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Jzet

Çelik nıalzemenin üstün nitelikleri şöyle sıralanabilir:

Bu· çalışınada, günüınüzde birçok kullanım

-

alanına

sahip

çelik

konstrüksiyon

yapıların,

betonerme yapılar·a göre avantaj ve dezavantajlarını

-7 Homojen

açıklaya...

altlnda yapılır. Bu nedenlerle güvenlik katsa yısı küçüktür.

Yapıların

bilgiler verilmiştir.

Çelik

Konstrüksiyon

(<2).

doğal bir olay olan deprem karşısındaki

,

avantajlarını
yaygınlaşması

ve

ülkemizde

gerekçesinin

kullanımının

sebepleri

üzerinde

-7 Yüksek mukavcmetli olduğundan malzeme gideri bir

durulacaktir.

hayli azalır, kullanıldığı

Anahtar Kelimeler

-

Çelik Konstrüksiyon,

yapının öz ağırlığını büyük

ölçüde ha fiiletir
Deprem,

Beton

� Çelane ve basınç mukavemetlerinin eşit olması sonucu
çekme mukavemeti düşük diğer yapı malzemeleriyle

Abstract- Adventages of steel constructı ons, which is

gerçekleştirilmesi

the most popular recently, versous concrete structure
bccoming wide spread of steel constructıon buildings
will be explained and one of the biggest adventage of
constructıon during eartquake

will

be also

explained.

bir

Çelik

yapı

•

-7

kullanırken

tüm

onun

özelliklerini çok iyi bilmek gerekir. Malzerneye ilişkin
avantajlı

karakteristikler

ve

sakıncalı

yanlar

elemanlarının

in1alatı

çoğunlukla

gerçekleştirilir, şantiyede montaj yapılır. Bu

yüzden uzamaz.

GIRIŞ

malzemeyi

ile

nedenle inşaat süresi hava koşullanndan etkilenn1ez ve bu

Key Words-Steel Constructıon, Eartquake, Concrete

Herhangi

çelik

etki n olduğu yerlerde uygun sonuçlar verir.

atelyelerde

I.

sistemler

-7 Elasti klik modülü çok yüksektir. Eğilme rijitliğinin

-7

•

olanaksız

yapılabilirlik kazanırlar.

is tried to deseribe in this working. Reasons of the

steel

ve izotroptur. Üretimi belli bir denetim

gerçek

biçiınde ortaya konabilmelidir.

Çel ik bir

yapıyı, az bir kayıpla söküp başka bir yerde

kurmak olanağı vardır.

�

Çelik

yapılarda değişiklik veya takviye yapılması

gayet kolaydır.

� Uygun bir planlamayla çelik bir yapının, iskele kurma
doğmadan

gereksinimi

gerçekleştirilmesi

olanağı

bulunınaktadır.
Bunlara karşın, çelik malzemedeki sakıncalı nitelikler ise
şunlardır
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Su

-7

Çelik

i\1. \ay lah, A.Mimaroğlu

ilişki,

ma ddey l e

ki n1yasal

bir

ç e l ık

n1alzemede pa s l aıuna olayını b aşl a t ır. Bunu önlcnıck ıçin
bakunı
boya
pe riy o di k
bo y anmal ı
elen1anlar
yapılmalıdır. Bu husus çe l ik yapının bakını giderler ini
,

arttınr.

sağlanıynı

diişünccsıyJe

as l ında

ınsan hayatını n
ucuzia tılnı a sı
sonucunu doğıu·rnaktadJr. Bütün bu
aksaklıkJarı g ıde rece k toplunısaJ bır ıslck ve bilin ce sahip
oJmndığınıı7 ve standartlarıyla kontrol n1ekaniznıaların1
geliştirmek ıçin çaba harca nıadığınıı7 da açıktır.

-7

Yapı lard a

konusudur.

mi k tarda kullanılınası ve kontrol edi1mesi temel şarttır.
Kırsal a landa kullanılan \'e genelde t eknik elemanl ara

Ses ve ısı aç ısından çok iy i bir il c tken o lması
nedeniyl e ç elik yap ılarda önemlı bir yal ı t ın 1 sorunu c;ö:z

ınalzenıeııin

dan ış1 ln ıadan
Türkiye· de

ll. DEPREMLERDE YAPIL.�RIN YIKJ.Ll\tJASI
KADER DEGİLDİR!

deri nden

sarsıyor.

'Iüm

felaketzedelcre

ulusumuza geçmiş olsun. Her ne kadar

yapdar

ge !lc ldc

ve

uzaklık

birden

yer

ç ok

yana

ve

bırakılırsa

yapı

malzeme si

ç ok ş iddet li bir

_.:;den olan yıkımlar ın çoğunun asl ında tck n ik olarak
önlenebilir o Jdu ğ WJ u bilmekteyiz.
yıl

kalite

dökünı bet onarme
bir yapı büyük açıkJıklı \eya çok yüksek değ Jlse
dcprcnıde ge n e lde iyi bi r dayanın1 gösterir. Ancak
aşağıdaki şu ü ç ana sorunu vardır:
D ı rin e isı beton santralleri yle

her

bir

k--ul lanılan

depremle karşı k ar şıya kaldıy sak da bu büyük felakete

Yurdumurr 1a

öngörülen

b c t on arm c d ır. Doğru yapılan, y e rin de

Deprem felaketinden etkilenen kentlerimizin gö riintü le ri
hepinıizi

yapılan

proJede

sarsı nt ıs ıyla

ve

süreye

yapı

olarak

bağlı

alanl arı arasındaki
ya pıla rda kullanılan

betonun kalitesi ttin1üyle şans işidir

.

�ıtekim geçmiş

kon troll ü binalarda bile beton

depremlerde

k alitesini

düşük olduğu sık ça gözleıınıiştir.

k arşılaşman1ız Dünyanın önem] i deprenı k u şaklarından
birinin üzerinde o1C.:ığumuz gerçeğini u nurn1amıza pek

fırsat ver m ez. S on depretnin de kolay k o la y bellek1erden
silinebileceğini sanmıyoruz. Ancak hiç

dil e me s ek de,

ülkemizin hemen tüm önemli yerleşim merkezlerinin fay

veya çok yakı nında oln1ası bu
depremin u ğran1 lac ak son dep rem olnıadığını bilmen1izi
kırıklannın

üzer i nde

de gerektirir.

ulus al

felakete

soı1Ja

içine konan

donatının gözden kaybolması k ont o l ve belgelerneyi
r

dah a

sonra

d oğnıl an1ayı

da

pratik

ve

olarak

olanaksızlaştırmaktadu·.

,

dönüştüğünü

ciddi

olarak

Sonuncusunun şiddet in i de dikkate

düşürunemiz gerekir.

alasak, diğer ülkelerde hasarların ve can kayıp larının
daha az olduğunu görüyoruz. Çok gerilere
yarısındaki

ikinci

görüntülerincieki

benzerliklere

deprem
bakarak

ulus

bağlantı

sonrası

göz

önüne

alma ya n

taşıyıcı

noktaları
de

depremde

olarak

ttirünün

her yerde aynen u ygulanması, depr etnin yanal etkiler
özelliğini

k aldumaya çalışan betonarme
,

almadığımızı söylemek
hiç de yanlış olmaz. Hele Adapazarı gibi deprem geçirmiş
illerinrizin aynı şekil de yeniden yıkıma u ğramas ı teknik
a danıların yanı sıra tün1 ulusu muzu düşündür mehdir.
Bize göre bu duruın, ülkemizde yapı tek n oloj isi ve
uygulaınaları alanında önenıli temel noksanlık ve
aksaklıklar olduğ u nun gö s tergesidir.
Zernin özellikleri dikkate alınmaksızın aynı yapı

İlk iki sakıncayı ortadan

pre fabrik yap ıJ ar ise esnek o l arnamanı n yanı sıra eleman

gitmeden, bu

başımıza gelenle rden en ufak ders

veren

döküldükten

Üçüncü ola rak da, doğası gereği beton sünek olmayan
kır ılgan bir ınalzemedir. D ep rem yü k leri altınd a üzerin e
gelen ener ji yi yutup yok ede mediği için içerideki can ve
mala i l e t t iği zararlı et kiler fazla olur.

Aslında doğal bir olay o lan depre ınin ülkemiz de niçin

yüzyllın

beton

JV.BETONER.\IIE SÜNEK DEGİL KIRILGANDIR !

III.DOGAL BİR OLAY NİYE FELAKETE
DÖNÜŞÜYOR?

hep

olarak,

Tkinci

sistem

kul lanı 1 nıa sı, deprem gerekl e r ine uygun
projeler yap ıl maması pek çok u ygul a ınad a projeden
ç eşit li nedenlerle belki de kar hır sıyla sapmalar yapılması
aksayan nok talann başında gelmektedir. Bu sonuncu
aksakl ık proj el er y ap ı l ırken (yani deprem ö nce si )
t eknolojilerini n

,

insanlarımızın hayatının para etmemesi ve maliyetten kar
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bu

tür yapıların

görülmektedir.
Yatay

ola r ak

etkiyen

yapının ağır l ığına
yıkılman-ıası iç in

deprem

( ki.itlesine)

durumuna

yükleme

sorunludurlar.

konusunda

bağlıdır .

,

da

ağrr hasar aldığı

yüklerinin
zemin
Bir

Son

büyüklüğü

özelliklerin e ve

yapımn

depremde

taşıyıcı yapısının (kolon, kiriş ve

döşemelerinin)

depremde

bağlant ı lar ı nın

kopm ama sı

kınlmaması,
ve

biribirleriyle

yerlerinden

çıkıp

düşmemeleri gerekir. Bunun için de öncelikle yapıy a
gelecek

depre1n

yerler in i n

yüklerinin

bu yüklere

ve

b irleşim

göre hesaplan ma sı gerekir. Bunun

taşıyıcı yapısını hafif y ap maktır.
Depren1 eneıj isinin yapı elem anları tarafından emilip
yutularak içindeki can ve mala en az zararın aktarıln1ası
için de yap ı n1alzen1esinin esnek ve sünek olması v�
üzerin de bulunduğu zemine u yuml u davranış gös termes ı
gere kir. Çelik isk.eletli yapılar bu gerekl erin hepsini
birinci

karş 1 lar.

yolu

azaltılması

bina
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taıutımına önem verilmesi ve üniversite döneminde eğitim
seminerlerinin yapılması uygun bir yaklaşım olabilir.

V.ÇELİK iSKELET; CAN KURT ARA.� BİR
•

TEKNOLOJI:

Çelik büyük endüstriyel yapılar dışında, yurdumuzda
konut ve ofislerde hemen hemen hiç kullanılmaz. Ashnda
deprem bölgelerimiz için can kurtaran olabilecek olan bu
teknolojinin kullanılnıaınasının başlıca nedenleri: eğitin1,
görgü
ve uygulama noksanlığından kaynaklanan
çekingenlik; uygulanagelenin yinelenınesi kolaylığına
kaçan teknik adamlarımız; kaliteli endüstriyel malzeme
ve iş gücüne bağlı kalmanın pahalı olacağı ön yargısına
sahip olan uygulamacılarımız ve mal sahiplerimiz ile
insan
hayatının
kaybeditmeden
önemsenmemesi
kültürih:1üzden kaynaklaıunaktadır. Ayrıca yapılarda
çelik iskelet kullanılmadığı gerekçesiyle bu işe uygun
ekonomik kesitlerde yapısal çelik profilleri üreoneyen ve
·�!"etmek için yatırını da yapınayan çelik üreticilerimiz ise
yukarıdaki nedenlere kolay bahane sağlanıaktadır.

VI.HİÇ BİR HAY AT, Y APlDA KULLANILACAK
ÇELİKTEN DAHA UCUZ DEGİLDİR !

Çelik iskelet, betonarme çekirdek ve hafif karma
döşen1elerle doğru malzemenin doğru yer, yönten1 ve
oranda
kullanılnıasıyla en
iyi
çözünıler
elde
edilebilecektir. Yaptığınuz pek çok ön hesapta betonarme
yapı için kullanılan demir miktanna eşit profılle, ancak
yaklaşık yarısı kadar beton kullanarak aynı hacimde bina
yapılabildiği ortaya çıkmıştır. Böyle bir yapının salt
betonarn1eye göre yan ağulıkta olduğu, inşaat süresinin
yandan aza indiği ve yapının depreme dayanıklı olduğu
düşünülürse, toplam proje bedelinin °/o5-20'si arasında
tutarı olan çelik iskeletin, kurallara uygun olarak yapılan
betonarme
binalarla
karşılaştırıldığında,
hiç de
düşünüldüğü gibi pahalı olmadığı aksine ekonomik
olduğu ortaya çıkacaktır. Bu hesaplara yitirilmeyecek can
ve malların ederi katılmamıştır.
Sünek bir malzeme olan çelik, yapıya etkiyen depren1
enerjisini büyük ölçüde yutarak can ve mala gelecek
hasarlan en aza indirmekte, esnek davranışla depren1
etkilerini çok azaltınaktadır. Japonya ve benzeri deprem
ülkelerinde çelik ve çelikibeton karma sistemlerin yaygın
olarak kullanılması bir rastlantı veya çeliğin betondan
ucuz olması değildir.

VII.SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Deprem karşısında çelik konstrüksiyon
yapıların
betonerme yapılara göre avantaj ve dezavantajlannın
sebepleri ve analizi yukarıda incelennıiştir. Buna göre
ülkemizde daha yaygın hale getirilmesi gereken çelik
konstıiiksiyon yapıların, geleneksel betonerme yapılar gibi
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endüstriyel bir üıiin olan çeliğin kalitesi her
aşamada kontrol edilerek belgelenir. Ayrıca beton içine
gizlenmediğinden çelik iskeletİn yönetrneliklere
ve
projeye uygunluğu ve kalitesi her zaman kontrol
edilebilir. Deprem sonrasında da hasar durumuna göre
beliki de tüm binayı yıkmadan sadece deforme olan
elemanlan değiştitilerek binalar kullanılmaya devam
edilebilir.
Tünıüyle

Deprem bölgelerirnizde çelik is.kletli veya çelikibeton
kaıma yapıları doğru projelendirerek can ve mal kaybını
kader olı11aktan çıkartmam1z gerekir. Bu teknolojiyi
bilmediğiıniz için kullanmaktan kaçındığımızı itiraf edip
öğrenmeye, standaı1lanmızı ve normlarımızı deprem
ülkesine uygun hale getinneye, ille de beton olacak
inadından vazgeçınemizde, çelik üreticilerimizin de
gereki i kesit ve kalitede profil üretmeye başlamaları
gerektiği kaçınılmaz zorunluktur. Bu zorunluğun
sorumluluğunun da başta teknik adamlarınuzdad1r.
olmazsa bir depretnden som·a mutlaka ayakta kalıp,
hizn1et vermesi gerekli görülen yapılann çelik iskeletli
yapılması bir zorunluktur. Aksine değerlendirme ve
uygtı1amalar kararı verenlere her halde büyük maddi ve
manevi sorumluluklar yüklemektedir.
Hiç
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