
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ���� FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Okan GÜNGÖR 

Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 

Programı : Yapı Mühendisliği 

 

KASIM 2010 

MEVCUT BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 
DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE 

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

 



 



 

KASIM 2010 
 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ���� FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Okan GÜNGÖR 

(501081055) 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 25 Ekim 2010 

Tezin Savunulduğu Tarih : 30 Kasım 2010 

 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Metin AYDOĞAN (İTÜ) 
Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ahmet Işın SAYGUN (İTÜ) 

 Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN (YTÜ) 
  

  

 

MEVCUT BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN 
DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE 

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
 





iii 

ÖNSÖZ 

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum bu çalışmada, İstanbul-Ankara D100 karayolu 
üzerinde bulunan Tatlıkuyu Karayolu Köprüsü’nün deprem performansı doğrusal ve 
doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. 

Bu tez çalışması için değerli vaktini ayıran, bana fikir veren ve yol gösteren 
saygıdeğer Tez Hocam Sayın Prof. Dr. Metin AYDOĞAN’ a teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Bu çalışmamda bana yardım eden, bilgisini paylaşan Hande ŞAHİN, Yunus Emre 
BÜLBÜL, Eren VURAN ve değerli arkadaşım Denizhan ULUĞTEKİN’ e teşekkür 
ederim. 

Ayrıca bugünlere gelmemde desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen ve 
daima yanımda olan aileme şükranlarımı sunarım. 

 

 

Kasım 2010 

 

Okan GÜNGÖR 

(İnşaat Mühendisi) 

 

 

  



iv 

  



v 

İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                            Sayfa 
 
ÖNSÖZ ....................................................................................................................iii 
İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... v 
KISALTMALAR ......................................................................................................vii 
ÇİZELGE LİSTESİ ...................................................................................................ix 
ŞEKİL LİSTESİ .......................................................................................................xi 
SEMBOL LİSTESİ ..................................................................................................xv 
ÖZET.......................................................................................................................xvii 
SUMMARY ............................................................................................................ xix 
1. GİRİŞ ................................................................................................................... 1 
2. YAPININ TANITILMASI ....................................................................................... 3 

2.1 Köprünün Mimarisi ve Geometrisi................................................................... 3 
2.2 Üst Yapının Tanıtılması .................................................................................. 3 
2.3 Başlık Kirişi, Kolon ve Temel Detayları ........................................................... 8 
2.4 Malzeme Özellikleri ........................................................................................ 9 

2.4.1 Beton sınıfı .............................................................................................. 9 
2.4.2 Betonarme çeliği ..................................................................................... 9 
2.4.3 Öngerilme çeliği ...................................................................................... 9 
2.4.4 Beton paspayları ..................................................................................... 9 

3. MODELLEMEDE KULLANILAN ANA UNSURLAR VE TEKNİKLER ................11 
4. HESAP MODELİ, ESASLARI VE TANIMLAMALAR .........................................13 

4.1 Hesap Modeli ve Esasları ..............................................................................13 
4.2 Model Elemanları ve Tanımlamaları ..............................................................17 

4.2.1 Köprü üst yapı zati yük analizi ...............................................................17 
4.2.2 Tabliye çubuk elemanı ..........................................................................17 
4.2.3 Döşeme çubuk elemanı.........................................................................21 
4.2.4 Başlık kirişi çubuk elemanı ....................................................................22 
4.2.5 Kolon çubuk elemanı .............................................................................22 

5. DOĞRUSAL ELASTİK YÖNTEMLE PERFORMANSIN BELİRLENMESİ ..........23 
5.1 Kesit Hasar Sınırları ..................................................................................23 
5.2 Kesit Hasar Bölgeleri .................................................................................23 
5.3 Kesit ve Eleman Hasarlarının Belirlenmesi ................................................24 
5.4 Yapının Deprem Performansının Belirlenmesinde Kullanılan 
      Yöntemler .................................................................................................24 
5.5 Değerlendirmede Kullanılacak Deprem Etki Seviyeleri ..............................24 
5.6 Doğrusal Elastik Analiz İle İlgili Açıklamalar ..............................................25 
5.7 Doğrusal Elastik Analiz Hesapları .............................................................29 
5.8 Doğrusal Elastik Analiz Sonuçları ..............................................................46 

6. DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEMLE PERFORMANSIN 
    BELİRLENMESİ .................................................................................................47 

6.1Doğrusal Olmayan Davranışın Modellenmesi .................................................48 
6.1.1 Plastik mafsal hipotezi ............................................................................48 
6.1.2 Plastik mafsal boyu ................................................................................48 
6.1.3 Plastik mafsal kesitinde moment eğrilik ve moment plastik dönme  
         ilişkileri ...................................................................................................49 



vi 

6.1.4 Akma yüzeyleri ...................................................................................... 51 
6.1.5 Doğrusal olmayan elemanların modellenmesi ........................................ 54 
6.1.6 Doğrusal elastik olmayan yöntemde kullanılan beton modeli- 
         Mander beton modeli ............................................................................. 55 

6.2 Kesitlerde Moment-Eğrilik Analizi ve Çatlamış Kesit Rijitlikleri ...................... 60 
6.3 Statik İtme Analizi ......................................................................................... 62 

6.3.1 Tek modlu doğrusal olmayan itme analizi : Artımsal eşdeğer  
         deprem yükü yöntemi............................................................................. 62 
6.3.2 Modal kapasite diyagramının elde edilmesi ............................................ 63 
6.3.3 Modal deprem isteminin belirlenmesi ..................................................... 64 
6.3.4 Yerdeğiştirme, şekil değiştirme ve iç kuvvet istemlerinin  
          belirlenmesi .......................................................................................... 67 

6.4 Doğrusal Olmayan Statik İtme Analizi İle Performansın  
      Belirlenmesi .................................................................................................. 68 
6.5 Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle 
      Performansın Belirlenmesi ............................................................................ 83 

7. SONUÇLAR ..................................................................................................... 101 
KAYNAKLAR ...................................................................................................... 103 
ÖZGEÇMİŞ .......................................................................................................... 105 
 

  



vii 

KISALTMALAR 

AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officals 
CALTRANS : California Transprotation 
DBYBHY : Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakknda Yönetmelik 
K.G.M. : Karayolları Genel Müdürlüğü 
SAP : Structural Analysis Program 
TS : Türk Standartı 
MN : Minimum Hasar Sınırı 
GV : Güvenlik Sınırı 
GÇ : Göçme Bölgesi 
MH : Minimum Hasar Performans Düzeyi 
KH : Kontrollü Hasar Performans Düzeyi 
PUSH_X : Statik İtme Analizi İle Köprü Enine Doğrultusunda Analiz 
PUSH_Y : Statik İtme Analizi İle Köprü Boyuna Doğrultusunda Analiz 
 

  



viii 

 



ix 

ÇİZELGE LİSTESİ 

                                                                                                                             Sayfa 

Çizelge 2.1 : Köprü genel özellikleri ........................................................................ 8 
Çizelge 5.1 : Tek I Kirişli modele ait periyodlar ve modal kütle katılım oranları .......30 

Çizelge 5.2 : 12 I Kirişli modele ait periyodlar ve modal kütle katılım oranları .........30 

Çizelge 5.3 : Tek I Kirişli modele ait kolon çatlamış kesit rijitlikleri  .........................31 

Çizelge 5.4 : 12 I Kirişli modele ait kolon çatlamış kesit rijitlikleri  ...........................31 

Çizelge 5.5 : Köprü boyuna doğrultuda 12 I Kirişli modele ait kolon kırılma türü .....32 

Çizelge 5.6 : Köprü enine doğrultuda 12 I Kirişli modele ait kolon kırılma türü ........32 

Çizelge 5.7 : Köprü boyuna doğrultuda Tek I Kirişli modele ait kolon kırılma türü ...32 

Çizelge 5.8 : Köprü enine doğrultuda Tek I Kirişli modele ait kolon kırılma türü ......32 

Çizelge 5.9 : Betonarme kolonlar için hasar sınırlarını tanımlayan etki/kapasite  
                      oranı (rs), ((DBYBHY, 2007) Çizelge 7.3) ..........................................34 

Çizelge 5.10 : 12 I Kirişli modele ait en olumsuz kesit tesirleri ................................38 

Çizelge 5.11 : Tek I Kirişli modele ait en olumsuz kesit tesirleri ..............................38 

Çizelge 5.12 : 12 I Kirişli modele ait kolon etki / kapasite oranları ..........................40 

Çizelge 5.13 : Tek I Kirişli modele ait kolon etki / kapasite oranları ........................44 
Çizelge 6.1 : Plastik mafsal boyları ........................................................................49 

Çizelge 6.2 : Donatı çeliğinin karakteristik özellikleri ..............................................58 

Çizelge 6.3 : Kolon kesit çatlamış rijitlikleri .............................................................61 

Çizelge 6.4 : S1 depremi hesap parametreleri ve performans noktası ....................72 

Çizelge 6.5 : S2 depremi hesap parametreleri ve performans noktası ....................73 

Çizelge 6.6 : Betonarme kesitler için birim şekil değiştirme sınırları........................76 

Çizelge 6.7 : S1 deprem düzeyi enine doğrultusunda toplam eğrilik değerleri ........77 

Çizelge 6.8 : S1 deprem düzeyi boyuna doğrultusunda toplam eğrilik değerleri .....77 

Çizelge 6.9 : S2 deprem düzeyi enine doğrultusunda toplam eğrilik değerleri ........78 

Çizelge 6.10 : S2 deprem düzeyi boyuna doğrultusunda toplam eğrilik değerleri ...78 

Çizelge 6.11 : S2 deprem seviyesi köprü ayak performans düzeyleri .....................79 

Çizelge 6.12 : Zaman tanım alanında kullanılan deprem kayıtları ile ilgili özet  
                        çizelge .............................................................................................84 

Çizelge 6.13 : İzmit S2 depremi köprü enine doğrultusunda toplam eğrilik  
                        değerleri ..........................................................................................91 

Çizelge 6.14 : İzmit S2 depremi köprü boyuna doğrultusunda toplam eğrilik  
                        değerleri ..........................................................................................91 

Çizelge 6.15 : Erzincan S2 depremi köprü enine doğrultusunda toplam eğrilik  
                        değerleri ..........................................................................................94 

Çizelge 6.16 : Erzincan S2 depremi köprü boyuna doğrultusunda toplam eğrilik 
                        değerleri ..........................................................................................94 

Çizelge 6.17 : San Fernando S2 depremi köprü enine doğrultusunda toplam  
                        değerleri ..........................................................................................97 

Çizelge 6.18 : San Fernando S2 depremi köprü boyuna doğrultusunda toplam  
                        eğrilik değerleri ................................................................................97 
Çizelge 7.1 : 12 I Kirişli model ve Tek I Kirişli modele ait kolon etki/kapasite  
                      oranları ............................................................................................ 101 

Çizelge 7.2 : Statik itme analizi S2 deprem seviyesi köprü ayak performans  
                      düzeyleri.......................................................................................... 102 



x 

 

  



xi 

ŞEKİL LİSTESİ 

Sayfa 

Şekil 2.1 : Köprü uydu görünüşü ............................................................................. 3 

Şekil 2.2 : Köprü genel görünüşü ............................................................................ 4 

Şekil 2.3 : Köprü ana elemanlarına ait bir görünüş .................................................. 4 

Şekil 2.4 : Köprü üst görünüşü ................................................................................ 5 

Şekil 2.5 : Öngerilmeli I kiriş enkesiti ....................................................................... 6 

Şekil 2.6 : Orta ayak ve kenar ayak kolon kesiti ...................................................... 6 

Şekil 2.7 : Köprü enkesiti ......................................................................................... 7 

Şekil 2.8 : Kolon enkesiti ......................................................................................... 8 
Şekil 4.1 : Tek I Kirişli hesap modeli, orta ayak görünüşü .......................................13 

Şekil 4.2 : Tek I Kirişli hesap modeli, kenar ayak görünüşü ....................................14 

Şekil 4.3 : 3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, üstten bir görünüş .........................14 

Şekil 4.4 : 3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, alttan bir görünüş ..........................14 

Şekil 4.5 : 12 I Kirişli hesap modeli, orta ayak görünüşü .........................................15 

Şekil 4.6 : 12 I Kirişli hesap modeli, kenar ayak görünüşü ......................................15 

Şekil 4.7 : 3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, üstten bir görünüş .........................16 

Şekil 4.8 : 3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, alttan bir görünüş ..........................16 

Şekil 4.9 : Tek I Kirişli  tabliye kesiti ve atalet eksenleri ..........................................17 

Şekil 4.10 : 12 I Kirişli modele ait çubuk eleman kesitleri ........................................18 

Şekil 4.11 : Sap2000 programında tanımlanan Orta I Kiriş ve Kenar I Kirişi temsil 
                    eden çubuk elemanlar .........................................................................19 

Şekil 4.12 : Başlık kirişi görünümü ve boyutları ......................................................22 

Şekil 4.13 : Sap2000 kolon kesiti tanımlaması .......................................................22  
Şekil 5.1 : Kesit hasar bölgeleri ve performans sınırları grafiği ...............................23 

Şekil 5.2 : Tek I Kirişli olarak modellenmiş köprü modeli ........................................25 

Şekil 5.3 : 12 I Kirişli olarak modellenmiş köprü modeli ..........................................25 

Şekil 5.4 : Tek I Kirişli modelde 1. Mod şekli  (T=0.649 sn.) ...................................26 

Şekil 5.5 : Tek I Kirişli modelde 2. Mod şekli  (T=0.549 sn.) ...................................26 

Şekil 5.6 : Tek I Kirişli modelde 3. Mod şekli  (T=0.533 sn.) ...................................26 

Şekil 5.7 : 12 I Kirişli modelde 1. Mod şekli  (T=0.576 sn.) .....................................27 

Şekil 5.8 : 12 I Kirişli modelde 2. Mod şekli  (T=0.538 sn.) .....................................27 

Şekil 5.9 : 12 I Kirişli modelde 3. Mod şekli  (T=0.530 sn.) .....................................27 

Şekil 5.10 : Tasarım depremi için oluşturulmuş “spektral ivme – periyot” 
                    spektrumu ...........................................................................................28 

Şekil 5.11 : β ve γ Katsayıları çizelgesi (ASHTO (2002) ; Çizelge 3.22.1A) ............29 

Şekil 5.12 : Doğrusallaştırılmış moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .......34 

Şekil 5.13 : 12 I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu boyuna yönde 
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı ....................................35 

Şekil 5.14 : 12 I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu enine yönde  
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı ....................................35 

Şekil 5.15 : 12 I Kirişli modele ait P2 aksı kolonu boyuna yönde  
                    moment – eksenelkuvvet etkileşim diyagramı .....................................36 

Şekil 5.16 : 12 I Kirişli modele ait P2 aksı kolonu enine yönde 
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı ....................................36 



xii 

Şekil 5.17 : 12 I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu boyuna yönde 
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 37 

Şekil 5.18 : 12 I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu enine yönde  
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 37 

Şekil 5.19 : 12 I Kirişli modele ait 7000 kN eksenel kuvvet altında P1 aksı kolonu 
                    moment etkileşim diyagramı ............................................................... 39 

Şekil 5.20 : 12 I Kirişli modele ait 6099 kN eksenel kuvvet altında P2 aksı kolonu  
                    moment etkileşim diyagramı ............................................................... 39 

Şekil 5.21 : 12 I Kirişli modele ait 6431 kN eksenel kuvvet altında P3 aksı kolonu  
                    moment etkileşim diyagramı ............................................................... 40 

Şekil 5.22 : Tek I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu boyuna yönde 
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 41 

Şekil 5.23 : Tek I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu enine yönde  
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 41 

Şekil 5.24 : Tek I kirişli modele ait P2 aksı kolonu boyuna yönde  
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 42 

Şekil 5.25 : Tek I Kirişli modele ait P2 aksı kolonu enine yönde  
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 42 

Şekil 5.26 : Tek I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu boyuna yönde  
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 43 

Şekil 5.27 : Tek I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu enine yönde  
                    moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı .................................... 43 

Şekil 5.28 : Tek I Kirişli modele ait 7302 kN eksenel kuvvet altında P1 aksı  
                    kolonu moment etkileşim diyagramı .................................................... 44 

Şekil 5.29 : Tek I Kirişli modele ait 6290 kN eksenel kuvvet altında P2 aksı  
                    kolonu moment etkileşim diyagramı .................................................... 45 

Şekil 5.30 : Tek I Kirişli modele ait 6190 kN eksenel kuvvet altında P3 aksı  
                    kolonu moment etkileşim diyagramı .................................................... 45 
Şekil 6.1 : İki doğrulu moment eğrilik diyagramı ..................................................... 49 

Şekil 6.2 : Moment-plastik dönme diyagramı ......................................................... 50 

Şekil 6.3 : P1 Kolonuna ait kuvvetli yönde bilineer halde moment eğrilik ilişkisi ..... 50 

Şekil 6.4 : P1 kolonuna ait Sap2000 programında tanımlanan akma yüzeyi .......... 52 

Şekil 6.5 : Asal eksenle 300 açı yapan kolon kesitine ait moment-normal kuvvet  
                 etkileşim diyagramı ................................................................................ 52 

Şekil 6.6 : Asal eksenle 900 açı yapan kolon kesitine ait moment-normal kuvvet  
                 etkileşim diyagramı ................................................................................ 53 

Şekil 6.7 : Asal eksenle 0 - 900 açı yapan kolon kesitine ait  
                 moment-normal kuvvet etkileşim diyagramı ........................................... 53 

Şekil 6.8 : Elastomer mesnet tipik plan ve kesiti..................................................... 54 

Şekil 6.9 : Köprü kenar ayağı üzerinde yer alan elastomer mesnetlere ait bir  
                  görünüm ............................................................................................... 55 

Şekil 6.10 : Sargılı ve sargısız beton modelleri ...................................................... 56 

Şekil 6.11 : Donatı çeliği için gerilme – şekil değiştirme grafiği ............................... 58 

Şekil 6.12 : Mander modeline göre tanımlanmış sargısız betonun gerilme-şekil  
                    değiştirme grafiği ................................................................................ 59 

Şekil 6.13 : Mander modeline göre tanımlanmış sargılı betonun gerilme-şekil 
                   değiştirme grafiği ................................................................................. 59 

Şekil 6.14 : Mander Modeline göre tanımlanmış donatı çeliğinin gerilme-şekil 
                   değiştirme grafiği ................................................................................. 60 

Şekil 6.15 : Kolon kestiti XTRACT modeli .............................................................. 60 

Şekil 6.16 : P1 kolonuna ait boyuna yönde moment-eğrilik grafiği (N=4645 kN) .... 61 

Şekil 6.17 : P1 kolonuna ait enine yönde moment-eğrilik grafiği (N=4645 kN) ....... 62 

Şekil 6.18 : Performans noktasının belirlenmesi (T1
(1) ≥ TB) .................................... 66 

Şekil 6.19 : Performans noktasının belirlenmesi (T1
(1) ≤ TB , CR1=1) ....................... 66 

Şekil 6.20 : Performans noktasının belirlenmesi (T1
(1) ≤ TB) .................................... 67 



xiii 

Şekil 6.21 : S1 depremi spektral ivme – periyod grafiği ..........................................68 

Şekil 6.22 : S2 depremi spektral ivme – periyod grafiği ..........................................68 

Şekil 6.23 : Köprü enine doğrultusunda taban kesme kuvveti-yerdeğiştirme  
                   grafiği ...................................................................................................69 

Şekil 6.24 : Köprü boyuna doğrultusunda taban kesme kuvveti-yerdeğiştirme  
                   grafiği ...................................................................................................69 

Şekil 6.25 : Köprü enine doğrultusunda spektral ivme - spektral yerdeğiştirme  
                   grafiği ...................................................................................................70 

Şekil 6.26 : Köprü boyuna doğrultusunda spektral ivme - spektral yerdeğiştirme  
                   grafiği ...................................................................................................70 

Şekil 6.27 : S1 depremi enine yönde spektral ivme spektral yerdeğiştirme ve  
                    kapasite diyagramı ..............................................................................71 

Şekil 6.28 : S1 depremi boyuna yönde spektral ivme spektral yerdeğiştirme ve  
                    kapasite diyagramı ..............................................................................71 

Şekil 6.29 : S2 depremi enine yönde spektral ivme spektral yerdeğiştirme ve  
                    kapasite diyagramı ..............................................................................72 

Şekil 6.30 : S2 Depremi boyuna yönde spektral ivme spektral yerdeğiştirme ve  
                    kapasite diyagramı ..............................................................................73 

Şekil 6.31 : S1 depremi köprü boyuna yönde itme analizi taban kesme kuvveti –  
                    tepe yerdeğiştirme grafiği ....................................................................74 

Şekil 6.32 : Sap2000 programı, S1 depremi köprü boyuna yönde itme analizi  
                    yerdeğiştirmesi görünümü ...................................................................75 

Şekil 6.33 : S2 depremi köprü boyuna yönde itme analizi taban kesme kuvveti –  
                    tepe yerdeğiştirme grafiği ....................................................................75 

Şekil 6.34 : Sap2000 programı, S2 depremi köprü boyuna yönde itme analizi  
                    tepe yerdeğiştirmesi görünümü ...........................................................76 

Şekil 6.35 : S2 deprem düzeyi köprü enine yönde itme analizi sonucu plastik  
                    mafsal oluşumu ...................................................................................78 

Şekil 6.36 : S2 deprem düzeyi köprü boyuna yönde itme analizi sonucu plastik  
                    mafsal oluşumu ...................................................................................78 

Şekil 6.37 : S2 deprem senaryosu köprü enine doğrultusunda  moment-eğrilik  
                    diyagramı (P1 Kolonu) ........................................................................79 

Şekil 6.38 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda moment-eğrilik  
                    diyagramı  (P1 Kolonu)........................................................................80 

Şekil 6.39 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda moment-eğrilik  
                    diyagramı  (P2 Kolonu)........................................................................80 

Şekil 6.40 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda moment-eğrilik  
                    diyagramı  (P3 Kolonu)........................................................................81 

Şekil 6.41 : S2 deprem senaryosu köprü enine doğrultusunda taban kesme  
                    kuvveti-adım sayısı grafiği ...................................................................82 

Şekil 6.42 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda taban kesme  
                    kuvveti-adım sayısı grafiği ...................................................................82 

Şekil 6.43 : İzmit S1 depremi ivme kaydı ................................................................84 

Şekil 6.44 : İzmit S1 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği ................85 

Şekil 6.45 : İzmit S2 depremi ivme kaydı ................................................................85 

Şekil 6.46 : İzmit S2 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği ................86 

Şekil 6.47 : Erzincan S1 depremi ivme kaydı .........................................................86 

Şekil 6.48 : Erzincan S1 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği ..........87 

Şekil 6.49 : Erzincan S2 depremi ivme kaydı .........................................................87 

Şekil 6.50 : Erzincan S2 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği ..........88 

Şekil 6.51 : San Fernando S1 depremi ivme kaydı .................................................88 

Şekil 6.52 : San Fernando S1 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği .89 

Şekil 6.53 : San Fernando S2 depremi ivme kaydı .................................................89 

Şekil 6.54 : San Fernando S2 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği .90 

Şekil 6.55 : İzmit S2 depremi enine yönde taban kesme kuvveti-zaman grafiği ......92 



xiv 

Şekil 6.56 : İzmit S2 depremi boyuna yönde taban kesme kuvveti-zaman grafiği... 92 

Şekil 6.57 : İzmit S2 depremi enine yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği ................ 93 

Şekil 6.58 : İzmit S2 depremi boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği ............. 93 

Şekil 6.59 : Erzincan S2 depremi enine yönde taban kesme kuvveti-zaman  
                    grafiği .................................................................................................. 95 

Şekil 6.60 : Erzincan S2 depremi boyuna yönde taban kesme kuvveti-zaman  
                    grafiği .................................................................................................. 95 

Şekil 6.61 : Erzincan S2 depremi enine yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği .......... 96 

Şekil 6.62 : Erzincan S2 depremi boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği ....... 96 

Şekil 6.63 : San Fernando S2 depremi enine yönde taban kesme kuvveti-zaman  
                    grafiği .................................................................................................. 98 

Şekil 6.64 : San Fernando S2 depremi boyuna yönde taban kesme kuvveti- 
                    zaman grafiği ...................................................................................... 98 

Şekil 6.65 : San Fernando S2 depremi enine yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği .. 99 

Şekil 6.66 : San Fernando S2 depremi boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman  
                    grafiği .................................................................................................. 99 

 
 

  



xv 

SEMBOL LİSTESİ 

Ac : Kolon bürüt enkesit alanı 
Aelastomer : Elastomer mesnet yüzey alanı 
As : Boyuna donatı alanı 
ai : Düşey donatıların eksenleri arasındaki mesafe 
a1

(i) : (i)’ inci itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait modal ivme 
ay1 : Birinci moda ait eşdeğer akma ivmesi 
b0,h0 : Betonarme elemanın boyutları 
bw : Kolon hesap genişliği 
CR1 : Birinci moda ait spectral yerdeğiştirme oranı 
d : Kolon, kiriş faydaı kesit yüksekliği 
dbl : Boyuna donatı çapı 
d1

(i) : (i)’ inci itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait modal 
                         yerdeğiştirme 
d1

(p) : En son (p)’inci itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait 
                         maksimum modal yerdeğiştirme (modal yerdeğiştirme istemi) 
Ec : Betonun elastisite modülü 
Es : Donatı çeliğinin elastisite modülü 
EIeff : Çatlamış kesit rijitliği 
fc : Sargılı betonda beton basınç gerilmesi 
fcc : Sargılı beton dayanımı 
fck : Betonun karakteristik dayanımı 
fco : Sargısız betonun basınç dayanımı 
fcm : Mevcut betonun dayanımı 
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fs : Donatı çeliğindeki gerilme 
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fsu : Donatı çeliğinin kopma dayanımı 
fye : Donatı çeliğinin akma dayanımı (Caltrans) 
fyk : Donatı çeliğinin karakteristik akma dayanımı 
fyw : Enine donatının akma dayanımı 
g : Yerçekimi ivmesi (9.81 m/s2) 
G : Elastomer kayma modülü 
hnet,elastomer : Çelik levhalar hariç elastomer net yüksekliği 
I : Yapı önem katsayısı 
ke : Sargılama etkinlik katsayısı 
kelastomer : Elastomer yanal öteleme rijitliği 
L : Kolon boyu 
Lp : Plastik mafsal boyu 
ℓn : Kolon net boyu 
m : Yapının kütlesi 
mi : Yapının i’ inci katının kütlesi 
MX1 : x deprem doğrultusunda doğrusal elastik davranış için tanımlanan  
                         birinci (hakim) moda ait etkin kütle 
M1 : n’ inci doğal titreşim moduna ait modal kütle 
M22 : Köprünün enine yöndeki eğilme momenti 
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M33 : Köprünün boyuna yöndeki eğilme momenti 
MA : Artık moment kapasitesi 
MD : Düşey yüklerden oluşan moment 
ME : Deprem yükleri altında oluşan moment 
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                         kapasitesi 
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rs : Etki/kapasite oranının sınır değeri 
s : Sargı donatısı boyuna etriye aralığı 
Sa : Elastik spectral ivme 
Sae1 : İtme analizinin ilk adımında birinci moda ait elastik spektral ivme 
Sde1 : İtme analizinin ilk adımında birinci moda ait doğrusal elastik spektral 
                          yerdeğiştirme 
Sdi1 : Birinci moda ait doğrusal elastik olmayan spektral yerdeğiştirme 
T : Burulma momenti 
T1 : Köprünün birinci modal titreşim periyodu 
T1

(1) : Başlangıçtaki (i=1) itme adımında birinci (deprem doğrultusunda  
                          hakim) titreşim moduna ait doğal titreşim periyodu 
TA,TB : Spektrum karakteristik periyotları 
uxN1

(i)               : Binanın tepesinde (N’ inci katında) x deprem doğrultusunda (i)’ inci  
                          itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait yerdeğiştirme 
uxN1

(p)               : Binanın tepesinde (N’ inci katında) x deprem doğrultusunda tepe  
                          yerdeğiştirme istemi 
Vc : Betonun kesme dayanımına katkısı 
Ve : Kolonlarda enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti  
Vw : Sargı donatısı ile karşılanan kesme kuvveti 
Ve : Eğilme kapasitesi ile uyumlu kapasite kesme kuvveti  
V2 : Köprü boyuna doğrultusunda kesme kuvveti  
V3 : Köprü enine doğrultusunda kesme kuvveti 
Vx1

(i) : x deprem doğrultusunda (i)’ inci itme adımı sonunda elde edilen  
                         birinci (hakim) moda ait taban kesme kuvveti 
Φ : Kolon kesit dayanım katsayısı 
ΦxN1 : Binanın tepesinde (N’ inci katında) x deprem doğrultusunda birinci  
                         moda ait mod şekli genliği 
Гx1 : x deprem doğrultusunda birinci moda ait katkı çarpanı 
ρs : Toplam enine donatının hacımsal oranı 
ρx, ρy : İlgili doğrultulardaki enine donatı hacımsal oranı 
εc : Beton basınç birim şekil değiştirmesi 
εcc : Maksimum beton basınç gerilmesi değerinde basınç birim şekil    
                         değiştirmesi 
εcu : Sargılı betondaki maksimum basınç birim şekil değiştirmesi 
εsu : Donatı çeliğinin kopma birim şekil değiştirmesi 
εsy : Donatı çeliğinin akma birim şekil değiştirmesi 
εsh : Donatı çeliğinin pekleşmeli uzama birim şekil değiştirmesi 
ω1

(1) : Başlangıçtaki (i=1) itme adımında birinci (deprem doğrultusunda  
                          hakim) titreşim moduna ait doğal açısal frekans 
ωB : İvme spektrumunda karakteristik periyoda karşı gelen doğal açısal 
                         frekans  
K : Eğrilik 
ϕ : Dönme (radyan)  
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MEVCUT BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL 
OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Bu çalışmada, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak İzmit/Tatlıkuyu 
Karayolu Köprüsü’nün (44+527.915 km) deprem performansı değerlendirilmiştir. 
Söz konusu köprü 4 açıklıklı olup, toplam uzunluğu 65.20m ‘dir. 
 
Mevcut köprünün sonlu elemanlar yöntemini kullanan bir bilgisayar programı 
yardımıyla üç boyutlu modeli kurularak doğrusal elastik ve doğrusal olmayan 
yöntemler ile analizi yapılmış ve sonuçları irdelenmiştir. 
 
Mevcut köprünün doğrusal elastik yöntem ile performansı değerlendirilirken mod 
birleştirme yöntemi kullanılmıştır. Doğrusal elastik yöntem ile köprünün dayanım 
esaslı performansı incelenmiştir. Bu değerlendirmede tasarım depremi olarak 
tariflenen ve aşılma olasılığı 50 yılda % 10 olan deprem altındaki davranışı 
incelenmiştir.  Ayrıca, bu yöntem ile birlikte köprünün üst yapı kısmının, hem tüm 
tabliyeyi temsil eden Tek I Kirişli modeli, hem de 12 adet I kirişli modeli oluşturularak 
iki model karşılaştırılmıştır. 
 
Aynı karayolu köprüsünün doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak şekil değiştirme 
esaslı analizi yapılmıştır. Bu analiz kapsamında  “Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile 
İtme Analizi” ve Zaman Tanım Alanında Hesap” yöntemleri kullanılmıştır.  
 
Karayolu köprüsünün doğrusal olmayan yöntemlerden olan statik itme analizi ile 
köprünün performansı değerlendirilirken, deprem esnasında meydana gelecek olan 
plastik mafsallarda oluşan şekil değiştirmeler, 50 yılda % 50 aşılma olasılığı olan S1 
deprem senaryosu ile 50 yılda %2 aşılma olasılığı olan S2 deprem senaryosu 
altında incelenmiştir. 
 
Karayolu köprüsünün, zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi için 
benzeştirilmiş deprem kayıtları kullanılmıştır. 
 
Doğrusal elastik ve doğrusal olmayan hesap sonuç verileri karşılaştırılarak, mevcut 
köprü için performans değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF AN EXISTING HIGHWAY BRIDGE 
BY LINEAR AND NONLINEAR ANALYSIS METHODS 

SUMMARY 

In this study, the siesmic performance of İzmit/Tatlıkuyu highway bridge 
(44+572.915 km), is evulated by using linear and nonlinear methods. The existing 
bridge has four spans which is totally 65.20m length. 
 
The existing bridge is modeled in a computer program using the finite element 
method and is analyzed by linear elastic and nonlinear methods, then the results are 
discussed. 
 
In the elastic method, Response Spectrum Analysis is used for evaluating the 
performance of the existing bridge. In the linear elastic method, only load resistance 
evaluation is examined. In this evaluation, design earthquake is defined as 10 
percent probability exceeding of occurrence in 50 years İn addition to that, the 
bridge deck is modeled single I beam and 12 unit separate I beam and analysis 
results is discussed in the elastic method. 
 
Deformation based analysis is performed by using nonlinear methods for he same 
bridge. In the content of the analysis “Pushover Analysis” and “Nonlinear Time 
History” methods are used. 
 
Deformations of platic hinges are evaluauted under, 50% probability of exceeding 
ocurrence in 50 years as defined S1 and 2% probability excedding ocurrence in 50 
years as defined S2 in the  the static pushover analysis and performance evaluation 
of nonlinear methods for highway birdge.  
 
In the analysis of highway bridge, adapted earthquake records used for the  
non-linear time history analysis method. 
 
The results of performance evaluation of the existing bridge is compared under 
linear elastic and non-linear analysis. 
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1. GİRİŞ 

Deprem kuşağında yer alan ülkemiz için, mevcut yapıların güvenilirliği sorgulanır 

hale gelmiş, bunun bir sonucu olarak mevcut yapıların deprem performanslarının 

belirlenmesi önem kazanmıştır. Özellikle son on yılda ülkemizde mevcut yapıların 

performanslarının değerlendirilmesi üzerine bir çok çalışma ve uygulama yapılmıştır. 

“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik“ in yedinci 

bölümünde yapıların deprem etkileri altındaki performans değerlendirilmesinde 

uygulanacak hesap adım ve kuralları ile, esas alınacak temel ilkelere yer verilmiştir. 

Performans kavramı çerçevesinde Tatlıkuyu Karayolu Köprüsü’nün “Doğrusal 

Elastik Analizi” ve doğrusal olmayan yöntemlerden “Statik İtme Analizi” ve “Zaman 

Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yöntem” ile analizi yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Yüksek Lisans Tezi kapsamında ayrıntılı olarak sunulmuştur.Mevcut 

köprünün sonlu eleman modeli kurulmuş, kurulan matematiksel modelin analizleri 

sonucunda bulunan sonuçlar, grafikler çizelgeler ve tablolar halinde açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Yapı sisteminin performansının belirlenmesinde kullanılan doğrusal elastik yöntem, 

dayanım esaslıdır. Bu yöntemde temel amaç, betonarme sünek elemanların hasar 

düzeyini belirlemek için etki/kapasite oranı (r) olarak ifade edilen sayısal değerlerin, 

eleman tipine bağlı olarak hasar sınırını tanımlayan sınır etki/kapasite oranları (rs) ile 

karşılaştırılıp, elemanların hangi sınır bölgesinde kaldığına karar vererek yapının 

performansını değerlendirmektir. 

Yapı sisteminin performansının belirlenmesinde doğrusal olmayan yöntemler olan 

“Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü İle İtme Analizi” ve “Zaman Tanım Alanında 

Doğrusal Olmayan Analiz” yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu yöntemler şekil 

değiştirme esasına dayanmaktadır. Herhangi bir deprem senaryosu altında sünek 

davranışa ilişkin plastik şekil değiştirme istemleri, önceden belirlenmiş performans 

hedefine karşı gelen sınır şekil değiştirmeler ile karşılaştırılarak yapısal performans 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. 
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2. YAPININ TANITILMASI 

2.1 Köprünün Mimarisi ve Geometrisi 

• Açıklık Sayısı: 4 

• Köprü Verevliği: 7.80 

• Köprü Genişliği: 10.48 m. 

• Yürüme Yolu Genişliği: 2 m. 

• Ayak Eksenleri Ara Mesafesi: 17.30 m. x 2 + 15.30 m. x 2 

• Üst Yapı Tipi: Prefabrike Öngerilmeli Önçekim I Kiriş 

 

 

Şekil 2.1 : Köprü uydu görünüşü 

2.2 Üst Yapının Tanıtılması 

Prefabrike Öngerilmeli Önçekim I Kirişli Üstyapı Sistemi 

• Tip – 1L = 17.65 m.12 Adet 

• Tip – 2L = 17.20 m.12 Adet 

• Tip – 2L = 15.20 m.12 Adet 

• Tip – 2L = 15.65 m.12 Adet 
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Şekil 2.2 : Köprü genel görünüşü 

 

 

Şekil 2.3 : Köprü ana elemanlarına ait bir görünüş  
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Köprü, toplam 65.20 m. uzunluğunda Ankara – İstanbul D-100 karayolu güzergahı 

üzerinde 44+572.915 km. de yer almaktadır  (Şekil 2.1).  Köprü ekseni ile yol ekseni 

arasında 7.80 ‘lik verevlik bulunmaktadır. Köprü gidiş ve geliş olmak üzere 

birbirinden bağımsız olmakla birlikte, birbirine paralel simetrik iki adet köprüden 

oluşmaktadır. Söz konusu köprü 4 açıklıklı olup toplam 65.20m uzunluğundadır. 

Köprü üst yapısı, öngerilmeli önçekim bitişik I kiriş ve betonarme döşemeden 

oluşmaktadır. Köprü üst yapı genişliği 10.48m. olup, bir köprü enkesitinde 12 adet, 

toplamda ise 24 adet prefabrike kiriş mevcuttur. Öngerilmeli önçekim prefabrike I 

kirişlerin yüksekliği 75cm.’ dir (Şekil 2.5). Bu kirişlerin üstünde yerinde dökme 20cm. 

kalınlığında betonarme döşeme bulunmaktadır. Tabliye ve kirişlerden oluşan 

kompozit üst yapı toplam 96 adet neopren mesnet ile başlık kirişlerine oturmaktadır. 

Kenar açıklıklarında ise üstyapı, elastomer mesnetler vasıtasıyla doğrudan kazık 

başlığına oturmaktadır. Her bir kiriş ucunda bir adet neopren elastomer mesnet 

bulunmaktadr. Elastomer mesnet, dengeleme çukurları ve mesnet takozları her bir 

kirişin iki ucunda da yer almaktadır. 

 

  

Şekil 2.4 : Köprü üst görünüşü 
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Şekil 2.5 : Öngerilmeli I kiriş enkesiti 

 

 

Şekil 2.6 : Orta ayak ve kenar ayak kolon kesiti 
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Şekil 2.7 : Köprü enkesiti 
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2.3 Başlık Kirişi, Kolon ve Temel Detayları 

Başlık kirişi değişken kesitli bir geometriye sahiptir. Uzunluğu 10.55 m. ortalama 

yüksekliği 1.50 m. ‘dir. Kolonlar, uçları dairesel olarak yuvarlatılmış dikdörtgen kesite 

sahip olup, “4.00m. x 1.20m.” boyutlarındadır (Şekil 2.8). Kolon boyları her aksta 

değişmektedir. Temel sistemi, Ø100’lük kazıklı temel sisteminden oluşmaktadır. A1 

ve A2 kenar ayakları 1m. kalınlığında kazık başlığı ve Ø100’lük kazıklardan 

müteşekkildir. 

 

 

Şekil 2.8 : Kolon enkesiti 

 

Çizelge 2.1 : Köprü genel özellikleri 

Aks 
No 

KM 
Kolon              

Boyu (m) 
Temel Sistemi 

Temel                                 
Kalınlığı 

(m) 

Temel                                     
Boyutları (m) 

A1 0+274.288   
Kazıklı Temel                
(Kenar Ayak) 

1.00   

P1 0+291.588 5.646 
Kazıklı Temel                               

( 8 adet Ø 100) 
1.50 5.00 x 9.50 

P2 0+308.888 5.426 
Kazıklı Temel                                     

( 8 adet Ø 100) 
1.50 5.00 x 9.50 

P3 0+324.188 5.463 
Kazıklı Temel                                     

( 8 adet Ø 100) 
1.50 5.00 x 9.50 

A2 0+339.488   
Kazıklı Temel                          
(Kenar Ayak) 

1.00   
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2.4 Malzeme Özellikleri 

Yapı modellenirken kullanılan malzemelerin özellikleri paftalardan alınmıştır. Bilgi 

düzeyinin kapsamlı olduğu bilinmekte ve bunun bir sonucu olarak analiz ve sayısal 

verilerin düzenlenmesinde bilgi düzeyi katsayısı “1” olarak kullanılmıştır    (DBYBHY, 

2007). 

2.4.1 Beton sınıfı 

• Öngerilmeli Kiriş: C40 (fck = 40 MPa) 

• Kazık Başlığı: C25 (fck = 25 MPa) 

• Başlık Kirişi: C25 (fck = 25 MPa) 

• Tabliye: C25 (fck = 25 MPa) 

• Kazıklar : C20 (fck = 20 MPa) 

• Demirsiz Betonlar ( Grobeton): C16 (fck = 16 MPa) 

2.4.2 Betonarme çeliği 

• Betonarme Çeliği: S420 (fyk = 420 MPa) 

• Fretler: S220 (fyk = 220 MPa) 

2.4.3 Öngerilme çeliği 

Yüksek dayanımlı düşük gevşemeli 0.6’’ halatlar. 

• Nominal Çapı: 15.2 

• Çelik Alanı: 139 mm2 

• Kopma Dayanımı: 1860 MPa 

• Çekme Dayanımı: 1580 MPa 

• Elastisite Modülü: 200000 MPa 

2.4.4 Beton paspayları 

• Kazıklar  (Zeminle Temas Eden): 75 mm. 

• Altyapı 

   Ana Donatı: 50 mm 

   Etriye: 38 mm 

• Beton Tabliye 

   Üst donatı: 50 mm 

   Alt donatı: 25 mm 
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3. MODELLEMEDE KULLANILAN ANA UNSURLAR VE TEKNİKLER 

Köprünün matematiksel modeli bilgisayar ortamında kurulurken aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmiştir. 

• Köprünün bilgisayar modeli kurulurken, gerçeğe en yakın şekilde model 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

• Yapının kütlesi olduğunca hassas bir şekilde temsil edilmeye çalışılmıştır. 

• Modelin tamamı çubuk elemanlardan oluşmaktadır. 

• Yapının modellenmesinde yekpare çubuk eleman kullanımı yerine, parçalara 

ayrılmış eşit çubuk elemanlar kullanılmıştır. Böylece yapı kütlesi dağılımı 

daha etkin olarak modele katılmıştır. 

• Kolonların başlık kirişleriyle etkileşim yaptığı bölgelerde, tabliyenin kirişler ile 

başlık kirişinde yer alan elastomerlere oturduğu yerlere kadar olan kesimde 

kütlesi ve ağırlığı olmayan eğilme ve kesme rijitlikleri yüksek fiktif çubuklar 

tanımlanmıştır. Çubuk elemanlar, tanımlanan bu fiktif çubuklarla 

birleştirilmiştir (Şeki 4.1 ve Şekil 4.5). 

• Yapı kütlesinin en az %90’ ı kadar kütle katılımını göz önünde bulunduran 

mod sayısı, modal analize katılmıştır.  

• Neopren elastomer mesnetleri temsilen modelde sadece yatay hareketlere 

açık, yay eleman (spring) kullanılmıştır. 

• Modelde ayrıca kirişlerin deprem takozlarına, depremli durumda çarpmalarını 

modellemek ve gerçeğe en yakın sonuç alabilmek için “gap” yani basınca 

çalışan boşluk elemanı tanımlanmıştır. Bu elemanların rijitlikleri için belirtilen 

boşluklardan sonra programın denklem stabilitesini bozmayacak şekilde 

yüksek değerler girilerek deprem takozlarına çarpmaları modele aktarılmıştır. 

• Bütün çubuk elemanlar kesitlerin ağırlık merkezlerinden tanımlanmıştır. 

• Yüklemelerin tamamlanmasından sonra model, deprem yüklerinin 

kalibrasyonu için analiz edilmiş ve spektral analiz sonucunda elde edilen 

taban kesme kuvvetleri “Eşdeğer Deprem Yükü” yöntemine göre bulunan 

taban kesme kuvvetinin %90 ına denk gelecek şekilde kalibre edilmiştir. 
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4. HESAP MODELİ, ESASLARI VE TANIMLAMALAR 

4.1 Hesap Modeli ve Esasları 

Mevcut köprü için iki ana hesap modeli kurulmuştur. Kurulan modelin, doğrusal 

elastik yöntem ile analiz çerçevesinde modellerinin sonuçları karşılaştırılarak, 

modelleme tekniği ve varsayımlar doğrultusunda, analizlerde gerçeğe en yakın 

sonuç verecek model oluşturulmuştur. SAP2000 bilgisayar programı kullanılarak 

oluşturulan iki modelden ilki, köprü üst yapısını tek bir çubuk eleman kabul ederek 

kesit rijitliklerini o çubuk elemana aktarmaktır. Diğer bir deyişle, 12 adet I kirişin ve 

üstünde yer alan tabliyenin davranışını tek bir çubuk eleman üzerinde oluşturmaktır. 

Bu modelleme tekniğine ve kabulüne “Tek I Kirişli Model” adı verilmiştir (Şekil 4.1 ve 

Şekil 4.2). Kurulan hesap modelinde başlık kirişi, kolonlar ve üst yapıyı oluşturan I 

kirişi ve 20 cm. kalınlığındaki döşeme tek bir çubuk elemandan oluşmaktadır. I kiriş 

ve tabliyenin beraber ve tek bir kesit özelliği gösteren kompozit bir eleman gibi 

çalışması sağlanmıştır. Modelde kirişin oturduğu elastomer mesnet 12 adet 

elastomer mesnedin rijitliğine sahip tek bir doğrusal özellikli yay olarak 

tanımlanmıştır. Elastomer mesnet üzerine oturan I kiriş ile başlık kirişi arasındaki 

ilişki, rijit fiktif çubuk elemanlarla sağlanmıştır. Ayrıca, I kirişler ile deprem takozları 

arasındaki boşlukları (enine yönde 5.5 cm ve boyuna yönde 10.5 cm) temsilen 

basınca çalışan “gap” elemanlar tanımlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.1 : Tek I Kirişli hesap modeli, orta ayak görünüşü 



Şekil 4.2 : Tek I Kiriş

 

Şekil 4.3 : 3 Boyutlu 

 

Şekil 4.4 : 3 Boyutlu
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Tek I Kirişli hesap modeli, kenar ayak görünüşü 

3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, üstten bir görünüş

3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, alttan bir görünüş

 

örünüş 

 

ir görünüş 
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İkinci modelde ise, köprü üst yapısına ait 12 adet I kiriş, tek tek çubuk eleman 

alınarak modellenmiştir. I kirişlerin üstünde yer alan tabliye,  I kirişin ve onun 

genişliği kadar olan kısmın bir bütün olarak düşünülerek kompozit elemana 

dönüştürülmesi sonucu kendi birim ağırlığı ve kendi birim kütlesi ile işleme 

sokulmuştur. Bu modelleme tekniğine ve kabulüne “12 I Kirişli Model” adı verilmiştir 

(Şekil 4.5 ve Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.5 : 12 I Kirişli hesap modeli, orta ayak görünüşü 

 

 

Şekil 4.6 : 12 I Kirişli hesap modeli, kenar ayak görünüşü 



Kurulan bu hesap modelinde de başlık kirişi, kolonlar ve üst yapıyı oluşturan 12 adet 

I kirişi ve 20 cm. kalınlığındaki döşeme

Böylece analiz sırasında yapının burulma hareketi 

her I kiriş, başlık kirişine bir adet elastomer mesnet ile oturmaktadır.

kirişlerin oturduğu elastomer mesnetler tek bir elastomer mesnedin rijitliğine sahip 

tek bir doğrusal özellikli yay olarak tanımlanmıştır. Elastomer mesnet üzerine oturan 

I kiriş ile başlık kirişi arasındaki ilişki

Kirişli model de olduğu gibi bu modelde de, I kirişler ile deprem takozları arasındaki 

boşlukları (enine yönde 5.5 cm ve boyuna yönde 10.5 cm) temsilen basınca çalışan 

“gap” elemanlar tanımlanmıştır.

 

Şekil 4.7 : 3 Boyutlu 

Şekil 4.8 : 3 Boyutlu 
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Kurulan bu hesap modelinde de başlık kirişi, kolonlar ve üst yapıyı oluşturan 12 adet 

kalınlığındaki döşeme, ayrı ayrı çubuk elemandan oluşmaktadır.

Böylece analiz sırasında yapının burulma hareketi temsil edilebilmektedir.

başlık kirişine bir adet elastomer mesnet ile oturmaktadır. Bu nedenle 

mer mesnetler tek bir elastomer mesnedin rijitliğine sahip 

tek bir doğrusal özellikli yay olarak tanımlanmıştır. Elastomer mesnet üzerine oturan 

I kiriş ile başlık kirişi arasındaki ilişki, rijit fiktif çubuk elemanlarla sağlanmıştır. 

e olduğu gibi bu modelde de, I kirişler ile deprem takozları arasındaki 

boşlukları (enine yönde 5.5 cm ve boyuna yönde 10.5 cm) temsilen basınca çalışan 

“gap” elemanlar tanımlanmıştır. 

3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, üstten bir görünüş

 

3 Boyutlu Tek I Kirişli hesap modeli, alttan bir görünüş

  

Kurulan bu hesap modelinde de başlık kirişi, kolonlar ve üst yapıyı oluşturan 12 adet 

ayrı ayrı çubuk elemandan oluşmaktadır. 

temsil edilebilmektedir. Modelde 

Bu nedenle 

mer mesnetler tek bir elastomer mesnedin rijitliğine sahip 

tek bir doğrusal özellikli yay olarak tanımlanmıştır. Elastomer mesnet üzerine oturan 

rijit fiktif çubuk elemanlarla sağlanmıştır. Tek I 

e olduğu gibi bu modelde de, I kirişler ile deprem takozları arasındaki 

boşlukları (enine yönde 5.5 cm ve boyuna yönde 10.5 cm) temsilen basınca çalışan 

 

örünüş 

 

örünüş 
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4.2 Model Elemanları ve Tanımlamaları 

4.2.1 Köprü üst yapı zati yük analizi 

Köprüye ait zati yük ve malzeme ağırlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda tanımlanmıştır. 

Öngerilmeli kirişin enkesit alanı: 0.3296 m2 

Oto korkuluk : 1 kN/m 

Yaya korkuluğu: 0.5 kN/m 

Tretuvar yolu genişliği: (2 m. + 0.475 m.) = 2.475 m. 

Prefabrike elemanın alanı : (0.8 m. x 0.075 m.) = 0.06 m2 

 

Öngerilmeli Kiriş Ağırlığı: 12 adet x 0.3296 m2 x 25 kN/m3 = 98.88 kN/m 

Döşeme Zati Ağırlığı : 10.48 m. x 0.2 m. x 25 kN/m3 = 52.40 kN/m 

Tretuvar: 2.475 m. x 0.25 m. x 25 kN/m3 = 15.47 kN/m 

Asfalt Kaplama Ağırlığı: 8 m. x 0.06 m. x 24 kN/m3  = 11.52 kN/m 

Korkuluk Ağırlığı: 1 adet x (1 kN/m + 0.5 kN/m)= 1.5 kN/m 

Prefabrike Eleman Ağırlığı: 1 adet x 0.06 m2 x 25 kN/m3 = 1.5 kN/m 

 

Köprü üst yapı birim uzunluğunun ağırlığı=181.27 kN/m 

 

• Bir kenar ayak elastomer mesnetine gelen zati yük 

181.27 kN/m  x 17.3 m. x 0.5 / 12 adet = 130.66 kN/mesnet 

• Bir orta ayak elastomer mesnetine gelen zati yük 

181.27 kN/m  x 17.3 m. / 12 adet = 261.33 kN/mesnet 

4.2.2 Tabliye çubuk elemanı 

Tek I Kirişli modelde I kiriş ve 20 cm. kalınlığındaki döşeme bir bütün olarak tabliye 

çubuk elemanı şeklinde modellenmiştir. Tabliye kesiti kompozit olarak düşünülürse ; 

 

 Şekil 4.9 : Tek I Kirişli  tabliye kesiti ve atalet eksenleri 
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Tabliyeyi temsil eden çubuk eleman özellikleri, 
• Alanı: 6.301 m2 

• X yönlü atalet momenti: 0.7173 m4 

• Y yönlü atalet momenti: 51,981 m4 

 

Tabliye kesiti için, eğilme rijitliği ve alanı, Autocad programı yardımıyla eleman 

enkesiti “region” komutuyla bir bölge halinde tanımlanmış ve “massprop” komutu ile 

kesitin enkesit özellikleri görüntülenmiştir. Bu komut kullanılırken, global orijini, “ucs” 

komutu ile eleman ağırlık merkezine taşımak gerekmektedir. 

 

Tabliyeyi temsil edecek çubuk elemanın özkütlesi ve özağırlığı ; 

• Birim Ağırlığı: 181.27 kN/m / 6.301 m2 = 28.769 kN/m3 

• Birim Kütlesi: 28.769 kN/m3 / 9.81 m/s2 = 2.933 kNs2/m4 

 

Tek I Kirişli modelde tabliye çubuk elemanı, 28.769 kN/m3 birim ağırlıklı, 

2.933 kNs2/m4 birim kütleye sahip 6.301 m2 enkesitli çubuk eleman olarak 

tanımlanmıştır. 

 

12 I Kirişli modelde her bir I kiriş ve üstünde yer alan döşeme parçası,  kompozit bir 

yapı oluşturarak modele aktarılmıştır. Köprü üst yapısı için, kurulan modelde iki ayrı 

çubuk eleman tanımlanmıştır. Tretuvar kenarında yer alan 2 adet I kiriş (“Kenar I 

Kiriş” olarak adlandırılacak) ile geriye kalan on adet I kiriş (“Orta I Kiriş”) farklı 

enkesit ve birim ağırlıklı olarak modellenmiştir. Bunun sebebi ise, köprü enkesitine 

bakıldığı zaman, sol kenar kısımda yer alan I kiriş üstündeki yürüme yolu 

kalınlığının, orta kısımlarda yer alan mevcut döşeme kalınlığından farklı olmasıdır. 

 

Şekil 4.10 : 12 I Kirişli modele ait çubuk eleman kesitleri 



Şekil 4.10’ daki kesitlere sahip elemanlar Sap2000 sonlu elemanlar programında 

kesit tasarım modülü yardımıyla Şekil 4.

Şekil 4.
                   

 

Orta I Kiriş ve Kenar I 

ağırlıkları ve birim kütleleri ile 

 

Orta I Kirişe ait yük a

 

Öngerilmeli Kiriş Ağırlığı

Döşeme Ağırlığı  : 8 m. x 0.2 m. x 25 

Asfalt Kaplama Ağırlığı

 

• Orta I Kirişin birim uzunluğunun ağırlığı                  

 

Orta I Kirişi temsil eden çubuk elemanın
• Alanı: 0.4656 
• X yönlü atalet momenti
• Y yönlü atalet momenti

 

Orta I Kiriş için, eğilme rijitliği ve alanı, Autocad programı yardımıyla eleman enkesiti 

“region” komutuyla bir bölge halinde tanımlanmış ve “massprop” komutu ile kesitin 

enkesit özellikleri görüntülenmiştir.
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ki kesitlere sahip elemanlar Sap2000 sonlu elemanlar programında 

modülü yardımıyla Şekil 4.11’ deki gibi oluşturulmuştur.

4.11 : Sap2000 programında tanımlanan Orta I Kiriş
                   ve Kenar I Kirişi temsil eden çubuk elemanlar

enar I Kiriş Şekil 4.10’ da verilen enkesitlere sahip 

ağırlıkları ve birim kütleleri ile Sap2000 programına girilmiştir.   

analizi 

ngerilmeli Kiriş Ağırlığı   : 1 adet x 0.3296 m2 x 25 kN/m3  =8.24 

8 m. x 0.2 m. x 25 kN/m3 / 10 adet kiriş   =4 kN/m

Asfalt Kaplama Ağırlığı    : 8 m. x 0.06 m. x 24 kN/m3 / 10 adet kiriş

birim uzunluğunun ağırlığı                       13.39 kN/m

temsil eden çubuk elemanın, 

 m2 

X yönlü atalet momenti: 0.0460 m4 

Y yönlü atalet momenti: 0.0165 m4 

için, eğilme rijitliği ve alanı, Autocad programı yardımıyla eleman enkesiti 

“region” komutuyla bir bölge halinde tanımlanmış ve “massprop” komutu ile kesitin 

enkesit özellikleri görüntülenmiştir. 

ki kesitlere sahip elemanlar Sap2000 sonlu elemanlar programında 

ki gibi oluşturulmuştur. 

 

Orta I Kiriş 
eden çubuk elemanlar 

verilen enkesitlere sahip kendi birim 

 kN/m  

4 kN/m 

/ 10 adet kiriş=1.15 kN/m 

13.39 kN/m  

için, eğilme rijitliği ve alanı, Autocad programı yardımıyla eleman enkesiti 

“region” komutuyla bir bölge halinde tanımlanmış ve “massprop” komutu ile kesitin 
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Orta I Kirişi temsil edecek çubuk elemanın özkütlesi ve özağırlığı ; 

• Birim Ağırlığı: 13.39 kN/m / 0.4656 m2 = 28.762 kN/m3 

• Birim Kütlesi: 28.762 kN/m3 / 9.81 m/s2 = 2.932 kNs2/m4 

 

12 I Kirişli modelde Orta I Kiriş, 28.762 kN/m3 birim ağırlıklı, 2.932 kNs2/m4 birim 

kütleye sahip, 0.4656 m2 enkesitli çubuk eleman olarak tanımlanmıştır. 

 

Kenar I Kirişe ait yük analizi 

 

Öngerilmeli Kiriş Ağırlığı  : 1 adet x 0.3296 m2 x 25 kN/m3    =8.24 kN/m  

Döşeme Ağırlığı  : 2 m. x 0.2 m. x 25 kN/m3 / 2 adet kiriş  =5 kN/m 

Tretuvar Ağırlığı      : 2 m. x 0.25 m. x 25 kN/m3 / 2 adet kiriş  =6.25 kN/m 

Korkuluk Ağırlığı          : 1 adet x (1 kN/m + 0.5 kN/m)=1.5 kN/m 

Prefabrike Panel Ağırlığ  : 1 adet x 0.06 m2 x 25 kN/m3 =1.5 kN/m 

 

• Kenar I Kirişin birim uzunluğunun ağırlığı                       22.49 kN/m 

 

Kenar I Kirişi temsil eden çubuk elemanın, 
• Alanı: 0.6356 m2 

• X yönlü atalet momenti: 0.0870 m4 

• Y yönlü atalet momenti: 0.0231 m4 

 

Kenar I Kiriş için, eğilme rijitliği ve alanı, Autocad programı yardımıyla eleman 

enkesiti “region” komutuyla bir bölge halinde tanımlanmış ve “massprop” komutu ile 

kesitin enkesit özellikleri görüntülenmiştir. 

Kenar I Kirişi temsil edecek çubuk elemanın özkütlesi ve özağırlığı ; 

• Birim Ağırlığı: 22.49 kN/m / 0.6356 m2 = 35.383 kN/m3 

• Birim Kütlesi: 35.383 kN/m3 / 9.81 m/s2 = 3.607 kNs2/m4 

 

12 I Kirişli modelde Kenar I Kiriş, 35.383 kN/m3 birim ağırlıklı, 3.607 kNs2/m4 birim 

kütleye sahip, 0.6356 m2 enkesitli çubuk eleman olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca, başlık kirişinin sağ tarafında yer alan 0.475 m.’ lik tretuvar kısmı, sağdaki ilk I 

kirişe dışarıdan yayılı yük şeklinde girilmiştir. 

Tretuvarın birim uzunluğunun ağırlığı : 0.475 m. x 0.45 m. x 25 kN/m3 = 5.4 kN/m 
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4.2.3 Döşeme çubuk elemanı 

Döşeme çubuk elemanı tanımlanırken tabliye betonunun, asfaltın, yaya ve oto 

korkulukların bu kesimde devam ettiği dikkate alınmıştır. 

 Tek I Kirişli modelde döşemeyi temsil eden çubuk elemanın, 
• Alanı: 2.7989 m2 

• X yönlü atalet momenti: 0.0347 m4 

• Y yönlü atalet momenti: 31.2899 m4 

 

Atalet momenti eksenleri, düşey eksende  “y yönlü atalet momenti” ve yatay yönde 

ise “x yönlü atalet momenti” eksenleri olarak kabul edilmiştir. 

 

Döşemeye ait yük analizi 

 

Döşeme Ağırlığı  : 0.2 m. x 10.475 m. x 25 kN/m3  =52.375 kN/m 

Tretuvar Ağırlığı      : 2.475 m. x 0.25 m. x 25 kN/m3 = 15.47 kN/m 

Korkuluk Ağırlığı          : 1 adet x (1 kN/m + 0.5 kN/m)=1.5 kN/m 

Prefabrike Panel Ağırlığı  : 1 adet x 0.06 m2 x 25 kN/m3=1.5 kN/m 

 

• Döşemenin birim uzunluğunun ağırlığı                       70.845 kN/m   

 

Tek I Kirişli modelde döşemeyi  temsil eden çubuk elemanın özkütlesi ve özağırlığı ; 

• Birim Ağırlığı: 70.845 kN/m / 2.7989 m2 = 25.312 kN/m3 

• Birim Kütlesi: 25.312 kN/m3 / 9.81 m/s2 = 2.580 kNs2/m4 

 

Tek I Kirişli modelde döşeme, 25.312 kN/m3 birim ağırlıklı, 2.580 kNs2/m4 birim 

kütleye sahip, 2.7989 m2 enkesitli çubuk eleman olarak tanımlanmıştır. 

 

12 I Kirişli modelde döşemeyi temsil eden çubuk eleman 0.2 x 0.77 m. kesit alanına 

sahip betonarme çubuk eleman şeklinde modellenmiştir. Yapı kütlesi ve rijitliği çok 

az olan bu eleman, kendi kesit özellikleri ve rijitliği ile modele aktarılmıştır. Bu 

döşeme parçası başlık kirişi üzerine oturan I kirişlerin, kiriş oturma mesafeleri 

arasında kalan yaklaşık 10 cm. ‘lik bir bölümde yer almaktadır. 
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4.2.4 Başlık kirişi çubuk elemanı 

Başlık kirişi kesit özellikleri ve görünüşü Şekil 4.12’ de verilmiştir. Başlık kirişi 

Sap2000 programına eğilme rijitliği 1.5 m. x 1.7 m. enkesitine sahip çubuk eleman 

olarak tanımlanıp, modele aktarılmıştır.  

 

 

Şekil 4.12 : Başlık kirişi görünümü ve boyutları 

4.2.5 Kolon çubuk elemanı 

Kolon çubuk elemanın enkesiti, atalet momenti değerleri Autocad programı 

“massprop” komutu yardımıyla hesaplanmış, Sap2000 programına kesit tasarım 

modülü yani “general section” olarak özellikleri dışarıdan girilen kesit olarak 

tanımlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.13 : Sap2000 kolon kesiti tanımlaması 

 

• Kolon Enkesit Alanı: 4.4910 m2 
 

• Köprü Boyuna Yönde Atalet Momenti: 0.5050 m4 
 

• Köprü Enine Yönde Atalet Momenti: 5.3201 m4 
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5. DOĞRUSAL ELASTİK YÖNTEMLE PERFORMANSIN BELİRLENMESİ 

5.1 Kesit Hasar Sınırları 

Sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç sınır durumu tanımlanmıştır (DBYBHY, 

2007). Bunlar Minimum Hasar Sınırı (MN), Güvenlik Sınırı (GV) ve Göçme Sınırı 

(GÇ)’dır (DBYBHY,2007). Minimum hasar sınırı kritik kesitte elastik ötesi davranışın 

başlangıcını, güvenlik sınırı kesitin dayanımını güvenli olarak sağlayabileceği elastik 

ötesi davranışın sınırını, göçme sınırı ise kesitin göçme öncesi davranışının sınırını 

tanımlamaktadır. Eksenel basınç ve kesme gibi etkiler altında kapasitesine ulaşan 

gevrek elemanlar için elastik ötesi davranışa izin verilmemektedir. 

5.2 Kesit Hasar Bölgeleri 

Kritik kesitleri MN’ye ulaşmayan elemanlar Minimum Hasar Bölgesi’nde, MN ile GV 

arasında kalan elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi’nde, GV ve GÇ arasında kalan 

elemanlar İleri Hasar Bölgesi’nde, GÇ’yi aşan elemanlar ise Göçme Bölgesi’nde yer 

alırlar (Şekil 5.1). 

 

Şekil 5.1 : Kesit hasar bölgeleri ve performans sınırları grafiği 

 

  



24 

5.3 Kesit ve Eleman Hasarlarının Belirlenmesi 

Hesaplanan iç kuvvetlerin ve/veya şekil değiştirmelerin, kesit hasar sınırına karşı 

gelmek üzere tanımlanan sayısal değerler ile karşılaştırılması sonucunda, kesitlerin 

hangi hasar bölgelerinde olduğuna karar verilecektir. Eleman hasarı, elemanın en 

fazla hasar gören kesitine göre belirlenecektir (DBYBHY, 2007). 

5.4 Yapının Deprem Performansının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

Yapıların deprem etkileri altındaki performanslarının değerlendirmesi, genel olarak 

iki farklı kritere göre yapılabilmektedir. Doğrusal elastik değerlendirme yöntemlerinin 

esasını oluşturan ve dayanım (kuvvet) bazlı değerlendirme adı verilen birinci tür 

değerlendirmede, yapı elemanlarının dayanım kapasiteleri elastik deprem 

yüklerinden oluşan ve doğrusal teoriye göre hesaplanan etkilerle karşılaştırılmakta 

ve yapı elemanının sünekliğini göz önüne alan, eleman bazındaki bir tür deprem 

yükü azaltma katsayıları çerçevesinde, yapıdan beklenen performans hedefinin 

sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir. Kısaca, yapıda doğrusal elastik analiz 

sonucunda bulunan iç kuvvetler ile elde edilen dayanım talebinin dayanım kapasitesi 

ile karşılaştırılması esasına dayanır. 

Doğrusal elastik olmayan değerlendirme yöntemlerinin esasını oluşturan, 

yerdeğiştirme ve şekil değiştirme bazlı değerlendirmenin esas alındığı ve genel 

olarak malzeme ve geometri değişimleri bakımından doğrusal olmayan sistem 

hesabına dayanan yöntemlerde ise, belirli bir deprem etkisi için yapıdaki 

yerdeğiştirme istemine ulaşıldığında, yapıdan beklenen performans hedefinin 

sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir. Bir başka deyişle, elemanlarda deprem 

yükleri altında plastik şekil değiştirmeler oluşup oluşmadığı ve bunların ne düzeyde 

kaldığı incelenmektedir (Özer, 2007). 

5.5 Değerlendirmede Kullanılacak Deprem Etki Seviyeleri 

• S1 depremi (Servis depremi ): 50 yılda aşılma olasılığı %50 olan depremi esas 

almaktadır. S1 depreminin tekrarlanma periyodu 72 yıldır. S1 deprem 

spektrumu, tasarım deprem spektrumunun ordinatlarının yaklaşık yarısı 

kadardır. S1 depremi altında yapıda minimum ya da ihmal edilebilecek seviyede 

hasar oluşması beklenir. 
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• Tasarım depremi : 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depremi esas almaktadır. 

Tasarım depreminin tekrarlanma periyodu 475 yıldır. Deprem spektrumu 

tasarımı için kullanılan depreme benzeştirilerek elde edilir. 

 

• S2 depremi (En büyük deprem) : 50 yılda aşılma olasılığı % 2 olan depremi esas 

almaktadır. S2 depreminin tekrarlanma periyodu 2475 yıldır. S2 deprem 

spektrumu, tasarım deprem spektrumunun ordinatlarının yaklaşık 1.5 katı 

kadardır. Köprü ayaklarında görülebilecek plastik şekil değiştirmelerin belirli 

sınırların altında kalması istenir. 

5.6 Doğrusal Elastik Analiz İle İlgili Açıklamalar 

 

Şekil 5.2 : Tek I Kirişli olarak modellenmiş köprü modeli 

 

Şekil 5.3 : 12 I Kirişli olarak modellenmiş köprü modeli 

 

Doğrusal analiz için iki farklı model kurulmuştur. Bu modellere ait mod şekilleri ve 

periyodları Şekil 5.4 – 5.9 ‘da gösterilmiştir. Bölüm 4’ de açıklaması yapılan üstyapı, 

başlık kirişi ve kolonlara sahip iki model oluşturulmuştur. 
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Şekil 5.4 : Tek I Kirişli modelde 1. Mod şekli  (T=0.649 sn.) 

 

 

Şekil 5.5 : Tek I Kirişli modelde 2. Mod şekli  (T=0.549 sn.) 

 

 

 Şekil 5.6 : Tek I Kirişli modelde 3. Mod şekli  (T=0.533 sn.) 

 

Köprü Sap2000 ile modellendikten sonra, zemin sınıfına bağlı olarak spektrum elde 

edilmiştir. Köprü için AASHTO Division 1A 3.5 ‘e göre zemin sınıfı “3” olarak 

verilmiştir. Bu değer Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’ 

de “Z3” olarak tanımlanan zemin sınıfına karşı gelmektedir. Spektrumun elde 

edilmesinde yapı önem katsayısı I=1 ve yapı davranış katsayısı R=1 olarak 

alınmıştır.  
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Şekil 5.7 : 12 I Kirişli modelde 1. Mod şekli  (T=0.576 sn.) 

 

 

Şekil 5.8 : 12 I Kirişli modelde 2. Mod şekli  (T=0.538 sn.) 

 

 

Şekil 5.9 : 12 I Kirişli modelde 3. Mod şekli  (T=0.530 sn.) 
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Tasarım depremi olarak tanımlanan deprem spektrumu altında yapı elemanlarının 

kuvvete dayalı analizi yapılmıştır. Spektruma ait ivme – periyot grafiği Şekil 5.10’ de 

verilmiştir.  

Doğrusal elastik analizde mod birleştirme yöntemi kullanılmıştır. Performans 

değerlendirmesi aşamasında, önce yapı elemanlarının kırılma türü belirlenmiştir. 

Kırılma türü eğilme ise “sünek”, kesme ise “gevrek olarak sınıflandırılmıştır. 

Yapı kendi ağırlığı altında analiz edilmiştir. Depremli durum kombinasyonlarında 

AASHTO 2002 Çizelge 3.22.1A’ ya (Şekil 5.11) göre köprü tasarımında hareketli 

yükler katılmamıştır. Bu yükler çesitli yükleme kombinasyonları oluşturarak 

analizlere katılmıştır. Yükleme kombinasyonları ; 

G : Ölü Yük ; EQ : Deprem Etkisi 

• 1.3 [1.0G + 1EQ]  

• 1.3 [1.0G - 1EQ] olarak belirlenmiştir. 

Köprü kolonlarının çatlamış kesite ait etkin eğilme rijitlikleri ile çalışılmıştır. Etkin 

eğilme rijitlikleri Türk Deprem Yönetmeliği” inde belirtilen kriterlere uygun olarak 

hesaplanmıştır. Her iki model için de belirtilen deprem spektrumu kullanılmış ve 

kesit tesirleri belirlenen deprem yükleri altında incelenmiş ve kesit dayanımları ile 

karşılaştırılmıştır.  

 

 

Şekil 5.10 : Tasarım depremi için oluşturulmuş “spektral ivme – periyot” spektrumu 
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Şekil 5.11 : β ve γ Katsayıları çizelgesi (ASHTO (2002) ; Çizelge 3.22.1A) 

5.7 Doğrusal Elastik Analiz Hesapları 

Mevcut köprünün performansının değerlendirilmesinde, hesap yöntemi olarak mod 

birleştirme yöntemi seçilmiştir. Modal kütle katılımının en az %90 ‘ının sağlanması 

kuralına uyulmuştur (Çizelge 5.1 ve 5.2). Köprü için doğal titreşim periyotları Ritz 

metodu ile belirlenmiştir. Derzlerle ayrılmamış, yüksek kolonlara sahip olmayan 

köprülerde yapının hakim periyodunun boyuna doğrultuda oluşması beklenir. Diğer 

periyotların ise, enine doğrultuda ve burulma şeklinde oluşması beklenir. Köprü 

modeli çubuk elemanlarla modellenmiş ve analizi Tek I Kirişli model ve 12 I Kirişli 

model için yapılmıştır. Analiz sonuçları beklenildiği gibi, her iki model için de 

köprünün birinci hakim periyodunun boyuna yönde, ikinci periyodunun enine yönde 

ve üçünü periyodunun da burulma şeklinde oluştuğu görülmektedir.  

Köprü kolonlarının her biri, köprü enine ve boyuna yönünde konsol olarak 

çalışmaktadır. Bu nedenle en büyük kesit tesirleri kolon alt ucunda meydana 

gelmektedir. Kolonlarda kesit kaybı veya donatı azaltılmasının yapılmadığı paftalara 

dayanarak bilinmektedir. Köprü kolonlarının alt uçlarında, diğer bir deyişle köprü 

kolonun temel üst kotundan ilk 1.5 m. sinde donatı sıklaştırması yapıldığı yine 

paftalardan görülmüştür. 
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Çizelge 5.1 : Tek I Kirişli modele ait periyodlar ve modal kütle katılım oranları 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepType StepNum Period SumUX SumUY SumRZ 

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0.649 0.0002 0.9310 0.0003 

MODAL Mode 2 0.549 0.5421 0.9318 0.1767 

MODAL Mode 3 0.533 0.5423 0.9328 0.2358 

MODAL Mode 4 0.513 0.8190 0.9330 0.7925 

MODAL Mode 5 0.500 0.8212 0.9335 0.8178 

MODAL Mode 6 0.181 0.8212 0.9391 0.8180 

MODAL Mode 7 0.175 0.8212 0.9391 0.8180 

MODAL Mode 8 0.172 0.8212 0.9968 0.8180 

MODAL Mode 9 0.134 0.8212 0.9970 0.8189 

MODAL Mode 10 0.118 0.8212 0.9974 0.8207 

MODAL Mode 11 0.096 0.8212 0.9977 0.8209 

MODAL Mode 12 0.089 0.8713 0.9977 0.8441 

MODAL Mode 13 0.086 0.9281 0.9977 0.9112 

MODAL Mode 14 0.039 0.9995 0.9977 0.9705 

MODAL Mode 15 0.035 0.9995 0.9994 0.9705 

 

Çizelge 5.2 : 12 I Kirişli modele ait periyodlar ve modal kütle katılım oranları 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepType StepNum Period SumUX SumUY SumRZ 

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0.576 0.0036 0.8688 0.0003 

MODAL Mode 2 0.538 0.4602 0.8785 0.1666 

MODAL Mode 3 0.530 0.4604 0.8804 0.2058 

MODAL Mode 4 0.506 0.8047 0.8806 0.7432 

MODAL Mode 5 0.498 0.8098 0.8811 0.8154 

MODAL Mode 6 0.337 0.8098 0.8811 0.8205 

MODAL Mode 7 0.326 0.8098 0.8811 0.8214 

MODAL Mode 8 0.281 0.8098 0.8811 0.8219 

MODAL Mode 9 0.269 0.8098 0.8812 0.8219 

MODAL Mode 10 0.131 0.8098 0.9251 0.8224 

MODAL Mode 11 0.126 0.8098 0.9975 0.8314 

MODAL Mode 12 0.100 0.8156 0.9975 0.8345 

MODAL Mode 13 0.091 0.8284 0.9976 0.8523 

MODAL Mode 14 0.039 0.9928 0.9976 0.9669 

MODAL Mode 15 0.022 0.9938 0.9989 0.9670 
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Deprem hesabına ve yapının performans değerlendirmesine başlanmadan önce 

yapı için, toplam kütlelerle uyumlu yüklerin göz önüne alındığı ve çatlamamış 

kesitlere ait eğilme rijitliklerinin kullanıldığı bir ön düşey yük hesabı yapılmıştır. Bu 

hesap sonucu, bulunan eksenel kuvvet değerine göre çatlamış kesite ait etkin 

eğilme rijitliği bulunmuştur (Çizelge 5.3 ve 5.4). 

Çizelge 5.3 : Tek I Kirişli modele ait kolon çatlamış kesit rijitlikleri 

 

Çizelge 5.4 : 12 I Kirişli modele ait kolon çatlamış kesit rijitlikleri 

 

 

Yapı elemanlarının hasar düzeyinin belirlenmesinde kırılma türü etkin bir rol 

oynamaktadır. Performans değerlendirmesinde kullanılan etki / kapasite oranı “r” 

yalnızca sünek elemanlar için hesaplanır (DBYBHY, 2007). Çünkü sünek elemanlar 

eğilme momenti etkisinde göçerler. Kesme dayanımları ve eksenel yük dayanımları 

daha yüksektir. Yapı elemanın sünek olarak tanımlanabilmesi için kesme kapasitesi 

“Vr” ‘nin kesme kuvveti “Ve” ‘den daha büyük olması gerekir. Aksi durumda ise, bu 

elemanlar gevrek eleman sınıfında sayılırlar. Sünek eleman olarak sayılabilmeleri 

için bu elemanların kritik kesitlerinde eğilme kapasitesi ile uyumlu olarak hesaplanan 

kesme kuvveti Ve’nin tanımlanan bilgi düzeyi ile uyumlu mevcut malzeme dayanımı 

değerleri kullanılarak TS-500’e göre hesaplanan kesme kapasitesinin Vr’ yi 

aşmaması gerekmektedir. Ve’ nin hesabında pekleşmeli taşıma gücü momentleri 

yerine taşıma gücü momentleri kullanılacaktır. Düşey yükler ile birlikte Ra=1 alınarak 

depremden hesaplanan toplam kesme kuvvetinin Ve’ den küçük olması durumunda 

ise Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Bu analiz kolon alt uçlarında yapılmış 

NORMAL  
KUVVET

A C f cm

kN m2 N/mm2

P1 4616 4.491 25 0.041

P2 4306 4.491 25 0.038

P3 4165 4.491 25 0.037

0.202

0.202

0.202

2.128

2.128

2.128

KOLON        
AKS NO

ATALET MOMENTİ        
BOYUNA YÖNDE

ATALET MOMENTİ        
ENİNE YÖNDE

KOLON ÇATLAMIŞ KESİT RİJİTLİKLERİ (TEK KİRİŞLİ MODEL)

 (m4)  (m4)

N D /(A C *f cm )

NORMAL  
KUVVET

A C f cm

kN m2 N/mm2

P1 4676 4.491 25 0.042

P2 4403 4.491 25 0.039

P3 4195 4.491 25 0.037

0.202 2.128

0.202 2.128

0.202 2.128

KOLON ÇATLAMIŞ KESİT RİJİTLİKLERİ (12 KİRİŞLİ MODEL)

KOLON        
AKS NO

ATALET MOMENTİ     
BOYUNA YÖNDE

ATALET MOMENTİ        
ENİNE YÖNDE

 (m4)  (m4)

N D /(A C *f cm )
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ve bununla ilgili çalışma Çizelge 5.5, 5.6, 5.7 ve 5.8’ de verilmiştir. Mevcut köprünün 

kolonlarının kırılma türünün sünek olduğunu görülmektedir.  

Çizelge 5.5 : Köprü boyuna doğrultuda 12 I Kirişli modele ait kolon kırılma türü 

KOLON 
AKS NO 

ln Vw Vc Vr Ve Eleman 
Kırılma Türü (m) (kN) (kN) (kN) (kN) 

P1 5.65 10091.87 4501.43 14593.30 3946.90 SÜNEK 

P2 5.43 10091.87 4444.49 14536.36 4106.81 SÜNEK 

P3 5.46 10091.87 4465.37 14557.23 4084.25 SÜNEK 

 

Çizelge 5.6 : Köprü enine doğrultuda 12 I Kirişli modele ait kolon kırılma türü 

KOLON 
AKS NO 

ln Vw Vc Vr Ve Eleman 
Kırılma Türü (m) (kN) (kN) (kN) (kN) 

P1 5.65 12661.11 4705.65 17366.76 5935.00 SÜNEK 

P2 5.43 12661.11 4670.73 17331.84 4960.00 SÜNEK 

P3 5.46 12661.11 4665.47 17326.58 4196.00 SÜNEK 

 

Çizelge 5.7 : Köprü boyuna doğrultuda Tek I Kirişli modele ait kolon kırılma türü 

KOLON 
AKS NO 

ln Vw Vc Vr Ve Eleman 
Kırılma 

Türü (m) (kN) (kN) (kN) (kN) 

P1 5.65 10091.87 4520.53 14612.39 3829.00 SÜNEK 

P2 5.43 10091.87 4456.51 14548.35 4048.00 SÜNEK 

P3 5.46 10091.87 4450.18 14542.05 4032.00 SÜNEK 

 

Çizelge 5.8 : Köprü enine doğrultuda Tek I Kirişli modele ait kolon kırılma türü 

KOLON 
AKS NO 

ln Vw Vc Vr Ve Eleman 
Kırılma 

Türü (m) (kN) (kN) (kN) (kN) 

P1 5.65 12661.11 4703.25 17364.36 4918.00 SÜNEK 

P2 5.43 12661.11 4663.34 17324.45 4581.00 SÜNEK 

P3 5.46 12661.11 4563.68 17314.79 4057.00 SÜNEK 
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Dayanım esaslı performans değerlendirmesinde, kolonların kesit taşıma güçleri,  

beton modeli olarak Mander modelini esas alan “XTRACT” kesit analizi programı 

yardımı ile hesaplanmıştır. Ayrıca doğrusal olmayan analiz için de sargılı beton 

modeli olarak “Mander Beton Modeli” esas alınmıştır. Bununla ilgili kapsamlı bilgi 

Bölüm – 6’ da verilmiştir. 

Mevcut köprünün her iki model içinde yapılan analizleri sonucunda belirlenen yük 

kombinasyonları altında, elemanların kesit tesirleri okunmuş ve en olumsuz kesit 

tesirleri çizelgeler halinde verilmiştir. 

DBYBHY (2007) Bölüm-7’ ye göre kırılma türü eğilme olan sünek elemanların 

kesitlerinin eğilme etki/kapasite oranı, sadece deprem etkisi altında hesaplanan 

kesit momentinin, kesit artık moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilir. Kesit 

artık moment kapasitesi, kesitin eğilme momenti kapasitesi ile düşey yükler altında 

kesitte hesaplanan moment etkisinin farkıdır. Eğilme etki/kapasite oranının 

hesaplanmasında, uygulanan deprem kuvvetinin yönü dikkate alınacaktır  

(DBYBHY, 2007). 

 

Etki / Kapasite oranı = Deprem etkisi / Artık kapasite 

� = ��

������	
= ��

������	
≤ r�                                                                           (5.1) 

� = ��

�
= ��

�
≤ r�                                                                                                (5.2) 

�� = �� − ����                                                                                                 (5.3) 

�� = �� − ����                                                                                                   (5.4) 

Yukarıdaki denklemlerde belirtilen “r” değerinin hesaplanmasında esas amaç yapı 

elemanın hangi hasar bölgesinde kaldığını tespit etmektir. Daha sonra bulunan bu 

sayısal değer, “rs” yani etki/ kapasite oranı sınır değeri ile karşılaştırılmaktadır. 

Şekil 5.12 ‘de gösterilen K kesişme noktasının koordinatları olan MK veya NK’ nın 

geometrik veya sayısal olarak elde edilmesi durumunda, düşey yük hesabından MD 

(MG+Q) veya ND (NG+Q), deprem hesabından ise ME veya NE bilindiğine göre, 

Denk.(5.3) – (5.4)’ den ve Denk.(5.1)’den yararlanılarak kesitin eğilme ve eksenel 

kuvvet altındaki etki/kapasite oranı doğrudan hesaplanabilir. ME veya NE değerleri 

etkileşim diyagramının içinde kalması durumunda ise, r<1 durumu oluşur ve yapı 

elemanın MN hasar seviyesinde olduğu düşünülür. Etki/kapasite oranının tayini için, 

“DBYBHY (2007)” Bölüm-7 Çizelge 7.3’ de belirtilen değerler esas alınmıştır 

(Çizelge 5.9). 
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Çizelge 5.9: Betonarme kolonlar için hasar sınırlarını tanımlayan 
                          etki/kapasite oranı (rs), ((DBYBHY, 2007) Çizelge 7.3) 

 

 

Şekil 5.12 : Doğrusallaştırılmış moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

 

Mevcut köprünün, doğrusal elastik analizinde her iki model için doğrusallaştırılmış 

moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramları sayısal veri olarak XTRACT 

programı yardımıyla hesaplanmış, bu verilerin EXCEL çizelgelerine işlenmesi ile 

boyuna ve enine yönde moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramları 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu diyagramların üzerine her bir köprü kolonuna ait 

analiz sonuçlarından elde edilen veriler eklenerek etki/kapasite oranını belirleyecek, 

bu sayede yapının hangi hasar bölgesinde olduğunu tespit etmemize olanak 

sağlayacak grafiksel okumalar elde edilmiştir. Bu okumalar ve oluşturulan 

diyagramlar detaylı şekilde gösterilmiştir. 



Şekil 5.13 
            

Şekil 5.14
               

 

12 I Kirişli modele P1 Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramları verilmiştir (Şekil 
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 : 12 I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu boyuna 
            moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı

 

14 : 12 I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu enine 
               moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı

irişli modele P1 Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

eksenel kuvvet etkileşim diyagramları verilmiştir (Şekil 
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Şekil 5.15 : 12 I Kirişli 
           moment 

Şekil 5.16 : 12 I Kirişli 
               moment 
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Kirişli modele ait P2 aksı kolonu boyuna yönde
oment – eksenelkuvvet etkileşim diyagramı 

 

Kirişli modele ait P2 aksı kolonu enine yönde 
oment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

irişli modele P2 Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

eksenel kuvvet etkileşim diyagramları verilmiştir (Şekil 5.15 – 5.16)
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ve enine yönde doğrusallaştırılmış 
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 : 12 I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu boyuna 
            moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı

 

18 : 12 I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu enine 
               moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı

 
3 Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

eksenel kuvvet etkileşim diyagramları verilmiştir (Şekil 
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iyagramı 

Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

5.17 – 5.18). 
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Mevcut köprünün, her iki model içinde yapılan analizleri sonucunda elemanların 

kesit tesirleri okunmuş ve en olumsuz kesit tesirleri çizelgeler hainde verilmiştir  

(Çizelge 5.10 – 5.11). Buna göre dayanım esaslı performans değerlendirmesinde 

yapı elemanlarının kesit taşıma güçleri hesaplanmış ve bu değerler ile 

karşılaştırılmıştır.  

Ayrıca en olumsuz kesit tesirleri kendi normal eksenel kuvveti altında çizilen 

moment etkileşim diyagramları altında incelenmiştir. Kolon kesit kapasiteleri 

hesaplanırken moment etkileşim diyagramlarından okunan dayanımları %30 

arttırılmıştır (AASHTO, 2002). Bu, kesitin plastik şekil değiştirme dahil taşıyabileceği 

en büyük moment değeridir. 

Çizelge 5.10 : 12 I Kirişli modele ait en olumsuz kesit tesirleri 

 

Çizelge 5.11 : Tek I Kirişli modele ait en olumsuz kesit tesirleri 

 

 

Analizler sırasında yükleme kombinasyonlarına ait en olumsuz kesit tesirleri aks aks 

gösterilmiştir. Burada M33 momenti, köprünün boyuna yöndeki momentini 

(zayıf eksende), M22 momenti ise köprünün enine yöndeki momentini (kuvvetli 

eksende) temsil etmektedir. 

Frame OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 M3

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

P1 AKSI G Combination -4682.59 -5.02 -1.85 9.85 949.91 -6.52

P2 AKSI G Combination -4398.02 25.25 -3.20 -3.27 943.57 -75.94

P3 AKSI G Combination -4207.64 -14.89 -0.69 12.66 797.95 14.20

P1 AKSI 1,3G+1,3EQY+0,39EQX Combination -7000.28 -4804.26 -2555.54 -205.02 -17373.99 -19188.76

P2 AKSI 1,3G+1,3EQY+0,39EQX Combination -6098.98 -4993.46 -2065.77 -172.46 -15793.29 -18284.20

P3 AKSI 1,3G+1,3EQY+0,39EQX Combination -6431.25 -4902.01 -1662.02 -174.35 -12417.25 -18474.78

P1 AKSI 1,3G+1,3EQX+0,39EQY Combination -6461.01 -2062.84 -5934.53 -272.46 -45255.44 -8118.80

P2 AKSI 1,3G+1,3EQX+0,39EQY Combination -5936.41 -2081.97 -4960.09 -397.41 -37463.33 -7616.36

P3 AKSI 1,3G+1,3EQX+0,39EQY Combination -5857.01 -2074.75 -4196.35 -356.43 -30924.35 -7615.47

Element Forces - Frames  (12 Kirişli Model)

Frame OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 M3

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

P1 AKSI G Combination -4300.58 -14.54 1.56 -0.22 -10.83 -4.77

P2 AKSI G Combination -4305.67 2.70 -0.13 -1.16 64.47 -175.58

P3 AKSI G Combination -4151.42 -1.90 0.10 0.69 -55.20 70.69

P1 AKSI 1,3G+1,3EQY+0,39EQX Combination -7302.49 -2228.69 -682.58 -334.27 -15626.31 -19081.91

P2 AKSI 1,3G+1,3EQY+0,39EQX Combination -6290.10 -2248.21 -660.43 -367.44 -15807.79 -18389.74

P3 AKSI 1,3G+1,3EQY+0,39EQX Combination -6190.47 -2231.68 -655.56 -368.26 -12344.30 -18237.23

P1 AKSI 1,3G+1,3EQX-0,39EQY Combination -6424.12 -711.14 -2118.33 -814.45 -40827.28 -6739.56

P2 AKSI 1,3G+1,3EQX+0,39EQY Combination -5824.78 -708.11 -2081.98 -888.25 -35873.63 -5821.19

P3 AKSI 1,3G+1,3EQX+0,39EQY Combination -5678.97 -711.94 -2057.14 -892.07 -29068.60 -5534.13

Element Forces - Frames  (TEK Kirişli Model)
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Şekil 5.19 : 12 I Kirişli modele ait 7000 kN eksenel kuvvet altında  
      P1 aksı kolonu moment etkileşim diyagramı 

 

 

Şekil 5.20 : 12 I Kirişli modele ait 6099 kN eksenel kuvvet altında  
      P2 aksı kolonu moment etkileşim diyagramı 
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Şekil 5.21 : 12 I Kirişli modele ait 6431 kN eksenel kuvvet altında  
      P3 aksı kolonu moment etkileşim diyagramı 

 

Çizelge 5.12 : 12 I Kirişli modele ait kolon etki / kapasite oranları 

 

 

12 I Kirişli modele ait kolon etki kapasite oranları Çizelge 5.12’ de verilmiştir. 

DBHBHY (2007) Çizelge 7.3’ e göre düzenlenmiş çizelgeye göre kolon etki kapasite 

oranlarının minimum hasar düzeyinin altında kaldıkları görülmektedir. Tasarım 

depremi altında 12 I Kirişli olarak modellenen köprü, moment etkileşim diyagramları 

incelendiği takdirde en elverişsiz kesit tesirleri altında dahi minimum hasar 

bölgesinde yer almaktadır.  

 

12 I Kirişli modelde olduğu gibi tek kirişli modelde de etki/kapasite oranını 

belirlemek, kolonların hangi hasar düzeyine ait olduğunu bulmak için, 

doğrusallaştırılmış moment-eksenel kuvvet ilişkisi grafikler halinde sunulmuştur. 
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V e  (kN) N K  (kN) M K  (kN)

P1 Aksı 3947 7000 13750

P2 Aksı 4107 5500 13000

P3 Aksı 4084 6000 14750

P1 Aksı 5935 6500 44000
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P3 Aksı 4196 ___ ___ ___ ___ ___
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Şekil 5.22 : Tek I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu boyuna yönde  
         moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

 

 

Şekil 5.23 : Tek I Kirişli modele ait P1 aksı kolonu enine yönde  
            moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

 

Tek I kirişli modele P1 Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramları verilmiştir (Şekil 5.22 – 5.23). 
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Şekil 5.24 : Tek I kirişli modele ait P2 aksı kolonu boyuna yönde  
          moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

 

 

Şekil 5.25 : Tek I Kirişli modele ait P2 aksı kolonu enine yönde  
            moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

 

Tek I kirişli modele P2 Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramları verilmiştir (Şekil 5.24 – 5.25). 
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Şekil 5.26 : Tek I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu boyuna yönde  
         moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

 

 

Şekil 5.27 : Tek I Kirişli modele ait P3 aksı kolonu enine yönde  
            moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramı 

 

Tek I kirişli modele P3 Aksı kolonuna ait boyuna ve enine yönde doğrusallaştırılmış 

moment – eksenel kuvvet etkileşim diyagramları verilmiştir (Şekil 5.26 – 5.27). 
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Tek I kirişli modele ait kolon etki kapasite oranları Çizelge 5.13’ de verilmiştir. 

DBHBHY (2007) Çizelge 7.3’ e göre düzenlenmiş çizelgeye göre kolon etki kapasite 

oranlarının minimum hasar düzeyinin altında kaldıkları görülmektedir. Tasarım 

depremi altında Tek I Kirişli olarak modellenen köprü, en elverişsiz kesit tesirleri 

altında dahi minimum hasar bölgesinde yer almaktadır.  

 

Çizelge 5.13 : Tek I Kirişli modele ait kolon etki / kapasite oranları 

 

 

Buna ek olarak Tek I Kirişli modele ait en elverişsiz kesit tesirleri çizelge 5.11’ de 

verilmiş idi. 12 I Kirişli modelde olduğu gibi, Tek I Kirişli modelde de  

moment - etkileşim diyagramları detaylı bir şekilde grafikler halinde sunulmuştur. 

 

 

Şekil 5.28 : Tek I Kirişli modele ait 7302 kN eksenel kuvvet altında  
    P1 aksı kolonu moment etkileşim diyagramı 

 

V e  (kN) N K  (kN) M K  (kN)

P1 Aksı 3829 5050 14000
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P3 Aksı 4032 4500 13600

P1 Aksı 4918 ___ ___
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P3 Aksı 4057 ___ ___
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Şekil 5.29 : Tek I Kirişli modele ait 6290 kN eksenel kuvvet altında  
    P2 aksı kolonu moment etkileşim diyagramı 

 

 

Şekil 5.30 : Tek I Kirişli modele ait 6190 kN eksenel kuvvet altında  
    P3 aksı kolonu moment etkileşim diyagramı 
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Tek I kirişli olarak modellenen mevcut köprüye ait dayanım bazlı performans 

değerlendirmesinde, doğrusal elastik analiz verilerinden yola çıkarak kolon 

kesitlerinin, tasarım depremi altında incelenmesi sonucunda, minimum hasar 

sınırının altında olduğu görülmüştür. 

5.8 Doğrusal Elastik Analiz Sonuçları 

Doğrusal elastik analizi yapılan mevcut köprünün 12 I Kirişli model ve Tek I Kirişli 

modeline ait periyotları ve modal kütle katılımları Çizelge 5.1 ve 5.2’ de verilmiştir. 

Her iki modele ait mod şekilleri karşılaştırılmalı olarak Şekil 5.4 - 5.9’ da 

gösterilmiştir. Tek I Kirişli modele nazaran, 12 I Kirişli modelde her kirişin birbirine 

relatif yerdeğiştirmesi izlenebilmekte ve bu durum mühendislik açısından daha iyi 

fikir verebilmektedir. Tek I Kirişli modelde bütün yapısal kütle tek bir çubuk eleman 

üzerinde yayılı olarak yer aldığı halde 12 I Kirişli modelde kütle dağılımı daha iyi 

temsil edilebilmektedir. Aynı husus elastomerlerin davranışı içinde söylenebilir. 

Köprü modelinin tasarım depremi altında her iki modele ait davranışı incelenmiş, 

oluşan kesit tesirleri Çizelge 5.10 ve 5.11’ de özet olarak verilmiştir. Ayrıca her iki 

modele ait etki/kapasite oranlarına bakıldığı zaman tasarım depremi altında analizi 

yapılan modellere ait kolonların performans sonuçlarının da birbirine yakın olduğu 

söylenebilir. Fakat bundan sonra yapılacak olan lineer olmayan analizlerde 12 I 

Kirişli model kullanılmıştır. 

Dayanım bazlı performans değerlendirilmesinde, doğrusal elastik analiz sonucunda 

her iki model için köprü kolonlarının tümünün tasarım depremi altında minimum 

hasar sınırının altında kaldığı belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında Tatlıkuyu Karayolu 

Köprüsü’nün kolonlarının güvenli olduğu, güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı 

söylenebilir. 

 



47 

6. DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEMLE PERFORMANSIN 
    BELİRLENMESİ 

Mevcut veya güçlendirilen köprü ve viyadüklerin deprem etkisi altındaki 

performanslarının değerlendirilmesinde özellikle son yıllarda, geleneksel doğrusal 

analiz yöntemleri yerine doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden “Artımsal Eşdeğer 

Deprem Yükü ile İtme Analizi ve “Zaman Tanım Alanında Hesap” yöntemleri 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler şekil değiştirme esasına dayanmaktadır. 

Şekil değiştirmeye göre performans değerlendirmesi, deprem etkisi altında meydana 

gelebilecek olası hasarın doğrudan tahmin edilebilmesini sağlaması açısından doğru 

ve gerçekçi bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Performans seviyeleri, yapıda 

belirli bir deprem etkisi altında meydana gelmesi öngörülen hasar miktarlarının sınır 

durumlarıdır. Şekil değiştirmeye göre performans değerlendirmesi kapsamında, 

köprü ve viyadükler için iki farklı deprem düzeyi altında aşağıda tanımlanan 

performans düzeylerinin gerçekleşmesi öngörülmektedir (Aydınoğlu, 2005). 

 

a) Minimum hasar performans düzeyi :  

Bu performans düzeyi, 50 yılda %50 aşılma olasılıklı veya ortalama deterministik 

deprem etkisi altında köprü veya viyadükten beklenen deprem performansını ifade 

etmektedir. Öngörülen deprem, ilgili köprü ve viyadüğün servis ömrü boyunca 

görmesi olasılığı çok yüksek olan bir deprem düzeyini temsil etmektedir. S1 deprem 

düzeyi olarak tanımlanan bu düzeyde, köprü ve viyadüklerin, nerede ise ihmal 

edilebilecek mertebede, minimum hasar görmelerine izin verilmektedir. Köprü veya 

viyadük, depremden hemen sonra tüm performansı ile hizmet verebilecek 

durumdadır (Aydınoğlu, 2005). 

 

b) Kontrollü hasar performans düzeyi :  

Bu performans düzeyi, 50 yılda %2 aşılma olasılıklı deprem etkisi altında köprü veya 

viyadükten beklenen deprem performansını ifade etmektedir. Öngörülen deprem, 

ilgili köprü ve viyadüğün servis ömrü boyunca aşılma olasılığı çok az olan, seyrek ve 

çok şiddetli bir deprem düzeyini temsil etmektedir. S2 deprem düzeyi olarak 

tanımlanan bu düzeyde, köprü ve viyadüklerin belirli elemanlarında önemli derecede 

doğrusal olmayan şekil değiştirmeye izin verilmekte, ancak meydana gelebilecek 
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hasarın, köprü ve viyadüğün genel stabilitesini etkilemeyecek mertebede ve makul 

bir süre içinde onarılabilir düzeyde olması öngörülmektedir (Aydınoğlu, 2005). 

6.1 Doğrusal Olmayan Davranışın Modellenmesi 

6.1.1 Plastik mafsal hipotezi 

Köprü ve viyadüklerin doğrusal olmayan davranışlarının modellenmesinde, 

geleneksel plastik mafsal hipotezinden yararlanılması öngörülmektedir. Bu hipotez 

plastik şekil değiştirmelerin yapı elemanlarının belirli bölgelerinde yoğunlaştığı ve bu 

bölge boyunca sabit olarak alınabileceği varsayımına dayanır. Plastik mafsal olarak 

adlandırılan noktasal eleman ise bu bölgenin tam ortasına yerleştirilir. Plastik mafsal 

hipotezi, gerek binalarda gerekse köprü ve viyadüklerde deprem etkisi altında 

yapılan doğrusal olmayan analiz ile şekil değiştirmeye göre performans 

değerlendirmesi uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Aydınoğlu, 2005). 

6.1.2 Plastik mafsal boyu 

Plastik mafsal hipotezi gereğince plastik şekil değiştirmelerin yığılı ve sabit olarak 

oluşacağı varsayılan bölge uzunluğunun, diğer bir deyişle plastik mafsal boyunun 

tanımlanması için “CALTRANS (2001)” 7.6.2 numaralı amprik bağıntıdan 

yararlanılmıştır. 

 

LP = 0.08L + 0.022 fyedbl ≥ 0.044 fyedbl  (mm,Mpa)                                                 (6.1) 

 

fye : Donatı çeliğinin akma dayanımı 

dbl : Boyuna donatı çapı 

Lp . Plastik mafsal boyu 

L : Kolon boyu 

 

Bu formül ile elde edilen plastik mafsal boyları Çizelge 6.1’ de verilmiştir. Elde edilen 

plastik mafsal boyları yapının doğrusal olmayan analizlerinde kullanılmıştır. 
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Çizelge 6.1 : Plastik mafsal boyları 

KOLON ALT UCUNDAKİ PLASTİK MAFSAL YERLERİ 

AKS L (mm) fye (MPa) dbl (mm) Lp (mm) 

P1 5650 420 26 692.24 > 480.48 

P2 5430 420 26 674.64 > 480.48 

P3 5460 420 26 677.04 > 480.48 

6.1.3 Plastik mafsal kesitinde moment eğrilik ve moment plastik dönme  

   ilişkileri 

Her bir plastik mafsal kesitinde, “Mander sargılı/sargısız beton modeli” ve 

pekleşmeyi de içeren donatı çeliği gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisinden 

yararlanılarak eksenel kuvvete bağlı moment-eğrilik diyagramları çizilecek ve bu 

diyagramlar uygun biçimde “iki doğrulu (bilineer)” moment-eğrilik diyagramlarına 

dönüştürülecektir. (Şekil 6.1). İki doğrulu diyagramdaki ilk doğrunun eğimi 

(EI)1=My/φy, doğrusal olmayan analizin ilk aşamasında yapılacak olan doğrusal 

analizde “eşdeğer kesit rijitliği (çatlamış kesit rijitliği)” olarak göz önüne alınacaktır. 

Burada My, ilgili kesitteki eşdeğer akma momentini (plastik momenti) 

göstermektedir. 

 

 

Şekil 6.1: İki doğrulu moment eğrilik diyagramı 
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İki doğrulu moment-eğrilik diyagramının ikinci doğrusunun eğimi (EI)2 ise plastik 

mafsal boyu Lp’ ye bölünerek, plastik mafsalı temsil eden “moment-plastik dönme” 

diyagramının eğimi olarak tanımlanır (Şekil 6.2) (Aydınoğlu, 2005). 

 

 

Şekil 6.2 : Moment-plastik dönme diyagramı 

 

12 kirişli modelin her kolonuna ait moment-eğrilik ilişkisi XTRACT kesit analizi 

programı ile analiz edilerek gerekli sayısal değerler alınarak grafiksel hale 

getirilmiştir. Buna örnek olarak P1 kolonun ölü yükler altındaki eksenel kuvveti baz 

alınarak moment-eğrilik ilişkisi incelenmiş ve Şekil 6.3 ‘de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6.3 : P1 Kolonuna ait kuvvetli yönde bilineer halde moment eğrilik ilişkisi 
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Moment-eğrilik ilişkisinde kesitin pekleşmeli durumu göz önüne alınmış ve kullanılan 

bilgisayar programına kesit analizi için entegre edilmiştir. Kullanılan XTRACT 

programı bilineer halde moment-eğrilik ilişkisi ortaya çıkartırken eğri eşit alanlar 

ilkesinden yararlanmaktadır. Bu analizler sonucunda esas olan, elde edilen plastik 

dönmelere elastik dönme değerlerine de ekleyerek, bu dönmeyi yapmış olan yapı 

elemanındaki şekil değiştirmeyi, sınır değiştirmeler ile karşılaştırarak, ilişkisini 

irdelemektir.  

6.1.4 Akma yüzeyleri 

Köprü veya viyadükte düşey konsol ayakların bulunması ve üst yapının neopren 

veya benzeri mesnetlerle başlık kirişine oturması durumunda, ayakların eksenel 

kuvvetleri pratik olarak deprem etkisinden bağımsız olarak sadece düşey yüklerden 

oluşacağından her ayak için tek bir moment-eğrilik veya moment-plastik dönme 

diyagramının çizimi yeterli olacaktır. Moment eğrilik ilişkisi açıklandığı şekliyle 

tanımlanabileceği gibi, akma yüzeylerinin de tanımlanması ve bu şekilde plastik şekil 

değiştirmelerin incelenmesi mümkündür. Özellikle de çerçeve kolon şekline sahip 

olan köprülerin kolonlarına ait akma yüzeylerinin tanımlanması gereklidir. Bu 

yüzeyler, tek doğrultulu deprem davranışı altında akma eğrilerine, yani  

moment-eksenel kuvvet karşılıklı etki diyagramlarına indirgenirler. Doğrusal olmayan 

çözüm yapan bilgisayar programları buna imkan vermektedir. Ancak akma 

yüzeylerinin tanımlanması zaman ve emek açısından oldukça zahmetlidir. 

Doğrusal olmayan analizde en doğru ve en etkili sonucu alabilmek için kolon 

kesitinin üzerinde asal eksenlerle belirli açılar yapan moment-eksenel kuvvet 

etkileşim diyagramları XTRACT programı yardımıyla elde edilmiştir. 12 kirişli modele 

ait akma yüzeyleri tanımlanırken her 300 ‘ de bir moment-eksenel kuvvet etkileşim 

diyagramları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu diyagramlar Sap2000 sonlu elemanlar 

programına (PMM) akma yüzeylerinin tanımlandığı plastik mafsallar olarak girilmiştir  

(Şekil 6.4). Bu şekilde doğrusal olmayan davranış, gerçeğe en yakın şekilde modele 

yansıtılmıştır. Kurulan modelde ayrıca akma yüzeylerinin tanımı dışında moment-

dönme eğrileri de tanımlanmıştır. Bu eğriler, akma yüzeylerinde olduğu gibi istenilen 

eksenel yük altında asal eksenlerle belli açılar yapan moment-eğrilik diyagramları 

oluşturularak hazırlanmıştır. Hazırlanan moment-eğrilik diyagramlarından, moment-

dönme eğrilerine geçilmiştir. Sap2000 programına girilen veriler ve belirli açılar ile 

oluşturulan moment-dönme eğrileri sayesinde, belirli eksenel yük altında doğrusal 

olamayan analiz için o kolonda oluşacak plastik dönmelerin hangi mertebelerde 

olduğunu anlamamıza olanak sağlamaktadır. 



Şekil 6.4 : P1 kolonuna ait Sap2000 programında tanımlanan

 

Şekil 6.5 : Asal eksenle 30
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P1 kolonuna ait Sap2000 programında tanımlanan akma yüzey

Asal eksenle 300 açı yapan kolon kesitine ait  
oment-normal kuvvet etkileşim diyagramı 
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Şekil 6.6 : Asal eksenle 900 açı yapan kolon kesitine ait 
               moment-normal kuvvet etkileşim diyagramı

7 : Asal eksenle 0 - 900 açı yapan kolon kesitine ait 
          moment-normal kuvvet etkileşim diyagramı
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6.1.5 Doğrusal olmayan elemanların modellenmesi 

Doğrusal olmayan analiz yapılırken, bazı doğrusal olmayan özellik taşıyan 

elemanların tanımlanarak modele yansıtılması gerekmektedir. Bu özel elemanlar 

sismik sönümleyiciler, elastomer mesnetler veya deprem takozları olabilir. Tatlıkuyu 

Karayolu Köprüsü’ nde sismik eleman olarak elastomer mesnetler yer almaktadır. 

Elastomerin boyutları 200mm. x 300mm. x 63 mm. ‘dir. Elastomer içinde yer alan 

çelik plakar hariç net kauçuk yüksekliği 45mm.’ dir  (Şekil 6.8). Elastomer mesnete 

ait kayma modülü 1430 kN/m2 olarak alınmıştır. Elastomer mesnedin kayma modülü 

ASSHTO (2002) çizelge 14.6.5.2’ den alınmıştır. 

 

 

Şekil 6.8 : Elastomer mesnet tipik plan ve kesiti 

 

Elastomerlerin yanal ötelenme rijitliği denklem (6.2) ‘ e göre hesaplanmıştır. 

������� �! = " # $%&'()*+%,

-.%),%&'()*+%,
                                                                               (6.2) 

(1430 x 0.3 x 0.2) / (0.045) = 1906.67 kN/m 



55 

Öngerilmeli kirişler başlık kirişine iki ucunda tek elastomer mesnet ile oturmaktadır 

(Şekil 6.9). Bu nedenle 12 kirişli modelde elastomerler tek yaylı eleman gibi 

çalışacağından yanal ötelenme rijitlikleri 1906.67 kN/m olan elastomer mesnet 

olarak tanımlanmıştır. 

 

 

Şekil 6.9 : Köprü kenar ayağı üzerinde yer alan  
                   elastomer mesnetlere ait bir görünüm 

Elastomerlerin modelde tanımlanmasında düşey doğrultuda rijitliklerinin çok yüksek 

olduğu, çelik plakalar nedeniyle düşey deformasyonun ihmal edilebilecek kadar 

düşük seviyelerde olduğu dikkate alınarak modele aktarılmıştır. Bu sebeple 

elastomerler mesnedi temsil eden yay elemanlarının düşey eksenlerindeki rijitlikleri, 

yatay eksenlerine göre yüksek değerlerler girilerek tanımlanmıştır. Yatay rijitlikeri 

için ise, denklem 6.2’ deki gibi hesaplanan değerler girilmiştir. 

6.1.6 Doğrusal elastik olmayan yöntemde kullanılan beton modeli- Mander  

   beton modeli 

Betonarme elemanlarda betonun basınç birim şekil değiştirme istemi ile çeliğin şekil 

değiştirme istemi ve bunların arasındaki bağıntı, DBYBHY (2007)’ de sözü edilen 

Mander ve Priestly tarafından tanımlandığı şekliyle kullanılmıştır. Özellikle 

pekleşmeyi de göz önüne alan malzeme modeli kurulmuştur. Kolon kesitinin 

malzeme tanımlamaları ve kesit modeli XTRACT programı yardımı ile yapılmıştır.  
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Doğrusal elastik olmayan yöntem kullanılarak performansın değerlendirilmesinde 

kullanılan sargılı ve sargısız beton modelleri Şekil 6.10’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.10 : Sargılı ve sargısız beton modelleri 

 
Sargılı betonda basınç gerilmesi, fc, basınç birim şekil değiştirmesi, εc ’nin 

fonksiyonu olarak Denklem 6.3’ de bağıntı ile verilmektedir. 

cc
c r

  
= 

1

f x r
f

r x− +
                                                                                 (6.3) 

Denklem 6.2’ de belirtilen sargılı beton dayanımı fcc ile sargısız beton dayanımı fco 

arasındaki ilişki Denklem 6.4 ‘de verilmiştir. 

e e
cc c co c

co co

 =            ;          = 2.254 1+7.94 2 1 254.
f f

f f
f f

λ λ − −
       

                    (6.4) 

Buradaki fe etkili sargılama basıncı, dikdörtgen kesitlerde birbirine dik iki doğrultu 

için Denklem 6.5’ de verilen değerlerin ortalaması olarak alınabilir. 

ex e x yw ey e y yw =       ;        = f k f f k fρ ρ
                                                             

(6.5) 

Denklem 6.4’ de fyw enine donatının akma dayanımını, ρx ve ρy ilgili doğrultulardaki 

enine donatıların hacımsal oranlarını, ke ise Denklem 6.6’ de tanımlanan sargılama 

etkinlik katsayısı’nı göstermektedir. 

12
si

e 

o o o o o o

= 1 1 1 1
6 2 2

Aa s s
k

b h b h b h

−
    ∑− − − −                                                                       

(6.6) 
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Denklem 6.6’ de ai kesit çevresindeki düşey donatıların eksenleri arasındaki 

uzaklığı, bo ve ho göbek betonunu sargılayan etriyelerin eksenleri arasında kalan 

kesit boyutlarını, s düşey doğrultuda etriyelerin eksenleri arasındaki aralığı, As ise 

boyuna donatı alanını göstermektedir.  

Denklem 6.3’deki normalize edilmiş beton birim şekil değiştirmesi x ile r değişkenine 

ilişkin bağıntılar Denklem 6.7 ve Denklem 6.8’ de verilmiştir. 

c
cc co c co

cc

 =            ;          = [1 5( 1)]       ;       0 002 .x
ε

ε ε + λ − ε ≅
ε

                               

(6.7)
 

c cc
c co sec

c sec cc

 =       ;         5000    [ ]        ;        = 
E f

r E f MPa E
E E

≅
− ε

                       

(6.8) 

Sargılı betondaki maksimum basınç birim şekil değiştirmesi εcu, Denklem 6.9 

kullanılarak hesaplanabilir. 

s yw su

cu

cc 

1 4 
= 0 004

.
.

f

f

ρ ε
ε +

                                                                                                       

(6.9) 

Denklem 6.9’ de ρs toplam enine donatının hacımsal oranını (dikdörtgen kesitlerde 

ρs = ρx + ρy), εsu, enine donatı çeliğinde maksimum gerilme altındaki birim uzama 

şekil değiştirmesini göstermektedir. 

Sargılı beton için verilen Denklem 6.3, εc = 0.004’e kadar olan bölgede sargısız 

beton için de geçerlidir. Sargısız betonda etkin sargılama basıncı, fe = 0 ve buna 

bağlı olarak Denklem 6.4’den λc=1 olacağından Denklem 6.7 ve Denklem 6.8’de 

fcc = fco  ve εcc = εco alınır. εc = 0.005’de fc = 0 olarak tanımlanır. 0.004 < εc ≤ 0.005 

aralığında gerilme – şekil değiştirme ilişkisi doğrusaldır. 

Donatı çeliği için de pekleşmeli durum göz önüne alınmıştır. Mevcut köprüye ait 

paftalardan edinilen bilgi doğrultusunda, St-III donatı çeliği kullanıldığı bilinmektedir. 

St-III donatı çeliği için akma dayanımı 420 Mpa ve kopma dayanımı 550 Mpa olarak 

alınmıştır. Aynı çeliğe ait birim şekil değiştirme değerleri DBYBHY (2007) ‘ye uygun 

olarak Çizelge 6.2’ de gösterilmiştir. Ayrıca donatı çeliği için şekil değiştirme – 

gerilme grafiği Şekil 6.11’ de gösterilmiştir. 
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Çizelge 6.2 : Donatı çeliğinin karakteristik özellikleri 

 

 

 

 

Şekil 6.11 : Donatı çeliği için gerilme – şekil değiştirme grafiği 

 

Mevcut köprünün doğrusal olmayan analizi için plastik mafsal oluşabilecek kesitler 

belirlenmiştir. Bu kesitlere ait beton modeli XTRACT programı yardımıyla 

oluşturulmuştur. Beton modeli kurulurken paspayı (sargısız kısım), çekirdek betonu 

(sargılı kısım) ve donatı çeliği (pekleşmeli durum göz önüne alınarak) olmak üzere 

üç malzemeli olarak programa veri girişi yapılmıştır. Kolon alt ucunda, XTRACT 

programı ile Mander Beton Modeline göre kurulan modele ait malzemelerin gerilme 

şekil değiştirme grafikleri Şekil 6.12, Şekil 6.13 ve Şekil 6.14’ de verilmiştir. 
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Şekil 6.12 : Mander modeline göre tanımlanmış sargısız  
             betonun gerilme-şekil değiştirme grafiği 

 

 

 

Şekil 6.13 : Mander modeline göre tanımlanmış sargılı  
              betonun gerilme-şekil değiştirme grafiği 
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Şekil 6.14 : Mander Modeline göre tanımlanmış donatı  
              çeliğinin gerilme-şekil değiştirme grafiği 

6.2 Kesitlerde Moment-Eğrilik Analizi ve Çatlamış Kesit Rijitlikleri 

Köprü ayakları XTRACT programında modellenerek kesite ait moment-eğrilik 

bağıntıları elde edilmiştir. Köprü ayağına ait kesit, Şekil 6.15’ de gösterilmiştir. 

Kolonların konsol olarak çalışması nedeniyle plastik moment oluşması muhtemel 

bölgeler kolon alt uçlarıdır. Mevcut kolonların alt uçlarında zati yükler altında 

oluşabilecek belirli normal kuvvetler altında moment-eğrilik ilişkileri tanımlanabilir. 

Kesitlerin, çatlamamış kesit rijitliklerinin yerine çatlamış kesit rijitliklerinin kullanılması 

daha gerçekçi bir yaklaşım olur. DBYBHY (2007) madde 7.4.13’ de kolonlarda 

normal kuvvetler için %40 - %80 arasında değişen değerlerin kullanılması 

önerilmektedir. 

Bu yaklaşımdan yola çıkarak, kesitlerin rijitliklerinin büyük oranda azalacağı göz 

önünde bulundurulursa, kurulan matematiksel modelin davranışına, yapacağı 

deplasman limitlerine ve kesitin plastikleşme durumuna doğrudan etkisinin olacağı 

bilinmektedir. Bu nedenle çatlamış kesit rijitliklerinin kullanılması daha uygun olur.  

 

 

Şekil 6.15 : Kolon kestiti XTRACT modeli 



Çizelge 6.3’ de kolonlar

moment-eğrilik ilişkisinden yararlanılarak kesit analizi yapılmış, ve 

kesit rijitlikleri yine Çizelge

kolonlara ait yerel eksenlere göre (boyuna ve enine yöndeki) yapılmıştır. 

6.3’ de verilen β katsay

katsayısı, etkili çatlamış kesit rijitliğinin çatlamamış kesit rijitliğine oranıdır.

XTRACT programında moment

kolonuna ait boyuna

Şekil 6.17’ de gösterilmiştir.

Şekil 6.16 : P1 kolonuna ait boyuna yönde moment

KOLON P (kN) EI
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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 0.005

M
  (

k
N

m
)

61 

’ de kolonlarda oluşan zati yükler altındaki normal kuvvet etkisinde

eğrilik ilişkisinden yararlanılarak kesit analizi yapılmış, ve 

Çizelge 6.3’ de gösterilmiştir. Analiz, her akstaki kolon ve o 

kolonlara ait yerel eksenlere göre (boyuna ve enine yöndeki) yapılmıştır. 

’ de verilen β katsayısı, kolon rijitliklerinin azaltma katsayısını temsil etmektedir.

çatlamış kesit rijitliğinin çatlamamış kesit rijitliğine oranıdır.

Çizelge 6.3 : Kolon kesit çatlamış rijitlikleri 

 

programında moment-eğrilik analizi yapılan kolonlardan

boyuna ve enine yönde moment-eğrilik grafikleri

gösterilmiştir. 

 

P1 kolonuna ait boyuna yönde moment-eğrilik grafiği (N=4645 kN)

EIeff (BOYUNA) (kNm2) EIeff (ENINE) (kNm2) β (Boyuna)

4360000 38800000 0.286

4330000 38400000 0.284

4310000 38200000 0.283

KOLON KESİT ÇATLAMIŞ RİJİTLİKLERİ

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

Eğrilik (1/m)

Moment - Eğrilik Grafiği

a oluşan zati yükler altındaki normal kuvvet etkisinde 

eğrilik ilişkisinden yararlanılarak kesit analizi yapılmış, ve etkili çatlamış 

’ de gösterilmiştir. Analiz, her akstaki kolon ve o 

kolonlara ait yerel eksenlere göre (boyuna ve enine yöndeki) yapılmıştır. Çizelge 

ısı, kolon rijitliklerinin azaltma katsayısını temsil etmektedir. β 

çatlamış kesit rijitliğinin çatlamamış kesit rijitliğine oranıdır. 

 

eğrilik analizi yapılan kolonlardan örnek olarak, P1 

grafikleri Şekil 6.16 ve  

 

eğrilik grafiği (N=4645 kN) 

(Boyuna) β (Enine)

0.286 0.242

0.284 0.239

0.283 0.238

0.03 0.035



Şekil 6.17 : P1 kolonuna ait enine yönde moment

6.3 Statik İtme Analizi 

6.3.1 Tek modlu doğrusal olmayan itme analizi : Artımsal eşde

    yükü yöntemi 

 Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin amacı, birinci (deprem doğrultusunda 

hakim) titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde, deprem istem sınırına kadar 

monotonik olarak adım adım arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin etkis

doğrusal olmayan itme analizi’nin

analizinin her bir adımda taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik 

şekil değiştirme ve iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli (kümülatif) değerl

son adımda deprem istemine karşı

(Aydınoğlu, 2005). 

Artımsal eşdeğer deprem yü

yerdeğiştirmesi – taban kesme kuvveti” olan itme eğrisi ile temsil edilir. 

elde edilmesi için, yapı sistemi sabit d

deprem yükleri altında, sistemin ta

doğrusal olmayan teoriye göre hesaplanır.

artan şiddetlerde kuvvetler uygulanarak yapının tepe yerdeğiştirmesi ve buna 

0

7500

15000

22500

30000

37500

45000

52500

0.0000 0.0010 0.0020

M
 (

k
N

m
)

62 

P1 kolonuna ait enine yönde moment-eğrilik grafiği (N=4645 kN)

 

al olmayan itme analizi : Artımsal eşdeğer 

Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin amacı, birinci (deprem doğrultusunda 

hakim) titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde, deprem istem sınırına kadar 

monotonik olarak adım adım arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin etkis

doğrusal olmayan itme analizi’nin yapılmasıdır. Düşey yük analizini izleyen itme 

analizinin her bir adımda taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik 

ve iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli (kümülatif) değerl

son adımda deprem istemine karşı gelen maksimum değerler hesaplanır

ükü yönteminde yapısal kapasite, koordinatları “tepe 

taban kesme kuvveti” olan itme eğrisi ile temsil edilir. İtme eğris

in, yapı sistemi sabit düşey yükler ve orantılı olarak artan e

kleri altında, sistemin taşıma kapasitesinin sona erdiği limit duruma kadar 

re hesaplanır. Yapıya deprem doğrultusunda adım adım 

artan şiddetlerde kuvvetler uygulanarak yapının tepe yerdeğiştirmesi ve buna 

0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070

Eğrilik (1/m)

Moment-Eğrilik Grafiği

 

eğrilik grafiği (N=4645 kN) 

ğer deprem 

Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin amacı, birinci (deprem doğrultusunda 

hakim) titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde, deprem istem sınırına kadar 

monotonik olarak adım adım arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin etkisi altında 

yapılmasıdır. Düşey yük analizini izleyen itme 

analizinin her bir adımda taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik 

ve iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli (kümülatif) değerler ve 

gelen maksimum değerler hesaplanır 

nteminde yapısal kapasite, koordinatları “tepe 

tme eğrisinin 

kler ve orantılı olarak artan eşdeğer 

ıma kapasitesinin sona erdiği limit duruma kadar 

Yapıya deprem doğrultusunda adım adım 

artan şiddetlerde kuvvetler uygulanarak yapının tepe yerdeğiştirmesi ve buna 

0.0080
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karşılık gelen taban kesme kuvvetleri not edilerek aralarındaki ilişki incelenir. Modal 

ivme ve modal yerdeğiştirme dönüşümleri yapılarak modal kapasite diyagramları 

oluşturulur ve yapının spektral yerdeğiştirme kapasiteleri elde edilir. 

Köprüye, boyuna ve enine yönde artan şiddetlerde kuvvetler uygulanarak tepe 

yerdeğiştirmesi ile taban kesme kuvveti arasındaki ilişki incelenir ve tepe 

yerdeğiştirme-taban kesme kuvveti eğrisi grafiksel olarak elde edilir. Elde edilen 

grafiksel veriler, modal ivme ve modal yerdeğiştirme değerlerine dönüştürülerek, 

spektral yerdeğiştirme ile spektral ivmeler arasındaki ilişki diyagramlar üzerinde 

gösterilir. Köprünün S1 ve S2 deprem senaryolarına ait ivme-periyot grafiği, spektral 

ivme spektral deplasman spektrumlarına dönüştürülerek, daha önceden elde edilen 

kapasite spektrumu ile çakıştırılarak spektral yer değiştirme değeri bulunur. Ortaya 

çıkan spektral yerdeğiştirme, incelenen depremin köprüden talep ettiği deplasmana 

dönüştürülür. O deplasmanı yapan kolon kesitinde oluşacak plastik dönmeler 

sonucu, plastik mafsal boyuna bağlı olarak incelenen kolonun plastik eğriliği 

hesaplanır ve kesitinin şekil değiştirmeleri not edilir. Sonuç olarak, köprünün S1 ve 

S2 depremleri altında hedef performans düzeylerini sağlayıp, sağlayamadıklarına 

karar verilir. 

6.3.2 Modal kapasite diyagramının elde edilmesi 

DBYBHY 2007’ ye göre, itme eğrisine uygulanan koordinat dönüşümleri ile 

koordinatları “modal yerdeğiştirme - modal ivme” olan modal kapasite diyagramı 

aşağıdaki şekilde elde edilebilir. 

 

a. (i)’ inci itme adımında birinci (deprem doğrultunda hakim) moda ait modal ivme 

a1
(i) Denklem 6.10’dan elde edilir. 

a1
234 = 567

284

967
                                                                                                          (6.10) 

Burada Vx1
(i) x deprem doğrultusunda (i)’ inci itme adımı sonunda elde edilen birinci 

(hakim) moda ait taban kesme kuvvetini, Mx1 x deprem doğrultusunda doğrusal 

elastik davranış için tanımlanan birinci (hakim) moda ait etkin kütleyi göstermektedir. 

 

b. (i)’ inci itme adımında birinci (deprem doğrultunda hakim) moda ait modal 

yerdeğiştirme d1
(i) ‘ nin hesabı için Denklem 6.11’dan yararlanabilinir. 

d1
234 =

;6<7
284

=6<7 Г67
                                                                                                 (6.11) 
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Birinci (deprem doğrultusunda hakim) moda ait modal kütle katkı çarpanı Гx1, x 

deprem doğrultusunda taşıyıcı sistemin başlangıç adımındaki doğrusal elastik 

davranışı için tanımlanan Lx1 ve M1’ den yararlanarak Denklem 6.12 elde edilir. 

Г#1 = ?67

97
                                                                                                           (6.12) 

6.3.3 Modal deprem isteminin belirlenmesi 

İtme analizi sonucunda elde edilen modal kapasite diyagramı ile birlikte, elastik 

davranış spektrumu göz önüne alınarak, birinci (hakim) moda ait maksimum modal 

yerdeğiştirme, diğer bir deyişle modal yerdeğiştirme istemi hesaplanır. Tanım olarak 

modal yerdeğiştirme istemi, d1
(p), doğrusal olmayan (nonlineer) spektral 

yerdeğiştirme Sdi1 ‘ e eşittir. 

d1
2@4 = SB31                                                                                                          (6.13) 

Doğrusal elastik olmayan (nonlineer) spektral yerdeğiştirme, Sdi1, itme analizinin ilk 

adımında, doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan birinci (hakim) moda 

ait T1
1 başlangıç periyoduna karşı gelen doğrusal elastik (lineer) spektral 

yerdeğiştirme Sde1 ‘e bağlı olarak Denklem 6.14 ile elde edilir. 

SB31 = CD1SBE1                                                                                                   (6.14) 

Doğrusal elastik (lineer) spektral yerdeğiştirme Sde1, itme analizinin ilk adımında 

birinci moda ait elastik spektral ivme Sae1 ‘ den hesaplanır. 

SBE1 = FGH7

2I7
2744J

                                                                              (6.15) 

Denklem 6.14’ de yer alan spektral yerdeğiştirme oranı CR1, başlangıç periyodu 

T1
(1)’ in değerine (T1

(1) = 2π/ω1
(1)) bağlı olarak belirlenir. 

 

a) T1
1 başlangıç periyodunun, ivme spektrumundaki karakteristik periyod TB’ ye eşit 

veya daha uzun olması durumunda (T1
(1) ≥ TB veya (ω1

(1))2 ≤ ωB
2 ), doğrusal  

elastik olmayan (nonlineer) spektral yerdeğiştirme Sdi1, eşit yerdeğiştirme kuralı 

uyarınca doğal periyodu yine T1
(1) olan eşlenik doğrusal elastik sisteme ait 

doğrusal elastik spektral yerdeğiştirme Sde1’ e eşit olacaktır. 
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Buna göre Denklem 6.14 ‘ daki spektral yerdeğiştirme oranı Denklem 6.16’ deki 

değeri alacaktır. 

CR1 = 1                                                                                                                 (6.16) 

 

Şekil 6.18 ve Şekil 6.19’ da birinci (hakim) titreşim moduna ait ve koordinatları 

(d1,a1) olan modal kapasite diyagramı ile koordinatları “spektral yerdeğiştirme 

(Sd) – spektral ivme (Sa)” olan davranış spektrumu bir arada çizilmiştir. 

 

b) T1
(1) başlangıç periyodunun, ivme spektrumundaki karakteristik periyod TB

’ den 

daha kısa olması durumunda (T1
(1) < TB veya (ω1

(1))2 > ωB
2 ) ise, Denklem 6.14’ 

deki spektral yerdeğiştirme oranı CR1, ardışık yaklaşımla hesaplanacaktır. 

 

• İtme analizi sonucunda elde edilen modal kapasite diyagramı, 

Şekil 6.19’ da gösterildiği üzere, yaklaşık olarak iki doğrulu (bi-lineer) bir 

diyagrama dönüştürülür. Bu diyagramın başlangıç doğrusunun eğimi, 

itme analizinin ilk adımındaki (i=1) doğrunun eğimi olan birinci moda ait 

özdeğere (ω1
(1) )2, eşit alınır (T1

(1) = 2π/ω1
(1)) 

 

• Ardışık yaklaşımın ilk adımında CR1=1 kabulü yapılarak, diğer deyişle 

Denklem 6.16 kullanılarak eşdeğer akma noktasının koordinatları eşit 

alanlar kuralı ile belirlenir. Şekil 6.19a’ da görülen ay1
0 esas alınarak CR1 

Denklem 6.17 ’daki şekilde tanımlanır. 

 

CD1 =
1�KDL7� 1MNO/N7

274

DL7
 ≥ 1                                                                (6.17) 

Denklem 6.17’ da Ry1, birinci moda ait dayanım azaltma katsayısını göstermektedir. 

RT1 = FGH7

UL7
                                                                           (6.18) 

 

• Denklem 6.14’ e göre hesaplanan Sdi1 esas alınır ve eşdeğer akma 

noktasının koordinatları Şekil 6.19b’ de gösterildiği üzere, eşit alanlar 

kuralı ile yeniden belirlenir ve bunlara göre ay1, Ry1 ve CR1 tekrar 

hesaplanır. Ardışık iki adımda elde edilen sonuçların kabul edilebilir 

ölçüde birbirlerine yaklaştıkları adımda ardışık yaklaşıma son verilir. 
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Şekil 6.18 : Performans noktasının belirlenmesi (T1
(1) ≥ TB) 

 

 

Şekil 6.19 : Performans noktasının belirlenmesi (T1
(1) ≤ TB , CR1=1) 
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Şekil 6.20 : Performans noktasının belirlenmesi (T1
(1) ≤ TB) 

 

6.3.4 Yerdeğiştirme, şekil değiştirme ve iç kuvvet istemlerinin belirlenmesi 

Son itme adımı i=p için Denklem 6.13’ de belirlenen modal yer değiştirme istemi 

d1
(p)’ nin Denklem 6.19’ da yerine konulması ile, x deprem doğrultusundaki tepe 

yerdeğiştirme istemi uxN1
(p) elde edilecektir. 

u#W1
2@4 = Φ#W1 Г#1 d1

2@4                                                                                         (6.19) 

Buna karşı gelen diğer tüm istem büyüklükleri (yerdeğiştirme, şekil değiştirme ve iç 

kuvvet istemleri) mevcut itme analizi dosyasından elde edilecek veya Sap2000 

programında olduğu gibi Denklem 6.19 ile hesaplanan yerdeğiştirme istemine 

ulaşıncaya kadar yapılacak yeni bir itme analizi ile hesaplanacaktır (Özer, 2007). 
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6.4 Doğrusal Olmayan Statik İtme Analizi İle Performansın Belirlenmesi 

Tatlıkuyu karayolu köprüsünün modeli statik itme analizi ile incelenmiştir. Köprü 

modeli için S1 ve S2 deprem spektrumları hazırlanmış ve bu spektrumlar  

Şekil 6.21 ve Şekil 6.22’ de gösterilmiştir. Köprünün S1 ve S2 deprem senaryoları 

altında enine ve boyuna yöndeki davranışı analiz edilmiş, taban kesme kuvveti - 

tepe yerdeğiştirme eğrileri Sap2000 programından okunmuştur. 

 

 

Şekil 6.21 : S1 depremi spektral ivme – periyod grafiği 

 

 

Şekil 6.22 : S2 depremi spektral ivme – periyod grafiği 
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S1 ve S2 deprem spektrumları altında yapının artan yükler altında davranışı adım 

adım izlenebilmektedir. İtme analizi yapılan köprünün enine yöndeki ve boyuna 

yöndeki statik itme eğrileri Şekil 6.23 ve 6.24 ‘ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6.23 : Köprü enine doğrultusunda taban kesme kuvveti-yerdeğiştirme grafiği 

 

 

Şekil 6.24 : Köprü boyuna doğrultusunda taban kesme kuvveti-yerdeğiştirme grafiği 
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Elde edilen itme eğrileri üzerinden spektral ivme ve spektral yerdeğiştirme değerleri 

elde edilmiş, bu değerlerin EXCEL çizelgelerine işlenmesi ile spektral ivme - spektral 

yerdeğiştirme diyagramları oluşturulmuştur. Bu diyagramlar Şekil 6.25 ve Şekil 6.26’ 

da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6.25 : Köprü enine doğrultusunda spektral ivme - spektral yerdeğiştirme grafiği 

 

 

Şekil 6.26 : Köprü boyuna doğrultusunda spektral 
                ivme - spektral yerdeğiştirme grafiği 
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İtme analizi sırasında P2 aksı orta ayak kolonu referans seçilmiş ve itme analizleri 

bu kolon üzerinden yapılmıştır. İtme analizleri sonucunda, kolon üst uç noktasına 

göre spektral ivme - yerdeğiştime spektrumu ve kapasite diyagramları oluşturulmuş 

ve bu eğrilerin kesişimlerinden okunan spektral yerdeğiştirme değerleri not 

edilmiştir. Köprünün enine ve boyuna yönde oluşturulan spektral ivme - yerdeğiştime 

spektrumu ve kapasite diyagramları Şekil 6.27, Şekil 6.28, Şekil 6.29, Şekil 630’ da 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6.27 : S1 depremi enine yönde spektral ivme  
                             spektral yerdeğiştirme ve kapasite diyagramı 

 

 

Şekil 6.28 : S1 depremi boyuna yönde spektral ivme  
                          spektral yerdeğiştirme ve kapasite diyagramı 
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S1 deprem düzeyine ait hesap parametreleri ve performans noktaları Çizelge 6.4’ de 

verilmiştir. Buna göre mevcut köprü S1 deprem düzeyi için performans noktası 

köprü enine doğrultusunda 0.43 cm. ve köprü boyuna doğrultusunda 2.80 cm. olarak 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 6.4 : S1 depremi hesap parametreleri ve performans noktası 

Enine Yönde Analiz Boyuna Yönde Analiz 

Sde (m) 0.05 Sde (m) 0.055 

CR 1 CR 1 

Sdi (m) 0.05 Sdi (m) 0.055 

di
(P) (m) 0.05 di

(P) (m) 0.055 

uxN1
(P) (m) 0.0043 uxN1

(P) (m) 0.0280 

 

 

 

Şekil 6.29 : S2 depremi enine yönde spektral ivme  
                             spektral yerdeğiştirme ve kapasite diyagramı 
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Şekil 6.30 : S2 depremi boyuna yönde spektral ivme  
                           spektral yerdeğiştirme ve  kapasite diyagramı 

 

S2 deprem düzeyine ait hesap parametreleri ve performans noktaları Çizelge 6.5’ de 

verilmiştir. Buna göre mevcut köprü S2 deprem düzeyi için performans noktası 

köprü enine doğrultusunda 1.21 cm. ve köprü boyuna doğrultusunda 6.61 cm. olarak 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 6.5 : S2 depremi hesap parametreleri ve performans noktası 

Enine Yönde Analiz Boyuna Yönde Analiz 

Sde (m) 0.14 Sde (m) 0.13 

CR 1 CR 1 

Sdi (m) 0.14 Sdi (m) 0.13 

di
(P) (m) 0.14 di

(P) (m) 0.13 

uxN1
(P) (m) 0.0121 uxN1

(P) (m) 0.0661 

 

Doğrusal olmayan statik itme analizi ile yapı davranışı incelenirken, incelendiği 

doğrultudaki kenar ayaklarda yer alan takozları temsil eden “gap” boşluk elemanı 

kolonlarda meydana gelecek lineer davranışın ötesinde plastik şekil değiştirmeleri 

incelemek amacıyla modelden kaldırılmıştır. Bunun bir sonucu olarak deprem 

seviyelerine bağlı olarak enine ve boyuna doğrultulardaki yerdeğiştirmeler deprem 

takozlarına olan enine yönde 5.5 cm. boyuna yönde 10.5 cm. mesafelerden daha 

fazla çıkabilir. Bu ilişkiyi irdelemek amacıyla Sap2000 programı ile köprüye ait taban 
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kesme kuvveti ile tepe yerdeğiştirme ilişkisi incelenmiş, çizelge haline getirilmiş ve 

grafiksel olarak da sunulmuştur. İnceleme neticesinde, mevcut köprünün en büyük 

deprem altında (S2 depremi) dahi enine ve boyuna yönlerde sınırlı yerdeğiştirme 

yaptığı, ve bu yerdeğiştirmelerin, deprem takozları ile başlık kirişleri arasındaki 

mesafeden daha az olduğu görülmüştür. Aksi bir durum söz konusu olsaydı, yani 

deprem takozları ile başlık kirişi arasındaki boşluğun tepe yerdeğiştirmesi ile 

kapanması sonucunda yapının rijitliğinde ani bir yükseliş meydana gelmesi 

beklenirdi. Yapılan analizlere örnek olması amacıyla Şekil 6.31 ve Şekil 6.33’ de 

köprünün S1 ve S2 depremi altında boyuna yönde taban kesme kuvveti – tepe 

yerdeğiştirme grafiği verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.31 : S1 depremi köprü boyuna yönde itme analizi  
                         taban kesme kuvveti – tepe yerdeğiştirme grafiği 

 
• S1 depremin altında incelenen köprüye ait itme analizi sonucunda boyuna ve 

enine yönde tepe yerdeğiştirmeleri sırasıyla 56.6 mm. (boyuna), 16.2 mm. 

(enine) olarak not edilmiştir. 
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Şekil 6.32 : Sap2000 programı, S1 depremi köprü boyuna  
                  yönde itme analizi yerdeğiştirmesi görünümü 

 

 

Şekil 6.33 : S2 depremi köprü boyuna yönde itme analizi  
                           taban kesme kuvveti – tepe yerdeğiştirme grafiği 

 

• S2 depremin altında incelenen köprüye ait itme analizi sonucunda boyuna ve 

enine yönde tepe yerdeğiştirmeleri sırasıyla 107 mm. (boyuna), 44 mm. 

(enine) olarak not edilmiştir. 
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Şekil 6.34 : Sap2000 programı, S2 depremi köprü boyuna yönde 
   itme analizi tepe yerdeğiştirmesi görünümü 

 

Doğrusal olmayan statik itme analizi yapılan mevcut köprüye ait tepe 

yerdeğiştirmelerini belirlenen deprem seviyeleri altında yapmış olan köprü 

kolonlarına ait plastik şekil değiştirmeler kolon alt uçlarında okunmuştur. Okunan 

plastik şekil değiştirmelerine elastik şekil değiştirme değerleri de eklenerek kolonun 

yapmış olduğu toplam şekil değiştirme elde edilmiş olmaktadır. Elde edilen toplam 

şekil değiştirmeler Aydınoğlu (2005)’ de belirtilen betonarme kesitler için şekil 

değiştirme sınırları ile karşılaştırılmıştır. Köprü kolonları için, minimum hasar ve 

kontrollü hasar düzeyleri beton ve çelik için verilen şekil değiştirme sınırları ile 

değerlendirilecektir. Sözü edilen betonarme kesitler için şekil değiştirme sınırları 

Çizelge 6.6’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 6.6 : Betonarme kesitler için birim şekil değiştirme sınırları 

 

 

Belirlenen deprem seviyelerinin köprüden talep ettiği deplasman değerlerine ulaşan 

köprü ayaklarında meydana gelen plastik mafsallarda plastik dönme değerleri 

okunmuştur. Okunan plastik dönme değerleri plastik mafsal boyuna bölünerek eğrilik 

değerleri elde edilmiştir. Statik itme analizinin son adımında elde edilen eksenel 

Beton (Basınç) Çelik Beton (Basınç) Çelik

0.004 0.015 0.004 0.015

0.004 0.060 0.018 0.060

Performans Düzeyi /                    
Deprem Düzeyi

Sargısız Betonarme Kesit İçin Birim 
Şekil Değiştirme Sınırları

Sargılı Betonarme Kesit İçin Birim 
Şekil Değiştirme Sınırları

M.H. / S1 Depremi

K.H. / S2 Depremi
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kuvvet altında çizdirilen moment eğrilik grafiğinden elastik eğrilik değeri 

bulunmuştur. Elastik eğrilik ve plastik eğriliğin toplamı sonucu, kesitin yapmış olduğu 

toplam eğrilik değeri ortaya çıkmış olur. XTRACT programı vasıtasıyla istenilen 

eğrilik limitlerinde beton ve çelikteki şekil değiştirmeler okunmuştur. Şekil 

değiştirmelerin elde edilmesinde beton için basınç bölgesindeki şekil değiştirme 

değeri okunmuş, çelik için ise kesitin çekme bölgesindeki şekil değiştirme istemi 

okunmuştur. Bu okumalar ile birlikte, S1 deprem düzeyi altında köprü kolonlarında 

enine ve boyuna yöndeki itme analizleri neticesinde, köprü kolonlarında 

mafsallaşma oluşmadığı yani plastik şekil değiştirmeye geçmediği, lineer davranış 

sergilediği görülmüştür. S1 deprem düzeyine ait enine ve boyuna yöndeki itme 

analizi sonuçları ve plastik eğrilik değerleri sırasıyla enine yönde Çizelge 6.7’ de, 

boyuna yönde Çizelge 6.8’ da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 6.7 : S1 deprem düzeyi enine doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

 

 

Çizelge 6.8 : S1 deprem düzeyi boyuna doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

 

 

S2 deprem düzeyi altında köprü kolonlarında enine ve boyuna yöndeki itme 

analizleri neticesinde, enine yönde sadece P1 aksı kolonuna ait mafsallaşma 

görüldüğü, boyuna yönde ise tüm köprü ayaklarında mafsallaşma olduğu, yani 

elastik davranışın ötesinde plastik deformasyonların ortaya çıktığı plastik şekil 

değiştirmeler meydana gelmiştir. S2 deprem seviyesi altında, enine ve boyuna 

yönde itme analizi sonucu plastik mafsal oluşumu ayrıntılı olarak Şekil 6.35 ve 

Şekil 6.36’ da verilmiştir.  

 

  

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M2 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 PUSH_X -4536.45 16135.25 0.00000 0.0692 0.00000

P2 PUSH_X -4252.93 11671.14 0.00000 0.0675 0.00000

P3 PUSH_X -4126.43 3463.96 0.00000 0.0677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M3 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 PUSH_Y -4526.50 8514.20 0.00000 0.692 0.00000

P2 PUSH_Y -4229.79 8660.70 0.00000 0.675 0.00000

P3 PUSH_Y -4102.54 8482.06 0.00000 0.677 0.00000 Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.
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Şekil 6.35 : S2 deprem düzeyi köprü enine yönde  
                            itme analizi sonucu plastik mafsal oluşumu 

 

 

Şekil 6.36 : S2 deprem düzeyi köprü boyuna yönde  
                        itme analizi sonucu plastik mafsal oluşumu 

 

S2 deprem düzeyine ait enine ve boyuna yöndeki itme analizi sonuçları ve plastik 

eğrilik değerleri sırasıyla enine yönde Çizelge 6.9’ de, boyuna yönde Çizelge 6.10’ 

de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 6.9 : S2 deprem düzeyi enine doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

 

 

Çizelge 6.10 : S2 deprem düzeyi boyuna doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

 

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M2 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 PUSH_X -4536.45 39165.82 0.00344 0.692 0.00497 0.00103 0.00600

P2 PUSH_X -4252.93 31996.78 0.00000 0.675 0.00000

P3 PUSH_X -4126.43 8312.50 0.00000 0.677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M3 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 PUSH_Y -4522.17 12409.25 0.00388 0.692 0.00561 0.00305 0.00866

P2 PUSH_Y -4208.10 12412.07 0.00428 0.675 0.00634 0.00304 0.00938

P3 PUSH_Y -4062.01 12373.80 0.00395 0.677 0.00583 0.00303 0.00886
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Doğrusal olmayan statik itme analizi yapılan mevcut köprüye ait analiz sonuçlarını 

özetlersek, köprü kolonların eğrilik değerleri ve bu eğrilik değerlerine karşı kesitlerde 

oluşan şekil değiştirme değerleri Çizelge 6.11’ de gösterilmiştir.  

Çizelge 6.11 : S2 deprem seviyesi köprü ayak performans düzeyleri 

 

 

Şekil değiştirme değerleri XTRACT programından belirlenen eğrilik değerleri 

altındaki malzeme şekil değiştirmelerin okunmasıyla elde edilmiştir. Buna göre şekil 

değiştirmelerin okunmasına yardımcı olacak moment – eğrilik diyagramları XTRACT 

programı ile çizdirilmiştir. Bu diyagramlar Şekil 6.37, Şekil 6.38, Şekil 6.39, Şekil 

6.40’ da verilmiştir. Köprü kolonlarında meydana gelen en büyük şekil değiştirme 

değerleri Aydınoğlu (2005)’ de belirlenen S1 ve S2 depremlerinde beklenen hasar 

düzeylerindeki şekildeğiştirmeler ile karşılaştırılmıştır.  

 

 

Şekil 6.37 : S2 deprem senaryosu köprü enine doğrultusunda 
 moment-eğrilik diyagramı (P1 Kolonu) 

 

 
  

AYAK ADI Deprem Düzeyi YÜKLEME Φt (1/m) εc εs

P1 S2 DEPREMİ PUSH_X 0.00600 0.00400 0.01943

P1 S2 DEPREMİ PUSH_Y 0.00866 0.00111 0.00797

P2 S2 DEPREMİ PUSH_Y 0.00938 0.00113 0.00919

P3 S2 DEPREMİ PUSH_Y 0.00886 0.00107 0.00805

Performans Düzeyi
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Şekil 6.38 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda 
moment-eğrilik diyagramı  (P1 Kolonu) 

 

 

 

Şekil 6.39 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda 
moment-eğrilik diyagramı  (P2 Kolonu) 
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Şekil 6.40 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda 
moment-eğrilik diyagramı  (P3 Kolonu) 

 

Yapılan analizler ile birlikte mevcut köprünün statik itme analizi sonucunda, taban 

kesme kuvveti – adım sayısı grafiği de gösterilmiştir (Şekil 6.41 ve Şekil6.42). Bu 

grafikler enine ve boyuna yönde statik itme analizi sonucu, yapının plastikleşme 

davranışını izlemekte bilgi verici birer unsur olarak sayılabilirler. Bu görüş 

doğrultusunda, grafikler incelendiği takdirde, köprünün enine yönde rijit bir davranış 

sergilediği görülmektedir. Ayrıca bu  grafikler plastik mafsal oluşumunun statik itme 

analizinin hangi adımında oluştuğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Öte yandan, 

boyuna yöndeki analiz sonucunda oluşan diyagram incelendiği takdirde ise, yapının 

plastikleşme kabiliyetinin olduğunu, ve oluşan plastik mafsalların hemen hemen 

yakın zamanlarda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
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Şekil 6.41 : S2 deprem senaryosu köprü enine doğrultusunda  
    taban kesme kuvveti-adım sayısı grafiği 

 

 

 

Şekil 6.42 : S2 deprem senaryosu köprü boyuna doğrultusunda  
 taban kesme kuvveti-adım sayısı grafiği 

 

İncelemeler neticesinde, S2 depremi altında enine ve boyuna yönde doğrusal 

olmayan statik itme analizi sonucu plastik mafsallaşma oluşan, diğer bir deyişle 

plastik şekil değiştirme yapmış kolon kesitlerinin kontrollü hasar performans düzeyini 

sağladığı, ayrıca kontrollü hasar performans düzeyi açısından şekil değiştirme 

değerlerinin, limit şekil değiştirme değerlerine göre çok altında kaldığı söylenebilir. 
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Şekil değiştirme esaslı yapı performansının belirlenmesinde analizler sonucu kontrol 

edilen değerlerin yukarıda anlatılanlar gibi değerlendirilmesi ile köprü kolonlarının S1 

ve S2 deprem senaryoları altında güvenli oldukları söylenebilir. 

6.5 Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle 

Performansın Belirlenmesi 

Bina ve bina türü yapıların zaman tanım alanında doğrusal elastik ya da doğrusal 

elastik olmayan deprem hesabı için, yapay yollarla üretilen, daha önce kaydedilmiş 

veya benzeştirilmiş deprem yer hareketleri kullanılabilir. Zaman Tanım Alanında 

Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi’nin amacı, taşıyıcı sistemdeki doğrusal olmayan 

davranış göz önüne alınarak sistemin hareket denkleminin adım adım entegre 

edilmesidir. Analiz sırasında her bir zaman artımında sistemde meydana gelen 

yerdeğiştirme, plastik şekil değiştirme ve iç kuvvetler ile bu büyüklüklerin deprem 

istemine karşı gelen maksimum değerleri hesaplanır. Zaman tanım alanında analiz 

için köprünün bulunduğu yerin deprem ve zemin özelliklerini temsil eden gerçek 

veya benzeştirilmiş deprem kayıtlarının elde edilmiş olması veya türetilmiş olması 

gereklidir. Çözümler, kullanılan kaydın özelliklerine göre değişim göstereceğinden, 

bu tür analiz yaklaşımında birden fazla (en az üç veya yedi) kaydın kullanılması ve 

elde edilen sonuçların bir istatistik süreçten geçirilmesi öngörülmektedir (Aydınoğlu, 

2005). Bahsedilen mevcut köprüye ait daha önceden, tasarım depremi senaryosu 

altında doğrusal analiz ile S1 ve S2 deprem senaryoları altında statik itme analizi 

uygulanmıştır. Köprünün tahmin edilen deprem yükleri altında gerçeğe en yakın 

hareketini belirlemek için zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz 

gerçekleştirilmiştir. Bu analiz yapının oluşturulan 12 I kirişli modeli üzerinde 

uygulanmıştır. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile 

performans değerlendirmesinde toplam 6 adet deprem kaydı kullanılmıştır. Bu 

kayıtlardan üç tanesi S1 deprem düzeyine, diğer üç tane deprem kaydı ise S2 

deprem düzeyine aittir. Deprem kayıtlarını daha iyi incelemek amacıyla 6 adet 

deprem kaydı, sözde ivme-zaman spektrumlarına dönüştürülmüştür. Oluşturulan 

deprem spektrumları, deprem etkisine maruz kalan tek serbestlik dereceli bir 

sistemin davranışının (ivme, hız ve yerdeğiştirme) maksimumunu, serbest 

titreşim periyoduna bağlı olarak gösteren bir eğridir (Celep ve Kumbasar, 2001). Bu 

eğrinin dönüştürülmesinde, çözümü sırasında katsayılar metodu kullanılmıştır 

(Aydınoğlu, 2008).  Dönüştürülen deprem spektrumları sönüm oranına bağlı olarak 

oluşturulmuştur. Mevcut köprüye ait deprem kayıtları 0.05 sönüm oranı ile sözde 

ivme zaman spektrumlarına dönüştürülmüştür. Deprem kayıtları ve sözde ivme 
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zaman grafikleri Şekil 6.43-Şekil 6.54 ‘de gösterilmiştir. Ayrıca, bu kayıtlarda ölçülen 

en büyük ivme değerleri ve kayıt sürelerinin bulunduğu bir özet 

Çizelge 6.12’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 6.12 : Zaman tanım alanında kullanılan deprem kayıtları ile ilgili özet çizelge 

 

 

• İzmit S1 depremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen 

sözde ivme-zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.43 ve Şekil 6.44 ‘de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6.43 : İzmit S1 depremi ivme kaydı 

 

  

En Büyük İvme 
Değeri (g)

Kayıt Süresi Kayıt Adedi

0.238 20.47 sn. 2048

0.387 20.48 sn. 2049
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0.367 20.00 sn. 2001

0.225 20.47 sn. 2048

0.366 20.47 sn. 2048
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Şekil 6.44: İzmit S1 

• İzmit S2 deprem

sözde ivme-zaman 

gösterilmiştir. 
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: İzmit S1 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği

 

epremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen

zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.45 

 

Şekil 6.45: İzmit S2 depremi ivme kaydı 

 

5 10 15

Zaman (sn)

İZMİT Deprem Kaydı ( S2)

 

zaman grafiği 

0.05 sönüm oranı ile çizdirilen 

 ve Şekil 6.46 ‘da 

 

20



Şekil 6.46: İzmit S2 depremi dönüştürülmüş sözde ivme

• Erzincan S1 depremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen

sözde ivme-zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.4

gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.47
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epremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği

 

epremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen

zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.47 ve Şekil 6.4

47: Erzincan S1 depremi ivme kaydı 

 

  

5 10 15 20

Zaman (sn)

ERZİNCAN Deprem Kaydı ( S1)

 

zaman grafiği 

epremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen 

ve Şekil 6.48 ‘de 

 

20



Şekil 6.48: Erzincan S1 

• Erzincan S2 

sözde ivme-zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.4

gösterilmiştir. 
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: Erzincan S1 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-

 

 depremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen

zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.49 

 

Şekil 6.49: Erzincan S2 depremi ivme kaydı 

 

5 10 15

Zaman (sn)

ERZİNCAN Deprem Kaydı ( S2)

 

-zaman grafiği 

epremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen 

 ve Şekil 6.50 ‘de 

 

 

 

20



Şekil 6.50: Erzincan S2 d

 

• San Fernando S1 depremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen

sözde ivme-zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.

gösterilmiştir. 

Şekil 6.51: San Fernando S1 
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depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği

epremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen

zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.51 ve Şekil 6.

 

: San Fernando S1 depremi ivme kaydı 

  

5 10 15 20

Zaman (sn)

SAN FERNANDO Deprem Kaydı ( S1)

 

zaman grafiği 

epremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen 

ve Şekil 6.52 ‘de 

 

20



Şekil 6.52: San Fernando S1 

• San Fernando

sözde ivme-zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.

gösterilmiştir. 
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: San Fernando S1 depremi dönüştürülmüş sözde ivme

 

San Fernando S1 depremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen

zaman spektrumuna ait grafik Şekil 6.53 

 

Şekil 6.53: San Fernando S2 depremi ivme kaydı

 

5 10 15

Zaman (sn)

SAN FERNANDO Deprem Kaydı ( S2)

 

ivme-zaman grafiği 

depremi ivme kaydı ve 0.05 sönüm oranı ile çizdirilen 

 ve Şekil 6.54 ‘de 

 

epremi ivme kaydı 

 

20



Şekil 6.54 : San Fernando S2 

 

Bu deprem kayıtlarının oluşturduğu yükler altında mevcut köprünün doğrusal 

olmayan dimanik analizi yapılmıştır. Bu deprem yüklerinin oluşturduğu 

ve dolayısıyla oluşan birim şekil değiştirmelerin (betonda kısalma ve çelikte çekme) 

değerlendirilmesi, Aydınoğlu’ nun raporu çerçevesinde verilen sınır değerlerin 

karşılaştırılması ile yapılmıştır.

Mevcut köprünün zaman tanım alanında doğ

Erzincan ve San Fernando deprem kayıtlarına ait 

köprü kolonlarında enine ve boyuna yöndeki analizleri neticesinde, köprü 

kolonlarında mafsallaşma oluşmadığı yani

geçmediği, lineer davranış sergilediği görülmüştür. 

düzeylerine ait sözde ivme

plastikleşmeye taşıyacak, kolon alt uçlarında plastik mafsal oluşturaca

ivmeye sahip olamamasıdır. Köprünün doğrusal olmayan analizinde kullanılan bütün 

deprem kayıtları incelendiği takdirde, en büyük ivmenin

büyük ivme kadar olduğu görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, zaman tanım

alanında doğrusal olmayan analiz sonucu, köprü kolonlarının alt uçlarında plastik 

mafsal oluşumunun beklenmesi pek olası değildir. 

Mevcut köprüye ait enine ve boyuna yönde benzeştirilmiş ivme kayıtlarının 

kullanılması ile yapılan tüm analiz çalışmaları

aşağıda verilmiştir. Deprem kayıtlarının analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde,

üç deprem kaydına ait S1 ve S2 

90 

 

: San Fernando S2 depremi dönüştürülmüş sözde ivme-zaman grafiği

Bu deprem kayıtlarının oluşturduğu yükler altında mevcut köprünün doğrusal 

olmayan dimanik analizi yapılmıştır. Bu deprem yüklerinin oluşturduğu kesit tesirleri 

ve dolayısıyla oluşan birim şekil değiştirmelerin (betonda kısalma ve çelikte çekme) 

değerlendirilmesi, Aydınoğlu’ nun raporu çerçevesinde verilen sınır değerlerin 

karşılaştırılması ile yapılmıştır.  

Mevcut köprünün zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizi sonucunda, İzmit

ve San Fernando deprem kayıtlarına ait S1 ve S2 deprem düzeyleri altında 

köprü kolonlarında enine ve boyuna yöndeki analizleri neticesinde, köprü 

kolonlarında mafsallaşma oluşmadığı yani, kolonların plastik şekil değiştirmeye 

geçmediği, lineer davranış sergilediği görülmüştür. Bunu sebebi, S1 ve S2 

düzeylerine ait sözde ivme-zaman grafiğinin ordinatlarının köprü kolonlarını 

plastikleşmeye taşıyacak, kolon alt uçlarında plastik mafsal oluşturacak kadar yeterli 

ivmeye sahip olamamasıdır. Köprünün doğrusal olmayan analizinde kullanılan bütün 

deprem kayıtları incelendiği takdirde, en büyük ivmenin, tasarım depremine ait en 

büyük ivme kadar olduğu görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, zaman tanım

alanında doğrusal olmayan analiz sonucu, köprü kolonlarının alt uçlarında plastik 

mafsal oluşumunun beklenmesi pek olası değildir.  

enine ve boyuna yönde benzeştirilmiş ivme kayıtlarının 

apılan tüm analiz çalışmaları ve bunların sonuçları ayrıntılı biçimde 

aşağıda verilmiştir. Deprem kayıtlarının analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde,

üç deprem kaydına ait S1 ve S2 deprem düzeylerine ait veriler kullanılmış, fakat bu 

 

zaman grafiği 

Bu deprem kayıtlarının oluşturduğu yükler altında mevcut köprünün doğrusal 

kesit tesirleri 

ve dolayısıyla oluşan birim şekil değiştirmelerin (betonda kısalma ve çelikte çekme) 

değerlendirilmesi, Aydınoğlu’ nun raporu çerçevesinde verilen sınır değerlerin 

rusal olmayan analizi sonucunda, İzmit 

S1 ve S2 deprem düzeyleri altında 

köprü kolonlarında enine ve boyuna yöndeki analizleri neticesinde, köprü 

plastik şekil değiştirmeye 

Bunu sebebi, S1 ve S2 deprem 

zaman grafiğinin ordinatlarının köprü kolonlarını 

k kadar yeterli 

ivmeye sahip olamamasıdır. Köprünün doğrusal olmayan analizinde kullanılan bütün 

tasarım depremine ait en 

büyük ivme kadar olduğu görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, zaman tanım 

alanında doğrusal olmayan analiz sonucu, köprü kolonlarının alt uçlarında plastik 

enine ve boyuna yönde benzeştirilmiş ivme kayıtlarının 

e bunların sonuçları ayrıntılı biçimde 

aşağıda verilmiştir. Deprem kayıtlarının analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde, 

eprem düzeylerine ait veriler kullanılmış, fakat bu 
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tez kapsamında sadece üç deprem kaydının S2 deprem düzeyleri altındaki 

davranışlarına yer verilmiştir. S1 deprem düzeyinin daha önceden bahsedildiği 

üzere, bu tez kapsamında yapılan tüm analizlere ait köprü kolonlarında meydana 

gelen en küçük sayısal sonuç verilerini oluşturduğu için dikkate alınmamıştır. 

Çizelge 6.13’ de İzmit S2 deprem düzeyi köprü enine doğrultusunda toplam eğrilik 

değerleri verilmiştir. Köprü ayaklarının şekil değiştirmeleri elastik sınır değerleri 

geçmemiş, plastik şekil değiştirme meydana gelmemiştir. 

Çizelge 6.13 : İzmit S2 depremi köprü enine doğrultusunda toplam eğrilik değerleri

 

Çizelge 6.14’ de İzmit S2 deprem düzeyi köprü boyuna doğrultusunda toplam eğrilik 

değerleri verilmiştir. Köprü ayaklarının şekil değiştirmeleri elastik sınır değerleri 

geçmemiş, plastik şekil değiştirme meydana gelmemiştir. 

Çizelge 6.14 : İzmit S2 depremi köprü boyuna  
                                  doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

Mevcut köprünün İzmit S2 deprem düzeyi altında enine ve boyuna yönde taban 

kuvveti-zaman grafiği, Sap2000’ den alınan verilerin EXCEL programına işlenmesi 

ile oluşturulmuştur. Şekil 6.55 ve Şekil 6.56’ da bu grafiklere yer verilmiştir. 

Diyagramlardan okunan enine ve boyuna yöndeki en büyük taban kesme 

kuvvetlerinin, statik itme analizi sonucu enine yönde (Şekil 6.41) ve boyuna yönde 

(Şekil 6.42) çizdirilen taban kesme kuvveti-adım sayısı grafiklerinden okunan, köprü 

kolonlarının ilk plastikleşme anındaki taban kesme kuvveti değerlerinden daha 

düşük olduğu görülmektedir. Bu bilgiler açısından da, zaman tanım alanında yapılan 

doğrusal olmayan analiz ile İzmit S2 deprem kaydı altında köprünün lineer 

davrandığını söyleyebiliriz. 

 

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M2 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 İZMİT_S2 -4439.69 18142.52 0.00000 0.692 0.00000

P2 İZMİT_S2 -4169.10 17041.04 0.00000 0.675 0.00000

P3 İZMİT_S2 -4063.21 16131.48 0.00000 0.677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M3 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 İZMİT_S2 -4446.31 11792.43 0.00000 0.692 0.00000

P2 İZMİT_S2 -4173.98 11928.33 0.00000 0.675 0.00000

P3 İZMİT_S2 -4043.28 11734.54 0.00000 0.677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.
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Şekil 6.55 : İzmit S2 depremi enine yönde taban kesme kuvveti-zaman grafiği 

 

 

Şekil 6.56 : İzmit S2 depremi boyuna yönde taban kesme kuvveti-zaman grafiği 

 

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz kapsamında İzmit S2 depremi 

altında köprü kolonlarının enine ve boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 

incelenmiş, bu incelemede örnek teşkil etmesi amacı ile P2 aksı orta ayak 

kolonunun analiz sonuçları baz alınarak değerlendirme yapılmış, ve bu tez 

kapsamında sunulmuştur. İzmit S2 depremine ait enine ve boyuna yönde 

yerdeğiştirme-zaman grafiği sırası ile Şekil 6.57 ve Şekil 6.58’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.57 : İzmit S2 depremi enine yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 

 

 

Şekil 6.58 : İzmit S2 depremi boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 

 

Köprü orta ayak kolonunun üst uç noktası referans alınarak okunan maksimum 

deplasman limitinin, statik itme analizinde, aynı kolonun o nokta için okunan 

deplasman değerinden daha düşük olduğu analiz sonuçlarından görülmektedir. Bu 

bilgiler ışığında, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz kapsamında İzmit 

S2 deprem düzeyinde köprü kolonlarının lineer davranış yaptığını söyleyebiliriz. 

Deplasman bazlı değerlendirmede, yapının rijitliğini ilk kaybettiği (kolonlarda plastik 

mafsal oluşumunun başladığı) yerdeğiştirme değeri, belirleyici olmuştur. 
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Çizelge 6.15’ de Erzincan S2 deprem düzeyi köprü enine doğrultusunda toplam 

eğrilik değerleri verilmiştir. Köprü ayaklarının şekil değiştirmeleri elastik sınır 

değerleri geçmemiş, plastik şekil değiştirme meydana gelmemiştir. 

Çizelge 6.15 : Erzincan S2 depremi köprü enine  
                              doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

 
 

Çizelge 6.16’ de Erzincan S2 deprem düzeyi köprü boyuna doğrultusunda toplam 

eğrilik değerleri verilmiştir. Köprü ayaklarının şekil değiştirmeleri elastik sınır 

değerleri geçmemiş, plastik şekil değiştirme meydana gelmemiştir. 

Çizelge 6.16 : Erzincan S2 depremi köprü boyuna  
                            doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

 

Mevcut köprünün Erzincan S2 deprem düzeyi altında enine ve boyuna yönde taban 

kuvveti-zaman grafiği, Sap2000’ den alınan verilerin EXCEL programına işlenmesi 

ile oluşturulmuştur. Şekil 6.59 ve Şekil 6.60’ da bu grafiklere yer verilmiştir. 

Diyagramlardan okunan enine ve boyuna yöndeki en büyük taban kesme 

kuvvetlerinin, statik itme analizi sonucu enine yönde (Şekil 6.41) ve boyuna yönde 

(Şekil 6.42) çizdirilen taban kesme kuvveti-adım sayısı grafiklerinden okunan, köprü 

kolonlarının ilk plastikleşme anındaki taban kesme kuvveti değerlerinden daha 

düşük olduğu görülmektedir. Bu bilgiler açısından da, zaman tanım alanında yapılan 

doğrusal olmayan analiz ile Erzincan S2 deprem kaydı altında da köprünün lineer 

davrandığını söyleyebiliriz. 

  

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M2 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 ERZİNCAN_S2 -4455.94 11469.27 0.00000 0.0692 0.00000

P2 ERZİNCAN_S2 -4188.03 9170.58 0.00000 0.0675 0.00000

P3 ERZİNCAN_S2 -4075.20 9996.88 0.00000 0.0677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M3 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 ERZİNCAN_S2 -4457.99 6963.28 0.00000 0.692 0.00000

P2 ERZİNCAN_S2 -4188.01 7092.45 0.00000 0.675 0.00000

P3 ERZİNCAN_S2 -4060.13 6971.81 0.00000 0.677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.
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Şekil 6.59 : Erzincan S2 depremi enine yönde taban kesme kuvveti-zaman grafiği 

 

 

Şekil 6.60 : Erzincan S2 depremi boyuna yönde taban kesme kuvveti-zaman grafiği 

 

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz kapsamında Erzincan S2 depremi 

altında köprü kolonlarının enine ve boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 

incelenmiş, bu incelemede örnek teşkil etmesi amacı ile P2 aksı orta ayak 

kolonunun analiz sonuçları baz alınarak değerlendirme yapılmış, ve bu tez 

kapsamında sunulmuştur. Erzincan S2 depremine ait enine ve boyuna yönde 

yerdeğiştirme-zaman grafiği sırası ile Şekil 6.61 ve Şekil 6.62’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.61 : Erzincan S2 depremi enine yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 

 

 

Şekil 6.62 : Erzincan S2 depremi boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 

 

Köprü orta ayak kolonunun üst uç noktası referans alınarak okunan maksimum 

deplasman limitinin, statik itme analizinde, aynı kolonun o nokta için okunan 

deplasman değerinden daha düşük olduğu analiz sonuçlarından görülmektedir. Bu 

bilgiler ışığında, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz kapsamında 

Erzincan S2 deprem düzeyinde köprü kolonlarının lineer davranış yaptığını 

söyleyebiliriz.  Ayrıca Erzincan deprem kaydına ait analiz sonuçları, üç deprem 

kaydı arasındaki en düşük sayısal verilere sahip deprem kaydıdır. 
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Çizelge 6.17’ de San Fernando S2 deprem düzeyi köprü enine doğrultusunda 

toplam eğrilik değerleri verilmiştir. Köprü ayaklarının şekil değiştirmeleri elastik sınır 

değerleri geçmemiş, plastik şekil değiştirme meydana gelmemiştir. 

Çizelge 6.17 : San Fernando S2 depremi köprü enine  
            doğrultusunda toplam değerleri 

 

Çizelge 6.18’ de San Fernando S2 deprem düzeyi köprü boyuna doğrultusunda 

toplam eğrilik değerleri verilmiştir. Köprü ayaklarının şekil değiştirmeleri elastik sınır 

değerleri geçmemiş, plastik şekil değiştirme meydana gelmemiştir. 

Çizelge 6.18 : San Fernando S2 depremi köprü boyuna  
                   doğrultusunda toplam eğrilik değerleri 

 

Mevcut köprünün San Fernando S2 deprem düzeyi altında enine ve boyuna yönde 

taban kuvveti-zaman grafiği, Sap2000’ den alınan verilerin EXCEL programına 

işlenmesi ile oluşturulmuştur. Şekil 6.63 ve Şekil 6.64’ de bu grafiklere yer verilmiştir. 

Diyagramlardan okunan enine ve boyuna yöndeki en büyük taban kesme 

kuvvetlerinin, statik itme analizi sonucu enine yönde (Şekil 6.41) ve boyuna yönde 

(Şekil 6.42) çizdirilen taban kesme kuvveti-adım sayısı grafiklerinden okunan, köprü 

kolonlarının ilk plastikleşme anındaki taban kesme kuvveti değerlerinden daha 

düşük olduğu görülmektedir. Bu bilgiler açısından da, zaman tanım alanında yapılan 

doğrusal olmayan analiz ile San Fernando S2 deprem kaydı altında da köprünün 

lineer davrandığını söyleyebiliriz. 

  

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M2 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 SAN FER_S2 -4446.13 18780.10 0.00000 0.692 0.00000

P2 SAN FER_S2 -4176.20 18122.00 0.00000 0.675 0.00000

P3 SAN FER_S2 -4068.79 17338.92 0.00000 0.677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

AYAK ADI YÜKLEME P (kN) M3 (kNm) θp (radyan) Lp (m) Φp (1/m) Φy (1/m) Φt (1/m)

P1 SAN FER_S2 -4446.83 10765.39 0.00000 0.692 0.00000

P2 SAN FER_S2 -4172.83 11057.54 0.00000 0.675 0.00000

P3 SAN FER_S2 -4041.01 10832.95 0.00000 0.677 0.00000

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.

Elastik değeri geçmemiştir.
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Şekil 6.63 : San Fernando S2 depremi enine yönde  
              taban kesme kuvveti-zaman grafiği 

 

 

Şekil 6.64 : San Fernando S2 depremi boyuna yönde  
          taban kesme kuvveti-zaman grafiği 

 
Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz kapsamında San Fernando S2 

depremi altında köprü kolonlarının enine ve boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman 

grafiği incelenmiş, bu incelemede örnek teşkil etmesi amacı ile P2 aksı orta ayak 

kolonunun analiz sonuçları baz alınarak değerlendirme yapılmış, ve bu tez 

kapsamında sunulmuştur. San Fernando S2 depremine ait enine ve boyuna yönde 

yerdeğiştirme-zaman grafiği sırası ile Şekil 6.65 ve Şekil 6.66’ da gösterilmiştir. 
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Şekil 6.65 : San Fernando S2 depremi enine yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 

 

 

Şekil 6.66 : San Fernando S2 depremi boyuna yönde yerdeğiştirme-zaman grafiği 
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Köprü orta ayak kolonunun üst uç noktası referans alınarak okunan maksimum 

deplasman limitinin, statik itme analizinde, aynı kolonun o nokta için okunan 

deplasman değerinden daha düşük olduğu analiz sonuçlarından görülmektedir. Bu 

bilgiler kapsamında, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz kapsamında 

San Fernando S2 deprem düzeyinde de köprü kolonlarının lineer davranış yaptığını 

söyleyebiliriz. 

Köprünün gerçeğe en yakın olarak kurulan modelinde zaman tanım alanında 

doğrusal olmayan analiz yapılmış, sonuçları hem kendi içinde irdelenmiş, hem de 

statik itme analizi ile karşılaştırılmalı olarak gerek grafiksel, gerek ise yazılı olarak 

anlatılmıştır. Özet olarak, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz ile S1 ve 

S2 deprem düzeylerindeki deprem kayıtlarında plastik şekil değiştirmeler meydana 

gelmemiştir. Köprünün bu deprem kayıtları altında istenilen performansı sağlayarak, 

güvenli olduğunu söyleyebiliriz.  
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7. SONUÇLAR 

Tatlıkuyu Karayolu Köprüsü’nün deprem performansları iki farklı yöntem kullanılarak 

yapılmıştır. Mevcut köprünün maruz kaldığı deprem etkileri sonucu hasar durumu 

doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler ile incelenmiştir. 

Doğrusal elastik analiz ile performans değerlendirilmesinde, mevcut köprüye ait iki 

farklı model kurulmuş ve sonuçları irdelenmiştir. Dayanım bazlı inceleme ile tasarım 

depremi altında doğrusal elastik analiz yapılarak DBYBHY (2007)’ de yer alan 

etki/kapasite oranlarına bağlı olarak performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca 

her iki model için de yapılan analizler sonucunda köprü ayaklarına ait en olumsuz 

kesit tesirleri kesit kapasiteleriyle karşılaştırılarak da inceleme yapılmıştır. Köprü üst 

yapısının Tek I Kiriş ve 12 I Kiriş olarak modellendiği iki farklı matematiksel modelin 

deprem performansının birbirine yakın sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. Her iki 

modelin enine ve boyuna yönde analizleri sonucu etki/kapasite oranları Çizelge 7.1’ 

de verilmiştir. 

Çizelge 7.1 : 12 I Kirişli model ve Tek I Kirişli modele ait kolon etki/kapasite oranları 

 

 

Dayanım bazlı performans değerlendirilmesinde, doğrusal elastik analiz sonucunda 

her iki model için köprü kolonlarının tümünün tasarım depremi altında minimum 

V e  (kN) N K  (kN) M K  (kN)

P1 Aksı 3947 7000 13750

P2 Aksı 4107 5500 13000

P3 Aksı 4084 6000 14750

P1 Aksı 5935 6500 44000

P2 Aksı 4960 ___ ___

P3 Aksı 4196 ___ ___

V e  (kN) N K  (kN) M K  (kN)

P1 Aksı 3829 5050 14000

P2 Aksı 4048 5000 13500

P3 Aksı 4032 4500 13600

P1 Aksı 4918 ___ ___

P2 Aksı 4581 ___ ___

P3 Aksı 4057 ___ ___

12 Kirişli Model

Tek Kirişli Model
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N K / (A c f cm ) V e  / (b w  d f ctm ) Etki/Kapasite (r)

0.06 0.72 1.08

___ ___ ___

0.05 0.53 1.41

0.05 0.52 1.25

N K / (A c f cm ) V e  / (b w  d f ctm ) Etki/Kapasite (r)

0.06 0.51 1.39
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hasar sınırının altında kaldığı, kolonların güvenli olduğu ve güçlendirmeye ihtiyaç 

duyulmadığı sonucuna varılmıştır. 

İkinci olarak mevcut köprünün doğrusal olmayan analiz yöntemi olan Artımsal 

İtme Analizi Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleri ile servis 

depremi (S1) ve en büyük deprem (S2) senaryoları altında şekil değiştirmeye göre 

analizi yapılmıştır. Statik itme analizinin sonuçları zaman tanım alanında doğrusal 

olmayan analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Köprü kolonlarında meydana gelen en 

büyük şekil değiştirme değerleri Aydınoğlu (2005)’ de belirlenen S1 ve S2 

depremlerinde beklenen hasar düzeylerindeki şekil değiştirmeler ile 

karşılaştırılmıştır.  Statik itme analizinin S1 deprem senaryosu altında enine ve 

boyuna yöndeki analizler sonucu köprü kolonlarının lineer davranış yaptığı 

görülmüştür. S2 deprem düzeyi altında enine yönde sadece P1 aksı kolonunun 

plastik şekil değiştirme yaptığı, boyuna yönde ise tüm kolonların plastik şekil 

değiştirme yaptığı analizler sonucu ortaya çıkmıştır. Statik itme analizi sonucu 

Çizelge 7.2’ de gösterilen malzeme birim şekil değiştirmelerin belirtilen sınır 

değerlerin çok altında kaldığı, mevcut köprünün S1 ve S2 depremlerini geçirdiği 

takdirde mevcut işlemine devam edeceği sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 7.2 : Statik itme analizi S2 deprem seviyesi  
               köprü ayak performans düzeyleri 

 

 

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz için yapının S1 ve S2 benzeştirilmiş 

İzmit, Erzincan ve San Fernando deprem kayıtları altında köprü ayaklarının alt 

uçlarında plastik mafsallaşma olmadığı, tüm kolonların elastik sınır değerleri 

geçmediği görülmüştür. Köprünün bu deprem kayıtları altında istenilen performansı 

sağlayarak, statik itme analizinde olduğu gibi aynı sonuca varılmış ve köprünün 

güvenli olduğu, güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı belirlenmiştir. 

 

AYAK ADI Deprem Düzeyi YÜKLEME Φt (1/m) εc εs

P1 S2 DEPREMİ PUSH_X 0.00600 0.00400 0.01943

P1 S2 DEPREMİ PUSH_Y 0.00866 0.00111 0.00797

P2 S2 DEPREMİ PUSH_Y 0.00938 0.00113 0.00919

P3 S2 DEPREMİ PUSH_Y 0.00886 0.00107 0.00805

Performans Düzeyi

KH

KH

KH

KH
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