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Çelik Yapılara Giriş



Sürdürülebilir Tasarım

¤ ABD’de binalardaki enerji kullanımı, tüm enerji 
kullanımının yaklaşık %40’ına karşılık gelmektedir. 
Bunun sonucu olarak da sürdürülebilir bina tasarımı 
ve yapımına doğru giderek artan bir eğilim vardır. Bu 
süreçte, çevresel negatif etkilerin en aza indirilmesi 
bina tasarımında ve yapımında esas olarak göz önüne 
alınan kavramlar olmaktadır. 

¤ LEED Sertifikası

¤ Neler yapılabilir?

¤ Çeliğin geri dönüşümü



AISC (Amerikan Çelik Yapım Derneği)

¤ Fabrikada üretilmiş yapısal çelik yapım endüstrisi için 

ABD’de teknik hususları ayrıntıları ile açıklayan ilk 

ticaret örgütü Amerikan Çelik Yapım Derneği’dir 

(AISC).

¤ Bu kâr amacı gütmeyen kuruluş, çelik binaların 

tasarımı ve yapımı konusunda AISC El Kitabı (AISC 

325-11) –bundan böyle “AISCM” olarak anılacaktır–

gibi birçok teknik el kitabı, tasarım kılavuzu ve 

şartname yayınlar ve ortaya koyar.



Çelik Yapıların Kısa Tarihi

¤ Demir ilk kez M.Ö. 1500 yıllarında Kuzeydoğu Anadolu ve KaAasya'da

üretilip kullanılmıştır. 

¤ 18. yüzyılda İngiltere’de ham demir üretiminin başlamasıyla birlikte

demir yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

¤ Demir kullanılarak inşa edilen ilk yapılar köprülerdir. Kullanılan ilk 

malzeme fonttur. Fontun basınç dayanımı yüksek, çekme dayanımı ise

düşüktür. 



Çelik Yapıların Kısa Tarihi

¤ Coalbrookdale köprüsü 1779 ilk demir köprü

¤ 1700’lere kadar demirin işlenmesinde zengin karbon içeriği nedeniyle
odun kömürü kullanılmaktaydı, ancak o yıllarda Avrupa ormanlarının
tükenme tehlikesi demirin işlenmesini zorlaştırmıştı. 

¤ Kok kömürü çelik çağını başlatan büyük bir buluş olarak kabul edilir. 



Çelik Yapıların Kısa Tarihi

¤ Demir her zaman yığma ve ahşap yapılarda ve kafes sistemlerde birleşim elemanı 
olarak kullanılmıştır.

¤ 18nci yüzyılın ikinci yarısında endüstri devrimiyle birlikte teknolojide birçok yenilik ve 
değişiklik olmuştur. Bu yeniliklerden birisi de yapısal malzeme olarak demirin daha 
ucuz elde edilmesiyle ilgili teknolojik yeniliklerdir. 

¤ Font demir diğer yapısal malzemelerden (taş, tuğla, ahşap, vb.) daha mukavemetlidir, 
tastan daha esnektir, ve hafif yapıların inşasına yol açmıştır (uzun açıklıklı köprüler, 
marketler, 

¤ 1820-1840’lardan sonra font demirin yerine islenmiş̧ demir kullanılmaya başlanmıştır. 

¤ 1780’lerde islenmiş̧ demirde haddelenmiş̧ ürünler barlarla kullanılmaya başlanmıştır ve 
1850’lerde artık I profiller üretilmeye başlanmıştır. 

¤ 1855’de Bessemer işlemi bulunmuş̧ ve 1870’de Bessemer Konvertör’ünün kullanılmaya 
başlanmasıyla demirden elden edilen ürünler yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. 

¤ 1890’da yapısal çelik işlenmiş̧ çeliğin yerine geçerek ana yapısal malzeme olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 

¤ 19ncu yüzyılın sonlarından 1970’lere kadar birçok çelik köprü göçmüştür. Buna sebep 
olarak insan hatası, yeni teknolojiler, malzeme, yükler vb. gösterilebilir. 



Çelik Üretimi

Demir cevheri, yüksek fırında kok kömür ile yakılıp ergitilerek ham demir
elde edilir. Kok kömürünün iki fonksiyonu vardır; birincisi gerekli sıcaklığı
sağlamak, ikincisi ise demir ile kimyasal reaksiyona girmek. Kok kömürdeki
karbon demir ile alaşım meydana getirir, ayrıca bu alaşım yani ham demir
cevherden gelen Silisyum, Alüminyum, Kükürt gibi maddeleri de ihtiva
eder. İşlem sonunda cüruf ve yüksek fırın gazları da ortaya çıkar.

Cüruf, yoğunluğu az olduğundan ergimiş ham demirin üzerinde toplanır ve
yüksek fırındaki cüruf deliğinden dışarıya atılır. Elde edilen ham demirin
karbon oranı yüksek (%3-5) olduğundan şekil değiştirmeye ve
kaynaklanabilmeye elverişli değildir. Bu nedenlerle ham demir işlenerek,
kullanılan yöntem ve katkılara bağlı olarak çelik veya dökme demir
üretilebilir. Dökme demir kupol fırınında üretilir. İçeriğinde yaklaşık olarak
%2~4 oranında karbon vardır. Çelik ise Siemens-Martin, Elektrik Arkı,
Oksijen Üfleme gibi yöntemlerle elde edilebilir. Bu yöntemler sonucunda
dökme çelik, dövme çelik veya hadde ürünü çelik elde edilir.



Çelik Üretimi

Isıl işlem sırasında eriyik hale gelmiş çeliğin bünyesinde karbon
monoksitten dolayı gaz habbecikleri bulunur. Bu haldeki çeliğe gazı
alınmamış çelik denir. Silisyum, Alüminyum, Manganez, Kalsiyum gibi
maddeler eklenerek, eriyik halde bulunan çelikteki oksijen bağlanarak gaz
habbeciklerinin oluşumu engellenir. Böyle çeliğe ise gazı alınmış çelik denir.
Gazı alınmış çelikte kükürt ve fosforun yoğunlaştığı yerler (yığılma
bölgeleri) daha az oluştuğundan, bu çelik kaynaklanma, yorulma ve
bükülme bakımından daha elverişlidir.

Üretilen çelik haddeleme adı verilen şekillendirme işlemine tabi tutulursa
istenilen şekli alan ürünler elde edilir. Haddeleme belirli bir sıcaklığın
üstündeki çelikte yapılabildiği gibi göreceli olarak daha düşük sıcaklıktaki
çelik malzemeye de uygulanabilir. Dolayısıyla; haddeleme yöntemi sıcak
veya soğuk olarak adlandırılır. Soğuk haddeleme, görece düşük sıcaklıkta
malzemeye verilen plastik deformasyonun derecesine bağlı olarak çeliğin
mekanik özelliklerini değiştirir, oysa metalin plastik şekil değiştirmesi
belirli bir sıcaklığın üzerinde yapılırsa, mekanik özelliklerinde herhangi bir
değişiklik olmaz. Sıcak haddeleme sırasında kalıplara döküm yapılarak
çelik katı eriyiğinden elde edilen slab, kütük veya blum denilen mamüller
merdaneler yarımıyla şekillendirilir. Genelde haddeleme işlemi sırasında
sıcaklık 12000C-8000C aralığında değişmektedir. 



Çelik Üretimi



Çelik Üretimi



Üretim Aşamaları

Çelik Üretimi



Döküm Kalıbı

Çelik Üretimi



Haddeleme

Çelik Üretimi



Yapısal Çelik



Çelik Yapıların Avantaj ve Dezavantajları

Üstün Özellikleri

¤ Yüksek “Mukavemet / Ağırlık” oranı

¤ Homojen ve izotrop olması

¤ Elastisite modülü yüksek

¤ Süneklik ve yüksek enerji yutma kapasitesi

¤ Kolay - hızlı inşaat (BA ve Ahşaba göre)

¤ Güçlendirme ve tadilat nispeten kolaydır

¤ Sökülüp yeniden kullanılabilir, geri
dönüştürülebilir

¤ Montaj bittikten sonra mukavemet
kazanması için beklemek gerekmez

¤ Çeşitli birleşimler oluşturma olanağı

¤ İskeleye ihtiyaç duyulmaması

¤ Çok soğuk veya sıcak havalarda imalat

Sakıncalı Özellikleri

¤ Korozyon önleme maliyeti

¤ Yangına karşı dayanım maliyeti

¤ Ses ve ısı yalıtımı maliyeti

¤ Lokal ve global burkulma
problemleri

¤ Yorulma ve kırılma

¤ Gevrek kırılma riski (gerilme
yığılması veya hidrojen sebebiyle)

¤ Birleşim maliyeti



Yapısal Çeliğin Özellikleri



Çelik Çekme Deneyi



Çelik Çekme Deneyi







Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği

Sıcak Haddelenmiş Yapısal Çeliklerde
Karakteristik Akma Gerilmesi ve Çekme Dayanımı

Çelik
Kalitesi t ≤ 40mm 40mm < t ≤ 80mm

TS EN 10025 Fy (N/mm2) Fu (N/mm2) Fy (N/mm2) Fu (N/mm2)

S235 235 360 215 360

S275 275 430 255 410

S355 355 510 335 470

S450 440 550 410 550



Genleşme Derzi



Yapısal Çelik Profiller ve ASTM Adlandırmaları 



Çeliğin Kimyasal Yapısı



Çeliğin Kimyasal Yapısı



Yapısal Çelik Profilleri 

¤Sıcak Haddelenerek Üretilmiş Çelik Profiller

¤Yapma Enkesitli Profiller



AISCM Bölüm 1’de listelenen sıcak haddelenerek
üretilmiş çelik profillere örnekler aşağıdadır:









Türkiye’de Kullanılan Çelik Kesitler

¤ H Kesitler (HEA – HEB)

¤ I Kesitler (IPN – IPE)

¤ U Kesitler (UPN – UPE)

¤ L Kesitler (Çoğunlukla eşit kenarlı)

¤ Boru – Kutu – Levhalar – Lamalar - Çubuklar



Yapma Enkesit Örnekleri



Çelik Yapıların
Tasarım ve Yapım Süreci



En Temel Çelik Yapı Elemanları





Çelik Binalarda Taşıyıcı Sistem Tipleri 

Çelik binalarda en yaygın olarak kullanılan 
taşıyıcı sistem tipleri (başka bir deyişle, 
birkaç yapısal elemanın birleşimiyle 
oluşturulan sistemler) makaslar, moment 
çerçeveleri ve çaprazlı çerçevelerdir.











Bina Yönetmelikleri ve Tasarım Şartnameleri 

Yönetmelikler kamu güvenliği ve sağlığını 
garantiye alacak şekilde yapılar yapılmasını 

sağlayan üzerinde uzlaşılmış bir dizi minimum 
şartları tarifleyen kurallar topluluğudur. 

Mühendisin sorumluluğu yapının davranışını 
anlamak ve yönetmeliği doğru şekilde 

uygulamaktır... 



¤ Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYE Eylül 2016)

¤ TS 498 “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri” 

¤ (Eski) TS 648 “Çelik Yapıların Hesap Ve Yapım Kuralları”

¤ Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar (2018)

¤ TS EN 1991-1-1 “Yapılar Üzerindeki Etkiler - Bölüm 1-1: Genel Etkiler - Yoğunluklar, Binaların 
Zatî Ağırlıkları Ve Maruz Kaldığı Diğer Yükler (Eurocode 1)”

¤ TS EN 1991-1-2 “Yapılar Üzerindeki Etkiler - Bölüm 1-2: Genel Etkiler - Yangına Maruz Kalan 
Yapılar Üzerindeki Etkiler (Eurocode 1)”

¤ TS EN 1991-1-3 “Yapılar Üzerindeki Etkiler - Bölüm 1-3: Genel Etkiler - Kar Yükleri (Eurocode 1)”

¤ TS EN 1991-1-4 “Yapılar Üzerindeki Etkiler - Bölüm 1-4: Genel Etkiler - Rüzgâr Etkileri 
(Eurocode 1)”

¤ TS EN 1993-1-1 “Çelik Yapıların Tasarımı - Bölüm 1-1: Genel Kurallar Ve Binalara Uygulanacak 
Kurallar (Eurocode 3)”

¤ TS EN 1993-1-2 “Çelik Yapıların Tasarımı - Bölüm 1-2: Genel Kurallar - Yangına Karşı Yapısal 
Tasarım (Eurocode 3)”

Türkiye

Standart ve Yönetmelikler



Çelik Yapı Tasarımı ve Yapım Süreci

¤ Bina türü çelik bir yapının 
tasarım işlemi, doğası gereği 
tekrar gerektirir ve genellikle 
mimarın bina sahibi için 
şekillendirdiği taslak 
şeklindeki çizimlerle başlar.

¤ Ön boyutlama ve global 
analizin ardından tasarıma 
geçilir.

¤ Özellikle birleşim detaylarına 
imalatı yapacak firmanın 
teknik elemanları ile birlikte 
karar verilmelidir.

¤ Projeler, imalat ve montaj 
konusunda uzman kişiler 
tarafından mutlaka kontrol 
edilmelidir.



Modelleme

¤ Model nedir?

¤ İdealizasyon

¤ Tam doğru model

¤ Modellenmesi doğru olmayan 
elemanlar

¤ Yönetmelik Bilgisi

¤ Program kabiliyeti

¤ Gelişmiş ayarlar

¤ Yük tanımları

¤ Veri kontrolü

¤ Global analizin önemi

¤ Çözüm tek değil

¤ Tecrübe

¤ Kendi kurallarınız

¤ Mimar ve mühendislerle ortak 
çalışmak

¤ Mimari projeyi olduğu gibi 
kabul etme konusu



Düşey ve Yatay Yük Yolları ve Yapısal Çok Bağlılık

¤ Yük yolu, bir yükün yapıya etkidiği noktadan temele 
ulaşana kadar izlediği yoldur.

¤ Yapısal Çok Bağlılık: Yüklerin birden fazla yük yolu 
tarafından aktarılabilmesi yeteneği. Çok bağlı bir 
yapıda alternatif yük yolları vardır. Amaç bir elemanın 
göçmesi durumunda yapının tamamen göçmesinin 
önüne geçilmesidir. 







Çatı ve Döşeme Sacı Yerleşimi



Çatı ve Kat Döşemeleri Taşıyıcı Sistem Yerleşimi

Çatı veya normal kat döşemesi taşıyıcı sistem 
elemanlarının yerleşiminde, aşağıdaki ölçütlere inşa 
edilebilirlik ve ekonomi açısından dikkat edilmelidir:

¤ İkincil kirişler veya kafes gövdeli çelik kirişler (ana 
kirişler tarafından taşınan) uzun açıklık 
doğrultusunda yerleştirilmelidir. Ana kirişler kısa 
doğrultuda yerleştirilmelidir. 

¤ İşçilik maliyetlerini azaltmak ve tasarımı 
basitleştirmek için en uygun kiriş aralığı kullanarak 
ikincil kiriş sayısı azaltılabilir. 



Çatı ve Kat Döşemeleri Taşıyıcı Sistem Yerleşimi

¤ İkincil kirişler kolon gövdelerine, ana kirişler kolon 
başlıklarına bağlanmalıdır.

¤ Amerika’da SDI (Çelik Döşeme Sacı Derneği) 
tarafından önerilen en büyük güvenli açıklık değeri 
başlangıç kriteri olabilir.

¤ Projenin yapılacağı bölgede rahatlıkla temin 
edilebilecek saclar kullanılmalıdır.

¤ Kat döşemelerinde sıkça kompozit sistemler 
kullanılır, seçilecek sacın bu davranışa uygun olması 
önemlidir.

¤ Döşeme sacı tercihen en az dört kirişi geçmelidir. 3 
açıklıklı döşeme sacı kullanılmalıdır.





Kaynak


