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Binaya aktarılan deprem enerjisinin önemli bir bölümünün taşıyıcı 

sistemin SÜNEK DAVRANIŞ ı ile tüketilebilmesi için TDY 2007 Bölüm 3 

de Betonarme Yapılar için verilen sünek tasarım ilkelerine titizlikle 

uyulmalıdır.

Süneklik, Süneklik katsayısı 

Sünek davranış, 

Sünek malzeme, 

Sünek eleman, 

Sünek yapı, 

ne demektir.

SÜNEKLİK NEDİR

SAYFA2
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Süneklik; Deprem etkisi altında dayanımda önemli bir azalma olmaksızın, 

taşıyıcı sistemdeki elemanın plastik şekil değiştirme, 

taşıyıcı sistemin ise yer değiştirme yapabilme özelliğidir.

Süneklik ; Enerji yutabilme kapasitesidir.

Süneklik katsayısı (μ ) : Maksimum ötelemenin, akma anındaki 

ötelemeye oranıdır.

SAYFA3

μ = 
Uymax

Uy

dayanım

Yer değiştirme

fe

ue

ELASTİK DAVRANIŞ

(Doğrusal Davranış)

dayanım

Yer değiştirme

fyk

uy umax

ELASTO- PLASTİK DAVRANIŞ

(Doğrusal Olmayan Davranış)

SÜNEKLİK
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Eşit öteleme prensibine göre, aynı deprem hareketi altında, elastik 
davranış ile elasto-plastik davranışın göstereceği maksimum yatay  
ötelemeler yaklaşık olarak eşit alınabilir.

SAYFA4

Ue : Elastik davranışta öteleme

dayanım

Yer değiştirme

fe

ue

fe

dayanım

Yer değiştirme

fyk

ue umax
uy

Umax : Elasto-Plastik 

davranışta max öteleme

Elastik davranış Elasto-Plastik davranış   

SÜNEK DAVRANIŞ
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Binaya aktarılan deprem enerjisinin önemli bir bölümünün 

taşıyıcı sistemin SÜNEK davranışı ile tüketilebilmesi için 

bu yönetmelikte betonarme yapılar için 

Bölüm 3 ‘de belirtilen sünek tasarım ilkelerine titizlikle uyulmalıdır.

SÜNEK DAVRANIŞ
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Gevrek Davranış

dayanım

Yer değiştirme

σc

ue uek

Sünek Davranış

dayanım

Yer değiştirme

fyk

ue umax

SÜNEK MALZEME

Malzeme derslerinden bildiğimiz gibi 

Beton; gevrek bir malzemedir. 

Çelik; Doğal sertlikte işlem görmüş çelik sünek bir malzemedir.

Betonarme; Donatının uygun hesabı ve uygun donatı detayları ile sünek

kırılma meydana gelir. Bunlar sağlanmaz ise betonarme  gevrek kırılma 

meydana gelecektir. 
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Yapının Sünek olması için, Yapı elemanları Sünek olmalıdır.

Yapı elemanlarının sünek olması için Malzeme Sünek olmalıdır.

Malzeme Beton ve Çeliktir.

Beton gevrek bir malzemedir. 

Sargı donatısı ile süneklik sağlanabilir.

Çelik (doğal sertlikte işlem gören) çekme kuvveti altında sünektir.

Çelik basınç kuvveti altında burkulma oluşur, elemanlara zarar 

verir, enine donatı ile burkulma boyu küçültülmelidir.

SÜNEK MALZEME



20.10.2017 SAYFA8

Betonarmenin Sünek olması için:

Kirişlerde sünek kırılma esaslarına kesinlikle uyulmalı,

Kirişlerde önce moment kırılması oluşması sağlanmalıdır 

(Moment kırılması Sünek kırılmadır)

Önce kesme kırılmasının meydana gelmesi önlenmelidir. 

(Kesme kırılması gevrek kırılmadır)

Kolonlarda aşırı gevrek kırılma kesinlikle önlenmeli, 

kolonların ve kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme 

güvenliği sağlanmalı, enine donatıya gereken önem 

verilmelidir.

Detaylara gereken önem verilmelidir.

SÜNEK YAPI
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SÜNEK YAPI 

Sünek Yapı: Deprem kuvveti altında dayanımını fazla 

kaybetmeden elastik ötesi davranış yaparak mafsalların 

oluşmasını sağlayan ve bu şekilde deprem enerjisinin 

sönümlenmesinin gerçekleştiren Yapıdır.

Rijit Yapı: Deprem kuvveti altında elastik davranış yapan, 

deprem yükleri altında az yer değiştirme yapan ve 

başlangıçtaki davranışına göre tanımlanan yapıdır.
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Elastik 

(doğrusal) 

davranış

Elasto-Plastik 

(Doğrusal 

olmayan) 

davranış

Büyük depremlerde ortaya çıkan enerjiyi sönümlemek için (δB ) kadar yer 

değişikliği için Elastik davranışta Sistem FB kuvveti için tasarlanmalıdır, bu 

ekonomik olmaz.

Aynı depremde aynı yer değişikliği, Elasto-Plastik davranış gösteren bir 

Sisteme FA kuvveti uygulanarak sağlanabilir. Bu ise Düğüm noktalarında 

mafsal oluşmasını yapıda hasar meydana gelmesini kabul etmek demektir

SÜNEK DAVRANIŞ
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Malzeme Elasto-Plastiktir. Ekonomik sebeplerden dolayı  fe kuvveti yerine  

daha küçük fy kuvveti altında akmaya başlayan bir malzeme kullanılsın. 

Kuvvet sabit kalmak üzere akma başlayacaktır. Maksimum yer değiştirme  

umax ise ,  Süneklik katsayısı  μ = umax / uy olacaktır. 

Rijitliği çok büyük olmayan (Sünek Yapılarda) Eşit yer değiştirme kuralı gereği 

umax = ue alınabilir.

SAYFA11

dayanım

Yer 

değiştirme

fe

ue

fy

umaxuy

Eşdeğer deprem yükü  fe = m.a

fe =(Kütle*Spektral ivme)

Malzeme lineer elastik ise (doğrusal 

Davranış) bu kuvvet altında ue kadar 

yer değiştirme yapacaktır. 

SÜNEK DAVRANIŞ



20.10.2017

Süneklik katsayısı

μ = umax /  uy

max ötelemenin, akma anındaki ötelemeye 

oranıdır. Yeteri kadar sünek sistemlerde 

umax = ue alınabileceğinden   μ = ue / uy

SAYFA12

Sistem doğrusal elastik davranış göstermesi durumunda fe  kuvveti 

altında ue kadar yer değiştirme yapmış ise,

Sistem Elasto-Plastik davranış göstermesi halinde aynı yer değiştirmesi 

için uygulanması gereken kuvvet ue/uy kadar olmalıdır. 

Süneklik Katsayısının 4 olması, Akma başladıktan sonra dayanım 

değişmeden 4 kat daha yer değiştirmenin artması demektir.

Aynı yer değiştirmeyi elde etmek için Elastik kuvvetin (fe), ¼ ü kadar bir 

kuvvet uygulanması yeterli olacaktır. 

SÜNEK DAVRANIŞ
dayanım

fyk

ueuy

fe

Yer 

değiştirme
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Deprem, yapının Ue kadar 

yer değiştirme yapabilmesi  

için fe kadar kuvvet 

uygulanmasını ister 

(Depremin Dayanım İstemi)

Sünek davranış 

gösterebilen yapı,  

fy kadar bir kuvvet altında  

aynı yer değiştirme 

yapabilir. (Binanın Dayanım 

sunumu)

SÜNEK DAVRANIŞ

Sunulan Dayanıma göre depremin binadan süneklik istemi 

(Süneklik katsayısı)                           μ = Umax / Uy
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• Binanın elastik dayanımı fe nin, gerçek dayanım, kapasite dayanımı

fy ye oranı;  Dayanım Azaltma katsayısıdır    Ry = fe / fy

• Binanın elastik dayanımı fe nin, tasarım dayanımı olan fd ye oranı; 

Deprem yükü azaltma katsayısı   Ra = fe / fd

• Kapasite dayanımı olan fy nin, tasarım dayanımı olan fd ye oranı;

Dayanım fazlalığı katsayısı    D = fy / fd

• Maksimum ötelemenin, akma durumundaki ötelemeye oranı 

Süneklik katsayısı  μ = umax /  uy

Tasarımda güvenlik açısından daha küçük azaltılmış dayanım fd kullanılır.

Taşıma Gücü metodunda güvenliğin sağlanması için yapılmaktadır

SAYFA14

SÜNEK DAVRANIŞ
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Deprem yükü azaltma katsayısı   Ra = fe / fd

Dayanım Azaltma katsayısıdır    Ry = fe / fy

Ra /Ry = fy /fd D = fy / fd     Ra /Ry = D    Ra = D*Ry 

Esnek yapılarda  T> Ts   umax=ue

Ra = D*Ry     Ra = R =  μ*D           Ra = D*μ

Rijit Yapılarda     T<Ts D=1,5               Ra /1,5 =Ry=1+(μ-1)T/Ts

Ra =1,5 + (R-1,5) T/Ts (Yönetmelik denklem 2.3)

SAYFA15

SÜNEK DAVRANIŞ



20.10.2017 SAYFA16

Deprem enerjisini yapı içinde tüketmek için 

en uygun mekanizma SÜNEK DAVRANIŞ

Depremin yapıya yüklediği enerji, yapı içinde tüketilmelidir.                                       

Bu enerji tüketimi, yapının belirli bölgelerinde                                                          

sünek davranış gösteren hasara izin verilerek sağlanır.
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Bir yapının   Depreme Dayanıklı olabilmesi için aşağıdaki üç 

özellik aynı anda sağlanmalıdır. 

a) Yeterli Ötelenme Rijitliği olmalı

b) Yeterli Eleman Dayanıklığı olmalı

c) Yeterli Süneklik olmalıdır.

Bu durumda Rijitlik, Dayanıklık ve Süneklik kavramlarını iyi 

bilmek gerekir

TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ
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Rijitlik:  Eleman rijitliği k = I / L

Ötelenme Rijitliği: Yapıya etkiyen kuvvet ile yapının bu 
kuvvet etkisinde yanal ötelenmesi arasındaki ilişkiyi verir.

Hafif ve Orta Şiddetli depremlerde yanal ötelemeler kalıcı 

ve büyük olmamalıdır.

Dayanım ( R ) :

Her türlü yük etkisi altında oluşan dayanımlar, her zaman 

yük etkilerinden büyük olmalıdır. (R ˃ F)

Hafif ve Orta şiddetli depremlerde dayanım aşılmamalı, 

Şiddetli depremlerde ise yer yer önceden belirlenen 

kesitlerde dayanım aşılabilmelidir.(mafsal oluşumu)

TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ
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Süneklik: Enerji tüketme kapasitesidir.

Yapı ve yapının elemanları, büyük şekil değiştirmeler ve 

yer değiştirmeler yapmalı ancak dayanımında fazla 

değişiklik olmamalıdır.

Ancak şiddetli depremlerde önceden belirlenen kesitlerde 

dayanım geçilmeli, plastik mafsallar oluşmalı, bu plastik 

mafsallar ile elastik ötesi şekil değiştirmeler meydana 

gelmeli ve deprem enerjisi bu şekilde tüketilmelidir.

TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ
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Yapının sünekliği arttıkça, rijitliği azalacaktır.

Yapının rijitliği azalınca Periyodu artacaktır.

Periyot artınca Deprem kuvvetleri azalacaktır.

Bu şekilde deprem enerjisi sönümlenmiş olacaktır.

TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Yapının 

Sünekliği

Rijitliği

Periyodu

Yapıya 

gelen Kuvvet

Y A P I
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Dengeli donatıda kırılma

(Gevrek Kırılma)

Kırılma Çeşitleri
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Kuvvetli donatıda kırılma

(Gevrek Kırılma)

Kırılma Çeşitleri
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Zayıf donatıda kırılma

(Sünek  Kırılma)

1

1

2
2

(1) Durumuna 

göre tasarım 

yapılmalı

(2) Durumunda 

sünek kırılma 

meydana 

gelmeli

Kırılma Çeşitleri
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Kolonlarda Sünek kırılma
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Kolonlarda Sünek kırılma
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Süneklik Çeşitleri

Betonarmede 3 tür Süneklik vardır.

1) Birim deformasyon sünekliği

2) Şekil değiştirme sünekliği

3) Birim eğrilik sünekliği

Birim deformasyon sünekliği

σs

Ɛy
ƐsƐu

Ɛu / Ɛyμε= 

Malzemede bilinen birim deformasyondur



20.10.2017 SAYFA27

Birim şekil değiştirme Sünekliği

μΔ=Δu / Δy

Birim şekil değiştirme 

sünekliği

F

Δy
ΔΔu

Δ4

Düğüm noktalarında ilk mafsal oluşumunda yapılan öteleme Δy, 

Sistemin yapacağı maksimum yer değiştirme  Δu,

Birim şekil değiştirme sünekliği μΔ=Δu / Δy

Süneklik Çeşitleri
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Birim Eğrilik Sünekliği

Δ4

Düğüm noktalarında ilk mafsal oluşumunda düğüm noktasının dönmesi ɸy 

Düğüm noktasının şekil değişimi sonucu dönmesi ɸu ,

Birim eğrilik sünekliği μɸ = ɸu/ ɸy

Birim eğrilik sünekliği

M

ɸy
Kɸu

μɸ= ɸu/ ɸy

Süneklik Çeşitleri
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Betonarme yapıların Sünek davranış gösterebilmeleri için:

• Basit Eğilme hesabında Sünek kırılma şartına kesinlikle uyulmalı,

• Bileşik eğilme hesabında aşırı gevrek kırılmaya imkan verilmemeli

• Kiriş ve kolonda eğilme kırılmasının, kesme kırılmasından önce meydana

gelmesi kesinlikle sağlanmalı,

• Sistemin taşıma gücünün sona ermesi kesinlikle, eğilme momentinden

dolayı çekme donatısının akması ile ulaşmalı, bu anda kesitin kesme

dayanımı hala mevcut olmalıdır.

• Donatıların ara mesafesine, kenetlenme boyuna, bindirme boylarına,

paspaylarına, düğüm noktalarına yakın etriye sıklaştırmalarına……..

Bilinçsizce detaylandırılan donatı betonarmeye süneklik kazandırmaz ve çok

ani, tahripkar ve gevrek kırılmalara yol açar !

Süneklik Nasıl Sağlanır
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RİJİTLİK

Rijitlik:  Eleman rijitliği k = I / L

1) Ötelenme Rijitliği: Yapıya etkiyen 

kuvvet  ile yapının bu kuvvet etkisinde 
yanal ötelenmesi  arasındaki ilişkiyi verir.

2) Eğilme rijitliği : Moment 

ile dönme arasındaki ilişkiyi 

kurar.
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Ötelenme Rijitliği: 
(m) Yoğunlaştırılmış kütleye

(F=..t) Yatay deprem yükünün tesir etmesi 

durumunda

Kütle merkezinin (Δ=…m) kadar ötelenmesi 

halinde

Kuvvet-Ötelenme ilişkisi F=k*Δ ile ifade 

edilebilir. k∆ = F / Δ

Birim ötelenme için Δ=1 

k∆ =F

(k∆ ) Ötelenme rijitliği

Ötelenme rijitliği; yapıya etkiyen kuvvet ile yapının bu kuvvet altında 
ötelenmesi arasında ilişki kurar, Kolon ve kirişlerin kesit özelliklerine, 
elemanların uzunluklarına, Mesnet şartlarına bağlıdır.

F(t)  kuvveti altında eleman ∆(m)  kadar öteleme yapar. Elemanın 
ötelenme rijitliği k=… (t/m) dir. 
∆=1 değeri aldığı zaman  k∆=F birim ötelenme rijitliği olarak tarif edilir.

RİJİTLİK
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Yanal kuvvete karşı koyan 
elemanların rijitlik özellikleri

Ankastre bağlı kolon
Çapraz bağ elemanı

Konsol perde duvarBasit mesnetli bağlı kolon SAYFA32
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• DY2007 tanımlanan düzensiz binaların tasarımından kaçınılmalıdır.

• Taşıyıcı sistem planda simetrik veya simetriğe yakın düzenlenmelidir

• Bu durumda burulma düzensizliği ve yumuşak kat düzensizliği oluşmaz.

• Burulma düzensizliği ortaya çıkmayacak şekilde perde ve kolonların 

yerleştirilmesine çalışılmalıdır.

• Zayıf kat düzensizliği olmayacak şekilde tasarım yapılmalı, zayıf kat 

düzensizliği varsa önlemleri alınmalıdır.

• Taşıyıcı  sistem hesabında gözönüne alınmayan, ancak kendi 

düzlemlerinde önemli derecede rijitliğe sahip olabilen dolgu duvarların

bazı katlarda, özellikle giriş katlarında kaldırılması ile oluşan ani rijitlik 

ve dayanım azalmalarının olumsuz etkilerini gidermek için bina taşıyıcı 

sisteminde gerekli önlemler alınmalıdır.

GENEL KURALLAR
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GENEL KURALLAR
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Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması: Azaltılmış deprem yüklerine

göre hesaplanan yer değiştirmelerin bir üst sınırı vardır.

Bu sınırın sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir.

Sınır aşıldığında Düşey Taşıyıcı sistem elemanlarının boyutları

artırılarak hesap tekrarlanmalıdır.

GENEL KURALLAR
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Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar

Elastik Sistemlerin Deprem Davranışı

Yer hareketi- Bina içi deprem enerjisi-Kütlede ivme ve eylemsizlik kuvveti-

Yatay ötelenme

SAYFA36
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Elasto-Plastik Sistemlerin Deprem Davranışı

SAYFA37

Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar
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Deprem – Süneklik İlişkisi
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Deprem – Süneklik İlişkisi

Deprem yok iken Yapının 

ivmesi ao, Gelen yük Fo ise,

Deprem etkisi altında oluşan 

Moment etkisi altında Yapı 

sünek davranış göstermeli

Mafsallaşma meydana 

gelmeli, 

süneklik artınca yapı 

yumuşamalı ,periyot azalmalı

Periyot azalınca ivme 

küçülmeli, Yapıya etkiyen 

deprem kuvvetleri azalmalı
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Betonarme taşıyıcı sistemler

DOĞRUSAL ELASTİK SİSTEMLER değildirler.

Betonun doğrusal elastik olmayan gerilme-birim şekil değiştirme

ilişkisi, Donatının akması, Plastik mafsalların oluşması, v.b….

Betonarme taşıyıcı sistemi doğrusal elastik olmaktan uzaklaştırır.

Zeminin de doğrusal elastik olmadığı düşünülürse,…

SAYFA40

Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar
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Yerel zemin ile ilişkiye giren

ELASTİK OLMAYAN TEPKİ (Davranış) SPEKTRUMU

SAYFA41

Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar
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Küçük periyodu olan 

yapılarda, tersinir deprem 

yükleri etkisinde rijitlikte 

azalma oluşur.

Bunun sonucu periyot 

büyür.

Yapıda daha büyük ivme 

oluşur.

Yapıya gelen deprem 

kuvveti artar.

F1=m.a1     F2=m.a2      F2>F1

Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar
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Büyük periyodu olan 

yapılarda, tersinir deprem 

yükleri etkisinde hasarlar 

meydana gelir, 

mafsallaşmalar olur, 

rijitlikte daha da azalır.

Bunun sonucu periyot daha 

büyür.

Ancak Yapıdaki  ivmeler 

küçülür. 

Yapıya gelen deprem kuvveti 

azalır

F3=m.a3       F4=m.a4 F4< F3

Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar
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Şiddetli depremlerin etkisi altında elastik deprem yükleri çok büyük

değerler alırlar ve bu değerlerle ekonomik bir bina tasarımı mümkün

olmaz.

Yeni yapılan binalarda kullanıcıların can güvenliğini  sağlamak kaydıyla, 

şiddet depremlerde bina taşıyıcı sisteminde belirli düzeyde hasara bilerek 

izin verilir.  Taşıyıcı sistem doğrusal olmayan davranış gösterecek biçimde 

tasarlanır.
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Eski yönetmelikteki «birbirine dik iki eksen doğrultusunda ayrı ayrı etkidikleri 

varsayılacaktır.» Cümlesindeki ayrı ayrı ifadesi kalkmıştır.
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