
 

HAZĐRAN 2010 
 

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ���� FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 
 

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 
Serdar ÖNCÜ 
 (501071213) 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 24 Mayıs 2010 

Tezin Savunulduğu Tarih : 10 Haziran 2010 

 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELĐK (ĐTÜ) 
Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Feridun ÇILI (ĐTÜ) 

 Yrd. Doç. Dr. Meltem ŞAHĐN (MSGSÜ) 
  

 

HAFĐF ÇELĐK YAPILARIN TASARIMI VE DEPREM RĐSKĐ DÜŞÜK 
BÖLGELERDE ORTA YÜKSEKLĐKTEKĐ BĐNALARDA 

UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ 
 





iii 
 

 

 

 

Eşime ve aileme, 

 

 

 



iv 
 



v 
 

ÖNSÖZ 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada hafif çelik yapı sistemlerininin 
yapısal anlamda genel özellikleri verilmiş, üç katlı bir yapının boyutlandırılması 
yapılmış ve deprem riski düşük bölgelerde orta yükseklikteki bir yapının 
yapılabilirliği irdelenmiştir. 

Oldukça uzun zamandır bana gösterdiği eşsiz sabırdan ve inançtan dolayı ve gerek 
mühendislik gerekse hayat görüşü konusunda bana sayısız bilgi ve destek veren 
değerli danışmanım Sayın Prof.Dr.Oğuz Cem ÇELĐK’e sonsuz teşekkürlerimi ve 
saygılarımı sunarım. 

Bu çalışmanın başlamasından bu yana hiç azalmadan gösterdiği sabır ve destekten 
ötürü sevgili eşim Birsel’e ve tüm aileme çok teşekkür ederim. 

Bu çalışmanın tamamlanmasında bilgi ve zaman konusunda desteklerini hep veren 
AKŞAN ETÜD MÜŞ.MÜH.AŞ ve AKKON ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐ A.Ş. 
yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

Haziran 2010 
 

Serdar ÖNCÜ 
Đnşaat Mühendisi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

 



 
vii

ĐÇĐNDEKĐLER 

                                                                                                                                                 Sayfa 

 
ÖNSÖZ ....................................................................................................................v 
KISALTMALAR .................................................................................................. xi 
ÇĐZELGE LĐSTESĐ ............................................................................................ xiii 
ŞEKĐL LĐSTESĐ ................................................................................................... xv 
SEMBOL LĐSTESĐ ............................................................................................ xvii 
ÖZET ...................................................................................................................xix 
SUMMARY ..........................................................................................................xxi 
1.GĐRĐŞ ...................................................................................................................1 

1.1 Konu ...............................................................................................................2 
1.2 Konu ile Đlgili Çalışmalar.................................................................................3 
1.3 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı ........................................................................3 

2.HAFĐF ÇELĐK YAPI SĐSTEMĐ ..........................................................................5 
2.1 Sistemin Genel Özellikleri ...............................................................................5 

2.1.1 Süneklik ....................................................................................................5 
2.1.2 Durabilite ..................................................................................................7 
2.1.3 Sönüm Oranı .............................................................................................8 
2.1.4 Yangın Tasarımı .......................................................................................8 
2.1.5 Diğer Özellikler ...................................................................................... 12 

2.2 Hafif Çelik Yapılarda Kullanılan Bazı Detaylar ............................................. 12 
2.2.1 Duvar Paneli Perspektif ve Detayları ....................................................... 12 
2.2.2 Döşeme Sistemi Perspektif ve Detayları .................................................. 14 
2.2.3 Çatı Makası Perspektif ve Detayları ........................................................ 16 

2.3 Hafif Çelik Yapıların Tasarımında Kullanılan Yönetmelikler ........................ 18 
2.3.1 TS 11372 ................................................................................................ 18 
   2.3.1.1 Genel Đçerik ...................................................................................... 18 
   2.3.1.2 Yönetmelik Kullanımında Yaşanan Sorunlar ve Eksiklikler .............. 19 
2.3.2 AISI-NAS ............................................................................................... 20 
2.3.3 EUROCODE 3 ........................................................................................ 20 
2.3.4 Diğer Yönetmelikler ............................................................................... 21 

2.4 Hafif Çelik Yapılar ve Diğer Sistemler Arasındaki Temel Farklar .................. 21 
2.4.1 Hafif Çelik ve Geleneksek Çelik Elemanlar Arasındaki Temel Farklar .... 21 
2.4.2 Hafif Çelik ve Betonarme Arasındaki Temel Farklar ............................... 21 

2.5 Hafif Çelik Yapıların Tasarım Süreci ............................................................. 22 
2.5.1 Tasarımda Đzlenen Genel Đş Akışı ............................................................ 22 
2.5.2 Kontrollerin Yapılmasında Kullanılan Bağıntılar .................................... 24 
   2.5.2.1 Dikme Elemanlarının Kontrolü .......................................................... 24 
   2.5.2.2 Döşeme Kirişlerinin Kontrolü ........................................................... 25 
   2.5.2.3 Çatı Makasının Kontrolü ................................................................... 27 

3.ÖRNEK SĐSTEM ÇÖZÜMÜ ............................................................................ 29 



 
viii 

3.1 Genel Tanım ................................................................................................. 29 
3.2 Mimari Proje ve Panel Yerleşimleri ............................................................... 29 
3.3 Kullanılacak Hafif Çelik Sistemin Özellikleri ................................................ 35 

3.3.1 Malzeme Tanımı ..................................................................................... 35 
3.3.2 Bağlantı Elemanları ................................................................................ 35 
3.3.3 Kullanılacak Profiller ve Özellikleri........................................................ 36 

3.4 Tasarımda Kullanılan Yönetmelikler ............................................................. 40 
3.5 Hesap Yöntemi.............................................................................................. 40 
3.6 Yüklerin Belirlenmesi ................................................................................... 40 

3.6.1 Çatı Yükleri ............................................................................................ 40 
   3.6.1.1 Düşey Yükler .................................................................................... 40 
   3.6.1.2 Yatay Yükler .................................................................................... 41 
3.6.2 Çerçeve Yükleri ...................................................................................... 41 
   3.6.2.1 Düşey Yükler .................................................................................... 41 
   3.6.2.2 Yatay Yükler .................................................................................... 41 

3.7 Yük Kombinasyonları ................................................................................... 44 
3.8 Yüklerin Dağıtılması ..................................................................................... 45 

3.8.1 Deprem Yüklerinin Dağıtılması .............................................................. 45 
3.8.2 Rüzgâr Yüklerinin Dağıtılması ............................................................... 45 
3.8.3 Düşey Yüklerin Dağıtılması .................................................................... 46 
   3.8.3.1 Düşey Duvar Yükleri ........................................................................ 46 
   3.8.3.2 Düşey Döşeme Yükleri ..................................................................... 46 

3.9 Yatay Yük Dayanım Kontrolü ....................................................................... 47 
3.10 Kesit Kontrollerinin Yapılması .................................................................... 47 

3.10.1 Duvar Profillerinin Kontrolleri .............................................................. 47 
3.10.2 Döşeme Profillerinin Kontrolleri ........................................................... 47 
3.10.3 Çatı Profillerinin Kontrolleri ................................................................. 48 

3.11 Çözümü Yapılan Projenin Gerçekleşmesi .................................................... 48 
3.12 Diğer Üç Katlı Yapı Örnekleri ..................................................................... 51 

4.ORTA YÜKSEKLĐKTE HAFĐF ÇELĐK YAPI TASARIMI .......................... 53 
4.1 Orta Yükseklikte Hafif Çelik Bir Yapının Gerekliliği .................................... 53 
4.2 Yönetmeliklerdeki Sınırlamalar ..................................................................... 53 
4.3 Tasarım Đçin Sağlanması Gereken Koşullar ................................................... 54 

4.3.1 Burkulma Dayanımı ve Dayanımın Arttırılması ...................................... 54 
4.3.2 Yanal Rijitliklerin Arttırılması ve Bilinen Kaplama Malzemelerinin 
Etkileri ............................................................................................................ 57 
   4.3.2.1 OSB, Plywood ve Çelik Levhalarla Kesme Dayanımının Sağlanması 57 
   4.3.2.2 Çelik Çaprazlı Duvar Sistemi ............................................................ 59 
4.3.3 Sistemdeki Düşey ve Yatay Düzensizliklerin Önemi ............................... 63 
   4.3.3.1 Planda Yer Alabilecek Düzensizlikler ............................................... 63 
   4.3.3.2 Düşey Doğrultuda Yer Alabilecek Düzensizlikler ............................. 65 
4.3.4 Taşıyıcı Sistemin Düşeyde Sürekli Olması .............................................. 65 
4.3.5 Malzeme Dayanımları............................................................................. 68 
4.3.6 Diyaframların Özellikleri ........................................................................ 71 
4.3.7 Farklı Duvar Kaplama Malzemelerinin Etkileri ....................................... 75 

4.4 Örnek Çalışmalar .......................................................................................... 79 
5.SONUÇ VE ÖNERĐLER ................................................................................... 83 

5.1 Özet .............................................................................................................. 83 
5.2 Sonuç ve Öneriler .......................................................................................... 83 

KAYNAKLAR ...................................................................................................... 87 



 
ix

EKLER .................................................................................................................. 89 
ÖZGEÇMĐŞ ........................................................................................................ 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
xi

KISALTMALAR 

AISI : American Iron and Steel Institute 
ASCE : American Society of Civil Engineers 
ASD : Allowable Stress Design 
CFSEI : Cold-Formed Steel Engineers Institute  
CSA : Canadian Steel Association 
DBYBHY : Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 
JISF : Japan Iron and Steel Federation 
IBC : International Building Code 
LGSEA : Light Gauge Steel Engineers Association 
LRFD : Load and Resistance Factor Design 
LSD : Limit States Design 
NAS : North America Specification 
NASH : National Association of Steel-Framed Housing 
OSB : Oriented Strand Board 
UBC : Uniform Building Code 
 

 

 

 



 
xii



 
xiii 

ÇĐZELGE LĐSTESĐ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

Çizelge 2.1   : Sarsma tablası deney verileri ..............................................................7 
Çizelge 3.1   : OSB 3 teknik özellikleri ................................................................... 35 
Çizelge 3.2   : Bağlantı elemanları ve özellikleri ..................................................... 35 
Çizelge 3.3   : Vidaların malzeme özellikler ........................................................... 36 
Çizelge 3.4   : C tipi kesit özellikleri ....................................................................... 38 
Çizelge 3.5   : U tipi kesit özellikleri ....................................................................... 39 
Çizelge 3.6   : En fazla deprem yükü taşıyan paneller ............................................. 44 
Çizelge 3.7   : LRFD yük kombinasyonları ............................................................. 44 
Çizelge 3.8   : Deprem yükü dağılımları ................................................................. 45 
Çizelge 3.9   : Rüzgâr yükü dağılımları ................................................................... 45 
Çizelge 3.10 : Panel düşey yükleri .......................................................................... 46 
Çizelge 4.1   : Duvar kesitlerinin nominal rüzgâr yükü dayanım değerleri ............... 58 
Çizelge 4.2   : Duvar kesitlerinin nominal deprem yükü dayanım değerleri ............. 58 
Çizelge 4.3   : ASTM 653 standardında yer alan çelik özellikleri ............................ 69 
Çizelge 4.4   : Avrupa standardında yer alan çelik özellikleri .................................. 70 
 
 
 

 



 
xiv



 
xv 

ŞEKĐL LĐSTESĐ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

Şekil 1.1   : Az katlı hafif çelik bir evin taşıyıcı sistemi ............................................2 
Şekil 1.2   : Üç katlı hafif çelik bir sosyal yapı taşıyıcı sistemi ..................................2 
Şekil 2.1   : Hafif çelik ve kaplamalı bir duvarın histeresis eğrisi ..............................6 
Şekil 2.2   : Kritik sıcaklık yöntemine göre tasarım ...................................................9 
Şekil 2.3   : Yük dayanımı yöntemine göre tasarım ................................................. 10 
Şekil 2.4  : Eurocode 3 bölüm1-2’ye göre yükseltilmiş sıcaklıkta çeliğin  
                   gerilme-şekil değiştirme grafiği ............................................................ 11 
Şekil 2.5   : Tipik duvar elemanları ve kayıt profilleri ............................................. 13 
Şekil 2.6   : Boşluklu duvar elemanları ve lento plakası .......................................... 13 
Şekil 2.7   : Duvar paneli birleşim perspektifi ve planı ............................................ 14 
Şekil 2.8   : Genel döşeme kiriş bağlantı detayı ....................................................... 15 
Şekil 2.9   : Döşeme kirişlerinin köşe bağlantı detayı .............................................. 15 
Şekil 2.10 : Döşeme panel kaplama detayı (OSB) ................................................... 16 
Şekil 2.11 : Çatı makası elemanları (tek gövdeli tip) ............................................... 17 
Şekil 2.12 : Çatı makası bağlantı elemanı ............................................................... 17 
Şekil 2.13 : Çatı makası tavan birleşim sistemi ....................................................... 18 
Şekil 2.14 : Bükme iç yarıçapı ................................................................................ 19 
Şekil 2.15 : Tasarım akış şeması ............................................................................. 23 
Şekil 3.1   : Tip kat planı ........................................................................................ 30 
Şekil 3.2   : Bina Enkesiti ....................................................................................... 31 
Şekil 3.3   : Zemin kat panel yerleşim planı ............................................................ 32 
Şekil 3.4   : 1. kat panel yerleşim planı ................................................................... 33 
Şekil 3.5   : 2. kat panel yerleşim planı ................................................................... 34 
Şekil 3.6   : Ankraj dübeli ....................................................................................... 36 
Şekil 3.7   : Eurocode 3 hafif çelik profil tip kesitleri .............................................. 37 
Şekil 3.8   : Döşeme ve duvar profilleri ................................................................... 37 
Şekil 3.9   : Lojman binası-1 ................................................................................... 49 
Şekil 3.10 : Lojman binası-2 ................................................................................... 49 
Şekil 3.11 : Lojman binası-3 ................................................................................... 50 
Şekil 3.12 : Lojman binası-4 ................................................................................... 50 
Şekil 3.13 : 3 katlı hafif çelik bina-1-AKŞAN ETÜD-KIBRIS ............................... 51 
Şekil 3.14 : 3 katlı hafif çelik bina-2-AKŞAN ETÜD-KIBRIS ............................... 51 
Şekil 4.1   : Kesitlerin burkulma modları ................................................................ 55 
Şekil 4.2   : Kolon ve kirişlerde yerel burkulma etkisi ............................................. 55 
Şekil 4.3   : OSB kaplanmış bina ............................................................................ 59 
Şekil 4.4   : Çelik çapraz uygulaması ...................................................................... 60 
Şekil 4.5   : Çelik çapraz bağlantı detayı ve tüm elemanlar ..................................... 61 
Şekil 4.6   : Çelik çapraz uygulaması ve sürekliliği ................................................. 62 
Şekil 4.7   : Çapraz yerleşiminde ana kolon elemanının sürekliliği .......................... 62 
Şekil 4.8   : Döşemede boşluk olması ..................................................................... 63 
Şekil 4.9   : Temelde düzensizlik -1 ........................................................................ 64 
Şekil 4.10 : Temelde düzensizlik -2 ........................................................................ 64 



 
xv 

Şekil 4.11 : Tipik taşıyıcı sistem ............................................................................. 66 
Şekil 4.12 : Sürekli düşey elemana döşeme bağlantısı ............................................ 66 
Şekil 4.13 : Perde duvar bağlantı detayı .................................................................. 67 
Şekil 4.14 : Çelik bant ile yük aktarılma ................................................................. 67 
Şekil 4.15 : Taşıyıcı olmayan duvarlarda yüksek dayanımlı profil kesiti ................. 68 
Şekil 4.16 : OSB ile döşeme yapılması ................................................................... 71 
Şekil 4.17 : Trapez sac ile döşeme yapılması-döşeme kirişleri üzerine .................... 72 
Şekil 4.18 : Trapez sac ile döşeme yapılması-makas üzerine .................................. 72 
Şekil 4.19 : Beton döşeme panelleri ile döşeme kaplaması ..................................... 73 
Şekil 4.20 : Kompozit döşeme tip kesiti ................................................................. 73 
Şekil 4.21 : Betonarme prefabrike döşeme sistemi .................................................. 74 
Şekil 4.22 : Bağlantı eleman tipleri......................................................................... 74 
Şekil 4.23 : Fiber katkılı beton levha (fibercement) ................................................ 76 
Şekil 4.24 : Hafif beton dolgu duvar sistemi ........................................................... 77 
Şekil 4.25 : Tel kaplama üzeri püskürtme beton uygulaması ................................... 78 
Şekil 4.26 : Sandviç panel kaplama işlemi .............................................................. 79 
Şekil 4.27 : Hilton Inn Hotel -1 .............................................................................. 80 
Şekil 4.28 : Hilton Inn Hotel -2 .............................................................................. 81 
Şekil 4.29 : Wyndham Hotel .................................................................................. 81 
Şekil 4.30 : Hampton Building ............................................................................... 82 
Şekil 4.31 : Grainesville Building ........................................................................... 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xvii 
 

SEMBOL LĐSTESĐ 

Ae : Etkili Kesit Alanı 
Aeff : Etkin Kesit Alanı-EUROCODE 
Ao : Etkin Yer Đvme Katsayısı 
Aw : Gövde Alanı 
E : Elastisite Modülü 
Ea,θθθθ : Lineer Elastik Sınır Eğimi 
Efi,d : Yangın Anındaki Tasarım Etkisi 
Fc : Burulmalı Burkulma Kuvveti 
Fv : Kesme Kuvveti 
Fy : Tasarım Akma Dayanımı 
fy,θθθθ : Efektif Akma Dayanımı 
fp,θθθθ : Orantılı Sınır 
h : Gövde Yüksekliği 
H : Bina Yüksekliği 
I : Bina Önem Katsayısı 
kv : Kesme Burkulma Katsayısı 
l : Kiriş Boyu 
Mn : Efektif Akma Momenti 
Mu : Maksimum Moment 
Nb,Rd : Nominal Burkulma Yükü ( Eurocode) 
PD : Ölü Yük 
PL : Hareketli Yük 
Pn : Nominal Başınç Kuvveti 
Pu : Başınç Kuvveti 
q : Rüzgar Yükü 
r : Atalet Yarıçapı 
R : Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı 
Rfi,d,t : Tasarım Yangın Dayanımı 
Sc : Elastik Kesit Modülü 
Se : Mukavemet Momenti 
t : Profil Kalınlığı 
Tcr : Kritik Sıcaklık 
Tsmax : Yapısal Çeliğin Ulaştığı En Yüksek Sıcaklık 
v : Rüzgar Hızı 
Vn : Nominal Kesme Dayanımı 
εεεεp,θθθθ : Orantılı Sınırdaki Uzama 
εεεεt,θθθθ : Akma Dayanımı Đçin Sınır Uzaması 
εεεεu,θθθθ : Nihai Uzama 
εεεεy,θθθθ : Akma Uzaması    
φφφφb : Eğimeli Burkulma Azaltma Faktörü 
φφφφc : Burkulma Azaltma Faktörü 
φφφφv : Kesme Azaltma Faktörü 



xviii 
 

ηηηηfi : Yük Azaltma Katsayısı 
χχχχ : Burkulma Azaltma Faktörü 
λλλλm : Yük Azaltma Katsayısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xix 
 

HAFĐF ÇELĐK YAPILARIN TASARIMI VE DEPREM RĐSKĐ DÜŞÜK 
BÖLGELERDE ORTA YÜKSEKLĐKTEKĐ BĐNALARDA 

UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ 

ÖZET 

Bu tez, ülkemizde özellikle 1999 yılındaki Kocaeli ve Düzce depremlerinden sonra 
yaygınlaşan hafif çelik yapı sistemleri ile ilgili tasarım süreci ve sistemin 
geliştirilmesine ilişkin bilgiler içeren bir çalışmadır. 

Toplam beş bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde sistemin genel bir 
açıklaması ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Ayrıca gelişimde etkin rol oynayan 
çalışmalar hakkında da bilgi verilmektedir. 

Sistemin deprem dayanımı ile ilgili özeliklerinin anlatıldığı ikinci bölümde, gerek 
tasarım gerekse uygulamada kullanılan bazı sistem detayları üzerinde durulmuştur. 
Bu tip yapıların tasarımı sırasında izlenebilecek bir akış şeması ve tasarım sırasında 
kullanılacak önemli bağıntılar bu bölümde gösterilmiştir. 

Üçüncü bölümde, üç katlı tamamen hafif çelik olarak kurgulanan bir konut yapısının 
baştan sonra tasarımı yapılmış ve önceki bölümlerde verilen iş akışı uygulanmıştır. 
Ayrıca yapım sürecine dair görsel belgeler de sunulmuştur. 

Dördüncü bölüm orta yükseklikte hafif çelik yapı yapılması konusunda yapılabilecek 
çalışmalara ayrılmıştır. Bu sistemin gelişmesi için yoğunlaşılması gereken 
kavramlara ışık tutulmuştur. 

Çalışmanın sonuçları ise beşinci bölümde özetlenmiştir. 
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STRUCTURAL DESIGN OF LIGHT-GAUGE STEEL BUILDINGS AND 
APPLICABILITY ON MID-RISE BUILDINGS IN LOW SEISMICITY 

AREAS 

SUMMARY 

This study includes information about the development and design process of light 
gauge steel systems, which have become widespread in the aftermath of the 1999 
Kocaeli and Düzce Earthquakes. 

The first section out of total five sections, gives information about the historical 
evolution of the system. Significant studies conducted during this period are also 
covered. 

Section-2 is devoted to some details of the system and information about earthquake 
resistant design rules specific to light-gauge steel buildings. A design process chart 
has been proposed with some important control equations. 

A three story housing unit has been designed per the design codes explained in this 
thesis, and given in the third section. Relevant charts and equations given in the 
previous sections are also used. The selected building has been constructed. Several 
images are provided. 

Section-4 presents some important design issues regarding mid-rise light-gauge steel 
buildings. Applicability of the system is discussed with the help of code 
provisions/limitations. 

Results from this study are summarized in Section-5. 
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1. GĐRĐŞ 

Dünyada uzun yıllardır kullanılmakta olan ve oldukça başarılı sonuçların elde 

edildiği hafif çelik yapı sistemleri ülkemizde yakın sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. 

Đnce cidarlı çelik elemanlara ilişkin çalışmalar dünyada 1930’lu yıllarda başlamış, bu 

elemanların yapısal özellikleri ile kalıcı yapılar yapılması ise 1950’li yıllarda 

özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada’da yaygınlaşmıştır. 

Ülkemizde kullanımı ise 1990’lı yıllarda başlamış ve 1999 Kocaeli ve Düzce 

Depremlerinin ardından alternatif yapı sistemi arayışları sonucunda kullanım oranı 

artış göstermiştir. Gelişmiş pek çok ülkede uzun süredir uygulanan bu sistem, 

ülkemizde halen daha tasarım ve üretim aşamalarında gerek yönetmelikler gerekse 

kontrol mekanizmaları açısından eksiklikleri barındırmaktadır. [1] 

Bu sistem et kalınlığı ile başlık yüksekliği oranı çok fazla olan ve soğukta çekme 

yöntemi ile şekil verilen galvanizli çelik profiller kullanılarak taşıyıcı duvar 

sistemleri kurgulanarak tam bir yapı sistemi oluşturulması fikri ile geliştirilen bir 

sistemdir. Genelde 0,5 – 2 mm arası kalınlıkta olan bu profiller ile geliştirilen yapı 

özellikle yapım hızı ve mimari avantajları ile ön plana çıkar. 

Hafif çelik yapı sistemi, özellikle üstyapı ağırlıklarının önemli ölçüde azalmasına 

olanak vermesi nedeniyle deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde depreme 

dayanıklı yapı üretiminde önemli bir rol üstlenme yetisine sahiptir. Bununla birlikte 

başta yapısal çelik olmak üzere diğer tamamlayıcı yapı elemanlarının kontrollü bir 

şekilde ön üretimli temin edilmesi çok hızlı konut üretimini aynı zamanda çok da 

sağlıklı bir şekilde başarılabilmesine olanak vermektedir. Özellikle yüksek deprem 

riski taşıyan bölgelerin kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yapı geliştirme 

projelerinde bu tür sistemlerin göz önüne alınması uygun sonuçlar vermektedir. 

Sistemin yukarıda özetle sözü edilen üstünlüklerine ek olarak, önümüzdeki yıllarda 

uygulanması kaçınılmaz olacak çevreci yapı üretim zorunluluklarını da oldukça 

yüksek düzeyde sağlayabileceğini de eklemek yanlış olmaz 
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1.1 Konu 

Bu çalışmada hafif çelik yapı sisteminin genel yapısal özellikleri açıklanarak üç katlı 

bir yapı, tamamı hafif çelik taşıyıcı elemanlarla tasarlanacaktır. Elde edilen sonuçlar 

ışığında orta katlı yapıların bu sistem ile tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken 

konular ortaya konulacaktır. Bu çalışmanın sonucunda daha yüksek yapıların 

yapılabilmesi için gerekli incelemelerin ne yönde ilerlemesi gerektiği irdelenecektir.  

Şekil 1.1 ve Şekil 1.2’de bu sistem ile yapılmış örnek iki yapı verilmiştir.  

 

Şekil 1.1 : Az Katlı Hafif Çelik Bir Evin Taşıyıcı Sistemi 

 

Şekil 1.2 : Üç Katlı Hafif Çelik Bir Sosyal Yapı Taşıyıcı Sistemi 
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1.2 Konu ile Đlgili Çalışmalar 

Hafif çelik yapı sistemleri üzerine en yoğun çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri 

ve Kanada’da yapılmaktadır. AISI ( American Iron and Steel Institute) başta olmak 

üzere LGSEA ( Light-Gauge Steel Engineers Association), CFSEI (Cold-Formed 

Steel Engineers Institute) ve Steel Framing Alliance gibi oluşumlar bu konuda 

çalışan kişileri bir araya getirerek gerekli standartların ortaya çıkmasında ve yeni 

tekniklerin geliştirilmesinde çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle orta yükseklikte 

yapıların yapılması ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı özel şirketler de bu 

kurumlar ve üniversitelerle ortak çalışmalarını sürdürmektedirler. Hafif çelik yapılar 

konusunda ayrıca Japonya’da JISF ( Japan Iron and Steel Federation) bu konuda 

kurulmuş çeşitli kurumları bir araya getirerek hafif çelik yapı sistemlerinin deprem 

performanslarının belirlenmesi üzerine deneysel çalışmalar yürütmektedir. 

Ülkemizde bu konu üzerine özel sektörün gerçekleştirdiği projeler dışında çalışmalar 

sınırlı sayıdadır. 

 

1.3 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Yukarıda açıklanan üstünlüklere sahip kalıcı bir yapı sistemi olan hafif çelik yapı 

sisteminden gelecekte yapılacak ciddi projelerde çok daha etkin bir şekilde 

yararlanabilmek için detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir. Öncelikle tasarım 

kriterlerinin detaylı bir şekilde ortaya konması, ardından da uygulama aşamasında 

ortaya çıkan sorunların en aza indirgenmesi gerekmektedir. Bu konuda ABD ve 

Kanada yönetmelikleri (AISI 2007 ve CSA S136-07) başta olmak üzere Avrupa 

yönetmelikleri (Eurocode 3 Part1.3) ile ülkemizde halen kullanılmakta olan 

yönetmelik (TS 11372) bir arada ele alınmalıdır. 

Hafif çelik yapı sistemi, sistemin özelliği gereği orta ve yüksek katlı yapıların 

yapılmasına çok olanak vermemektedir. Bu çalışmada aynı zamanda üç kattan 

yüksek bir hafif çelik yapının yapılabilirliği, gerekli koşullar göz önüne alınarak ele 

alınmıştır. 
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2.HAFĐF ÇELĐK YAPI SĐSTEMĐ 

Bu bölümde hafif çelik yapı sisteminin deprem mühendisliği kavramı çerçevesinde 

öne çıkan yapısal özellikleri ve tasarımda öne çıkan konular belirtilecektir. Bununla 

birlikte Türkiye ve Dünya’da bu konu üzerine hazırlanmış yönetmelikler genel 

özellikleriyle ele alınacaktır. 

2.1 Sistemin Genel Özellikleri 

2.1.1 Süneklik 

Hafif çelik yapı sistemi, yapı davranışı olarak normal sünek bir yapı sistemi olarak 

kabul edilebilir. Malzeme sünekliği, kullanılan çeliğin üretildiği belirli standartlara 

uygun olarak ele alınır. Bu liste AISI standardında verilmiş olmakla birlikte 

listedekilerin dışında bir malzeme olması durumunda sağlaması gereken süneklik 

ölçütleri açıklanmıştır. 

Deprem mühendisliği bakımından sistem genel sünekliği konusunda ise ne Avrupa 

ne de Türkiye standartlarında herhangi bir net kabul verilmemektedir. DBYBHY’te 

hafif çelik binaların tasarımında kullanılması amacıyla binanın süneklik düzeyini 

öngören “Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R)”  ile ilgili bir bilgi 

bulunmamaktadır. Genel olarak çerçeve sistem varsayımı doğru olmamakla birlikte 

çelik çapraz kullanmadan taşıyıcı duvarlar yapıldığı için net bir katsayıya ulaşmak 

mümkün değildir. Bunun yanında bina türü olmayan yapılar sınıflandırmasında 

endüstri tipi istif rafları için verilen katsayının kullanılması da ayrıca 

düşünülebilir.[2] 

Hafif çelik yapıların süneklik düzeylerinin en açık şekilde ortaya konduğu ASCE 7-

05 standardında referans olabilecek değerler verilmektedir. Duvarların çelik levha ya 

da ahşap panellerle kaplanarak yanal ötelemelerin sınırlandırılması hali için R= 6.5, 

diğer malzemelerle kaplanan sistemlerde R=2 ve çelik çapraz levhalar kullanılarak 

tasarlanan binalarda ise R=4 alınması uygun bulunmuştur.[3-4] 
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Hafif çelik duvar sistemlerde ahşap levhaların sünekliğe katkılarını Japan Iron and 

Steel Federation (JISF) yaptığı bazı deneysel çalışmalarla belirlemiştir. Şekil 2.1’de 

2430x1820 mm boyutlarında 1,0-1,2 mm kalınlığında profillerden oluşan dışı ise 

plywood ve alçıpan ile kaplı bir duvar panelinin çevrimsel yükleme deneyi sonucu 

ortaya çıkan tipik bir histeretik eğri görülmektedir[5]. Bu eğrilerde çentik etkisi 

açıkça görülmekle birlikte oldukça kararlı, kendini tekrar eden bir davranış elde 

edilmektedir. 

 

Şekil 2.1 : Hafif Çelik ve Kaplamalı Bir Duvarın Histeretik Eğrisi.[5] 

Ülkemizde ise akademik çalışmaların yanında bazı özel sektör kuruluşları bu 

sistemin davranışı hakkında daha fazla somut veri elde edebilmek adına çeşitli 

çalışmalar yürütmektedir. Bir firma iki katlı bir hafif çelik yapıyı yalnızca dış 

duvarları OSB kaplı olarak sarsma tablası deneyine maruz bırakmıştır. Elde edilen 

sonuç raporuna göre üst yapı ağırlığının 2,5 katı oranında yüke maruz kalan sistemde 

yatay yük taşıma kapasitesine ulaşılmadığı, üst yapı hafifliğinden dolayı yüksek 

ivmelerde bile üst yapıya etki eden yüklerin oldukça düşük kaldığı ve yalnızca 

yapının duvarlarında küçük nominal kayma gerilmeleri oluştuğu belirtilmiştir. Çeşitli 

kat ötelemelerine göre elde edilen ivme değerleri ise Çizelge 2.1’de verilmiştir. [6] 

Tüm yatay ve düşey taşıyıcılar yalın olarak düşünülür. Sistemde herhangi bir 

kompakt yapı tasarımı uygulanmaz. 
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Çizelge 2.1 : Sarma tablası deney verileri [6] 

Başlangıç 
ötelemesi 

(mm) 

En büyük 
tabla ivmesi 

(cm/s2) 

En büyük 
zemin kat 

tavan ivmesi 
(cm/s2) 

En büyük 
zemin çatı kat 
ivmesi (cm/s2) 

30 1099,70 1305,71 1986,27 

40 1723,62 1843,30 3042,08 

50 2220,00 
Kayıt 

alınamadı 3598,31 

55 2535,89 
Kayıt 

alınamadı 3335,40 

60 2269,05 1659,85 3800,39 

 

Bu çalışmaların yanısıra zamanla geliştirilecek farklı kesitler ve yüksek dayanımlı 

galvanizli çelikler ile yüksek süneklikte yapıların yapılabilmesi gündeme 

gelebilecektir. 

Yurdumuzda ise genel olarak sistem tasarımında gerek en düşük değer olması 

gerekse süneklik düzeyi normal sistem varsayımı yapılarak davranış katsayısı R=3~4 

alınmaktadır. Bu noktada binalarda ya OSB ya da çelik çapraz kullanılması da bu 

değeri alabilme konusunda rahatlık getirmektedir. 

2.1.2 Durabilite  

Hafif çelik yapı sistemi, kullanılan malzeme özelliği gereği, korozyondan ve benzeri 

etkilerden zarar görmemesi gereken bir sistemdir. Bunun için çelik, farklı kaplama 

yöntemleri ile dış etkenlerden korunmakta ve yapıya öngörüldüğü ekonomik 

kullanım ömrünü sağlamak durumundadır. Dünyada hafif çelik yapılarda sıklıkla 

sıcak daldırma ile galvanize edilmiş çelikler kullanılmaktadır. Kaplamalarda ise 

farklı kalınlıklar seçilmekte ve malzeme olarak ise en çok çinko tercih edilmektedir. 

Çinko ile alüminyum farklı oranlarda karıştırılarak daha farklı kaplamalar yapmak da 

mümkündür.  

Yapılar tasarlanırken iklim koşulları göz önüne alınarak sistem dış etkilerden farklı 

dış duvar kaplamaları ve yalıtımlarla korunmalı ve galvaniz kalınlığı gözden 
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geçirilmelidir. Bu konu yapının ekonomik ömrü boyunca taşıyıcı özelliğini koruması 

bakımından çok önemlidir. 

2.1.3 Sönüm oranı 

Hafif çelik yapı sistemi ile ilgili gerekli dokümanda sistem ile ilgili bir sönüm 

katsayısı önerisi bulunmamaktadır. Bu konuda yine JISF’ın yaptığı bir sarsma tablası 

deneyi sonucuna göre elde ettikleri veriler, hafif çelik yapı sistemi için uygun bir 

duvar elemanı ile kaplandığında uygun sönüm katsayı değerlerine ulaşabildiği 

gösterilmiştir; sözü edilen katsayı ise %6 olarak tespit edilmiştir. Bu katsayı da 

sistemin doğası gereği ahşap çerçeve sistemlerin oranına çok benzer bir sayıdır.[5] 

2.1.4 Yangın tasarımı 

Çelik yapılarda yangın kavramı çok kritik bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Ciddi 

sıcaklık artışları malzemenin taşıyıcı özelliklerini değiştireceği için tasarımlarda bu 

konu öncelikli olarak ele alınmalıdır. Özellikle hafif çelik sistemler, cidarın ince 

oluşu ve tüm yapısal kurguyu oluşturabildiği için öngörülen malzeme dayanımlarını 

korumak amacıyla yangın kontrolleri yapılmalıdır. 

Bu konuda Eurocode 3 Bölüm 1-2 çelik yapıların yangın tasarımları üzerine referans 

olarak hazırlanmıştır. Temelde iki tip tasarım yöntemi belirlenmiştir; bunlardan ilki 

Şekil 2.2‘de şematik olarak anlatılan Kritik Sıcaklık Esaslı Yöntem olarak 

adlandırılır. Tcr olarak kısaltılan kritik sıcaklık değeri yapı malzemesinin akma 

dayanımının dış yüklerin etkisi ile oluşan gerilme seviyesine kadar düşmesine neden 

olan sıcaklıktır. Tsmax olarak adlandırılan yapısal çeliğin belirli yangın süresi sonunda 

ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri ise ISO 834 normlarına göre belirlenmektedir.[7] 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın dayanımlarının belirlenmesinde bir diğer yöntem de Yük Dayanım 

Fonksiyonu olarak adlandırılır. Şekil 2.3‘te yöntemin akış şeması gösterilmiştir. Belli 

bir süre içerisinde ortaya çıkan sıcaklık ve onun yarattığı etkilerin karşılaştırması 

esasına dayalı bir yöntemdir. R fi,d,t bir t anında söz konusu çelik elemanın tespit 

edilen tasarım dayanımını, E fi,d ise Eurocode 1 Bölüm 2.2 ‘de belirtilen yangın 

Gerekli yangın 

dayanım süresi 

Yapı modeli 

Malzeme Özellikleri 

Yükler Korunmamış 
çelik yapı 

Korunmuş çelik 
yapı 

Tasarım 
yangını 

Yapı sınıfı 

Tsmax Tcr 

Tcr  ≤ Tsmax Tcr  > Tsmax 

KARŞILAŞTIRMA 

Tasarım tekrarı: 

Çelik kesitleri 

büyütülmeli ya da 

koruma 

arttırılmalı 

Tasarım 

tamamlanmıştır: 

Tasarım durabilir 

ya da koruma 

azaltılabilir. 

Şekil 2.2 : Kritik Sıcaklık Yöntemine Göre Tasarım [7] 
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anındaki tasarım etkisini göstermektedir. Bu değerin tasarım dayanımından büyük 

olması kontrol edilmelidir.[7] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iki genel yöntemin yanı sıra Eurocode 3 Bölüm 1.2 gelişmiş yangın tasarım 

metotlarını da içermektedir. 

Gerekli yangın  
dayanım süresi  

Efi,d Rfi,d,t 

Rcrfi,d,t  ≤ Efi,d Rcrfi,d,t  > Efi,d 

KARŞILAŞTIRMA 

Tasarım tekrarı: 

Çelik kesitleri 

büyütülmeli ya da 

koruma 

arttırılmalı 

Tasarım 

tamamlanmıştır: 

Tasarım durabilir 

ya da koruma 

azaltılabilir. 

Şekil 2.3 : Yük Dayanımı Yöntemine Göre Tasarım [7] 

Gerekli yangın dayanım süresince çelikteki en 
yüksek sıcaklığın hesabı 

Çelik eleman kapasitesinin malzeme özelliğindeki 
azalmanın bir fonksiyonu olarak hesabı 
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Eurocode 3 Bölüm 1.2’de verilmiş olan çelik malzeme baz özelliklerinden en 

önemlisi olan gerilme şekil değiştirme eğrisi Şekil 2.4’teki gibi varsayılmıştır. 

Burada; 

fy,θ : Efektif akma dayanımı 

fp,θ :Orantılı sınır 

Ea,θ : Lineer elastik sınır eğimi 

εp,θ: Orantılı sınırdaki uzama 

εy,θ: Akma uzaması 

εt,θ: Akma dayanımı için sınır uzaması 

εu,θ: Nihai uzama 

değerlerini göstermektedir. 

 

Şekil 2.4 : Eurocode 3 Bölüm 1.2 ‘ye Göre Yükseltilmiş Sıcaklıkta Çeliğin 

  Gerilme Şekil Değiştirme Grafiği [7] 
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Tüm bu özelliklerle birlikte tasarımlar esnasında yangın dayanımları ile ilgili bazı 

yük azaltma katsayıları (ηfi) da kullanılmaktadır. Bu azaltma katsayısı yapıdaki 

hareketli yüklerin ölü yüklere olan oranı baz alınarak öngörülür. Bu sayı çelik ve 

çelik betonarme kompozit yapılarda genelde 0,6 – 0,65 aralığında alınır.[7] 

Çelik yapılarda yangın tasarımları üzerine çalışmaların başında Klippstein, Gerlich 

ve Ranby gelmekte olup oldukça önemli bir içeriği olan bu konu üzerine halen daha 

dünyanın pek çok yerinde çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan biri de 

Japonya’da Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Değişik 

duvar kaplama elemanları ile üretilmiş bölme duvar, dış duvar ve döşeme tipleri 

üzerine farklı kaplamalar uygulanarak deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar 

ışığında nasıl bir kaplamanın ne süre yangın dayanımı sağladığı belirlenmiştir.[5] 

2.1.5 Diğer özellikler 

Hafif çelik yapıların malzeme özelliği gereği ortaya çıkan gerekli ısı, ses ve su 

yalıtımı konuları da tasarımda dikkate alınması gereken diğer önemli özelliklerdir. 

Bu çalışmada mimari bir çözümleme yapılmayacağından bu konular daha detaylı 

incelenmeyecektir. 

2.2 Hafif Çelik Yapılarda Kullanılan Bazı Detaylar 

Bu bölümde hafif çelik yapılarda sıklıkla rastlanılabilecek ve kritik özellilere sahip 

bölümlere ait detaylar verilecektir. Duvar panelleri, döşeme elemanları ve çatı 

makaslarına ilişkin çok fazla bağlantı detayı var olsa da – her firmanın farklı 

detayları olabilmektedir.- yalnızca bir bölümüne yer ayrılmıştır.  

2.2.1 Duvar paneli perspektif ve detayları 

Genel boşluksuz bir duvar paneli ve boşluklu (pencere ya da kapı bulunan) panele 

ilişkin detaylar ve perspektiflerden bazıları Şekil 2.5,2.6 ve 2.7’deki gibi 

düzenlenmektedir. Bu kesitlerde yer alan yatay kayıt profilleri burkulma boyunun 

kısalmasını sağlamaktadır. Ayrıca kritik durumlar oluşabileceği için boşluklu 

duvarlarda lento bağlantıları önem taşımaktadır. Duvar birleşimlerinde bırakılan 

tolerans aralığı da yapısal anlamda dikkat edilmesi gereken bir konudur. 
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Şekil 2.5 : Tipik Duvar Elemanları ve Kayıt Profilleri 

 

Şekil 2.6 : Boşluklu Duvar Elemanları ve Lento Plakası 

 



14 

 

 

Şekil 2.7 : Duvar Paneli Birleşim Perspektifi ve Planı 

2.2.2 Döşeme sistemi perspektif ve detayları 

Döşeme kirişlerinin duvar panellerine bağlanması ve üzerine monte edilen plaka 

elemanın bağlantı şekillerinden bazıları Şekil 2.8, 2.9 ve 2.10’da görüldüğü gibidir. 

Döşeme sisteminde kirişlerin üstüne kaplanan malzemenin (OSB, trapez sac v.b.) 

vidalama aralıklarına, düşey yüklerin aktarılması ve öngörülen dayanım değerlerini 

sağlanması konusunda önem verilmelidir. Ayrıca düşey yüklerin duvar panellerine 

aktarılması ve kontroller sırasında kirişlerde öngörülen etkilerin dışında etkiler 

oluşmaması için bağlantı elemanları ve levhalarına dikkat edilmelidir.   
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Şekil 2.8 : Genel Döşeme Kiriş Bağlantı Detayı 

 

Şekil 2.9 : Döşeme Kirişlerinin Köşe Bağlantı Detayı 
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Şekil 2.10 : Döşeme Paneli Kaplama Detayı ( OSB ) 

 

2.2.3 Çatı makası perspektif ve detayları 

Binanın mimari tasarımında teras çatı bulunmuyorsa ve eğimli bir çatı gerekiyorsa 

mutlaka çatı makası tasarlamak gerekmektedir. Tipik makas detayları Şekil 2.11,2.12 

ve 2.13’teki gibidir. 

Çatı makaslarının tasarımı sırasında profillerde, duvar panellerindeki gibi kesme ya 

da eğilme etkilerinin oluşmamasına dikkat edilir. Sadece eksenel yük etkimesi 

sağlanmalıdır. Bununla birlikte çatıdan gelen düşey yüklerin sağlıklı bir şekilde 

duvar panelleri üzerinden temele aktarılabilmesi için mesnet elemanlarının sağlıklı 

tasarlanması ve üretilmesi gereklidir. 
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Şekil 2.11 : Çatı Makası Elemanları ( Tek Gövdeli Tip) 

 

Şekil 2.12 : Çatı Makası Bağlantı Elemanı 
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Şekil 2.13 : Çatı Makası Tavan Birleşim Sistemi 

2.3 Hafif Çelik Yapıların Tasarımında Kullanılan Yönetmelikler 

2.3.1 TS 11372 

2.3.1.1 Genel içerik 

Ülkemizde soğukta şekil verilmiş yapısal çelik elemanlar kullanılarak yapı inşa 

edilmesi için kullanılmak üzere 28 Nisan 1994 tarihinde TS 11372 “Çelik Yapılar-

Hafif-Soğukta Şekil Verilmiş Profillerle Oluşturulan-Hesap Kuralları” yönetmeliği 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin kapsamı ise levha formundaki yapı çeliğinin 

soğukta şekillendirilmesi yoluyla üretilen ince cidarlı elemanların, önemli oranda 

darbeli yüklere maruz kalmayan taşıyıcı sistemlerin, taşıyıcı elemanı olarak 

kullanılmaları için boyutlandırılmasına ilişkin elastik teoriye dayalı hesap kurallarını 

içerir. Bu konu ile ilgili iki önemli noktadan biri bükme iç yarı çapı sınırları içinde 

kullanılabilen elemanlar için geçerli olması, diğeri ise plastik teoriye dayalı herhangi 

bir hesap kuralı içermemesidir. Buna göre bükme iç yarıçap değeri, kalınlığı 2 mm 
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ve daha düşük kesitler için 8mm, daha kalın kesitler için ise kalınlığın 4 katı olarak 

alınmalıdır. [8] 

 

Şekil 2.14 : Bükme Đç Yarıçapı 

TS 11372’nin baz aldığı temel malzeme özelliği ise TS 2162 “Genel Yapı Çelikleri” 

standardında belirtilen kaynaklanabilir çelik cinsleri olarak göz önüne alınır. Bunun 

yanı sıra boyutlandırma yönteminin aksi belirtilmedikçe TS 648 “ Çelik Yapıların 

Hesap ve Yapım Kuralların” a uygun olması belirtilmektedir. 

TS 11372, temel kontrollerini cidar genişliğinin kalınlığına oranı ve kullanılan 

çeliğin elastiklik sınırı üzerine oturtur. Basınca çalışan elemanlarda kesitlerin 

tiplerine göre narinlik kontrolü yapılarak kritik cidar kalınlığı belirlenir. Bu noktada 

sınır narinliği 75 olarak alınmaktadır. [8] 

2.3.1.2 Yönetmelik kullanımda yaşanan sorunlar ve eksiklikler 

Daha önce de belirtildiği üzere Türkiye’de hafif çelik kullanılarak kalıcı yapılar 

yapılması 1999’dan sonra yaygınlaşmıştır. TS 11372’nin içeriği, 1994’te 

yayınlanmış olması da göz önüne alındığında daha çok soğukta şekillendirilmiş 

çeliğin yapıların bazı bölümlerinde kullanılabilmesi üzerine daha geniş kapsamda 

kurgulanmıştır. Özellikle plastik hesabı içermemesi, sünekliğe ilişkin bilgilerin 

yetersizliği ve en çok kullanılan ve mimari açıdan da üstünlükleri çok olan vidalı 

birleşimi içermemesi bakımından eksiklikler taşımaktadır. 
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Bunlarla birlikte boyutlandırma yönteminde atıfta bulunduğu TS 648’in kapsamında 

yazan “ 4mm’den kalın çelikler için geçerlidir” uyarısı kısmen de olsa belirsizlik 

ortaya çıkarmaktadır. [9]  

Yukarıdakilere ek olarak genel anlamda düğüm noktalarına ilişkin açıklamalar ve 

sönüm oranı üzerine öngörüler de yeterli derecede belirtilmemektedir. 

Özetlenmesi gerekirse, söz konusu standardın tamamen hafif çelikle kritik 

varsayımlar iyi değerlendirilerek konutların yanında her türlü kalıcı yapının 

(okul,hastane,yurt v.b.) yapılmasına olanak tanıyacak hale getirilmesi ve çok daha 

fazla detaylandırılması gerekmektedir. Bu sayede kalıcı, hızlı ve sürdürülebilir 

yapılaşmaya büyük katkı sağlanabilecektir. 

2.3.2 AISI –NAS 

American Iron and Steel Institute (AISI) tarafından ilk çalışmaları 1930’lu yıllarda 

başlamış soğukta şekil verilmiş çelik elemanların yapılarda kullanımı ile ilgili 

tasarım yönetmeliğidir. Yakın dönemde Kanada’da hafif çelik yapı tasarımı için 

kullanılan ve Canadian Standards Association (CSA) tarafından hazırlanan CSA 

S136 standardı ile birleştirilerek AISI – North American Standard (NAS) adıyla 

kullanılmaktadır. Tasarımda hem emniyet gerilmeleri yönteminin (ASD) hem de 

taşıma gücü (LRFD) yönteminin kullanılması mümkündür. Bu yöntemlerin yanı sıra 

Kanada’daki yapılar için önerilen tasarım yöntemi ise Limit Durum Tasarımı 

(LSD)’dır. Dünyada söz konusu sistemle ilgili yönetmeliği bulunmayan ülkelerde 

hafif çelik yapıların tasarımında referans alınan bir yönetmeliktir.[1,10] 

2.3.3 EUROCODE 3 

Amerika kıtasına göre nispeten hafif çelik yapılara daha az rağbetin olduğu 

Avrupa’da çelik yapı tasarımı için hazırlanan Eurocode 3, üçüncü bölümünü soğukta 

şekil verilmiş çelikle yapı tasarımı için ayırmıştır. Amerikan normlarına göre daha 

teorik ve karmaşık kriterleri ile önemli bir farklılık yaratır. Bu yönetmelik ayrıca 

hafif çelik elemanların plastik tasarımı ile ilgili kavramları da içermektedir.[11] 

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ve bazı Ortadoğu ülkelerinin referans kabul ettiği 

bir yönetmeliktir. 
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2.3.4 Diğer yönetmelikler 

Hafif çelik yapıların oldukça yaygın olduğu Avustralya ve Yeni Zelanda’da National 

Association of Steel-Framed Housing (NASH) tarafından hazırlanan bir yönetmelik 

kullanılmaktadır. Bu yönetmelikle ilgili ayrıca Japonya ile bir ortak kullanım 

anlaşması da yapılmıştır. Bunlara ek olarak özellikle Đskandinav ülkelerinde hafif 

çelik yapılar üzerine yoğun çalışmalar yapılmakta ve standartlar geliştirilmektedir. 

2.4 Hafif Çelik Yapılar ve Diğer Sistemler Arasındaki Temel Farklar 

2.4.1 Hafif çelik ile geleneksel çelik elemanlar arasındaki temel farklar 

Söz konusu iki yapısal çelik elemanın uygulama,üretim, temin edilme ve mimari 

özellikler olarak göz önüne alınabilecek pek çok farkı vardır. Burada yalnızca yapısal 

ve mühendislik özellikleri belirtilecektir. 

- Hafif çelik elemanlarda yüksekliğin kalınlığa oranı çok fazla olduğu için 

bölgesel kontroller en kritik konular olmaktadır. Geleneksel çelik de ise kritik 

noktalardaki kontroller önemlidir. 

- Hafif çelik elemanlar orta şiddetli yüklerde ve orta uzunlukta açıklıklarda 

daha ekonomik sonuçlar doğurabilir.[12] 

- Ayrıca hafif çelik sistemlerde genelde açık kesitler söz konusu olduğundan 

kayma merkezi ile ağırlık merkezi arasında dışmerkezlik oluşabilir. Bu da 

burulma ve burulmalı eğilmeli burkulma konularında ayrıca hesap 

gereksinimi ortaya çıkarır.[12] 

- Hafif çelik imalatı esnasında tipik özel artık gerilmeler ortaya çıkabilir ayrıca 

mekanik özelliklerde iyileştirme yapılabilir.[12] 

- Bağlantı elemanı olarak bulon ve kaynağın yanında clinch olarak 

tanımlanabilen perçin benzeri  malzemesiz ve vidalı bağlantılar yapmak 

mümkün olmaktadır. 

2.4.2 Hafif çelik ile betonarme arasındaki temel farklar 

Türkiye’de özellikle az katlı kalıcı yapılarda betonarme sistem kullanımı diğer 

sistemlere göre çok öndedir. Ülkemizde beton teminin kolay olması, inşaat 
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ekiplerinin sayıca fazlalığı ve kazanılan deneyim bu konunun popülerliğini arttıran 

önemli unsurlardır. Hafif çelik yapı sisteminin betonarmeye göre çok farklı konuda, 

kendine özgü oldukça önemli üstünlükleri bulunur. Burada, yalnızca yapısal anlamda 

farlılıkları açıklanacaktır. 

Aynı iki mimari proje ele alındığında üstyapıda yalnızca taşıyıcı sistem ağırlığında 

seçilen sisteme bağlı olarak hafif çelik sistem ile çok daha hafif bir sistem 

kurulmaktadır. Eşdeğer deprem yükleri karşılaştırıldığında ise üstyapıya etkiyen 

yatay yüklerde önemli oranda azalmaktadır. Bu fark sadece taşıyıcı sistem 

ağırlıklarında 18 kata çıkmaktadır.[24] 

Üstyapının hafif oluşu zemine etkiyen yükü de önemli ölçüde azaltmaktadır. Temel 

altı gerilmeler yaklaşık birkaç kat azalabilmektedir. Bu konuda özellikle gevşek ve 

taşıma gücü zayıf olan zeminlerde daha sağlıklı yapı yapılması konusunda önemli bir 

üstünlük katmaktadır. Bu oran kimi durumlarda 2,5 kat olmaktadır.[24] 

Son olarak betonarmeye göre malzeme yoğun bir sistem olduğu için tasarımda 

öngörülen taşıma gücü, yük aktarımı gibi kavramların teorik doğruluğu, uygulama ve 

yapı kullanımı süreciyle tutarlılık gösterir. Đşçilikten doğan hataların yapının taşıma 

gücüne etki edecek tehlikeler betonarmeye göre çok daha az olabilmektedir.   

2.5 Hafif Çelik Yapıların Tasarım Süreci 

2.5.1 Tasarımda izlenen genel iş akışı 

Bu sistemlerin mühendislik tasarımlarında izlenen yol genel olarak geleneksel 

yöntemlerden çok farklı değildir. En önemli fark, duvar kaplama malzemelerinin 

yapısal özelliğe katkısı fazla olduğu için mimari tasarımda kabul edilen kaplama 

malzemesinin seçilmesidir. Ayrıca elektrik ve mekanik tesisat duvarların içinden 

geçeceği ve kesitin belli noktalarını zayıflatacağı için bu işlerin tasarımlarının çok iyi 

ve daha sonra değişmeyecek şekilde yapılması çok önemlidir.  

Ülkemizde hafif çelik yapıların tasarımında sıklıkla AISI standardının LRFD 

yöntemi kullanıldığı için burada bu yöntemin kuralları açıklanacaktır. Prensip olarak 

çok benzer olsa da gerek ASD metodu gerekse Eurocode standartlarıyla belli 

farklılıklar içermektedir. Burada bu farklılıklara değinilmeyecektir. 
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Şekil 2.15’te genel tasarım yöntemini aktaran bir iş akış şekli verilmiştir. Taşıyıcı 

sistemin modellenmesinde kullanılan profil kesitleri her üreticiye göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu nedenle kullanılacak ürünlerin gerekli tasarım değerleri 

üretici tarafından temin edilir. Özel bir model tasarlanmak isteniyorsa kullanılacak 

şartnamede verilen hesaplama değerlerinden faydalanılabilir.  

 

 

Şekil 2.15 : Tasarım Akış Şeması 
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2.5.2 Kontrollerin yapılmasında kullanılan bağıntılar 

Hafif çelik yapı sisteminde yapıda üç farklı bölgede kontrol yapılır. Bu bölgeler ve 

yapılması gereken kontroller AISI-LRFD şartnamesine göre aşağıda verilmiştir. 

2.5.2.1 Dikme elemanlarının kontrolü 

Düşey yüklerin aktarılmasında duvar panelleri kullanılır. Bu paneller çeşitli boy ve 

kesitte profilin birleşmesi ile oluşturulur. Bu profillerin ise yalnızca eksenel yük 

taşıdığı varsayılır. Yatay yükler duvarların kaplandığı malzemeler ya da panellere 

yerleştirilen çapraz profiller aracılığı ile karşılanır. Eğer çapraz kullanılacaksa, 

tasarım sırasında bu elemanların basınç etkisine dikkat edilmelidir. Kaplamalar 

sayesinde yanal olarak da tutulu olan profiller için yalnızca eksenel yük altında 

burkulma kontrolü yapılır. 

Vida ile yapılan bağlantılar iki ucu sabit mesnetli bağlantı olarak göz önüne alınır. 

Moment aktarma durumu söz konusu değildir. Buna göre her iki eksende de 

burkulma boyu katsayıları 1,00 olmaktadır. AISI’de burkulma analizi için, 

00,1<
× nc

u

P

P

φ
                                                                                                         (2.1) 

2

877,0

c

yen FAP
λ

=                                                                                                      (2.2) 

bağıntıları verilmiştir. Bu bağıntılar önceden hazırlanmış tablolara ve farklı hesap 

yöntemlerine göre bulunan etkili kesit alanı ve etkili basınç dayanımı kontrollerini ve 

hesabını elde etmek için kullanılır. 

2

2

)/( rKL

E
Fe

π
=                    (2.3) 

Yukarıdaki bağıntılarda geçen E, elastisite modülünü, K, burkulma katsayısını, L, 

yanlardan tutulu elemanın boyunu, r, atalet yarıçapını göstermektedir.  

Dayanım faktörü çarpanı (φc) bu kontrolde 0,85 olarak alınmaktadır. 
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2.5.2.2 Döşeme kirişlerinin kontrolü 

Döşeme elemanları pek çok etki altında kaldıkları için pek çok kontrolün yapılması 

gerekir. Bunlardan ilki kesitin kesme dayanımının kontrolüdür. Bu kontrolde 

alınacak yük azaltma katsayı (φv) değeri 0,95’tir. Gereken bağıntılar aşağıda 

verilmiştir: 

vwn FAV =                                                                                                                (2.4) 

yv FEkth ≤      için  yv FF 60.0=                                                                       (2.5) 

yvyv FEkthFEk 51,1≤<      için  
)(

60,0

th

FEk
F

Yv

v =                                (2.6) 

yv FEkth >      için  2)(904,0 thEkF vv =                                                       (2.7) 

Yukarıdaki bağıntılarda kullanılan kv değeri aşağıdaki şekilde hesaplanan kesme 

burkulma katsayısıdır. 

Gövdesi berkitilmemiş kirişlerde kv= 5,34; 

Gövdesi berkitilmiş başlıklarda da a değeri güçlendirilmiş gövde elemanındaki 

tersinir rijitleştiriciler arasındaki mesafeyi göstermek koşuluyla; 

0,1/ ≤ha      için  
( )2

34,5
00,4

ha
kv +=                                                                      (2.8) 

0,1/ >ha      için  
( )2

00,4
34,5

ha
kv +=                                                                      (2.9) 

Yukarıdaki bağıntılarda kullanılan değerler içerisinde de;  

Vn= Nominal kesme dayanımı değeri 

Aw= Gövde alanını (gövde kalınlığı (t) ve düzlem boyunca ölçülen gövde yüksekliği 

(h) çarpımı ile bulunan değer) 

Fv= Nominal kesme gerilmesi 

E= Çeliğin elastisite modülü 

Fy=Tasarım akma dayanımı  
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olarak geçmektedir. 

Kesme dayanımı kontrol edildikten sonra sırada nominal eğilme dayanımı kontrol 

edilir. Burada hesaplanması gereken değer efektif akma moment (Mn) değeri olup 

aşağıdaki bağıntı ile bulunabilir: 

Mn=SeFy                                     (2.10) 

Bu bağıntıda Se değeri akma dayanımına göre en yüksek gerilmenin oluştuğu life 

göre hesaplanan etkin kesitin elastik kesit modülü diğer bir deyişle mukavemet 

momentidir. Fy değeri ise tasarım akma gerilmesidir. 

Bu değer bulunduktan sonra azaltma katsayısı (φb) değeri tam rijitleştirilmiş ya da 

parçalı rijitleştirilmiş kesitler için 0,95; rijitleştirilmemiş kesitlerde ise 0,90 alınıp 

aşağıdaki kontrol yapılır: 
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Kesme ve eğilme durumları gerekli katsayılarla belirlendikten sonra kesmeli eğilme 

etkileşimi  Bağıntı 2.12’ye göre kontrol edilmelidir:  
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Burada kullanılan değerlerin hepsi yukarıda kullanılan değer ve katsayılardır. Mnxo 

değeri de x eksenine göre elde edilen nominal eğilme dayanım değeridir. 

Önemli kontrollerden biri de yanal burulmalı burkulma kontrolüdür. Bu etkiye I, Z, 

C şekilli ya da diğer tek simetri en kesitli elemanların çoğu maruz kalabilmektedir. 

Buradaki nominal eğilme dayanımı (Mn), eğilme kontrolündeki değerden farklı 

çıkabilir. Kontrol aşağıdaki gibi yapılmakta ve azaltma katsayısı (φb) 0,90 olarak 

alınmalıdır. 

00,1<
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u

M

M

φ
                                                                                                          (2.13) 

Mn=ScFc                                     (2.14) 
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Burada Sc değeri aşağıda açıklanacak olan Fc değerinde en büyük basınç gerilmesinin 

oluştuğu life göre hesaplanan etkin kesitin elastik kesit modülüdür. Fc değeri ise 

aşağıdaki durumlara göre hesaplanır.  

ye FF 78,2≥                                                                                                            (2.15) 

durumunda söz konusu kesit My değerinde ya da daha düşük eğilme momentleri 

altında herhangi bir yanal burulmalı burkulmaya uğramaz. 

yey FFF 56,078,2 >>   durumunda 







−=

e

y

yc
F

F
FF

36

10
1

9

10
                                 (2.16) 

ye FF 56,0≤   durumunda 
ec FF =                                       (2.17) 

 

Bu bağıntılardaki Fy, tasarım akma gerilmesini belirtirken Fe değeri kesitin simetri 

özellikleri ve şekline göre çok çeşitli bağıntılarla bulunan kritik elastik yanal 

burulmalı burkulma gerilmesi değeridir. Bu bağıntılar için AISI standardı C3.1.2.1 

bölümünden faydalanılabilir. 

Son olarak sehim kontrolü yapılır; bu kontrolde limit değerler ilgili çelik 

şartnamelerinden alınabilir. Genelde Türkiye’de kiriş boyunun 1/350 oranında 

sehime izin verilmekle birlikte IBC’da ölü yük durumunda l/360, ölü+hareketli yük 

durumunda l/240 oranına kadar olan sehimlere de izin verilmektedir[4]. 

2.5.2.3 Çatı makası elemanlarının kontrolü 

Çatı makası elemanlarının kontrolünde de yalnızca eksenel yüke karşı burkulma 

kontrolü yapılır; dikme elemanlarındaki kontrol bağıntıları geçerlidir. 
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3.ÖRNEK SĐSTEM ÇÖZÜMÜ 

3.1 Genel Tanım 

Bu bölümde toplam üç katlı bir konut projesinin hafif çelik yapı sistemine göre 

boyutlandırılması yapılacaktır. Söz konusu yapı konut amaçlı tasarlanmış olup duvar 

ve döşeme kaplamaları için yatay yüklere karşı dayanım sağlayan OSB (Oriented 

Strand Board) öngörülmüştür. Kritik yük değerlerine sahip bazı panellerin, kirişlerin 

ve çatı makasının kontrolleri yapılacaktır. Öncelikle yükler belirlenecek, sonra 

gerekli yük kombinasyonları sonucu kritik panellere karar verilecek ve gerekli 

kontroller yapılacaktır.  

3.2 Mimari Proje ve Panel Yerleşimleri 

Boyutlandırılması yapılacak projenin planı Şekil 3.1’de, en kesiti ise Şekil 3.2’de 

gösterilmiştir. Simetrik bir yapıya sahip olduğu için binanın tek tarafı ele alınacaktır. 

Çatı sistemi ise klasik makaslı sistem olarak düşünülmüştür. Şekil 3.3,3.4 ve 3.5’te 

ise duvar panellerinin kodları ve kirişlerin yer aldığı çelik çizimi gösterilmektedir. 
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Şekil 3.1: Tip Kat Planı 
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Şekil 3.2 : Bina Enkesiti 
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              Şekil 3.3: Zemin Kat Panel Yerleşim Planı 
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              Şekil 3.4 : 1. Kat Panel Yerleşim Planı 
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              Şekil 3.5 : 2. Kat Panel Yerleşim Planı 
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3.3 Kullanılacak Hafif Çelik Sistemin Özellikleri 

Bu projede ülkemizde ve hafif çeliğin kullanıldığı diğer ülkelerde yaygın olan 

galvanizli çelik sistemin duvar ve döşemelerinde OSB 3 kullanılmıştır. Bağlantılar 

ise kendi deliğini açabilen vidalarla yapılmıştır. 

3.3.1 Malzeme tanımı 

Sistemi oluşturan yapı çeliği DIN EN 10326 normuna uyan S320 GD+Z, diğer bir 

deyişle alaşımsız sıcak daldırma galvanizli yapı çeliğidir. Akma dayanımı (Fy) 235 

N/mm2, çekme dayanımı (Fu) ise 324 N/ mm2’dir.  

Yapının taşıyıcı özelliğini arttırmak amacıyla kullanılan OSB 3 hem döşemelerde 

hem de iç ve dış duvar kaplamalarında düşünülmüştür. Malzeme tipleri ve özellikleri 

Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1: OSB 3 Teknik Özellikler  

KALINLIK 
(mm) 

YÖN 
DAYANIM 

(MPa) 
ELASTĐSĐTE MODÜLÜ 

(MPa) 

11 
Paralel 20 3500 

Dik 10 1400 

22 
Paralel 18 3500 

Dik 9 1400 

3.3.2 Bağlantı elemanları 

Sistemde kullanılan bağlantı elemanları ve özellikleri Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3’te 

gösterilmiştir. Buradaki elemanlar sadece tespit amaçlı olmakla birlikte etkiyen 

noktasal yük altında kesme dayanımını sağladığını tespit etmek yeterlidir. 

Çizelge 3.2: Bağlantı Elemanları ve Özellikleri 

TĐP 
ÇAP 
(mm) 

UZUNLUK 
(mm) 

BAŞLIK KULLANIM BÖLGESĐ 

Vida 5,5 32 Altıgen Duvar montajı 

Vida 3,9 19 Pul başlı 
Duvar dikme ve başlık 
birleşimleri 

Vida 4,2 25 Havşa Dikey OSB montajı 

Vida 4,2 38 Havşa Döşeme OSB montajı 

Vida 4,8 19 Çekirdek Çatı kafesi ve aşıklar 

Dübel 16,0 145 - Duvar ankrajı 
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Çizelge 3.3: Vidaların Malzeme Özellikleri 

No 
ÇAP 
(mm) 

Min.Çekme 
Dayanımı (N) 

Min.Tork 
(Nm) 

Min.Kesme 
Dayanımı (N) 

7 3,9 6445 3,4 4120 

8 4,2 7044 4,7 4405 

10 4,8 9712 6,8 6278 

12 5,5 13371 10,4 8880 

 

3.3.3 Kullanılacak profiller ve özellikleri 

Tasarımda kullanılacak profiller ve çeşitli kesit özellikleri Çizelge 3.4 ve Çizelge 

3.5’te verilmiştir. Hafif çelik yapılarda genelde C ve U kesitli profiller 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte yapılarda hafif çelik elemanların kullanılabileceği 

farklı yerler için değişik şekilde profil kesitleri de bulunmaktadır. Şekil 3.7’de 

Eurocode 3 Bölüm 3.1’ de verilen bazı tip kesitler yer almaktadır. Ayrıca Şekil 

3.6’da panellerin ankraj dübeli verilmiştir. 

 

Şekil 3.6 : Ankraj Dübeli 
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Şekil 3.7 : Eurocode 3 Hafif Çelik Profil Tip Kesitleri [11,13] 

Bu sistemin her geçen gün gelişmesi devam etmekte ve özellikle özel firmalar 

değişik şekil ve amaçta profiller geliştirmektedir. Bu bölümde kullanılan profiller ise 

bir Türk firmasının ürün gamından seçilmiştir. Bu ürünlerin bazıları Şekil 3.8’de 

görülebilir. 

 

 

Şekil 3.8 : Döşeme ve Duvar Profilleri
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Çizelge 3.4 : C Tipi Kesit Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

         

Profil 
Kalınlığı 

(mm) 

A’ 
(mm) 

B’ 
(mm) 

C’ 
(mm) 

Alan 
(mm2) 

Ix (mm4) Iy (mm4) 
r  

(mm) 
J (mm3) 

xo 
(mm) 

Cw(mm6) Sx(mm3) Sy(mm3) 
rx 

(mm) 
ry 

(mm) 
jx jy 

0,9 99 36 13 170,28 2,55E+05 3,16E+04 2,00 45,97 29,08 7,05E+07 5,16E+03 1,28E+03 38,72 13,63 54,23 0,00 

1,5 99 36 13 276,84 4,06E+05 4,89E+04 3,00 207,63 29,00 1,10E+08 8,20E+03 1,97E+03 38,28 13,29 55,03 0,00 

0,9 149 39 13 220,67 7,03E+05 4,33E+04 2,00 59,58 26,79 2,01E+08 9,43E+03 1,49E+03 56,43 14,01 82,56 0,00 

1,5 149 39 13 360,84 1,13E+06 6,72E+04 3,00 270,63 26,61 3,17E+08 1,51E+04 2,31E+03 55,92 13,65 84,32 0,00 

1,5 250 65 19 608,34 5,44E+06 3,18E+05 3,00 456,26 42,82 4,04E+09 4,35E+04 6,47E+03 94,53 22,85 140,68 0,00 

2,0 250 68 20 818,83 7,33E+06 4,65E+05 4,00 1.091,78 45,72 6,00E+09 5,87E+04 9,13E+03 94,64 23,83 140,43 0,00 
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Çizelge 3.5 U Tipi Kesit Özellikleri 

 

 

 

 

Tip 
Profil 

Kalınlığı 
(mm) 

A' 
(mm) 

B' 
(mm) 

Alan 
(mm2) 

Ix (mm4) Iy (mm4) 
r  

(mm) 
J (mm3) 

xo 
(mm) 

Cw(mm6) Sx(mm3) Sy(mm3) 
rx 

(mm) 
ry 

(mm) 
jx jy 

U 

0,9 101 46 170,19 2,76E+05 3,62E+04 2,00 45,95 28,00 6,41E+07 5,46E+03 1,05E+03 40,26 14,59 57,87 0,00 

1,5 102 46 281,67 4,57E+05 5,92E+04 3,00 211,25 27,97 1,06E+08 8,97E+03 1,72E+03 40,29 14,49 58,32 0,00 

0,9 151 48 218,79 7,25E+05 4,56E+04 2,00 59,07 25,17 1,85E+08 9,60E+03 1,19E+03 57,56 14,43 85,93 0,00 

1,5 152 48 362,67 1,20E+06 7,46E+04 3,00 272,00 25,11 3,05E+08 1,58E+04 1,96E+03 57,55 14,34 86,63 0,00 

1,5 254 81 614,67 5,77E+06 3,65E+05 3,00 461,00 42,48 4,19E+09 4,55E+04 5,66E+03 96,91 24,37 144,37 0,00 

2,0 254 85 831,42 7,86E+06 5,51E+05 4,00 1.108,55 45,58 6,28E+09 6,19E+04 8,22E+03 97,26 25,74 143,21 0,00 
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3.4 Tasarımda Kullanılan Yönetmelikler 

Seçilen binanın tasarımında üst yapıya ilişkin yüklerin belirlenmesinde “Yapı 

Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri” TS 498, 

deprem yüklerinin belirlenmesinde ise “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hakkında Yönetmelik” DBYBHY 2007 kullanılmıştır. Boyutlandırma hesapları ise 

TS 11372 ve AISI şartnamesinin “Load and Resistance Factor Design” LRFD 

yöntemi yardımıyla yapılmıştır.  

3.5 Hesap Yöntemi 

Đlgili yönetmelikler kullanılarak binanın kullanım özellikleri, bulunduğu iklim 

koşulları ve depremselliği göz önüne alınarak statik olarak yükleme yapılacak 

ardından da analiz edilecektir. Daha sonra bulunan en elverişsiz yük kombinasyonu 

ve duvar panelleri belirlenerek AISI şartnamesine göre kesit kontrolleri yapılacaktır. 

Bu analizler sırasında STRAP adlı bilgisayar yazılımından da yararlanılacaktır. 

3.6 Yüklerin Belirlenmesi 

3.6.1 Çatı yükleri  

Yapının çatı malzemesi ve rüzgâr etkileri göz önüne alınarak belirlenen yatay ve 

düşey yükler aşağıda verilmiştir. 

3.6.1.1 Düşey yükler 

Servis yükü 
  

733,2 N/m2 

Çatı OSB 3 68,4 N/m2 

Çatı özağırlığı 
  

127,1 N/m2 

Alçıpan asma tavan 146,6 N/m2 
Shingle Çatı 
Kaplaması 

  
48,9 N/m2 

TOPLAM 1124,2 kN/m2 
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3.6.1.2 Yatay yükler 

Binanın bulunduğu bölgenin rüzgârlı bir bölge olduğu öngörülmüştür ve rüzgar hızı 

130 km/s alınmıştır. TS 498’e göre rüzgâr yükü, 

1600

2
v

q =                                                                                 (3.1) 

bağıntısı ile hesaplanır. Burada hız m/sn cinsinden girilmiş ve yük değeri 110 kg/m2 

olarak elde edilmiştir. Yükün etkimesi emme şeklinde olacaktır; buna göre yüzeye 

etkiyecek yükler  

qSinW )4,02,1( −= α                                                                                               (3.2) 

qW 4,0−=                                                                                                                (3.3) 

bağıntılarına göre bulunur; burada α çatı eğimidir. Gerekli hesaplamalar yapıldığında 

yükler 18,4 N/m2 (emme) ve 312,8 N/m2 (emme) şeklinde ortaya çıkmaktadır.[14] 

3.6.2 Çerçeve yükleri 

3.6.2.1 Düşey yükler 

Ara kat yükleri aşağıdaki gibi alınmıştır. 

Şap (5 cm) 
  

1075,4 N/m2 

Döşeme OSB3 (22 mm) 136,9 N/m2 
Duvar kaplamaları (OSB, 
Alçıpan,doğramalar vs.) 

  
420,4 N/m2 

Döşeme özağırlığı 195,5 N/m2 

Alçıpan asma tavan 127,1 N/m2 

TOPLAM 1955,3 N/m2 

Düşey hareketli yük TS 498’e uygun olarak konut yapıları için alınan değer olan 

1955,3 N/m2 olarak alınmıştır[14]. 

3.6.2.2 Yatay yükler 

Tasarım için göz önüne alınan yatay yükler deprem ve rüzgâr yükleridir. 
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3.6.2.2.1 Deprem yükü 

Eşdeğer deprem yükünün belirlenmesi için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Deprem bölgesi 1 
Etkin yer ivme katsayısı 
(Ao) 0,4 
Bina önem katsayısı 1,0 

Zemin cinsi Z3 
Ta 0,15 
Tb 0,60 
T 0,40 

Burada yapının üç boyutlu bir modeli oluşturulmadığı için yapının periyodu her iki 

yön için 3.4 bağıntısına göre hesaplanmıştır. Bununla birlikte elde edilen değerin Ta 

ve Tb değerlerinin arasında bir değer çıkması en yüksek spektrum katsayısı (S(T)) 

olan 2,5 değerinin kullanılmasını sağlar. Bu durumda güvenli yük değerlerinin 

alınmasını bununla birlikte görece daha az ekonomik boyutlandırma yapılmasını 

sağlar. 

43
CHT =                                                                                                                 (3.4) 

Burada C değeri 0,08 olarak alınmıştır; bina yüksekliği (H) ise 8,65 m’dir. 

Taşıyıcı sistem katsayısı (R) ise detaylı bir açıklama olmadığı için birinci elastik 

titreşim periyodu da göz önüne alınarak süneklik düzeyi normal bir sistem gibi kabul 

edilmiştir. Buna göre bu katsayı 4 olarak alınmış, spektral ivme katsayısı (A(T)) 

aşağıdaki bağıntıya göre bulunmuştur: 

)()( TISATA o=                                                                                                       (3.5) 

Buna göre A(T) değeri 1,0 olarak elde edilmiştir. Hareketli yük azaltma katsayısı 

burada 0,3 olarak alınmıştır. Kat alanı ise 90 m2 ‘dir.  

Kat ağırlıkları ( W1,t,W2,t,W3,t). 

W1,t,W2,t= 90x(1955,3+0,3x1955,3) = 228770,1 N 

W3,t= 90x1124,2 = 101178,0 N 

Toplam kesme kuvveti[2]; 
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elde edilir. Bu kuvvetin her iki yönde katlara etkimesi aşağıda gösterilmiştir. Bu 

yükler panellerin üst başlıklarına etkitilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklerin her iki yönde belirlenmesinin başlıca nedeni deprem yönüne dik duvar 

panellerinin taşıyıcı katkıları ihmal edilmesidir. Buna göre kat başına en çok deprem 

yükü taşıyan duvar panelleri Çizelge 3.6’da gösterilmiştir. 

 

 

 

2,80m 

2,80m 

3,05m 

22,5 kN 

81,8 kN 

139,7 kN 

V(T) 
                             11,55 m 

Deprem X yönünde 

2,80m 

2,80m 

3,05m 

22,5 kN 

81,8 kN 

139,7 kN 

V(T) 
                             7,80m 

Deprem Y yönünde 
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Çizelge 3.6 : En Fazla Deprem Yükü Taşıyan Paneller 

Kat Doğrultu  
En fazla yük taşıyan 

duvarlar 
Zemin X L122,L108 

Y L130 

1 X L241 

Y L208 

2 X L341 

Y L308 

3.6.2.2.2 Rüzgâr yükü 

Bina cephesine etki eden rüzgâr yükü 3.2 ve 3.3 bağıntılarındaki gibi hesaplanmıştır. 

Rüzgâr yükleri 703,9 N/m2 (basınç) ve 351,9 N/m2 (emme) olarak bulunmuştur. 

3.7 Yük Kombinasyonları 

LRFD normuna göre bulunan toplam 12 yük kombinasyonu Çizelge 3.7’de 

verilmiştir[3]. 

Çizelge 3.7: LRFD Yük Kombinasyonları[3] 

No 
Ölü yük 

(D) 
Hareketli 

yük(L) 

Çatı 
hareketli 

yükü (RL) 

Kar 
yükü 
(S) 

Rüzgâr 
(W) 

Deprem 
(E) 

1 1,4 0 0 0 0 0 

2 1,2 1,6 0 0,5 0 0 

3 1,2 1,6 0,5 0 0 0 

4 1,2 1,0 1,6 0 0 0 

5 1,2 1,0 0 1,6 0 0 

6 1,2 0 1,6 0 0,8 0 

7 1,2 0 0 1,6 0,8 0 

8 1,2 1,0 0,5 0 1,6 0 

9 1,2 1,0 0 0,5 1,6 0 

10 1,2 1,0 0 0,2 0 1,0 

11 0,9 0 0 0 1,6 0 

12 0,9 0 0 0 0 1,0 
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3.8 Yüklerin Dağıtılması 

3.8.1 Deprem yüklerinin dağıtılması 

Deprem yükleri, yük doğrultusundaki duvar uzunlukları oranında duvar başlarına 

dağıtılmaktadır. Bu tür binaların deprem hesabında kullanılan bu basitleştirici yol 

sıkça izlenmektedir. Buna göre her katta panellere etkiyen çizgisel deprem yükü 

dağılımları Çizelge 3.8’de verilmiştir. 

Çizelge 3.8 : Deprem Yükü Dağılımları 

Kat 
Deprem 
kuvveti 

(kN) 
Doğrultu  

Toplam duvar 
uzunluğu (m) 

Çizgisel deprem 
yükü (kN/m) 

Zemin 139,7 X 36,7 3,81 

Y 34,3 4,10 

1 81,8 X 36,7 2,25 

Y 34,3 2,34 

2 22,5 X 36,7 0,59 

Y 34,3 0,68 

3.8.2 Rüzgâr yüklerinin dağıtılması 

Deprem yüklerinin dağılımında olduğu gibi rüzgârda da yüke dik doğrultudaki duvar 

panelleri dikkate alınmamıştır. Yine duvar paneli toplam uzunluklarına göre yük 

dağılımı yapılmıştır. Sonuç yükler Çizelge 3.9’da gösterilmiştir. 

Çizelge 3.9 : Rüzgâr Yükü Dağılımları 

Kat Doğrultu  
Rüzgâr 
kuvveti 

(kN) 

Toplam 
duvar 

uzunluğu (m) 

Çizgisel rüzgâr 
yükü (kN/m) 

Zemin 
X 71,3 36,7 1,9 

Y 105,5 34,3 3,0 

1 
X 45,9 36,7 1,3 

Y 69,4 34,3 2,0 

2 
X 23,4 36,7 0,6 

Y 34,2 34,3 1,0 
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3.8.3 Düşey yüklerin dağıtılması 

Sistemde kontrolü yapılacak tüm düşey yükler bir arada olarak aşağıda verilmiştir. 

Çatı yükü (PR) 1124,3 N/m2 

Rüzgâr yükü (W) 1075,4 N/m2 

Kat döşemesi ölü yük (PD) 1955,3 N/m2 
Kat döşemesi hareketli yük 
(PL) 1955,3 N/m2 

 

3.8.3.1 Düşey duvar  yükleri 

Önceden belirlenmiş olan düşey yükler, kontrolleri yapılacak panellere döşeme 

boyunca etkidiği düşünülerek belirlenir ve panel üst başlığı boyunca etkiyen yayılı 

bir yük olarak hesaplanır. Bu duruma göre oluşan düşey yükler Çizelge 3.10’da 

verilmiştir. 

Çizelge 3.10: Panel Düşey Yükleri 

KAT  
DUVAR 

ADI 

ÇATI DÖŞEME YÜKLERĐ 
TOPLAM DÜŞEY 

YÜK  

ÖLÜ 
YÜK 

(kN/m) 

ÖLÜ 
YÜK 

(kN/m) 

HAREKETLĐ 
YÜK (kN/m) 

ÖLÜ 
YÜK 

(kN/m) 

HAREKETLĐ 
YÜK (kN/m) 

ZEMĐN 
L108 0 6,94 6,94 6,94 6,94 

L122 0 2,15 2,15 2,15 2,15 

L130 1,56 2,74 2,74 4,30 2,74 

1 
L208 2,74 3,52 3,52 6,25 3,52 

L241 1,66 2,93 2,93 4,59 2,93 

2 
L308 2,74 0 0 2,74 0 

L341 3,42 0 0 3,42 0 

 

3.8.3.2 Düşey döşeme yükleri 

Genel olarak döşeme kirişleri 61 cm aralıklarla yerleştirilir. Buna göre sistemin en 

uzun açıklığa sahip (4152 mm) kirişindeki çizgisel yük aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

Ölü yük (PD) = 1955,3 x 0,61 = 1192,7 N/m 

Hareketli yük (PL) = 1955,3x 0,61 = 1192,7 N/m 
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3.9 Yatay Yük Dayanım Kontrolü 

Yapıya etkiyen en elverişsiz yatay yüklerin deprem yükleri olduğu görülmektedir. Bu 

yüklerin OSB levhalarla karşılandığı varsayılmıştır. Çizelge 4.2’deki verilere göre iki 

taraflı 15 cm aralıklarla vidalanmış OSB kaplı duvarın her bir metrede alabildiği 

nominal yük 20.432 N/m’dir. Bu değer de IBC’de verilen LRFD katsayısı (φc) olan 

0,55 ile azaltılır. En elverişsiz deprem kuvveti Y doğrultusunda 4700 N/m olarak 

etkimektedir. Buna göre:  

 

20.432 N/m x 0,55= 11.278 N/m  > 4700 N/m  

olduğu görülür. Bu nedenle herhangi bir ek elemana ihtiyaç duyulmamaktadır. 

3.10 Kesit Kontrollerinin Yapılması 

Sistemde daha önceden en kritik duvar panelleri belirlenmiştir. Bu panelleri 

oluşturan profillerde AISI şartnamesinin LRFD yöntemine göre eksenel yükler 

altında eğilmeli burkulma kontrolü yapılmıştır. Bina cephesinde kullanılan OSB 

levhaların yatay yükleri karşıladığı varsayımı yapılmış, aynı zaman dikme 

profillerinin farklı burkulmalarını engellediği düşünülmüştür. 

3.10.1 Duvar profillerinin kontrolleri 

En çok yük taşıyan tüm duvarlarda kontrol yapılmıştır. Bunlardan L108 duvarına ait 

analiz verisi EK A-1’de sunulmuştur. Duvar profilleri OSB nedeniyle yana doğru 

tutulmuş olduğu varsayılmaktadır. Bunun doğrultusunda paneli oluşturan profiller 

arasında en fazla eksenel yük etkisindeki profiller seçilmiş ve burkulma hesabı 

yapılmıştır. 

Bölüm 2.5.2.1’de verilen koşullara göre eğilmeli burkulma kontrolleri yapılmıştır. En 

yüksek basınç gerilmelerinin olduğu kesitlerin profil özellikleri gerekli dayanım 

koşullarını sağlamaktadır. 

3.10.2 Döşeme profillerinin kontrolü 

Döşeme profilleri, kesite dik gelen yüklerden dolayı pek çok dayanımı sağlamak 

zorundadır. Kesme kuvveti ve moment dayanımlarının kontrolü yapıldıktan sonra 



48 

 

sehim ve eğilmeli kesme kuvveti dayanım koşulları kontrol edilir. Ayrıca yanal 

burulmalı burkulma ve iki yönlü moment koşulları da kontrol edilir. Bölüm 

2.5.2.2’de verilen koşullara göre kontroller yapılmış ve seçilen kesitlerin uygun 

olduğu görülmüştür. EK A-2’de döşeme kirişine ait analiz raporu verilmiştir. 

3.10.3 Çatı profillerinin kontrolü 

Çatı makasını oluşturan profillerde de duvar panellerindeki elemanlara uygulanan 

eksenel basınç dayanımı kontrolü yapılmıştır. Çatıya etkiyen özellikle rüzgâr yükü ve 

ölü yük önce yayılı yük olarak irdelenip daha sonra düğüm noktalarına dağıtılarak 

eksenel basınç ya da çekme kuvvetlerinin en yüksek değerleri ve bu yüklerin etkidiği 

kesit alanı üzerinden bağıntı 2.6’daki kontrol yapılmıştır. Genelde bu kritik profil 

makasın ortasında yer alan çapraz pozisyondaki eleman olmaktadır. Burada da aynı 

durum söz konusu olmuştur. Yapılan kontrol sonucu etkiyen en büyük basınç kuvveti 

azaltılmış nominal basınç dayanımından yaklaşık %40 daha az olduğu görülmüştür. 

Seçilen kesit kullanıma uygundur. 

3.11 Çözümü Yapılan Projenin Gerçekleşmesi 

Bu bölümde yapısal analizi tamamlanan konut yapısının imalat sürecinin ardından 

başlayan inşaatının bazı süreçlerini gösteren fotoğraflar sunulmuştur. Tasarım 

sonucunda m2’ye düşen çelik ağırlığı yaklaşık 14.000 kg bulunmuştur.Bu bina 

lojman amaçlı kullanılmak üzere Adapazarı’nda yapılmıştır ve şu anda 

kullanılmaktadır. Şekil 3.9, bu binanın hafif çelik taşıyıcı sistemini, Şekil 3.10 ve 

Şekil 3.11’de OSB kaplama süreçlerini göstermektedir. 
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Şekil 3.9  : Lojman Binası - 1 

 

Şekil 3.10 : Lojman Binası - 2 
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Şekil 3.11 : Lojman Binası – 3 

Şekil 3.12’de ise binanın dış cephe boya işinin yapılması görülmektedir. 

 

Resim 3.12 : Lojman binası - 4 
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3.12 Diğer Üç Katlı Yapı Örnekleri 

Kıbrıs’ta 2007 yılında yapılıp kullanıma açılmış tamamen hafif çelik ile inşa edilmiş 

bir öğrenci yurt binasına ait resimler Şekil 3.13 ve 3.14’te sunulmuştur. Yukarıda 

hesabı yapılan taşıyıcı sistem kurgusu bu yapıda da aynen uygulanmıştır. 

 

Şekil 3.13 : 3 Katlı Hafif Çelik Bina 1 – AKŞAN ETÜD – KIBRIS 

 

Şekil 3.14 : 3 Katlı Hafif Çelik Bina 2– AKŞAN ETÜD – KIBRIS 

Bu bina Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir üniversite için yapılmış 

öğrenci yurdu binasıdır. Tasarım yapılırken bina önem katsayısı (I) olarak 1,4 değeri 

alınmıştır. Birinci derece deprem bölgesi varsayımı yapılarak gerekli değerler 
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dikkate alınmıştır ayrıca zemin grubu olarak da Z3 sınıfı dikkate alınmıştır. Yaklaşık 

500 kişi kapasiteli bu yapının inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2’dir.  

Đnşaat sırasında yapısal anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşanmamıştır. Bununla birlikte 

çok kısa sürede inşaat tamamlanmıştır. 2007 yılında hizmete açılan bu bina halen 

öğrencilere hizmet vermektedir; kullanımı süresince de herhangi yapısal bir aksaklık 

oluşmamıştır. 



53 

 

4. ORTA YÜKSEKLĐKTE HAFĐF ÇELĐK YAPI TASARIMI 

4.1 Orta Yükseklikte Hafif Çelik Bir Yapının Gerekliliği 

Bilindiği üzere gerek ülkemizde gerekse bu konunun yaygın olduğu diğer ülkelerde 

hafif çelik yapılar, bir ya da iki katlı ve normal kat yüksekliğinde düşünülür ve 

tasarlanır. Bu sistem orta ve yüksek katlı yapılarda ise en temel özelliği olan 

hafifliğinden faydalanılarak üst yapı ağırlığını azaltmak ve belli ölçüde taşıyıcı 

sisteme entegre etmek amacıyla göz önüne alınır. 

Dünya’nın pek çok yerinde belli bir standartta kalıcı konut yapım ihtiyacı her zaman 

çok yüksektir. Özellikle deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde hem arazi 

sıkıntısından en az seviyede etkilenerek hem de çevreye duyarlı malzemeler ve inşaat 

teknikleri kullanarak konut açığının kapatılması için hafif çelik sistemin 

kullanılabilirliği genişletilmelidir. Yönetmeliklerde ve yönlendirmelerde bu konu da 

gündemde tutulmalıdır.  

Genelde çok fazla örneği olmayan orta yükseklikte hafif çelik yapıların tasarımı ve 

inşa edilmesi için göz önüne alınması gereken pek çok konu vardır. 

4.2 Yönetmeliklerdeki Sınırlamalar 

Hafif çelik yapı sistemlerinin tasarımında göz önüne alınması gereken pek çok 

sınırlamalardan biri de bina yüksekliğidir. Çok geniş kapsamlı bir yapı tasarım 

standardı olan IBC’ de gerek yapıda kullanılan malzemelerin yangın dayanımı ve 

tutuşabilme özelliğinin yanı sıra bölgenin depremselliği, zemin özelliği ve yapım 

yöntemine göre bağlı olarak yapının kullanım amacı da göz önüne alınarak bazı 

sınırlamalar getirilmiştir. Hafif çelik yapı bu yönetmelikte “yük taşıyan duvarlar 

(bearing wall systems)” sınıfındaki “kayma dayanım panelli hafif çerçeve duvarları 

(light frame walls with shear panels)” alt bölümüne dahil olmaktadır. Bu noktada 

gerçek kesme dayanımı belirlenebilen ahşap ve çelik paneller için ayrı bir değer, 

diğer tür duvar malzemeleri için ayrı değerler belirlenmiştir. Söz konusu 
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yönetmelikte binaların bulunduğu bölgenin depremselliği, bölgenin zemin 

durumunun ivmeye etkisi ve yapının kullanım amacına bağlı sınıflandırmalar çok 

detaylı verilmiştir. Konu bütünlüğü amacıyla burada değinilmeyecektir. Bu 

sınıflandırmayı ülkemiz için detaylı olarak yorumlamak mümkün değildir. Bu 

nedenle en elverişsiz koşullar öngörülmüştür. Bunun için de bina önem katsayısı (I) 

1,5 olan, 1.derece deprem bölgesinde bulunan (etkin yer ivme katsayısı Ao = 0,4) bir 

yapı düşünüldüğünde IBC’a göre bu yapı hafif çelik yapı sistemi ile duvarları ahşap 

ya da çelik panellerle kaplı olması koşulu ile en fazla 19,8 m (65 ft) yüksekliğinde 

yapılabilmektedir. Başka bir duvar kaplaması kullanılması halinde bu yapının 

inşasına izin verilmemektedir.[4] 

4.3 Tasarım Đçin Sağlanması Gereken Koşullar 

Yukarıda da açıklandığı üzere hafif çelik bir yapı için yaklaşık 6 katlı bir bina 

yapmak gerekli zemin özellikleri ve bina karakteristiğine bağlı olmak kaydı ile 

mümkün olabilmektedir. Bu da orta yükseklikte bir yapının yapılması için 

irdelenmesi gereken bazı konuları gündeme getirmektedir. Burada söz konusu bu 

yapı için göz önüne alınması gereken bazı konu başlıkları ele alınacaktır. 

4.3.1 Burkulma dayanımı ve dayanımın arttırılması 

Hafif çelik yapı sisteminin en temel özelliğinden biri olan kesit genişliğinin 

kalınlığına oranının çok yüksek olmasından dolayı eksenel yükler, kesme kuvveti 

dayanımı ve moment etkilerinin kontrol altında tutulması gerekir. Çünkü bu etkiler 

kesitte burkulma yaratan etkileridir. Kesit şekilleri ve kalınlıkları ayrıca rijitleştirici 

bulunup bulunmaması gibi pek çok konuya göre kesitlerin burkulma dayanımları 

değişiklik gösterebilir. Kesitin burkulma davranışı Şekil 4.1’de görüldüğü üzere üç 

farklı modda ortaya çıkar. 
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Şekil 4.1 : Kesitlerin Burkulma Modları[11,13] 

Basınç etkisindeki yatay ya da düşey elemanlarda kesit akma dayanımına ulaşmadan 

önce burkulma durumu oluşabilir. Yerel burkulma olarak adlandırılan bu etki kesitin 

yalnızca bir bölgesinde meydana gelir. Yerel burkulmanın oluşumu Şekil 4.2’deki 

gibidir. 

 

Şekil 4.2 : Kolon ve Kirişlerde Yerel Burkulma Etkisi[1] 
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Yapının kritik göçme moduna ulaşmasından önce kesitin başlıkları ve gövdesinin 

belli bir eksene göre dönerek burkulma durumuna ise kesitsel deformasyon modu 

(distortional buckling) denir. Tasarımlar yapılırken çoğu kez bu modu dikkate almak 

gerekmektedir. 

Yapının tasarımı sırasında ortaya çıkan yüklere bağlı burkulma kontrollerinde her iki 

yönetmelikte de farklı bakışlardan olsa da özellikle eğilmeli burkulma ön plana çıkar. 

Eurocode’a göre burkulma ve eğilmeli burkulma durumu için kontrol bağıntısı[11]; 

1

,

M

yeff

Rdb

fA
N

γ

χ
=                      (4.1)                                             

ile verilmektedir. Burada χ , kesitin burkulma eğrisine göre belirlenen bir 

doğruluktan ayrılma faktörü (α) ve kesitin rölatif narinliğine bağlı olarak belirlenen 

bir azaltma faktörüdür. Aeff, kesit özelliklerine bağlı olarak belirlenen etkin kesit alanı, 

γM1, yük azaltma katsayısı, fy, malzemenin akma dayanımıdır. 

AISI yönetmeliklerinde ise aynı kontrol için bağıntı şu şekilde verilir[10]; 

nen FAP =                                       (4.2)  

Burada gereken dayanım (Pu) tasarım yöntemine göre (taşıma gücü ya da emniyet 

gerilmeleri) bir katsayı yardımı ile nominal dayanım (Pn) üzerinden bulunur. Ae, 

etkin kesit alanı, Fn, elastik gerilme değerine (Fe) bağlı olarak bulunan narinlik 

değerine bağlı elde edilen nominal gerilmedir. Fe için verilen bağıntı ise, 
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                                      (4.3)  

şeklindedir. Burada E, elastisite modülünü, r, atalet yarıçapını, L, iki bağlantı 

arasındaki kesintisiz burkulma boyunu, K, elemanın uç bağlantı şekillerine bağlı olan 

burkulma katsayısını göstermektedir. 

Her iki tasarım koşulundaki değişkenler göz önüne alındığında basınç etkisindeki 

elemanlarda geliştirilebilecek olan yeni kesit tipleri ile etkin alan ve atalet yarıçapı 
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arttırılarak dayanım artışı sağlanabilir. Bir diğer yaklaşım da sabit mesnetli olan 

bağlantı şekillerinden özellikle kritik yükün bulunduğu elemanların bağlantı şekli 

ankastre olarak modellenebilirse burkulma katsayısı azalacağı için dayanım 

artacaktır.                                  

4.3.2 Yanal rijitliklerin arttırılması ve bilinen kaplama malzemelerinin etkileri 

Hafif çelik bir binanın düşey dayanımlarını belli ölçüde sağladıktan sonra sıra yanal 

yüklerin karşılanmasına gelmektedir. Her ne kadar üst yapı ağırlığı geleneksel yapı 

sistemlerine göre oldukça düşük olsa da yine de gerek iklim koşulları gerekse de 

sismik özelliklerden dolayı yapılar önemli yatay etkiler altında kalabilmektedir. Bu 

sistemde bu dayanımların yalnızca çelik profillerle sağlanması oldukça zor 

olmaktadır. Bu nedenle duvarlar OSB, plywood ya da çelik sac levhalarla kaplanarak 

sisteme belli yatay dayanımlar kazandırılır. Bu yöntemlerin dışında bilinen ve sık 

kullanılan bir diğer yöntem de çelik çaprazlardır. Ayrıca standartların koşullarına 

bağlı kalmak üzere çeşitli firmalar farklı yöntemler geliştirmektedir.  

 

4.3.2.1 OSB, Plywood ve çelik levhalarla kesme dayanımı sağlanması 

International Building Code (IBC), hafif çelik yapıların çelik tasarımlarının yanında 

sistemin genel yatay dayanımına etki eden bu malzemeler için yapılmış pek çok 

akademik çalışma ve özel sektör verileri ışığında gerek rüzgâr yükleri gerekse 

deprem yükleri için panellerin vidalama sıklığı ve duvarların yükseklik/genişlik 

(h/w) oranlarına bağlı olarak tasarımlarda kullanılması gereken dayanım değerlerini 

vermiştir. Bu değerler ele alınırken göz önüne alınması gereken bazı konuları vardır. 

Bunların başında duvarı oluşturan tüm parçaların (alt ve üst başlıklar, dikmeler, 

bağlantı levhası v.b.) söz konusu yükleri aktarabilecek şekilde monte edilmiş olması 

gerekir. Ayrıca ankraj elemanının gerekli yük aktarma dayanımına sahip olması, 

pencere ve kapı boşlukları bırakılırken verilen özel bağlantı detaylarının uygulanması 

gelmektedir. Aşağıda verilen, IBC’den alınan iki tabloda tanımı verilen duvar 

kaplamalarının duvar boyunca ortaya koyduğu birim kesme dayanımları yer 

almaktadır. Bu değerler nominal değerler olup tasarım sırasında eğer kullanılan 
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yöntem ASD ise bölüm değeri olarak 2,5, LRFD ise çarpan olarak 0,55 

alınmalıdır[4]. 

Çizelge 4.1 : Duvar Kesitlerinin Nominal Rüzgâr Yükü Dayanım Değerleri (N/m)[4] 

MONTAJ TANIMI 

MAKSĐMUM 
YÜKSEKLĐK/

GENĐŞLĐK 
ORANI (h/w) 

BAĞLANTI ARALIKLARI 
(cm) 

MAKSĐMUM 
DĐKME 

ARALIĞI (cm) 15 10 8 5 

12 mm kalınlıkta (4-ply) 
tek taraflı plywood 2:1 15.543 - - - 61 

11 mm kalınlıkta tek 
taraflı OSB 2:1 13.280 20.577 25.320 27.874 61 

11 mm kalınlıkta tek 
taraflı OSB-dikmelere dik 
pozisyonda 

2:1 14.886 - - - 61 

11 mm kalınlıkta tek 
taraflı OSB 4:1 - 14.959 20.796 26.634 61 

0,5 mm kalınlığında tek 
taraflı çelik sac 2:1 7.078 - - - 61 

0,7 mm kalınlığında tek 
taraflı çelik sac 4:1 - 14.594 - - 61 

Çizelge 4.2 : Duvar Kesitlerinin Nominal Deprem Yükü Dayanım Değerleri(N/m)[4] 

 

MONTAJ TANIMI 

MAKSĐMUM 
YÜKSEKLĐK/

GENĐŞLĐK 
ORANI (h/w) 

BAĞLANTI ARALIKLARI (cm) MAKSĐMUM 
DĐKME 

ARALIĞI 
(cm) 

15 10 8 5 

12 mm kalınlıkta (4-ply) 
tek taraflı plywood 

2:1 11.383 14.448 21.380 23.715 61 

12 mm kalınlıkta (4-ply) 
tek taraflı plywood-uç 
dikmelerde minimum 
kalınlık 1,1 mm 

2:1 - - 25.904 31.961 61 

12 mm kalınlıkta (4-ply) 
tek taraflı plywood-tüm 
başlık ve dikmelerde 
minimum kalınlık 1,1 mm 

2:1 12.989 19.410 25.904 31.961 61 

11 mm kalınlıkta tek taraflı 
OSB 

2:1 10.216 13.353 18.607 23.715 61 

11 mm kalınlıkta tek taraflı 
OSB-uç dikmelerde 
minimum kalınlık 1,1 mm 

2:1 - - 22.183 30.063 61 

0,5 mm kalınlığında tek 
taraflı çelik sac 

2:1 5.692 - - - 61 

0,7 mm kalınlığında tek 
taraflı çelik sac 

4:1 - 14.594 15.834 17.075 61 
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Bu değerleri kullanırken IBC içindeki bölüm 2211’de verilen gerek OSB gerekse 

çelik levha için başta malzeme özellikleri olmak üzere diğer detay zorunluluklarına 

da dikkat edilmelidir. Şekil 4.3, OSB kaplanmış bir binaya örnek olarak verilmiştir. 

 

Şekil 4.3 : OSB Kaplanmış Bina 

4.3.2.2 Çelik çapraz levhalı duvar sistemi 

Kullanım alanı olarak hadde çelik çerçeve sistemlerdeki ile benzerlik gösteren bu 

sistem ile yapının gerekli kesme dayanım oranına ulaşılabilir. Yatay yükün 

bileşenlerini kullanarak gerekli kesitin basınç ve çekme dayanımlarından 

faydalanılır. 

Genel duvar elemanlarının narinliği ve çapraz levha kalınlığının belli bir seviyede 

tutulması zorunluluğu ortaya çıkacağı için çoğunlukla asıl duvar kaplamasının 

dayanımına bir artı değer katması yönünde kullanılır. Bu noktada Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki şirketler olmak üzere bu yöntem üzerine çeşitli ürün geliştirmeleri 

yapılmaktadır.  Bu yeniliklerin güzel bir örneği Steel Network firmasının geliştirdiği 

farklı profiller, bağlantı başlıkları ve yardımcı elemanlarla oluşturulan perde duvar 

sistemi gösterilebilir. Bilindik çapraz uygulamasına bir örnek Şekil 4.4’te 

görülmektedir. 
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Şekil 4.4 : Çelik Çapraz Uygulaması 

Bu sistemin en temel özelliği ana çerçeve taşıyıcısının uçları rijitleştirilmiş C 

şeklinde profil ya da SigmaStud denen bir profil kullanılması, ayrıca bu malzemenin 

diğer dikmelerden farklı olarak daha yüksek dayanımlı S350 çeliği kullanılmasıdır. 

Tasarım sürecinde doğal olarak en çok dikkat edilmesi gereken konu planda bu 

duvarların simetrik dağıtılması ve yapıda ek yatay yük ve burulma 

oluşturulmamasıdır. Ayrıca mutlaka duvar panellerinin ankrajının dikey şekilde 

yapılması gerekmektedir.[15]  

Sistem olarak ise öncelikle kolon elemanın kesitini belirlemek gerekir; bu noktada 

düşey yükler baz alınabilir. Bu noktada en önemli konulardan biri de bu kolon 

elemanın düşeyde mutlaka aynı eksende olmasıdır. Daha sonra kullanılan döşeme 

sistemi ve yüke göre bir köşe bağlantı başlığı seçilir. Bağlantılarda vida ya da bulon 

kullanılabilir. Yanal yüklerin değerine göre de çaprazlarda kullanılacak çeliğin kesiti, 

genişliği ve kalınlığı belirlenir. Bu belirlemelerde hazır tablolar kullanılır. Bu 
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tablolar, ürünün üreticisi tarafından kullanılan standarda göre belirlenerek 

oluşturulur. Son olarak da ankraj elemanına karar verilir ve ankraj işlemi yapılır.  

Bu çapraz elemanların üzerine kaplama yapmakta bazı zorluklar yaşanabileceği için 

çapraz yerine çelik gergi de kullanılabilmektedir. Bu gergiler profillerin ortasından 

geçirildiği için dış cephe kaplamasına bir etkide bulunmamaktadır.[15] Şekil 4.5’te 

bu sistemin köşe birleşim detayı verilmiştir. Sistemin bir binada uygulanmış hali ise 

Şekil 4.6’da görülmektedir. Düşey ana eleman ve çapraz elemanın sürekliliğini 

gösterimi ise Şekil 4.7’de belirtilmektedir. 

      

 

Şekil 4.5 : Çelik Çapraz Bağlantı Detayı ve Tüm Elemanlar[15] 
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Şekil 4.6 : Çelik Çapraz Uygulaması ve Sürekliliği[15] 

 

Şekil 4.7 : Çapraz Yerleşimde Ana Kolon Elemanın Sürekliliği[15] 
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4.3.3 Sistemdeki düşey ve yatay düzensizliklerin önemi 

Bu tip bir yapının depreme karşı yeterli dayanımı göstermesi için dikkat edilmesi 

gereken bir diğer konu başlığı da doğal olarak sistemin hem planda hem de düşeyde 

gösterebileceği düzensizlik ve süreksizliklerin kontrol altında tutulmasıdır.  

4.3.3.1 Planda yer alabilecek düzensizlikler 

Bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken konu yanal rijitliği arttırmak amaçlı 

yerleştirilen duvarların plandaki yerleşimidir. Her ne kadar duvar kaplamalarında 

kullanılan malzemeler hemen her duvar aynı olsa da yine burkulma konusunda 

hassas olan bu sistemde oluşacak bir burulma etkisi ek yükler getirecektir. Bu 

konuda yer alan sınırlamalar için hem kendi deprem yönetmeliğimiz hem de IBC’de 

yer alan kısıtlamalara dikkat edilmelidir. 

Planda yer alabilecek diğer önemli süreksizlik de döşeme düzensizlikleridir. Döşeme 

süreksizliğine bir örnek Şekil 4.8’de görülmektedir. Bu noktada farklı 

yönetmeliklerde farklı kısıtlamalar yer almaktadır[2,4].  

 

Şekil 4.8 : Döşemede Boşluk Olması 
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Son olarak her ne kadar yönetmeliklerde dolaylı olarak anlatılsa da uygulama 

sırasında ortaya çıkma olasılığı yüksek olan diğer düzensizlik de üst yapı planı ile 

temel planı arasındaki kaymalardır. Bu noktada temel imalatının çok düzgün 

yapılması ve alt başlık elemanları ile temel yüzeyinin tam  temas etmesi mutlaka 

sağlanmalıdır.Şekil 4.9 ve Şekil 4.10 sıkça rastlanan temel düzensizliklerine örnek 

olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.9 : Temeldeki Düzensizlik-1 

 

Şekil 4.10 : Temeldeki Düzensizlik-2 
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4.3.3.2 Düşey doğrultuda yer alabilecek düzensizlikler 

Düşeyde dikkat edilmesi gereken düzensizliklerin başında zayıf kat kavramı 

gelmektedir. Hafif çelik sistemde tüm düşey elemanlar ve bunların kesit alanları, o 

katın toplam kesme alanına tesir ettiği için katlarda bu alanı ciddi ölçüde azaltacak 

bir uygulama olmamalıdır. Bunlarında başında da pencere ve kapı boşluklarının ara 

katlarda çok fazla bırakılması neden olabilir. 

Rijitlik farklılığından doğabilecek yumuşak kat durumu her ne kadar oluşturulma 

olasılığı düşük bir düzensizlik olsa da özellikle özel rijit duvarı olmayan yapılarda 

üst kat duvarının altta yer almaması gibi bir uygulamada ortaya çıkabilir. 

Deprem yönetmeliğimizde her ne kadar ele alınmasa da hafif çelik gibi üst yapı 

ağırlığı çok düşük yapılarda dikkat edilmesi gereken son düzensizlik de kat ağırlığı 

ya da kat kütlesi düzensizliğidir. Tasarımda ele alınan ölü ve hareketli yük 

varsayımlarının çok dışında bir ağırlığın herhangi bir katta bulunması ciddi bir 

düzensizlik yaratabilir. Bunun için IBC kattaki ağırlığın diğer ağırlıklardan en fazla 

%150 oranında fazla olabilme koşulunu getirmektedir.[4] 

4.3.4 Taşıyıcı sistemin düşeyde sürekli olması 

Düşeyde taşıyıcı sistemin sürekli olması bir önceki başlıktaki düzensizlikler 

içerisinde yer alsa da kat sayısının arttırılması isteniyorsa düşey yüklerin doğru 

aktarılması ve yatay rijitliği sağlayacak perde duvar sisteminin doğru uygulanması 

adına daha çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hafif çelik yapı sisteminde 

sıklıkla kullanılan sistem alt duvar panelinin üst başlığına oturtulan bir C kesitli 

döşeme kirişi bağlantı başlığı ve onun üzerine üst duvar panelinin alt başlığı sırasıyla 

oluşturulan birleşimdir. Bu birleşimlerde yine temel bağlantısında kullanılan ankraj 

elemanı kullanılır. Tipik hafif çelik döşeme sisteminin taşıyıcı sistemi Şekil 4.11’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4.11 : Tipik Taşıyıcı Sistem 

Bu sistemin yanında nadir de olsa üst üste oturtulan alt ve üst duvar panel 

başlıklarına ya da sürekli olan duvar dikmelerine özel bağlantı levhası ile döşeme 

başlığının bağlanması şeklinde de yapılmaktadır. Mimari açıdan kullanım alanı 

kazandırsa da düşey eleman sürekliliğini sağlaması gerektiğinden pencere ya da kapı 

boşluğu yaratılmasını kısıtlar, ayrıca bağlantı parçasının imalatı da çok kolay 

değildir. Bu nedenle kullanım alanı dardır. Şekil 4.12’de ise çok sık kullanılmayan 

sürekli düşey elemana döşemenin bağlantısını gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.12 : Sürekli Düşey Elemana Döşeme Bağlantısı[16] 
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Hafif çelik yapılarda taşıyıcı sistem yalnızca hafif çelik olduğu zaman bu yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu konu hakkında dikkat edilmesi gereken asıl konu düşey yük 

aktaran elemanların izdüşümlerinin sürekli olmasıdır. Ayrıca Şekil 4.13’teki perde 

duvar bağlantı detayında da görülebileceği gibi özellikle kesme kuvvetinin de 

aktarılması için alt ve üst duvar sistemlerinin birbirine çok iyi bağlanması ve bağlantı 

elemanlarının dayanımlarının iyi irdelenmesi gerekmektedir. Birbirine ankraj 

elemanı ile bağlanmayan düşey elemanların daha fazla yük aktarabilmesi için 

döşeme başlığı üzerinden bir çelik gergi elemanı da kullanılabilir. Gerilme 

dayanımının arttırılması için uygulanabilir. Şekil 4.14’te bu eleman şekli 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.13 : Perde Duvar Bağlantı Detayı[15] 

 

Şekil 4.14 : Çelik Bant Đle Yük Aktarılması[15] 
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4.3.5 Malzeme dayanımları 

Hafif çelik yapılarda kullanılabilen ana malzeme galvanizli çelik sac levhalardır. Bu 

levhaların galvanizlenme şekli, kalınlığı ve kaplama malzemelerine göre çok farklı 

standartları vardır. Bu malzeme yapı çeliği olarak da kullanımının yanında sanayi 

başta olmak üzere pek çok yerde kullanılabildiği için, zamanla araştırma geliştirme 

çalışmaları sonucu ortaya çıkan farklı süreçler ve farklı kaplamalarla pek çok çeşit 

çelik sac üretilebilmesini sağlamış, pek çok standardın da yazılmasına gereksinim 

doğurmuştur.  

En sık kullanılan ürün sıcak daldırma yöntemi ile çinko galvaniz kaplanmış 

çeliklerdir. Çinkoya demir, %5 ya da %55 oranında alüminyum katılarak daha 

yüksek korozyon dayanımına sahip çelikler de kullanılmaktadır. Bu tercih çeliğin 

dayanımından çok yapının kullanım alanı ve bölgesine bağlı olarak 

yapılabilmektedir. Dayanım olarak en sık kullanılan çelik tipi Avrupa standartlarında 

yer alan S235 ve Fe E 220 G, Amerika Birleşik Devletleri standartlarında yer alan SS 

33 ve SS 50 çelikleridir. Sık kullanılan bu çeliklerin özellikleri tablolarda verilmiştir. 

Özellikle ASTM standartları çok çeşitli olmaktadır. Çizelge 4.3’te verilen ASTM 

653’ün dışında ASTM 792 ve ASTM 875 standartları da çok 

kullanılmaktadır.Çizelge 4.4 ise Avrupa standartlarındaki bazı çelik tiplerini 

içermektedir. 

 

Şekil 4.15 : Taşıyıcı Olmayan Duvarlarda Yüksek Dayanımlı Profil Kesiti[17] 

 

Daha yüksek dayanıma sahip çelikler her geçen gün geliştirilmektedir. Ancak, 

bunların yapısal çelik olarak kullanılması için yüksek bir talebin oluşması 
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gerekmektedir. Yakın gelecekte bu çeliklerin kullanımı ve talebi arttığında kritik 

kesitlerde bunların kullanılması ve diğer yük aktarmayan kesitlerde düşük dayanımlı 

ancak kesit özelliği gereği gerekli dayanımı gösterebilen elemanların kullanımı 

beklenebilir. Şekil 4.15’te verilen kesit bu tip elemana bir örnek olarak alınabilir. 

Çizelge 4.3 : ASTM 653 Standardında Yer Alan Çelik Özellikleri[18] 

STANDART ADI SINIF 
Akma Dayanımi 

(Fy)(min) 

Kopma Dayanımı 

(Fu)(min) Fu(min)/Fy(min) 

ksi N/mm
2
 ksi N/mm

2
 

A-653/A653M-06 

Sıcak daldırma 

yöntemi ile 

galvanizleme işlemi 

yapılmış çelikler. 

Galvanizleme 

sırasındaki alaşım 

yalnızca çinko ya da 

çinko-demir 

karışımıdır.                     

SS: Yapısal Çelik                            

HSLAS: Yüksek 

dayanım düşük 

alaşım                           

HSLAS-F: Yüksek 

dayanım düşük 

alaşım-Geliştirilmiş 

şekil verilebilme 

SS 

    

  

33 33 227,5 45 310,3 1,36 

37 37 255,1 52 358,5 1,41 

40 40 275,8 55 379,2 1,38 

50 

Class1 50 344,8 65 448,2 1,30 

50 

Class3 50 344,8 70 482,7 1,40 

50 

Class4 50 344,8 60 413,7 1,20 

55 55 379,2 70 482,7 1,27 

80 80 551,6 82 565,4 1,03 

HSLAS 

    

  

40 40 275,8 50 344,8 1,25 

50 50 344,8 60 413,7 1,20 

55 

Class1 55 379,2 70 482,7 1,27 

55 

Class2 55 379,2 65 448,2 1,18 

60 60 413,7 70 482,7 1,17 

70 70 482,7 80 551,6 1,14 

80 80 551,6 90 620,6 1,13 

HSLAS-F 

    

  

40 40 275,8 50 344,8 1,25 

50 50 344,8 60 413,7 1,20 

55 

Class1 55 379,2 70 482,7 1,27 

55 

Class2 55 379,2 65 448,2 1,18 

60 60 413,7 70 482,7 1,17 

70 70 482,7 80 551,6 1,14 

80 80 551,6 90 620,6 1,13 
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Çizelge 4.4 : Avrupa Standartlarında Yer Alan Çelik Özellikleri[11] 

STANDART ADI SINIF 
Akma Dayanımı 

(Fy)(min) 

Kopma Dayanımı 

(Fu)(min) Fu(min)/Fy(min) 

ksi N/mm
2
 ksi N/mm

2
 

EN 10025 Yapısal 

Çelik Levha 

S235 34,1 235 52,2 360 1,53 

S275 39,9 275 62,4 430 1,56 

S355 51,5 355 74,0 510 1,44 

EN 10113:Bölüm 2 

Yüksek dayanımlı 

yapısal çelik levha 

S275 N 39,9 275 53,7 370 1,35 

S355 N 51,5 355 68,2 470 1,32 

S420 N 60,9 420 75,4 520 1,24 

S460 N 66,7 460 79,8 550 1,20 

EN 10113:Bölüm 3 

Yüksek dayanımlı 

yapısal çelik levha 

S275 M 39,9 275 52,2 360 1,31 

S355 M 51,5 355 65,3 450 1,27 

S420 M 60,9 420 72,5 500 1,19 

S460 M 66,7 460 76,9 530 1,15 

ISO 4997: Soğukta 

şekil verilmiş çelik 

CR220 31,9 220 43,5 300 1,36 

CR250 36,3 250 47,9 330 1,32 

CR320 46,4 320 58,0 400 1,25 

EN 10147: Sıcak 

daldırma yoluyla 

çinko kaplanan çelik 

levha 

Fe E220 

G 31,9 220 43,5 300 1,36 

Fe E250 

G 36,3 250 47,9 330 1,32 

Fe E280 

G 40,6 280 52,2 360 1,29 

Fe E320 

G 46,4 320 56,6 390 1,22 

Fe E350 

G 50,8 350 60,9 420 1,20 

prEn 10149:Bölüm2 

Soğukta şekil verilmiş 

yüksek dayanımlı 

çelik 

S 315 MC 45,7 315 56,6 390 1,24 

S 355 MC 51,5 355 62,4 430 1,21 

S 420 MC 60,9 420 69,6 480 1,14 

S 460 MC 66,7 460 75,4 520 1,13 

S 500 MC 72,5 500 79,8 550 1,10 

S 550 MC 79,8 550 87,0 600 1,09 

prEn 10149:Bölüm3 

Soğukta şekil verilmiş 

yüksek dayanımlı 

çelik 

S 260 NC 37,7 260 53,7 370 1,42 

S 315 NC 45,7 315 62,4 430 1,37 

S 355 NC 51,5 355 68,2 470 1,32 

S 420 NC 60,9 420 76,9 530 1,26 
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4.3.6 Diyaframların özellikleri 

Bu yapı sisteminde genel anlamda döşemelerin rijit diyafram özelliği gösterdiği 

söylenemez. Yönetmeliklerde belirtilen sehim ve deplasman koşullarına bağlı olarak 

belirli kontrolleri sağlaması yeterli bulunur. Çoğunlukla, yaklaşık 60 cm aralıkla 

yerleştirilen döşeme kirişlerinin üzerine eğilme dayanımı yüksek olan ahşap paneller 

(OSB ya da Plywood) yerleştirilir. Şekil 4.16’da görülen bu yöntemdeki 

malzemelerin tutuşma oranı yüksek olması ve çoğu ülkede bulunmasının zor olması 

nedeniyle orta katlı yapı tasarımında oldukça fazla sınırlandırma yaratmaktadır. 

Bunun yanında oldukça hafif bir kaplama malzemesi olması sisteme üstünlük 

kazandırmaktadır. 

  

Şekil 4.16 : OSB Đle Döşeme Yapılması[19] 

OSB’nin yarattığı olumsuzluklardan dolayı artık ülkemiz başta olmak üzere pek çok 

yerde ahşap paneller yerine trapez sac kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 4.17’de 

örneği görülebilen bu sistemin, fikir olarak ahşap panelli döşemelerdekine benzer bir 

çalışma sistemi vardır. Döşeme kirişlerinin üzerine kaplandığı Şekil 4.18’deki gibi 

makas ile geçilen geniş açıklıklı döşemelerde de kullanılabilmektedir. Ayrıca bazı 

firmalar ahşap yerine çok daha yüksek dayanımlı, yanmaz ve nemden etkilenmeyen 

Şekil 4.19’daki gibi beton kaplama panelleri ile döşemeleri kaplamaktadır. Üzerine 

ayrıca bir şap gerekmediği için üst yapı ağırlığı ciddi ölçüde azalmaktadır. OSB ve 

trapez sac uygulamalarında ise döşeme kaplaması için şap gerekmektedir. 
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Şekil 4.17 : Trapez Sac Đle Döşeme Kaplaması – Döşeme Kirişleri Üstüne 

 

Şekil 4.18 : Trapez Sac Đle Döşeme Kaplaması – Makas Üstüne 
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Şekil 4.19 : Beton Döşeme Panelleri Đle Döşeme Kaplaması[20] 

Tüm bunların ışığında şu anda orta yükseklikteki yapıların çoğunda kullanılan 

döşeme sistemi, prefabrike boşluklu öngerilmeli beton paneller ile oluşturulmaktadır. 

Şekil 4.21’de görülebileceği üzere yapının genel mantığı olan ön üretimli malzeme 

kullanarak yapılmasının yanında döşeme için çelik kirişler gerektirmediği ve rijit 

diyafram özelliğini çok daha iyi gösterebildiği için en uygun çözüm olarak 

görülebilir. Bu noktada, kritik konulardan biri de çelik duvar panellerinin öngerilmeli 

beton döşeme elemanı ile etkileşimini doğru sağlayacak bağlantıların 

kurgulanmasıdır. Aynı zamanda döşeme kalınlığı da azalacağından bina yüksekliği 

ve bununla orantılı olarak rüzgâr ve deprem yüklerinde azalma sağlanabilmektedir. 

Ülkemizde bu panelleri üreten firmalar bulunmaktadır(Yapı Merkezi v.b). Bu 

ürünlerin hafif çelik yapıya entegre edilebilmesi daha yüksek yapılar 

yapılabilmesinde önemli rol oynayabilir. Bu sistemin yanında doğru modelleme ile 

Şekil 4.20’ye benzer kompozit döşeme sistemi de oldukça büyük üstünlükler 

sağlayabilir. 

 

Şekil 4.20 : Kompozit Döşeme Tip Kesiti[19] 
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Şekil 4.21 : Betonarme Prefabrike Döşeme Sistemi 

 

 

Şekil 4.22 : Bağlantı Eleman Tipleri 

Şekil 4.22’de verilen bazı ankraj bağlantı elemanları farklı üstünlüklere ve kullanım 

alanlarına sahiptir. S/HDU tipi bağlantı tipinde üzerinde şaşırtmalı boşluk bırakılarak 

düşük yer değiştirmelerde oluşan malzeme gerilmelerini azaltılmakta ve vidalı 

montaj ile hızlı bir montaj gerçekleştirilebilir. S/HDS ve S/HDB tipi bağlantılar ile 
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kolonları ve dikmeleri bağlamak mümkündür. Bu elemanlarda hem bulon hem de 

vida kullanılabilir ayrıca galvaniz kaplamasını yanında boya ile de kaplanma imkanı 

vardır. 

4.3.7 Farklı duvar kaplama malzemelerinin etkileri 

Yapıların dayanım ve rijitlikleri pek çok farklı biçimde arttırılabilir. Hafif çelik 

yapılarda çelikle kurulan ana taşıyıcı sistemlerin duvarlarında yukarıda sözü edilen 

ahşap panellerin dışında günümüzde kolay temin edilmesi ve mimari olarak da fayda 

sağlaması açısından, farklı kaplama ürünleri de kullanılmaktadır. Sistem gelişmeye 

açıktır; OSB ve çelik sac duvar kaplamalarının yapının yatay rijitlik ve dayanımına 

katkısı ölçülmüş ve gerekli değerler tasarım standartlarında yerini almıştır. Yeni 

gelişmekte olan sistemlerin ise gerekli akademik çalışmaları yapılıp deneyler 

aracılığı ile gereksinim duyulan dayanımları ölçüldüğü zaman daha yüksek yapılar 

yapılmasının ufku daha da genişleyecektir. 

Bu malzemelerden en çok kullanılanı fiber katkılı beton levhalardır. Prensip olarak 

fiber lifler belirli bir beton karışımına katılarak uygun sıcaklık ve basınçta 

sıkıştırılarak levha haline getirilir. Her ne kadar elastisite modülü ve eğilme 

dayanımları tekil deneylerle belirlenmiş olsa da henüz tüm yapıda ortaya çıkardığı 

katkı yeteri kadar netleştirilememiştir. Bu malzeme ile kaplanan bir bina Şekil 

4.23’te verilmiştir. 
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Şekil 4.23 : Fiber Katkılı Beton Levha (fibercement) 

Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde içinde yalnızca cam yünü bulunan dışı 

kaplı duvarlar alışkanlık olarak hoş karşılanmadığı için alternatif bir çözüm 

üretilebilmesi fikri ile ortaya çıkan hafif beton dolgu duvar sistemi her ne kadar 

gerekli teknik çalışmalar yapılmamış olsa da çok etkili bir sistem olma olasılığını 

barındırmaktadır. Kullanılan betonun içine belirli ölçüde EPS (ekstrüde polistren) 

katılarak sistem hafifletilmektedir. Bazı duvar kesitleri üzerinden sabit eksenel yük 

altında yatay yükleme deneyleri ile ne ölçüde dayanım elde edildiği ölçülebilir. 

Sistemin örnek bir uygulaması Şekil 4.24’te verilmiştir. 
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Şekil 4.24 : Hafif Beton Dolgu Duvar Sistemi 

Bu sistemin bir benzeri de Şekil 4.25’te verilen duvarların önce bir kaburga teli ile 

kaplanıp daha sonra üzerine püskürtme beton uygulaması yapılmasıdır. Bu sistem de 

alternatif bir duvar kaplaması yöntemi olarak geliştirilmiş olsa da fiber katkılı beton 

panelde olabileceği gibi duvara kazandırdığı dayanımın ölçülmesi ve tüm sisteme 

getirdiği katkının araştırılması gerekmektedir. 



78 

 

 

Şekil 4.25 : Tel Kaplama Üzeri Püskürtme Beton Uygulaması[21] 

Son olarak yukarıda konu olan duvar kaplama yöntemlerine göre daha düşük bir 

katkı sağlayacağı öngörülse de, mimari olarak kazandırdığı üstünlükler ve ciddi bir 

kesite sahip olmasından dolayı Şekil 4.26’da gösterilen sandviç panel levhalar da 

kazandıracağı özellikler nedeniyle dikkate alınabilecek malzemelerdir. Đki taraflı 

galvanizli ve boyalı sac arasına doldurulan polistren dolgu sayesinde yüksek oranda 

yalıtım da sağlamaktadır. Halen endüstri yapıları ve prefabrike konutlar başta olmak 

üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
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Şekil 4.26 : Sandviç Panel Kaplama Đşlemi 

4.4 Örnek Çalışmalar 

Orta yükseklikte hafif çelik yapıların yapılması Türkiye’de olduğu gibi diğer 

gelişmiş ülkelerde de yeni sayılabilecek bir konudur. Bu konunun gelişiminin yavaş 

olmasının ana nedenlerinden biri bu tip yapıları yapan firmaların Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ve Avrupa’da çok yerel kalmasıdır. Bu konuda çok gelişmiş 

teknolojiye sahip firmalar ise daha çok yalnızca üretici konumunda kalmayı 

seçmektedir. Ancak ülkemizde inşaat her zaman potansiyel olması ve alternatif 

sistemlerin özellikle depremselliğin yüksek olması nedeni ile geliştirilmesi 

gerekliliği bu konunun ülkemizde daha hızlı ilerlemesine olanak sağlayabilir.  

Orta yükseklikte yapı örneği konusunda en verimli projeleri gerçekleştiren 

firmalardan ABD’de çalışmalar yapmakta olan The Steel Network (TSN) ve 

Đngiltere’de faaliyet gösteren Metsec sayılabilir. Bu yapıların yapılma fikri ise 

önceden betonarme olarak tasarlanan projelerin gerek bütçe zorlukları gerekse zaman 
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darlığı nedeniyle alternatif bir sisteme yönelme gereksinimi ve hafif çeliğin bu 

konularda ortaya koyduğu gerek maddi gerekse zamansal üstünlüklerinin 

kullanılması olarak açıklanmaktadır. Yapıldığı bölgeler genellikle Pennsylvania ve 

Kuzey Carolina civarında olan bu binalar her ne kadar sismik aktivitesi yüksek 

bölgelerde inşa edilmemiş olsa da orta yükseklikte hafif çelik yapıların geleceğine 

ışık tutmaktadır. Bu firmanın yaptığı projelere ait fotoğraflar Hilton Inn Hotel projesi 

Şekil 4.27 ve 4.28’de, Wyndham Hotel projesi Şekil 4.29’da, Hampton Building 

projesi Şekil 4.30’da, Gainesville projesi ise Şekil 4.31’de sunulmuştur.[22] 

 

Şekil 4.27 : Hilton Inn Hotel – 1[22] 
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Şekil 4.28 : Hilton Inn Hotel – 2[22] 

 

Şekil 4.29 : Wyndham Hotel [22] 
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Şekil 4.30 : Hampton Building [22] 

 

Şekil 4.31 : Gainesville Building [22] 
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5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

5.1 Özet 

Bu çalışmada, ülkemizde her geçen gün kullanımı yaygınlaşan hafif çelik yapı 

sistemi ile yapısal tasarımın oluşturulma yöntemi açıklanmış, ayrıca orta yükseklikte 

hafif çelik taşıyıcı sistemli yapılar yapılmasının özellikle deprem etkileri de göz 

önüne alınarak deprem riski düşük bölgelerde uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 

Konut açığının çok fazla olduğu, yeni ve sağlıklı yapılaşmanın öneminin her geçen 

gün arttığı ve tüm bu gereksinimleri hızlı ve çevreye duyarlı bir şekilde 

karşılayabilmek için bu sistemin oldukça geniş üstünlükler sunduğu görülmüştür. Bu 

konunun gerçekleşebilmesi için ön plana çıkan gereksinimler sunulmuştur. 

5.2 Sonuçlar ve Öneriler 

Hafif çelik yapı sistemlerinin tasarımı ve orta yükseklikteki binalara uygulanabilirliği 

ulaşılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

1. Hafif çelik sistemler onlarca yıldır yalnızca yapısal eleman olarak değil, tam 

bir taşıyıcı sistem olarak da kullanılmakta ve çok önemli üstünlükler 

sağlayarak önemli bir yapı stoğu oluşturmaktadır. Bu konudaki en önemli 

teknik ve pratik çalışmaların yürütülmesi ve sistemin geliştirilmesi 

konusunda ABD öne çıkmaktadır. 

2. Ülkemizde 1994’te soğukta işlenmiş çelik elemanların yapısal tasarımlarına 

ilişkin bir yönetmelik bulunmakla birlikte günümüzde ortaya çıkan taleplerin 

karşılanmasında zorluklar yaşanmaktadır. Daha kapsamlı bir çalışma ile 

tamamen hafif çelik sistem ile kurgulanan yapıların tasarımı için de yeterli 

içerik kazandırılmalıdır. Bu çalışmada, bu tür sistemlerin tasarımı için bir 

tasarım akış şeması da önerilmiştir. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan DBYBHY’te bu sistemle yapılan yapılara 

ilişkin bir ifade ya da tanımlama yer almamaktadır. Özellikle sünekliğe bağlı 

olan davranış katsayısının belirlenmesi için bir düzenleme gerekmektedir. 
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Süneklik düzeyi her ne kadar yüksek olmasa da sistemin normal süneklik 

düzeyinde olduğu varsayımı (R=4) yetersiz olmaktadır.  

4. Türkiye’de hafif çelik yapı sistemi tasarlanırken genelde AISI, IBC ve ASCE 

yönetmelikleri ve bunlarda yer alan bağıntılar kullanılmaktadır. 

5. Hafif çelik yapı sistemi ile tasarlanan üç katlı binalarda m2’ye düşen çelik 

miktarı 33-40 kg aralığındadır. 

6. Duvar kaplamasında kullanılan OSB, ülkemizde yeterli nitelikte üretilmeyen 

bir malzemedir. Bu nedenle, yapıların duvar kaplamalarında farklı tip 

levhalar kullanılmaktadır. Bu malzemelerin yatay yükler altında ortaya 

koyduğu dayanım değerlerinin belirlenmesi ve tasarımlarda bu değerlerin 

kullanılması gerekmektedir. 

7. Ülkemizde hafif çelik yapı sisteminde kullanılan malzeme dayanım 

özellikleri sınırlıdır. Daha yüksek dayanıma sahip çeliklerin kullanılması ile 

elemanların performansı arttırılabilir. 

8. Soğukta şekil verme sisteminin üstünlüklerinden faydalanıp literatürde kabul 

görmüş kontrollerle daha etkin yapısal özelliklere sahip kesit tasarımları 

yapılabilir ve dayanım sınırları yükseltilebilir. 

9. Sık kullanılan döşeme yöntemi olan çelik kirişler üstüne panel kaplama 

yöntemi, yeterli rijitlikte diyafram elde edilmesini engellemektedir. 

Prefabrike öngerilmeli beton döşeme panelleri ile rijit diyafram özelliğine 

sahip döşemeler geliştirilmelidir. 

10. OSB ve Plywood’un dayanım bakımından yeterli olmadığı durumlarda çelik 

çaprazlı duvar elemanları etkili sonuç vermektedir. Ayrıca özel bağlantı 

elemanları ile düşey süreklilik sağlanabilir; bu, özellikle orta yükseklikteki 

bina tasarımlarında daha da önemlidir.  

11. Beton ile hafif çeliğin birlikte çalışabileceği duvar sistemleri bulunmakta ve 

geliştirilmektedir. Bu sistemlerin de yatay yük dayanımları deneysel 

çalışmalarla araştırılmalıdır. 

12. Günümüzde orta yükseklikte hafif çelik taşıyıcılı yapı örneği sayısı oldukça 

sınırlıdır. Ancak yakın gelecekte bu tür yapıların önemi ve talebi, 
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kazandıracağı ekonomik, süresel ve çevresel üstünlükler göz önüne 

alındığında çok yüksek olacaktır. 
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EK A - 1



X1 = 1 no'lu eksendeki deplasman

4

Strap 2009.00

*** For demonstration purposes only ***

L108                                                                         
PANEL SONUC                                            
Prepared by: Prepared by: Prepared by: Prepared by: SERDAR ONCU         

MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)

Node X1  X2  X6  

Node max 0.00000 0.00000 0.0000000
    1 Comb. 0  0  0  

  
Node max 0.00000 0.00000 0.0000000
    2 Comb. 0  0  0  

  

Node max 0.00000 0.00000 -0.0000153
    3 Comb. 8  0  8  

  
Node max 0.00004 -0.00038 -0.0000153
    4 Comb. 8  8  8  

  

Node max 0.00000 0.00000 -0.0000282
    5 Comb. 8  0  8  

  
Node max 0.00008 -0.00041 -0.0000282
    6 Comb. 8  8  8  

  

Node max 0.00000 0.00000 -0.0000359
    7 Comb. 8  0  8  

  
Node max 0.00010 -0.00042 -0.0000359
    8 Comb. 8  8  8  

  

Node max 0.00000 0.00000 -0.0000386
    9 Comb. 8  0  8  

  
Node max 0.00011 0.00000 -0.0000386
   10 Comb. 8  0  8  

  

  
  

Max. 0.00011 -0.00042 -0.0000386
Comb 8  8  8  

Node 10  8  9  
  

2 1086

1 9753

713119

54321

612108

L 108 DUVARI PLAN VE KESiTi

2

1

3

X2 = 2 no'lu eksendeki deplasman

X3 = 3 no'lu eksendeki deplasman

X4 = 1 no'lu eksene göre dönme

X5 = 2 no'lu eksene göre dönme

X6 = 3 no'lu eksene göre dönme



Strap 2009.00
*** For demonstration purposes only ***

L108                                                                         
PANEL SONUC                                            
Prepared by: Prepared by: Prepared by: Prepared by: SERDAR ONCU         

MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)

Beam Axial V2  M3  

1 Max 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

Min 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

  

2 Max 0.800 0.000 0.000
Comb. 8 9 8

Min 0.800 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

  

3 Max 0.860 0.000 0.000
Comb. 8 9 8

Min 0.860 0.000 0.000
Comb. 8 8 9

  

4 Max 0.880 0.000 0.000
Comb. 8 9 8

Min 0.880 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

  

5 Max 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 9 8

Min 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

  

6 Max 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

Min 0.000 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

  

7 Max -0.042 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

Min -0.070 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

  

8 Max 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

Min 0.000 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

  

9 Max -0.284 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

Min -0.480 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

  

10 Max 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

Min 0.000 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

  

11 Max -0.209 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

Min -0.350 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

  

12 Max 0.000 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

Min 0.000 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

  

13 Max -0.125 0.000 0.000
Comb. 9 8 8

Min -0.210 0.000 0.000
Comb. 8 8 8

MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)MAXIMUM BEAM RESULTS (Units: ton, ton*meter)

Beam Axial V2  M3  

  
* Maximum  0.880 0.000 0.000

Beam 4 1 4
Comb. 8 8 8

  
* Minimum  -0.480 0.000 0.000

Beam 9 5 5
Comb. 8 8 8

V2

Axial

M3
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L108                                                                         
PANEL SONUC                                            Page:  Page:  Page:  Page:  3
Prepared by: Prepared by: Prepared by: Prepared by: SERDAR ONCU         Date: Date: Date: Date: 26.04.10

MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)

Beam Axial *** ALLOW. STRESS *** % of

no. P  P/A  X2 dir. X3 dir. Allowable

    1 Max. Comb    8 0.000 0.0 15200.2 15200.2    0
     Min. Comb    8 0.000 0.0 15200.2 15200.2    0

  
    2 Max. Comb    8 -0.800 -2889.7 -11090.5 -2105.3  137

     Min. Comb    8 -0.800 -2889.7 -11090.5 -2105.3  137
  

    3 Max. Comb    8 -0.860 -3106.5 -11090.5 -2105.3  148
     Min. Comb    8 -0.860 -3106.5 -11090.5 -2105.3  148

  
    4 Max. Comb    8 -0.880 -3178.7 -11090.5 -2105.3  151

     Min. Comb    8 -0.880 -3178.7 -11090.5 -2105.3  151
  

    5 Max. Comb    8 0.000 0.0 15200.2 15200.2    0
     Min. Comb    8 0.000 0.0 15200.2 15200.2    0

  
    6 Max. Comb    9 0.000 0.0 -14615.6 -13533.1    0

     Min. Comb    8 0.000 0.0 -14615.6 -13533.1    0
  

    7 Max. Comb    8 0.070 248.5 15200.2 15200.2    2
     Min. Comb    9 0.042 149.1 15200.2 15200.2    1

  
    8 Max. Comb    9 0.000 0.0 -14745.9 -13818.4    0

     Min. Comb    8 0.000 0.0 -14745.9 -13818.4    0
  

    9 Max. Comb    8 0.480 1704.1 15200.2 15200.2   11
     Min. Comb    9 0.284 1006.8 15200.2 15200.2    7

  
   10 Max. Comb    9 0.000 0.0 -14615.6 -13571.6    0

     Min. Comb    8 0.000 0.0 -14615.6 -13571.6    0
  

   11 Max. Comb    8 0.350 1242.6 15200.2 15200.2    8
     Min. Comb    9 0.209 740.6 15200.2 15200.2    5

  
   12 Max. Comb    9 0.000 0.0 -14615.6 -13571.6    0

     Min. Comb    8 0.000 0.0 -14615.6 -13571.6    0
  

   13 Max. Comb    8 0.210 745.6 15200.2 15200.2    5
     Min. Comb    9 0.125 444.8 15200.2 15200.2    3

  

  
M A X I M A L  STRESS/ALLOWABLE BY  P R O P E R T Y  TYPE

  
  
Prop. no. Beam no. Stress/ALLOWABLE
  

   1     4 151.0
  

   2     9 11.2
  

Not: Yazilimdan kaynaklanan bir eksiklik sonucu OSB vidasi ile tutulu olma durumu net olarak tanimlanamamaktadir.
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L108                                                                         
PANEL SONUC                                            Page:  Page:  Page:  Page:  5
Prepared by: Prepared by: Prepared by: Prepared by: SERDAR ONCU         Date: Date: Date: Date: 26.04.10

REACTIONS (Units: ton, ton*meter)REACTIONS (Units: ton, ton*meter)REACTIONS (Units: ton, ton*meter)REACTIONS (Units: ton, ton*meter)

node cmb X1  X2  X6  

  
    1 Max 0.000 0.000 0.000

Comb    8     8     8  
Min 0.000 0.000 0.000

Comb    9     8     8  
  

    2 Max -0.317 0.380 0.000
Comb    9     8     8  

Min -0.540 0.380 0.000
Comb    8     8     8  

  

    3 Max 0.000 0.800 0.000
Comb    9     8     9  

Min 0.000 0.800 0.000
Comb    8     8     8  

  

    5 Max 0.000 0.860 0.000
Comb    8     8     8  

Min 0.000 0.860 0.000
Comb    9     8     9  

  

    7 Max 0.000 0.880 0.000
Comb    9     8     8  

Min 0.000 0.880 0.000
Comb    8     8     9  

  

    9 Max 0.000 0.000 0.000
Comb    8     8     9  

Min 0.000 0.000 0.000
Comb    9     8     8  

  

   10 Max 0.000 0.440 0.000
Comb    8     8     9  

Min 0.000 0.440 0.000
Comb    9     8     8  
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L108 Code: Code: Code: Code: AISI LRFD
STATIK SONUCLAR                                        Page:  Page:  Page:  Page:  6
Prepared by: Prepared by: Prepared by: Prepared by: AKKON               Date: Date: Date: Date: 24.04.10

D e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l eD e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l eD e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l eD e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l e

Moments: ton*meter , Forces: ton , Stresses: mPa , Section prop.: cm.

X2 (Major axis)
Beam: 5                        6 

3
2.80

CONSTRAINTS DESIGN DATA

- Sections   : Check - Kx = 1.00         - Ky = 1.00
- Steel Grade: A36    - Allow. Slend. :  250 (compr.)  300 (tens.)

- Allowable Deflection  : 1/350
- Diameter of holes in the web :  0.0 (mm)
- Building type : Unbraced

INTERMEDIATE SUPPORTS

    L =   1.40

Lat.-Tors. + - 

 Compress. X Y 

Section: bakcm 9915 

Ix =    40.55  Iy =     4.87cm4   Sx =   8.19   Sy =   1.96cm3  Area =  2.77
h  =    99.00   b =    36.00mm     t =   1.50    r =   3.00mm
J =     0.02  Cw =   110.36cm6

e0x=   -29.01  e0y=     0.00mm    jx =  54.15   jy =   0.00mm

DESIGN COMBINATION = 2    

Max. AXIAL Force =    -1.20 (compr.)   Max. SHEAR Force =     0.00

DESIGN   EQUATION     FACTORS     VALUES    RESULT 

Axial Pu (kL/r)x =37 Pu =    1.20
Force < 1.00 (kL/r)y =106 A =    2.77

φc*Pn φc  =   0.85 Pn =    3.71 0.38
λc  =   1.18 Fy =  253.64

(C4-2) Pn=Ae*Fy*(0.658^λc²) Ae =    2.62
(C4.1-1) Fe=π²*E/(kL/r)² Fe =  182.57
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DOSEME                                                                       
DOSEME SONUCLAR                                        Page:  Page:  Page:  Page:  1
Prepared by: Prepared by: Prepared by: Prepared by: SERDAR              Date: Date: Date: Date: 26.04.10

MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM STATIC DEFLECTIONS (Units: meter)

Node X1  X2  X6  

Node max 0.00000 0.00000 -0.0023629
    1 Comb. 0  0  2  

  
Node max 0.00000 0.00000 0.0023629
    2 Comb. 0  0  2  

  

  
  

Max. 0.00000 0.00000 -0.0023629
Comb 0  0  2  

Node 0  0  1  
  

MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton/meter**2)

Beam Stress (+=tension) at
No. +x2 -x2

1 Max 0.000 0.000
Comb. 2 2

Min 0.000 0.000
Comb. 2 2

  

  
* Maximum  0.000 0.000

Beam 1 1
Comb. 2 2

  

* Minimum  0.000 0.000
Beam 1 1
Comb. 2 2
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MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)MAXIMUM BEAM STRESSES (Units: ton, ton/meter**2)

Beam Axial *** ALLOW. STRESS *** % of
no. P  P/A  X2 dir. X3 dir. Allowable

    1 Max. Comb    2 0.000 0.0 15200.2 15200.2    0
     Min. Comb    2 0.000 0.0 15200.2 15200.2    0

  

  
M A X I M A L  STRESS/ALLOWABLE BY  P R O P E R T Y  TYPE

  
  
Prop. no. Beam no. Stress/ALLOWABLE
  
  
  

MAXIMUM SPAN DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM SPAN DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM SPAN DEFLECTIONS (Units: meter)MAXIMUM SPAN DEFLECTIONS (Units: meter)

Beam Comb x2     

1 Max -0.00307
Comb. 2

  
  

* Maximum  -0.00307
Beam 1
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REACTIONS (Units: ton, ton*meter)REACTIONS (Units: ton, ton*meter)REACTIONS (Units: ton, ton*meter)REACTIONS (Units: ton, ton*meter)

node cmb X1  X2  X6  

  
    1 Max 0.000 0.253 0.000

Comb    2     2     2  
Min 0.000 0.253 0.000

Comb    2     2     2  
  

    2 Max 0.000 0.253 0.000
Comb    2     2     2  

Min 0.000 0.253 0.000
Comb    2     2     2  
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D e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l eD e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l eD e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l eD e t a i l e d   R e s u l t s   T a b l e

Moments: ton*meter , Forces: ton , Stresses: mPa , Section prop.: cm.

Beam: 1                        2 X3 (Major axis)
1

4.15

CONSTRAINTS DESIGN DATA

- Sections   : Check - Kx = 1.00         - Ky = 1.00
- Steel Grade: A36    - Allow. Slend. :  250 (compr.)  300 (tens.)

- Allowable Deflection  : 1/350
- Diameter of holes in the web :  0.0 (mm)
- Building type : Unbraced

INTERMEDIATE SUPPORTS

    L =   2.08

Lat.-Tors. + - 

 Compress. X Y 

Section: bakcm 25020 

Ix =   733.26  Iy =    46.46cm4   Sx =  58.66   Sy =   9.12cm3  Area =  8.19
h  =   250.00   b =    68.00mm     t =   2.00    r =   4.00mm
J =     0.11  Cw =  5994.85cm6

e0x=   -45.72  e0y=     0.00mm    jx =  137.9   jy =   0.00mm

DESIGN COMBINATION = 1    

M3 Moment Diagram

0.00 0.00

0.68

Moments at Intermediate Supports:
0.68

Max. AXIAL Force =     0.00 (tens.)   Max. SHEAR Force =     0.66

DESIGN   EQUATION     FACTORS     VALUES    RESULT 

V2 Shear Vu/(φv*Vn)< 1.00 φv =      0.95 Vu =    0.66
(C3.2.1-4) Vn=0.904*E*5.34*t^3/h Vn =    3.37 0.21

M3 Moment Mu Se =     55.61 Mu =    0.68
(C3.1.1-1) < 1.00 Fy =    253.64 Mn =    1.41 0.51

φb*Mn φb =      0.95

M3 Moment √(  Mu )² (  Vu )² Mu =    0.68
and Shear ( ) + ( )  < 1.00 Vu =    0.66 0.55
(C3.3.2-1) (φb*Mn )  (φv*Vn )

Deflection defl. Ixe =  733.26
< 1.00 Iye =   46.46 defl = 0.52

L / 350 0.00613
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Moments: ton*meter , Forces: ton , Stresses: mPa , Section prop.: cm.

DESIGN   EQUATION     FACTORS     VALUES    RESULT 

Lateral Sc =     56.04 Mu =    0.68
Torsional Mu Sf =     58.66 Mn =    1.38
Buckling < 1.00 Le =      2.08 Mc =    1.45

(C3.1.2.1-1) φb*Mn Cb =      1.31 Me =    3.34 0.55
σt =     308.1 My =    1.49
σey=     271.0
ro =     10.78
φb =      0.90

Critical Segment from  0.00 to  2.08 on +z flange
Segment End Moments:    0.00 and    0.68

Combined Mux    Muy Mux =    0.68
Stresses + < 1.00 Mnx =    1.38 0.55

φb*Mnx  φb*Mny Muy =    0.00
(C5.2.2-3) Mny =    0.22
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