
 

Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz 
Programı Kullanma Kılavuzu

“Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir.”
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Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz 



1. Giriş 

Ülkemizde sanayi yapısı inşaat

prefabrikasyon teknolojisi, genellikle fabrika ko

bağlanan betonarme elemanlarla te

Bu tür yapıların çatılarında yük mekanizması, çatı kaplaması ve kar yüklerini ta

1.50m-2.00m aralıklarla yerleştirilen çatı a

başka adı eğimli çatı kirişi olan elemanlara iletmesi, bu yüklerin de çatı makası aracılı

prefabrike beton kolona, kolondan da temele iletilmesi ile te

 

Prefabrike elemanlar genellikle birbirlerine mafsallı ba

yük aktaran (mesnetlenen) elemanlarda üretim sırasında bırakılan delikten, yük alan (mesnet 

oluşturan) elemanda üretim sırasında

özel harç ile doldurulması ile teşkil edilir.

Figür 1.1 

Kolon 

 

Ülkemizde sanayi yapısı inşaatlarında oldukça yaygın olarak tercih edilen beton 

prefabrikasyon teknolojisi, genellikle fabrika koşullarında üretilip şantiyede birbirlerine 

lanan betonarme elemanlarla teşkil edilir.  

Bu tür yapıların çatılarında yük mekanizması, çatı kaplaması ve kar yüklerini ta

ştirilen çatı aşıklarının bu yükleri makas diye tabir edilen, bir 

i olan elemanlara iletmesi, bu yüklerin de çatı makası aracılı

prefabrike beton kolona, kolondan da temele iletilmesi ile teşkil edilir.  

 

Prefabrike elemanlar genellikle birbirlerine mafsallı bağlantılarla bağlanırlar. Bu ba

yük aktaran (mesnetlenen) elemanlarda üretim sırasında bırakılan delikten, yük alan (mesnet 

turan) elemanda üretim sırasında bırakılan pimlerin geçmesi ve deliğin montaj sonrası 

özel harç ile doldurulması ile teşkil edilir. 

 

Figür 1.1 – Tipik Sanayi Yapısı Kesiti 

Makas 

Aşık 

tercih edilen beton 

antiyede birbirlerine 

Bu tür yapıların çatılarında yük mekanizması, çatı kaplaması ve kar yüklerini taşıyan ve 

ıklarının bu yükleri makas diye tabir edilen, bir 

i olan elemanlara iletmesi, bu yüklerin de çatı makası aracılığıyla 

 

lanırlar. Bu bağlantılar 

yük aktaran (mesnetlenen) elemanlarda üretim sırasında bırakılan delikten, yük alan (mesnet 

in montaj sonrası 



Figür 1.2 – Makas 

Figür 1.3 – Kolon 

Figür 1.4 – 

 

 
Makas Đmalat Resmi (Makasta Bırakılan Delik) 

 

 
Kolon Đmalat Resmi (Kolonda Bırakılan Pim) 

 Kolon/Makas Birleşimi (Yan Görünüş) 
 



Figür 1.5 – Kolon/

Beton prefabrikasyonun bu özelli

kirişlerin, bu kılavuzda açıklanan 

deprem davranışından bağımsız olarak analiz edilebilmesi sonucunu ortaya çıkarır.

Bu gibi hesapların elle yapılması hem çok fazla zaman almakta, hem de hesap hatalarını 

beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, bu tip elemanların hesabınd

hesap yazılımlarına ihtiyaç doğmu

AAS & ATAY Prefabrike Yapı Sistemleri AR

Elemanlarının Hesabında Kullanılacak Hesap Yazılımları” programını ba

program çerçevesinde ilk olarak 

tamamlanmıştır. 

Bu hesap programının hazırlanmas

Kuralları, TDY-2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

literatürden faydalanılmıştır. 

Prefabrike Sanayi Yapısı Elemanlarının Hesabında Kullanılacak Hesap Yazılımları

kapsamında, aşağıda verilen hesap programlarının hazırlanmasına devam edilmektedir:

• Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı

• Prefabrike Öngerilmesiz Çatı A

• Prefabrike Öngerilmeli Çatı A

• Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Olu

• Prefabrike Öngerilmeli Çatı Olu

• Prefabrike Öngerilmesiz Vinç Kiri

• Prefabrike Öngerilmeli Vinç Kiri

• Prefabrike Öngerilmesiz A

• Prefabrike Öngerilmeli Arakat Kiri

• Prefabrike Arakatsız/Vinçsiz Sanayi Yapısı Çerçeve Analiz Programı

• Prefabrike Arakatlı/Vinçli Sanayi Yapısı Çerçeve Analiz Programı

 

 

 

 

 
Kolon/Makas Birleşimi (Plan Görünüşü) 

Beton prefabrikasyonun bu özelliği, tekil eleman olarak adlandıracağımız bu gibi basit 

lerin, bu kılavuzda açıklanan Üst Başlık Analizi ve Devrilme Analizi dış

ımsız olarak analiz edilebilmesi sonucunu ortaya çıkarır.

Bu gibi hesapların elle yapılması hem çok fazla zaman almakta, hem de hesap hatalarını 

beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, bu tip elemanların hesabında kullanılacak kapsamlı 

ğmuştur. 

AAS & ATAY Prefabrike Yapı Sistemleri AR-GE Departmanı, “Prefabrike Sanayi Yapısı 

Elemanlarının Hesabında Kullanılacak Hesap Yazılımları” programını başlatmı

rak Öngerilmesiz Prefabrike Çatı Makası Analiz Programı

Bu hesap programının hazırlanmasında, TS-500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım 

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Prefabrike Sanayi Yapısı Elemanlarının Hesabında Kullanılacak Hesap Yazılımları

ıda verilen hesap programlarının hazırlanmasına devam edilmektedir:

Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı 

Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Aşığı Analiz Programı 

Çatı Aşığı Analiz Programı 

Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Oluğu Analiz Programı 

Prefabrike Öngerilmeli Çatı Oluğu Analiz Programı 

Prefabrike Öngerilmesiz Vinç Kirişi Analiz Programı 

Prefabrike Öngerilmeli Vinç Kirişi Analiz Programı 

Prefabrike Öngerilmesiz Arakat Kirişi Analiz Programı 

Prefabrike Öngerilmeli Arakat Kirişi Analiz Programı 

Prefabrike Arakatsız/Vinçsiz Sanayi Yapısı Çerçeve Analiz Programı 

Prefabrike Arakatlı/Vinçli Sanayi Yapısı Çerçeve Analiz Programı  

ımız bu gibi basit 

dışında binanın 

ımsız olarak analiz edilebilmesi sonucunu ortaya çıkarır. 

Bu gibi hesapların elle yapılması hem çok fazla zaman almakta, hem de hesap hatalarını 

a kullanılacak kapsamlı 

GE Departmanı, “Prefabrike Sanayi Yapısı 

Elemanlarının Hesabında Kullanılacak Hesap Yazılımları” programını başlatmış ve bu 

Öngerilmesiz Prefabrike Çatı Makası Analiz Programı 

500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım 

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve çeşitli 

Prefabrike Sanayi Yapısı Elemanlarının Hesabında Kullanılacak Hesap Yazılımları programı 

ıda verilen hesap programlarının hazırlanmasına devam edilmektedir: 



2. Programın Arayüzü 

Bu program, Visual Studio 2010 yazılım paketi kullanılarak hazırlanmı

listelenen bölümlerden oluşmaktadır:

• Girdi 

• Yük Analizi 

• Eğilme Analizi 

• Kesme Analizi 

• Üst Başlık Analizi 

• Sehim Analizi 

• Devrilme Analizi 

• Diğer 

 

2.1 Girdi 

Programın Girdi bölümünde, hesaplarda kullanılacak boyut, yük, yük aralı

deprem parametreleri bilgileri girilir.

 

Bu program, Visual Studio 2010 yazılım paketi kullanılarak hazırlanmıştır. Program, a

maktadır: 

Figür 2.1 – Girdi Sayfası 

, hesaplarda kullanılacak boyut, yük, yük aralığı, malzeme, 

deprem parametreleri bilgileri girilir. 

 

 

tır. Program, aşağıda 

 

ı, malzeme, 



2.2 Yük Analizi 

Figür 2.2 

Programın Yük Analizi bölümünde, Girdi bölümünde girilen bilgiler kullanılarak, hesaplarda 

kullanılacak makas zati, aşık, kaplama ve kar yük

Makas zati yükü hesaplanırken, makasın yarısı (makas simetriktir) 10 parçaya bölünür, her 

parçanın alanı hesaplandıktan sonra betonarme malzemenin yakla

25kN/m3 ile çarpıldıktan sonra her bir parçanın birim a

ağırlıkların ortalaması alınarak makas zati birim a

Aşık, kaplama ve kar yükleri ise Girdi bölümünde girilen kN/m

çarpılması ile hesaplanır. 

X : Parçanın ortasının mesnetten uzaklı

h : Parçanın ortasının yüksekli

A : Parçanın ortasının kesit alanı (cm

qz : Parçanın ortasının birim a

qzg : Makasın ortalama zati birim a

qa : Aşıktan makasa etkiyen birim a

qk : Kaplamadan makasa etkiyen birim a

qs : Kar yükünden makasa etkiyen birim a

 

 

 

Figür 2.2 – Yük Analizi Sayfası 

Programın Yük Analizi bölümünde, Girdi bölümünde girilen bilgiler kullanılarak, hesaplarda 

ık, kaplama ve kar yükleri hesaplanır. 

Makas zati yükü hesaplanırken, makasın yarısı (makas simetriktir) 10 parçaya bölünür, her 

parçanın alanı hesaplandıktan sonra betonarme malzemenin yaklaşık birim a

ile çarpıldıktan sonra her bir parçanın birim ağırlığı bulunur. Daha son

ırlıkların ortalaması alınarak makas zati birim ağırlığı (kN/m) bulunur. 

ık, kaplama ve kar yükleri ise Girdi bölümünde girilen kN/m2 yüklerin yük aralı

ortasının mesnetten uzaklığı (m) 

Parçanın ortasının yüksekliği (cm) 

: Parçanın ortasının kesit alanı (cm2) 

Parçanın ortasının birim ağırlığı (kN/m) 

: Makasın ortalama zati birim ağırlığı (kN/m) 

ıktan makasa etkiyen birim ağırlık (kN/m) 

makasa etkiyen birim ağırlık (kN/m) 

makasa etkiyen birim ağırlık (kN/m) 

 

Programın Yük Analizi bölümünde, Girdi bölümünde girilen bilgiler kullanılarak, hesaplarda 

Makas zati yükü hesaplanırken, makasın yarısı (makas simetriktir) 10 parçaya bölünür, her 

ık birim ağırlığı olan 

ı bulunur. Daha sonra bu 

yüklerin yük aralığı (Lyük) ile 



2.3 Eğilme Analizi 

Programın Eğilme Analizi bölümünde, makasın yarısı 10 parçaya bölünür. Her bir parça için 

j=0.9 kabulü ile gerekli boyuna çekme donatısı alanı bulunur. Daha sonra bu donatı minimum 

donatı ile karşılaştırılır. Kullanıcı, g

donatısı alanını belirler ve As,seç 

kontrolü için seçilen boyuna basınç donatısı A

Hesabı + Yönetmelik Kontrolü düğ

Kullanıcı Taşıma Gücü (Mr) Hesabı + Yönet

dikdörtgen basınç bloğu kabulüne göre gerçek moment kapasitesi Mr bulunur. Mr, Md ile 

karşılaştırılır. Eğer Md, Mr’den küçük ise, ta

Eğer Md, Mr’den büyük ise, taş

kullanıcıyı uyarır. 

Ayrıca, TS-500’e göre minimum, maksimum donatı oranları hesaplanır. E

minimum-maksimum şartlarını sa

yanarak kullanıcıyı uyarır. 

 

 

 

 

Figür 2.3 – Eğilme Analizi 

ölümünde, makasın yarısı 10 parçaya bölünür. Her bir parça için 

j=0.9 kabulü ile gerekli boyuna çekme donatısı alanı bulunur. Daha sonra bu donatı minimum 

tırılır. Kullanıcı, gerekli donatıyı göz önünde bulundurarak, toplam çekme 

s,seç kısmına bu donatı alanı değerini girer. Ayrıca, yönetmelik 

kontrolü için seçilen boyuna basınç donatısı As’,seç’i de girdikten sonra Taşıma Gücü (Mr) 

düğmesine basar.   

ıma Gücü (Mr) Hesabı + Yönetmelik Kontrolü düğmesine basınca, kesitin 

u kabulüne göre gerçek moment kapasitesi Mr bulunur. Mr, Md ile 

den küçük ise, taşıma gücü yeterlidir ve Mr kutucuğu ye

den büyük ise, taşıma gücü yeterli değildir ve Mr kutucuğu kırmızı yanarak 

e göre minimum, maksimum donatı oranları hesaplanır. Eğer donatı oranları 

artlarını sağlıyorsa kutucuklar yeşil yanar, sağlamıyorsa kırmızı 

 

ölümünde, makasın yarısı 10 parçaya bölünür. Her bir parça için 

j=0.9 kabulü ile gerekli boyuna çekme donatısı alanı bulunur. Daha sonra bu donatı minimum 

erekli donatıyı göz önünde bulundurarak, toplam çekme 

erini girer. Ayrıca, yönetmelik 

şıma Gücü (Mr) 

mesine basınca, kesitin 

u kabulüne göre gerçek moment kapasitesi Mr bulunur. Mr, Md ile 

ıma gücü yeterlidir ve Mr kutucuğu yeşil yanar. 

u kırmızı yanarak 

ğer donatı oranları 

lamıyorsa kırmızı 



2.4 Kesme Analizi 

Programın Kesme Analizi bölümünde, makas

kesme analizi yapılır. Kesit kesme kapasitesi Vr, Vd

yanarak kullanıcıyı uyarır. 

Hesaplanan (Asw/s)d, minimum ko

kesme donatısı (Asw/s)ger belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 2.4 – Kesme Analizi 

ogramın Kesme Analizi bölümünde, makasın yarısı 10 parçaya bölünür ve her bir parça için

kesme analizi yapılır. Kesit kesme kapasitesi Vr, Vd’den küçük ise kutucuklar kırmızı 

d, minimum koşul olan (Asw/s)min ile karşılaştırılarak kesitte gereken 

kesme donatısı (Asw/s)ger belirlenir. 

 

10 parçaya bölünür ve her bir parça için 

den küçük ise kutucuklar kırmızı 

tırılarak kesitte gereken 



2.5 Üst Başlık Analizi 

Figür 2.5 

Programın Üst Başlık Analizi bölümünde

gelen yanal etkilere karşı stabilitesinin hesabı yapılır

Prefabrike çatı kirişleri, deprem durumunda ba

etkilere maruz kalırlar.. Aşıkların kiri

dik yönde eğilme momenti etkimesine sebep olur.

geçtikleri için, eğer gerekli önlemler alınmazsa önemli yanal stabilite sorunlarıyla 

karşılaşabilirler. (bkz. Figür 2.6 ,

Fig

 

Figür 2.5 – Üst Başlık Analizi 

lık Analizi bölümünde, prefabrike (çatı) kirişlerinin eksenine dik yönde 

ı stabilitesinin hesabı yapılır.  

leri, deprem durumunda başlıklarına bağlanan aşıkların etkisiyle yanal 

ıkların kirişlere aktardıkları yanal deprem yükleri kiri

ilme momenti etkimesine sebep olur. Bu kirişler, genellikle büyük açıklıklar 

er gerekli önlemler alınmazsa önemli yanal stabilite sorunlarıyla 

,Figür 2.7) 

Figür 2.6 – Çatı kirişi boy açılımı 

 

lerinin eksenine dik yönde 

ıkların etkisiyle yanal 

lere aktardıkları yanal deprem yükleri kirişe eksenine 

ler, genellikle büyük açıklıklar 

er gerekli önlemler alınmazsa önemli yanal stabilite sorunlarıyla 

 



Figür 2.7 – Çatı kirişinin deprem durumunda e

Figür 2.7’den görülebileceği gibi, prefabrike çatı kiri

aşıkların aktardıkları deprem kuvvetlerinden dolayı, 

gibi eğilmektedir. Bu yanal eğ

kesitinde gerilmeler oluşur. Doğ

altında çekme olarak oluşacaktır. Kesitin maruz kaldı

kirişteki eksenel yükü temsil eder. Kiri

momenti etkisindeki stabilitesi kontrol edilmeli, gerekli önlemler alınmal

önlemler, hesaplanan eksenel yük ve yanal e

betonarme hesabını gerektirir. Bu programın hesapladı

eksenel yük (Nd) kullanılarak (As=As’) kabuluyle kiri

gereken donatı miktarı bulunur.  

Programın bu bölümünün iki adet sonuç çıktısı vardır. Bunlardan biri kiri

eğilme momenti Md, diğeri eksenel yük Nd’dir.

Nd 

Nd kirişe etkiyen basınç gerilmelerinin bile

kiriş kesitine etkiyen gerilmelerin hesaplanması gerekir. Bu gerilmelerin hesabı da, kiri

etkiyen düşey eğilme momentinin, kiri

bilinmesini gerektirir. 

Kiriş tarafsız ekseninin yeri, kesitin çatladı

kesit liflerinin ve donatıların statik momentlerinin denge denklemlerini kullanarak, tarafsız 

eksenin üst başlığa olan mesafesi 

içinde, ya da kiriş gövdesinde bulunabilir. Program tarafsız eksenin bu üç durumunu da 

dikkate almaktadır.  

Ancak burada belirtilmesi gereken husus, tarafsız eks

hesapları basitleştirmek için yapılan bir kabuldur. Tarafsız eksen ilk önce kiri

içindeymiş kabuluyle hesaplanır (x<h1). E

geçerse (x>h1) bu sefer tarafsız eksen üst pahın içindeymi

 

Çatı kirişinin deprem durumunda eğilmesi (plan görünüşü)

 

i gibi, prefabrike çatı kirişi, şekilde Fdeprem olarak gösterilen ve 

aktardıkları deprem kuvvetlerinden dolayı, şekilde mavi kesik çizgiyle gösterildi

. Bu yanal eğilme momentine ek olarak, düşey yüklerden dolayı kiri

ur. Doğal olarak, bu gerilmeler tarafsız eksenin üstünde bası

acaktır. Kesitin maruz kaldığı basınç gerilmelerinin bile

teki eksenel yükü temsil eder. Kiriş üst başlığının, bu eksenel yük ve yanal e

momenti etkisindeki stabilitesi kontrol edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Bahsedilen 

önlemler, hesaplanan eksenel yük ve yanal eğilme momentine göre kiriş üst ba

betonarme hesabını gerektirir. Bu programın hesapladığı yanal eğilme momenti (Md) ve 

eksenel yük (Nd) kullanılarak (As=As’) kabuluyle kiriş üst başlığının sağ ve sol yüzünde 

 

iki adet sonuç çıktısı vardır. Bunlardan biri kirişe etkiyen yanal 

eri eksenel yük Nd’dir. 

gerilmelerinin bileşkesidir. Doğal olarak, bu bileşkeye ula

 kesitine etkiyen gerilmelerin hesaplanması gerekir. Bu gerilmelerin hesabı da, kiri

ilme momentinin, kiriş atalet momentinin ve tarafsız eksenin yerinin 

σ =
M.c

I
 

kesitin çatladığı kabuluyle bulunur. Program, basınca maruz 

kesit liflerinin ve donatıların statik momentlerinin denge denklemlerini kullanarak, tarafsız 

a olan mesafesi y’yi hesaplar. Tarafsız eksen, üst başlığın içinde, üst pahın 

 gövdesinde bulunabilir. Program tarafsız eksenin bu üç durumunu da 

Ancak burada belirtilmesi gereken husus, tarafsız eksenin üst başlığı geçmesi durumunda, 

tirmek için yapılan bir kabuldur. Tarafsız eksen ilk önce kiriş üst ba

 kabuluyle hesaplanır (x<h1). Eğer bu kabulle hesaplanan değer başlık yüksekli

ız eksen üst pahın içindeymiş kabulu yapılır(h1<z<h1+h2) Bu 

 

ilmesi (plan görünüşü) 

olarak gösterilen ve 

çizgiyle gösterildiği 

ey yüklerden dolayı kiriş 

al olarak, bu gerilmeler tarafsız eksenin üstünde basınç, 

ı basınç gerilmelerinin bileşkesi, 

ının, bu eksenel yük ve yanal eğilme 

ıdır. Bahsedilen 

ş üst başlığının 

ilme momenti (Md) ve 

ğ ve sol yüzünde 

şe etkiyen yanal 

keye ulaşmak için 

 kesitine etkiyen gerilmelerin hesaplanması gerekir. Bu gerilmelerin hesabı da, kirişe 

 atalet momentinin ve tarafsız eksenin yerinin 

ı kabuluyle bulunur. Program, basınca maruz 

kesit liflerinin ve donatıların statik momentlerinin denge denklemlerini kullanarak, tarafsız 

ın içinde, üst pahın 

 gövdesinde bulunabilir. Program tarafsız eksenin bu üç durumunu da 

ı geçmesi durumunda, 

tirmek için yapılan bir kabuldur. Tarafsız eksen ilk önce kiriş üst başlığının 

şlık yüksekliğini 

 kabulu yapılır(h1<z<h1+h2) Bu 



durumda, hesapları basitleştirmek açısınd

genişliğinde, h2 yüksekliğinde eş

 

Fig 2.8 – Tarafsız eksenin üst 

Bu kabulle birlikte, tarafsız eksenin pahın içinde kaldı

yapılır. Eğer tarafsız eksen pahın altında, yani kiri

gövdesinin de statik momenti hesaba katılır ve tarafsız eksen tekrar hesaplanır. Tarafsız 

eksenin yerine göre bulunan bu üç de

Burada dikkat edilmesi gereken bir ba

hesaplandığından, çekmeye çalış

alınmadığıdır. 

Tarafsız eksenin yeri bulunduktan sonra, kiri

Gerilmenin hesabında son olarak, kiri

gerekmektedir. Burada da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Kiri

deprem yükleri G+nQ formülünden hesaplandı

Momenti değeri, bu kombinasyondan olu

Yukarıda anlatılan bu üç parametre kullanılarak, kesit üst lifindeki basınç gerilmesi bulunur.

σüst değeri hesaplandıktan sonra, benzer üçgenlerden faydalanılarak, kiri

altındaki lifteki gerilme σ2 ve üst pahın altındaki gerilme 

 

ştirmek açısından, pahın olduğu yamuk şekil, (

inde eşdeğer bir dikdörtgene dönüştürülür. (bkz. Figür 2.8

 

Tarafsız eksenin üst başlık altına düşmesi durumunda etkin kesitler

Bu kabulle birlikte, tarafsız eksenin pahın içinde kaldığı düşünülerek bir kez daha hesap 

er tarafsız eksen pahın altında, yani kiriş gövdesinde çıkarsa (x>h1+h2) bu kez kiri

momenti hesaba katılır ve tarafsız eksen tekrar hesaplanır. Tarafsız 

eksenin yerine göre bulunan bu üç değerden doğru olanı kullanılır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka önemli husus, çatlamış kesidin atalet momenti 

ından, çekmeye çalışan beton liflerinin tarafsız eksenin hesabında dikkate 

Tarafsız eksenin yeri bulunduktan sonra, kirişin çatlamış atalet momenti Icr hesaplanır. 

Gerilmenin hesabında son olarak, kirişe düşey yüklerden oluşan eğilme momentinin bilinmesi 

gerekmektedir. Burada da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Kiri

deprem yükleri G+nQ formülünden hesaplandığından, programa girilmesi gerek

eri, bu kombinasyondan oluşan momenttir.  

Yukarıda anlatılan bu üç parametre kullanılarak, kesit üst lifindeki basınç gerilmesi bulunur.

σüst =
Meğilme.x

Icr
 

ndıktan sonra, benzer üçgenlerden faydalanılarak, kiriş üst baş

2 ve üst pahın altındaki gerilme σ3 bulunur. (bkz. Figür 2.9

ekil, (bw+2büst)/6 

ür 2.8) 

mesi durumunda etkin kesitler 

ünülerek bir kez daha hesap 

 gövdesinde çıkarsa (x>h1+h2) bu kez kiriş 

momenti hesaba katılır ve tarafsız eksen tekrar hesaplanır. Tarafsız 

 kesidin atalet momenti 

beton liflerinin tarafsız eksenin hesabında dikkate 

 atalet momenti Icr hesaplanır.  

ilme momentinin bilinmesi 

gerekmektedir. Burada da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Kirişe gelen 

ından, programa girilmesi gereken Eğilme 

Yukarıda anlatılan bu üç parametre kullanılarak, kesit üst lifindeki basınç gerilmesi bulunur.  

 üst başlığının 

ür 2.9) 



Bu üç gerilmenin etkidiği alanlar kullanılarak, kiri

bileşkesi Nd bulunur. 

Md 

Md, betonarme hesapta kullanılacak olan ve kiri

Daha önce belirtildiği gibi bu moment, a

oluşur. Aşıkların aktardığı bu momentin hesabı, etkin yer ivmesi katsayısı Ao, bina önem 

katsayısı I ve taşıyıcı sistem davranı

 

Bulunan bu yanal eğime momenti, narinlik etkilerini hesaba katmak için 

çarpılır. 

Burada, Lk=0.67L kabulu yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.9 - Basınç gerilmeleri 

i alanlar kullanılarak, kirişe etkiyen toplam basınç gerilmelerinin 

Md, betonarme hesapta kullanılacak olan ve kirişe etkiyen yanal eğilme momentidir. 

i gibi bu moment, aşıkların deprem yüklerini kirişlere aktarmasıyla 

u momentin hesabı, etkin yer ivmesi katsayısı Ao, bina önem 

ıyıcı sistem davranış katsayısı R’nin bilinmesini gerektirir.  

My-y=
�Ao�(I)

R
Meğilme 

ime momenti, narinlik etkilerini hesaba katmak için β

β = 1/(1-(Nd/Nk)) 

Nk = (π2)(Ec)(Iy-y)/(Lk)
2 

=0.67L kabulu yapılır. 

 

basınç gerilmelerinin 

ilme momentidir.  

şlere aktarmasıyla 

u momentin hesabı, etkin yer ivmesi katsayısı Ao, bina önem 

β katsayısıyla 



2.6 Sehim Analizi 

Programın Sehim Analizi bölümünde, makasın uzun süreli ve kısa süreli yükler altında TS

500’e göre sehim hesabı yapılır. 

Burada dikkat çekilmesi gereken unsur, makas de

hesabında hangi kesitin kullanılaca

yapmıştır. Bu çalışma www.aas

bulunabilir. Bu çalışmaya göre, makasların sehim hesabında göz önünde bulundurulacak 

kesit, mesnetten X = Ht1 + 0.33*e

Program, bu kesiti bulduktan sonra kesitte Çatlamamı

Momenti Icr’yi bulur. Burada önemli bir nokta, Icr

bölümünde boyuna donatıların girilmi

Mmax’ı hesaplar ve bunları kar

demektir ve kutu sarı yanar. Eğ

kutucuk yeşil yanar ve Çatlamamış

Program son olarak sehim değ

değerlerinin aşılması durumunda kutucuklar kırmızı yanarak kullanıcıyı uyarır.

 

 

 

Figür 2.10 – Sehim Analizi 

Programın Sehim Analizi bölümünde, makasın uzun süreli ve kısa süreli yükler altında TS

 

Burada dikkat çekilmesi gereken unsur, makas değişken kesitli olduğundan, makasın sehim 

hesabında hangi kesitin kullanılacağıdır. AAS&ATAY bu konuda bir literatür ara

www.aas-atay.com adresli sitemizin AR-GE/Makaleler bölümünde 

, makasların sehim hesabında göz önünde bulundurulacak 

X = Ht1 + 0.33*eğim*L uzaklığında olmalıdır. 

Program, bu kesiti bulduktan sonra kesitte Çatlamamış Atalet Momenti Ic, ve Çatlamı

yi bulur. Burada önemli bir nokta, Icr’nin bulunması için, Eğ

bölümünde boyuna donatıların girilmiş olması gerektiğidir. Program, ilgili kesitte M

ı hesaplar ve bunları karşılaştırır. Eğer Mmax Mcr’den büyükse, kesit çatlamı

demektir ve kutu sarı yanar. Eğer Mmax Mcr’den küçükse, kesit çatlamamı

il yanar ve Çatlamamış Atalet Momenti Icr kullanılır. 

Program son olarak sehim değerlerini hesaplar ve sınır değerlerle karşıla

ılması durumunda kutucuklar kırmızı yanarak kullanıcıyı uyarır. 

 

Programın Sehim Analizi bölümünde, makasın uzun süreli ve kısa süreli yükler altında TS-

undan, makasın sehim 

ATAY bu konuda bir literatür araştırması 

GE/Makaleler bölümünde 

, makasların sehim hesabında göz önünde bulundurulacak 

 Atalet Momenti Ic, ve Çatlamış Atalet 

nin bulunması için, Eğilme Analizi 

ogram, ilgili kesitte Mcr ve 

den büyükse, kesit çatlamış 

den küçükse, kesit çatlamamış demektir, 

erlerle karşılaştırır. Sınır 



2.7 Devrilme Analizi 

Figür 2.

Prefabrike binaların depremde kar

fazla deplasman yapması, bu sebeple makas

makasların kolonlardan sıyrılarak çatı ile birlikte yere dü

Programın bu bölümü, makas-kolon birle

bu deprem yüklerinin birleşimde kullanılacak pimde olu

gerekli pim ankraj boyu lb’yi hesaplar. 

Bu sonuçların bulunabilmesi için, bu bölümde A, B, C ve fctk de

düğmesine basılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Figür 2.11 – Devrilme Analizi 

Prefabrike binaların depremde karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri, narin kolonlardan çok 

fazla deplasman yapması, bu sebeple makas-kolon birleşimlerinin çok zorlanması, ve 

makasların kolonlardan sıyrılarak çatı ile birlikte yere düşmesidir.  

kolon birleşimine gelen deprem yüklerini hesaplar. Dah

şimde kullanılacak pimde oluşturacağı çekme kuvveti T

yi hesaplar.  

çların bulunabilmesi için, bu bölümde A, B, C ve fctk değerlerinin girilmesi ve Analiz 

mesine basılması gerekmektedir. 

 

orunlardan biri, narin kolonlardan çok 

imlerinin çok zorlanması, ve 

ini hesaplar. Daha sonra 

ı çekme kuvveti T’yi ve 

erlerinin girilmesi ve Analiz 



2.8 Diğer 

Programın bu bölümü, makasta kullanılacak gerekli kaldırma kancası hesabını ve e

kertikli olarak birleşiyorsa inceltilmi

 

Figür 2.12 – Diğer Hesaplar 

Programın bu bölümü, makasta kullanılacak gerekli kaldırma kancası hesabını ve e

sa inceltilmiş uç donatısı hesabını yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın bu bölümü, makasta kullanılacak gerekli kaldırma kancası hesabını ve eğer makas 



3. Programın Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Programda her bir verinin üzerine fare ile gelindi

görülebilir. 

 

• Programda bazı bölümlerin hesabı o bölümlerin içinde ayrıca bulunan bir kutucu

tıklanarak yapılmaktadır. Örne

Kesme Analizi bölümünde sonuçlar elde edilir, ancak 

sonuçları elde etmek için, seçilen üst ve alt boyuna donatıyı kutucuklara girdikten 

sonra Taşıma Gücü (Mr) Hesabı + Yönetmelik Kontrolü

Aynı durum, Kesme Analizi

 

• Herhangi bir girdide değ ş

tıklayıp hesap sonuçlarının güncellenmesi gerekir. E

değişiklik hesaba işlenmemi

hesap sonuçları değişmez

 

• Programla ilgili herhangi bir sorunuzu 

olarak gönderebilirsiniz. Đ

verilecektir. 

 

 

 

3. Programın Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

her bir verinin üzerine fare ile gelindiği zaman o veri ile ilgili açıklama 

Programda bazı bölümlerin hesabı o bölümlerin içinde ayrıca bulunan bir kutucu

tıklanarak yapılmaktadır. Örneğin, Girdi sayfasındaki Analiz düğmesine tıklanarak 

bölümünde sonuçlar elde edilir, ancak Eğilme Analizi

sonuçları elde etmek için, seçilen üst ve alt boyuna donatıyı kutucuklara girdikten 

ıma Gücü (Mr) Hesabı + Yönetmelik Kontrolü düğmesine tıklamak gerekir. 

Kesme Analizi hariç tüm bölümler için geçerlidir. 

de değişiklik yaptıktan sonra, her bölüm için Analiz kutucu

tıklayıp hesap sonuçlarının güncellenmesi gerekir. Eğer bu yapılmazsa, girdide yapılan 

lenmemiş olur. Bir başka deyişle Analiz düğmelerine basmadan 

şmez. 

Programla ilgili herhangi bir sorunuzu atakulaksizoglu@yahoo.com adresine e

olarak gönderebilirsiniz. Đstisnai durumlar dışında sorunuza 24 saat içinde cevap 

i zaman o veri ile ilgili açıklama 

Programda bazı bölümlerin hesabı o bölümlerin içinde ayrıca bulunan bir kutucuğa 

mesine tıklanarak 

ilme Analizi bölümünde 

sonuçları elde etmek için, seçilen üst ve alt boyuna donatıyı kutucuklara girdikten 

mesine tıklamak gerekir. 

iklik yaptıktan sonra, her bölüm için Analiz kutucuğuna 

er bu yapılmazsa, girdide yapılan 

melerine basmadan 

adresine e-posta 

ında sorunuza 24 saat içinde cevap 


