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Yapısal	  Analiz	  



•  Depreme	  dayanıklı	  tasarım	  
felsefesinde	  amaç;	  

•  Binanın	  bulunduğu	  
bölgede	  oluşacak	  şiddetli	  
bir	  depremde	  göçmenin	  
ve	  can	  kaybının	  
önlenmesidir.	  

•  Şiddetli	  bir	  depremde	  
binanın	  göçmemesi	  için;	  

•  Sünek	  davranışa	  göre	  
tasarım	  yapılmalıdır.	  

Yapısal	  Analiz	  
Sünek	  Davranış	  

	  



Sünek	  Davranış	  
	  

Yapısal	  Analiz	  



Deprem	  Azaltma	  Katsayısı	  
	  

Yapısal	  Analiz	  



Sünek	  Davranış	  
	  

Yapısal	  Analiz	  

¤  Süneklik	  düzeyi	  yüksek	  çerçeveye	  sahip	  bir	  çelik	  yapı	  yapabilmek	  için,	  
DBYBHY	  Madde	  4.3	  uyarınca	  
¤  Enkesit	  koşulları	  
¤  Kolonların	  kirişlerden	  daha	  güçlü	  olması	  koşulu	  
¤  Kiriş	  –	  Kolon	  birleşim	  bölgeleri	  
¤  Kolon	  ve	  kiriş	  ekleri	  
¤  Kiriş	  başlıklarının	  yanal	  doğrultuda	  mesnetlenmesi	  

	  konularında	  ilgili	  şartların	  sağlanması	  gerekmektedir.	  



¤  Yapısal	  analiz,	  yapının	  dikkate	  alınan	  sınır	  durumuna	  uygun	  hesap	  
modellerine	  dayalı	  olmalıdır.	  	  

¤  Hesap	  modeli	  ve	  hesaplar	  için	  temel	  varsayımlar	  ilgili	  sınır	  durumda	  
uygun	  hassasiyetle	  yapısal	  davranışı	  ve	  kesit,	  eleman,	  birleşim	  ve	  
mesnetlerin	  beklenen	  davranış	  türünü	  yansıtmalıdır.	  	  

¤  Kullanılan	  analiz	  metodu	  tasarım	  varsayımlarıyla	  tutarlı	  olmalıdır.	  	  

¤  Birleşim	  davranışının,	  yapı	  içerisindeki	  iç	  kuvvet	  ve	  momentlerin	  
dağılımına	  ve	  yapının	  tüm	  deformasyonlarına	  etkileri	  genel	  olarak	  göz	  
ardı	  edilebilir.	  Ancak	  bu	  tarz	  etkilerin	  önemli	  olduğu	  durumda	  (örneğin	  
yarı	  sürekli	  birleşimler)	  bu	  etkiler	  dikkate	  alınmalıdır	  (EN	  1993-‐1-‐8).	  	  

Temel	  Varsayımlar	  

Yapısal	  Analiz	  



¤  Birleşim	  davranışı	  etkilerinin	  analizde	  dikkate	  alınıp	  alınmayacağını	  
belirlemek	  için	  aşağıdaki	  gibi	  üç	  birleşim	  modeli	  arasında	  bir	  ayrım	  
yapılabilir:	  	  

¤  Basit:	  Birleşimin	  moment	  aktarmadığı	  varsayılır.	  
¤  Sürekli:	  Birleşim	  davranışının	  analiz	  üzerine	  etkisinin	  olmadığı	  varsayılır	  

(moment	  aktaran	  birleşimler).	  
¤  Yarı-‐sürekli:	  Birleşim	  davranışı	  analizde	  dikkate	  alınmalıdır.	  	  

¤  Uygun	  birleşim	  modelinin	  tipi,	  birleşimin	  sınıflandırılmasına	  ve	  seçilen	  analiz	  
metoduna	  bağlı	  olarak	  TS	  EN	  1993-‐1-‐8	  Tablo	  5.1’den	  belirlenmelidir.	  	  

Birleşim	  Modelleme	  

Yapısal	  Analiz	  

Global	  Analiz	  Metodu	   Birleşimin	  Sınıflandırılması	  

Elastik	   Mafsallı	   Rijit	   Yarı-‐rijit	  

Rijit-‐Plastik	   Mafsallı	   Tam	  dayanımlı	   Kısmi	  dayanımlı	  

Elastik-‐Plastik	   Mafsallı	   Rijit	  ve	  tam	  dayanımlı	   Yarı-‐rijit	  ve	  kısmi	  dayanımlı	  
Yarı	  rijit	  ve	  tam	  dayanımlı	  
Rijit	  ve	  kısmi	  dayanımlı	  

Birleşim	  Modeli	  Tipi	   Basit	   Sürekli	   Yarı-‐sürekli	  



Birleşimin	  Sınıflandırılması	  

Yapısal	  Analiz	  



¤  İç	  kuvvet	  ve	  momentler	  genel	  olarak	  iki	  şekilde	  belirlenebilir:	  	  
¤  –	  Birinci	  Mertebe	  Analizi:	  İç̧	  kuvvet	  ve	  momentler	  şekil	  değiştirmemiş	  

sistemde	  belirlenir.	  	  
¤  –	  İkinci	  Mertebe	  Analizi:	  Yapının	  şekil	  değiştirmesinden	  kaynaklanan	  

etkiler	  dikkate	  alınır.	  	  

¤  Yapının	  şekil	  değiştirmesinden	  kaynaklanan	  etkiler	  (ikinci	  mertebe	  
etkiler),	  bu	  etkiler	  yapıya	  etkiyen	  yükleri	  önemli	  ölçüde	  arttırıyorsa	  veya	  
yapısal	  davranışı	  önemli	  ölçüde	  değiştiriyorsa	  dikkate	  alınır.	  	  

¤  Birinci	  mertebe	  analizi,	  deformasyonlardan	  kaynaklanan	  iç	  kuvvet	  ve	  
momentlerdeki	  artış	  veya	  yapısal	  davranıştaki	  değişiklik	  göz	  ardı	  
edilebiliyorsa	  kullanılabilir.	  	  

Yapı	  Deformasyonlarının	  Etkileri	  

Yapısal	  Analiz	  



DBYBHY	  İkinci	  Mertebe	  Etkileri	  

Yapısal	  Analiz	  



Yapı	  Deformasyonlarının	  Etkileri	  

Yapısal	  Analiz	  



1.   Global	  Analiz	  

Hem	  kusurlar	  (global	  ve	  lokal)	  hem	  
de	  ikinci	  mertebe	  etkiler	  global	  
analiz	  ile	  dikkate	  alınır.	  

Her	  bir	  elemandaki	  ikinci	  mertebe	  
etkiler	  ve	  kusurlar	  yapının	  global	  
analizinde	  tamamen	  dikkate	  
alındığında,	  6.3’e	  göre	  elemanlarda	  
tek	  tek	  stabilite	  kontrolüne	  gerek	  
yoktur.	  

Yapısal	  Analiz	  
Çerçevelerin	  Stabilitesi	  –	  Üç	  Alternatif	  Doğrulama	  

	  



2.   Global	  Analiz	  +	  Eleman	  
Stabilite	  Kontrolü	  

Kusurlar	  (sadece	  global)	  ve	  ikinci	  
mertebe	  etkiler	  kısmen	  global	  
analiz	  ile	  kısmen	  de	  elemanların	  
6.3’e	  göre	  tek	  tek	  stabilite	  kontrolü	  
yapılarak	  dikkate	  alınır.	  
	  

Her	  bir	  elemandaki	  ikinci	  mertebe	  
etkilerin	  veya	  belirli	  eleman	  
kusurlarının	  global	  analizde	  
tamamıyla	  dikkate	  alınmadığında,	  
her	  bir	  elemanın	  stabilitesi	  6.3’e	  
göre	  global	  analizde	  dahil	  olmayan	  
etkiler	  için	  kontrol	  edilmelidir.	  
	  

Bu	  doğrulama	  sistem	  boyuna	  eşit	  
bir	  burkulma	  boyuna	  dayanabilir.	  	  

Yapısal	  Analiz	  
Çerçevelerin	  Stabilitesi	  –	  Üç	  Alternatif	  Doğrulama	  

	  



3.   Eşdeğer	  Kolon	  Metodu	  

Basit	  durumlarda	  ikinci	  mertebe	  
etkiler	  6.3’e	  göre	  eşdeğer	  eleman	  
metodu	  ile	  stabilite	  kontrolü	  
yapılarak	  dikkate	  alınabilir.	  

Burada	  burkulma	  boyu	  değerleri,	  
tüm	  sistemin	  global	  burkulma	  
modundan	  eleman	  ve	  birleşim	  
rijitlikleri,	  plastik	  mafsal	  oluşumu	  
ve	  tasarım	  yükleri	  altında	  basınç	  
kuvvetlerinin	  dağılımı	  dikkate	  
alınarak	  belirlenir.	  

İç	  kuvvetler	  bu	  durumda	  dayanım	  
kontrollerinde	  birinci	  mertebe	  
teorisine	  göre	  kusurlar	  dikkate	  
alınmadan	  belirlenebilir.	  	  

Yapısal	  Analiz	  
Çerçevelerin	  Stabilitesi	  –	  Üç	  Alternatif	  Doğrulama	  

	  



Kusurlar	  



Kusurlar	  



Kusurlar	  

¤  Yapısal	  analizde	  kusurlar	  genel	  olarak	  uygun	  yaklaşımlar	  ile	  dikkate	  
alınmalıdır.	  	  

¤  Bu	  yaklaşımlar	  özellikle	  artık	  gerilmeleri;	  dikeylik,	  doğrusallık,	  
düzlemsellik	  eksiklikleri	  ve	  yüklenmemiş	  yapı	  birleşimlerindeki	  küçük	  
dışmerkezlikler	  gibi	  geometrik	  kusurları	  dikkate	  alır.	  	  

¤  Eleman	  tasarımı	  dayanım	  formülünde	  bu	  etkiler	  dahil	  edilmediği	  
sürece	  eşdeğer	  geometrik	  kusurlar	  (5.3.2	  ve	  5.3.3’e	  göre)	  tüm	  kusur	  
tipleri	  için	  olası	  etkileri	  yansıtan	  değerlerle	  kullanılmalıdır.	  



Lineer	  Olmayan	  Malzeme	  Davranışı	  



¤  Elastik	  Yapısal	  Analiz	  
¤  Her	  durumda	  izin	  verilmektedir.	  

¤  Plastik	  Yapısal	  Analiz	  
¤  Yapı,	  plastik	  mafsalların	  oluştuğu	  bölgelerde	  (gerek	  yapı	  elemanı	  

gerekse	  birleşimde)	  yeterli	  bir	  rotasyon	  kapasitesine	  sahipse	  izin	  
verilmektedir.	  

¤  Plastik	  mafsal	  oluşan	  bölgede	  eleman	  enkesiti	  ya	  çift	  simetrik	  ya	  da	  
simetri	  düzlemi	  plastik	  mafsal	  rotasyonu	  ile	  aynı	  düzlem	  içerisinde	  
olacak	  şekilde	  basit	  simetrik	  olmalıdır.	  	  

¤  Bir	  birleşimde	  plastik	  mafsal	  oluşuyorsa,	  birleşim	  ya	  mafsal	  elemanda	  
kalacak	  şekilde	  yeterli	  bir	  dayanıma	  sahip	  olmalı	  ya	  da	  yeterli	  bir	  
rotasyon	  için	  plastik	  direnci	  sürdürebilmelidir.	  	  

Yapısal	  Analiz	  Yöntemleri	  

Lineer	  Olmayan	  Malzeme	  Davranışı	  



Malzeme	  Koşulları	  ve	  Emniyet	  
Gerilmeleri	  



Malzeme	  Koşulları	  ve	  Emniyet	  Gerilmeleri	  

¤  4.2.3.2	  –	  Deprem	  yükleri	  etkisindeki	  elemanların	  birleşim	  ve	  eklerinde	  
kullanılacak	  bulonlar	  ISO	  8.8,	  10.9	  veya	  daha	  yüksek	  kalitede	  olacaktır.	  
Bu	  bulonlar,	  moment	  aktaran	  birleşimlerde	  kendilerine	  
uygulanabilecek	  öngerme	  kuvvetinin	  tümü	  ile,	  diğer	  birleşimlerde	  ise	  
en	  az	  yarısı	  ile	  öngerilecektir.	  Deprem	  yükleri	  etkisinde	  olmayan	  
elemanların	  birleşim	  ve	  ekleri	  ile	  temel	  bağlantı	  detaylarında	  ISO	  4.6	  ve	  
5.6	  kalitesinde	  bulonlar	  kullanılabilir.	  	  

¤  4.2.3.3	  –	  Kaynaklı	  birleşimlerde	  çelik	  malzemesine	  ve	  kaynaklama	  
yöntemine	  uygun	  elektrod	  kullanılacak	  ve	  elektrodun	  akma	  dayanımı	  
birleştirilen	  malzemelerin	  akma	  dayanımından	  daha	  az	  olmayacaktır.	  
Moment	  aktaran	  çerçevelerin	  kaynaklı	  kolon-‐kiriş	  birleşimlerinde	  tam	  
penetrasyonlu	  küt	  kaynak	  veya	  köşe	  kaynağı	  dikişleri	  kullanılacaktır.	  	  

¤  4.2.3.4	  –	  Deprem	  yükleri	  etkisindeki	  elemanlarda,	  aynı	  birleşim	  
noktasında,	  kaynaklı	  ve	  bulonlu	  birleşimler	  bir	  arada	  kullanılamaz.	  	  



Malzeme	  Koşulları	  ve	  Emniyet	  Gerilmeleri	  

¤  4.2.3.5	  –	  Düşey	  yükler	  ve	  depremin	  ortak	  etkisi	  altında	  Emniyet	  
Gerilmeleri	  Yöntemi’ne	  göre	  yapılan	  kesit	  hesaplarında,	  emniyet	  
gerilmeleri	  en	  fazla	  %33	  arttırılacaktır.	  Birleşim	  ve	  eklerin	  emniyet	  
gerilmeleri	  esasına	  göre	  tasarımında	  ise,	  bu	  arttırım	  %15’i	  aşmayacaktır.	  
Birleşim	  ve	  ekler	  ayrıca,	  bu	  bölümün	  ilgili	  maddelerinde	  belirtildiği	  
şekilde,	  eleman	  kapasitelerine	  veya	  arttırılmış	  deprem	  etkilerine	  göre	  
kontrol	  edilecektir.	  	  

¤  4.2.3.6	  –	  Bu	  bölümün	  4.3.2.1,	  4.3.4.1,	  4.8.6	  ve	  4.9.1	  maddelerinde	  
öngörüldüğü	  şekilde,	  çelik	  yapı	  elemanlarının	  ve	  birleşim	  detaylarının	  
gerekli	  kapasitelerinin	  hesabında,	  σa	  akma	  gerilmesi	  yerine	  Da	  σa	  
arttırılmış	  akma	  gerilmesi	  değerleri	  kullanılacaktır.	  Arttırılmış	  akma	  
gerilmesinin	  hesabında	  uygulanacak	  Da	  katsayıları,	  yapı	  çeliğinin	  
sınıfına	  ve	  eleman	  türüne	  bağlı	  olarak,	  Tablo	  4.1’	  de	  verilmiştir.	  	  



Arttırılmış	  Deprem	  Etkileri	  



¤  4.3.1.2,	  4.3.5.3,	  4.4.2.1,	  4.4.2.3,	  4.6.3.1,	  4.6.5.2,	  4.7.2.1,	  4.8.6.4	  ve	  4.9.1	  
maddelerinde	  gerekli	  görülen	  yerlerde,	  çelik	  yapı	  elemanlarının	  ve	  
birleşim	  detaylarının	  tasarımında,	  aşağıda	  verilen	  arttırılmış̧	  deprem	  
etkileri	  göz	  önüne	  alınacaktır.	  	  
¤  1.0G+1.0Q±Ωo	  E	  	  
¤  0.9G±Ω0	  E	  	  

	  

DBYBHY	  Madde	  4.2.4	  

Arttırılmış	  Deprem	  Etkileri	  



Arttırılmış	  Deprem	  Etkileri	  

¤  4.3.1.2	  –	  Süneklik	  düzeyi	  yüksek	  çerçeve	  kolonlarında	  eksenel	  basınç	  ve	  
çekme	  altında	  yeterli	  dayanım.	  

¤  4.3.5.3	  –	  Süneklik	  düzeyi	  yüksek	  çerçevelerde	  kolon	  ve	  kiriş	  eklerinde	  
eksenel	  kuvvet	  kapasitesi	  

¤  4.4.2.1	  -‐	  4.4.2.3–	  Süneklik	  düzeyi	  normal	  çerçevelerde	  kiriş	  –	  kolon	  
birleşim	  bölgeleri	  

¤  4.6.3.1	  –	  Süneklik	  düzeyi	  yüksek	  merkezi	  çelik	  çaprazlı	  perdelerde	  
çaprazların	  eksenel	  kuvveti	  

¤  4.6.5.2	  –	  Kolon	  eklerinde	  eksenel	  kuvvet	  dayanımı	  

¤  4.7.2.1	  –	  Süneklik	  düzeyi	  normal	  merkezi	  çelik	  çaprazlı	  perdelerde	  
çaprazların	  birleşim	  taşıma	  kapasitesi	  

¤  4.8.6.4	  –	  Süneklik	  düzeyi	  yüksek	  dışmerkez	  çelik	  çaprazlı	  perdelerde	  
kolonun	  taşıma	  kapasitesi	  

¤  4.9.1	  –	  Temel	  bağlantı	  detaylarında	  taşıma	  kapasitesi.	  



Arttırılmış	  Deprem	  Etkileri	  

Arttırılmış	  Deprem	  Yükü̈,	  bir	  çerçevenin	  plastik	  yanal	  dayanımının	  
tahminini	  amaçlamaktadır.	  

¤  Deprem	  yükünü	  2	  veya	  2,5	  kat	  arttırarak	  çözüm	  yapmanın	  muhtemel	  
sebepleri	  şunlardır;	  
¤  Tasarım	  mukavemetini	  hesaplarken	  kullandığımız	  mukavemet	  azaltma	  faktörleri;	  
¤  Gerçek	  akma	  dayanımının	  hesap	  akma	  dayanımından	  daha	  büyük	  olması;	  	  
¤  Göreli	  kat	  ötelemesi	  sınırlarının	  sağlanması	  için	  mukavemet	  açısından	  

gerektiğinden	  daha	  büyük	  kesitler	  kullanılması;	  	  
¤  Hesabı	  ve	  inşaatı	  basitleştirmek	  için	  gereğinden	  büyük	  elemanlar	  kullanılması	  

(yukarıya	  doğru	  çıkıldıkça	  daha	  küçük	  kesitlerin	  yetmesine	  rağmen	  birkaç	  katta	  
birden	  aynı	  kiriş	  elemanının	  kullanılması	  gibi);	  	  

¤  İlk	  plastik	  mafsalın	  oluşumundan	  bir	  plastik	  mekanizma	  oluşumuna	  kadar	  geçen	  
sürede	  mukavemetin	  artması.	  	  

¤  Bir	  yapının	  deprem	  hareketi	  sırasında	  karşılaşacağı	  maksimum	  yatay	  
kuvvet,	  yapının	  kendi	  yanal	  mukavemetine	  bağlıdır.	  Arttırılmış	  deprem	  
etkisi,	  bu	  yükü	  tahmin	  etmeye	  yarar.	  

¤  Arttırılmış	  deprem	  etkisi	  plastik	  analizin	  çok	  basit	  bir	  eşdeğeri	  gibi	  de	  
düşünülebilir.	  



7	  Kasım	  1940	  

Tacoma	  Narrows	  Köprüsü’nün	  Göçmesi	  

Amerika’da	  Washington	  Eyaleti’nde	  bulunan	  Tacoma	  Narrows	  Köprüsü’nün	  
inşaatı	  yaklaşık	  2,5	  yıl	  sürmüş	  ve	  1	  Temmuz	  1940	  yılında	  trafiğe	  açılmıştır.	  
Yapıldığı	  tarihte	  dünyadaki	  üçüncü	  en	  uzun	  asma	  köprü	  unvanını	  almıştı.	  



7	  Kasım	  1940	  

Tacoma	  Narrows	  Köprüsü’nün	  Göçmesi	  

İnşaat	  sırasında	  köprü	  plağının	  rüzgarda	  yatay	  hareketleri	  gözlenmiş,	  çeşitli	  
tedbirler	  alınmasına	  rağmen	  durdurulamamıştır.	  7	  Kasım	  1940	  sabahında	  
hızı	  64km/h	  olarak	  ölçülen	  rüzgar	  sebebiyle	  köprü	  göçmüştür.	  Tubby	  
adındaki	  köpek	  haricinde	  can	  kaybı	  yaşanmamıştır.	  
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