
iii  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Erman Can SAĞANDA 

erman can sağanda 

Anabilim Dalı : ĠnĢaat Mühendisliği 

Programı : Yapı Mühendisliği 

 

HAZĠRAN 2011 

 

ÇERÇEVE TÜRÜ BETONARME BĠR YAPI SĠSTEMĠNDE YATAY YÜK 

DAĞILIMININ KAPASĠTE EĞRĠSĠNE ETKĠSĠ 

 

Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Ercan YÜKSEL 

 



iv  

 

 

 

 

 



v  

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZĠRAN 2011 
 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Erman Can SAĞANDA 

501081030 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 06 Mayıs 2011 

Tezin Savunulduğu Tarih : 10 Haziran 2011 

 

Tez DanıĢmanı : Doç. Dr. Ercan YÜKSEL (ĠTÜ) 

EĢ DanıĢman : Doç. Dr. Kasım Armağan KORKMAZ 

(SDU) 

Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN (ĠTÜ) 

 Doç. Dr. Konuralp GĠRGĠN (ĠTÜ) 

Doç. Dr. Bülent AKBAġ (GYTE) 

  

 

ÇERÇEVE TÜRÜ BETONARME BĠR YAPI SĠSTEMĠNDE YATAY YÜK 

DAĞILIMININ KAPASĠTE EĞRĠSĠNE ETKĠSĠ 

 



vi  

 



iii  

ÖNSÖZ 

Yüksek lisans öğrenimim ve tez çalıĢmam süresince bana her zaman yardımcı olan 

ve bilgilerini paylaĢan tez danıĢmanı hocalarım Doç. Dr. Ercan Yüksel'e, Doç. Dr. 

Kasım Armağan Korkmaz'a, her anlamda desteklerini esirgemeyen Sn. Ceyda Nur'a, 

uzun çalıĢma saatlerinde yanımda olan ve sevgisiyle bana güç veren Sn. Negrican 

Sandalcı'ya ve tüm öğrenim hayatım boyunca bana maddi ve manevi destek olan, her 

an beni destekleyen, inanan ve güvenen aileme sonsuz teĢekkürlerimi sunmayı bir 

borç bilirim. 

 

 

 

Haziran 2011 

 

         Erman Can SAĞANDA 

               ĠnĢaat Mühendisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv  

 

 

 

 

 



v  

ĠÇĠNDEKĠLER  

                                                                                                                                                 Sayfa 

ÖNSÖZ ....................................................................................................................... iii 
ÖZET .......................................................................................................................... xi 
SUMMARY ............................................................................................................. xiii 

1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 
1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı ....................................................................................... 1 

1.2 Literatür Özeti ........................................................................................................ 1 

2. KAPASĠTE EĞRĠSĠNĠN ELDE EDĠLMESĠ ...................................................... 9 
2.1 Kapasite Eğrisinin Tanımı...................................................................................... 9 
2.2 Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ................................................................... 9 

2.2.1 Plastik mafsal hipotezi .......................................................................... 11 

2.2.2 Yayılı ĢekildeğiĢtirme varsayımı .......................................................... 13 

3. DOC3B YAZILIMININ ÖNEMLĠ ÖZELLĠKLERĠ ....................................... 15 
3.1 Statik  Yükleme Ġçin Denge Denklemleri ............................................................ 17 
3.2 Yapı Serbest TitreĢim Özelliklerinin Belirlenmesi .............................................. 19 
3.3 Jacobi Yöntemi..................................................................................................... 22 

3.4 Mod  Ģekillerinin normalize edilmesi ................................................................... 23 
3.4.1 Mod Ģekillerinin kütleye göre normalize edilmesi ................................ 23 

3.4.2 Yapıya ait mod Ģekilleri kullanılarak çeĢitli modal büyüklüklerin elde 

         edilmesi ................................................................................................. 24 

3.5 Doğrulama Örnekleri ........................................................................................... 24 

4. SAYISAL ÖRNEKLER ...................................................................................... 29 
4.1 Üç boyutlu çelik çerçevenin doğrusal analizi ...................................................... 29 
4.2 Yapı Sisteminin Özellikleri .................................................................................. 29 

4.2.1 Üç boyutlu yapı sisteminin alt - sistemlere ayrılması ........................... 30 
4.2.2 Serbest titreĢim analizi .......................................................................... 33 
4.2.3 Statik yükler için yapılan analiz sonuçların karĢılaĢtırılması ................ 37 

4.3 Yirmi Katlı Betonareme Bir Çerçeve Sistemin Analizi ....................................... 40 
4.3.1 Analiz için gerekli alt sistemlerin oluĢturulması ................................... 44 

4.3.2 KiriĢ ve kolon kesitleri için moment eğrilik iliĢkilerinin belirlenmesi . 46 
4.4 Serberst titreĢim analizi sonuçlarının karĢılaĢtırılması ........................................ 51 
4.5 Yatay Yük Dağılımı Etkisi ................................................................................... 54 

5. SONUÇLAR ......................................................................................................... 65 
KAYNAKLAR ......................................................................................................... 67 

ÖZGEÇMĠġ .............................................................................................................. 71 

 

 

 

 

 



vi  

KISALTMALAR  

  : Birim dönme (eğrilik) 

  : Birim boy değiĢimi 

  : Birim kayma 

dφ : Kesit dönmesi 

t  : Kesite etkiyen sıcaklık değiĢim miktarı 

Fi : Kesit tesirlerine bağlı fonksiyonlar 

FG   : Kesit kayma rijitliği 

y  : Donatıda akma ĢekildeğiĢtirmesi 

[S] : Sistem rijitlik matrisi 

[P0] : Yükleme matrisi 

Msağ : Sağ uçtaki moment 

Msol : Sol uçtaki moment 

Mbas : Çubuk üzerinde yükten oluĢan basit kiriĢ eğilme momenti  

L : Çubuk boyu 

iif  : Uç yerdeğiĢtirmesi 

EF : Çubuk eksenel rijitliği 

iik  : Birim yerdeğiĢtirme sabiti 

A(T) : Spektral ivme katsayısı 

S(T) : Spektrum katsayısı 

T : Bina doğal periyodu 

MN : Minimum hasar sınırı 

GV : Güvenlik sınırı 

GÇ : Göçme sınırı 

ATC : Applied Technology Council 

FEMA : Federal Emergency Management Agency 

DBYBHY : Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

a1 : Birinci (hakim) moda ait modal ivme 

Mx1 : x deprem doğrultusunda doğrusal elastik davranıĢ için tanımlana 

birinci moda ait etkin kütle 

V
 (i)

x1 : x deprem doğrultusunda (i)‟inci itme adımı sonunda elde edilen 

birinci moda (hakim) ait taban kesme kuvveti 

d1
(i)

 : (i). itme adımı sonundaki birinci moda ait modal yerdeğiĢtirme 

u
(i)

xN1 : Binanın tepesinde (N‟inci katında) x deprem doğrultusunda (i)‟inci 

itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait yerdeğiĢtirme 

Sdi1 : Birinci moda ait doğrusal olmayan spektral yerdeğiĢtirme 

Φ xN1 : Binanın en üst katında (N‟inci katında) x deprem doğrultusunda   

birinci moda ait mod Ģekli genliği 

Г x1 : x deprem doğrultusunda birinci moda ait katkı çarpanı 

d1
(p)

 : Birinci moda ait modal yerdeğiĢtirme istemi 

CR1 : Birinci moda ait spektral yerdeğiĢtirme oranı 



vii  

S
 (1)

ae1 : Ġtme analizinin ilk adımında birinci moda ait elastik spektral ivme 

S
 (1)

de1 : Ġtme analizinin ilk adımında birinci moda ait doğrusal elastik 

spektral yerdeğiĢtirme 

ω1
  (1)

 : BaĢlangıçtaki (i=1) itme adımında birinci (deprem doğrultusunda  

hakim)  titreĢim moduna ait doğal açısal frekans 

cu  : Kesitin en dıĢ lifindeki beton basınç birim ĢekildeğiĢtirmesi 

Teff : Efektif periyot 

eff  : Efektif sönüm 

ay : Akma ivmesi 

dy : Akma yerdeğiĢtirmesi 

A0 : Etkin yer ivmesi katsayısı 

cg  : Etriye içindeki bölgenin en dıĢ lifindeki beton basınç birim Ģekil 

değiĢtirmesi 

ADRS : Spektral ivme – spektral yerdeğiĢtirme spektrumu 

T0 : BaĢlangıç periyodu 

  : Rijitlik değeri 

  : Düktilite değeri 

B : Küçültme oranı 

wi : i. kat ağırlığı 

gi : i. kata ait ölü yük değeri 

qi : i. kata ait hareketli yük değeri 

[S] : Sistem rijitlik matrisi 

[P] : DıĢ yük matrisi 

[Q] : Düğüm noktası yük matrisi 

 

 

 



viii  

ÇĠZELGE LĠSTESĠ                                                                                              

                                                                                                                               Sayfa 

Çizelge 4.1 : Sisteme ait geometrik büyüklükler ve malzeme özellikleri ................. 30 

Çizelge 4.2 : Örnek 1 için elde edilen serbest titreĢim periyotları. ............................ 34 
Çizelge 4.3 : Eğilme momentleri arasındaki farklar. ................................................. 38 
Çizelge 4.4 : Kesme kuvvetleri arasındaki farklar. .................................................... 39 
Çizelge 4.5 : Normal kuvvet değerleri arasındaki farklar. ......................................... 40 
Çizelge 4.6 : Yapıya ait malzeme bilgileri, hesapta kullanılan yükler ve analiz için 

     gerekli olan diğer özellikler. ................................................................. 41 
Çizelge 4.7 :Kolonlar için geometrik büyüklükler ve boyuna donatı miktarları ....... 42 

Çizelge 4.8 : KiriĢler için geometrik büyüklükler ..................................................... 42 
Çizelge 4.9 : KiriĢ için elde edilen moment eğrilik iliĢkilerinin çizelge halinde  

     gösterimi ............................................................................................... 46 
Çizelge 4.10 : Kolonlar için elde edilen moment eğrilik iliĢkilerinin çizelge halinde 

       gösterimi. ............................................................................................ 47 
Çizelge 4.11 : SAP 2000 tarafından üretilen periyot ve kütle katılım değerleri. ....... 52 

Çizelge 4.12 : Birinci mod biçimi .............................................................................. 54 
Çizelge 4.13 : Birinci ve ikinci tip yatay yükleme biçimleri ..................................... 55 
Çizelge 4.14 : Kapasite eğrilerine ait en büyük değerler. .......................................... 57 

Çizelge 4.15 : 1. Kat kolonu (260 nolu çubuk eleman) için 1 ve 2  akslarına ait  

       moment - eğrilik iliĢkisi. ..................................................................... 63 

Çizelge 4.16 : 10. Kat kolonu (224 nolu çubuk eleman) için 1 ve 2 akslarına ait  

       moment - eğrilik iliĢkisi. ..................................................................... 63 

Çizelge 4.17 : 20. Kat kolonu (184 nolu çubuk eleman) için 1 ve 2 akslarına ait  

       moment - eğrilik iliĢkisi. ..................................................................... 64 
 

 

 



ix  

 



x  

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                                        Sayfa 

ġekil 2.1 : Kapasite eğrisi. ........................................................................................... 9 

ġekil 2.2 : Plastik mafsal hipotezine göre eğilme momenti eğrilik iliĢkisi. ............... 11 
ġekil 2.3 : Plastik mafsal varsayımına göre elastik ötesi Ģekil değiĢtirmeler. ........... 12 
ġekil 2.4 : ĠdealleĢtirilmiĢ moment eğrilik iliĢkisi. .................................................... 12 
ġekil 2.5 : DOC3B ile üretilen sonuçların [27]‟de var olan verilerle  

 karĢılaĢtırılması. ........................................................................................ 14 

ġekil 3.1 : Kullanılan düğüm noktaları yerdeğiĢtirmeleri. ......................................... 15 
ġekil 3.2 : DOC3B yazılımının genel akıĢ diyagramı ............................................... 16 

ġekil 3.3 : Gauss Ġndirge (Eliminasyon) yönteminin tablo halinde gösterimi ........... 20 
ġekil 3.4 : Doğrulama amaçlı kullanılan betonarme kiriĢ. ........................................ 26 
ġekil 3.5 : Sargılı.XLS ve M-KAPA.FOR ile elde edilen moment – eğrilik 

 diyagramları. ............................................................................................. 26 

ġekil 3.6 : Kolonanalizi.XLS ile DOC3B programlarının ürettiği sonuçların  

 karĢılaĢtırılması. ........................................................................................ 27 

ġekil 4.1 : Yapıya ait tipik kat planı. ......................................................................... 29 
ġekil 4.2 : Yapının üç boyutlu görünümü. ................................................................. 30 
ġekil 4.3 : X, Y, Z Doğrultularında bulunan altsistemlerin tipik görünümü. ............ 31 

ġekil 4.4 : Kullanılan serbestlik dereceleri. ............................................................... 32 
ġekil 4.5 : Hesapta kullanılan kütlelerin sistem üzerinde görünümü. ....................... 34 

ġekil 4.6 : Modal analiz sonucu elde edilen yerdeğiĢtirmelerin sistem üzerinde 

 gösterimi. .................................................................................................. 35 

ġekil 4.7 : Hesapta kullanılan yüklerin sistem üzerinde gösterimi. ........................... 37 
ġekil 4.8 : 2 aksında oluĢan eğilme momentlerinin karĢılaĢtırılması. ....................... 38 
ġekil 4.9 : 2 aksında oluĢan kesme kuvveti değerlerinin karĢılaĢtırılması. ............... 39 

ġekil 4.10 : 2 aksında oluĢan normal kuvvet değerlerinin karĢılaĢtırılması. ............. 40 
ġekil 4.11 : Yapıya ait tipik kat planı. ....................................................................... 41 

ġekil 4.12 : Seçilen kiriĢ kesiti................................................................................... 43 
ġekil 4.14 : 20 katlı yapı sistemin 3 boyutlu görünümü. ........................................... 44 
ġekil 4.15 : 1 nolu alt sistem için çubuk ve düğüm noktası bilgileri. ........................ 45 

ġekil 4.16 : Z doğrultusundaki alt sistem görünümü ve düğüm noktaları. ................ 46 
ġekil 4.17 : KiriĢ için elde edilen moment – eğrilik iliĢkisi. ..................................... 47 
ġekil 4.18 : Farklı normal kuvvet durumları için elde edilen moment – eğrilik  

   iliĢkileri. .................................................................................................. 48 

ġekil 4.19 : KiriĢler için elde edilen normal kuvvet – moment iliĢkileri. .................. 50 
ġekil 4.20 : 20 katlı yapı sitemi için ilk dört titreĢim modu. ..................................... 53 
ġekil 4.21 : Yatay yük dağılımları ............................................................................. 55 
ġekil 4.22 : Üç farklı yatay yük dağılımı için elde edilen kapasite eğrileri. .............. 56 
ġekil 4.23 : Üç farklı yatay yük dağılımı için elde edilen kat yatay  

   yerdeğiĢtirmeleri. .................................................................................... 57 
ġekil 4.24 : Göreli kat hareketlerinin değiĢimi .......................................................... 58 



xi  

ġekil 4.25 : Farklı yükleme durumları sonucunda meydana gelen moment  

   diyagramları. ........................................................................................... 59 
ġekil 4.26 : Farklı yükleme durumları sonucunda meydana gelen yayılı  

   Ģekil değiĢtirme diyagramları. ................................................................ 61 

 



xii  

ÇERÇEVE TÜRÜ BETONARME BĠR YAPI SĠSTEMĠNDE YATAY YÜK 

DAĞILIMININ KAPASĠTE EĞRĠSĠNE ETKĠSĠ 

ÖZET 

Yapı sistemlerinin malzeme ve geometri değiĢimi bakımından doğrusal olmayan 

analizini yapan DOC3B programının yeniden yazıldığı süreçte, farklı açılardan 

programın doğrulamasının yapılması ve çok katlı yapı sistemlerinde yatay yük 

dağılımının kapasite eğrisi üzerindeki etkisinin tartıĢılması amaçlanmıĢtır. 

Yirmi katlı bir yapı sisteminde üç farklı yatay yük dağılımı seçilmiĢtir. Bunlar üçgen, 

dikdörtgen ve birinci moda dayanan yatay yük dağılımlarıdır.  Taban kesme kuvveti, 

tepe yerdeğiĢtirmesi eğrileri, en büyük dayanıma karĢı gelen yatay yerdeğiĢtirme ve 

göreli kat ötelenme biçimleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Yapılan karĢılaĢtırmalarda açık olarak yatay yük dağılımının kapasite eğrisinin 

dayanım ve yerdeğiĢtirme bileĢenleri üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür. Üçgen 

yatay yük dağılımı kullanıldığında, birinci mod esaslı yatay yük dağılımına daha 

yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Birden fazla titreĢim modunun davranıĢ 

üzerinde etkili olduğu yapı sistemlerinde, daha doğru sonuçlara ulaĢabilmek için 

titreĢim modlarına dayalı yatay yük dağılım biçimlerinin kullanımı önerilmektedir. 
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EFFECT OF THE LATERAL LOAD DISTRIBUTION ON THE CAPACITY 

CURVE IN A FRAME TYPE REINFORCED CONCRETE BUILDING 

SYSTEM 

SUMMARY 

In the process of re-organization of DOC3B computer program which performs non-

linear analyses for the 3D structural systems, it is aimed to test the correctness of 

some parts of the program and accomplish an analytical work to evaluate the lateral 

load distribution effect on the capacity curve in multistorey buildings.  

Three different lateral load distribution functions have been selected for a 20 storey 

building. These are triangular type, rectangular type and first mode dependent lateral 

load distribution functions. Base shear vs. top displacement relation, lateral 

displacement and story drift patterns have been compared to evaluate the effect of 

lateral load distribution on capacity curve. 

It is observed clearly that the l ateral load distribution effects force and displacement 

components of the capacity curve. The triangular type lateral load distribution gives 

more close results to the ones obtained by using first mode dependent lateral load 

distribution. For the structures in which a number of vibrational modes are effective 

on the results, it is suggested to use lateral load distribution pattern depending on the 

numerous vibrational modes to reach more reasonable results. 
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1.  GĠRĠġ  

Son yıllarda yaĢanan büyük deprem felaketleri neticesinde elastik davranıĢ sınırının 

ötesindeki kapasitenin de hesaba katıldığı analiz yöntemleri yaygınlaĢmıĢtır. Bu tür 

hesap yöntemleri yapının davranıĢını daha gerçekçi olarak ortaya koymakta ve 

davranıĢın güç tükenmesi durumuna kadar adım adım takip edilebilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

Yapı sistemi, yapısal ve yapısal olmayan elemanlardan oluĢan bir bütündür. Bu 

elamanlar sistemin yük taĢıma ve ĢekildeğiĢtirme kapasitesine etki etmektedir. Yapı 

performansı, etki eden deprem talebi ile buna karĢı geliĢen hasarın sonucunda 

meydana gelmektedir. Yapı tasarım ilkeleri bu etkilerin sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu sebeplerden ötürü, betonarme çerçevelerin doğrusal olmayan bir hesap yöntemi 

olan kapasite spektrumu yöntemi kullanılarak mevcut kapasitesini ortaya koyan bir 

yazılım oluĢturmak amaçlanmıĢtır. 

1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı 

Bu tez çalıĢmasının amacı: 

     Yeni özellikler katılarak güncellenen DOC3B [1,2] bilgisayar programı ile üç 

boyutlu yapı sistemlerinin doğrusal davranıĢ durumunda analizlerinin yapılması 

ve doğrulamaya yönelik olarak programın irdelenmesi. 

     Betonarme çok katlı bir yapı sisteminin, Türker [3], farklı yatay yük dağılımları 

etkisindeki kapasite eğrilerinin elde edilmesi ve elde edilen sonuçların 

tartıĢılması.     

1.2 Literatür Özeti 

Kilar ve Fajfar [4], simetrik olmayan yapı sistemlerinin doğrusal olmayan analizi için 

bir metot geliĢtirmiĢtir. Üç boyutlu yapılar alt sistemlere indirgenerek sisteme ait 

kapasite eğrisi geliĢtirilmiĢtir. Bu indirgeme sonucunda kapasite eğrisinin daha pratik 

bir Ģekilde elde edilebilmesi amaçlanmıĢtır. GeliĢtirilen yöntem simetrik ve simetrik 
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olmayan yapılar üzerinde denenmiĢ ve burulmanın yapı davranıĢına etkileri ortaya 

konulmuĢtur. 

Mwafy ve Elnashai [5],  Lineer Olmayan Statik Analizlerin (LOSA) güvenilirliğini 

ve pratik olarak kullanımını araĢtırmıĢlardır. Bu sebepten ötürü çeĢitli perde çerçeve 

taĢıyıcı sistem türüne sahip yapılar seçilmiĢtir. Örnek olarak seçilen yapılardan 

bazıları düzensiz yapılar iken bazılarında da hiçbir düzensizlik bulunmamaktadır. Bu 

sistemler için farklı yatay yük dağılımları uygulanmıĢtır (üniform dağılım çok modlu 

dağılım ve ters üçgen dağılımı). Örnekler yapılan çalıĢma kapsamında hem lineer 

olmayan statik analizlere tabi tutulmuĢ hem de lineer olmayan dinamik analizler 

uygulanmıĢtır. Her iki tür analiz sonucunda elde edilen veriler karĢılaĢtırılmıĢtır.Yapı 

sisteminin doğru olarak modellenmesi, yapı türüne uygun yatay yük etkilerinin göz 

önüne alınması durumunda lineer olmayan statik analiz sonuçlarının yeter yakın 

derecelerde sonuçlar ürettiği gözlenmiĢtir. Statik analizlerin özellikle az katlı ve 

düzenli yapılarda çok iyi sonuçlar ürettiği vurgulanmıĢtır. Buna karĢın kat adedi fazla 

ve periyot süreleri uzun olan yapılarda statik analizlerin uygun olmayan sonuçlar 

üretebildiği üzerinde durulmuĢtur. Buna sebep olarak sabit yatay yük dağılımının 

doğrusal olmayan bölgede yüksek mod etkilerini temsil edememesi gösterilmiĢtir. 

Yüksek mod etkilerini ve çeĢitli düzensizlikleri daha iyi yansıtabilecek spektrum 

tabanlı analizlerin gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

Lew ve Kunnath [6]; FEMA 273 [7]‟te önerilen lineer olmayan statik analiz 

yöntemlerinin güvenilirliğini ortaya koymak adına bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu 

sebeple iki adet çelik, iki adet de betonarme yapı ele alınmıĢtır. Bu yapıların en 

belirgin özelliği Nortridge depremi esnasında sismik hareket kayıtlarının 

bilinmesidir. Bu yapılara bir de FEMA 273‟te önerilen üç farklı yatay yük dağılımı 

için yapılan doğrusal olmayan statik analiz yöntemleri ile analiz edilmiĢtir. Bu 

yöntemlerin göreli kat deplasmanlarını ve üst katlardaki plastikleĢmeleri ortaya 

koyarken yetersiz kaldıklarının üzerinde durulmuĢtur. 

Albanesi [8], doğrusal olamayan statik analizi esas alan hesap yöntemleri olan 

Kapasite Spektrumu Yöntemi, Deplasman Katsayıları Yöntemi ve N2 yöntemlerini 

deplasman ve dayanım talepleri bakımından, eĢit enerji, eĢit yerdeğiĢtirme, davranıĢ 

spektrum analizi doğrusal olmayan dinamik analiz ile karĢılaĢtırmıĢtır. Örnek olarak 

ele alınan yedi katlı betonarme yapı deprem hareketini temsil etmek adına üniform 

dağılım, birleĢtirilmiĢ modal kat kesme kuvvetleri dağılımı ve modal uyarlamalı 
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dağılım metotları ile çeĢitli yatay yük kombinasyonlarına maruz bırakılmıĢtır. 

Uygulanan metotların yüksek mod etkilerinin etkin olduğu yapılarda gerçekten uzak 

sonuçlar verdiği üzerinde durulmuĢtur. Taban kesme kuvveti talebinin de gerçekten 

daha düĢük sonuç verdiği vurgulanmıĢtır.  

Paret ve Sasaki [9], [10] yüksek modlar etkisiyle meydana gelen göçme makanizması 

durumlarını gözlemleyebilmek adına yüksek mod etkilerini de gözönüne alan Çok 

Modlu Statik Artımsal Ġtme Analizi olarak bir lineer olamayan statik analiz yöntemi 

geliĢtirmiĢlerdir. Yüksek mod etkileri,  özel titreĢim periyotları ve yapının 

davranıĢını temsil eden kapasite eğrileri sonucunda etkitilebilmektedir. Kapasite 

eğrisi belirlenirken ilgili moda ait elastik mod Ģekline dayanan yatay yük dağılım 

ilkesi kullanılmaktadır. Her bir kapasite eğrisi Kapasite Spektrumu Yöntemi 

kullanılarak talep spektrumu ile karĢılaĢtırılmakta ve yüksek mod etkilerinin göz 

önünde bulundurulması sağlanmaktadır. Böylece yüksek mod etkisi altındaki yapı 

davranıĢının daha gerçekçi olarak temsil edildiği vurgulanmıĢtır. 

Gupta ve Kunnath [11], [12] çalıĢma kapsamında bir doğrusal olmayan statik analiz 

yöntemi geliĢtirmiĢlerdir. Bu yöntem doğrultusunda plastik deformasyonlar, yüksek 

mod etkileri ve yatay yük dağılımı değiĢim göz önünde bulundurulmaktadır. ÇalıĢma 

kapsamında Nortridge depremi esnasında sismik hareketleri ölçen sensörlerle 

donatılan binaların davranıĢları ele alınmıĢtır. Daha sonra kat seviyesindeki 

deplasmanlardan faydalanılarak elemanlardaki rijitlik değiĢimi belirlenmiĢtir. Bunun 

sonucunda yüksek katlı yapılarda birinci mod etkilerinin yapı davranıĢını ifade 

etmekte yetersiz kalacağı vurgulanmıĢtır. GeliĢtirilen yöntem, modal kat 

kuvvetlerinin deprem talebi ve yapının dinamik özelliklerine bağlı olarak sisteme 

etkitilmesi esasını taĢımaktadır. Rijitlik değiĢimleri soncunda sistemin modal etkileri 

yeniden belirlenmekte ve bu etkiler yakınsayıncaya kadar iterasyona devam 

edilmektedir. Bu yöntem kat adedi az ve çok olan, ayrıca çeĢitli düzensizlikleri 

bulunan yapılarda denenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar FEMA‟ da önerilen üniform ve 

modal yatay yük dağılımı yöntemleri ve dinamik analiz yöntemlerinin ürettiği 

sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar dinamik analiz sonuçlarına yakın 

sonuçlar üretmiĢtir. Yüksek mod etkilerinin etkili olduğu ve çeĢitli düzensizliklerin 

bulunduğu yapılarda bu yöntemin kullanılabileceği vurgulanmıĢtır. 

Chopra ve Goel [13], [14] yapı dinamiği teorisi esasına dayanan bir doğrusal 

olmayan statik analiz yöntemi geliĢtirmiĢlerdir. Yöntem “Modal Statik Ġtme Analizi” 
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(Modal Pushover Analyze) olarak adlandırılmıĢtır. Her bir mod için rijitlik 

değiĢimleri gözönünde bulundurularak kapasite eğrileri belirlenmekte ve her bir 

moda ait deprem istemi elde edilmektedir. Toplam deprem talebi; elde edilen ve her 

bir modda farklılık gösteren değerlerin uygun kombinasyon kuralı ile 

birleĢtirilmesinden bulunmaktadır. Her bir mod bağımsız olarak göz önüne alınmakta 

ve modların birbirine etkileĢimi dikkate alınmamaktadır. GeliĢtirilen yöntem 9 katlı 

çelik bir çerçeve sistemde denenmiĢ ve sonuçlar dinamik analizlerden elde edilen 

sonuçlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçların kat ötelemeleri, deplasmanlar ve plastik 

mafsal yerleri bakımdan dinamik analiz sonuçları ile yakın çıktığı vurgulanmıĢtır. 

Yöntem FEMA 273‟te belirtilen yöntemlerden daha gerçekçi sonuçlar vermiĢtir. 

Yöntemin olumsuz yönü ise plastik mafsal dönmelerini dinamik analizlerle elde 

edilen dönmelerden farklı bulması olmuĢtur. 

Aydınoğlu [15],  yüksek mod etkilerini gözönünde bulunduran bir doğrusal olmayan 

statik itme analizi yöntemi geliĢtirmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında modal kapasite eğrileri 

yaklaĢık olarak elde edilmiĢ ve yönteme “Artımsal DavranıĢ Spektrum Analizi” 

(ARSA) yöntemi adı verilmiĢtir. Bu çalıĢmada tek mod etkisinin  gözönünde 

bulundurulduğu  az katlı ve herhangi bir düzensizliği bulunmayan yapılar için uygun 

sonuçlar ürettiği ancak bunun aksi durumunda yani yüksek katlı olan ve 

düzensizlikleri olan yapılar için uygun olmayacağı üzerinde durulmuĢtur. Yüksek 

mod etkilerinin görüldüğü yapılarda sadece ilk modun etkilerini göz önünde 

bulundurarak yapılan analizlerin hatalı sonuçlar vereceği ve yapısal davranıĢın temsil 

edilemeyeceği belirtilmiĢtir. Histerik iskelet eğrileri kullanılarak tanımlanan 

diyagramlar çok modlu itme analizinin her adımında göz önüne alınan deprem için 

hesaplanan doğrusal olmayan spektral deplasmanlar sayesinde elde edilmektedir. 

Yöntemde lineer olmayan spektral deplasmanlar idealleĢtirilerek tek serbestlik 

dereceli sistemin dinamik hareket denkleminin çözülmesi sağlanmaktadır. ÇalıĢma 

kapsamında eĢit deplasman kuralını esas alan ve davranıĢ spektrumundan 

yararlanarak yüksek mod etkilerini de gözönüne alan pratik bir yöntemde 

geliĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada 9 katlı çelik çerçeve üzerinde yöntem uygulanmıĢ ve 

meydana gelen sonuçlar dinamik analiz yöntemleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Önerilen 

yöntemle elde edilen kat ötelemesi, plastik dönmeler ve kat kesme kuvveti gibi 

parametrelerde dinamik analizle yeter yakın derecede sonuçlar ürettiği 

vurgulanmıĢtır.   
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Aydınoğlu [16] daha evvel geliĢtirmiĢ olduğu “Artımsal DavranıĢ Spektrum Analizi” 

yöntemi ile ikinci mertebe etkilerini göz önünde bulunduran bir çalıĢma yapmıĢtır. 

ÇalıĢma kapsamında 9 katlı, burulma düzensizliğine sahip bir çelik çerçeve ve 14 

adet açıklığı bulunan bir viyadük incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda; yöntemin 

burulma düzensizliği olan yüksek mod etkilerine sahip olan sistemlerde 

kullanılabileceği görülmektedir.  

Campbell, Norda, Meskouris [17] bu çalıĢmada düzensizlikler içeren ve kat adedi 

fazla olan yapıların davranıĢının tek mod göz önünde bulundurularak temsil 

edilemeyeceği belirtilmiĢtir. Bu sebeple çerçeve ve perde tipi taĢıyıcı sistem türü 

yapılar için diğer modların etkilerinin hesaba katıldığı iki metot önerilmektedir.  Her 

iki metotda mod Ģekline ve deprem talebine bağlı olan yükleme vektörlerinin 

oluĢturulmasına dayanmaktadır. Ġlk metot Çok Modlu Ġtme Analizi (POMM) olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu yöntem betonarme çerçeveler için kullanılmak üzere 

geliĢtirilmiĢtir. Kapasite eğrisi sismik hareketler ve mod Ģekillerine bağlı olarak 

oluĢturulmaktadır.  Ġç kuvvetler SRSS kombinasyonları her adım için kombine 

edilerek hesaplanmaktadır. Böylece performans noktası belirlenmektedir. Yöntem 12 

katlı betonarme çerçeve yapıda uygulanmıĢtır. Bu analizlerde 3 farklı deprem 

spektrumundan yararlanılmıĢtır. Bu depremler Kobe (1995) , Llolleo (1985), 

Northidge (1994) depremleridir. Bu analizler sonucunda elde edilen taban kesme 

kuvvetleri tepe noktası deplasmanları ve süneklik değerleri dinamik analiz sonuçları 

ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Yalnız 1. modu gözönünde bulundurarak hesap yapan 

yaklaĢımların geliĢtirilen yönteme göre yetersiz kaldığı gözlemlenmiĢtir. Diğer 

yöntem ise perde tipi taĢıyıcı sistemler için önerilen metotdur. Bu metot 3 katlı perde 

tipi taĢıyıcı sistem için uygulanmıĢtır. Bu yapıda 2. Kat perdeleri devam ettirilmemiĢ 

olup yumuĢak kat düzensizliği meydana getirilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde klasik 

statik artımsal ivme analizlerinin dinamik analiz sonuçlarına oranla yeterli sonuçlar 

üretemediği çalıĢmada önerilen yöntemin ise dinamik analizlere yakın veriler ortaya 

koyduğu gözlemlenmiĢtir. 

Fajfar [18] daha önce geliĢtirdiği ve N-2 adını verdiği yöntemi yüksek mod etkisinin 

temsil edilebilmesi, plan ve kat bazında düzensizliklerin analizlerde daha iyi 

yansıtılabilmesi için bazı geniĢletmeler yapmıĢtır. Yöntem 9 katlı 3 tane yapı sistemi 

üzerinde uygulanmıĢtır. Bu yapılar temel karakteristikler bakımından aynıdır ancak 

bölgelerin deprem tehlikelerine göre sınıflandırılmıĢtır. Bu bölgeler Los Angeles 
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(LA), Seattle (SE) ve Boston (BO)‟ dur. Sistemler üç farklı yöntemle analiz edilmiĢ 

olup bu yöntemler Modal Pushover Analysis (MPA), Multi Modal Pushover 

Analysis (MMPA), ve Nonlinear Response Spectrum Analysis (NRHA) olarak 

belirtilmiĢtir. Yöntem belirli düzeltme katsayıları ile klasik artımsal itme analizlerini 

yüksek mod etkilerinin gözlendiği ve bazı düzensizliklerin gözlendiği yapılar için 

uyarlanması esasına dayanmaktadır. Düzeltme katsayıları (CHM) normalize edilmiĢ 

sonuçlar (elastik modal analiz) ile pushover analizleri sonucunda elde edilen 

büyüklüklerin arasındaki orana göre Ģekillenmektedir. Katsayılar 1.00 ile 3.40 

arasında değiĢikler göstermektedir. Örneğin kat adedi arttıkça katsayıda 

büyümektedir. Sonuç olarak geliĢtirilen yöntem ileri mod etkilerini temsil 

etmektedir. Elde edilen sonuçlar dinamik analiz verileri ile karĢılaĢtırılmıĢ olup; 

klasik itme analizlerinin yüksek mod etkilerini temsil etmekte yetersiz kaldığı 

vurgulanmıĢtır. 

Pourza, Khoshnoudian, Moghodam [19] kat adedi az olan yapılarda klasik artımsal 

analizlerin yeter yakın doğrulukta sonuçlar ürettikleri ve pratik uygulamada avantajlı 

olduklarını ancak çok katlı yüksek yapılarda yapısal davranıĢı temsil etmekte yetersiz 

kaldıklarını belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmada “ArdıĢık Modal Ġtme Analizi” (Consecutive 

Modal Pushover) adı verilen bir yöntem geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemin hem tek modun 

hem de yüksek modların hakim olduğu yapılarda yatay yük etkilerini daha isabetli 

temsil etmesi bakımında diğer yöntemlere üstünlük sağladığı belirtilmiĢtir. 

GeliĢtirilen yöntem moment aktarmayan, farklı kat adedi, yüksekliği olan dört farklı 

çelik çerçeve sisteme uygulanmıĢtır. Çerçeveler 10, 15, 20, 30 katlı olup; 1.modları 

sırasıyla 1.697, 2.338, 3.092, 3.866 saniyedir. Seçilen örnekler hem kat yüksekliği 

hemde periyot sürelerinin uzunluğu bakımından sistemin geliĢtirilme amacını 

vurgulamıĢtır. Analizler 7 farklı deprem ivme spektrumu kullanılarak icra edilmiĢtir. 

Sistem kendi içinde tek aĢamalı (Single Stage) ve çok aĢamalı (Multi Stage) olarak 

ayrılmıĢtır. Tek aĢamalı yöntem üniform ya da üçgen yük dağılımının bulunduğu kat 

adedi nispeten az olan yapılarda tavsiye edilmiĢtir. Çok aĢamalı yöntemde ise yatay 

kuvvetler her moda has olarak yeniden hesap edilmekte ve kat seviyelerine 

dağıtılmaktadırlar. Sonuçların yorumlanması kısmında ise geliĢtirilen yöntemin 

göreli kat ötelemelerini diğer yöntemlere nazaran daha üstün, akma durumlarının 

tespitinde daha zayıf, plastik mafsal oluĢumlarının tespitinde ise daha üstün olduğuna 
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vurgu yapılmıĢtır. Yine önerilen yük dağılımlarının FEMA‟ da önerilen metotlara 

nazaran daha isabetli sonuçlar ürettiğine vurgu yapılmıĢtır. 

Pourza, Khoshnoudian, Moghodam [20] bu çalıĢmada geleneksel statik artımsal itme 

analizlerinin, Modal Statik Artımsal Ġtme Analizlerinin (MPA) ve FEMA tarafından 

önerilen yük kombinasyonlarının yüksek mod etkilerinin dominant bulunduğu 

yüksek yapılarda uygulanması sonucunda güvenilirliği irdelenmiĢtir. KarĢılaĢtırılan 

metotlardan biri olan MPA ise yüksek mod davranıĢını temsil kabiliyeti ve 

uygulamasının nisbeten kolay olmasından ötürü bu tür yapı sistemlerinde önerilen bir 

metot olarak sunulmuĢtur. KarĢılaĢtırma ise kat deplasmanları, göreli kat ötelemeleri 

ve plastik mafsal oluĢum bölgeleri bakımından 10 ve 15 katlı betonarme çerçeve tipi 

yapılarda SRSS (Karelerinin karekökü yöntemi), ELF (EĢdeğer deprem yükü), 

üniform yatay yük, MPA (Ġlk 3 mod etkisi); 20 ve 30 katlı yapılarda ise bunlara ek 

olarak MPA (Ġlk 5 mod etkisi) göz önünde bulundurarak yapılmıĢtır. Yapılan 

karĢılaĢtırmaların sonucunda NL-RHA (Zaman tanım alanında doğrusal olmayan 

analiz)  yöntemi ile kıyaslanınca MPA‟nın kat deplasmanlarını tesbit etmekte FEMA 

yöntemleri kadar isabetli olmadığı görülmüĢtür. Buna sebep olarak kat 

deplasmanlarının tayininde 1. mod etkilerinin önem kazanması gösterilmiĢtir. 

Yüksek mod etkilerinin hakimiyetinin söz konusu olduğu göreli kat ötelemelerinde 

ise MPA‟ a FEMA yöntemlerine üstünlük sağlamıĢtır. Plastik mafsal bölgelerinin 

belirlenmesinde ise özellikle 20 ve 30 katlı sistemlerde MPA, NL-RHA‟ sonuçlarına 

yakın sonuçlar üretmiĢtir.    

Kreslin, Fajfar [21] yüksek yapılarda meydana gelen ileri mod etkilerinin hesabı 

açısından ilerletilen bir N2 metodu çalıĢması yapmıĢlardır. Bu yöntem yapı ileri 

modlarda titreĢirken davranıĢının elastik sınırlar içinde kaldığını varsayımına 

dayanmaktadır. Deplasmanlar ve göreli kat ötelenmeleri klasik artımsal itme 

analizleri ve elastik modal analizler sonucunda belirlenmektedir. Bu değerler belirli 

düzeltme katsayıları ile ile yapıya uygulanmakta ve sistemin eĢdeğer tek serberstik 

dereceli sisteme çevrilemesinden ötürü iĢlem basamakları kısaltılmaktadır. ÇalıĢma 

kapsamında SAC projelerinde kullanılan 9 ve 20 katlı farklı deprem bölgelerine 

(Seattle, Los Angeles, Boston) göre boyutlandırılmıĢ toplam altı tip yapı ele 

alınmıĢtır. Yöntem NL-RHA, MPA, ve MMPA sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Yöntem kısaca Ģu aĢamaları kapsar. Çok serbestlik dereceli sistem kapasite eğrisinin 

iki doğrulu hale getirilmesi ile eĢdeğer tek serbestlik dereceli sisteme 
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dönüĢtürülmekte; elastik modal analizler eĢdeğer tek serbestlik dereceli sisteme göre 

icra edilir ve her bir katın deplasmanları ortaya konur ve bu deplasmanlar normalize 

edilir. Düzeltme katsayıları ile değerler çok serbestlik dereceli sistemi temsil edecek 

Ģekilde düzenlenir. Diğer büyüklükler de CHM düzeltme katsayıları düzeltilir ve iç 

kuvvetler ortaya koyulur. GeniĢletilmiĢ N2 metodu, MPA, MMPA ile kat 

ötelenmeleri bakımında karĢılaĢtırılmıĢ ve daha kararlı sonuçlar ortaya koyduğu 

vurgulanmıĢtır. 

Pennucci, Sullivan, Calvi [22]; ileri mod etkilerinin yüksek yapı etkilerini temsil 

etmekteki etkisinin üzerine bir çalıĢma yapmıĢlardır. ÇalıĢmada bir mod birleĢtirme 

yönteminin üzerinde durulmuĢtur. Bu yöntem yüksek katlı yapılar için dizayn 

edilmiĢ performans tabanlı bir analiz metodudur. Sisteme gelen sismik kuvvetler 

eĢdeğer tekil yüklere çevrilmektedir. Perde tipi taĢıyıcı sistem türü yapıların 

sünekliği arttırılarak histerik enerjileri, akma ve plastikleĢme öncesi dayanım 

azaltılmaktadır. Yapı sistemi temelde mafsallı gibi basitleĢtirilerek çözülmekte ve tek 

doğrultuda dönme hareketi yaptığı varsayılmaktadır. Bu kabullerle yapıda yüksek 

mod etkileri göz önünde bulundurulmaktadır. Yöntem MMS (Modifiye edilmiĢ mod 

birleĢtirme), RSA (DavranıĢ spektrumu analizi), RRSA (AzaltılmıĢ davranıĢ 

spektrumu analizi), NLTH (Doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz) 

metotları ile kesme kuvveti, moment bakımından karĢılaĢtırılmıĢtır. Sistem bu 

karĢılaĢtırmalarda olumlu sonuçlar vermiĢtir. Yöntem periyodu 1 ile 10 sn, taban 

momenti azaltma katsayısı 1 ile 5 sn arasında yöntemler için önerilmektedir. 
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2.  KAPASĠTE EĞRĠSĠNĠN ELDE EDĠLMESĠ 

2.1 Kapasite Eğrisinin Tanımı 

Performansa dayalı tasarım ve değerlendirmenin iki temel parametresi deprem istemi 

ve kapasitedir. Deprem istemi  yapıya etkiyen deprem yer hareketini, kapasite ise 

yapının bu deprem etkisi altındaki davranıĢını temsil etmektedir. Yapısal kapasite, 

statik itme veya kapasite eğrisi ile temsil edilir. Bu eğri, genellikle taban kesme 

kuvveti ile yapının tepe noktasının yatay yerdeğistirmesi arasındaki bağıntı çizilerek 

elde edilmektedir. Kapasite eğrisinin elde edilmesi için, yapı sistemi sabit düsey 

yükler ve orantılı olarak artan yatay kuvvetler altında, taĢıma kapasitesinin sona 

erdiği limit duruma kadar hesaplanır. Doğrusal olmayan statik yöntem‟in esas amacı, 

verilen bir deprem etkisi altında sistemde oluĢan maksimum yerdeğiĢtirmelere ve 

özellikle maksimum plastik ĢekildeğiĢtirmelere iliĢkin deprem isteminin 

belirlenmesi, daha sonra bu istem değerlerinin, seçilen performans düzeyleri için 

tanımlanan ĢekildeğiĢtirme kapasiteleri ile karĢılaĢtırılması ve böylece yapısal 

performansın değerlendirilmesidir [23], (ġekil 2.1).  

 

ġekil 2.1 : Kapasite eğrisi. 

2.2 Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri 

DBYBHY 2007 [27]‟de artımsal itme analizi sırasında, eĢdeğer deprem yükü 

dağılımının, taĢıyıcı sistemdeki plastik kesit oluĢumlarından bağımsız biçimde sabit 
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kaldığı varsayımı yapılabileceği önerilmektedir. Bu durumda yük dağılımı, analizin 

baĢlangıç adımında doğrusal elastik davranıĢ için hesaplanan birinci (deprem 

doğrultusundaki hakim) doğal titreĢim mod Ģekli genliği ile ilgili kütlenin 

çarpımından elde edilen değerle orantılı olacak Ģekilde tanımlanacaktır. Kat 

döĢemeleri rijit diyafram olarak idealleĢtirilen binalarda, birinci (hakim) doğal 

titreĢim mod Ģeklinin genlikleri olarak her katın kütle merkezindeki birbirine dik iki 

yatay öteleme ile kütle merkezinden geçen düĢey eksen etrafındaki dönme gözönüne 

alınacaktır. Yukarıda belirtilen sabit yük dağılımına göre yapılan itme analizi ile, 

koordinatları “tepe yerdeğiştirmesi – taban kesme kuvveti” olan itme eğrisi elde 

edilecektir. Artımsal itme analizi uygulanırken aĢağıdaki varsayımlar kabul 

edilmektedir. 

a)   Mühendislik uygulamalarındaki yaygınlığı ve pratikliği nedeni ile  doğrusal 

elastik olmayan analiz için yığılı plastik davranıĢ modeli esas alınmıĢtır. 

b)   ĠdealleĢtirilen kiriĢ, kolon ve perde türü taĢıyıcı sistem elemanlarındaki iç 

kuvvetlerin plastik kapasitelerine eriĢtiği sonlu uzunluktaki bölgeler boyunca, 

plastik ĢekildeğiĢtirmelerin düzgün yayılı biçimde oluĢtuğu varsayılmaktadır. 

c)   Plastik mafsal boyu olarak adlandırılan plastik ĢekildeğiĢtirme bölgesi‟nin 

uzunluğu (Lp), çalıĢan doğrultudaki kesit boyutu (h)‟nin yarısına eĢit 

alınacaktır (Lp = 0.5 h). Hw / ℓw ≤ 2.0 olan perdelerde, eğilme etkisi altında 

plastik ĢekildeğiĢtirmeler gözönüne alınmayacaktır. 

d)   Sadece eksenel kuvvet altında plastik ĢekildeğiĢtirme yapan elemanların 

plastik ĢekildeğiĢtirme bölgelerinin uzunluğu, ilgili elemanın serbest boyuna 

eĢit alınacaktır. 

e)   Kolon ve kiriĢlerde plastik kesitler, kolon-kiriĢ birleĢim bölgesinin hemen 

dıĢına, diğer deyiĢle kolon veya kiriĢlerin net açıklıklarının uçlarına 

konulabilir Betonarme perdelerde, plastik kesitlerin her katta perde kesiminin 

alt ucuna    konulmasına izin verilebilir. 

f)   Ġç kuvvet - plastik ĢekildeğiĢtirme bağıntılarında pekleĢme etkisi (plastik 

dönme artıĢına bağlı olarak plastik momentin artıĢı) yaklaĢık olarak terk 

edilebilir 
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g) Betonarme elemanlarda daha gerçekçi olması sebebiyle çatlamıĢ kesit eğilme 

rijitlikleri kabul edilir. 

h) Kolonlarda plastik mafsal kesitlerinin güç tükenmesi çizgileri mevcut 

malzeme dayanımları kullanılarak belirlenir.  

i) Tablalı kiriĢ kesitlerinde, tabladaki beton ve donatının kesit kapasitesine 

katkısı dikkate alınır. 

Bu tez çalıĢması sırasında malzeme ve geometri değiĢimi bakımından doğrusal 

olmayan davranıĢ yayılı ĢekildeğiĢtirme durumu esas alınarak temsil edilmiĢtir. Bu 

sebepten ötürü yukarıda belirtilen a, c, e, g maddelerinde belirtilen varsayımlar bu 

çalıĢma kapsamında geçerli değildir. 

2.2.1 Plastik mafsal hipotezi 

Süneklik düzeyi yüksek olan yapı sistemleri için uygulanabilen bir yöntemdir. Plastik 

mafsal kabulleri ile sistem hem karmaĢık bünye bağıntılarından arınmakta hem de 

hesap adımlarında kısalmalar meydana gelmektedir. 

Toplam ĢekildeğiĢtirmenin elastik ĢekildeğiĢtirmeye oranı süneklik derecesi olarak 

tanımlanabilir, (ġekil 2.2). Bu oranın büyük olduğu sistemlerde elastik ötesi 

deformasyonların dilimlere ayrılmıĢ bir kesitte belirli bir noktada oluĢtuğu dikkate 

alınır, (ġekil 2.3). Bu kesitlerin dıĢında ise sistemin doğrusal elastik davrandığı 

varsayımı yapılır [25]. 

 

ġekil 2.2 : Plastik mafsal hipotezine göre eğilme momenti eğrilik iliĢkisi. 
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ġekil 2.3 : Plastik mafsal varsayımına göre elastik ötesi Ģekil değiĢtirmeler. 

Bu diyagram iki doğru parçası olarak idealleĢtirilirse diyagram aĢağıda gösterilen 

hale gelir, (ġekil 2.4). 

 

ġekil 2.4 : ĠdealleĢtirilmiĢ moment eğrilik iliĢkisi. 
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2.2.2 Yayılı ĢekildeğiĢtirme varsayımı 

Bu yöntem;  ĢekildeğiĢtirmelerin belirli bir kesitte toplanması prensibinin yerine tüm 

çubuk boyunca yayılı olması esasına dayanır. Eleman belirli sayıda dilime bölünerek 

oluĢan her bir dilimin bünye bağıntısından yola çıkılarak rijitlik matrisleri elde edilir. 

Bu varsayımda, kiriĢler için eğilme momenti kolonlar için ise hem eğilme momenti 

hem de normal kuvvet durumları göz önüne alınır. AĢağıda yayılı ĢekildeğiĢtirme 

yaklaĢımına göre çözüm yapan DOC3B  programının ürettiği sonuçlar [26] ile Celep 

[27] tarafından plastik ĢekildeğiĢtirme varsayımına uygun olarak elde edilen sonuçlar 

karĢılaĢtırılmıĢtır, (ġekil 2.5). 

Her iki yaklaĢım ile elde edilen eğilme momenti diyagramlarının ve plastik kesit 

yayılımlarının benzer olduğu gözlemlenmektedir. 
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ġekil 2.5 : DOC3B ile üretilen sonuçların [27]‟de var olan verilerle karĢılaĢtırılması. 

A
d
ım

 
Plastik Mafsal Teorisi Ġle Çözüm [27] 

Yayılı ġekildeğiĢtirme 

Durumu Ġçin Çözüm DOC3B 

1 

  

2 

 
 

3 
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3.  DOC3B YAZILIMININ ÖNEMLĠ ÖZELLĠKLERĠ 

Yapı sistemlerinin doğrusal ve doğrusal olmayan statik analizlerinin yapılması için 

geliĢtirilen DOC3B yazılımı, Yüksel [1], yapı sistemini yatay ve düĢey düzlem alt 

sistemlere ayırmaktadır. DüĢey alt sistemler birbirlerine ortogonal olarak bağlanmıĢ 

çerçeve, perde, perde - çerçeve türü taĢıycı sistemler olabilmektedir. Yatay alt 

sistemler ise boĢluk da bulundurabilen döĢeme türü elemanlardır. Yatay ve düĢey alt 

sistemler her düğüm noktasında birbirlerine iki doğrusal yerdeğiĢtirme bileĢeni ile 

bağlanmıĢtır, (ġekil 3.1). Düzlem alt sistemlerin birbirlerine bağlandığı düğüm 

noktalarında düĢey süreklilik denklemleri yazılmadığından dolayı düĢey altsistemler 

arasında normal kuvvet sürekliliği sağlanamamaktadır. Programa bu özelliğin 

katılması ile ilgili çalıĢma devam etmektedir, Nur [28].  

 

ġekil 3.1 : Kullanılan düğüm noktaları yerdeğiĢtirmeleri. 
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DOC3B yazılımının genel akıĢ diyagramı ġekil 3.2'de yer almaktadır. 

 

ġekil 3.2 : DOC3B yazılımının genel akıĢ diyagramı 
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3.1 Statik  Yükleme Ġçin Denge Denklemleri 

Her bir düĢey alt sistemin kendi düzlemindeki ve döĢeme seviyelerindeki mutlak 

yerdeğiĢtirmesinin bilinmeyen seçilmesi haline göre elde edilen yatay rijitlik 

matrisleri sayesinde 3 boyutlu sisteme ait rijitlik matrisi iki aĢamada bulunabilir. 

Üç boyutlu yapı sisteminde; 

L: Kat sayısı 

m:X doğrultusundaki yatay yük taĢıyıcı düzlem alt sistem sayısı 

n: Y doğrultusundaki yatay yük taĢıyıcı alt sistem sayısı 

ç
S   : DüĢey alt sistem yatay rijitlik matrisi, (L*L);

çx
S   , 

çy
S   sırasıyla X ve Y 

doğrultusunda yer alan alt sitemlerin yatay rijitlik matrislerini temsil eder. 

 
ç

Q : DüĢey alt sistemin yükleme matrisi, (L*1) 

d
S   : Yatay alt sistem rijitlik matrisi, (m+n) x (m+n); 

dx
S   ,

dy
S   , 

dxy
S   , 

dyx
S   yatay alt sistem rijitlik matrisi alt parçalarıdır. 

d
Q   : Yatay alt sistem yükleme matrisi((m+n)*1) 

S   :Üç boyutlu yapının yatay rijitlik matrisi (L*(m+n)*L*(m+n)) 

Q   :Üç boyutlu yapının yükleme matrisi, (L*(m+n)*1) 

d   :Üç boyutlu yapının yükleme matrisi (L*(m+n)*1) 

olarak ifade edilirse; birinci aĢamada S   üç boyutlu sistemin yatay rijitlik matrisinin 

diyagonali üzerine  
ç

S   ve 
d

S   yerleĢtirilir. Bu yerleĢtirme iĢlemi pratikte (3.1) 

bağıntısında verildiği gibidir. 

S d Q          

ç d
S S d Q                

 

0

0

dx dxyçx x x

yyçy dyx dy

S SS d Q

QdS S S

                               
                                                                        (3.1) 

 



18  

ç
Q   ve

d
Q   yükleme matrisleri ve üç boyutlu yapının serbestlikleri doğrultusunda 

etkiyen tekil yüklerin birleĢiminden yapının genelini temsil eden Q    yükleme 

matrisi elde edilir. 

S    üç boyutlu sistemin yatay rijitlik matrisidir ve bu matrisin herhangi bir ij 

teriminde, j noktasında meydana gelen 1 birimlik yerdeğiĢtirme sonucu i noktasına 

bağlantılı çubuklarda meydana gelen kesme kuvvetlerinin toplamını ifade eder. Bu 

matris simetrik olup bant matris özelliği göstermemektedir. S    matrisinin 

kurulması ve indirgenmesi sırasında sadece üst üçgen parça ile indirgeme çalıĢması 

yapılmaktadır. 

Düzleme alt sistemlerde yatay rijitlik matrisleri çeĢitli yöntemler ile elde edilebilirler. 

Birim deplasman yöntemi, 

Gauss eliminasyon yöntemi, 

Birim kuvvet matrisinin tersini alma yöntemi, 

YaklaĢık yöntemler. 

Bir alt sisteme ait yatay rijitlik  S ve  Q  matrislerinde istenilen bir serbestlik 

derecesine kadar Gauss Eliminasyonu kullanılarak indirgenmiĢ rijitlik ve yük 

matrisleri ile elde edilir. KiriĢ eksenel ĢekildeğiĢtirmeleri de ihmal edilirse 

küçültülmüĢ rijitlik matrisi S    ve yükleme matrisleri Q    elde edilir. 

Statik yükler altındaki alt sistemler için geçerli olan denge denklemi (3.2) 

bağıntısında verildiği gibidir. 

      0S d P Q                                                                                                    (3.2) 

Denkleminde yükleme terimleri denklemin sağ tarafında toparlanırsa nihai statik 

serbestlik derecesine kadar süren indirgeme iĢlemleri sonucunda (3.3) denklemi elde 

edilir. 

S d Q                                                                                                                 
(3.3) 
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Düzlem alt sistemlerin benzer bilinmeyenlerin ard arda sıralanarak yatay rijitlik ve 

yükleme matrislerinin elde edilmesi sırasında  iĢlem kolaylığı da sağlayan yöntemler 

Ģunlardır: 

Kod numaraları yöntemi kullanılarak satır ve sütünların doğrudan istenilen sırada 

oluĢturulması,   

Rastgele sırada oluĢturulmuĢ rijitlik ve yükleme matrislerinde, istenilen düzeni 

sağlayacak Ģekilde satır sütun yerdeğiĢtirmesi yapılması. 

Bu çalıĢmada sıralanan yöntemlerden ikincisi uygulanmıĢtır. Matrislerin yeniden 

sıralıp, indirgenip küçültülmesi ile düĢey alt sistemler için
ç

S   ve 
ç

Q   ; yatay alt 

sistemler içinde
d

S    ve 
d

Q    matrisleri elde edilmektedir, (ġekil 3.3). KiriĢ eksenel 

ĢekildeğiĢtirmelerinin ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğu durumlarda 

küçültme iĢlemi uygulanmamalıdır. 

3.2 Yapı Serbest TitreĢim Özelliklerinin Belirlenmesi 

DOC3B-V2 programında üç boyutlu yapı sistemlerinin hesabında üç boyutlu yapı 

sisteminin  K  yatay rijitlik ve  M  kütle matrisleri kullanılarak bir özdeğer 

problemi çözümü yapılarak serbest titreĢim modlarına ait açısal frekanslar elde 

edilmektedir. Bu özdeğer problemin çözümünde iki farklı yaklaĢım izlenebilir. 

Birinci yöntemde denklem takımının tamamı çözüm için kullanılırken, ikinci 

yöntemde iki ana doğrultu birbirinden ayrılarak özdeğer probleminin boyutları 

küçültülebilmektedir. 

Yer hareketi etkisindeki çok serbestlik dereceli bir yapı sistemi için geçerli olan 

dinamik denge denklemi (3.4) bağıntısındaki gibidir.  K  yatay rijitlik matrisi üç 

boyutlu yapılarda meydana gelen bir takım düzensizliklerle beraber döĢeme 

süreksizliği etkisini de göz önüne alabilmektedir. Bu sayede döĢeme boĢluklarının 

hesaba katılabilmesi kat seviyesinde çok sayıda serbestlik derecesi tanımlama 

gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Bu sayede özdeğer probleminin boyutlarında 

önemli azalmalar olmakta ve pratiklik artmaktadır. 

 



20  

 

ġekil 3.3 : Gauss Ġndirge (Eliminasyon) yönteminin tablo halinde gösterimi 

          minzeM d C d K d M U d                                                                  (3.4)
 

Burada; 

 M : Kütle matrisini, 

 C :Sönüm matrisini, 

 K :Dinamik serbestlik derecesine göre elde edilen rijitlik matrisini, 
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 U :Rijit hareket aktarım matrisini, 

 d :Ġlgili serbestlikler arasında meydana gelen rölatif yerdeğiĢtirmeyi, 

d 
  :Ġlgili serbestlikler derecesinde oluĢan hızı, 

d 
  :Ġlgili serbestlikler derecesinde oluĢan ivmeyi, 

minzed 
  :Yapıya etkiyen yer ivmeleri gösteren matrisi ifade etmektedir. 

Serbest titreĢim halinde bağıntının deprem etkisi ortadan kalkacağından ötürü 

bağıntının sağ tarafı sıfıra eĢit olacaktır. Eğer serbest titreĢim modunda sönümün 

etkisi terk edilirse denklem (3.5)‟teki ifade edilir. 

      0M d K d                                                                                                (3.5)
 

Serbest titreĢim durumunda sistem harmonik hareket ettiğinden “ω” her bir moda ait 

özel açısal frenkansı göstermektedir. Bu bilgiler ıĢığında ivme ve yerdeğiĢtirme 

vektörleri arasında aĢağıdaki (3.6) bağıntıntısı yazılabilir. 

 2d d                                                                                                              (3.6) 

(3.6) bağıntısı (3.4) bağıntısında yerine konulduğunda (3.7) bağıntısına eriĢilir. 

       2 0K M d                                                                                             (3.7)
 

Bu lineer homojen denklem takımının reel ve sıfırdan farklı köklere sahip olabilmesi 

için katsayılar matrisinin determinant değerinin (3.8) bağıntısındaki gibi sıfıra eĢit 

olması gerekmektedir. 

   2 0Det K M 
                                                                                             (3.8)

 

Bağıntısı çözülerek  her bir periyoda ait açısal frekans ortaya konur. Her bir titreĢim 

frekansı için homojen denklemler (3.9) çözüldüğünde mod Ģekilleri elde edilmiĢ olur. 

2 0j jK M  
                                                                                                      (3.9)
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Elde edilen her bir kolon matris indis sırasına göre sıralanarak Modal Matris (3.10) 

oluĢturulur. 

 =[1, 2, ...........,n]                                                                                              (3.10) 

Serbest titreĢim modu Ģekilleri (3.11) bağıntısında verilen  Ortogonalite Şartlarını 

(Orthogonality Conditions)  sağlamak zorundadır. 

     0
T

i i
M    ve       0

T

i i
K  

                                                                  (3.11) 

3.3 Jacobi Yöntemi 

Probleme esas teĢkil eden     A X B doğrusal denkleminin (3.12) çözümü için 

Jacobi yöntemi kullanılabilir. 

    

11 1 12 2 13 3 1 1

21 1 22 2 23 3 2 2

31 1 32 2 33 3 3 3

1 1 2 2 3 3

...

...

...

.

...

n n

n n

n n

n n n nn n n

a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

a x a x a x a x b A X B

a x a x a x a x b

   

   

     

   

                                                (3.12) 

Bilinmeyen sayısının fazla, katsayılar matrisinin ise nispeten seyrek olduğu 

durumlarda denklemlerin çözümünde iteratif yöntemlere baĢvurulabilir. Bunun 

sebebi doğrudan metotların çok fazla iĢleme ve bellek kapasitesine ihtiyaç 

duymasıdır. Burada katsayılar matrisinin seyrek olmasından kasıt ise matriste 

sıfırdan farklı elemanların sıfır elamanlara sayısal oranının az olmasıdır. 

Diyagonal üzerindeki elemanlar 0iia   olacak biçimde düzenlenir. Gerekli görülürse 

satırların yerleri değiĢtirilir ve iterasyona baĢlanır. Denklem takımında bilinmeyenler 

diğer bilinmeyenlerin ve katsayılar matrisin cinsinden ifade edilir ve iterasyona 

baĢlanır, (3.13). 

1 1 12 2 13 3 1

11

2 2 21 1 23 3 2

22

1 1 3 3 3

1
( ... )

1
( ... )

. . .

1
( ...)

n n

n n

n n n n n n

nn

x b a x a x a x
a

x b a x a x a x
a

x b a x a x a x
a

   

   

    

                                                            

(3.13) 
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Ġterasyonun ilk adımında 1 2 3, , ,..., nx x x x  bilinmeyenleri için bir ilk değer atanır. Bu 

değer 1 2 3 ... 0nx x x x       alınabileceği gibi 1 2
1 2

11 22

, ,..., n
n

nn

bb b
x x x

a a a
    

olacak cinsten de ifade edilebilir. ix  değeri (3.13) denkleminin sağ tarafında yerine 

konur ve eĢitliğin sol kısmındaki değer yeter yakın derecede yakınsayana kadar 

iĢleme devam edilir. Öngörülen hata değerine ulaĢıldığında ise iterasyon 

durdurularak denklem takımına ait öz değerler tespit edilir. 

3.4 Mod  Ģekillerinin normalize edilmesi 

Serbest titreĢim modları aĢağıda verilen yöntemlerle normalize edilebilmektedir. 

ÇalıĢma kapsamında sıralan yöntemlerden biri olan Kütleye Göre Normalizasyon 

kullanılmıĢtır. 

En büyük değere göre normalizasyon 

Kütleye göre normalizasyon 

Her bir moda ait üst kat deplasman değeri 1 olacak Ģekilde normalize 

edilmektir. 

3.4.1 Mod Ģekillerinin kütleye göre normalize edilmesi 

Kütleye göre normalizasyon aĢağıda verilen (3.14) bağıntısı yardımıyla elde 

edilmektedir. 

 
 

*

*

n n

n n

nM


 

                                                                                                 (3.14) 

Burada, 

 
*n n


: Kütleye göre normalize edilen mod Ģekli. 

 
*n n


:Yapıya ait mod Ģeklidir. 

      
T

nM M 
 Bağıntısı yardımıyla bulunmaktadır. 

Kütleye göre normalize edilmiĢ mod Ģekilleri kullanılarak „Modal Katılım Faktörü‟  

(3.15) ,   „ Modal Etkin Kütle‟ (3.16), „Etkin Kütle Katsayısı‟ ise (3.17) bağıntısıyla 

elde edilmektedir. 
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T

j j m
M                                                                                                     (3.15) 

Bu bağıntıda; 

j : j Mod katılım faktörü 

T

j m
   :Kütleye göre normalize edilen j. mod Ģekli 

 M
:Kütle matrisi 

 
:Birim vektör 

* 2

j jM 
                                                                                                               (3.16) 

*

jM
: j. inci moda ait etkin kütle 

2

j

j

j






                                                                                                             (3.17) 

j
:j. moda ait etkin kütle oranı 

3.4.2 Yapıya ait mod Ģekilleri kullanılarak çeĢitli modal büyüklüklerin elde 

edilmesi 

Yapının mod Ģekillerini kullanarak Modal Katılım Oranı (3.18) bağıntısı elde edilir. 

j

j

j

L

M
 

                                                                                                               

(3.18) 

(3.18) bağıntısında ki  Lj değeri (3.19) bağıntısı yardımıyla elde edilir. 

  
T

j jL M                                                                                                    
(3.19) 

 

 

Burada; 

j :j.  Mod katılım oranı 
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T

j j jM M                                                                                                      (3.20) 

Modal katılım oranıysa (3.21) bağıntısı ile hesaplanır. 

.jm j jm  
                                                                                                          

(3.21) 

Bu bağıntıda; 

jm :j. serbestlikteki m. modun katkısı 

jm :j. serbestlikteki m. mod değeridir. 

 ‘Modal Etkin Kütle’ (3.20) bağıntısıyla, ‘Etkin Kütle Katsayısı’ ise (3.22) 

bağıntısıyla elde edilmektedir. 

*

*

j

j

j

L
M

M


                                                                                                          

(3.22)
 

*

j
M :j. modun etkin kütlesidir.  

1 2 3

* * * *................. mM M M M M                                                                  (3.23) 

Etkin kütlerin toplamı reel toplam yapı kütlesine eĢit olmaktadır. 

*

j

j

M

M
 

                                                                                                              
 (3.24) 

j : j. modun etkin kütle katsayısıdır ve bu katsayıların toplamı (3.25) koĢulunu 

sağlamalıdır. 

1 2 31 ......... m      
                                                                                     

(3.25) 

3.5 Doğrulama Örnekleri 

DOC3B yazılımında kesit kapasite eğrilerinin oluĢturulması için kullanılan M-KAPA 

alt programının doğrulanması iĢlemi bu çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

amaçla özellikleri ġekil 3.4' te verilen kiriĢ, Çizelge 4.6'da verilen malzeme davranıĢ 

modelleri kullanılarak; M-KAPA programı ile incelenmiĢ ve elde edilen sonuçlar  
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Ersoy [URL-1] tarafından geliĢtirmiĢ olan Sargılı.XLS yazılımı sonuçları ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır, (ġekil 3.5).  

 

ġekil 3.4 : Doğrulama amaçlı kullanılan betonarme kiriĢ. 

Elde edilen moment - eğrilik iliĢkileri karĢılaĢtırıldığında; her iki programın ürettiği 

akma durumunu gösteren My (akma momenti) değerinin aynı olduğu ve nihai durum 

için meydana gelen ve kapasite durumunu gösteren maksimum dönme (χu)  

değerlerinin de yeter derecede yakın elde edildiği gözlemlenmiĢtir.  

 

ġekil 3.5 : Sargılı.XLS ve M-KAPA.FOR ile elde edilen moment – eğrilik 

diyagramları. 

Benzer Ģekilde seçilmiĢ bir kolon kesiti için, moment - normal kuvvet karĢılıklı 

etkileĢim diyagramı  DOC3B' de yer alan N-M.FOR alt programı ile elde edilmiĢtir. 

Sonuçlar Ersoy U. tarafından geliĢtirilen  Kolonanalizi.XLS [URL-2]‟ yazılımı 

sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢ ve ġekil 3.6' da verilmiĢtir. 

b=30 cm, h=70 cm 
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ġekil 3.6 : Kolonanalizi.XLS ile DOC3B programlarının  

                 ürettiği sonuçların karĢılaĢtırılması. 

Moment - normal kuvvet karĢılıklı etkileĢim diyagramında dengeli duruma karĢı 

gelen bölge civarındaki küçük sapma haricinde iki ayrı program ile elde edilen 

sonuçların büyük ölçüde üst üste düĢtüğü görülmektedir.  
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4.  SAYISAL ÖRNEKLER 

4.1 Üç boyutlu çelik çerçevenin doğrusal analizi 

TaĢıyıcı sistemi çerçevelerden oluĢan çelik bir yapı DOC3B programı kullanılarak  

analiz edilmiĢ ve elde edilen sonuçlar SAP 2000 programının ürettiği sonuçlar ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırma hem statik yüklerden ortaya çıkan yerdeğiĢtirme ve 

iç kuvvetler için hem de modal büyüklükler için yapılmıĢtır. 

4.2  Yapı Sisteminin Özellikleri 

Yapı sistemi X doğrultusunda 6.0 m‟lik 4; Y doğrultusunda ise 4.50 m‟lik 3 

açıklıktan meydana gelmekte olup kat adedi 4‟tür, (ġekil 4.1), [31] 

.  

ġekil 4.1 : Yapıya ait tipik kat planı. 

Yapı sisteminin üç boyutlu genel görünüĢü ġekil 4.2' de yer almaktadır. Temel 

seviyesinde tüm mesnetler ankastre olarak tanımlanmıĢtır.  



30  

 

ġekil 4.2 : Yapının üç boyutlu görünümü. 

Yapı sistemini oluĢturan kesitlere ait mekanik özellikler Çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.1: Sisteme ait geometrik büyüklükler ve malzeme özellikleri 

Eleman 

Tipi 
IX(m

4
) IY(m

4
) F(m

2
) E(kN/m

2
)

 

KiriĢ 1.00E-04 1.00E-04 0.0254 2.10E+08 

Kolon 1.39E-04 1.39E-04 1.00 2.10E+08 

4.2.1 Üç boyutlu yapı sisteminin alt - sistemlere ayrılması 

Yapı sisteminin DOC3B yazılımı ile çözümü için, sistem X ve Y doğrultularında 

sırasıyla 4 ve 5 tane, Z doğrultusunda ise 4 adet alt sisteme ayrılmıĢtır. Bu Ģekilde 

sistemde toplam 13 adet düzlem alt sistem oluĢturulmuĢtur. 

X, Y, Z doğrultularında tanımlanan alt sistemlerin görünüĢü ġekil 4.3‟de 

verilmektedir. 
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ġ

ġekil 4.3 : X, Y, Z Doğrultularında bulunan altsistemlerin tipik görünümü. 

 

 

     
                                                                                          Z Doğrultusu 

 

                                 Y Doğrultusu 

 

 
 

                                                                                          X Doğrultusu 

2 Aksı 

1 Aksı 
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Üç boyutlu yapı sisteminde toplam 160 adet düğüm noktası bulunmaktadır. Her 

düğüm noktasında 2 adet yerdeğiĢtirme bileĢeni esas alındığından kullanılan toplam 

bilinmeyen sayısı 320 olmaktadır. Aynı yapı sisteminin genel matris yerdeğiĢtirme 

yöntemiyle çözümü durumunda toplam bilinmeyen sayısı 160*6=960 adet 

olmaktadır, (ġekil 4.4). 

      4 .KAT 

       3.KAT 

ġekil 4.4 : Kullanılan serbestlik dereceleri. 

 

1 

40 

2 

3 

4 

5 

6 

39 

7 

8 

9 

10 

41 

80 

42 

43 

44 

45 

46 

79 

47 

48 

49 

50 



33  

        2.KAT 

        1.KAT 

ġekil 4.4 (devam) : Kullanılan serbestlik dereceleri. 

4.2.2 Serbest titreĢim analizi 

Seçilen bir kat kütlesi durumu için, mi= 27.12 kNs
2
/m, yapı sisteminin serbest 

titreĢim analizi yapılmıĢtır. Kat kütlesi, katta yer alan düğüm noktalarına 1.33 

kNs
2
/m olarak dağıtılmıĢtır. 

81 

120 

82 

83 

84 

85 

86 

119 

87 

88 

89 

90 

121 

160 

122 

123 

124 

125 

126 

159 

127 

128 

129 

130 
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ġekil 4.5 : Hesapta kullanılan kütlelerin sistem üzerinde görünümü. 

Serbest tireĢim analizi sonucunda her iki program ile elde edilen titreĢim periyotları 

Çizelge 4.2' de verilmiĢtir. Ġlk dört mod için elde edilen sonuçlar aynı olarak 

bulunmuĢtur. Ġlk dört moda ait titreĢim biçimleri de ġekil 4.6' da yer almaktadır. 

ġekil 4.6 üzerinde ilk değerler DOC3B ile elde edilen sonuçları parantez içerisinde 

gösterilen sonuçlar ise SAP2000 programının üretmiĢ olduğu sonuçları 

göstermektedir. 

Çizelge 4.2 : Örnek 1 için elde edilen serbest titreĢim periyotları. 

Periyot 

(Sn) 
DOC3B SAP2000 

Tx1 0.222 0.222 

Ty1 0.208 0.208 

Tx2 0.052 0.052 

Ty2 0.050 0.050 
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ġekil 4.6 : Modal analiz sonucu elde edilen yerdeğiĢtirmelerin 

        sistem üzerinde gösterimi. 

 

0.149 (0.149) 

) 

0.106 (0.106) 

0.604 (0.604) 

 

0.019(0.019) 

) 

0.019 (0.019) 

0.061 (0.061) 

0.107 (0.107) 

0.147(0.147) 
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ġekil 4.6 (devam) : Modal analiz sonucu elde edilen yerdeğiĢtirmelerin sistemi  

üzerinde gösterimi. 

Gerek titreĢim periyotları gerekse mod biçimleri üzerinde yapılan karĢılaĢtırmalar 

neticesinde her iki programda elde edilen sonuçların tamamen aynı olduğu 

görülmüĢtür.  

0.106 (0.106) 

0.060 (0.060) 

0.107 (0.107) 

0.058 (0.0581) 

0.132 (0.132) 

0.071 (0.071) 

0.132 (0.132) 

0.072 (0.072) 
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4.2.3 Statik yükler için yapılan analiz sonuçların karĢılaĢtırılması 

Yapı sisteminin en üst katına Y doğrultusunda etkitilen toplam 400 kN Ģiddetindeki 

statik yük her çerçeveye eĢit olacak Ģekilde dağıtılmıĢtır. Statik yükleme etkisinde 

elde edilen iç kuvvet ve yerdeğiĢtirmeler karĢılaĢtırılmıĢtır, (ġekil 4.7).  

 

ġekil 4.7 : Hesapta kullanılan yüklerin sistem üzerinde gösterimi. 

DOC3B ve SAP2000 kullanılarak elde edilen yapı sistemine ait iç kuvvetler ġekil 

4.8' de karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil üzerinde parantez içerisinde verilen büyüklükler 

DOC3B yazılımı ile elde edilen sonuçlara karĢı gelmektedir. 

Statik analiz aĢamasında DOC3B ve SAP2000 programlarında elde edilen veriler 

ıĢığında rölatif hatalar belirlenmiĢ ve ortalama rölatif hata değeri olarak %0.28  

olarak elde edilmiĢtir, (Çizelge 4.3). OluĢan küçük rölatif farkların üç boyutlu yapı 

sisteminin düğüm noktalarında düĢey izdüĢüm denge denklemlerinin yazılmıyor 

olmasıyla iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. 
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ġekil 4.8 : 2 aksında oluĢan eğilme momentlerinin karĢılaĢtırılması.  

Çizelge 4.3 : Eğilme momentleri arasındaki farklar. 

DOC3B SAP2000 
RÖLATĠF 

HATA(%) 

34.22 34.29 0.20 

46.59 46.28 0.66 

46.75 46.52 0.48 

46.56 46.55 0.01 

34.65 34.97 0.93 

98.96 99.04 0.08 

102.12 102.02 0.09 

102.20 102.07 0.12 

102.05 101.98 0.06 

98.87 99.01 0.15 

Ortalama Rölatif 

Hata (%) 
0.28 

 

Statik analiz sonucunda 2 nolu çerçevenin alt kat kolonlarında elde edilen kesme 

kuvveti (T) büyüklükleri ġekil 4.9'da verilmiĢtir. ġekil üzerinde parantez içerinde 

verilen değerler DOC3B tarafında üretilen sonuçlara karĢı gelmektedir. Benzer 

Ģekilde kesme kuvvetlerinin çok yakın olduğu izlenmektedir. 

34.22 (34.29) 46.56 (46.55) 34.65 (34.97) 

98.87 (99.01) 102.05 (101.98) 102.20 (102.07) 102.12 (102.02) 98.96 (99.04) 

46.75 (48.52) 46.59 (46.28) 
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ġekil 4.9: 2 aksında oluĢan kesme kuvveti değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

Statik analiz aĢamasında DOC3B ve SAP2000 programlarında elde edilen veriler 

ıĢığında rölatif hatalar belirlenmiĢ ve ortalama rölatif hata değeri olarak %0.34  

olarak elde edilmiĢtir, (Çizelge 4.4). 

Çizelge 4.4 : Kesme kuvvetleri arasındaki farklar. 

DOC3B SAP2000 
RÖLATĠF 

HATA(%) 

18.26 18.23 0.19 

21.16 21.24 0.37 

21.18 21.26 0.33 

21.13 21.14 0.03 

18.25 18.11 0.78 

18.26 18.23 0.19 

   Ortalama Rölatif 

Hata (%) 
0.34 

Statik analiz sonucunda elde edilen normal kuvvet (N) diyagramı ve bazı elemanlara 

ait büyüklükler ġekil 4.10'da gösterilmiĢtir. ġekil üzerinde parantez içerinde verilen 

değerler DOC3B tarafında üretilen sonuçlara karĢı gelmektedir. 

18.26 (18.23) 21.16 (21,24) 21.18 (21.26) 21.13 (21.14) 18.25 (18.11) 
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ġekil 4.10: 2 aksında oluĢan normal kuvvet değerlerinin karĢılaĢtırılması.  

Statik analiz aĢamasında DOC3B ve SAP2000 programlarında elde edilen veriler 

ıĢığında rölatif hatalar belirlenmiĢ ve ortalama rölatif hata değeri olarak %0.45 olarak 

elde edilmiĢtir, (Çizelge 4.5). 

Çizelge 4.5 : Normal kuvvet değerleri arasındaki farklar. 

DOC3B SAP2000 
RÖLATĠF 

HATA(%) 

29.34 29.49 0.53 

-29.05 -28.94 0.38 

   Ortalama Rölatif 

Hata (%) 
0.45 

Gerek serbest titreĢim analizi, gerekse statik yükler etkisinde gerçekleĢtirilen 

çözümler için; DOC3B yazılımı ile elde edilen sonuçlar genel matris yerdeğiĢtirme 

çözümünü kullanan SAP2000 yazılımı sonuçları ile üst üste düĢmektedir. Bu 

doğrulama çalıĢmasının ardından aĢağıdaki bölümde program doğrusal olmayan 

statik çözüm için kullanılmıĢtır.  

4.3 Yirmi Katlı Betonareme Bir Çerçeve Sistemin Analizi 

ÇalıĢma kapsamında ele alınan 20 katlı betonarme yapı çerçeve türü bir taĢıyıcı 

sisteme sahiptir. Yapıda, DBYBHY 2007‟de belirtilen herhangi bir düzensizlik 

bulunmamaktadır. Sistemin; döĢeme yerleĢiminde bir süreksizlik gözlenmemekte ve 

döĢeme kalınlıkları tüm katlarda 12 cm'dir. Yapı sisteminin analizi 

sırasındabetonarme döĢemeler için  rijit diyafram kabulü yapılmıĢtır. Yapı sisteminin 

 malzeme bilgileri, hesapta kullanılan yükler ve analiz için gerekli olan diğer 

özellikleri Çizelge 4.6'da verilmiĢtir. 

29.34 (29.97) -29.05 (-28.94) 
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Çizelge 4.6 : Yapıya ait malzeme bilgileri, hesapta kullanılan yükler  

         ve analiz için gerekli olan diğer özellikler. 

Özellik Adı                                                    Büyüklük 

Beton C25 (fck=25 N/mm
2
, Ec=30250 N/mm

2
) 

Beton çeliği S420a  (fyk=420 N/mm
2
, Es=200000 N/mm

2
) 

Sabit döĢeme yükleri G=4.78 kN/m
2
 (DöĢeme ağırlığı dahildir) 

Hareketli döĢeme yükleri Q=2.00 kN/m
2 

Duvar yükleri 2.84 kN/m
2 

Deprem yükleri 1(A0=0.40) 

Bina önem katsayısı 1(I=1) 

Zemin sınıfı Z2 (TA=0.15s, TA=0.40s) 

Süneklik düzeyi Yüksek (R=8) 

Yapı sistemi planda simetrik olup, X ve Y doğrultularında 5‟er metrelik 3 adet 

açıklıktan oluĢmaktadır. Yapıyı temsil eden tipik kat planı aĢağıda gösterilmiĢtir, 

(ġekil 4.11). 

 

ġekil 4.11: Yapıya ait tipik kat planı. 

Ġncelenen yapı sisteminin kolonlarının isimleri, boyut ve donatı özellikleri Çizelge 

4.7‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.7 :Kolonlar için geometrik büyüklükler ve boyuna donatı miktarları 

Kat KolonAdı 
Kolon Donatıları 

(cm2) 

Kolon Donatıları 

(Çap - Adet) 

Kolon 

Boyutları 

(cm/cm) 

1-4 
B1, B4 54.24 12Φ24 70/70 

B2, B3 72.32 16Φ24 80/80 

5-8 
B1, B4 37.68 12Φ20 60/60 

B2, B3 50.24 16Φ20 70/70 

9-12 
B1, B4 24.12 12Φ16 50/50 

B2, B3 32.16 16Φ16 60/60 

13-16 
B1, B4 18.48 12Φ14 40/40 

B2, B3 24.64 16Φ14 50/50 

17-20 
B1, B4 13.56 12Φ12 35/35 

B2, B3 18.08 16Φ12 40/40 

Söz konusu örneğin alındığı çalıĢmada kiriĢ kesitleri ve donatı bilgileri Çizelge 4.8' 

de tanımlandığı gibi olmakla birlikte, DOC3B programı için veri dosyası oluĢturma 

aĢamasındaki iĢ yoğunluğunu azaltmak amacıyla tüm katlarda, özellikleri ġekil 

4.12'de verilen kiriĢ kesiti kullanılmıĢtır.  

Çizelge 4.8 : KiriĢler için geometrik büyüklükler 

Kat Yer 

Mesnet  

(1) 

(mm
2
) 

Açıklık 

(1-2) 

(mm
2
) 

Mesnet 

(2) 

(mm
2
) 

Açıklık 

(2-3) 

(mm
2
) 

KiriĢ 

Boyutları 

(cm/cm) 

1 
Üst 9.43 6.28 9.43 6.28 

30 / 70 
Alt 6.28 6.28 6.28 6.28 

2-8 
Üst 12.57 6.28 12.57 6.28 

Alt 9.43 6.28 9.43 6.28 

9-14 
Üst 12.57 6.28 12.57 6.28 

30/60 
Alt 9.43 6.28 9.43 6.28 

15-16 
Üst 9.43 6.28 9.43 6.28 

Alt 6.28 6.28 6.28 6.28 

17-19 
Üst 9.43 6.28 9.43 6.28 

25/50 
Alt 6.28 6.28 6.28 6.28 

20 
Üst 6.28 6.28 6.28 6.28 

Alt 6.28 6.28 6.28 6.28 
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ġekil 4.12: Seçilen kiriĢ kesiti.  

Kat yükseklikleri tüm katlar için 3 metredir. Temel seviyesinde tüm mesnetler 

ankastre mesnet olarak tanımlanmıĢtır.  

Kolonlar için boyuna donatı yerleĢimi 5 sıra ve 4 sıra olmak üzere iki farklı Ģekilde 

yapılmıĢtır, (ġekil 4.13). Her iki tip içinde beton örtü kalınlığı 4 cm'dir. 40*40 cm 

ebatlı kolon için donatı yerleĢim durumu ġekil 4.13'te görülmektedir. 

ġekil 4.13: 5 ve 4 sıra boyuna donatı yerleĢimine göre 40*40 cm kesitli kolon. 

Ġncelenen yapı sisteminin üç boyutlu genel görünümü  ġekil (4.14)‟te verilmiĢtir. 

Yapı sisteminde toplam 320 adet kolon, 480 adet kiriĢ bulunmaktadır. 

Yapı sistemi X doğrultusunda 4, Y doğrultusunda 4 ve Z doğrultusunda 20 olmak 

üzere toplam 28 alt sisteme ayrılmıĢtır. 
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ġekil 4.14: 20 katlı yapı sistemin 3 boyutlu görünümü. 

4.3.1 Analiz için gerekli alt sistemlerin oluĢturulması 

Tüm alt sistemler kendi düzlemlerinde düĢey elemanlar (kolonlar), yatay elemanlar 

(kiriĢler) ve düğüm noktalarından oluĢmaktadır. Sistem simetrik olduğundan X ve Y 

doğrultularındaki alt sistemlerin çubuk ve düğüm noktası bilgileri aynıdır. Bu 

nedenle, aĢağıda sadece 1 nolu alt sisteme ait eleman ve düğüm noktası bilgileri 

verilmiĢtir, (ġekil 4.15).  
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ġekil 4.15: 1 nolu alt sistem için çubuk ve düğüm noktası bilgileri. 

Z doğrultusundaki tüm alt sistemler yani döĢemeler özdeĢtir. DöĢeme düzlem içi 

rijitliğinin temsil edilebilmesi için her açıklıkta bir çift pandül çubuk kullanılmıĢtır. 
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Pandüller için eğilme rijitliği (EI) sıfıra yakın alınmıĢ olup; uzama rijitliği ise diğer 

çubuk elemanlarınkinin yaklaĢık bin katı mertebesinde seçilmiĢtir. Z doğrultusundaki 

20 adet alt sistemin eleman ve düğüm nokta numaralandırılması  ġekil 4.16‟da 

görüldüğü gibi yapılmıĢtır. 

 

ġekil 4.16: Z doğrultusundaki alt sistem görünümü ve düğüm noktaları. 

4.3.2 KiriĢ ve kolon kesitleri için moment eğrilik iliĢkilerinin belirlenmesi 

Kesit ve donatı özellikleri Çizelge 4.9' da verilen kiriĢ için elde edilen moment - 

eğrilik iliĢkisi ġekil 4.17' de yer almaktadır. Bu Ģeklin oluĢturulması aĢamasında 

kesit 200 adet dilime bölünmüĢtür. Kesit akma momenti My=31.63 kNm, kesit 

moment taĢıma kapasitesi ise Mu=33.25 kNm olarak elde edilmiĢtir.  

Çizelge 4.9 : KiriĢ için elde edilen moment eğrilik  

                              iliĢkilerinin çizelge halinde gösterimi 

TĠP 

NO 

KESĠT 

ġEKĠL KONUM 

DONATI My Mu My Mu χy χy χcr χu 
(cm) (cm

2
) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) 

1 30/70 I 

üst 9.43 

31.93 33.25 31.93 33.25 0.004 0.12 0.004 0.125 alt 9.43 

 



47  

 

ġekil 4.17: KiriĢ için elde edilen moment – eğrilik iliĢkisi. 

Ġncelenen yapı sisteminde toplam 10 farklı kolon kesiti bulunmaktadır. Kolon kesit 

özellikleri Çizelge 4.10' da sıralanmıĢtır.  

Çizelge 4.10 : Kolonlar için elde edilen moment eğrilik  

                           iliĢkilerinin çizelge halinde gösterimi. 

TĠP 

NO 

KESĠ

T 

(cm) 

ġEKĠ

L 

Donatı 

Miktarı 

(cm2) 

My 

(+) 

Mu 

(+) 

My 

(-) 

Mu 

(-) 

χy 

(+) 

χu 

(+) 

χy 

(-) 

χu 

(-) 

1 70/70 I 12Φ24 68.40 70.90 68.40 70.90 0.007 0.1 0.007 0.1 

2 80/80 I 16Φ24 104.50 110.20 104.50 110.20 0.004 0.08 0.004 0.08 

3 60/60 I 12Φ20 39.80 42.22 39.80 42.22 0.006 0.11 0.006 0.11 

4 70/70 I 16Φ20 62.80 66.50 62.80 66.50 0.006 0.1 0.006 0.1 

5 50/50 I 12Φ16 20.98 21.93 20.98 21.93 0.008 0.12 0.008 0.12 

6 60/60 I 12Φ14 34.10 35.60 34.10 35.60 0.005 0.11 0.005 0.11 

7 40/40 I 12Φ14 12.40 13.30 12.40 13.30 0.01 0.12 0.01 0.12 

8 50/50 I 16Φ14 21.20 22.40 21.20 22.40 0.008 0.12 0.008 0.12 

9 35/35 I 12Φ12 7.75 8.4 7.75 8.4 0.01 0.13 0.01 0.13 

10 40/40 I 16Φ12 12.3 12.75 12.3 12.75 0.01 0.12 0.01 0.12 

 

Kolonlar için; farklı normal kuvvet durumlarında moment – eğrilik iliĢkileri elde 

edilmiĢtir. Normal kuvvetler, kesit normal kuvvet taĢıma kapasitesinin (Nmax) 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8 katları olarak seçilmiĢlerdir. Yapılan analizler sonucunda χU/ χy oranı, 

süneklik durumu, farklı normal kuvvet değerleri sonucunda oluĢan moment taĢıma 

kapasitesi ve dönme kapasitesi ile ilgili sonuçlar elde edilmiĢ ve ġekil 4.12‟de 

verilmiĢtir. 
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Doğrusal olamayan analiz sırasında, DOC3B yazılımı adımsal normal kuvvet 

değerini kullanarak moment eğrilik iliĢkisini güncellemektedir. Kesit kapasiteleri 

hakkında bilgi verebilme amacıyla seçilmiĢ bazı normal kuvvet düzeyler için kolon 

kesitlerinde oluĢan moment - eğrilik iliĢkileri ġekil 4.18' de verilmektedir.  

ġekil 4.18 : Farklı normal kuvvet durumları için elde edilen  

                moment – eğrilik iliĢkileri. 
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ġekil 4.18 (devam) : Farklı normal kuvvet durumları için elde edilen  

                              moment  eğrilik iliĢkileri. 
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Yapı sisteminde yer alan tüm farklı kolon kesitleri için elde edilen eğilme momenti - 

normal kuvvet etkileĢim iliĢkileri ġekil 4.19' da verilmiĢtir.  

  

  

  

ġekil 4.19 : KiriĢler için elde edilen normal kuvvet – moment iliĢkileri. 
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ġekil 4.19 (devam) : KiriĢler için elde edilen normal kuvvet – moment iliĢkileri. 

4.4 Serbest titreĢim analizi sonuçlarının karĢılaĢtırılması  

Yapı sisteminin serbest titreĢim analizi, baĢlangıç rijitlikleri kullanılarak hem 

DOC3B hem de SAP2000 yazılımları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu analizlerde kat 

seviyelerinde kullanılan kütle miktarı mi=1.86 kNs
2
/m*16 olarak seçilmiĢtir. Her iki 

yazılım ile yapılan çözümlerde döĢeme düzlem içi rijitliği sonsuz olarak alınmıĢtır.  

SAP2000 yazılımı ile elde edilen serbest titreĢim periyotları ve kütle katılım oranları 

Çizelge 4.12' de verilmiĢtir.Görüldüğü gibi yapının her iki doğrultudaki simetri 

özelliği titreĢim periyotlarına yansımıĢtır.  
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Çizelge 4.11 : SAP 2000 tarafından üretilen periyot  

             ve kütle katılım değerleri. 

Adım 

Tipi 

Adım 

Numarası 

Periyot ∑RX ∑RY ∑RZ 

  Sn    

Mod 1 1.899 0.959 0.000 0.000 

Mod 2 1.899 0.959 0.959 0.000 

Mod 3 1.489 0.959 0.959 0.592 

Mod 4 0.699 0.965 0.984 0.592 

Mod 5 0.699 0.990 0.990 0.592 

Mod 6 0.632 0.990 0.990 0.781 

Mod 7 0.422 0.991 0.993 0.781 

Mod 8 0.422 0.995 0.995 0.781 

Mod 9 0.400 0.995 0.995 0.860 

Mod 10 0.292 0.996 0.995 0.860 

Mod 11 0.292 0.996 0.996 0.860 

Mod 12 0.278 0.996 0.996 0.902 

Ġlk dört mod için her iki yazılım ile elde edilen titreĢim periyotları ve mod biçimleri 

ġekil 4.20'de karĢılaĢtılmıĢtır. Elde edilen sonuçların üst üste düĢtüğü gözlenmiĢtir 
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TitreĢim Modları 

  

1 2 

  

3 4 

ġekil 4.20 : 20 katlı yapı sitemi için ilk dört titreĢim modu. 

Birinci titreĢim moduna ait mod biçimi, en üst kat birim olacak Ģekilde 

normalleĢtirildiğinde ortaya çıkan durum Çizelge 4.12 de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.12 : Birinci mod biçimi 

KAT 

NO 

MODAL 

YERDEĞĠġTĠRME 

20 1.00000 

19 0.95652 

18 0.89441 

17 0.81366 

16 0.72050 

15 0.65217 

14 0.57764 

13 0.50311 

12 0.42236 

11 0.36646 

10 0.31056 

9 0.26087 

8 0.20497 

7 0.17391 

6 0.13665 

5 0.10559 

4 0.07453 

3 0.04969 

2 0.03106 

1 0.01242 

4.5 Yatay Yük Dağılımı Etkisi 

Betonarme yapı sistemlerinin kapasite eğrilerinin oluĢturulması aĢamasında yatay 

yük dağılımının sonuç üzerindeki etkisini irdelemek için, üç farklı yatay yük dağılımı 

esas alınarak 20 katlı yapı sisteminin doğrusal olmayan statik analizi yapılmıĢtır. 

Kullanılan birinci tip yatay yük dağılımı üçgen yüklemeye, ikinci tip yatay yük 

dağılımı dikdörtgen yüklemeye, üçüncü tip yatay yük dağılımıda Çizelge 4.12'de 

verilen birinci titreĢim mod biçimine karĢı gelmektedir, (ġekil 4.21). 
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ġekil 4.21 : Yatay yük dağılımları 

Çizelge 4.13 : Üçgen, dikdörtgen birinci moda dayalı biçimleri 

KAT 

NO 
Üçgen  Dikdörtgen Birinci Mod 

20 1.000 1.000 0.016 

19 0.950 1.000 0.015 

18 0.900 1.000 0.014 

17 0.850 1.000 0.013 

16 0.800 1.000 0.012 

15 0.750 1.000 0.011 

14 0.700 1.000 0.009 

13 0.650 1.000 0.008 

12 0.600 1.000 0.007 

11 0.550 1.000 0.006 

10 0.500 1.000 0.005 

9 0.450 1.000 0.004 

8 0.400 1.000 0.003 

7 0.350 1.000 0.003 

6 0.300 1.000 0.002 

5 0.250 1.000 0.002 

4 0.200 1.000 0.001 

3 0.150 1.000 0.001 

2 0.100 1.000 0.001 

1 0.050 1.000 0.000 
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20 katlı betonarme yapı sistemi sabit düĢey ve artan yatay yükler etkisinde sadece 

malzeme bakımından doğrusal olmayan davranıĢ dikkate alınarak çözümlenmiĢtir. 

Üç farklı yatay yük durumunda elde edilen kapasite eğrileri ġekil 4.22' de verilmiĢtir. 

Üç farklı yükleme durumunda elde edilen en büyük dayanım ve en büyük tepe 

yerdeğiĢtirmesi büyüklükleri Çizelge 4.14' te toplu olarak verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.22 : Üç farklı yatay yük dağılımı için elde edilen kapasite eğrileri. 

ġekilden izlendiği gibi, üçgen yatay yük dağılımı ile birinci moda dayalı yatay yük 

dağılımı durumlarında elde edilen kapasite eğrileri birbirlerine daha yakın 

oluĢmuĢlardır. Dikdörtgen yatay yük dağılımı durumunda aynı tepe yerdeğiĢtirmesi 

durumu için daha büyük taban kesme kuvveti oluĢumu söz konusudur. Bu durumun 

farklı yükleme durumlarının oluĢturduğu taban momentindeki değiĢiklikten 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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Çizelge 4.14 : Kapasite eğrilerine ait en büyük değerler. 

Yatay Yük 

Dağılımı 

Taban Kesme 

Kuvveti  

Tepe Yatay 

YerdeğiĢtirmesi 

 kN cm 

Dikdörtgen 2950.0 17.77 

Üçgen 2480.0 22.19 

Birinci Mod Esaslı 2330.0 24.25 

Üç farklı yatay yük dağılımı durumunda ulaĢılan en son hesap adımlarında elde 

edilen yatay yerdeğiĢtirme profilleri ġekil 4.23' te verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.23 : Üç farklı yatay yük dağılımı için elde edilen kat yatay yerdeğiĢtirmeleri. 

Üç farklı yükleme durumunda elde edilen yatay yerdeğiĢtirmeler karĢılaĢtırıldığında 

yaklaĢık 10. kat seviyesine kadar yatay yerdeğiĢtirme profillerinin üst üste oturduğu 

daha yukarı katlarda ise farklılaĢma olduğu gözlemlenmektedir. Çizelge 4.14'den 

izlenilebileceği gibi; en büyük tepe yatay yerdeğiĢtirmesi dikdörtgen yatay yükleme 

durumunda 17.77 cm, üçgen yükleme durumunda 22.19 cm ve birinci moda dayalı 

yatay yük durumunda ise 24.25 cm olarak elde edilmiĢtir. 

 



58  

Üç farklı yükleme durumu için yapının tüm katlarında meydana gelen göreli kat 

hareketlerinin değiĢimleri de ġekil 4.24'te verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.24 : Göreli kat ötelemelerinin değiĢimi 

Dikdörtgen yatay yük dağılımına göre göreli kat hareketi değiĢim grafiği belirgin 

olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu farklılaĢma 4 kattan sonra daha net olarak 

gözlenmektedir. Sistemde elde edilen en büyük göreli kat hareketi yaklaĢık olarak 

%0.6'te karĢılık gelmektedir. 

Göçme aĢamasında üç farklı yatay yük dağılım durumu için incelenen sistemin kenar 

(1) ve orta akslarında (2) elde edilen eğilme momenti dağılımları ġekil(4.25)' de 

görülmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

 

Yükleme 

Durumu 
1 Nolu Aks 1 Nolu Aks 

 

Üçgen 

Yatay Yük 

Dağılımı 

  

Dikdörtgen 

Yatay Yük 

Dağılımı 

  

ġekil 4.25 : Farklı yükleme durumları sonucunda meydana  

                      gelen  moment diyagramları. 
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Birinci 

Moda 

Dayalı 

Yatay Yük 

Dağılımı 

  

ġekil 4.25 (devam) : Farklı yükleme durumları sonucunda meydana  

                                   gelen moment diyagramları. 

Üç farklı yatay yük dağılım durumu için incelenen sistemin kenar (1) ve orta 

akslarında (2) elde edilen yayılı ĢekildeğiĢtirme durumları ġekil (4.26)' da 

görülmektedir. 
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Üçgen 

Yatay Yük 

Dağılımı 

  

Dikdörtgen 

Yatay Yük 

Dağılımı 

  

ġekil 4.26 : Farklı yükleme durumlarında göçme aĢamasında oluĢan  

                   yayılı Ģekil değiĢtirme diyagramları. 
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Birinci 

Moda 

Dayalı 

Yatay Yük 

Dağılımı 

  

ġekil 4.26 (devam) : Farklı yükleme durumlarında göçme aĢamasında oluĢan  

                                 yayılı Ģekil değiĢtirme diyagramları. 

Farklı yatay yükleme durumlarında 1 ve 2 akslarında bulunan 184, 224, 264 

kolonları için elde edilen moment - eğrilik durumları belirtilmiĢtir, (ġekil 4.27, 4.28, 

4.29) 
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Çizelge 4.15: 1. Kat kolonu (260 nolu çubuk eleman) için 1 ve 2  

                                  akslarına ait moment - eğrilik iliĢkisi. 

 1 Nolu Aks 2 Nolu Aks 

Yükleme Tipi 
Moment 

(kNm) 

χ 

(m) 

Moment 

(kNm) 

χ 

(m) 

Üçgen Yatay 

Yükleme  

Dağılımı 

-490.00 -0.0038 -550.00 -0.0014 

Dikdörtgen Yatay 

Yükleme Dağılımı 
-530.00 -0.0017 -610.00 -0.0017 

Birinci Moda 

Dayalı Yatay Yük 

Dağılımı 

-470.00 0.0013 -520.00 -0.0013 

Çizelge 4.16 : 10. Kat kolonu (224 nolu çubuk eleman) için  

                      1 ve 2 akslarına ait moment - eğrilik iliĢkisi. 

 1 Nolu Aks 2 Nolu Aks 

Yükleme Tipi 
Moment 

(kNm) 

χ 

(m) 

Moment 

(kNm) 

χ 

(m) 

Üçgen Yatay 

Yükleme  

Dağılımı 

-110.00 -0.0011 -130.00 -0.0012 

Dikdörtgen Yatay 

Yükleme Dağılımı 
-90.00 -0.00083 -110.0 -0.0092 

Birinci Moda 

Dayalı Yatay Yük 

Dağılımı 

-120.00 -0.0012 -0.0014 -0.0013 
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Çizelge 4.17 : 20. Kat kolonu (184 nolu çubuk eleman) için 1 ve 2  

                               akslarına ait moment - eğrilik iliĢkisi. 

 1 Nolu Aks 2 Nolu Aks 

Yükleme Tipi 
Moment 

(kNm) 

χ 

(m) 

Moment 

(kNm) 

χ 

(m) 

Üçgen Yatay 

Yükleme  

Dağılımı 

-11.00 -0.00047 -100.00 -0.0054 

Dikdörtgen Yatay 

Yükleme Dağılımı 
-15.00 -0.00092 -11.00 -0.0058 

Birinci Moda 

Dayalı Yatay Yük 

Dağılımı 

-20.00 -0.00066 -14.00 -0.00096 
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5.  SONUÇLAR 

Yapı sistemlerinin malzeme ve geometri değiĢimi bakımından doğrusal olmayan 

analizini yapan DOC3B yazılımının geliĢtirilmesi süreci devam etmektedir. Program, 

yapı sistemlerini yatay ve düĢey alt sistemlere ayırmaktadır. Alt sistemlerin 

birbirlerine bağlandığı noktalarda iki yatay ötelenme bilinmeyen olarak 

kullanılmaktadır. 

Bu tez çalıĢmasında, DOC3B programın farklı özelliklerinin doğrulanması ve yüksek 

bir betonarme yapı sisteminde yatay yük dağılımının kapasite eğrisi üzerindeki 

etkisinin irdelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Betonarme kesitleri için oluĢturulan moment - eğrilik ve normal kuvvet - eğilme 

momenti karĢılıklı etkileĢim diyagramları, literatürde mevcut olan baĢka yazılımların 

sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Üç boyutlu elastik bir yapı sistemi DOC3B yazılımı ile çözülmüĢtür. Serbest titreĢim 

analizi sonuçları ile statik yükleme etkisinde elde edilen iç kuvvet ve 

yerdeğiĢtirmeler, genel matris yerdeğiĢtirme analizi yapan bir yazılımın ürettiği 

sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  Serbest titreĢim analiz sonuçlarının üst üste düĢtüğü, 

statik analiz sonuçlarının ise çok küçük bir göreli farkla benzer olduğu gözlenmiĢtir. 

Bu küçük farklılığında, alt sistemlerin kesiĢim noktalarında düĢey süreklilik denge 

denkleminin yazılmıyor olması ile ilgili olduğu düĢünülmektedir. 

Yirmi katlı bir betonarme yapı sistemi DOC3B programı ile çözüm için 

modellenmiĢtir.  Sistem 8 adet düĢey ve 20 adet de yatay alt sistem içermektedir.  Ġlk 

aĢamada baĢlangıç rijitlikleri kullanılarak serbest titreĢim analizi yapılmıĢ, elde 

edilen sonuçlar genel matris yerdeğiĢtirme yöntemi çözüm sonuçları ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu karĢılaĢtırma aynı zamanda oluĢturulan matematik modelin 

doğrulanması anlamını da taĢımaktadır. 

Yirmi katlı yapı sisteminde üç farklı yatay yük dağılımı seçilmiĢtir. Bunlar üçgen, 

dikdörtgen ve birinci moda dayanan yatay yük dağılımlarıdır.  Taban kesme kuvveti 
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tepe yerdeğiĢtirmesi, en büyük dayanım durumundaki yatay yerdeğiĢtirme profilleri 

ve göreli kat ötelenme profilleri elde edilmiĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Yapılan karĢılaĢtırmalarda yatay yük dağılımının kapasite eğrisinin dayanım ve 

yerdeğiĢtirme bileĢenleri üzerinde etkili olduğu açık olarak görünmektedir.  Üçgen 

yatay yük dağılımı kullanıldığında birinci mod esaslı yatay yük dağılımına yakın 

sonuçlar elde edilmektedir. Ġncelenen sistemde olduğu gibi birden fazla titreĢim 

modunun davranıĢ üzerinde etkili olabildiği yapı sistemlerinde titreĢim modlarına 

dayalı bir yatay yük dağılımlarının kullanılması önemli olabilmektedir. 
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