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1.G1.GİİRRİŞİŞ
Eski zamanlarda yapEski zamanlarda yapıılarlarıın tasarn tasarıımmıı
bilinenlerin tekrarbilinenlerin tekrarıından ibaretti; ndan ibaretti; 
bilgi yalnbilgi yalnıızca deneyimlerden elde edilirdi.zca deneyimlerden elde edilirdi.

Daha sonra amprik formDaha sonra amprik formüüller ller 
kullankullanıılmaya balmaya başşlandlandıı. . 

RRöönesans dnesans döönemindeki bnemindeki büüyyüük yapk yapıımcmcıılarlar
artist, mimar, martist, mimar, müühendis ve hendis ve 
yapyapıımcmcıı karkarışıışımmıı olarak tanolarak tanıımlanabilir.mlanabilir.

YapYapıı alanalanıında ilerlemeler, nda ilerlemeler, 
yapyapıı malzemelerindeki gelimalzemelerindeki gelişşme me 
ve malzemenin ticari olarak ve malzemenin ticari olarak 
bulunabilirlibulunabilirliğğine baine bağğllıı olarak geliolarak gelişşti. ti. 

BaBaşşlarda talarda taşş, tu, tuğğla ve ahla ve ahşşap ap 
kullankullanıılmaktaydlmaktaydıı. . 

18. y18. yüüzyzyıılda lda ççelieliğğin inin inşşaat alanaat alanıında kullannda kullanıılmaya balmaya başşlanmaslanmasıı ile yeni bir ile yeni bir 
ççığıığır ar aççııldldıı..





1.1 1.1 ÇÇelik Yapelik Yapıılarlarıın Tarihn Tarihççesiesi

•• DemirDemir (Silah ve e(Silah ve eşşya yapya yapıımmıı))

•• FontFont (18yy(18yy--kkööprprüülerler--
1779 Coalbrookdale1779 Coalbrookdale--
halen kullanhalen kullanıılmakta)lmakta)

•• DDöövmevme ççelik (18yy 2.yarelik (18yy 2.yarıı--
dolu gdolu göövdeli ve kafes kvdeli ve kafes kööprprüülerler––
1850 Britannia K1850 Britannia Kööprprüüssüü) ) 

•• DDöökmekme ççelik (19yy 2.yarelik (19yy 2.yarıı--
kkööprprüü ve ve 
yyüüksek yapksek yapıılarlar--
1874 1874 MississippiMississippi
KKööprprüüssüü))

Coalbrookdale

MississippiMississippi



The The CoalbrookdaleCoalbrookdale KKööprprüüssüü

İİlk Demir Klk Demir Kööprprüü (1779),(1779),

YaklaYaklaşışık 30m ak 30m aççııklklığığa sahip ve hala a sahip ve hala 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.

İİnnşşaataatıında nda fontfont demir kullandemir kullanıılmlmışışttıır.r.

1.2 Demir ve 1.2 Demir ve ÇÇelieliğğin Kin Kööprprüülerde lerde 
KullanKullanıımmıı



Telford's Telford's MytheMythe KKööprprüüssüü

Thomas Wilson's Wear Thomas Wilson's Wear KKööprprüüssüü

LondraLondra’’da da ThamesThames
üüzerindeki zerindeki SouthwarkSouthwark
KKööprprüüssüü
1819 y1819 yııllıında nda John John RennieRennie
taraftarafıından inndan inşşa edilmia edilmişştir.tir.
73m a73m aççııklklığığa sahip olup, a sahip olup, 
en uzun en uzun fontfont demir demir 
kkööprprüüddüür.r.



İİsvisviççrere’’de de FribourgFribourg
yakyakıınlarnlarıındakindaki ““GrandfeyGrandfey
ViaductViaduct ””
((GrandfeyGrandfey ViyadViyadüükk’ü’ü))
18186262’’de ide işşletmeye aletmeye aççıılmlmışışttıır,r,
Her biri 49m olan 7 Her biri 49m olan 7 
aaççııklklııktan oluktan oluşşmaktadmaktadıırr

ParisParis’’teki teki Pont Pont dudu CarousselCaroussel
KKööprprüüssüü
1839 y1839 yııllıında nda PolonceauPolonceau taraftarafıından inndan inşşa a 
edilmiedilmişştir,tir,
Her biri 48m olan Her biri 48m olan üçüç aaççııklklııktan ktan 
oluoluşşmaktadmaktadıır.r.
İİnnşşaataatıında Alman Mnda Alman Müühendis hendis 
ReichenbachReichenbach’’ıın gelin gelişştirditirdiğği i fontfont demir demir 
ttüüpler kullanpler kullanıılmlmışışttıır.r.



St. LouisSt. Louis’’deki deki MississippiMississippi
KKööprprüüssüü

18741874 yyııllıında nda J.B. EadsJ.B. Eads taraftarafıından ndan 
ininşşa edilmia edilmişştir.tir.

TaTaşışıyyııccıı sistemini olusistemini oluşşturan boru turan boru 
kesitli elemanlarkesitli elemanlarıın bir bn bir bööllüümmüü
ççelikten dielikten diğğer ber bööllüümmüü ise ise 
demirden imal edilmidemirden imal edilmişştir.tir.

AAççııklklıık 159mk 159m

GGüüney Fransaney Fransa’’daki Garabit daki Garabit 
ViyadViyadüükk’ü’ü
18188844 yyııllıında nda GustaveGustave EiffelEiffel (1832(1832--
1923)1923) taraftarafıından inndan inşşa edilmia edilmişştir,tir,
AAççııklklıık 165mk 165m



ScotlandScotland’’taki Firth of Forthtaki Firth of Forth KKööprprüüssüü

1883 1883 -- 18901890 yyııllarllarıı arasarasıında nda Sir John Fowler Sir John Fowler ve ve Benjamin Baker Benjamin Baker taraftarafıından ndan 
ininşşa edilmia edilmişştir,tir,

En bEn büüyyüük ak aççııklklığıığı 521m521m’’dir.dir.

TTüüm km kööprprüüde de 42000 42000 ton ton ççelik kullanelik kullanıılmlmışış ve ve 
ininşşaat saat sıırasrasıında 4600 inda 4600 işşççi i ççalalışışmmışışttıır.r.



New JerseyNew Jersey’’deki deki 

Bayonne Bayonne KKööprprüüssüü

11931931 yyııllıında nda O.H. O.H. AmmannAmmann
taraftarafıından inndan inşşa edilmia edilmişştir. tir. 

AAççııklklıık 504mk 504m

Sydney Sydney HarbourHarbour KKööprprüüssüü

11932932 yyııllıında nda R. FreemanR. Freeman
taraftarafıından inndan inşşa edilmia edilmişştir,tir,
AAççııklklıık 503mk 503m



1.3 Demir ve 1.3 Demir ve ÇÇelieliğğin Binalarda Kullanin Binalarda Kullanıımmıı

Beyaz Kapılar (1726), Wales

St George's St George's KilisesiKilisesi, , 
Everton, UK (1812Everton, UK (1812--14)14)

Ulusal Kitaplık

(1858-68)



Oxford Oxford MMüüzesizesi (1860)(1860)
Sainte Sainte GeneviGenevièèveve KitaplKitaplığıığı
(1843(1843--5050))



1.4 Demir ve 1.4 Demir ve ÇÇelieliğğin Sanayi Yapin Sanayi Yapıılarlarıında Kullannda Kullanıımmıı

Charles Bage's Keten 
Fabrikası Shrewsbury,  
(1796)

RRııhthtıım yapm yapıılarlarıı LiverpoolLiverpool, (, (11845)845)



Gardener's Gardener's mobilya deposumobilya deposu Jamaica Street, Jamaica Street, 
GlasgowGlasgow ((18561856))

Greene's Kayıkhanesi
Sheerness, UK (1858)

Fransada ilk çerçeve 
sistem bina, Menier
Çikolata fabrikası
Noisiel-sur-Marne, 
(1872)



Eiffel KulesiEiffel Kulesi ((GustaveGustave Eiffel, Paris, FranEiffel, Paris, Fransasa, 1887 ~ 1889, 1887 ~ 1889))

321m

9000 ton dövme demir



1.5 1.5 ÇÇelik yapelik yapıılarlarıın gelin gelişşimiimi
BirleBirleşşim araim araççlarlarıındaki gelindaki gelişşmeme

(Per(Perççinin––BulonBulon––KaynakKaynak––
ÖÖngermeli bulon)ngermeli bulon)

Analiz YAnaliz Yööntemlerindeki gelintemlerindeki gelişşme me 
(sanattan fene d(sanattan fene döönnüüşşüüm)m)

(Elastik Hesap(Elastik Hesap––TaTaşışıma Gma Güüccüü--

SSıınnıır Durumlara Gr Durumlara Gööre Hesap vere Hesap ve Tyne BridgeTyne Bridge--NewcastleNewcastle--19281928

Plastik Hesap)Plastik Hesap)

Artan malzeme ve Artan malzeme ve 
iişşççilik fiyatlarilik fiyatlarıı karkarşışıssıında nda 
ekonominin ekonominin ööneminemi

(G(Güüvenlik, ekonomi, estetik)venlik, ekonomi, estetik)

ÇÇevreye zarar verilmemesi evreye zarar verilmemesi 
ve korunmasve korunmasıı
ve dove doğğal malzemelerin kullanal malzemelerin kullanıımmıındanda Milennium BridgeMilennium Bridge

duyarlduyarlıı davrandavranıılmaslmasıı zorunluluzorunluluğğuu
(G(Güüvenlik, ekonomi, estetik, venlik, ekonomi, estetik, ççevre ve sevre ve süürdrdüürrüülebilirlik)lebilirlik)





2. YAPISAL TASARIM2. YAPISAL TASARIM
(G(Güüvenlik, ekonomi, estetik, venlik, ekonomi, estetik, 
ççevre ve sevre ve süürdrdüürrüülebilirlik)lebilirlik)

GGüüvenlikvenlik
YapYapıı sistemlerinin tasarsistemlerinin tasarıım ve hesabm ve hesabıında, tanda, taşışıyyııccıı elemanlar elemanlar 
iişşletmede kaldletmede kaldııklarklarıı ssüürede yeterli dayanrede yeterli dayanıım, rijitlik ve toklum, rijitlik ve tokluğğa a 
sahip olmalsahip olmalııddıır. r. 
AAşışırrıı yyüükleme veya dayankleme veya dayanıım azalmasm azalmasıı olasolasııllığıığına karna karşışı yeterli bir yeterli bir 
ggüüvenlivenliğğin bulunmasin bulunmasıı sasağğlanmlanmışış olmalolmalııddıır.r.
YapYapıı hem bhem büüttüünnüüyle ve kendini oluyle ve kendini oluşşturan elemanlarturan elemanlarııyla stabil yla stabil 
olmalolmalııddıır. r. 
Hesap hipotezleri yapHesap hipotezleri yapııda gerda gerççekleekleşştirilen birletirilen birleşşimlere, ya da imlere, ya da 
birlebirleşşimler hesaptaki varsayimler hesaptaki varsayıımlara uymalmlara uymalııddıır. r. 

Ekonomi, Ekonomi, ççevre ve sevre ve süürdrdüürrüülebilirliklebilirlik
TasarTasarıım, kapsamlm, kapsamlıı bir maliyet analizi, bir maliyet analizi, ççevresel etkiler ve evresel etkiler ve 
ssüürdrdüürrüülebilirlik  kolebilirlik  koşşullarullarıı ggööz z öönnüünde tutularak nde tutularak 
gergerççekleekleşştirilmelidir.tirilmelidir.

EstetikEstetik
YapYapıınnıın estetin estetiğğinde yerel zevkler, inde yerel zevkler, ççevreye uyum etkili olmaktadevreye uyum etkili olmaktadıır. r. 



2.1 Tasar2.1 Tasarıımmıın Adn Adıımlarmlarıı

İşİşlevsel tasarlevsel tasarıımm (Alan, donan(Alan, donanıım, aydm, aydıınlatma, ekipman)nlatma, ekipman)

TaTaşışıyyııccıı sistemin tasarsistemin tasarıımmıı
•• PlanlamaPlanlama
•• ÖÖn tasarn tasarıımm
•• YYüüklerin saptanmasklerin saptanmasıı
•• ÖÖn boyutlama n boyutlama 
•• AnalizAnaliz
•• DeDeğğerlendirme erlendirme 
•• Yeniden tasarYeniden tasarıımm
•• SonuSonuçç

Mimar ve mMimar ve müühendisin birlikte hendisin birlikte ççalalışışmasmasıı öönemlinemli



2.2 Malzeme se2.2 Malzeme seççimiimi

Malzeme Malzeme seseççimine etki imine etki edecek faktedecek faktöörlerden barlerden başşllııcalarcalarıı, , 
•• iişşlevi, levi, 
•• temel zemini, temel zemini, 
•• cocoğğrafi yeri, rafi yeri, 
•• gegeççici veya kalici veya kalııccıı olmasolmasıı, , 
•• kullankullanıılma slma süüresi, resi, 
•• iişşletmeye aletmeye aççıılmaslmasıı iiççin din düüşşüünnüülen son tarih,len son tarih,
•• yapyapıımmıı iiççin ayrin ayrıılan para, lan para, 
•• iişşletme giderleri, letme giderleri, 
•• yapyapıı malzemelerinin bulunabilirlimalzemelerinin bulunabilirliğği, fiyat i, fiyat 

hareketleri, hareketleri, 
•• yerel alyerel alışışkanlkanlııklar, deneyim ve zevklerdir.   klar, deneyim ve zevklerdir.   



3. MALZEME OLARAK3. MALZEME OLARAK
YAPISAL YAPISAL ÇÇELELİİKK

3.1 Yap3.1 Yapıısal sal ççelieliğğin in öözelliklerizellikleri
•• Homogen ve izotropHomogen ve izotrop
•• YYüüksek dayanksek dayanıımlmlıı
•• YYüüksek elastisite modksek elastisite modüüllüü
•• EEşşit it ççekme ve basekme ve basıınnçç dayandayanıımmıı
•• SSüüneknek



3.2 Gerilme3.2 Gerilme--ŞŞekildeekildeğğiişştirmetirme DiyagramDiyagramıı

İİdealledealleşştirilmitirilmişş DiyagramDiyagram



4. 4. ÇÇELELİİK YAPILARIN K YAPILARIN ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ
•• Hava koHava koşşullarullarıından fazla etkilenmez. ndan fazla etkilenmez. 
•• DeDeğğiişştirme, onartirme, onarıım ve iyilem ve iyileşştirilmesi kolaydtirilmesi kolaydıır.r.
•• GGüçüçlendirmede ve  lendirmede ve  
•• restorasyonda kullanrestorasyonda kullanııllıır.r.
•• Elemanlar yerlerine monte edildiklerinde iElemanlar yerlerine monte edildiklerinde işşletme yletme yüükküü ile ile 

ççalalışışabilir.abilir.
•• KalKalııp ve iskeleyi azaltmak mp ve iskeleyi azaltmak müümkmküündndüür. r. 



Mimari aMimari aççııdan dan ççelik yapelik yapıı tasartasarıımmıı estetik ve estetik ve 
yaratyaratııccııllığığa aa aççııktktıır.r.







•• Kolon sayKolon sayııssıı en aza indirilebilir. en aza indirilebilir. 
•• KiriKirişş enkesitleri kenkesitleri küçüüçüktktüür. r. 
•• DDööşşemeler incedir.emeler incedir.



Tesisat iTesisat iççin kolaylin kolaylııkk





ÇÇelik taelik taşışıyyııccıı sistemler sistemler 
deprem bdeprem böölgelerinde avantajllgelerinde avantajlııddıır r 

•• ÇÇelik taelik taşışıyyııccıı sistem sistem ççok hafiftir. Dolayok hafiftir. Dolayııssııyla daha az deprem yyla daha az deprem yüükküü
alalıır (F=m*a). r (F=m*a). ÇÇelik taelik taşışıyyııccıı sistem elemanlarsistem elemanlarıı ssüünek oldunek olduğğundan undan 
üüzerlerine dzerlerine düüşşen enerjiyi en enerjiyi ççok iyi sok iyi söönnüümlerler. Plastik mafsallarmlerler. Plastik mafsallarıın n 
oluoluşşmasmasıı aaşışırrıı yyüük ik iççin gin güüvenlik oluvenlik oluşşturulabilir. turulabilir. 

450450

345345



ÇÇelik sorunsuz ve 100% geri delik sorunsuz ve 100% geri döönnüüşşüümlmlüüddüürr

•• ÇÇelik delik düünyannyanıın en n en ççok ve tam olarak geri dok ve tam olarak geri döönnüüşşttüürrüülen len 
malzemesidir. malzemesidir. ÇÇelik hurda %100 elik hurda %100 ççelieliğğe de döönnüüşşüür ve dor ve doğğru ru 
iişşlemlerle lemlerle üüretilirse kalite ve gretilirse kalite ve güüvenirlik kaybvenirlik kaybıı olmaz.olmaz.



YapYapıısal sal ççelik yelik yüüksek kaliteli endksek kaliteli endüüstriyel bir striyel bir üürrüündndüürr

•• TaTaşışıyyııccıı sistemin tsistemin tüüm parm parççalaralarıı fabrika ortamfabrika ortamıında nda üüretilir ve retilir ve 
endendüüstriyel kalite gstriyel kalite güüvencesi ivencesi iççerir.erir.

HaddeHadde ççııkkıışşıı

SeSeççiciici SoSoğğutmautma



YapYapıılarda larda ççelik kullanmak tasarelik kullanmak tasarıımcmcıılar ilar iççin in ççevreye evreye 
karkarşışı sorumluluklarsorumluluklarıınnıı yerine getirme olanayerine getirme olanağığı sasağğlarlar

•• ÇÇelik yapelik yapıı ssöökküüldldüüğğüü zaman bile geriye atzaman bile geriye atıık malzeme k malzeme 
bbıırakmaz. rakmaz. ÇÇelik inelik inşşaat doaat doğğal al ççevreyi inevreyi inşşaataatıın hin hiçç bir bir 
aaşşamasamasıında kirletmeznda kirletmez..



SSüürdrdüürrüülebilirliklebilirlik
iiççin her binanin her binanıın toplam yan toplam yaşşam dam dööngngüüssüü maliyeti hesaplanmalmaliyeti hesaplanmalıı
ve ekonomiklik ve ekonomiklik ççevresel etki deevresel etki değğerlendirmesiyle birlikte ele erlendirmesiyle birlikte ele 
alalıınmalnmalııddıır. Toplam yar. Toplam yaşşam dam dööngngüüssüü maliyeti dedimaliyeti dediğğimizde, imizde, 

•• enerji sakenerji sakıınnıımmıı
•• sosyal maliyetlersosyal maliyetler
•• hafiflikhafiflik
•• ince kesitlerince kesitler
•• dodoğğal al ışıışık ve aydk ve aydıınlnlıık kullank kullanıımm
•• genigenişş ve ferah mekanlarve ferah mekanlar
•• kullankullanıım esneklim esnekliğğii
•• dedeğğiişştirilebilme, yeniden kullantirilebilme, yeniden kullanıılabilirliklabilirlik
•• yapyapıılarlarıın sn söökküülebilmesilebilmesi
•• yapyapıınnıın ve yapn ve yapıı malzemelerinin geri dmalzemelerinin geri döönnüüşşüümmüü
•• yeniden kazanyeniden kazanıım ve kullanm ve kullanıımm

hedefledihedeflediğğimiz imiz ööllçüçütler olmaltler olmalııddıır. Br. Büüttüün bu n bu ööllçüçütlere gtlere gööre re 
dedeğğerlendirildierlendirildiğğinde, inde, ççelik selik süürdrdüürrüülebilir bir malzemedirlebilir bir malzemedir..





ÇÇelik yanmaz ancak telik yanmaz ancak tüüm yapm yapıı malzemeleri gibi yangmalzemeleri gibi yangıın n 
ııssııssıından etkilenirndan etkilenir

ÇÇelik yapelik yapıılarlarıı yangyangıın etkisinden korumak in etkisinden korumak iççin, in, 
•• Aktif sistemlerAktif sistemler
•• Pasif sistemlerPasif sistemler





TTüüm yapm yapıı malzemeleri gibi malzemeleri gibi ççelik de ortamelik de ortamıın getirdin getirdiğği i 
korozyon etkilerinden korunmalkorozyon etkilerinden korunmalııddıırr

•• İİçç mekanda korozyon etkilerinin mekanda korozyon etkilerinin ççok az olduok az olduğğu u 
ggöörrüülmlmüüşşttüür. Dr. Dışış ortamlara ortamlara ççeeşşitli koruyucu itli koruyucu 
sistemler vardsistemler vardıır.r.



4.1 G4.1 Güüvenlik venlik 

YapYapıısal sal ççelik, homogen ve izotrop olduelik, homogen ve izotrop olduğğu ve u ve üüretimi sretimi süürekli denetim altrekli denetim altıında nda 
tutulabilditutulabildiğğinden, inden, ççok gok güüvenli bir malzemedir. Bu nedenle, hesaplarda venli bir malzemedir. Bu nedenle, hesaplarda 
kullankullanıılan lan ggüüvenlik katsayvenlik katsayıılarlarıı, di, diğğer yaper yapıı malzemelerinin gmalzemelerinin güüvenlik venlik 
katsaykatsayıılarlarıından daha ndan daha kküçüüçüktktüürr..

TaTaşışıyyııccıı sistemin tsistemin tüüm parm parççalaralarıı fabrika ortamfabrika ortamıında, standartlara ve nda, standartlara ve 
yyöönetmeliklere uygun olarak netmeliklere uygun olarak üüretilir ve endretilir ve endüüstriyel kalite gstriyel kalite güüvencesi ivencesi iççerir erir 
ve belgelendirilir. Tve belgelendirilir. Tüüm yapm yapıısal sal ççelik elemanlar yapelik elemanlar yapıım sm sıırasrasıında, yapnda, yapıı
bittikten sonra ve yapbittikten sonra ve yapıı kullankullanııllıırken grken göörrüülebilir ve kontrol edilebilir. Bu da lebilir ve kontrol edilebilir. Bu da 
üüretimde ve yapretimde ve yapıımmıın her an her aşşamasamasıında anda aççııklklııkk demektir. demektir. 

Elastisite modElastisite modüüllüü didiğğer yaper yapıı malzemeleri ile karmalzemeleri ile karşışılalaşşttıırrııldldığıığında nda ççok ok 
yyüüksektir.ksektir.

SSüüneknek bir malzeme oldubir malzeme olduğğu iu iççin bin büüyyüük bir k bir şşekil deekil değğiişştirme kapasitesi tirme kapasitesi 
bulunmakta olup, beklenmeyen olabulunmakta olup, beklenmeyen olağğan dan dışıışı yyüük durumlark durumlarıında, nda, çüçürrüük k 
zeminlerde oluzeminlerde oluşşabilecek oturmalarda ve deprem babilecek oturmalarda ve deprem böölgelerinde kullanlgelerinde kullanıılmaslmasıı
avantajlavantajlııddıır. r. 



4.2 Ekonomi4.2 Ekonomi

ÇÇelik taelik taşışıyyııccıı elemanlarelemanlarıın atn atöölyelerde ilyelerde işşlenmesi, inlenmesi, inşşaataatıın montaj an montaj aşşamasamasıında hava nda hava 
kokoşşullarullarıından fazla etkilenmemesine neden olmakta ve dolayndan fazla etkilenmemesine neden olmakta ve dolayııssııyla yla yapyapıım m 
ssüüresiresi kkıısasa lmaktadlmaktadıır.r.

YYüüksek dayanksek dayanıımlmlıı bir malzeme olup, bir malzeme olup, ööz az ağığırlrlığıığınnıın tan taşışıddığıığı yyüüke oranke oranıı ççok kok küçüüçüktktüür; r; 
dolaydolayııssııyla, yla, yapyapıınnıın an ağığırlrlığıığı ve temel maliyeti azve temel maliyeti az almaktadalmaktadıır.r.

ÇÇelik sorunsuz ve tam olarak elik sorunsuz ve tam olarak geri dgeri döönnüüşşüümlmlüü ddüür. r. ÇÇelik hurda %100 elik hurda %100 ççelieliğğe e 
ddöönnüüşşttüürrüülebilir ve dolebilir ve doğğru iru işşlemlerle lemlerle üüretilirse kalite ve gretilirse kalite ve güüvenlik kaybvenlik kaybıı olmaz.olmaz.

TaTaşışıyyııccıı sistem elemanlarsistem elemanlarıı ssöökküüldldüüklerinde az bir kayklerinde az bir kayııpla veya kullanpla veya kullanıılmalarlmalarıı öönceden nceden 
planlanmplanlanmışış ise hiise hiçç kaykayııpspsıız z yeniden kullanyeniden kullanıılabilirlabilir ler.ler.

YapYapıım sm süüresinin kresinin kıısa olmassa olmasıı maliyetlerde bmaliyetlerde büüyyüük kazank kazançç sasağğlar. Yaplar. Yapıı tamamlandtamamlandığıığında nda 
hemen ihemen işşletmeye aletmeye aççıılabilirlabilir. . 

ÇÇelik yapelik yapıılarda kolon ve kirilarda kolon ve kirişş kesitlerinin dikesitlerinin diğğer taer taşışıyyııccıı sistemlerdekilerden daha ksistemlerdekilerden daha küçüüçük k 
olmasolmasıı, yap, yapııda da daha fazla kullandaha fazla kullanıım alanm alanıı kazandkazandıırrıır. (r. (İİnce dnce dööşşemeler, emeler, 
aynaynıı yyüükseklik ikseklik iççin daha fazla kat inin daha fazla kat inşşa etme olanaa etme olanağığı sasağğlarken, esnek ilarken, esnek içç hacimler hacimler 
tesisat yenileme, kablolama ve benzeri sistemlerdeki teknik tesisat yenileme, kablolama ve benzeri sistemlerdeki teknik üüststüünlnlüükler.)kler.)



4.3 Estetik4.3 Estetik
Mimari aMimari aççııdan dan ççelik yapelik yapıı tasartasarıımmıı estetik ve yaratestetik ve yaratııccııllığığa aa aççııkk ttıır. r. 

RestorasyondaRestorasyonda dedeğğiişşik olanaklar sunar. ik olanaklar sunar. 
ÇÇekme dayanekme dayanıımmıınnıın basn basıınnçç dayandayanıımmıına ena eşşit olmasit olmasıı, , ççelieliğğe mimari ae mimari aççııdan dan 
tasartasarıımmıı öözellik gzellik göösteren yapsteren yapıılardalarda bir bir üüststüünlnlüük k 
sasağğlamaktadlamaktadıır.r.

4.4 4.4 ÇÇevreevre
ÇÇelik yapelik yapıı ssöökküüldldüüğğüü zaman bile geriye zaman bile geriye atatıık malzeme bk malzeme bıırakmazrakmaz. . 
ÇÇelieliğğin fabrikada in fabrikada üüretilmesi, retilmesi, şşantiyede sadece montaj yapantiyede sadece montaj yapıılmaslmasıı sayesinde sayesinde 
ssııffıır stokla, r stokla, ççok kok küçüüçük k şşantiye alanlarantiye alanlarııyla ve yla ve ççevreye en az olumsuz etkiyle evreye en az olumsuz etkiyle 
ininşşaataat yapmak olanayapmak olanağığı bulunmaktadbulunmaktadıır. r. ÇÇelik inelik inşşaat, doaat, doğğal al ççevreyi inevreyi inşşaataatıın n 
hihiçç bir abir aşşamasamasıında kirletmez ve nda kirletmez ve %100 geri d%100 geri döönnüüşşüümlmlüü ddüür.r.

4.5 S4.5 Süürdrdüürrüülebilirliklebilirlik
Toplam yaToplam yaşşam dam dööngngüüssüü maliyeti dedimaliyeti dediğğimizde, malzemenin geri dimizde, malzemenin geri döönnüüşşüümmüü
ve yeniden kullanve yeniden kullanıılabilmesi; mekanlarlabilmesi; mekanlarıın den değğiişşebilir ve geniebilir ve genişşleyebilir leyebilir 
olmasolmasıı; hafiflik; ince kesitler; yap; hafiflik; ince kesitler; yapıılarlarıın kn kıırrıılmadan slmadan söökküülebilmesi ve lebilmesi ve 
yeniden kurulabilmesi hedeflenen yeniden kurulabilmesi hedeflenen öönemli nemli ööllçüçütlerin batlerin başışında gelmektedir. nda gelmektedir. 



5.5. ÇÇELELİİK YAPILARIN K YAPILARIN 
KULLANIM ALANLARIKULLANIM ALANLARI

•• BBüüyyüükk aaççııklklııklarklarıın kolonsuz an kolonsuz aşışılmaslmasıı gereken gereken yapyapıılar lar 
•• TemelTemel zemini zayzemini zayııf nitelikte olan f nitelikte olan yapyapıılar lar 
•• DepremDeprem bböölgelerindeki lgelerindeki yapyapıılar lar 
•• ÇÇokok katlkatlıı yapyapıılarlar
•• TaTaşışıyyııccıı sistemi sistemi öözellik gzellik göösteren steren yapyapıılar lar 
•• EndEndüüstristri yapyapıılarlarıı ve ve kkööprprüüler  ler  
•• GeGeççiciici yapyapıılar  lar  
•• HHıızlzlıı ininşşa edilmesi gerekena edilmesi gereken yapyapıılar lar 
•• Restorasyon iyileRestorasyon iyileşştirme ve gtirme ve güçüçlendirme inlendirme inşşaatlaraatlarıı



YYüüksek yapksek yapıılarlar



KKööprprüülerler



EndEndüüstri yapstri yapıılarlarıı



Kat otoparkKat otoparkıı

Tren garTren garıı



YYüüzme havuzuzme havuzu

StadyumStadyum



OkulOkul

HastaneHastane



AlAlışışveriverişş merkezimerkezi

EEğğlence merkezilence merkezi



RestorasyonRestorasyon







İİyileyileşştirmetirme



6. 6. ÇÇELELİİK TAK TAŞŞIYICI SIYICI SİİSTEMLERSTEMLER
VE TAVE TAŞŞIYISI SIYISI SİİSTEM ELEMANLARISTEM ELEMANLARI

YapYapıılar, genelde, (a) lar, genelde, (a) ççererççeveler, (b) kabuklar ve (c) asma eveler, (b) kabuklar ve (c) asma 
sistemler olmak sistemler olmak üüzere zere üçüç ana grupta toplanabilirler.ana grupta toplanabilirler.

ÇÇererççeveler : eveler : YapYapıılarlarıın n ççooğğu bu grupta yer alu bu grupta yer alıır. r. ÇÇok katlok katlıı
yapyapıılar, tek katllar, tek katlıı yapyapıılarlarıı ve endve endüüstri yapstri yapıılarlarıı, , ççatatıılar.lar.

Kabuklar :Kabuklar : Bu tip yapBu tip yapıılara tanklar lara tanklar öörnektir. Bir rnektir. Bir ççok yapok yapıınnıın n 
tataşışıyyııccıı sisteminde kabuk ve sisteminde kabuk ve ççererççeve elemanlareve elemanlarıı birlikte birlikte 
kullankullanııllıır. r. 

Asma sistemler: Asma sistemler: Bu sistemlerde kablolar ana taBu sistemlerde kablolar ana taşışıyyııccıılarlarıı
oluoluşşturur. turur. ÖÖrnek olarak rnek olarak ççatatıılar veya asma klar veya asma kööprprüüler ler 
verilebilir.verilebilir.





Eksenel Eksenel ççekme kuvveti etkisindeki elemanlardekme kuvveti etkisindeki elemanlardıır (kafes r (kafes 
kirikirişşlerin  lerin  ççubuklarubuklarıı, gergi elemanlar, gergi elemanlarıı gibi).gibi).

Enkesit kaybEnkesit kaybıı varsa, tasarvarsa, tasarıım ve hesaplarda gm ve hesaplarda göözzöönnüüne ne 
alalıınmasnmasıı gerekir. gerekir. Delik aDelik aççıılmlmışış ççekme elemanlarekme elemanlarıı iiççin in 
deliklerin bulundudeliklerin bulunduğğu enkesitteki azaltu enkesitteki azaltıılmlmışış enkesit alanenkesit alanıı net net 
alanalan olarak tanolarak tanıımlanmlanıır.r.

6.1 6.1 ÇÇekme ekme ççubuklarubuklarıı



Enkesitin aEnkesitin ağığırlrlıık merkezine etkiyen eksenel bask merkezine etkiyen eksenel basıınnçç
kuvvetini takuvvetini taşışıyan elemanlar (kafes kiriyan elemanlar (kafes kirişşlerin lerin ççubuklarubuklarıı, orta , orta 
kolonlar gibi).kolonlar gibi).

Kesit hesaplarKesit hesaplarıında gerilme yannda gerilme yanıında burkulmannda burkulmanıın da n da 
kontrolkontrolüü gerekli (gerekli (kolon narinlikolon narinliğğii).).

6.2 Bas6.2 Basıınnçç ççubuklarubuklarıı



ÇÇok parok parççalalıı basbasıınnçç ççubuklarubuklarıı

(Ekonomi ve estetik nedenleriyle)(Ekonomi ve estetik nedenleriyle)



EEğğilme momenti etkisindeki elemanlardilme momenti etkisindeki elemanlardıır (kirir (kirişşler, aler, aşışıklar gibi).klar gibi).
EEğğilme momentinin yanilme momentinin yanıında kayma gerilmesi ve sehim nda kayma gerilmesi ve sehim 
kontrolleri de gerekir. kontrolleri de gerekir. 

6.3 E6.3 Eğğilme ilme ççubuklarubuklarıı

6.1.4 E6.1.4 Eğğilmeli basilmeli basıınnçç ççubuklarubuklarıı

EEğğilme momenti ve basilme momenti ve basıınnçç kuvvetinin birlikte etki ettikuvvetinin birlikte etki ettiğği i 
elemanlardelemanlardıır (kolonlarr (kolonlarıın bn büüyyüük bir bk bir bööllüümmüü).).



7. YATAY Y7. YATAY YÜÜKLERKLERİİN TAN TAŞŞINMASI VEINMASI VE
KARARLILIKKARARLILIK

ÇÇererççevelereveler

ÇÇaprazlaraprazlar



Stabilite Stabilite ççaprazlaraprazlarıı (Kararl(Kararlııllıık bak bağğlantlantıılarlarıı), ), 
•• YapYapıı elemanlarelemanlarıınnıın dn düüzlemlerine dik gelen yanal etkileri almak; zlemlerine dik gelen yanal etkileri almak; 
•• ElemanlarElemanlarıın hesaplarn hesaplarıına temel olan bana temel olan başşlanglangııçç konumlarkonumlarıınnıı

korumalarkorumalarıınnıı sasağğlamak;lamak;
•• Montaj sMontaj süüresince devrilmeyi resince devrilmeyi öönlemek ve nlemek ve 
•• ElemanlarElemanlarıın basn basıınnçç babaşşllııklarklarıınnıın yanal burkulma boylarn yanal burkulma boylarıınnıı

azaltmak amacazaltmak amacııyla dyla düüzenlenen sistemlerdir. zenlenen sistemlerdir. 

Merkezi Merkezi ççaprazlaraprazlar DDışış merkez merkez ççaprazlaraprazlar



7.1 Tek katl7.1 Tek katlıı yapyapıılarda stabilite larda stabilite ççaprazlaraprazlarıı

Birinci grupBirinci grup

İİkinci grupkinci grup



ÜçüÜçüncncüü grupgrup



7.2 7.2 ÇÇatatıılarda kararllarda kararlııllıık bak bağğlarlarıı
DDüüşşey dey düüzlemdezlemde
•• ÇÇatatııyyıı hesap dhesap düüzleminde tutmak.zleminde tutmak.
•• Alt baAlt başşllıık k ççubuklarubuklarıınnıın n 
ddüüzlem dzlem dışıışı burkulma boyunu azaltmak.burkulma boyunu azaltmak.

ÇÇatatıı ddüüzlemindezleminde
•• Yatay etkileri yan duvarlara iletmek.Yatay etkileri yan duvarlara iletmek.
•• ÜÜst bast başşllıık k ççubuklarubuklarıınnıın dn düüzlem dzlem dışıışı
burkulma boyunu kburkulma boyunu kıısaltmak.saltmak.
•• Devrilmeyi Devrilmeyi öönlemek.nlemek.



8.8.ÖÖRNEKLERRNEKLER











HISTAR 460 HISTAR 460 kokololonlarnlar







8. B8. BİİRLERLEŞİŞİM VE EKLERM VE EKLER
BirleBirleşşimler, imler, 
••boy uzatmak veyaboy uzatmak veya
••enkesiti benkesiti büüyyüütmek veya tmek veya 
••ddüüğğüüm noktalarm noktalarıınnıı ddüüzenlemek zenlemek 

amacamacııyla ve birleyla ve birleşşim araim araççlarlarıı kullankullanıılarak yaplarak yapııllıır.r.

BirleBirleşşimlerde kullanimlerde kullanıılan aralan araççlar perlar perççin, bulon ve kaynaktin, bulon ve kaynaktıır.r.
••SSöökküülemeyen birlelemeyen birleşşimler: Perimler: Perççin veya kaynakla din veya kaynakla düüzenlenenzenlenen
••SSöökküülebilen birlelebilen birleşşimler: Bulonlarla dimler: Bulonlarla düüzenlenenzenlenen

BirleBirleşşimler dimler düüzenlenirken, tazenlenirken, taşışıyyııccıı eleman eleman üüzerindeki etkilerin birlezerindeki etkilerin birleşşim im 
araaraççlarlarıı taraftarafıından gndan güüvenli bir venli bir şşekilde aktarekilde aktarıılmaslmasıınnıın san sağğlanmaslanmasıı ve ve 
yyöönetmeliklerde tannetmeliklerde tanıımlanmmlanmışış olan tolan tüüm yapm yapıım kurallarm kurallarıına uyulmasna uyulmasıı gereklidir.gereklidir.

BirleBirleşşim detayim detayıınnıın iyi n iyi çöçözzüümmüü öönemlidir. Tek bir knemlidir. Tek bir kööttüü birlebirleşşim, bim, büüttüün n 
elemanlarelemanlarıı dodoğğru olarak boyutlanmru olarak boyutlanmışış bir yapbir yapıınnıın gn göçöçmesine neden olabilir. mesine neden olabilir. 

Hesap hipotezleri yapHesap hipotezleri yapııda gerda gerççekleekleşştirilen birletirilen birleşşimlere, ya da birleimlere, ya da birleşşimler imler 
hesaptaki varsayhesaptaki varsayıımlara uymalmlara uymalııddıır.r.



KolonKolon-- kirikirişş birlebirleşşimleriimleri









KolonKolon--KiriKirişş ve ve ÇÇapraz Uapraz Uçç BirleBirleşşimleriimleri



KolonKolon--KiriKirişş ve ve ÇÇapraz Uapraz Uçç BirleBirleşşimleriimleri



11.4 Kolon ayaklar11.4 Kolon ayaklarıı

MafsallMafsallıı AnkastreAnkastre



Ankraj BulonlarAnkraj Bulonlarıı



Kolon EkleriKolon Ekleri



TTüürkiyerkiye’’denden
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Bilgi Bilgi ÜÜniversitesiniversitesi--İİstanbulstanbul
2005 ECCS 2005 ECCS ÇÇelik Yapelik Yapıı ÖÖddüüllüü



Adnan Menderes HavaalanAdnan Menderes Havaalanıı--İİzmirzmir
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