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GİRİŞ 
 
Son zamanlarda hem ülkemizde hem de İzmir’de yüksek binalar giderek artmaktadr. 
Kentlerimizi çok yakndan ilgilendiren ve kent yaşamn doğrudan etkileyecek bu yaplar 
konunun özelliği ve niteliği itibari ile uzmanlk gerektiren yaplardr.  
 
Bu konuda 1996 ylnda yürürlüğe giren ve çeşitli yllarda revize edilen "İzmir Yüksek Yaplar 
Yönetmeliği" yürürlüğe girdiği tarihten itibaren içeriği itibari ile Türkiye’deki ilk ve tek 
Yüksek Yaplar Yönetmeliği olma özelliğini göstermiştir. Bu yönetmelik 1996 ylndan 
günümüze kadar uygulanagelmiştir. Burada kentlerimizi çok yakndan ilgilendiren ve kent 
yaşamn doğrudan etkileyecek yap tipleri ve yerleri konusunda her türlü etkiden arndrlmş, 
tarafsz, kentin teknik alt yaps konusunda uzman meslek odalar temsilcilerinin, inceleme 
kurulunda yer alarak ilçe belediyelerine teknik danşmanlk yapmas amaçlanmştr. 
 
Bununla birlikte yakn süreçte meslek odalar ve çeşitli üniversitelerinde katklar ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafndan “Yeni Kent Merkezinde (Bayrakl Salhane/Turan Bölgesi – 
Konak Alsancak Liman Arkas Kesimi ve Salhane Bölgesi) Yaplacak Yüksek Binalar İçin 
Zemin, Geoteknik Ve Yap / Deprem Mühendisliği Proje ve Raporlarnda Uyulmas Gereken 
Teknik Önermeler”  oluşturulmuştur. Teknik Önermeler Yeni Kent Merkezindeki zayf zemin 
koşullar ve dolaysyla yüksek bina tasarmnda özellikle 60 m. den yüksek binalarda Üst 
yap – Derin Temel(Kazk) – Zemin etkileşiminin ayrntl bir biçimde dikkate alnmasn 
zorunlu klmaktadr. Bu durum son yllarda giderek Yüksek Yap tasarmnda daha gerçekçi, 
yapya özel ve uygulanabilir gelişmiş analizlerin yaplmasn sağlamştr. 
 
Bu çalşmada hem “İzmir Yüksek Yaplar Yönetmeliği”, hem de “Yeni Kent Merkezinde 
Yaplacak Yüksek Binalar İçin Hazrlanan Teknik Önermeler” hakknda özellikle genel 
ilkeleri üzerinde durulacaktr. 
 
 
YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN 
HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER 
 
Teknik önermelere genel olarak bakldğnda üç bölüme ayrabiliriz; 
 

1. Zemine Araştrma Çalşmalar (Geoteknik, Jeofizik ve Jeolojik) 
 

2. Üst Yap – Derin Temel (Kazk) – Zemin etkileşimi, 
 

3. Üst Yapnn Analizleri (Ön dizayn ve Performansa analizi ile geçerleyerek çözümü ) 
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1. Zemine Araştrma Çalşmalar (Geoteknik, Jeofizik ve Jeolojik) 

 
Teknik Önermelerin ilk maddesi Zemin Araştrma Çalşmasnn programlanmasn 
amaçlamaktadr.  Buradaki amaç geoteknik raporu da içeren zemine etüt raporuna esas teşkil 
edecek zemin araştrma çalşmalarnn öncesinde planlanan çalşma hakknda detayl bilgi 
veren,  yaplacaklarn akş diyagramn ve içeriğini açklayan ön bir rapor hazrlanmasdr. 
 
Bu bölümde karşmza Zemin Araştrmas Çalşma Programnda:  

 Zemin ve yap özellikleri,  
 Zemin deneyleri,  
 Sondaj says, Sondaj derinliği,  
 Arazi ve laboratuar çalşmalar,  
 Yeralt su seviyesi,  
 Sismik, MASW, mikrotremör ve benzeri,  
 İksa,  
 Bodrum kat says, temel sistemi(derin temel),  
 Zemin iyileştirmesi   
 Yap için tasarlanan derin temel ve zemin iyileştirmelerine ilişkin uygulama sonras 

yaplmas planlanan çalşmalarn metodolojisi  
olmak üzere statik hesaplarda kullanlacak parametrelerin elde edilmesine yönelik Geoteknik, 
Jeofizik ve Jeolojik çalşmalarn tanmlanmasdr.   
 
Bu bölümde geoteknik raporu içeren zemine etüt raporunun da ayn zamanda aşağdaki deney 
hesap ve kriterlerin yerelmas öngörülmektedir: 
 

 Kazkl veya kazkl radye temellerde sondaj derinliği hesab için amprik formüller, 
 Dinamik zemin davranş analizleri için kurulacak zemin modelinin parametrelerini elde 

etmek üzere yapnn yüksekliğine göre belirlenecek olan sondaj derinliği, 
 Konsolidasyon ve/veya ödometre vb. deneyler 
 Jeofizik ölçümleri ile sahada mikrotremör, MASW ve kuyu içi sismik deneyleri 
 Farkl oturma kriterleri (açsal distorsiyon) 
 Svlaşma hesab 
 İksa Projesi vb.  

 
2. Yap – Derin Temel (Kazk) – Zemin Etkileşimi 

Bu bölümde Yap Derin Temel (Kazk)-Zemin Etkileşimi ele alnacaktr. Öncelikle Yap- 
Derin Temel (Kazk)-Zemin Etkileşimi, deprem etkisi altnda zemin ortamnn, yap temelinin 
ve üst yapnn birlikte göz önüne alndğ bir modeldir. Bu model çerçevesinde yap ve 
zeminin deprem srasnda birbirlerini karşlkl olarak etkilediği daha gerçekçi bir çözümleme 
yöntemidir.  

Teknik Önermelere göre H > 60 m. olan kazkl yüksek binalar için deprem analizleri 
aşağdaki şekilde yaplacağ belirtilmektedir.  
 
Zemine Araştrma Çalşmalarnda elde edilecek bilgileri dikkate alarak, yap-derin 
temel(kazk)-zemin etkileşimi analizleri geçerliliği kabul edilmiş bir dinamik yöntem ile 
yaplacağ bu bölümde belirtilmiştir.  
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Bu amaçla kullanlabilecek bir yöntem olarak yaplacak kinematik etkileşim analizinde, taban 
kayasnda veya kazklarn alt ucundan daha yukarda olmamak üzere mühendislik taban 
kayas seviyesinde tanmlanan deprem yer hareketleri göz önüne alnacağ vurgulanmaktadr. 
 
Ana kaya seviyesinin çok derin olduğu zeminlerde, Mühendislik kayas seviyesi, Kayma 
dalgas hznn VS ≥ 760 m/s olduğu seviyedir. Mühendislik kayas seviyesini belirlemek için 
2 adet en az 250 m. derinlikte sondaj yaplacak, sondaj derinliği boyunca zemin tabakalarnn 
özellikleri yannda kayma dalgas hzlar da tespit edilecektir. (Şekil-1) Kayma dalgas hz 
korelatif ilişkiler kullanlarak belirlenmeyecektir. Sahada doğrudan yaplacak derin jeofizik 
ölçümlere (kuyu içi sismik – (cross-hole [karşt-kuyu])) dayanan kayma dalga hzlar proje 
hesaplarnda kullanlacaktr.  
 
Bununla beraber kayma dalga hznn Vs ≥ 760 m/s olduğu zemin tabakasnn 250 m. derinlik 
boyunca tespit edilememesi durumunda, 250 m. derinlikten sonraki tabakalarda Vs ≥ 760 m/s 
değerinin tespit edildiği ilk tabaka mühendislik taban kayas olarak dikkate alnacaktr.  
(Şekil-2)  
 
Ayrca tüm bu tabakalar boyunca da zemin tabakalarn özelliklerinin ve snflandrmasnn da 
tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

 
Şekil 1 
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    Şekil 2 

Yeni Kent Merkezinde Teknik Önermelere göre, parsel baznda (sahaya özel) deprem 
tehlikesinin belirlenmesi için deprem kaytlar seçimi ve ölçeklendirmesi yolu ile deprem 
tehlike analizinin yaplmas gerekmektedir.  REF [2] de tanmlanan ivme spektrumuna 
uyumlu deprem kaytlar kullanlarak, Mühendislik kayas seviyesinde elde edilen deprem 
hareketlerinin zemin tabakalarnda ilerleyerek temel tabanna taşnmas sağlanr.  

REF [2] de belirtilen; Tasarm aşamalarna ve yapnn kullanm amacna uygun seçilen  (D1), 
(D2) ve (D3) Deprem Düzeyleri için Teknik Önermelere göre yaplan kinematik etkileşim 
analizleri sonucunda bina temelinin altnda zaman tanm alannda elde edilen “etkin temel 
hareketleri” ve hesaplanan ortalama “etkin temel ivme spektrumlar” %35 orannda 
büyütülerek uygulanacağ da öngörülmektedir. 

Bu analizde kazk – zemin altsisteminin taban kayasnda tanmlanan yer hareketi etkisi altnda 
zaman tanm alannda üç boyutlu nonlineer analizi zorunludur.  Bu durum özellikle kazk 
tasarmnda etkin olmaktadr. 

3. Yapnn Performansa Dayal Çözümü 

Teknik Önermelere göre H > 60 m. olan kazkl yüksek binalarn deprem etkileri altnda 
analizinde temel ilke olarak performansa göre tasarm esas alr. Bu tasarm yaklaşmnda, 
belirli düzeylerdeki deprem yer hareketleri altnda yüksek binalarn taşyc sistem 
elemanlarnda oluşabilecek hasar saysal olarak tahmin edilir ve bu hasarn her bir elemanda 
kabul edilebilir hasar limitlerinin altnda kalp kalmadğ kontrol edilir. Kabul edilebilir hasar 
limitleri, çeşitli deprem düzeylerinde yap için öngörülen performans hedefleri ile uyumlu 
olacak şekilde tanmlanr. 

Deprem etkisi altnda hesaplanan eleman düzeyindeki hasar belirlenir. Eleman hasarlar 
şiddetli depremlerde genel olarak doğrusal elastik snrlar ötesinde meydana gelir. Bu hasarlar 
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nonlineer deformasyonlara karş geldiğinden, doğrusal olmayan (nonlineer) analiz yöntemleri 
kullanlarak şekil değiştirmeyi (deformasyon) esas alan performansa dayal tasarm kavramna 
uygun olarak yaplmaldr.  

 
 
Teknik önermelerde öngörülen Yüksek Yap tasarmna ilişkin kriterlerden bazlar ise 
şunlardr: 
 Düşey taşyc elemanlarda (kolonlarda) Eksenel kuvvetlerin yüksek mertebelere ulaşmas 

dolaysyla betonun büzülme etkisi ve gevrek davranşna önlem olarak Normal Kuvvet 
Düzeyini belirleyen katsay 0,50’den 0,35’e çekilerek azaltlmştr. 

 Kullanlacak en düşük Beton snf C30 olarak öngörülmüştür. 
 C50’den yüksek beton snf kullanmnda betonun sünme etkilerinin araştrlarak 

raporlanmas koşuluna bağlanmştr. 
 Beton dökümü srasnda iç-dş scaklk farknn 20 C’ geçmemesi, geçmesi halinde 

alnacak önlemlerin detaylandrlmas belirtilmiştir. 
 Yapsal olmayan elemanlarn (Mimari elemanlarla, Mekanik ve Elektrik donanmlar) 

deprem etkisi altnda irdelenmesi istenmiştir. 
 Binann uygun yerlerine davranş kaydedici sensörler yerleştirilerek Yap sağlğ izleme 

sistemlerinin kurulmas ile yapnn servis ömrü boyunca ve kentte inşa edilecek diğer 
yaplarda kullanlacak deprem kaytlarnn veri olarak elde edilmesi amaçlanmaktadr.      
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SONUÇ 
 
Teknik önermelerle Yüksek yaplarda zemin araştrma raporunun düzenlenmesi ile zemin 
çalşmalarnn kapsaml olarak yaplmas amaçlamştr.  
Deprem tehlike analizi ile binaya gelecek deprem etkisinin önceki deprem kaytlar 
kullanlarak daha gerçekçi elde edilmesi hedeflenmektedir.  
Yüksek yaplarn tasarmnda; deprem etkisi altnda davranş en gerçekçi yöntem olarak 
modelleyen performansa dayal tasarm yönteminin kullanlmas esas alnmştr. Bu yöntem 
ile binalarn servis ömrü boyunca deprem etkileri altnda oluşacak hasarlarn binann 
kullanmna uygun hasar bölgesinde kalmasn amaçlanmaktadr. Kullanm amaçlar kesintisiz 
olan binalarda (hastaneler vb) minimum hasar, kulanm amac konut vb olan binalarda can 
güvenliğinin sağlanmas ve kulanm amac depo vb. olan binalarda göçmenin önlenmesi 
hasar snrlar hedeflenmektedir.   
Bu yaplarn yukardaki bölümlerde anlatlan özeliklerinden dolay tasarm-uygulama-denetim 
aşamalarnda görev alacak İnşaat mühendislerinin konularndaki uzmanlklarnn 
belgelenmesi ve İnşaat Mühendisleri Odasnn da içinde olduğu mesleki denetim sisteminin 
kurulmas gerekmektedir. Merkezi yönetim, Büyükşehir belediyesi ve ilçe Belediyeleri kentin 
yaplaşmasndaki sorumluluklar gereği bir kamusal görev olan sağlkl ve depreme dayankl 
bina inşa edilmesinin sağlamas için meslek odalar ile birlikte çalşmaldr.  
Teknik önerme çalşmas buna dair iyi bir örnek olmuştur.  
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