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1. Girifl
Sosyo-ekonomik, kültürel ve teknolojik
büyümenin do¤al bir sonucu olarak ortaya
ç›kan toplu konut art›fl›n›n arkas›nda,
flehirlerdeki arsalar›n de¤er kazanmas› ve
bunlardan olabildi¤ince yüksek rant elde
etme amac› yatmaktad›r. Yeni planlama
anlay›fllar›n›n ortaya at›lmas›, yüksek
dayan›ml› yap› malzemelerinin bulunmas›,
yeni tafl›y›c› sistem tiplerinin ve yap›m
teknolojilerinin gelifltirilmesi, çok katl›
yap›laflmay› destekleyen etkenlerdir.
Büyük flehirlerdeki konut aç›¤›n›
kapatmak için oluflturulan toplu konut
üretim sistemi, talebin oluflumu, üretim
için çeflitli boyutlarda kararlar›n al›nmas›,
bunlar do¤rultusunda toplu konutlar›n
gerçeklefltirilmesi ve kullan›lmas›n›
kapsayan bir bütündür (Tapan 1973).
Ülkemizde bu sistemin bir parças› olarak,
belli kurulufllar toplu konut üretimini
gerçeklefltirmek üzere çal›flmalar
yapmaktad›r. Bu kurulufllar›n bafl›nda
Türkiye Emlak Bankas› gelmektedir.
Türkiye Emlak Bankas› toplu konut
üretimini ilk olarak 1945’te Adana’da
bafllatm›fl, bugüne kadar binlerce ailenin
konut gereksinimine cevap vermifltir
(Durma 1992).
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Toplu konut üretim sisteminin hedefi,
kullan›c›lar›n gereksinim ve isteklerinin
optimum düzeyde karfl›lanmas› ve ayn›
zamanda konutlar›n k›sa sürede ve
ekonomik olarak üretilmesidir. Bu
amaçlara ulaflmakta teknoloji faktörünün
önemi de büyüktür. Teknoloji toplu konut
üretim sürecinde mimari planlama
kararlar›n› yönlendiren en önemli
faktördür. Al›nan bu kararlar teknoloji
türünü belirler ve seçilen teknoloji üretim
sürecinin tamamlay›c›s›d›r (Özgen ve Özgen 1991).

Ülkemizde çok katl› toplu konutlar,
sa¤lad›klar› avantajlardan dolay› genellikle tünel kal›p teknolojisi ile üretilmektedir.
Bu çal›flmada, tünel kal›p teknolojisinin
yönlendirdi¤i strüktürel sistem olan perde
duvarl› tafl›y›c› sistem irdelenmektedir.
Bu amaca yönelik olarak Ataflehir Toplu
Konutlar›’ndan 1997 y›l›na kadar yap›m›
tamamlanm›fl olan 10 kat ve üzerindeki
bloklar seçilerek, strüktürel de¤erlendirme
ölçütleri do¤rultusunda irdeleme yoluna
gidilmifltir. ‹rdeleme kapsam›na al›nan
48 adet yüksek konut blo¤u afla¤›daki
ölçütlere göre de¤erlendirilmifltir.

Özet:
Ülkemizde üretilen çok katl› toplu konutlar›n büyük bir ço¤unlu¤u tünel kal›pl›
yap›m yöntemiyle yap›lmakta ve tafl›y›c›
sistem bu yap›m yönteminin gerektirdi¤i
flekilde perde duvarl› sistem olarak belirlenmektedir. Bu tafl›y›c› sistem, tünel kal›p
teknolojisi ile birlikte h›zl› ve kolay üretime
olanak vermesi, yüksek dayan›ml› betonun
kullan›m›yla duvar kal›nl›¤›n›n minimuma
indirilebilmesi ve en önemlisi deprem
karfl›s›nda etkin bir davran›fl göstermesi gibi
avantajlar›n›n yan›s›ra belli planlama
k›s›tlamalar›n› da beraberinde getirmektedir.
Bu çal›flmada, Emlak Bankas› taraf›ndan
yapt›r›lan Ataflehir Toplu Konutlar›’ndaki,
1997 y›l›na kadar tamamlanm›fl olan 10 kat
ve üzerindeki toplam 48 adet blok strüktürel
ve mimarî de¤erlendirme ölçütlerine göre
inceleme alt›na al›nm›flt›r. Bu do¤rultuda,
bloklar›n plan geometrileri, narinlik
de¤erleri, tafl›y›c› sistemi, perde duvar
düzenleri, kat planlar›n›n bina biçimine göre
da¤›l›m›, bloklardaki çekirdek say›s›, bu
çekirdekten faydalanan konut birimleri ve
konut birimlerinin birbiri ile iliflkisi
üzerinde saptamalar yap›lm›flt›r. Sonunda
örnek olarak seçilen yüksek konut
bloklar›n›n tasar›m›, strüktürel
de¤erlendirme ölçütleri aç›s›ndan incelenerek planlamay› ne flekilde etkiledi¤i,
olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya
konmufltur.
In Turkey, most of the recent housing projects
are designed as high-rise box frame structures
cast in place by tunnel forms. This system
offers the advantages of facilitating the construction process and minimizing the thickness
of the load-bearing walls whenever highstrength concrete is used. Most significantly, it
has the ability to withstand the major earthquake forces effectively. In the design phase,
however, certain limitations imposed by this
particular structural system should be taken
into account.
This research focuses on 48 high-rise residential buildings in Ataflehir Mass Housing, which
were completed in 1997. These buildings are
investigated with respect to their structural and
architectural features, such as building configuration, plan layout, slenderness, structural
system, the number of cores per building, the
number of residential units using these cores
and the relationship of these residential units
between each other. Thus, the question of "how
the architectural planning was affected by the
selected structural system" is investigated.
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Strüktürel de¤erlendirme ölçütleri:
l Tafl›y›c› sistem,
l Bina geometrisi;
Plan formunun basit, düzenli ve simetrik
olmas›,
bina yüksekli¤i boyunca perde ve
perdelerde boflluk düzenleri,
bloklar›n narinlik de¤eri,
Perde duvar aç›kl›klar› ve uzunluklar›,
l Konut birimlerinin kat plan› içinde
konumlar›,
l Bina akslar›na göre konut birimlerinde
simetri,
l Bir merdivene ba¤lanan konut birimi
say›s›,
l Sirkülasyon çekirde¤i say›s› ve konumu,
l Çekirdek alan›/kat alan› oranlar›.
2. Strüktürel De¤erlendirme Ölçütleri
2.1. Tafl›y›c› Sistem
Çok katl› binalar›n tasar›m›nda düfley
yüklerin yan›s›ra, deprem ve rüzgardan
oluflan yatay yüklerin etkisi de önemli
bir yer tutmaktad›r. Yatay yüklerin
sözkonusu oldu¤u durumlarda, tafl›y›c›
sistem 20 kata kadar olanlarda düfley
yüklere göre tasarlan›p, yatay yüklere
karfl› dayan›m› kontrol edilir, 20 kattan
yüksek binalarda ise yatay yükler
tasar›mda as›l etken rolü oynar.

Türkiye bir deprem ülkesi olup,
yüzölçümünün % 90’›, nüfusunun ise
% 92’si deprem bölgesinde yeralmaktad›r
(Peköz 1997). Bundan dolay› ülkemizde
yap›lacak her yap›n›n tasar›m›nda deprem
etkisi dikkatle ele al›nmal›d›r. Deprem
sonras› dünya genelinde yap›lan
çal›flmalarda, hasar ve y›k›lmalar›n
nedenlerinin dört ana grupta topland›¤›
görülmüfltür:
a. Tafl›y›c› eleman kesit boyutlar›n›n
ve/veya donat› detaylar›n›n yanl›fl veya
yetersiz olmas›,

b. Bina geometrisinin depreme uygun
olmamas›,
c. Denetimin yetersiz olmas›ndan
kaynaklanan kalitesiz yap›m.
d. Kullan›m s›ras›nda dekorasyon veya
ifllev de¤ifltirme gibi gerekçelerle strüktüre
yap›lan olumsuz müdahaleler.
Bunlara bir beflinci grup olarak, zeminden
kaynaklanan sorunlar da eklenmelidir.
Ülkemizde yap›lan bir araflt›rmada,
depremlerde gözlenen hasar›n yaklafl›k %
95’inin ilk üç grupta toplanan nedenlerden
kaynakland›¤› gözlenmifltir (Ersoy 1994).

Üç grupta toplanan hasar nedenlerinden
mimarlar› en çok ilgilendireni "bina
geometrisi"dir. Depreme dayan›kl›l›k
bak›m›ndan yap›n›n genel biçiminde
uyulmas› gereken baz› koflullar bulunmaktad›r. Bu koflullara uymayan yap›larda
deprem etkilerine karfl› güvenli olmayan
durumlar ortaya ç›kmaktad›r. Birinci koflul
yap›n›n hafif olmas›d›r. Deprem s›ras›nda
etkili olan yükler yap›n›n a¤›rl›¤› ile do¤ru
orant›l›d›r. Yap› ne kadar hafif olursa,
deprem yükleri de o kadar az olacakt›r.
Hafiflik, tafl›y›c› sistemi oluflturan eleman
kesitlerinin küçük tutulmas› ile
sa¤lanabilir. Bu durumda yap› esnek
olaca¤›ndan yatay yüklerin etkisi ile
büyük ötelenmelere maruz kal›r

(Çaml›bel 1994).

Yak›n bir geçmifle kadar esnek yap›lar›n
depremde daha sa¤l›kl› davranaca¤›na
inan›l›rken, özellikle son 10 y›lda yap›lan
deprem sonras› gözlemler esnek yap›lar›n
davran›fl›n›n pek de iyi olmad›¤›n›
göstermifltir. Afl›r› yanal ötelenmelerin
binalar›n göçmesine neden oldu¤u, ayakta
kalanlar›n ise onar›m yap›lamayacak bir
duruma geldi¤i görülmüfltür. Ayr›ca bu
ötelenmeler, bölme duvar›, tavan vb gibi
tafl›y›c› olmayan elemanlarda büyük
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