SÖZLÜK
1. Deprem : Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen
kırıklar sonucu yer kabuğunda meydana gelen sarsıntı.
2. Fay Hattı : Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen
depremler sonucu oluşan kırık bölge.
3. Deprem Haritası : Herhangi bir bölgede geçmişte meydana gelen depremler ve
yapılan araştırmalar sonucu belirlenen fay hatlarının belirtildiği harita.
4. Jeolojik Harita : Yer kabuğunu oluşturan katmanların türlerinin, yapılarının ve
özelliklerinin belirtildiği harita.
5. Zemin Etüdü : Yerin belirli bir derinliğine kadar olan bölümünün üzerine yapılacak
yapının tasarımında kullanılması gereken parametrelerinin belirtildiği rapor.
6. Bağ Hatılı : Tekil temellerin birlikte davranmaları için birbirlerine bağlanmasını
sağlayan eleman.
7. Radye Temel : Yapının tümünün altına belirli bir kalınlıkta yapılan betonarme temel
sistemi.
8. Kazıklı Temel : Yapının tümünün altına sağlam zemine kadar uygulanan kazıklar ile
yapının taşındığı temel sistemi .
9. Sabit yük : Yapının kendisini oluşturan taşıyıcı elemanların ve kullanım amacına göre
içinde bulunan diğer elemanların yarattığı, yapıya sürekli etkiyen yük ( kolon, kiriş,
döşeme, duvar, pencere, kapı, kaplama, vb ).
10. Hareketli Yük : Yapının kullanım amacına göre yapıya belirli bir süre etkiyen yük
( insanlar, eşyalar, depolanan malzemeler, vb).
11. Yük Aktarma Sistemi : Yapıya etkiyen sabit ve hareketli yüklerin yapıyı oluşturan
taşıyıcı elemanlar yardımı ile zemine kadar iletilmesini sağlayan sistem.
12. Çerçeve Sistem : Yapının taşıyıcı sisteminin kolon ve kirişlerden oluşan sistemi.
13. Dolgu Duvar: Yapıyı oluşturan taşıyıcı sistemin içinde bulunan, kullanım amacına
göre mekanları birbirinden ve dış ortamdan ayıran elemanlar.
14. Yatay Yerdeğiştirme : Yapının deprem veya rüzgar gibi yatay yükler altında, düşey
durumundan eğik duruma geçmesi hali arasındaki fark.
15. Perdeli Sistem : Yapıların taşıyıcı sisteminde kolon ve kirişlere ek olarak perdelerin
de kullanıldığı sistem.
16. Çapraz Destek : Yapıların deprem ve rüzgar gibi yatay yüklere karşı koyması için
düşey taşıyıcı elemanlar arasına yerleştirilen elemanlar.
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