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Kompozit Olmayan Kirişler
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Kirişler

¤ Kirişler esas olarak güçlü eksenleri etrafında eğilme etkisi altındadır.

¤ Kirişler için temel tasarım kontrolleri
¤ Eğilme
¤ Kesme
¤ Sehim (düşey yerdeğiştirme)

¤ Eğilme etkisindeki bir kesitte, en dış lifteki eğilme gerilmesi

fb = Mc/I = M/S à My = FyS

¤ Kesitin tamamının akma sınırına gelmesiyle kirişte bir plastik mafsal 
oluştuğu andaki momente «Plastik eğilme momenti» denilir.

Mp = FyZ

¤ Mp değeri tam yanal desteğe sahip bir kirişin maksimum moment veya 
karakteristik eğilme momenti dayanımıdır.

¤ Standart kesitler için elastik ve plastik mukavemet momenti (S ve Z) 
değerleri tablolardan kolaylıkla bulunabilir.



Eğilme Elemanlarında Gerilme Dağılışı



Kirişlerin Sınıflandırılması

¤ Kompakt kesitler
¤ Yerel burkulma olmadan eleman kapasitesine ulaşır

¤ Gövde ve flanşın her ikisi de kompaktlık sınırı altında kalmalıdır.

¤ Kompakt olmayan kesitler
¤ Enkesitin sadece bir bölümü yerel burkulma oluşmadan akma dayanımına ulaşır

¤ Narin kesitler
¤ Eleman dayanımını yerel burkulma belirler

¤ Basınç elemanlarının narin kesitlerden seçilmemesi önerilmektedir. Profil 
tablolarındaki kesitlerin büyük çoğunluğu narin değildir.

¤ Rijitleştirilmiş enkesit parçası
¤ İki ucu da desteklenmiş enkesit parçası
¤ Örneğin I enkesitin gövdesi

¤ Rijitleştirilmemeiş enkesit parçası
¤ Sadece bir ucu desteklenmiş enkesit parçası

¤ Örneğin I enkesitin başlığı



Kirişlerin Sınıflandırılması - AISC



Kirişlerin Sınıflandırılması - ÇYTHE



Kompozit Olmayan Kirişler

Eğilme Momenti Dayanımı



Tasarım Eğilme Momenti

¤ Kompakt kesitli kirişler için temel tasarım eğilme momenti dayanımı

Mu ≤ 𝜙bMn

¤ Mu : Arttırılmış eğilme momenti
¤ 𝜙b : 0.9

¤ Mn : Karakteristik eğilme momenti dayanımı
¤ 𝜙bMn : Tasarım eğilme momenti dayanımı

¤ Mn hesaplanırken aşağıdaki durumlar göz önüne alınmalıdır
¤ Yanal burulmalı burkulma (YBB)
¤ Başlığın yerel burkulması (BYB)
¤ Gövdenin yerel burkulması (GYB)

¤ BYB ve GYB, başlığın veya gövdenin kompakt sınırlar içinde kalmaması 
durumunda dikkate alınır.



Yanal Burulmalı Burkulma

¤ Yanal destek noktaları 
arasındaki mesafede, eğilme 
yüklerinin belli bir değerin 
üzerine çıkması sonucu, 
enkesitin basınç gerilmeleri 
etkisindeki kısmı, dönerek, 
yanal dışa doğru bir 
şekildeğiştirme yapar.

¤ Eleman enkesitinin ağırlık 
merkezi ile basınç başlığı 
arasında bir çapraz veya 
benzeri bir destek eklenmesi 
ile YBB dayanımı artırılabilir.

¤ Döşeme sacı da güçlü 
ekseninde YBB’ye karşı sürekli 
bir destekleme sunmaktadır.



Yanal Olarak Desteklenmiş Kirişler



Yanal Olarak Desteklenmiş Kirişler

Döşeme sacı 
tarafından sürekli 
olarak desteklendiği 
kabul edilebilir

Sadece tali kirişler tarafından 
desteklendiği kabul edilir.



Karakteristik Eğilme Momenti Dayanımı

¤ Tam yanal stabilite sağlanması veya yanal destekler arası mesafe olan 
Lb’nin, Lp’den küçük olması durumunda

Mn = Mp = FyZx

¤ YBB oluşmaması için yanal destekler arası mesafenin (Lb) üst sınırı

𝐿# = 1.76𝑟*
+
,-

¤ Elastik YBB oluşacak yanal olarak desteklenmeyen maksimum uzunluk

¤ Çift simetrili I kesitlerde c=1.0, U kesitlerde 𝑐 = /0
1

2-
34

¤ 𝑟561 =
2-34
78

veya çift simetrili I kesitlerde 



Karakteristik Eğilme Momenti Dayanımı

¤ Kompakt I ve U kesitler için;

¤ Lp < Lb ≤ Lr

¤ Lb > Lr

Mn = FcrSx ≤ Mp



Cb : Moment düzeltme katsayısı



Kompakt Olmayan Kesitler

¤ Kesitlerin önemli bir kısmı kompakttır, eğilme altında narin kesit 
parçalarıyla pek karşılaşılmaz. Gövdenin kompakt, başlığın kompakt 
olmadığı bir kesit için aşağıdaki formül ile hesap yapılabilir.



Kompozit Olmayan Kirişler

Kesme Dayanımı



Kesme Kuvveti Etkisine Göre Tasarım



Kesme Kuvveti Etkisine Göre Tasarım



Kesme Kuvveti Etkisine Göre Tasarım

¤ I enkesitlerde gövdenin yanal burkulma narinliğine (h/tw) bağlı 
olarak Cv 1.o alınabilir;

¤
/
54
≤ 2.24 +

,-
→ 𝐶> = 1.0



Kesme Kuvveti Etkisine Göre Tasarım

¤ Gövde narinlik şartını sağlamayan I enkesitli profiller ile tüm çift 
ve tek simetri eksenli elemanlar için 𝜙v=0.9 alınır. (Boru enkesitli
profiller hariç.)

¤
/
54
≤ 1.10 @A+

,-
→ 𝐶> = 1.0

¤ 1.10 @A+
,-

< /
54
≤ 1.37 @A+

,-
→ 𝐶> =

D.DE FAG
H-

I
J4

¤
/
54
< 260 → 𝑘> = 5

¤ T profillerin gövdeleri için kv=1.2
¤ Diğer çelik enkesitler için Cv=1.0 (istisnalara yönetmelikten bakınız)

¤ Türk Çelik Yönetmeliği’nde ( ve AISC360-16’da) kv değerleri 10.2.1 
(G2.1-b-2) maddesinde açıklanmıştır. Ara rijitlik levhalarının 
kullanılmadığı durumlarda kv=5.34 alınmaktadır.



Kompozit Olmayan Kirişler

Kullanılabilirlik



Kullanılabilirlik

¤ Kirişler kullanılabilirlik (serviceability) açısından iki ana sınır durumuna 
göre kontrol edilmelidir
¤ Düşey yerdeğiştirme (sehim)
¤ Kat titreşimi (Bölüm 12’de işlenmiştir)

¤ TÇY - Kullanılacak yük kombinasyonları (Sabit + hareketli yük)
¤ G+Q (kısa süreli)
¤ G+0.5S
¤ G+0.5Q (uzun süreli)
¤ G+0.5Q+W (yatay yerdeğiştirme için)

¤ TÇY – Hareketli yükler: Kat döşemelerinde L/360, çatı döşemelerinde L/240

¤ TÇY – Sabit + hareketli yükler: L/300, konsol kirişler L/150

Eleman Hareketli yük Kar veya rüzgar yükü Sabit + hareketli yük

Çatı katı elemanları

Alçı tavan taşıyan L/360 L/360 L/240

Alçı olmayan tavan taşıyan L/240 L/240 L/180

Tavan taşımayan L/180 L/180 L/120

Normal kat elemanları L/360 Uygulanmaz L/240



Kesme Kuvveti, Moment ve Yerdeğiştirme Formülleri

Yükleme Maksimum
Kesme Kuvveti

Maksimum
Eğilme Momenti

Maksimum
Yerdeğiştirme

Düzgün yayılı yük (w) 
etkisindeki basit kiriş 𝑉 =

𝑤𝐿
2 𝑀 =

𝑤𝐿1

8 ∆=
5𝑤𝐿R

384𝐸𝐼
Açıklık ortasında tekil 
yük (P) olan basit 
kiriş

𝑉 =
𝑃
2 𝑀 =

𝑃𝐿
4 ∆=

𝑃𝐿V

48𝐸𝐼
Düzgün yayılı yük (w) 
etkisindeki konsol 
kiriş

𝑉 = 𝑤𝐿 𝑀 =
𝑤𝐿1

2 ∆=
𝑤𝐿R

4𝐸𝐼
Konsol kiriş ucunda 
tekil yük (P) 𝑉 = 𝑃 𝑀 = 𝑃𝐿 ∆=

𝑃𝐿V

3𝐸𝐼



Kompozit Kirişler



Kompozit Kirişler

¤ Sürekli ve rijit olarak betonarme bir plakla bağlanmış çelik kirişe 
kompozit kiriş denilir.

¤ Farklı şekillerde kompozit kiriş yapılabilse de günümüzde en yaygın
olarak uygulanan şekil verilmiş metal sac üzerine beton kullanılarak 
oluşturulan tiptir.

¤ Eğilme altında, çelik çekme, beton basınç kuvvetlerini alır.

¤ Kompozit kiriş kullanılarak
¤ Yükseklik %30 kadar azaltılabilir
¤ Çelik ağırlığı %50-100 kadar düşürülebilir



Kompozit Kiriş Bileşenleri

¤ Şekil verilmiş sac
¤ Genellikle trapez sac tercih edilir
¤ Trapez sac kirişe dik veya paralel yerleştirilebilir.
¤ Dökülecek betona kalıp vazifesi görür
¤ Beton ile sürtünmeyi artırabilmek için farklı firmalar pürüzlü veya farklı büküm teknikleri 

ile şekillendirdikleri saclar üretmektedir.

¤ Donatı
¤ Islak beton sadece metal sac tarafından taşınamayacağı için, beton içine donatı 

yerleştirilir.
¤ Çoğunlukla hasır donatı kullanılır

¤ Çelik ankraj (stud)
¤ Başlıklı çelik ankrajlar çelik kirişin üst başlığına kaynaklanır
¤ Yatay kesme kuvvetini aktarmak üzere yeterli sayı ve aralıkta yerleştirilir
¤ Beton döşemenin tamamının hesapta dikkate alınabilmesi için yeterli sayıda olmalıdır, 

daha az çelik ankraj kullanılması durumunda döşeme, kısmi etkileşimli kompozit sistem 
olarak hesaplanır.



Çelik Ankrajlar



Çelik Ankrajlar



Çelik Ankrajlar



Konstrüktif şartlar

Döşeme Sacı ve Çelik Ankrajlar



Konstrüktif şartlar

Döşeme Sacı ve Çelik Ankrajlar (TÇY)



Zayıf ve kuvvetli çelik ankraj yerleşimleri

Çelik Ankrajlar



Çelik Ankrajlar



¤ Kullanılan kayma bağlantılarının sayısı, gerekli tasarım dayanımının 
sağlanması için beton döşemenin ne kadarının etkileşime gireceğinin bir 
foksiyonudur.

¤ Genellikle kısmi etkileşimli olacak sayıda çelik ankraj uygulamak daha
ekonomik sonuçlar vermektedir.

¤ Betonda ezilme veya çelikte akmaya sebep olacak minimum kesme kuvvetinin, 
çelik ankrajların toplam kayma dayanımı ile karşılaştırılmasına göre etkileşim 
oranı bulunur.

¤ Kompozitlik oranı = ∑XY
Z[\(,-^_;E.abcde^d)

≥ 0.25 (%25)

¤ Ac=btc (Beton alanı)

¤ Bir çelik ankrajın karakteristik kayma dayanımı

¤ 𝑄j = 0.5𝐴6l 𝑓′o𝐸o ≤ 𝑅q𝑅#𝐴6l𝐹s
¤ Asa= Çelik ankrajın enkesit alanı
¤ Fu= Çelik ankrajın minimum (karakteristik) çekme dayanımı
¤ Rg ve Rp: Azaltma katsayıları

Tam veya kısmi etkileşimli kompozit kiriş

Kompozit Kiriş Dayanımı



Rg ve Rp Azaltma Katsayıları

Kompozit Kiriş Dayanımı



Kompozit Kiriş Dayanımı

¤
/
54
≤ 3.76 +

,-
olması durumunda kompozit enkesitte plastik gerilme dağılımı yöntemi kullanılabilir, 

aksi halde eğilme dayanımı elastik gerilmelerin süperpozisyonu ile bulunmalıdır.

¤ Kompozit enkesiti analiz edebilmek amacıyla beton enkesiti, eşdeğer çelik enkesite dönüştürülür.

¤ Bu dönüşüm beton ve çeliğin elastisite modüllerinin oranına bağlıdır

¤ 𝑛 = +_
+d

à Es = 200.000MPa, 𝐸o = 0.043𝑤oD.b 𝑓′o

¤ wc=2320kg/m3 (Betonun birim hacim ağırlığı)

¤ f ’c= 28 günlük beton karakteristik basınç dayanımı

¤ Ac=b*tc (Beton alanı), Act=Dönüştürülmüş beton alanı



Etkin döşeme genişliği

Kompozit Kiriş Dayanımı



Etkin döşeme genişliği

Kompozit Kiriş Dayanımı



¤ Beton döşeme, eşdeğer çelik enkesitine dönüştürüldüğünde bu enkesitin
plastik tarafsız ekseninin (PTE) yeri paralel eksen teorisine göre 
belirlenebilir.

¤ u𝑦 = ∑^*
∑^

¤ PTE, üstünde ve altında kalan alanların eşit olduğu noktadan geçer.

¤ Çelik kompozit kirişler göz önüne alındığında PTE’nin bulunabilmesi için 
tek bir pratik formül yoktur, şartlara bağlı olarak farklı yaklaşımlarla 
bulunur. 

¤ PTE üç farklı noktada olabilir
¤ Beton döşemenin içinde
¤ Kiriş başlığının içinde
¤ Kiriş gövdesinin içinde

Plastik Tarafsız Eksen (PTE)

Kompozit Kiriş Dayanımı



Plastik Tarafsız Eksen (PTE) beton döşeme içinde

Kompozit Kiriş Dayanımı

¤ 𝜙Mn=min(𝜙Ty;𝜙Cy) à 𝜙=0.9

¤ 𝑎 = ^_,-
E.abcdexy

y



Plastik Tarafsız Eksen (PTE) kiriş başlığı içinde

Kompozit Kiriş Dayanımı



Plastik Tarafsız Eksen (PTE) kiriş gövdesi içinde

Kompozit Kiriş Dayanımı



Geçici Destek ve Ters Sehim

¤ Beton yeni döküldüğünde henüz dayanım kazanmadığı için kirişler 
kompozit kesit dayanımında olamayacak ve beton ağırlığıyla sehim 
yapacaktır.

¤ Bunun önüne geçmek amacıyla yapım aşamasında çelik kirişlerin altına
geçici destekler konulabilir.

¤ Geçici destek konulmadığı durumlarda beton priz aldığında sehimden 
kaynaklı olarak çok düzgün bir döşeme yüzeyi elde edilemez bu sebeple 
yüzeyi düzlemek için ilave malzeme ve işçilik ihtiyacı doğar.

¤ Bu durumu önlemek için çelik kirişlere ters sehim verilebilir. Ters sehim
miktarı, pratikte, yapım aşamasındaki sabit yükler altında oluşacak düşey
yerdeğiştirmenin %75-85’i civarında tercih edilir.

¤ 7.6m’den daha kısa kirişlere ters sehim verilmemesi ve ters sehim miktarının 
19mm’den daha az olmaması önerilmektedir.

¤ Pratikte, yapım aşamasında sabit yükler altındaki sehim L/360’tan veya 
25mm’den fazla ise ters sehim verilmesi önerilmektedir.

¤ Geçici desteklerin kullanılmadığı durumlarda çelik kiriş yapım 
aşamasındaki tüm sabit ve hareketli yükleri tek başına taşıyabilecek 
dayanımda olmalıdır.



Düşey Yerdeğiştirme

¤ Düşey yerdeğiştirme yük, eleman boyu, elastisite modülü ve atalet 
momenti ile orantılıdır.

¤ Kompozit elemanların üzerinde yapım aşamasında farklı yükler 
bulunduğu gibi atalet momenti de beton prizini aldıkça değişmektedir. 
Sonrasında uzun süreli işletme yükleri altındaki sehimi de hesaba 
kattığımızda çok fonksiyonlu bir problem ile karşılaşmaktayız.

¤ Bu bağlamda çeşitli kabuller ve öneriler ile tasarım yapılmaktadır.
¤ Efektif bir dönüştürülmüş atalet momenti değeri kullanılır.
¤ Tam etkileşimli kompozit bir kirişte Ieff = Itr = ∑(I + Ad2)
¤ Hesapta kullanılacak atalet momenti Igerçek=0.75Ieff

¤ Kompozit kirişler çoğunlukla kat elemanlarıdır
¤ Hareketli yükler altında sehim: ΔLL ≤ L/360
¤ Toplam yük altında sehim: ΔTL ≤ L/240

¤ Kompozit kirişte beton sabit bir basınç yükü durumunda olacağından
sünme etkilerinin de kontrol edilmesi gerekmektedir.
¤ Sünme hesabında elastisite modülleri oranı olan n yerine 2n veya 3n 

kullanılır. (AISC 2n değerini önermektedir)
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