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Özet
Bu çalışmada klasik çerçeveli ve diagrid strüktür taşıyıcı
sisteme sahip 15 katlı bina modellerinin deprem davranışları
karşılaştırılmıştır. Deprem analizlerinde Zaman-Tanım Alanında
Hesap Metodu tercih edilmiştir. Kocaeli ve Düzce depremi yer
ivme kayıtları kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.
Bina modelleri; yer değiştirme, göreli kat ötelemesi, periyod,
taban kesme kuvveti ve taban devrilme momentleri açısından
analiz edilerek sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Çerçeveli sistem, Diagrid sistem, Çok katlı
yapı, Deprem davranışı, Zaman-tanım alanında hesap
Abstract
In this study, the earthquake response of conventional frame
structural system and diagrid structural system for 15 storey
building models were compared. The dynamic analysis of
the building models was investigated using by Nonlinear
Time History Analysis. For that purposes, Kocaeli and Duzce
earthquake ground acceleration records were used. Finally,
comparision of analysis results in terms of displacement,
story drift, time period, shear base forces and base overturning
moment were presented.
Keywords: Conventioanal frame system, Diagrid system,
High-rise building, Earthquake behavior, Time-history analysis
1. Giriş
Günümüzde yüksek yapılar, nüfusun yoğun olduğu yerleşim
bölgelerinde küçük alanlarda daha fazla konut ve işyerinin
gerektiğinden önemli bir çözüm haline gelmiştir. Teorik ve

bilimsel gelişmeler, kutsal veya anıtsal yapılar yapmaya
çalışılarak başlanan yüksek yapıların düşeyde yükselmelerine
olanak sağlamıştır [1].
Yüksek yapılar farklı yönetmeliklerde farklı şekilde
tanımlanmaktadır. İzmir Yüksek Yapılar Yönetmeliği’nde HN
≥ 30.8m olarak belirtilirken An Alternative Procedure For
Seismic Analysis and Design of Tall Buildings Located in The
Los Angeles Region (LATSCB, 2011)’da HN ≥ 49m olarak
belirtilmiştir [2]. Yükseklik arttıkça yapıda kullanılan taşıyıcı
sistem de önem kazanmaktadır. Çünkü yüksek yapılardaki
taşıyıcı sistemler kullanılan malzemeye, yapı yüksekliğine, kat
adedine ve yapının işlevine göre de farklılık göstermektedir [3].
Yüksek yapılara etki eden yatay ve düşey kuvvetlerin
aktarılmasında çerçeve sistemler, perde duvarlı sistemler,
çerçeve ve perde duvarlı sistemler, çekirdekli sistemler ve
tübüler sistemler kullanılmaktadır. Teknolojideki gelişmeler
ve ihtiyaçlardaki değişimler ile diagrid strüktür sistemler
gibi yeni taşıyıcı sistemler de kullanılmaya başlanmıştır.
Oldukça modern olan bu sistemlerde üçgensel elemanlar
yapının tüm çevresi boyunca devam ettirilir. Diagonal çaprazlı
çerçeve sistemlere göre hemen hemen tüm dikey kolonların
kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırır ve bu sayede estetik
anlamda büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca diagrid strüktür
sistemlerdeki diagonaller hem yatay hem de düşey yükleri
taşırken klasik diagonal çaprazlı çerçeve sistemlerdeki
diagonaller sadece yatay yükleri taşır. Diagonal içermeyen
normal klasik çerçeveli sistemlerle karşılaştırdığımızda ise;
diagrid strüktür sistemlerde kesme deformasyonları özel
olarak teşkil edilmiş üçgensel yapıların eksenel hareketi
ile karşılanırken klasik sistemlerde kesme deformasyonu
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kolon eğilme hareketi ile karşılanır [4]. Alp-Himalaya deprem
kuşağının en aktif bölgesinde yer alan ülkemizde yapılan
binaların depreme dayanıklı olması oldukça önemlidir.
Yeryüzündeki en önemli doğal afetlerden biri olan depremin
yeri ve zamanı bilinemediğinden çok ciddi zararlar vermektedir.
Depremleri önceden belirleyebilme olanağı olmadığından,
İnşaat Mühendisliği ve uygulama alanlarında depremlerin
etkilerini en aza indirmek için yapılar deprem etkilerine dayanıklı
bir şekilde inşa edilmelidir [5]. Binanın yüksekliği arttıkça yatay
kuvvetlerin etkisi de önem kazanmaktadır ve bu tarz yapılar
daha farklı bir salınım sergilemektedir. Ayrıca ikinci mertebe
etkiler de kritik olabilmektedir. Bu nedenle yüksek yapıların
projelendirilmesinde deprem etkisi daha büyük bir önem
kazanmaktadır. Ülkemizde 2007 yılında depremlerin etkileri
sonucu yapılarda oluşan hasarları en aza indirmek amacıyla
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
(DBYBHY 2007) yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY98)’de
deprem şiddetlerine göre, yapılan yapılardan beklenenler
açıklanmaktadır: “Hafif şiddetteki depremlerde binalardaki
yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının her hangi
bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve
yapısal olmayan elemanlardaki hasarın onarılabilir düzeyde
olması, şiddetli depremlerde ise can kaybını önlemek amacı ile
binaların kısmen veya tamamen göçmesinin önlenmesi”.
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alınmıştır. Deprem hesaplarında yapı elemanlarının süneklik
düzeyi yüksek olarak kabul edilmiştir.
2.2. Modelle ile İlgili Kabuller
•

Modellerin 1. deprem bölgesinde olduğu kabul
edilmiştir.

•

Zaman-Tanım alanında hesap yapılırken Kocaeli ve
Düzce Depremi yer ivme kayıtları esas alınarak ayrı
ayrı analizler yapılmıştır.

•

Dinamik analizde her mod için % 5 sönüm oranı olduğu
kabul edilmiştir.

•

Döşemelerin kendi düzlemlerinde rijit diyafram
davranışı gösterdiği ve kat kütlelerinin kat
merkezlerinde toplandığı kabul edilmiştir.

•

Hesaplamalar için taşıyıcı sistemi diagrid ve çerçeve
olan iki farklı model seçilmiştir. Modellerde kat
yüksekliği 3.5 m olarak kabul edilmiştir.

•

Her iki modelde de kolon boyutları 80x80 cm, kiriş
boyutları 40x50 cm ve diagridli sistemde diagrid
elemanlar 30x30 cm olarak kabul edilmiştir.

Analizde kullanılan yapıların plan görünüşleri Şekil1 de
verilmiştir.

Yapıların deprem davranışlarının incelenebileceği birçok
paket program geliştirilmiştir. Bu tasarım ve analiz
programları ile yapılar modellenmektedir ve analiz sonuçları
incelenebilmektedir. Periyot, deplasman gibi değerlere göre
tasarım değiştirilebilmekte veya önlem alınabilmektedir.
Yapıların deprem hesabında, zaman-tanım alanında hesap
metodu, eşdeğer statik deprem yükü metodu ve mod
birleştirme metodu gibi metotlar kullanılmaktadır. Kütlelerin
yapının düğüm noktalarında toplandığı kabul edilen mod
birleştirme metodu yaklaşık hesap metodudur. Eşdeğer
deprem yükü metodu da yapının birinci doğal titreşim periyodu
kullanılan yaklaşık hesap metodudur. Zaman-tanım alanında
hesap yöntemi ise kesin hesap metodudur ve analiz gerçek yer
ivme kayıtları ile yapılarak mod sayısına göre yapının gerçek
periyodunu bulmaya yöneliktir [6].
Bu çalışmada taşıyıcı sistemi diagrid strüktür sistem olan
yüksek katlı betonarme bir binanın zaman-tanım alanında
hesap yöntemi ile deprem analizi yapılmış ve sonuçlar aynı kat
sayısına sahip taşıyıcı sistemi klasik çerçeveli olan betonarme
yüksek bir binanın deprem performansı (taban kesme
kuvveti, devrilme momenti, deplasman, kat ötelenmeleri)
karşılaştırılmıştır.
2. Malzeme ve Modelle İlgili Kabuller
2.1. Malzeme ile İlgili Kabuller
Modellerde kullanılan beton sınıfı C30, donatı sınıfı da S420
kabul edilmiş ve zemin emniyet gerilmesi 1.8 kg/cm² olarak

Şekil 1. Çerçeveli ve Diagrid Modellerin Plan Görünüşü
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3. Bulgular ve Tartışma
Diagrid yapıdaki ve klasik çerçeveli yapıdaki deplasman
değerleri Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu yapılarda her iki deprem
etkisi altında oluşan göreli kat ötelemesi değerleri de Şekil 3
de gösterilmiştir.

Şekil 3. Yapılarda Göreli Kat Ötelemeleri

Şekil 2. Yapılarda Kat-Deplasman İlişkileri
Grafiklerden de görüleceği üzere depremin daha güçlü
olduğu X yönü için Kocaeli depremi etkisi altında Diagrid
taşıyıcılı sistemde deplasman değerleri çerçeveli sistemle
karşılaştırıldığında daha küçük değerlerde kalmıştır. Buna
karşın aynı yapılar Düzce depreminde oldukça benzer bir
deplasman davranışı göstermiş, üst katlara doğru (depremden
kaynaklı kesme kuvvetleri daha az) çerçeve yapılı sistem daha
az yanal öteleme yapsa da en son katta her iki yapı sistemi de
eşit deplasman değerlerine sahip olmuştur.
Şekil 3 den görüleceği üzeri Kocaeli depremi etkisi altında X
yönünde göreli kat ötelenme değerleri ilk 12 kata kadar klasik
çerçeveli yapı için çok daha büyük değerler almışken bu kattan
sonra hızla azalarak diagrid taşıyıcılı sistemden daha küçük
değerlere sahip olmuştur. İlk kattan sonra ani bir atış gösteren
göreli kat ötelenme değerleri bu kattan sonra diagrid taşıyıcılı
sistem stabil sayılabilecek bir trend izlemiştir.
Düzce depremi etkisi altında deplasman değerlerine benzer
bir trend ortaya çıkmıştır. Y yönünde Kocaeli depremi etkisi
altında bu kez klasik çerçeveli yapı ilk 6 kata daha büyük göreli
kat ötelenme değerlerine sahipken bu kattan sonra göreli
kat ötelenme değerleri diagrid taşıyıcılı sisteme göre giderek
küçülen değerlerde olmuştur. Düzce depremi etkisinde ise tüm
katlar boyunca çerçeveli yapıda daha az göreli kat ötelenmeleri
görülmüştür.

Klasik çerçeveli yapının 1. mod şeklindeki periyodu (hakim
periyot) 1.40 sn olarak bulunmuştur. Buna karşın diagrid
taşıyıcılı sistemde üç eksende çalışan üçgen çubuk elemanların
eksenel hareketlerinin katkısıyla daha rijit bir sistem elde
edilmiş ve hakim periyod 1.30 sn olarak ölçülmüştür. Şekil 4 de
15 katlı yapı modellerinin yatay yükler altında hareketi daha
net göstermek için 6. mod şekilleri de gösterilmiştir.
Klasik çerçeveli taşıyıcı sisteme ve diagrid taşıyıcı sisteme ait
taban kesme ve devrilme momenti değerleri Tablo 1 ve 2 de
özetlenmiş, grafiksel olarak elde edilen kayıtlarda Şekil 5 ve
6 da gösterilmiştir. Bu şekillerde yatay eksen zamanı, düşey
eksen ise yükü göstermektedir.
Sonuçlar bir arada incelendiğinde diagrid taşıyıcılı sistemin
özellikle de Kocaeli depremi etkisi altında çerçeveli taşıyıcı
sisteme sahip modelle kıyaslandığında çok daha küçük
taban kesme kuvveti ve moment değerlerine sahip olduğunu
göstermiştir. Depremin daha güçlü geldiği varsayılan X yönü
için Kocaeli depremi etkisi altında diagrid taşıyıcılı model
çerçeveli sisteme göre yaklaşık olarak % 30 daha az taban
kesme kuvvetine ve yaklaşık % 15 taban devrilme momentine
maruz kaldığı görülmektedir. Buna karşın Düzce depremi etkisi
altında hem X yönünde hem de Y yönünde klasik çerçeveli
yapı daha az taban kesme kuvvetine maruz kalırken sadece
X yönünde taban devrilme momenti diagrid taşıyıcılı sisteme
göre düşük çıkmıştır. Ayrıca sonuçlar incelendiğinde, daha
büyük olan Kocaeli depreminin hem çerçeveli hem diagrid
taşıyıcılı modelde Düzce depremine göre her iki doğrultuda da
daha büyük kesme kuvveti ve moment değerleri oluşturduğu
görülmüştür.
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Tablo 2: Diagrid Taşıyıcı Sistemli Yapı İçin Kesme ve Moment Değerleri
Model

Deprem

Diagrid

Vx (kN)

Vy (kN)

Vz (kN)

Düzce (max) 4750.2

2271.2

0.016

Düzce (min) -4422.98

-2362.32

-0.017

Kocaeli (max)8551.8

5428.3

0.00472

Kocaeli (min) -7552.65

-5344.17

-0.00557

My (kNm)

Mz (kNm)

Düzce (max) 45173.6

34444.2

54216.9

Düzce (min) -42317.6

-34321.9

-65623.6

Kocaeli (max)193500.97

305523.57

177232.65

Kocaeli (min) -184096.2

-262319.2

-185865.2

Mx (kNm)

Diagrid
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Çerçeve - Kocaeli - X

Çerçeve - Kocaeli - Y

Diagrid - Kocaeli - X

Diagrid - Kocaeli - Y

Şekil 4. Yapıların Mod Şekillerine Ait Bir Örnek
Tablo 1: Çerçeve Taşıyıcı Sistemli Yapı İçin Kesme ve Moment Değerleri
Model

Çerçeve

Çerçeve

Deprem

Vy (kN)

Vz (kN)

Düzce (max) 3909.4

1025.0

0.021

Düzce (min) -3480.8

-723.0

-0.021

13300.6

6325.3

0.00582

-11573.1

-6656.5

-0.00923

Mx (kNm)

My (kNm)

Mz (kNm)

Düzce (max) 12201.4

49912.4

0.0635

Düzce (min) -14668.7

-45721.3

-0.06

216565.56

485858.81

0.0225

-199263.2

-421071.6

-0.0384

Kocaeli
(max)
Kocaeli
(min)

Kocaeli
(max)
Kocaeli
(min)

Vx (kN)

Şekil 5. X ve Y Yönleri İçin Taban Kesme Kuvveti Değerleri
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[2].

[3].

[4].

[5].

Çerçeve - Düzce - X

Çerçeve - Düzce - Y

Diagrid - Kocaeli - X

Diagrid - Kocaeli - Y

Şekil 6. X ve Y Yönleri İçin Taban Devrilme Momenti
Değerleri
4. Sonuçlar
Bu çalışma kapsamında diagrid taşıyıcılı ve klasik çerçeve
taşıyıcılı sisteme sahip çok katlı iki yapı modelinin deprem
davranışları Zaman-Tanım Alanında Hesap Yöntemi kullanılarak
analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; diagrid taşıyıcı sisteme
sahip çok katlı yapı modelinin yatay yüklere karşı dayanıklılık
açısından daha etkin olduğunu göstermiştir. Daha büyük olan
Kocaeli depremi etkisi altında en üst kat deplasman değerinin
diagrid taşıyıcılı sistemde daha küçük olduğu görülmüştür.
Aynı deprem etkisi altında göreli kat ötelemelerinin özellikle
alt katlarda bu taşıyıcı sisteme sahip bina modelinde daha
az bulunmuştur. Buna karşın Düzce depremi etkisi altında
çerçeveli taşıyıcı modeline sahip bina modelinin diagrid
taşıyıcılı modelle benzer yer yer de daha iyi bir performans
gösterdiği gözlenmiştir. Genel olarak taşıyıcı performansının
üstünlüğünün yanı sıra servis kolonları haricinde kolonların
kullanılmasını elimine edebilmesinin sağladığı yapısal ve
mimari üstünlükleri nedeniyle çok katlı yapı sistemlerinin
tasarımında diagrid taşıyıcı sistemin çok iyi bir alternatif
olduğu görülmüştür.
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