normal gerilme düzeylerinin

sınırlandırılmasını, diğer deyişle perde kalınlıklarının normal

kuvvet istemine bağlı olarak belirlenmesi gereğini ortaya

koymaktadır.

PERDELERE İLİŞKİN SORUNLAR



DÖŞEMELERE İLİŞKİN SORUNLAR

 Özellikle çekirdek perdeli yüksek bina taşıyıcı sistemlerinde, üst

katlardan aktarılan çok büyük perde moment ve kesme kuvvetlerinin

altta çevre perdeleri ile rijitleştirilmiş bodrum katlarına aktarılmasında

ortaya çıkan karmaşık davranış, zemin etkileşimi ile birlikte bodrum

döşemelerinin nonlineer davranışlarının da gözönüne alınması

gerektirebilmektedir.



 Üst katlarda da, döşemeler ve diğer yük aktarma elemanları bazı

durumlarda zorlanmakta ve nonlineer davranış gösterebilmektedir. Bu

bağlamda perde-döşeme bağlantılarında önemli ölçüde nonlineer davranış

ortaya çıkabilmektedir.

 Her halukarda, hesap olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle eskiden beri

kullanılarak alışkanlık haline getirilen sonsuz rijit diyafram varsayımının artık

terkedilmesi, yüksek binalarda döşemelerin hem düzlem içi (membran), hem

de eğilme rijitliklerinin gözönüne alınması gerekmektedir. Böyle yapıldığında

çoğu durumda binaların karakteristiklerinde önemli değişikliklerin meydana

gelebildiği görülmüştür.

DÖŞEMELERE İLİŞKİN SORUNLAR



YÜKSEK DAYANIMLI BETON SORUNU

 Yüksek binalarda giderek artan kat sayıları ve mimari endişelerle
düşey taşıyıcı eleman (kolon, perde) boyutlarının çok arttırılmaması

eğilimi, kaçınılmaz olarak yüksek dayanımlı beton kullanımını
gündeme getirmektedir.

 Yürürlükteki deprem yönetmelikleri genellikle beton kalitesini C50

betonu ile sınırlamaktadır. Bunun en belirgin nedeni, özellikle
depremde sünek davranışa ilişkin sargı donatısı gereklilikleri ilgili

olarak yeterli teorik/deneysel birikimin ve uygulama deneyiminin
mevcut olmayışıdır.

 Öte yandan, laboratuvar koşullarında üretilmesi genellikle pek zor
olmayan yüksek dayanımlı betonun büyük miktarda kütlesel üretimi

ve üretimin kalite kontrolunun sürekliliği de ayrı bir birikim ve
deneyim konusudur.



DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLEME
VE ANALİZ SORUNLARI

 Yüksek binaların şiddetli depremlerin (50 yılda aşılma olasılığı %10) ve

çok şiddetli depremlerin (50 yılda aşılma olasılığı %2) etkisi altında ileri

düzeydeki performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarına ilişkin

değerlendirmeleri yapabilmek için mutlaka nonlineer taşıyıcı sistem

modellemesine ve nonlineer analize ihtiyaç vardır.

 Bu tür modelleme ve analiz, günümüzde artık rutin hale gelmiş bulunan

lineer modelleme ve analize oranla çok daha karmaşık olduğundan, özel

bir bilgi birikimini ve uygulama deneyimini zorunlu kılmaktadır.



 Yüksek binalarda perdeler genellikle lif elemanlar (fiber elements) ile

modellenmektedir. Bu modelleme yöntemi kolon ve kirişlerde de

kullanılabilir, ancak bu tür elemanlarda çoğunlukla plastik mafsal

modellemesi tercih edilmektedir.

 Özel olarak bağ kirişli çekirdek perdelerinin bağ kirişlerinin

boyutlandırılması, donatılarının yerleştirilmesi ve nonlineer analiz için

uygun biçimde modellenmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Bağ

kirişlerinde çapraz donatının en uygun donatı düzeni olduğu konusunda

fikir birliği vardır. Ancak bunun için bağ kirişinde yükseklik / açıklık

oranının 1/2’den daha az olmaması gereklidir.

DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLEME
VE ANALİZ SORUNLARI



 Yüksek binaların zaman tanım alanındaki nonlineer analizi ile

ilgili önemli sorunlardan biri de sönüm etkisinin ne alınacağı ve

nasıl hesaba katılacağı sorunudur.

 Yapı dinamiğinin en zor konularından biri olan bu konuda

mühendislik kamuoyunda fikir birliği oluşmamıştır.

 Nonlineer hesapta sönüm oranınınn %2 olarak alınması

önerilmektedir. Ancak viskoz olarak varsayılan sönüm matrisinin

oluşturulması için kullanılagelen Rayleigh yaklaşımının bilinen

sorunlarının üstesinden gelinmiş değildir.

DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLEME
VE ANALİZ SORUNLARI



YAPI – ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNE İLİŞKİN
SORUNLAR

 Genel olarak yapı-zemin etkileşimi, deprem etkisi altında zemin ortamı

ile üst yapının birlikte gözönüne alındığı ortak bir sistem çerçevesinde

yapı ve zeminin birbirlerini karşılıklı olarak etkilemesi olarak

tanılanabilir.

 Normal koşullarda yeterli rijitlik ve dayanıma sahip yüksek frekanslı

zeminler ile bu zeminlerin üzerinde inşa edilen düşük frekanslı

yüksek binalar arasında önemli bir etkileşimin olması beklenmez

ve bu nedenle yüksek bina tasarımında genellikle yapı-zemin

dinamik etkileşimi gözönüne alınmaz.



ANALİZ İÇİN UYGUN DEPREM KAYITLARININ SEÇİMİ VE 

ÖLÇEKLENDİRİLMESİ

 Yüksek binaların zaman tanım alanında nonlineer analizlerinde tasarım

ivme spektrumu ile uyumlu olacak şekilde seçilerek ölçeklendirilen

deprem kayıtlarının kullanılması gerekir.

 Zorunlu olmadıkça yapay (benzeştirilmiş) deprem kayıtlarının veya

mevcut kayıtlarının değiştirilerek kullanılmaması, sadece yerel deprem

koşulları ile uyumlu gerçek deprem kayıtlarının ölçeklendirilerek

kullanılması önerilmektedir.



YÜKSEK YAPILARDA RÜZGAR ETKİSİ

 Yüksek yapıların tasarımında rüzgar yükleri göz önüne alınması gereken önemli

bir faktördür. Çok yüksek ve narin yapılarda rüzgarın statik etkilerinin yanı sıra

dinamik etkilerinin de hesaplara katılması gerekir. Binaya etkiyen rüzgar yükleri

statik ve dinamik yüklerin toplamı olarak yazılabilir. Statik yükten oluşacak bina

yük ve deplasmanları statik analiz yöntemleri kullanarak tayin edilir.

 Binaya etkiyen rüzgar yüklerinin dinamik kısmı rüzgardaki türbülans zamanla

gelişiguzel değişen (random) özellikler gösterdiğinden ancak istatistiki metotlar

kullanılarak tanımlanabilir ve oluşacak bina yük ve deplasmanları Gelişiguzel

Titreşimler Teorisi’ne (Random Vibration Theory) dayalı analiz yöntemleri

kullanılarak yapılır.



YÜKSEK YAPILARDA RÜZGAR ETKİSİ

 Rüzgar yükleri için birden fazla parametrenin modellenmesi gerekmektedir. 

Bunlar: 

 Statik Rüzgar hızı,

 Dinamik rüzgar hızı, 



YÜKSEK YAPILARDA RÜZGAR ETKİSİ

Rüzgar hızının Modellenmesi

Herhangi bir noktadaki ruzgar hızı hızın zamanla değişmeyen (statik) ve zamanla 

değişen (dinamik)kısımlarının toplamı olarak aşağıdaki denklemde verildiği şekilde 

ifade edilir.

Burada V(z,t) zemin yuzeyinden olculen z yuksekliğinde zamanla (t) değişen toplam 

ruzgar hızını gostermektedir. Vm(z) Ortalama Ruzgar Hızını gosterir ve ruzgarın

statik bileşeni olarak adlandırılır. w(z,t) ise ortalama değerin etrafındaki hız 

değişimlerini (turbulans) ifade eden dinamik ruzgar hızıdır.



STATİK RÜZGAR YÜKÜ

 Statik rüzgar hızı rüzgar hızının seçilen bir zaman aralığındaki ortalama değerini

gösterir. Ortalama rüzgar hızının hesabında kullanılan zaman aralığı icin değişik

yönetmeliklerde farklı değerler kullanılmaktadır. Örneğin, Amerikan ASCE-7

yönetmeliğinde 3-saniyelik ortalama değer kullanılırken Avrupa Birliği Eurocode-1 de

10 dakikalık ortalama değer kullanılır.

 Ortalama değer icin kullanılan zaman aralığı ne kadar az olursa bulunan ortalama

rüzgar hızı da o kadar yüksek olur. Teorik olarak, ortalama icin kullanılması gereken

ideal zaman aralığı binanın boyutları ve en uzun doğal periyoduyla ilgilidir.

Kullanılan zaman aralığının binanın en uzun doğal periyodundan uzun olması, ve bu

periyotdaki turbulans dalga boylarının binanın boyutlarından buyuk olması gerekir.

Yönetmeliklerde herhangi bir bolge ve yukseklikteki ortalama ruzgar hızı Vm(z)

ampirik olarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:

 Bu bağıntıda Vb Temel Ruzgar Hızı’nı, Ce(z) yükseklikle değişen Yuzey Puruzluluk

Katsayısı’nı ve Ct de Topoğrafya Katsayısı’nı göstermektedir.



DİNAMİK RÜZGAR YÜKÜ

 Dinamik rüzgar hızı Rüzgar Türbülansı olarak adlandırılır. Rüzgar türbülansı, ortalama değeri sıfır

olan normal dağılımlı rastgele (random) süreç olarak modellenir. Türbülansın standart sapması,

σw, temel rüzgar hızın cinsinden aşağıdaki şekilde tanımlanır:

 Denklemdeki katsayı kr denklemlerden ve Tablo 1 den alınır. Maksimum türbülans rüzgar hızı,

Wmax, standart sapmanın 3.5 katı olarak alınabilir:

 Yukarıdaki bağıntılarda zo Yüzey Pürüzlülük Uzunluğu’nu (m), zmin ise yüzey pürüzlülük

katsayısının sabit olduğu minimum yüksekliği (m) göstermektedir. Beş değişik arazi tipi için zo ve

zmin değerleri Tablo 1’de verilmiştir.



BİNAYA ETKİYEN RÜZGAR YÜKÜ

 Binaya etkiyen ruzgar yuklerinin statik kısmı yukarıda verilen formulleri kullanarak

ortalama ruzgar hızı cinsinden binanın her noktası icin hesaplanabilir. Oluşacak bina

yuk ve deplasmanları statik analiz yontemleri kullanarak tayin edilir. Binaya etkiyen

ruzgar yuklerinin dinamik kısmı ruzgardaki turbulans zamanla gelişiguzel değişen

(random) ozellikler gosterdiğinden ancak istatistiki metotlar kullanılarak hesaplanmış

avaraj turbulans parametreleri cinsinden tarif edilebilir.

 Turbulans yuku ancak istatistiki yöntemlerle tarif edilebildiği icin yapının

turbulansdan oluşan dinamik davranışının hesabı Gelişiguzel Titreşimler Teorisi’ne

(Random Vibration Theory) dayalı analiz yontemleri kullanılarak yapılmalıdır. Bu

metotlarda binadaki herhangi bir noktaya gelen ruzgaryukunun zamanla değişiminin

istatistiki ozelliklerinin yanı sıra yukun bina yuzeyindeki dağılımının istatistiki

ozellikleri (yuzeysel korelasyonunu) da hesaplara katılır.



BİNAYA ETKİYEN RÜZGAR YÜKÜ

 Hesaplamalar sonunda binanın dinamik davranışının istatistiki özelliklerini

gösteren parametreler elde edilir (örn. bina deplasmanının standart sapması,

deplasman güç spektrumu yoğunluk fonksiyonu, deplasman korelasyon

fonksiyonları gibi). Bu parametreleri kullanarak çeşitli olasılık değerleri için

beklenen maksimum dinamik deplasman ve yükler hesaplanır. Konuyla ilgili

detaylı teorik bilgiler ve uygulamaları literatürde bulunabilir.

 Dinamik rüzgar yüklerinin binalardaki etkisi yönetmeliklerde eşdeğer statik yük

yaklaşımı kullanılarak göz önüne alınır. Eşdeğer statik yük, statik rüzgar yükünü

statik ve dinamik rüzgar yüklerinden oluşan toplam deplasmana eşdeğer bir

deplasman yaratacak şekilde artırarak elde edilir. Bu artırma katsayısı türbülans

faktörü (gust factor) olarak bilinir. Eşdeğer statik yükleri kullanarak binada

rüzgardan oluşan toplam deplasmanlar statik analiz yöntemleri kullanılarak

hesaplanır. Binada rüzgardan oluşan titreşimlerin dinamik özelliklerinin de

hesaplanması gerektiğinde (örneğin, oturanların konforunu acısından binadaki

ivme değerlerinin de hesaplanması gerektiğinde) Gelişigüzel Titreşimler Teorisi

yöntemlerini kullanarak detaylı dinamik analiz yapılması gerekir.



RÜZGAR TÜNELİ DENEYLERİ

 Mimarisi, yapısal özellikleri veya konumu nedeniyle (örneğin geometrisi,

yüksekliği, kesiti, kullanılan malzeme, bulunduğu mevki veya çevresindeki

yapılar gibi) standart olmayan yüksek yapıların rüzgar davranışının ortaya

çıkarılabilmesi için genelde rüzgar tüneli deneyleri gerekir. Bunlar arasında

aşağıdaki bina tiplerini sayabiliriz:

a) Çok yüksek ve düzgün olmayan en kesitlere sahip binalar.

b) Çok esnek binalar (örn. tabii frekansı 1,0 Hz un altında olan binalar).

c) Vorteks titreşimlerine, kuyruk çarpmalarına, ve benzer aerodinamik stabilite

problemlerine maruz olabilecek binalar.

d) İçinde yaşayanları rahatsız edecek ölçüde titreşim yapması beklenen binalar.

e) Yapısal sisteme ve elemanlarına gelen rüzgar yüklerinin çok daha hassas olarak 

hesaplanmasını gerektiren binalar.



RÜZGAR TÜNELİ DENEYLERİ

 Rüzgar tüneli deneylerinde aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

a) Rüzgar tüneli, binanın bulunduğu bölgedeki atmosferik sınır tabakasını, yani 

rüzgar hızının yükseklikle değişimini modelleyebilmelidir.

b) Türbülansın makro (integral) ve mikro ölçekteki uzunlukları tüneldeki modelde de 

sağlanmalıdır.

c) Bina, etrafındaki yapılar ve bölgenin topoğrafyası geometrik olarak gerçektekine 

benzer şekilde modellenmelidir.

d) Model binanın ve etrafındaki yapıların rüzgar doğrultusundaki projeksiyonunun 

alanı toplam tünel alanının %8 inden fazla olmamalıdır.



RÜZGAR TÜNELİ DENEYLERİ

e) Rüzgar basıncının tünel boyunca değişimi göz önüne alınmalıdır.

f ) Reynolds sayısının rüzgar basınç ve yüklerindeki etkisi en aza indirilmelidir.

g) Deneyde kullanılan ölçme sensörleri ölçülen değerlerin gerektirdiği özelliklere ve

hassasiyete sahip olmalıdır.

h) Rüzgar yüklerinin yanı sıra binanın dinamik davranışı da ölçülecekse, dinamik

davranışı kontrol eden parametreler (kütle, rijitlik, sonum gibi) modelde gercekçi

şekilde temsil edilmelidir. Rüzgar tüneli deneyleri mevcut bütün hesap yöntemlerine

alternatif olarak kullanılabilir



BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM …


