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En sık ba�vurulacak Yönetmelikler:En sık ba�vurulacak Yönetmelikler:

••TS500: Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım KurallarıTS500: Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

••TS498: Yapı elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak YüklerinTS498: Yapı elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Hesap 
De�erleriDe�erleri

••Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)

BETONARME BETONARME 
ELEMANLARELEMANLAR

Betonarme Elemanlar:Betonarme Elemanlar:

Dö�emelerDö�emeler
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Betonarme Betonarme Elemanlar:Elemanlar:

Bölme Duvarlar ve di�er elemanlar genellikle yük olarak Bölme Duvarlar ve di�er elemanlar genellikle yük olarak gözönünegözönüne alınmaktadır.alınmaktadır.

Betonarme Elemanlardan beklenen görev:
Etkiyen yükleri güvenli bir �ekilde zemine kadar aktarabilmek.

Deprem ve Rüzgar Yükleri Deprem ve Rüzgar Yükleri 
gösterilmemi�tir…gösterilmemi�tir…

MALZEMEMALZEME

BETONARME=BETON+DONATI        (ADERANS �LE B�RL�KTE)BETONARME=BETON+DONATI        (ADERANS �LE B�RL�KTE)

BETON, çimento, kum, çakıl ve suyun uygun ölçülerdeki karı�ımındBETON, çimento, kum, çakıl ve suyun uygun ölçülerdeki karı�ımından elde an elde 
edilir.edilir.

BETON=Çimento+Kum+Çakıl+SuBETON=Çimento+Kum+Çakıl+Su

Genel olarak 28 günde ula�abilece�i en son dayanımının %60Genel olarak 28 günde ula�abilece�i en son dayanımının %60--90’ını kazanır.90’ını kazanır.

Donatısız betonun birim hacim a�ırlı�ı 24 Donatısız betonun birim hacim a�ırlı�ı 24 kNkN/m/m33 kabul edilir.kabul edilir.

Betonarme birim hacim a�ırlı�ı 25 Betonarme birim hacim a�ırlı�ı 25 kNkN/m/m3 3 kabul edilir.kabul edilir.
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Betonun Mekanik Özellikleri:Betonun Mekanik Özellikleri:
Basınç Dayanımı: (Basınç Dayanımı: (ffckck))
Betonarme elemanların tasarımında betonun en çok kullanılan özelBetonarme elemanların tasarımında betonun en çok kullanılan özelli�idir. li�idir. 
Betonun Betonun standardstandard basınç dayanımı, suda saklanmı� 28 günlük, çapı 150mm, basınç dayanımı, suda saklanmı� 28 günlük, çapı 150mm, 
yüksekli�i 300mm olan silindir numunelerin yüksekli�i 300mm olan silindir numunelerin ekseneleksenel basınç altındaki basınç altındaki 
dayanımı olarak tanımlanmaktadır.dayanımı olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde ve di�er bazı ülkerlerde silindir yerine zaman zaman 200x200x200 
veya 150x150x150mm’lik küp numuneleri de kullanılmaktadır.
Küp numunelerden elde edilen basınç gerilmesi de�erleri silindir
numunelerden elde edilen de�erlerden büyüktür.

,

,
0.80 ~ 0.90=c silindir

c küp

f

f

Betonun Mekanik Özellikleri:Betonun Mekanik Özellikleri:
Çekme Dayanımı:(Çekme Dayanımı:(ffctkctk))
Betonun çekme dayanımı basınç dayanımına göre oldukça dü�üktür.Betonun çekme dayanımı basınç dayanımına göre oldukça dü�üktür.
Çekme dayanımı basınç dayanımının yakla�ık %10’u kadardır.Çekme dayanımı basınç dayanımının yakla�ık %10’u kadardır.
(Ço�u zaman hesaplarda betonun çekme gerilmesi ta�ımayaca�ı (Ço�u zaman hesaplarda betonun çekme gerilmesi ta�ımayaca�ı 
varsayılacaktır.)varsayılacaktır.)

TS500TS500 çekme ve basınç karakteristik dayanımları arasındaki ba�ıntı:çekme ve basınç karakteristik dayanımları arasındaki ba�ıntı:

0.35   (MPa)ctk ckf f=

Betonun GerilmeBetonun Gerilme--�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme �li�kisi:�li�kisi:
Betonun gerilmeBetonun gerilme--�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme ili�kisi do�rusal de�ildir.ili�kisi do�rusal de�ildir.
gerilmegerilme��������basınç gerilmesibasınç gerilmesi
�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme�������� kısalmakısalma
GerilmeGerilme--�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme e�risi, basınç dayanımının bir fonksiyonudur ve e�risi, basınç dayanımının bir fonksiyonudur ve 
genel �ekil olarak gerilmenin 0’dan ba�ladı�ı ve genel �ekil olarak gerilmenin 0’dan ba�ladı�ı ve �ekilde�i�tirmenin�ekilde�i�tirmenin 0.00150.0015--
0.002 oldu�u durumda maksimum de�ere ula�tı�ı ve daha sonra en b0.002 oldu�u durumda maksimum de�ere ula�tı�ı ve daha sonra en büyük üyük 
�ekilde�i�tirmeye�ekilde�i�tirmeye (0.003(0.003--0.006)0.006) (betonun ezilmesi) kadar dü�en bir e�imle betonun ezilmesi) kadar dü�en bir e�imle 
devam etti�i bir e�ridir.devam etti�i bir e�ridir.

TS500TS500�������� εεεεεεεεcucu=0.003=0.003
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Betonun Betonun ElastisiteElastisite Modülü:Modülü:
GerilmeGerilme--�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme e�risinin e�imi e�risinin e�imi elastisiteelastisite modülünü modülünü 
tanımlamaktadır. Betonun gerilmetanımlamaktadır. Betonun gerilme--�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme e�risi do�rusal olmadı�ı e�risi do�rusal olmadı�ı 
için için ElastisiteElastisite modülünü farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir.modülünü farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir.

TS500’de verilen TS500’de verilen elastisiteelastisite modülü de�erleri 0.4fmodülü de�erleri 0.4fckck gerilme düzeyine kar�ılık gerilme düzeyine kar�ılık 
gelen sekant gelen sekant elastisiteelastisite modülüdür. modülüdür. 
TS500, TS500, ElastisiteElastisite modülünün hesabı için basınç dayanımının bir modülünün hesabı için basınç dayanımının bir 
fonksiyonuna ba�lı bir fonksiyon vermektedir.fonksiyonuna ba�lı bir fonksiyon vermektedir.

3250 +14000  (MPa)cj ckjE f=

EEcjcj: j günlük betonun : j günlük betonun elastisiteelastisite modülümodülü
ffckjckj: j günlük betonun karakteristik : j günlük betonun karakteristik 
silindir basınç dayanımısilindir basınç dayanımı

TS500

Deney sonuçları üzerinde bir çok de�i�kenin etkili olması nedeniDeney sonuçları üzerinde bir çok de�i�kenin etkili olması nedeniyle, elde yle, elde 
edilen dayanım de�erleri bir da�ılım gösterir.edilen dayanım de�erleri bir da�ılım gösterir.
Bulunan dayanım de�erlerinin %10 unun altında kaldı�ı dayanım deBulunan dayanım de�erlerinin %10 unun altında kaldı�ı dayanım de�eri �eri 
karakteristik dayanımkarakteristik dayanım de�eri olarak adlandırılır. Bu �ekilde tanımlanan de�eri olarak adlandırılır. Bu �ekilde tanımlanan 
karakteristik basınç dayanımı karakteristik basınç dayanımı ffckck ve karakteristik çekme dayanımı ve karakteristik çekme dayanımı ffctkctk olarak olarak 
gösterilir.gösterilir.

C25 (BS25)C25 (BS25)�������� ffckck=25MPa=25MPa
C30 (BS30)C30 (BS30)�������� ffckck=30MPa=30MPa

Sargılı beton davranı�ı:Sargılı beton davranı�ı:

SüneklikSüneklik ve enerji yutma kapasitesinde artı�.ve enerji yutma kapasitesinde artı�.



Haziran 2007

Y. Doç Dr. Kutlu Darılmaz  (�TÜ) 5

KAVRAM HATIRLATMASIKAVRAM HATIRLATMASI

Süneklik: Dayanımda belirgin bir azalma olmadan �ekilde�i�tirme Süneklik: Dayanımda belirgin bir azalma olmadan �ekilde�i�tirme veya veya 
yerde�i�tirme yapabilme özelli�i.yerde�i�tirme yapabilme özelli�i.

Sünek olmayan Sünek olmayan = Gevrek= Gevrek

Süneklik türleri:Süneklik türleri:

••Malzeme sünekli�i (gerilmeMalzeme sünekli�i (gerilme--�ekilde�i�tirme)  Beton sünek midir?�ekilde�i�tirme)  Beton sünek midir?

••Kesit sünekli�i (MomentKesit sünekli�i (Moment--E�rilik)E�rilik)

••Eleman Sünekli�i (YükEleman Sünekli�i (Yük--yerde�i�tirme)yerde�i�tirme)

••Sistem (Yapı) sünekli�i (YükSistem (Yapı) sünekli�i (Yük--yerde�i�tirme)yerde�i�tirme)

Kesit sünekli�iKesit sünekli�i��������Eleman sEleman süüneklinekli��ii��������Sistem sSistem süüneklinekli��ii

SüneklikSüneklik≠≠≠≠≠≠≠≠esneklikesneklik

Rijit olmayan Rijit olmayan = Esnek (Fleksibil)= Esnek (Fleksibil)

Rijit yapRijit yapıı: Etkiyen y: Etkiyen yüükler altkler altıında az yerdenda az yerde��ii��tirme yapan.tirme yapan.

Hangisi daha rijit ?Hangisi daha rijit ?

Hangisi daha sünek?Hangisi daha sünek?

Sistem sünekli�i…Sistem sünekli�i…

Hesaplarda Hesaplarda malzeme özelli�i olarak hangimalzeme özelli�i olarak hangi de�erleri kullanaca�ız?de�erleri kullanaca�ız?

Uygulama çok de�i�ik ko�ullarda gerçekle�tirildi�i için, malzemeUygulama çok de�i�ik ko�ullarda gerçekle�tirildi�i için, malzeme
dayanımları malzemenin karakteristik de�erinden daha dü�ük olabidayanımları malzemenin karakteristik de�erinden daha dü�ük olabilir. Bu lir. Bu 
amaçla hesaplarda karakteristik de�erler malzeme güvenlik katsayamaçla hesaplarda karakteristik de�erler malzeme güvenlik katsayılarına ılarına 
bölünerek kullanılır.bölünerek kullanılır.

                          ck ctk
cd ctd

mc mc

f f
f f

γ γ
= =

Burada, Burada, ffcdcd basınç, basınç, ffctdctd çekme hesap dayanımlarını, çekme hesap dayanımlarını, ffckck basınç, basınç, ffctkctk çekme çekme 
karakteristik dayanımlarını göstermektedir.karakteristik dayanımlarını göstermektedir.

Beton için malzeme katsayısı Beton için malzeme katsayısı γγγγγγγγmcmc
Yerinde dökme betonlar Yerinde dökme betonlar �������� 1.5 1.5 
Prefabrike elemanlar Prefabrike elemanlar �������� 1.41.4
Betonda kalite denetimi olmadBetonda kalite denetimi olmadı�ıı�ı zaman zaman �������� 1.7 veya daha b1.7 veya daha büüyyüükk

Betonarme Çeli�i (Donatı):Betonarme Çeli�i (Donatı):

Beton çelikleri St220 (BÇ I), St420 (BÇ III) ve Hasır çelik (BÇ Beton çelikleri St220 (BÇ I), St420 (BÇ III) ve Hasır çelik (BÇ IV) olarak IV) olarak 
sınıflandırılır. sınıflandırılır. 
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Düz donatı; artık kullanılmıyor (mevcut yapılarda yaygın), Düz donatı; artık kullanılmıyor (mevcut yapılarda yaygın), 
aderansaderans zayıf. zayıf. 

Betonarme Çeli�i (Donatı):Betonarme Çeli�i (Donatı):

NervürlüNervürlü donatı; her tür yapı elemanında kullanılmakta, donatı; her tür yapı elemanında kullanılmakta, 
aderansıaderansı düz donatıya göre daha düz donatıya göre daha iyi.iyi.

Çelik hasır; genellikle dö�eme donatısı, perde gövde Çelik hasır; genellikle dö�eme donatısı, perde gövde 
donatısı olarak ve prefabrike kiri�lerde kullanılmaktadır. 90 donatısı olarak ve prefabrike kiri�lerde kullanılmaktadır. 90 
derece açı ile kare veya dikdörtgen gözler olu�turacak derece açı ile kare veya dikdörtgen gözler olu�turacak 
�ekilde birbirlerine kaynaklanan donatılardan olu�ur.�ekilde birbirlerine kaynaklanan donatılardan olu�ur.

Çekme ve basınç altında benzer özellikler gösterir.Çekme ve basınç altında benzer özellikler gösterir.

Betonarme Çeli�i için gerilmeBetonarme Çeli�i için gerilme--�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme e�rilerie�rileri

So�ukta i�lenmi� donatı ile sıcakta i�lenmi� donatının davranı�lSo�ukta i�lenmi� donatı ile sıcakta i�lenmi� donatının davranı�larının arının 
kar�ıla�tırılması:kar�ıla�tırılması:

Sıcakta i�lenmi� donatının Sıcakta i�lenmi� donatının 
davranı�ı :davranı�ı :

••Kopma birim uzaması so�ukta Kopma birim uzaması so�ukta 
i�lem görmü� çeli�e göre daha i�lem görmü� çeli�e göre daha 
büyük oldu�undan daha büyük oldu�undan daha 
sünektirsünektir..

••E�rinin altında kalan alan E�rinin altında kalan alan 
kar�ıla�tırıldı�ında enerji yutma kar�ıla�tırıldı�ında enerji yutma 
kapasitesinin daha yüksek kapasitesinin daha yüksek 
oldu�u görülmektedir.oldu�u görülmektedir.

••Klasik teorilere daha iyi uyum Klasik teorilere daha iyi uyum 
sa�lamaktadır.sa�lamaktadır.So�ukta i�lenmi� çeliklerde So�ukta i�lenmi� çeliklerde 

••Kaynaklama i�lemi mekanik özellikleri olumsuz Kaynaklama i�lemi mekanik özellikleri olumsuz 
yönde etkileyebiliryönde etkileyebilir

••Bükme i�lemi sırasında çatlaklar olu�abilir.Bükme i�lemi sırasında çatlaklar olu�abilir.

Betonarme Çeli�inin Betonarme Çeli�inin ElastisiteElastisite Modülü:Modülü:

Çeli�inin Çeli�inin ElastisiteElastisite Modülü 1.9Modülü 1.9××××××××101055 MPaMPa ile 2.12.1××××××××101055 MPaMPa arasında de�i�mekle 
birlikte hesaplarda 2hesaplarda 2××××××××101055 MPaMPa alınmaktadır.alınmaktadır.



Haziran 2007

Y. Doç Dr. Kutlu Darılmaz  (�TÜ) 7

Çeli�in akma sınırındaki gerilmesi akma gerilmesi olarak adlandıÇeli�in akma sınırındaki gerilmesi akma gerilmesi olarak adlandırılır ve rılır ve 
hesaplarda genellikle bu de�er kullanılır.hesaplarda genellikle bu de�er kullanılır.

        1.15= =yk
yd ms

ms

f
f γ

γ

YÜKLERYÜKLER

Yükler:  (�lgili Yönetmelik TS498)Yükler:  (�lgili Yönetmelik TS498)
SabitSabit yükler G; yükler G; 
••Yapıyı olu�turan elemanların öz a�ırlıklarından olu�urYapıyı olu�turan elemanların öz a�ırlıklarından olu�ur
••Her zaman etkiyen bir yük türüdürHer zaman etkiyen bir yük türüdür
••Yer de�i�tirmezYer de�i�tirmez
••Projelendirme ve uygulama arasında farklılıklar olabilir, (dö�emProjelendirme ve uygulama arasında farklılıklar olabilir, (dö�eme kalınlı�ı, vb.)e kalınlı�ı, vb.)

Hareketli yükler, Q;Hareketli yükler, Q;
--Belirlenmesi güç,Belirlenmesi güç,
--�iddetinde ve pozisyonunda de�i�iklikler mümkün,�iddetinde ve pozisyonunda de�i�iklikler mümkün,

Deprem ve rüzgar yükleri;Deprem ve rüzgar yükleri;
--Belirlenmesi oldukça güç, Belirlenmesi oldukça güç, 
--Bir çok de�i�kene ba�lıBir çok de�i�kene ba�lı
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TS500’de yük yönetmeliklerinde öngörülen de�erlerin karakteristiTS500’de yük yönetmeliklerinde öngörülen de�erlerin karakteristik de�er k de�er 
olarak alınabilece�i belirtilmektedir. ( olarak alınabilece�i belirtilmektedir. ( FFdd= = γγγγγγγγff. . FFkk) Yükler türlerine göre uygun ) Yükler türlerine göre uygun 
katsayılar ile çarpılmakta ve bu katsayılar çe�itli yük birle�imkatsayılar ile çarpılmakta ve bu katsayılar çe�itli yük birle�imlerine göre lerine göre 
de�i�tirilmektedir.de�i�tirilmektedir.

••FFdd= 1.4 G + 1.6 Q= 1.4 G + 1.6 Q

••FFdd= 1.0 G + 1.2 Q + 1.2 T= 1.0 G + 1.2 Q + 1.2 T (T: farklı oturma, sıcaklık, (T: farklı oturma, sıcaklık, rötrerötre etkileri)etkileri)

••FFdd= 1.0 G + 1.0 = 1.0 G + 1.0 QQ + 1.0 E     (Depremin farklı do�rultu ve yönleri dikkate + 1.0 E     (Depremin farklı do�rultu ve yönleri dikkate 
alınmalıdır)alınmalıdır)

••FFdd= 0.9 G + 1.0 E= 0.9 G + 1.0 E

••FFdd= 1.0 G + 1.3 = 1.0 G + 1.3 QQ + 1.3 W+ 1.3 W

••FFdd= 0.9 G + 1.3 W= 0.9 G + 1.3 W

••FFdd= 1.4 G + 1.6 = 1.4 G + 1.6 QQ + 1.6 H + 1.6 H (H:Yanal toprak itkisi)(H:Yanal toprak itkisi)

••FFdd= 0.9 G + 1.0 H= 0.9 G + 1.0 H

HESAP HESAP 
YÖNTEM�YÖNTEM�

Betonarme elemanların tasarımında kullanılmak amacıyla anlatılıcBetonarme elemanların tasarımında kullanılmak amacıyla anlatılıcakak yöntemin yöntemin 
adı TA�IMA GÜCÜ adı TA�IMA GÜCÜ YÖNTEM�’dirYÖNTEM�’dir..

Bu Bu yöntemde,yöntemde, ta�ıyıcı elemanların dayanımına ula�ılması durumu esas alır. ta�ıyıcı elemanların dayanımına ula�ılması durumu esas alır. 

Yapılan kabuller:Yapılan kabuller:
1)1) Yüklemeden önce düzlem Yüklemeden önce düzlem 

olan kesitler yüklemeden olan kesitler yüklemeden 
sonrada düzlem kalır. sonrada düzlem kalır. 
(do�rusal (do�rusal �ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme
da�ılı�ı)da�ılı�ı)

2) Betonun çekme çekme gerilmelerini ta�ımadı�ı ve basınç altınd2) Betonun çekme çekme gerilmelerini ta�ımadı�ı ve basınç altında ise a ise 
εεεεεεεεcucu=0.003=0.003’’llüük kk kıısalmaya erisalmaya eri��ildiildi��inde ginde göçöçmenin (betonun ezilmesi) ortaya menin (betonun ezilmesi) ortaya 
ççııktktı�ıı�ı kabul kabul edilmektedir.edilmektedir.

Beton için kullanılacak Beton için kullanılacak 

gerilmegerilme--�ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme e�risie�risi

(parabol+dikdörtgen gerilme da�ılı�ı)(parabol+dikdörtgen gerilme da�ılı�ı)

Boyut etkisi, yerle�tirme zorlu�u v.b. nedenlerle, ta�ınabilecekBoyut etkisi, yerle�tirme zorlu�u v.b. nedenlerle, ta�ınabilecek en büyük en büyük 
gerilme 0.85fcd olarak kullanılır.gerilme 0.85fcd olarak kullanılır.
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3) Çeli�in çekme ve basınçta davranı�ı aynıdır. Çeli�in davranı�3) Çeli�in çekme ve basınçta davranı�ı aynıdır. Çeli�in davranı�ı ı elastoelasto--
plastik davranı�tır. plastik davranı�tır. 

σσσσσσσσss = Es . = Es . εεεεεεεεss εεεεεεεε ss ≤≤≤≤≤≤≤≤ εεεεεεεε yy

σσσσσσσσ ss = = ffyy εεεεεεεε ss > > εεεεεεεε yy

EEss = 200000 = 200000 MPaMPa

Dikdörtgen+parabol gerilme da�ılı�ı yerine e�de�er dikdörtgen geDikdörtgen+parabol gerilme da�ılı�ı yerine e�de�er dikdörtgen gerilme rilme 
da�ılı�ı da�ılı�ı da kullanılabilir. (Hesaplamaları basitle�tirmektedir)da kullanılabilir. (Hesaplamaları basitle�tirmektedir)

Dikdörtgen+parabol gerilme da�ılı�ı Dikdörtgen+parabol gerilme da�ılı�ı -- E�de�er dikdörtgen gerilme da�ılı�ıE�de�er dikdörtgen gerilme da�ılı�ı
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Basit e�ilme (kiri� kesiti gibi) ve e�ilme momenti ile Basit e�ilme (kiri� kesiti gibi) ve e�ilme momenti ile ekseneleksenel basınç kuvveti basınç kuvveti 
etkisindeki kesitlerdeki (kolon kesiti gibi) moment ta�ıma kapasetkisindeki kesitlerdeki (kolon kesiti gibi) moment ta�ıma kapasitesine kesitin itesine kesitin 
en dı�ındaki betonun  ezilmesi ile ula�ılır. (en dı�ındaki betonun  ezilmesi ile ula�ılır. (εεεεεεεεcc==εεεεεεεεcucu) ) 

Bu durumda çekme bölgesindeki en dı� donatının akma durumuna eriBu durumda çekme bölgesindeki en dı� donatının akma durumuna eri�ip �ip 
eri�medi�i kırılmanın türünü belirlemektedir.eri�medi�i kırılmanın türünü belirlemektedir.

1. Betonun ezilmesinden önce akmı�sa (Tercih edilen)1. Betonun ezilmesinden önce akmı�sa (Tercih edilen)

(Çekme Kırılması(Çekme Kırılması--SünekSünek GöçmeGöçme--Haberli Göçme)Haberli Göçme)

2. Betonun ezilmesi durumunda çekme donatısı henüz akmamı�sa (Te2. Betonun ezilmesi durumunda çekme donatısı henüz akmamı�sa (Tercih rcih 
edilmemeli)edilmemeli)

(Basınç Kırılması(Basınç Kırılması--Gevrek GöçmeGevrek Göçme--Habersiz Göçme)Habersiz Göçme)

3. Çekme kırılması ile Basınç kırılmasının sınırını belirleyen d3. Çekme kırılması ile Basınç kırılmasının sınırını belirleyen durum. Betonun urum. Betonun 
ezilmesi durumunda çekme donatısı akmaya henüz ezilmesi durumunda çekme donatısı akmaya henüz ba�almı�tırba�almı�tır. . 

(Dengeli kırılma)  Bu durumda da göçme gevrektir. (Olumsuz bir d(Dengeli kırılma)  Bu durumda da göçme gevrektir. (Olumsuz bir durumdur)urumdur)
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SünekSünek kırılmayı sa�lamak için (Akırılmayı sa�lamak için (As,çekmes,çekme--AAs,basınçs,basınç)<A)<As,dengelis,dengeli olmalıdır.olmalıdır.

TS500 bu ko�ulun sa�lanması için (ATS500 bu ko�ulun sa�lanması için (As,çekmes,çekme--AAs,basınçs,basınç) ) ≤≤≤≤≤≤≤≤ 0.85A0.85As,dengeli s,dengeli ko�ulunu ko�ulunu 
getirmi�tir.getirmi�tir.

AAs,s,maxmax=0.85A=0.85As,dengelis,dengeli

Yalnız E�ilme Momenti Etkisindeki Dikdörtgen Kesitlerin Hesabı:Yalnız E�ilme Momenti Etkisindeki Dikdörtgen Kesitlerin Hesabı:

Etkiyen moment biliniyor, Etkiyen moment biliniyor, 
bunu kar�ılayacak donatı bunu kar�ılayacak donatı 
alanının hesaplanması alanının hesaplanması 
amaçlanıyor.amaçlanıyor.

SAYISAL SAYISAL 
ÖRNEKÖRNEK
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Yalnız E�ilme Momenti Etkisindeki Dikdörtgen Kesitlerin Hesabı:Yalnız E�ilme Momenti Etkisindeki Dikdörtgen Kesitlerin Hesabı:

Donatı ve kesit özellikleri Donatı ve kesit özellikleri 
biliniyor. Ta�ınabilecek biliniyor. Ta�ınabilecek 
momentin belirlenmesi momentin belirlenmesi 
amaçlanıyor.amaçlanıyor. K�R��LER �Ç�N K�R��LER �Ç�N 

GENEL GENEL 
KURALLARKURALLAR
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minmin bbww > 200mm TS500, 250mm (DY)> 200mm TS500, 250mm (DY)

maxmax bbww< h+< h+bbcc ,(,(bbcc kiri�e dik kolon kesiti)kiri�e dik kolon kesiti)

minmin h > 3hh > 3hff, 300mm, 300mm

Net beton örtüsü, Net beton örtüsü, CCcc > 25 mm (dı� ortam), 20 mm (iç ortam)> 25 mm (dı� ortam), 20 mm (iç ortam)

Donatılar arası Donatılar arası uzaklık >uzaklık > 20 mm, 20 mm, φφφφφφφφ , 4/3 , 4/3 MaksMaks. . AgAg. Boyutu. Boyutu

Maksimum donatı; Maksimum donatı; ρρρρρρρρ –– ρρρρρρρρ’ < ’ < ρρρρρρρρ maxmax = 0.85 = 0.85 ρρρρρρρρ bb, , ρρρρρρρρ ≤≤≤≤≤≤≤≤ 0.020.02

Minimum donatı; Minimum donatı; ρρρρρρρρ ≥≥≥≥≥≥≥≥ ρρρρρρρρ minmin = 0.8 = 0.8 ffctdctd / / ffydyd

Kiri� boyuna donatı çapı Kiri� boyuna donatı çapı φφφφφφφφ����������������
≥≥≥≥≥≥≥≥ 12 mm12 mm

E�ilme elemanlarında; E�ilme elemanlarında; NNdd ≤≤≤≤≤≤≤≤ 0.1 0.1 ffckck AAcc

hh≥≥≥≥≥≥≥≥600 mm 600 mm �������� AAsgsgöövdevde ==0.001 0.001 bbww d Ek her 300 mm kiri� derinli�i için, bir sıra d Ek her 300 mm kiri� derinli�i için, bir sıra 
gövde donatısı daha eklenmelidir.gövde donatısı daha eklenmelidir.

Açıklık donatısının 1/3 ü mesnetten Açıklık donatısının 1/3 ü mesnetten mesnetemesnete sürekli devam ettirilmeli ve sürekli devam ettirilmeli ve 
uygun �ekilde uygun �ekilde ankrajıankrajı sa�lanmalıdır.sa�lanmalıdır.

ρρρρρρρρ’’11 //ρρρρρρρρ1 1 ≥≥≥≥≥≥≥≥ 0.50 (1. ve 2. derece deprem b0.50 (1. ve 2. derece deprem böölgesi), 0.30 (3. ve 4. derece deprem lgesi), 0.30 (3. ve 4. derece deprem 
bböölgesi)lgesi)

Çift donatılı kesitler:Çift donatılı kesitler:

Etkiyen moment kesitin maksimum donatı alanı ile kar�ılayabileceEtkiyen moment kesitin maksimum donatı alanı ile kar�ılayabilece�i �i 
moment de�erinden daha büyük ise moment de�erinden daha büyük ise 

••Kesit boyutları büyütülürKesit boyutları büyütülür

••Basınç donatısı kullanılırBasınç donatısı kullanılır
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Etkiyen moment kesitin maksimum donatı alanı ile kar�ılayabileceEtkiyen moment kesitin maksimum donatı alanı ile kar�ılayabilece�i moment �i moment 
de�erinden daha büyük ise ve kesit boyutları de�i�tirilmeyeceksede�erinden daha büyük ise ve kesit boyutları de�i�tirilmeyecekse basınç basınç 
donatısı donatısı kullanılımıkullanılımı zorunlu hale gelir.zorunlu hale gelir.

Bu durumda a�a�ıdaki adımlar izlenerek hesap yapılırBu durumda a�a�ıdaki adımlar izlenerek hesap yapılır

••Maksimum donatı ile ta�ınacak moment de�eri (Maksimum donatı ile ta�ınacak moment de�eri (MMmaxmax) ve kar�ı gelen çekme ) ve kar�ı gelen çekme 
donatısı (donatısı (AAsmaxsmax) hesaplanır. ) hesaplanır. 

••Bu durumdaki Bu durumdaki �ekilde�i�tirme�ekilde�i�tirme durumu esas alınarak fark momenti    durumu esas alınarak fark momenti    
((∆∆∆∆∆∆∆∆M=MM=Mdd--MMmaxmax)) ta�ıyacak ek çekme (Ata�ıyacak ek çekme (As2s2) ve basınç () ve basınç (A’A’ss)donatıları hesaplanır.)donatıları hesaplanır.

••Çekme bölgesine AÇekme bölgesine Ass==AAsmaxsmax+A+As2s2, basınç bölgesine , basınç bölgesine A’A’ss donatısı yerle�tirilir.donatısı yerle�tirilir.

Çift donatı hesap nedeniyle gerekmemekle birlikte donatı yerle�iÇift donatı hesap nedeniyle gerekmemekle birlikte donatı yerle�imi nedeniyle mi nedeniyle 
ortaya çıkabilir. ortaya çıkabilir. 

Açıklıktaki montaj donatısı, Açıklıktaki montaj donatısı, mesnetemesnete kadar devam eden alt donatının kadar devam eden alt donatının 
mesnetteki negatif moment altında basınç donatısı olarak çalı�mamesnetteki negatif moment altında basınç donatısı olarak çalı�ması gibi…sı gibi…

Bu donatılar bulundukları kesitin  moment ta�ıma kapasitesinde öBu donatılar bulundukları kesitin  moment ta�ıma kapasitesinde önemli bir nemli bir 
artı� sa�lamazlar ama a�a�ıdaki olumlu katkıları sa�larlarartı� sa�lamazlar ama a�a�ıdaki olumlu katkıları sa�larlar

••Kesitin Kesitin sünekli�inisünekli�ini arttırırlar.arttırırlar.

••Uzun süreli etkilerin olu�turdu�u (Uzun süreli etkilerin olu�turdu�u (rötrerötre ve sünme) ve sünme) �ekilde�i�tirmelerin�ekilde�i�tirmelerin
kısıtlanmasını sa�larlar.kısıtlanmasını sa�larlar.

Çift donatılı kesitlerin moment ta�ıma kapasitesinin belirlenmesÇift donatılı kesitlerin moment ta�ıma kapasitesinin belirlenmesi:i:
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Tablalı Kesitler:Benzer ilkeler tablalı kesitler içinde geçerlidTablalı Kesitler:Benzer ilkeler tablalı kesitler içinde geçerlidir.ir.

Pozitif moment etkimesi durumu: Basınç bölgesinin �ekli dikdörtgPozitif moment etkimesi durumu: Basınç bölgesinin �ekli dikdörtgen veya T en veya T 
�eklinde olabilir. (Ço�u zaman dikdörtgen)�eklinde olabilir. (Ço�u zaman dikdörtgen)
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Tablalı Kesitler:Tablalı Kesitler:

Benzer ilkeler tablalı kesitler içinde geçerlidir.Benzer ilkeler tablalı kesitler içinde geçerlidir.

Negatif moment etkimesi durumu: Basınç bölgesinin �ekli ço�unlukNegatif moment etkimesi durumu: Basınç bölgesinin �ekli ço�unlukla la 
dikdörtgen �eklindedir.dikdörtgen �eklindedir.

Eksenel yük ve e�ilme Eksenel yük ve e�ilme 
etkisindeki kesitlerin hesabı etkisindeki kesitlerin hesabı 

Eksenel yük ve e�ilme etkisindeki kesitlerin hesabı: Eksenel yük ve e�ilme etkisindeki kesitlerin hesabı: 

Bu tür kesitlerin hesabı için NBu tür kesitlerin hesabı için N--M belirli bir donatı yerle�imi ve malzeme M belirli bir donatı yerle�imi ve malzeme 
özelli�i için elde edilen kar�ılıklı etkile�im diyagramları kullözelli�i için elde edilen kar�ılıklı etkile�im diyagramları kullanılabilir.anılabilir.
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Eksenel basınç kuvveti ve e�ilme momenti etkisindeki elemanlarınEksenel basınç kuvveti ve e�ilme momenti etkisindeki elemanların
davranı�ında (kolon, perde gibi) eksenel kuvvetin büyüklü�ünün ddavranı�ında (kolon, perde gibi) eksenel kuvvetin büyüklü�ünün davranı� avranı� 
üzerinde etkisi oldukça önemlidir.üzerinde etkisi oldukça önemlidir.

Eksenel kuvvet düzeyinin yüksek olması sünekli�i olumsuz yönde Eksenel kuvvet düzeyinin yüksek olması sünekli�i olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu nedenle yönetmeliklerde hesap eksenel yükü 0.etkilemektedir. Bu nedenle yönetmeliklerde hesap eksenel yükü 0.5f5fckckAAcc
de�eri ile sınırlandırılmı�tır. (Nde�eri ile sınırlandırılmı�tır. (Ndd≤≤≤≤≤≤≤≤ 0.5f0.5fckckAAcc))

Eksenel basınç kuvveti ve e�ilme momenti etkisindeki elemanlarınEksenel basınç kuvveti ve e�ilme momenti etkisindeki elemanların
davranı�ında sargı donatısının (etriyenin) aralı�ının ve detayladavranı�ında sargı donatısının (etriyenin) aralı�ının ve detaylandırılmasının da ndırılmasının da 
davranı� üzerinde etkisi vardır.davranı� üzerinde etkisi vardır.

Sarılmı� betonun davranı�ının iyile�ti�i daha önce belirtilmi�tiSarılmı� betonun davranı�ının iyile�ti�i daha önce belirtilmi�ti..

EtriyeEtriye düzeni davranı�ı etkiler mi?düzeni davranı�ı etkiler mi?

Yandaki �ekillerde Yandaki �ekillerde etriyeetriye içinde içinde 
kalan betonlar sarılmı� beton kalan betonlar sarılmı� beton 
davranı�ı gösterir mi?davranı�ı gösterir mi?
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EtriyeEtriye düzeni davranı�ı etkiler mi?düzeni davranı�ı etkiler mi?

Depremde dayanımını hızla Depremde dayanımını hızla 
kaybeder.kaybeder.

Depremde dayanımını Depremde dayanımını 
hemen kaybetmezhemen kaybetmez

Bir betonarme kolon kesitini saran yanal donatının kolonların daBir betonarme kolon kesitini saran yanal donatının kolonların dayanımı ve yanımı ve 
sünekli�isünekli�i üzerinde olumlu etkisi vardır.üzerinde olumlu etkisi vardır.

?

Tüm kesitler özde�.Sargı donatısı oranları farklı.Tüm kesitler özde�.Sargı donatısı oranları farklı.

••EtriyeEtriye yeterli aralıkta bulunmadı�ında veya yeterli aralıkta bulunmadı�ında veya etriyeetriye çözüldü�ünde, sargı etkisi çözüldü�ünde, sargı etkisi 
yok oluyor.yok oluyor.

••Boyuna donatı burkulma boyu artıyor ve kolaylıkla burkuluyor.Boyuna donatı burkulma boyu artıyor ve kolaylıkla burkuluyor.

••Eleman ta�ıma özelli�ini büyük oranda kaybediyorEleman ta�ıma özelli�ini büyük oranda kaybediyor
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Yakla�ık Yöntem (Moment Büyütme Yöntemi)Yakla�ık Yöntem (Moment Büyütme Yöntemi)
Kesiti ve eksenel kuvveti yüksekli�i boyunca de�i�meyen kolonlarKesiti ve eksenel kuvveti yüksekli�i boyunca de�i�meyen kolonlara a 
uygulanabilen bu yakla�ık yöntemde, tasarımda kullanılacak tasaruygulanabilen bu yakla�ık yöntemde, tasarımda kullanılacak tasarım momenti, ım momenti, 
do�rusal elastik davranı� varsayımlarına dayalı çözümlemeden elddo�rusal elastik davranı� varsayımlarına dayalı çözümlemeden elde edilen ve e edilen ve 
minimum dı�merkezlik ko�ulunu sa�lamak zorunda olan, en büyük kominimum dı�merkezlik ko�ulunu sa�lamak zorunda olan, en büyük kolon uç lon uç 
momentinin bir çarpan ile büyütülmesiyle bulunur. Mmomentinin bir çarpan ile büyütülmesiyle bulunur. Mdd==ββββββββMM22

Moment Büyütme Yönteminde kullanılacak katsayının (Moment Büyütme Yönteminde kullanılacak katsayının (ββββββββ) hesabında sistemin ) hesabında sistemin 
yanal yerde�itirme yapabilme özelli�i, elemanların etkili boylaryanal yerde�itirme yapabilme özelli�i, elemanların etkili boyları, etkili e�ilme ı, etkili e�ilme 
riitlikleri gibi özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir.riitlikleri gibi özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir.

KESME KESME 
KUVVET�KUVVET�
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Kesme Kuvveti Etkisinin Kar�ılanması:Kesme Kuvveti Etkisinin Kar�ılanması:

Kesme etkilerinden dolayı kırılan betonarme basit kiri�in mesnetKesme etkilerinden dolayı kırılan betonarme basit kiri�in mesnet bölgesibölgesi

Kesme Kuvveti Etkisi:Kesme Kuvveti Etkisi:

Kesme donatısı bulunmayan kiri�te çatlama ve kesme kuvvetinin kaKesme donatısı bulunmayan kiri�te çatlama ve kesme kuvvetinin kar�ılanması:r�ılanması:
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Kayma donatılı elemanlarda kesite etkiyen kesme kuvveti beton ve donatı ile 
kar�ılanır.

Kesme kuvvetinin kar�ılanmasında kullanılabilecek donatı türleri:

•Etriye

•Pliye (Kesme kuvveti yönde�i�tirdi�inde hiçbir katkı sa�layamaz)

•Hasır donatı

Kayma donatılı elemanlarda kesite etkiyen kesme kuvveti beton ve donatı ile 
kar�ılanır.

Betonun kar�ılayaca�ı ���� Vc 

Kesme Donatısının kar�ılayaca�ı  (Etriye) ���� Vw

Vr=Vc+Vw≥≥≥≥Vd olmalı

Vd≤≤≤≤Vmax=0.22fcdbwd  (Ezilme kontrolü, sa�lanmazsa kesit büyütülür)

Vc=0.8Vcr

Vcr: Kesitin kesmede çatlama dayanımı

Vd ≤≤≤≤ Vcr ���� Minimum etriye

Vd > Vcr ���� Hesap Yapılmalı

Betonun kalite kontrolü Betonun kalite kontrolü TS500TS500’e uygun olarak yapılamadı ise’e uygun olarak yapılamadı ise, , veyaveya,, eksenel eksenel 
çekme gerilmesi yüksekseçekme gerilmesi yüksekse, , NNdd / A/ Acc ≥≥≥≥≥≥≥≥ 5 5 kgkgff/cm/cm22 ��������VVcc = = 00

Depremin tersinir tekrarlanır yük olmasından dolayı betonun ta�ıDepremin tersinir tekrarlanır yük olmasından dolayı betonun ta�ıyabilece�i yabilece�i 
kesme kuvveti de�eri azaltılır veya gözönüne alınmaz.kesme kuvveti de�eri azaltılır veya gözönüne alınmaz.

Deprem riski olmayan bölgelerdeDeprem riski olmayan bölgelerde :   Vc = 0.8 V:   Vc = 0.8 Vcrcr

3. ve 4. derece deprem bölgesi 3. ve 4. derece deprem bölgesi : Vc = 0.4 V: Vc = 0.4 Vcrcr

1. ve 2. derece deprem bölgesi 1. ve 2. derece deprem bölgesi : Vc = 0: Vc = 0

Etriyenin kar�ılaması gerekli kesme kuvveti Etriyenin kar�ılaması gerekli kesme kuvveti 

VVww≥≥≥≥≥≥≥≥VVdd--VVc c olmalolmalıı..
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Etriye aralı�ı kiri� faydalı yüksekli�inin yarısından fazla olamEtriye aralı�ı kiri� faydalı yüksekli�inin yarısından fazla olamaz (s � d/2). az (s � d/2). 
Ayrıca, VAyrıca, Vdd > 3V> 3Vcrcr olan durumlarda, etriye aralı�ı yukarıda verilen de�erin olan durumlarda, etriye aralı�ı yukarıda verilen de�erin 
yarısını a�amaz (s�d/4). Çerçeve kiri�lerinin uçlarında, kiri� dyarısını a�amaz (s�d/4). Çerçeve kiri�lerinin uçlarında, kiri� derinli�inin iki katı erinli�inin iki katı 
kadar olan bölgede, etriye aralı�ı a�a�ıdaki ko�ulları sa�lamalıkadar olan bölgede, etriye aralı�ı a�a�ıdaki ko�ulları sa�lamalıdır:dır:
s � d/4s � d/4
s � 8s � 8φφφφφφφφ��������

s � 150 mms � 150 mm

Kolonlarla ilgili ko�ullar Kolonlarla ilgili ko�ullar 
Enine donatı çubuk çapı, en büyük boyuna donatı çapının üçte birEnine donatı çubuk çapı, en büyük boyuna donatı çapının üçte birinden az inden az 
olamaz. Enine donatı aralı�ı da en küçük boyuna çubuk çapının 12olamaz. Enine donatı aralı�ı da en küçük boyuna çubuk çapının 12 katından katından 
ve 200 mm den fazla olamaz. Dikdörtgen kesitli kolonlarda, etriyve 200 mm den fazla olamaz. Dikdörtgen kesitli kolonlarda, etriye veya aynı e veya aynı 
aralıkta çirozla tutulmu� olan boyuna donatı çubukları arasındakaralıkta çirozla tutulmu� olan boyuna donatı çubukları arasındaki uzaklık i uzaklık 
300 mm den fazla olamaz. 300 mm den fazla olamaz. 

ss≤≤≤≤≤≤≤≤ 1212φφφφφφφφ, 200mm, 200mm
aa≤≤≤≤≤≤≤≤ 300mm300mm

Hesapta izlenen Hesapta izlenen yol: (Depremsiz Durum)yol: (Depremsiz Durum)

••HesapHesap kesme kuvveti kesme kuvveti belirlenir.belirlenir. ((VVdd))

••Ezilme kontrolü yapılır. Ezilme kontrolü yapılır. VVdd≤≤≤≤≤≤≤≤VVmaxmax. Ko. Ko��ul saul sa��lanmlanmııyorsa kesit byorsa kesit büüyyüüttüülmelidir. lmelidir. 
KoKo��ul saul sa��lanlanııyorsa kesme kuvveti hesabyorsa kesme kuvveti hesabıına devam edilir. na devam edilir. 

••VVcrcr belirlenir. E�er belirlenir. E�er VVdd<<VVcrcr ise minimum ise minimum etriyeetriye yerle�tirilir.yerle�tirilir.

••VVdd>>VVcrcr ise betonun ta�ıyaca�ı kesme kuvveti belirlenir (ise betonun ta�ıyaca�ı kesme kuvveti belirlenir (VVcc=0.80V=0.80Vcrcr). ). 

••Kesme kuvveti ta�ınmasında betonun katkısı hesaplara katılmayacaKesme kuvveti ta�ınmasında betonun katkısı hesaplara katılmayacaksa ksa 
VVcc=0 olarak alınmalıdır. =0 olarak alınmalıdır. 

••Seçilecek Seçilecek etriyeninetriyenin ta�ıması gerekli kesme kuvveti ta�ıması gerekli kesme kuvveti VVww ≥≥≥≥≥≥≥≥ VVdd--VVcc olarak olarak 
belirlenir.belirlenir.

••Etriye kol sayısı (n), çapı seçilir ve uygun etriye aralı�ı (s) Etriye kol sayısı (n), çapı seçilir ve uygun etriye aralı�ı (s) belirlenir. (Çıkan belirlenir. (Çıkan 
s de�eri daha küçük yuvarlak bir sayıya dönü�türülür 107mm çıkmıs de�eri daha küçük yuvarlak bir sayıya dönü�türülür 107mm çıkmı�sa 100 �sa 100 
mm seçilmesi gibi)mm seçilmesi gibi)

••Aralık ko�ulları yönetmelik ko�ullarına göre kontrol edilir.Aralık ko�ulları yönetmelik ko�ullarına göre kontrol edilir.

Kesme kuvvetinden dolayı ortaya çıkacak göçme biçimi gevrektir. Kesme kuvvetinden dolayı ortaya çıkacak göçme biçimi gevrektir. 
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Deprem söz konusu oldu�unda ve elemenların sünek olarak tasarlanDeprem söz konusu oldu�unda ve elemenların sünek olarak tasarlanması ması 
gerekti�inde,  kesme kuvveti hesabında kullanılacak kesme kuvvetgerekti�inde,  kesme kuvveti hesabında kullanılacak kesme kuvvetinin inin 
belirlenmesi kiri� veya kolon kesitlerinin kapasitelerine eri�mebelirlenmesi kiri� veya kolon kesitlerinin kapasitelerine eri�mesi kabulü ile si kabulü ile 
bulunmaktadır.bulunmaktadır.
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•• Z. Celep, N. Z. Celep, N. KumbasarKumbasar; Betonarme Yapılar. ; Betonarme Yapılar. 

•• U. Ersoy; Betonarme. U. Ersoy; Betonarme. 

•• �. Aka, F. �. Aka, F. KeskinelKeskinel, T.S. Arda; Betonarmeye Giri�. , T.S. Arda; Betonarmeye Giri�. ..

•• A.H. A.H. NilsonNilson; ; DesignDesign of of ConcreteConcrete StructuresStructures..

TE�EKKÜRLER…TE�EKKÜRLER… SORULAR…SORULAR…


