
VEMA TUZLA STATİK PROJE ANALİZ 

YAPI BİLGİLERİ 

5 kat otopark, 4 kat AVM, 17 kat konut olmak üzere toplamda 26 katlıdır. Yapının yüksekliği 
temelden çatıya (asansör kuleleri dâhil) toplamda 84.60 metredir. Temel taban alanı 7070 m2, 
yapının toplam inşaat alanı 121.820,12 m2’dir. A-B-C-D olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır. 
Yapıda A-B ve C bloklarını ayıran 2 adet dilatasyon mevcuttur. 
 
Yapılan sondajlar sonrası hazırlanan zemin etüt raporlarında parseldeki zeminin ZB yerel 
zemin sınıfı özelliklerini taşıdığı tespit edilmiştir. Deprem anında binanın yükü sırası ile 
döşemelerden kirişlere, kirişlerden kolonlara, kolonlardan temele, temelden zemine 
aktarılmaktadır. Bu noktada zeminin kayaç olması yapıya statik olarak büyük bir avantaj 
sağlamaktadır.  

 



TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ 
 
Radye temel üzerine inşa edilen yapının temel yüksekliği 250 cm’dir. Temelde kullanılan 
minimum demir çapı Ø22 S420C ve kullanılan beton sınıfı C40’dır. Yapının toprak altında 
kalan bölgelerinde 60 cm kalınlığında bodrum kat perde duvar imalatı yapılmıştır. Deprem 
yapıya yatay bir etki yarattığı için deprem anında deprem yükünün çoğu bu bodrum kat 
perdeleri ile sönümlenmektedir.  
 
Hem temel hem de perdelerin korozyona uğramaması adına temelden toprak seviyesine 

kadar temel yalıtımı için bitüm esaslı elastik membran, perde yalıtımı için bitüm esaslı elastik 

sürme yalıtım malzemeleri kullanılmıştır. Ayrıca beton dökümleri öncesi sahaya gelen beton 

transmikserlere BASF Masterlife Wp1200 SGK (su geçirimsiz katkı)  malzemesi 

katılmıştır. Döküm esnasında oluşan derzlerde ise şişen bant imalatı yapılmıştır. 

Yapıda çoğunlukla genişlikleri 30x40x50x60 cm olan 550 cm uzunluğunda perde duvar 
kullanılmıştır. Perde duvarlar birbirlerine genellikle 60x40 cm kirişler ile bağlanmış olup 
döşeme kalınlığı 15 cm ve 20 cm olarak betonarme imalat tamamlanmıştır. Ayrıca yapıda 
tamamen perde duvardan imalatı yapılan 4 adet çekirdek perde mevcuttur. Bu çekirdek yapı 
gereği bir insanın omurgasına benzetilebilir. Yapıda perde duvar çerçeveli sistem ve kirişli 
plak kullanılması deprem ve rüzgâr yüklerine karşı en etkili çözümdür. Ayrıca perde duvar 
sistemi tünel kalıp diye tabir ettiğimiz genelde TOKİ yapılarında kullanılan sistemdir. Mevcut 
yapıda tünel kalıp kullanılmasa da düşey taşıyıcıların ağırlıklı olarak geniş perdelerden 
oluşması yapıyı davranışsal olarak tünel kalıp sistemine benzetmektedir. Statik proje 
hazırlanırken AFAD Deprem Haritasından alınan parametreler ile hesap raporları 
çıkartılmıştır. Aynı zamanda statik projenin uygunluğu İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tülay AKSU ÖZKUL tarafından detaylı olarak incelenmiş 
ve raporlanmıştır. 

 

 



 



 


