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bir takrm qaltgmast ile
hazrrlanmaltdtr. BoYlece Qok
karmagtk olan sorunlarr qok Yonlu
ele almak, incelemek, tartlgmak,
dofru ve uygun gozumu bulmak
mumkun olur. Guvenli, amaca
uygun, kusursuz ve guzel bir YaPt
ancak iyi duzenlenmig bir tasartm
ile inga edilebilir.
Ingaat muhendisi, tasartm
surecinde bu takrm qaltgmastna,
yaprnrn omru boyunca
kargrlagacaEl en elverigsiz yukleri
guvenlikle taglmastnt saf,lamak
olarak ozetlenebilecek en aftr
soruml ulufu taqtyarak kattl tr.

Tagryrcr sistemin duzenlenmesi
tasarrmla ilgili ilk galtgmalar
bagladrftnda ele altnmaltdtr,
bitmig bir mimari proje uzerinden
yapIamaz.

Oteki galrgmalar bittikten sonra
ele altnan bir taglYtct sistem,
ya guvenligi az, kartgtk bir
yaprnrn meydana gelmesine
ya da daha once tasarlanan,
tamamlandtft santlan Projede
esaslt defiigiklikler yaptlmastna
neden olur. lyi duzenlenmig
bir tagtytct sistem kolaYca
ve gerqek davrantgtna uYgun

olarak hesaplanabilir, ancak
kotu duzenlenmig bir tagtylcl
sistemi hesapla duzeltmek
mumkun defildir. Bu arada,
bilgisayar yazlltmlart ile yapllan
hesap sonuglanntn deneYimli bir
muhendis taraftndan yorumlanlP
deferlendiri ldikten sonra
guvenilir olabilece[ine igaret
etmekte yarar vardtr.

Aralarrnda tagtytct sistemle ilgili
olanlarrn da bulunduf,u sorunlarln
tumunu birlikte ele altp birbiri ile
anlamlr olarak ba$amak ve Proje
iqinde butunlemek her zaman bir
sanat olarak kalacaktlr.

Kentsel donugum gok buYuk bir
hrzla devam ediyor. Gerefinden
Qok abartrlan deprem korkusu
yuzunden baglayan, Yeni binanln,
geliqen teknoloji dolaylstyla her
bakrmdan daha iyi olacaftna
inandrrrlan eski sahiplerine rant
saflanmast da eklenerek YtklP
yenileme yaygrnlagmtg ve htz

kazanmrg durumda. Ekonomik
geligmesini ingaata baElayan
iktidar da kentlerin merkez
bolgelerinde arsa yaratmayl
gergeklegtiren ytkt P Yeni leme
islemine gegitli biqimlerde
odun, destek vermekte, tegvik
etmektedir. Bu durum saflam
bina sahiplerini dahi Riskli YaPt

raporu almak iqin ufragmaYa
yoneltmektedir.
Burada en onemli etken dePreme
dayanrklr bina inga etmek
oldufuna gore, yeni binantn
tagryrcr sisteminin,- genel olarak
kullanrlmakta olan betonarme
iskeletinin-, ozenle duzenlenip
hesaplanmast ve uygulanmasl
gerekmektedir. Beton santralleri
ve tagrma beton uygulamasl
sayesinde beton kalitesi eski
yaprlara gore onemli olqude
yukselmigtir. Ancak tek eksik,
tek etken beton kalitesi
defildir. Tasartmda aynt ilerleme
gorulmemektedir.

Once, loilinen fakat her zaman
ozen gosteril meyen tasarlm
sureci konusunda bilgilerin
tekrarlanmast uygun olacaktt r.

Bir binanrn estetik ve teknik
bakrmdan bagartll olmast,
tasanmrntn her alandaki ilgili
uzmanlann katktlartyla, her
konuyu iqeren bir b0tun olarak
en iyi gekilde yaptlmast ile
gerQeklegebi li r. Tasart m, katl lan

uzmanlar arastnda iYi bir i9
bolumu ve iyi duzenlenmig

Bu yazrnrn bir amact da, kentsel
donug0m adr ile butun kenti
ingaat gantiyesine Qeviren, her
sokakta en az 8-10 katlt birkaQ

binanrn iskeletinde gorulen
ve asmolen dogeme denilen
uygu lamalara definmektir. Once
adrnr ele altrsak, digli dogeme
igin piyasada(!) yaygtn olarak
kullanrlan asmolen sozcufunun
(Franstzca Ast-molin), bu tur
dogemeler iQin geligtirilen bir
kalrp biQimine ait tescilli bir ad

oldufunu santyorum. Betonarme
kitaplartnda bu ada Yer verilmez.

Betonarmede dolgulu Ya da
dolgusuz Digli diigeme, qok

onceden beri Qok saytda
uygulama alant bulmug ve bazt

durumlarda iyi bir qozum elde
edilmesini saElamtsttr. 1967
Adapazan deprem i nde bazt

binalardaki hasarlar, kanlmca
yanlrg bir deferlendirmeyle, digli
dogemelere baflanmtg, dePrem
yonetmel ifinde yasaklanmast
dugunulmug, sonra Yasaktan
vazgeqilmigtir.

Diqli doqeme dolgulu olarak
uygulandtglnda, bunlarl
taSryan kirigler de diglerle aYnt

yukseklikte yaptlarak tum kat
sabit kalrnlrkta, bazt bolgelerde
dolgu malzemesi ile digler
olugturulmug bir kirigsiz dogeme
haline gelmektedir.

Uygulamada gorulen dogeme
kalrnlrIt, dolaytstyla kirig
yukseklikleri, qofunlukla 3O

cm nadiren 35 cm'dir. BoYlece

tum kat igin buyuk elemanlarla
duzlem bir kaltp yaptlmast
mumkun oldufundan ingaatta htz

saflanmakta ve kaltP ekonomik
olmaktadrr. Bu ozellifi dolaytstyla
hemen her yaPlda, uYgun oluP
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Yeni Nautilus kör kalıp sistemi ile bu makalede yazılan pek çok zafiyet giderilebilir.
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$ekil 1. Genig kirig-kolon baplantm (2. celep, N. Kumbasar; Deprem Milhendislip,ine Girig)

olmadrfrna bakrlmaksrzrn
asmolen adt ile digli dogeme
uygulanmaktadrr. Hatta
yukleniciler henuz planr dahi belli
olmayan ingaat igin verdikleri
teklife "dogemeler Asmolen
olacaktrr" diye yazabilmektedir.

Diqli dogeme, yukarrda sozrinri
ettifimiz gibi bazr durumlarda
iyi bir qozum olabilir. Ancak
Kentsel Donugum ruzg6rrndan
kurtulamayan birgok yaprda
gozlenen uygulama sorun
yaratacak durumdadlr. Diglerle
aynr yukseklikteki kirigler
aqrklrk ve yuk arttrkga qok genig
yaprlmak zorundadlr.

Bu da hem mesnetlenme hem
de sehim bakrmrndan sakrncalar
Setirmektedir. Kolondan qok
fazla genig olan kirig, bir

perdeye duzlemi dofrultusunda
bafl anan kirig, mesnedinde
kuvvet aktarmasr, deoremde
gerekli olan ba$antrnrn
safl anmasr bakrmrndan yetersiz
kalmaktadrr. ($ekil 1). Qrkma
(konsol) bulunan cephelerde,
bu grkmadan ve ig agrklrktan
oldukqa buyuk yrikler alan kirigler
buyuk sehim yapmakta, bu da
qrkma ucundaki ve iq duvarlarda
qatlaklara neden olmaktadrr.
($ekil 2 ve 3).

Bu gibi durumlarda gofu zaman
betonarmedeki hareketler
yerine duvarlarda yaprlan orum
hatalarr, duvar malzemesi, srva
suglanmakta tarttgmalara neden
olmaktadrr. Yuksekli[i az olan
kirigler yuzunden yukarrda sozu
edilen, dugey yukler altrndaki
gekil ve yer de[igtirmelerin

yanrnda, ozellikle deprem yukleri
etkisinde, katlann birbirine gore
yatay otelemeleri iqin Deprem
Yonetmelifi'nde izin verilen

$ekil 2. Gciruinrig
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stntr degerin a$llmamasl da

zorlagmaktadtr. Bu konuda,
proje kontrolu Yapan ve kolonlart
baElayan bir kirigin yukseklifinin
gere[ini ve onemini anlatan bir
meslekta gt m va kalf ann " Hocam
kirigin modast geQti." dedifini
kaydetmek de teknik duzeYimizi
gosteren bir ornektir. Qofunlukla
sadece tagtma gucunu saflamaYt

Easlng asa/
gerilmesi
ydrilngeleri

$ekil 3. Sarkan kiilg ve tenig kirigle Ekma

amaqlayan bilgisayar yaztlt mlart
ile yetinilmekte, yer defigtirmeler
hesap edilmemekte, Yer
defi gti rmeyi hesaPlaYan
yaztltmlar da tartrgmalt durumlar
yaratmaktad.tr.
Son olarak, lstanbul'da meYdana
gelecefi soylenen, buYuklufunun
7 dolayrnda olacaft tahmin
edilen bir depremde eski

binalarrn yanlnda Yeni binalarda
da, onemli hasarlar olugacaftnt
belirtmek uygun olacaktt r.

Deprem yonetmelifinde boYle

bir depremde goQmeyi onlemek,
can guvenligini saflamak Yeterli
gorul mektedi r. Tasartmda ve

uygulamada bazt onemli kusurlar
varsa, goqme tehlikesi de soz
konusudur.
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illsii oo UHsloisdGi HizlvlETLrni UYGULAMA, TEsciL, DENETiM vE

ELiGiNDE INA DAiRYtINTTMTLiT

MADDE 1 - 3O/1,0/ZOO5tarihl.i ve 25981 sayrtr Resmi Gazete'de yayrmtanan Tiirk Miihendis ve Mimar Odatan Birti$i ingaat

Mijhendisteri bdasr Serbest ingaat Miihendistigi HizmetLeri Uygu[ama, Tescj[, Denetim ve Betgelendirme Ydnetme[iginin

14 i.incii maddesinin birinci fikrasrnrn (c) bendl ite ikinci frkrasrnrn (a) bendinin birinci ciimtesi ve (1) numaratr att bendi

agagrdaki 5ekitde degi5tiritmigtir. "cl il veti adj ortaktrk ise, ortakl.rk hisseterinin tamamrnrn Sitrl aetgel"i iM0 iiyel'erine ait

oir-ro; igyeri ti.jzeL tigitit ise. hisselerinin en az yiizde etti biri (% 51) TMM0B'ne bagl.r 0daLara kayrttr kiSitere ait o[mast

ue agagtdam koguttardan.birinin sag.lanmasr zorunludur; 1) OrtakLardan en az birinin % 20 (yiizde yirmi) hisse oran]nrn

athnda olmamak iizere SIM BeLgeLi iMO ijyesi olmasr, 2) Ti.lm ortaktann hisseterinin "h20 (yizde yirmi) oranrnrn a[hnda

rir.tr a-rtrr,rra., SiN A"Lg"fi-it,tO ilyesinin ortakLrk puynln en yiiksek hisse sahibinden az otmamasr." "a) i9 yerindeki

SiM'in durumunu gtisteren betge; 1) i5 yeri ortagr SiM'in hisse oranrnr gcisterir be[ge,"

MADDE 2 - Aynr ydnetmetigin is jnci maddesinin bagtrgr ve birinci frkrasr agalrdaki gekitde degigtiritmiS, ikinci frkrastntn

birinci ciiml,esinde yer atan "onay" ibaresi "diizentenmesi" oLarak degigtiriLmiS, ikinci fikrastntn (b) bendi ite iigUncii

fr krasr yiiri.l rtij hen katdt n [mt5h r.
,,Serbest ingaat miihendistiii hizmetteri ig yeri tesciI betgesinin yttrk diizenlenmesi" "serbest in5aat miihendistigi

hizmetleri iiyeri tescil, betgeieri her yLrn 1 Aial,rk-3r Aral.rk tarihLeri arasrnda, bir sonraki yrI geqerli otmak iizere bandrotti.i

oLarak, Oda Yijnetim Kurutunca betirlenen tescil. bedeLi karSrtr$rnda dlizenlenir."

MADDE 3 - Bu Ycinetmelik yaymr tarihjnde yiiriirtiige girer.

MADDE 4 - Bu yijnetmel.it< 
-triiiiimterini 

Tiirk Mi.ihendis ve Mimar Odatan Birtigi in5aat Miihendisteri 0dasr Ycinetim Kurulu

vi.iriiti.i r.
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