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ÖZET 

Bu çalışmada, 2007 Deprem Yönetmeliği’ne göre betonarme binalarda 
meydana gelen yapı düzensizlikleri incelenmiştir. Bunun için, kat sayısı 1-10 kat 
arasında 10 kat da dahil olmak üzere ikişer kat artımlarla değişen yapı modeli, 
perdeli ve dolgu duvarlı farklı kombinasyonlar uygulanarak Eşdeğer Deprem Yükü 
Yöntemi ile SAP2000 programı kullanılarak çözülmüştür. Burulma düzensizliği 
değişiminin incelenebilmesi için farklı konumlarda yapıya ilave edilen perde 
elemanlar, yumuşak kat düzensizliği değişiminin incelenebilmesi için de dolgu 
duvarlar modellenerek analizler yapılmıştır. Duvarlar modellenirken eşdeğer basınç 
çubuğu modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, depreme dayanıklı yapı tasarımı 
bakımından gerekli olan kontroller yapılarak değerlendirilmiş; tasarlanan tüm yapı 
tipleri için burulma, yumuşak kat, periyot ve deplasman değerlerinin değişimi kat 
sayısının artımına bağlı olarak incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  Perdeler, dolgu duvarlar, burulma düzensizliği, yumuşak 

kat düzensizliği, periyot 
 
ABSTRACT 

In this study the Earthquake Code 2007 was studied, and the effect of 
irregularity cases were examined. For that reason, a structural model whose story 
number ranges from 1-10 story solved by using the SAP2000 program with 
different combinations of shear walls and infill walls by applying the Equivalent 
Seismic Load Method. Analysis was conducted with modeled shear walls in 
different locations and modeled infill walls to investigate the variation of torsional 
irregularity and the variation of soft storey irregularity. Equivalent diagonal 
compression strut model was used for the infill walls. The results were analyzed in 
terms of earthquake resistant design of structures with making necessary controls 
and the variation of torsional irregularity, soft storey irregularity, period and 
displacement values were examined depend on increasing the number of stories. 
Keywords : Infill Walls, Shear Walls, Torsional Irregularity, Soft Storey, Period 
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GİRİŞ 

 Ülkemizin büyük bir bölümü 1. derece deprem kuşağı üzerinde 
bulunduğundan, aktif deprem riski altındadır. Bu nedenle, betonarme yapıların 
projelendirilmesi ve inşası sırasında deprem etkisinin mutlak surette göz önüne 
alınması gerekmektedir. 
 Yaşadığımız mekanlar genellikle çok katlı betonarme yapılardır. Mevcut 
analiz ve tasarım tekniklerinde çerçeve sistemli betonarme binaların sadece kolon, 
kiriş ve döşemelerinin sistemde taşıyıcı oldukları, dolgu duvarların yatay yükler 
altında taşıyıcı etkilerinin ihmal edildiği analizler yapılmaktadır. 
 Dolgu duvarlar yapısal olmayan elemanlar olarak düşünülmesine karşın 
deprem yüklerine maruz kaldığında çerçeveyle birlikte çalışmaktadır. Deprem 
sırasında binalarda oluşan hasarlar üzerinde yapılan gözlem ve araştırmalarda 
dolgu duvarlarda büyük kalıcı şekil değiştirmelerin oluştuğu saptanmıştır. Dolgu 
duvar deprem anında ilk çatlayan eleman olmasına rağmen, depremin ilk anında 
büyük oranda depreme karşı koymakta ve çatlayarak enerjinin bir kısmını 
sönümlemektedir. Yapılan araştırmalar dolgu duvarların yapının deprem 
davranışını büyük ölçüde etkilediğini göstermiştir. Periyot, rijitlik, süneklik ve yük 
taşıma kapasitesi gibi taşıyıcı sistem davranış özelliklerine önemli derecede etkileri 
saptanmıştır. Bununla birlikte planda dolgu duvarların düzensiz yerleştirilmesi ve 
binayı kullananlar tarafından keyfi olarak kaldırılması burulmaya ve yumuşak kat 
oluşumuna neden olmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerde de görüldüğü üzere 
zemin katı işyeri ve üst katları daire olarak kullanılan çok katlı betonarme binalarda, 
zemin katta bu sebeple duvarların bulunmaması ve üst katlara oranla rijitliğin bu 
bölgede az olması nedeniyle yumuşak kat durumu meydana gelmiş ve büyük 
hasarlar oluşmuştur. Dolgu duvarların olumlu etkilerinden yararlanmak ve 
oluşabilecek bu tarz olumsuz etkilerinden korunmak için betonarme çerçevelerin 
dolgu duvarda göz önünde bulundurularak modellenmesi ve deprem analizlerinin 
bu şekilde yapılması gerekmektedir. 
 Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, yukarıda nedenlerinden bahsedilen 
yumuşak kat düzensizliği dışında en çok göz önüne alınan düzensizliklerden bir 
diğeri de burulma düzensizliğidir. Bu düzensizlik, yapının geometrisine ve plandaki 
rijitlik dağılımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi perde elemanları 
düşey yüklerin yanı sıra, perde düzlemi içine etkiyen yatay yükleri taşımak için de 
dizayn edilirler. Bu sebepten dolayı perde yerleşimleri tasarlanırken; perdeler 
olabildiğince simetrik yerleştirilmeli, gerekli perde boyutu ve miktarı aşılmamalıdır. 
  Gerek kısmen veya tamamen dolgulu çerçevelerin yatay yükler altındaki 
davranışına, gerekse perde elemanlarının miktar ve konumlarının yapıda 
oluşturacağı düzensizliklere ilişkin bugüne kadar çok sayıda teorik ve deneysel 
araştırma yapılmıştır. 

Smith (1962-1969), dolgu duvarlı çerçevelerin yatay rijitlik ve dayanımının 
duvar boyutları ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra duvar ile kolon arasındaki temas 
uzunluğuna bağlı olduğunu göstermiştir. 
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Mainstone (1974), dolgu duvarlı çerçevelerin analizini kolaylaştırmak 
amacıyla eşdeğer basınç çubuklarını önermiştir. Bu çubukların genişliklerinin 
hesabı için de çeşitli formülasyonlar geliştirmiştir. 

Özmen (2001), burulma düzensizliği katsayısının 2.00 üst sınırını aşması 
için gerekli olan koşulları, parametrik bir araştırma yöntemi ile incelemiştir. Toplam 
kat sayısı azaldıkça burulma düzensizliği katsayılarının arttığını ve maksimum 
burulma düzensizliği değerlerinin, asimetrik konumdaki perdelerin kütle merkezine 
olabildiğince yakın konumda bulunmaları durumunda oluştuğunu gözlemlemiştir. 

Çağatay ve Güzeldağ (2002), Yeni Deprem Yönetmeliği’nde yer alan 
hesap yöntemleri, deprem analizi sırasında yapılması gereken kontroller, yapıda 
düzensizliklerin olması halinde yapılması gerekenler, rijit diyafram modeli ile sonlu 
elemanlar modelinin karşılaştırılması gibi birçok konu üzerinde çalışmalar 
yapmışlardır. Örnekler SAP2000N programı kullanılarak yapılmıştır. 

Doğangün ve Livaoğlu (2002), çalışmalarında rijitlik ya da yumuşak kat 
düzensizliği olarak adlandırılan düzensizliğin oluşmasını engelleyecek olan tasarım 
ilkelerini açıklamayı amaçlamışlardır. Sonuç olarak, perde çerçeve sistemlerde 
doğru yerleştirilen perdenin yumuşak kat düzensizliğinin ortaya çıkmasını 
engellediğini, ayrıca zemin kat yüksekliğinin diğer katların yüksekliğinden fazla 
olması halinde yumuşak kat davranışının oluşacağını gözlemlemişlerdir. 

Sivri (2003), dolgu duvarların yapı rijitliğini arttırdığı için yapı periyodu ve 
yanal yer değiştirmeler rijitliğe bağlı olarak azaldığı sonucuna varmıştır. 

Tetik (2007), dolgu duvarların yapının rijitliğini önemli ölçüde arttırdığını, 
bunun sonucunda da yapı periyodunda azalmaya neden olduklarını saptamıştır. 
Dolgu duvarlardaki boşlukların rijitlikte neden olduğu azalmayı incelemiş ve 
boşluksuz durumunda %56 mertebelerinde olan periyot azalma oranının %37’ye 
düştüğünü hesaplamıştır. İncelenen binalarda, dolgu duvarların yapı periyotlarında 
ortalama %50 - %70 oranında azalmaya neden olduklarını görmüştür. 

Tezcan ve ark (2007), yönetmelikte yer alan yetersiz ve yanıltıcı olan 
kriterlerin düzeltilebilmesi ve zayıf/yumuşak kat düzensizliğinin giderilebilmesi için 
çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. 

Beklen (2009), dolgu duvarların rijitlik, periyot, yatay deplasman, taban 
kesme kuvveti gibi değerleri ve bina davranışını önemli ölçüde etkilediğini 
görmüştür. 

 
MATERYAL METOD 

Bu çalışmada, kat sayısı 1-10 kat arasında (10 kat da dahil olmak üzere) 
ikişer kat artımlarla değişen Şekil 1’de verilen yapı modeli, perdeli ve dolgu duvarlı 
(Şekil 2) farklı kombinasyonlar uygulanarak Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile 
SAP2000 programı kullanılarak çözülmüştür.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 

 

- 166 - 

 
 
 
 
 
 

 

      NRM           TSLP        TSĞP  SİMP 
                                    
 

 

 
 

 

  TSL2P           TSĞ2P      SİM2P 

Şekil 1. Analizlerde kullanılan perdeli yapı modelleri 
 

 Şekil 1’de görülen planlar için; X yönündeki mesafeler 5.00m, Y yönündeki 
mesafeler ise sırasıyla 4.00m, 3.00m, 3.00m ve yine 4.00m’dir. Yapılar 1.derece 
deprem bölgesinde bulunmaktadır ve tüm kat yükseklikleri 3.00m’dir.  Ayrıca, 
kiriş boyutları tüm yapılarda (50x30)cm

2
 ve kolon boyutları (50x50)cm

2
’dir. Tüm 

perde kalınlıkları da hesaplarda 20cm olarak alınmıştır. 
Şekil 2’de verilen plan göz önünde bulundurularak yapıya yerleştirilen 

dolgu duvarlar modellenirken ise, eşdeğer basınç çubuğu modeli kullanılmıştır.  
 

 
Şekil 2. Analizlerde kullanılan duvarlı (DVR) yapı modeli için seçilen kat planı 

 

X 

Y 
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Dolgu duvarların genişliğinin hesabı için ise; Mainstone ve Weeks (1970)’in 
önerdiği (2.1), (2.2) ve (2.3) eşitliklerinde verilen formülasyonlardan yararlanılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Eşdeğer sanal basınç çubuğunun oluşumu 

 
 

                  
                        (2.1) 

 

      
              

               
 
   

                (2.2) 

 

         
    

    
                  (2.3) 

 
 Burada; (W) Sanal basınç çubuğunun genişliği,( hcol) kolonun yüksekliği, 
(Linf) dolgu duvar boyu, (hinf) dolgu duvar yüksekliği, (tinf) dolgu duvar kalınlığı, (Eme) 
dolgu duvarın elastisite modülü, (Efe) kolonun elastisite modülü, (Icol) kolonun atalet 
momenti, ( ) sanal basınç çubuğunun yataydaki açısı ve (α) relatif rijitlik 
katsayısıdır. 
 Kapı ve pencere boşluklarının birlikte veya ayrı ayrı dolgu duvarda 
bulunması durumundan dolayı kaybedilen mukavemeti hesaba dahil etmek için 
eşdeğer çubuk genişliği bir azaltma faktörüyle çarpılmaktadır (Çağlayan, 2006). 
 
                                        (2.4) 
 

            
       

      
 
 

      
       

      
                 (2.5) 

 
         : Dolgu duvarda bulunan boşlukların alanları toplamı 

          : Dolgu duvarın boşluksuz alanı 

           : Azaltma faktörü 
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           : Dolgu duvar hasarsız ise değeri 1.00 olarak alınan katsayı 
 

Çizelge 1. B-DVR çözümü için hesaplanan dolgu duvar genişlikleri 

Dolgu Duvar Alanları 
 

 

w (m) 

Tuğla Duvar 

W Açıklık (m
2
) Boşluk (m

2
) 0.10m’lik 0.20m’lik 

W1 5.00 x 3.00 1.50 x 1.30 - 0.520 

W2 4.00 x 3.00 1.50 x 1.30 - 0.375 

W3 3.00 x 3.00 1.50 x 1.30 - 0.210 

W4 5.00 x 3.00 0.90 x 2.20 0.550 - 

W5 5.00 x 3.00 0.90 x 2.20 0.800 - 

W6 4.00 x 3.00 - 0.820 - 

WB 3.00 x 3.00 0.90 x 2.20 - 0.230 

 
Analizler sonucunda perdeli perdesiz, duvarlı duvarsız tüm yapı tipleri için 

elde edilen burulma, yumuşak kat düzensizliği değerleri ile periyot ve deplasman 
değerleri kat sayısının değişimine bağlı olarak karşılaştırılmış ve çeşitli yorumlarda 
bulunulmuştur. 

Burulma düzensizliği katsayısı, herhangi bir katta en büyük göreli kat 
ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranı olarak ifade 
edilir.(2.6) 
 

 bi = (i)max/(i)ort>1.2                (2.6) 
 

Burulma düzensizliği katsayısının, 1.20 ve 2.00 değerleri arasında olduğu 
durumlarda yapıda burulma düzensizliği meydana gelmektedir. Bu durumda, bu 
katta uygulanan ±%5 ek dışmerkezlik, her iki deprem doğrultusu için Di katsayısı ile 
çarpılarak büyütülür (2.7) ve taşıyıcı sistemin daha fazla zorlanması sağlanır. 

 

Di=(bi/1.2)
2
                (2.7) 

 
ƞb katsayısının 2,00 üst sınır değerini aştığı durumlarda ise, DBYYHY’de 

bulunan dinamik hesap yöntemlerinin uygulanması öngörülmektedir. 
Yumuşak kat düzensizliği durumu ise; birbirine dik iki deprem 

doğrultusunun herhangi biri için, %5’lik yatay kuvvet dışmerkezliği altında oluşan, 
herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesinin bir üst veya bir alt kattaki 
ortalama göreli kat ötelemesine oranı olan ƞki Rijitlik Düzensizliği Katsayısı’nın, 
2.0’den fazla olması durumudur. 

 

ki = (i/hi)ort /(i+1/hi+1)ort>2.0  veya  ki = (i/hi)ort /(i-1/hi-1)ort>2.0          (2.8) 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 
Geometrik bakımdan simetrik bir yapıda olmayan yapı modelleri için kat 

sayısı değişimine bağlı olarak elde edilen burulma ve yumuşak kat düzensizliği 
değerleri ile periyot, deplasman değerleri değişimleri aşağıdaki grafiklerde 
verilmektedir. 

 

 
Şekil 4. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü maksimum 

burulma düzensizliği değerleri değişim grafiği 
 

 
Şekil 5. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü maksimum 

yumuşak kat düzensizliği değerleri değişim grafiği 
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Şekil 6. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü periyot 

değerleri değişim grafiği 
 

 
Şekil 7. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü maksimum 

deplasman değerleri değişim grafiği 
 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
1. Şekil 4’te verilen grafikte de görüldüğü gibi, Y deprem yönünde yapılan 

analizler sonucunda oluşan maksimum burulma düzensizliği değerleri 
tek perdeli olan yapı modellerinde, perdesiz olan normal hale göre artış 
göstermektedir. Simetrik perdeli hallerde ise, SİM (ilk ve son akslarda 
perde bulunması hali) adlı yapı durumunda perdesiz hale göre azalma 
gözlenirken; SİM2 adlı (baştan ve sondan ikinci akslarda perde 
bulunması hali) yapı durumunda perdesiz hale göre artış 
gözlenmektedir. Hatta tek sol perde ilavesi durumunda TSL adlı yapıda 
oluşan burulma düzensizliği değerleri, tek sol 2 perde (baştan ikinci 
aksta perde) ilavesi durumunda TSL2 adlı yapıda daha da artmaktadır. 

0,000 

0,200 

0,400 

0,600 

0,800 

1,000 

1,200 

1 3 5 7 9 11 

T
1
(s

n
) 

Kat Sayısı 

NRM 

TSL 

TSL2 

TSĞ 

TSĞ2 

SİM 

SİM2 

DVR 

0,0000 

0,0100 

0,0200 

0,0300 

0,0400 

0,0500 

0,0600 

0,0700 

1 3 5 7 9 11 

d
i(
m

a
x
) 

(m
) 

Kat Sayısı 

NRM 

TSL 

TSL2 

TSĞ 

TSĞ2 

SİM 

SİM2 

DVR 



 

 

 

 

 

 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 

 

- 171 - 

Buradan şu sonuç çıkartılabilir ki; perdelerin konumu yapının kütle 
merkezine yaklaştıkça oluşan burulma düzensizliği değerleri de artış 
göstermektedir. Aynı durum tek sağ ve tek sağ 2 perdeli haller için de 
geçerlidir. Ayrıca; tek perde yerine simetrik perde tercih edilmesi 
gerektiği de elde edilen sonuçlardan anlaşılmıştır. Genel olarak 
bakıldığında ise; TSL perde halinde oluşan burulma düzensizliği 
değerleri normal hale göre %56.90-88.00 oranında artış göstermiştir. 
Ayrıca; TSL2 perde halinde oluşan değerler normal hale göre %75.86-
129.00 oranında, TSĞ perde halinde oluşan değerler normal hale göre 
%57.76-91.00 oranında, TSĞ2 perde halinde oluşan değerler normal 
hale göre %111.21-184.00 oranında ve SİM2 perde halinde oluşan 
değerler ise normal hale göre %70.69-134.00 oranında artış 
göstermiştir.  

2. Şekil 5’te verilen grafikte de görüldüğü gibi, duvarların modellenmesi 
yumuşak kat değerlerini arttırmamış aksine duvarsız hale göre 
azaltmıştır. Tek perdeli yapılarda da herhangi bir olumsuz durum 
oluşmazken; simetrik perdeli tasarlanan yapılarda sınır değer olan 2.00 
değeri aşılarak yumuşak kat düzensizliği oluşmuştur. Kat sayısının 
artmasıyla oluşan değerlerde artarak maksimum 2.13 değerine kadar 
ulaşmıştır. 

3. Şekil 6’da verilen grafikte de görüldüğü gibi, Y deprem yönünde 
yapılan analizler sonucunda oluşan periyot değerleri kat sayısı arttıkça 
artış göstermektedir. Maksimum periyot değerleri perdesiz ve duvarsız 
sadece kolon-kiriş çerçeve sistemden oluşan yapı modeli için yapılan 
analizler sonucunda meydana gelmiştir. Yapıya değişik konumlarda 
ilave edilen perde elemanları ise oluşan periyot değerlerinin 
azalmasına neden olmuştur. Yapı rijitliğini arttıran her durum oluşan 
periyot değerlerinin de azalmasına sebep olmaktadır. En fazla azalma 
ise dolgu duvar etkisinin de modellemede göz önüne alındığı durumda 
olmuştur. Periyot değerlerindeki bu düşüş olumlu olarak algılanabilir 
ancak rijitliğin tek yönlü ve kontrolsüz olarak artmasını sağlayan bazı 
durumlar (özellikle tek perdeli durumlar) yapılarda istenmeyen burulma 
etkilerinin oluşmasına da neden olabilecekleri için olumsuz bir etki de 
oluşturabilmektedirler. Bu nedenlerle, grafikten de görüleceği gibi, en 
olumlu sonucun elde edildiği; duvarların modellenmiş olduğu, perde 
elemanlarının ise simetrik şekilde yapıda en dış kısımlara yerleştirildiği 
yapı durumları depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından çok daha 
doğru bir tercih olacaktır. 

4. Şekil 7’de verilen grafikte de görüldüğü gibi, Y deprem yönünde 
yapılan analizler sonucunda oluşan maksimum deplasman değerleri 
yine yapıda kat sayısı arttıkça artış göstermektedir. Bunun nedeni; 
yapının ağırlığının artması dolayısıyla katlara gelen deprem 
kuvvetlerinin de aynı oranda artış göstermesidir. Deplasman değerleri 
tek perdeli durumlarda artış gösterirken simetrik perdeli durumlarda 
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azalma göstermiştir. Ayrıca dolgu duvarların modellendiği durumda da 
modellenmediği NRM duruma göre yine beklenildiği üzere azalma 
göstermiştir. Bu da bize dolgu duvarların aslında yapıya gelen yatay 
deprem kuvvetlerini az da olsa sönümleme etkisine sahip olduğunu ve 
dolayısıyla deplasmanları azalttığını kanıtlamaktadır.  
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