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1. GİRİŞ, YAPI KAVRAMI ve YAPILARIN 
SINIFLANDIRILMASI
Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü birimlere tarım 
işletmeleri adı verilir. Tarım işletmelerinin temel hedefi üretimin miktar 
ve kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve böylece 
işletmenin kârını en üst düzeye çıkarmaktır. Tarımsal faaliyetlerin 
sürekliliğinin sağlanması, işletmelerde yeterli altyapının tesis edilmesi 
ile gerçekleşebilir. Buna genel anlamda kırsal altyapı hizmetleri adı 
verilir. Tarım alanlarında kırsal altyapı hizmetlerinin oluşturulması, 
tarımsal üretimin en önemli temel taşıdır ve mühendislik tabanına 
dayanan özel bir uzmanlık alanıdır.



Tarımsal faaliyetler için gerekli altyapı hizmetleri arasında; işletme yapı 
ve tesisleri, içme, kullanma ve sulama suyu temini, suyun depolanması, 
iletimi ve dağıtımı, bunlarla ilgili her türlü sanat yapıları, drenaj ve arazi 
ıslahı, atık yönetimi, arazi toplulaştırması,  kırsal yollar, yeni yerleşim 
alanlarının oluşturulması ve elektrik temini sayılabilir. Belirtilen 
hizmetlerle ilgili her türlü planlama, projeleme ve inşaat aşamaları kırsal 
altyapının mühendislik çalışmalarını oluşturur.

Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, tarımsal üretimin ve üretimle ilgili 
faaliyetlerin bilinmesi yanında çok iyi bir mühendislik bilgisi ile 
gerçekleştirilebilir. Ülkemizde Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve 
Sulama Bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği Bölümlerinde bu 
donanıma yönelik eğitim verilmekte ve mezunlar bu konularda 
uzmanlık kazanmaktadırlar.  



Genel olarak yapılar; belirli bir gereksinimi karşılamak amacıyla, çeşitli 
malzeme ve yapım yöntemlerine uygun olarak inşa edilen bina ve tesislerdir. 

Yapıların belirli gereksinimleri karşılayabilmeleri için şekil, malzeme ve inşa 
teknikleri yönünden standartlar geliştirilmiş, genel ve özel şartnameler 
hazırlanmıştır. Herhangi bir yapıdan beklenilen fonksiyonlar şöyle 
sıralanabilir;

•Dengede olmalı,

•Yeter derecede sağlam ve dayanıklı olmalı,

•Ekonomik olmalı,

•Estetik olmalı,

•Amacı doğrultusunda kendisinden beklenilen fonksiyonları sağlamalıdır.



Bina yapıları; kullanılış amaçları, özellikleri, yapılış sistemleri ve kullanılan 
malzemeler dikkate alınarak farklı şekillerde sınıflandırılabilirler.

Yapılış Amaçlarına Göre Sınıflandırma

 Meskenler, konutlar

 Kültür binaları

 Sağlık binaları

 Sosyal yapılar

 Ticari yapılar

 Dini yapılar

 Konaklama yapıları

 Tarımsal yapılar



Binayı Oluşturan Sistemlere Göre Sınıflandırma

• Taşıyıcı sistemler

• Tamamlayıcı sistemler

• Tesisatlar

Taşıyıcı Elemanların Statik Durumlarına Göre Sınıflandırma

• Yığma yapılar

• Karkas (iskelet) yapılar

• Prefabrik (takma) yapılar

Kullanılan Malzemenin Çeşidine Göre Sınıflandırma

• Kâgir yapılar

• Betonarme yapılar

• Ahşap yapılar

• Çelik yapılar



TARIMSAL YAPILARDA KONSTRÜKSİYON ŞEKİLLERİ

Yapılar birbirlerine eklenmiş farklı elemanlardan oluşurlar. Yapının tamamının

dengede kalabilmesi için yapıyı oluşturan her bir elemanın kendi ağırlığı dahil

üzerine gelen yüklerin etkisi altında statik denge de kalması gerekir.

Tarımsal yapılar genel olarak tek katlı yapılar olup, yapıyı oluşturan elemanların 
yük

taşıma ve yükü aktarma durumlarına göre; yığma yapılar, karkas yapılar ve

çerçeveler olmak üzere üç farklı konstrüksiyonda inşa edilirler.
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2. ZEMİNLER 
Zemin, yapılar için bir oturma ve yük taşıma ortamıdır. Nitekim bir yapıdan gelen ölü 
ve hareketli yükler, yapıyı oluşturan elemanlar tarafından birbirlerine aktarılarak, 
sonuçta temeller aracılığı ile zeminlere aktarılırlar. Bu nedenle bir binadan gelen 
yüklerin tamamını emniyetle taşıyan doğal ortama temel zemini adı verilir. 

Zemin, üzerine gelen yüklerin etkisi ile çeşitli deformasyonlar gösterebilir. Bu 
deformasyonların arzu edilmeyen boyutlarda gerçekleşmesi, yapının statik dengesini 
olumsuz yönde etkileyerek sonuçta başarısızlığına yol açabilir.

Zeminlerin Sınıflandırılması 

Zeminler çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Zeminler yük taşıma 
durumuna göre:

 Sağlam zeminler,

 Orta sağlamlıktaki zeminler,

 Zayıf zeminler



Zeminler, yapıları ve oluşumları açısından; 
• Kayalık zeminler,
• Küskülük zeminler,
• Toprak zeminler,
• Bataklık ve balçık zeminler olarak sınıflandırılabilir.
Zeminin İncelenmesi

Temel zeminine ilişkin bilgilerin toplanması esas olarak; bina alanında yapılan 
çalışmalar ve laboratuvar çalışmaları olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. 
Bina alanında yapılan çalışmalarda çeşitli yöntemlerden yararlanılır. 
Kullanılacak yöntemin belirlenmesinde yapının çeşidi, kullanım amacı, 
yüksekliği, uzunluğu, yapıdan gelebilecek toplam yük dikkate alınmalıdır. 
Zemin incelemesi sırasında kullanılan yöntemler genel olarak üç grupta 
toplanabilir. Bunlar; soruşturma, muayene çukurları açma ve sondaj 
yöntemidir.



Zeminin Taşıma Gücü

Zeminin yapısında herhangi bir bozulma olmadan birim alanda 
taşıyabileceği yüke zeminin taşıma gücü adı verilir. Bu değer 
genellikle zeminin emniyet gerilmesi ile ifade edilir.  
Herhangi bir zeminin taşıma gücü yükleme deneyi ile belirlenir. Bu 
amaçla statik yükleme veya dinamik yükleme deneyleri yapılabilir.
Zemin Hafriyatı
Zemin hafriyatı denilince, kazı ve taşıma işleri anlaşılır. İnşaat işlerinde zemin 
hafriyatının belirlenmesi büyük önem taşır.

Herhangi bir amaçla zemin malzemesinin kazılarak alınmasına 
zemin kazısı adı verilir. Kazılar kullanılan araçlara göre; el ile 
yapılan kazılar, makine ile yapılan kazılar ve patlayıcı malzeme ile 
yapılan kazılar olmak üzere üç şekilde yapılabilir.



Kazılar şekillerine göre de; tesviye kazıları, temel kazıları ve temel üstü kazıları 
olmak üzere üç grupta toplanabilirler.
Toprak ağır bir malzeme olduğundan kazıdan çıkan toprağın taşınması, kazılmasına 
göre çok daha maliyetli bir iştir. Taşıma maliyeti, mesafeye ve taşıma şekline bağlı 
olarak değişir.
Toprağın atılması veya taşınması;
• Kürekle atma
• El arabası ile taşıma
• At arabası ile taşıma
• Kamyonla taşıma olmak üzere dört şekilde yapılabilir.
Tahkim İşleri
Genellikle kazı öncesinde ya da kazı sırasında zeminde açılan çukurun yanlarındaki 
malzemenin kaymasını engellemek amacıyla çeşitli şekillerde ve malzemelerden 
yapılan her türlü kaplamaya tahkim (tahkimat) adı verilir. Tahkim işleri, zeminin 
yapısına, derinliğine ve taban suyunun durumuna bağlı olarak genelde üç şekilde 
yapılır. Bunlar: İksa, palplanş ve batardo olarak adlandırılır.



TEMELLER 
Temeller, yapıdan gelen tüm yükleri alarak kendi ağırlığı ile birlikte zemine 
emniyetle aktaran yapı elemanlarıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi temeller, yapının 
yük taşıyan ilk elemanları olup, yapı ile zemin arasında emniyetli bir bağlantıyı, 
başka bir anlatımla kuvvet dengesini sağlama görevini üstlenirler. 
Temellerde Oturma 
Binalar ile diğer mühendislik yapılarında ağırlıkları ve taşıdıkları yükler nedeniyle 
çok sağlam zeminlerde bile az da olsa bir oturma (çökme) görülür. Çünkü kuvvetin 
uygulandığı malzemede mutlaka bir deformasyon ortaya çıkar. Oturma, yapının 
dolayısı ile de temelin ve zeminin düşey yönde hareket etmesidir.
Yapının her noktası eşit miktarda oturuyorsa böyle oturmaya üniform oturma, 
değişik miktarlarda oturuyorsa farklı oturma adı verilir.
Zeminde farklı oturmaların olması durumunda özellikle uzunluğu fazla olan 
yapıların gerekli yerlerinde dilatasyon derzleri bırakılmalıdır.



Herhangi bir yapıda görülen toplam oturma ise; 

 Zemin toprağının elastik ve plastik deformasyonu nedeniyle binanın 
yapımı sırasında ortaya çıkan oturma,

 Yük etkisi altında zemin toprağının gözeneklerinde bulunan suyun 
dışarıya atılması sonucunda ortaya çıkan oturma

olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.
Yapılardan gelen yükün zeminlerde hangi derinliğe kadar etkili olduğu, 
başka bir anlatımla incelenecek zemin derinliği, ortaya çıkan basınç 
dağılımının değerlendirilmesi ile yapılabilir. Zemin basınç dağılımının 
değerlendirilmesinde basınç soğanı kavramı dikkate alınır.



Temel derinliğinin belirlenmesi projelemede önemlidir. Temel tabanı ile 
zemin yüzeyi arasındaki düşey uzaklığa temel derinliği adı verilir. 
Temel derinliğinin belirlenmesinde; zemin çeşidi, tabakalaşma durumu 
ve yeraltı su seviyesi ile iklim bölgesi ve toprak don derinliği dikkate 
alınmalıdır. 
Temel Tipleri 
Temeller çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Yapıldıkları 
malzemeler dikkate alındığında:

 Taş temeller,

 Beton veya betonarme temeller,

 Ahşap temeller,

 Çelik temeller  şeklinde sınıflandırılabilirler.



Temeller; yapıdan gelen toplam yükü zemine iletme şekline ve derinliklerine 
göre de iki ana grupta toplanabilir:
Yüzeysel temeller
o Basit temeller,
o Sürekli duvar temeli,
o Tekil (bireysel, münferit) temeller,
o Sürekli (şerit, mütemadi) temeller,
o Radye (radye jeneral) temeller
Derin temeller
o Kazık temeller,
o Ayak temeller,
o Keson temeller



Basit temeller, yapıdan gelen yükün az ve sağlam zeminin yüzeye yakın 
olduğu yerlerde kullanılan temellerdir. Zemin yüzeyinden olan 
derinlikleri don seviyesi kadardır. Bu tip temeller, zemin de açılan temel 
çukuru içerisine yerleştirilirler ve kendi ağırlığınca zemine oturtulurlar. 
Genellikle bahçe duvarları, istinat duvarları ya da basit yığma yapıların 
temellerinde kullanılırlar.
Sürekli duvar temeli, basit temellere benzemekle birlikte genellikle 
temel duvarı ve sömel olmak üzere iki elemandan oluşur. Dolayısıyla 
yük zemine sömeller aracılığı ile aktarılır. Temelde sömel yapılmasının 
nedeni, yapı temeli ve zemin arasındaki temas yüzeyini genişletmek, 
böylece yükü daha geniş bir alana yayarak zeminde oluşan gerilmeyi 
azaltmaktır. 



Tekil temeller, zeminin sağlam ve yapıdan gelen yüklerin az 
olması durumunda her bir kolon için ayrı bir sömel yapılması 
genellikle en basit ve ekonomik bir çözüm yolunu oluşturur. 
Buna göre tekil temeller karkas yapılarda kullanılan bir temel 
tipidir. Bu temellere, bireysel temeller, münferit temeller, tek 
kolon temelleri gibi isimler de verilmektedir. Betonarme 
malzemeden yapılan bu temeller, kolondan gelen yükü daha 
geniş bir alana yayarak zemine aktarırlar. Tarımsal inşaatta kare 
kesitli ve sabit kalınlıkta yapılan tekil temeller daha yaygın 
kullanılmaktadır. 
Tekil temeller, ayrı ayrı çalışmalarını ve dolayısıyla kaymalarını 
engellemek amacıyla bağ kirişleri ile birbirlerine 
bağlanabilirler. 



Sürekli temeller, uzunluğu genişliğinden çok daha fazla olan ve 
şerit şeklinde süreklilik gösteren temellerdir. Bu nedenle 
sürekli temellere şerit temeller ya da mütemadi temeller adları 
da verilmektedir. Bu temeller esas olarak, duvar altı şerit 
temeller ve kolon altı şerit temeller olmak üzere iki ana grupta 
toplanabilir. Sık aralıklı yerleşen kolonların altına şerit şeklinde 
sürekli bir betonarme sömelin yapılması, yüklerin daha geniş 
bir zemin şeridine yayılması yönünden uygun olur.
Kolon altı şerit temelleri tek ya da iki doğrultuda olabilir. Bir 
doğrultuda uzanan şerit temeller genellikle kısa kenara paralel 
olurlar. 



Yük taşıma kapasitesi düşük, başka bir anlatımla emniyet gerilmesi 
yetersiz, sıkışabilme özelliği fazla zemin koşullarında ya da yapıdan 
gelen yükün fazla veya temel duvarı ve kolonların birbirlerine çok 
yakın olduğu durumlarda gereksinim duyulan temel taban alanı 
artacaktır. Bu durumda tüm inşaat alanını kaplayan ve betonarme 
plaktan oluşan bir temelin yapılması daha ekonomik olabilir. Bu temel 
tipine radye temeller adı verilir. Radye temellerin; kirişsiz radye 
temeller, kirişli radye temeller ve hücreli radye temeller olmak üzere 
başlıca üç çeşidi vardır.
Derin temeller, derinliği fazla olan temellerdir. Derin temeller, sağlam 
zeminin derinde bulunması ve zemin içerisinde kullanılabilir 
hacimlerin oluşturulmasının istenmesi durumunda yapılır. Böylece 
yapıdan gelen yükler derinde bulunan sağlam zemine aktarılır. Derin 
temellerin tarımsal inşaatta kullanımı sınırlıdır.
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3. DUVARLAR

Duvarlar; bir binayı iç ve dış etkilere karşı koruyan, 
mekânları birbirinden ayırmaya yarayan ve binanın statik 
durumuna bağlı olarak yük de taşıyabilen, yapının düşey 
konumda yerleştirilmiş elemanlarıdır. Buna göre duvarların 
yapılardaki temel fonksiyonları, iç ve dış ortamları 
birbirinden ayırmak ve yük taşımaktır. Binayı çevreleyen ve 
dış ortamdan ayırarak olumsuz koşullara karşı koruyan 
duvarlara dış duvarlar, binayı iç mekânlara ayırarak 
kullanılabilir duruma gelmesine olanak veren duvarlara da iç 
duvarlar veya bölme duvarları adı verilir.



Tarımsal yapılarda duvarların hafif, güzel görünüşlü, yangına ve diğer dış 
etkilere karşı dayanıklı ve yalıtım değerinin yüksek olması istenir. Tarımsal 
yapılarda duvarların yapımında genellikle kâgir malzemeler ile ahşap 
malzeme kullanılır.
Kâgir Duvarlar
Tarımsal yapılarda kâgir duvarlar, genellikle taş, tuğla, briket ve kerpiç gibi 
malzemelerin birbirlerine harçla yapıştırılması ile elde edilirler. 
Taş duvarlar tarımsal inşaatta temel ve su basman duvarı, taşıyıcı ve bölme 
duvarları, istinat duvarları ve bahçe duvarları olarak kullanılırlar. Duvar 
yapımında kullanılacak taşların sudan ve hava koşullarından etkilenmemesi, 
vurulduğunda dağılmaması ve köşeli şekilde kırılması ve basınç 
dayanımının yüksek olması arzu edilir. Bu açıdan duvarlar için en uygun 
olan taşlar, ocaklardan elde edilen taşlardır.



Taş duvarlar, kullanılacağı yere göre taşın işlenmesi ve örgü kurallarına uygun bir 
şekilde üst üste konulması ile yapılırlar. Taş duvarların örülmesinde bağlayıcı olarak 
genellikle harç malzeme kullanılır. Bu tip duvarlara harçlı taş duvarlar adı verilir. 
Buna karşın harç malzeme kullanılmadan örülen taş duvarlara da kuru taş duvarlar 
denir. Harcın görevi, taşları birbirine bağlamak, duvarın boşluklarını doldurmak ve 
taşın üzerine gelen yükü alttaki taşa daha iyi yayılmasını sağlamaktır.
• Taş duvarlar kullanılan taşın özelliklerine göre dört grupta toplanabilir. Bunlar:

 Moloz taş duvarlar

 Kaba yonu taş duvarlar

 İnce yonu taş duvarlar

 Kesme taş duvarlardır.
• Duvarların yük taşıma özellikleri, moloz taş duvarlardan kesme taş duvarlara doğru 

gidildikçe artar. Bunun nedeni işçilik ve malzeme kalitesinin yükselmesidir. 



Moloz taş duvarlar, ocaktan çıkarılan taşların ya hiçbir işlem 
yapılmadan ya da kenar çıkıntılarının çekiçle kabaca düzeltilip 
kullanılması ile yapılan duvarlardır. 
Kaba yonu taş duvarların örülmesinde kaba yonu taşlar kullanılır. 
Sıvanmayacak bina duvarları ile bahçe, istinat duvarları, tünel ve köprü 
ayakları gibi yerlerde yapılır. Bu duvarlarda kullanılan taşların en az 15 
cm’lik uzunluğu düzeltilmiş olmalıdır.
İnce yonu taş duvarlar, alın ve yan yüzeyleri taşçı kalemi ile düz veya 
pürüzlü ince yonu şeklinde işlenmiş taşlarla örülen duvarlardır. İşçilik 
ve maliyetleri yüksektir. Bu nedenle bu tip duvarlar, estetiğin ve mimari 
görünüşün ön plana çıktığı yapılarda, yüzeyleri sıvanmayacak bahçe ve 
istinat duvarlarında uygulanır. 



Kesme taş duvarlar, bütün yüzeyleri tam olarak işlenmiş taşlardan 
yapılan duvarlardır. Taş duvarlar içerisinde en kaliteli duvarlar olmakla 
birlikte işçilik maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle günümüzde 
kullanımları azalmıştır. Bu tip duvarların yapımında malzeme kalitesi 
yanında taş işçiliğinin de çok iyi olması gerekir. 

Taş kaplama duvarlar, bir yüzeyi ile bu yüzeyi çevreleyen 
kenarları düzgün bir şekilde işlenen taşlar kâgir duvarlarda 
kaplama malzemesi olarak da kullanılabilir. Kaplama taşları, 
pürüzlü hale getirilen yüzeylere yüksek dozajlı çimento ile 
yapıştırılır. Bu tip kaplamalar yüzeyi sıvanmayacak, daha 
sağlam ve güzel bir görünüşün verilmesi istenilen duvarlarda 
yapılabilir. Taş kaplama duvarlar, blok kaplama veya plak 
kaplama şeklinde uygulanabilir.



Tuğla duvarlar

Tuğla, duvar yapımında kullanılan en eski yapı malzemelerinden 
birisidir. Tarımsal inşaatta tuğla duvarlar hem taşıyıcı hem de bölme 
duvarları olarak kullanılır. Taşıyıcı duvarlar esas olarak dolu tuğladan 
yapılır. Ancak delik sayısı az olan düşey delikli tuğlalar da taşıyıcı duvar 
yapımında kullanılabilmektedir. Yatay delikli tuğlalar ya da delik sayısı 
fazla olan düşey delikli tuğlalar taşıyıcı duvarlarda kullanılmamalıdır. 
Bu tip tuğlalar bölme duvarlarında tercih edilmelidir.

Tuğlaların yan yana ve üst üste yerleştirilmesi ve harçla bağlanmasına 
tuğla duvar örgüsü adı verilir. Tuğla duvarların örülmesi sırasında 
tuğlaların uç uca ve yan yana düzgün bir şekilde yerleştirilmesine de 
tuğla dizisi veya tuğla sırası denilmektedir. Tuğla dizilerinin alt ve üst 
kesitleri yatay derz, yan ara kesitleri de düşey derz adını alır. 



Tuğlaların yerleştirilme şekline göre; düz dizi, kilit dizi, kılıç dizi ve zig 
zag dizi olmak üzere dört çeşit dizi vardır.

Tuğla dizileri harç yardımı ile birbirlerine bağlanarak farklı duvar 
örgüleri oluşturulur. Uygulamada düz örgü, kilit örgü, kılıcına örgü ve 
şaşırtma örgü en çok kullanılan örgü şekilleridir. 

Briket duvarlar

Briket duvarlar, tarımsal inşaatta taşıyıcı ve bölme duvarı 
olarak kullanılmakla birlikte genellikle karkas yapıların yük 
taşımayan duvarlarında kullanılırlar. Taşıyıcı duvarlarda dolu 
briketler, bölme duvarlarında ise boşluklu briketler 
kullanılmalıdır. Briket duvarların örülmesinde genellikle düz 
örgü şeklinden yararlanılır. 



Kerpiç duvarlar

Kerpiç duvarların örülmesinde tuğla duvarlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. 
Ancak kerpiçlerin örülmesinde çamur harcı kullanılır. Kerpiç duvarlar, kerpiç 
boyutlarının büyük olması nedeniyle düz dizi veya kilit dizinin birbiri üzerine 
kaydırılarak getirilmesi ile genellikle tek sıra halinde örülürler. Ülkemizde 
kerpiç binalar genellikle tek katlı bazen iki katlı yapılmaktadır. Kerpiç 
duvarların kalınlıkları ise kullanılan kerpiçlerin boyutlarına, yapıldıkları 
yörenin alışkanlıklarına ve yapının büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Taşıyıcı duvarların kalınlıkları en az 40 cm, tercihen 50 cm 
olmalıdır. Ancak bu duvarların kalınlıkları taşıdıkları yüke bağlı olarak 80–100 
cm’ye kadar çıkabilmektedir. 

Kerpiç yapılarda duvarların mukavemetini artıran en önemli elemanlardan 
birisi de hatıllardır. Hatıllar ahşap veya betonarme olabilir. 



Ahşap ve Ahşap İskeletli Duvarlar

Ahşap duvarlar, ahşap iskeletli yapılarda kullanılır. Ahşabın kolay 
bulunabildiği ormanlık bölgelerde duvarlar tamamen veya kısmen 
işlenmiş ahşabın üst üste dizilip uçlarından bağlanması ya da 
birbirlerine geçmeli yapılması ile inşa edilirler. Ahşap yapı 
sistemlerinde duvarların oluşturulmasında ahşap iskeletlerin arasının 
ahşap ile kaplanması ya da farklı malzemelerle doldurulması ahşap 
kullanımında önemli ölçüde ekonomi sağlar. 

Ahşap yapı sistemlerinde ahşap iskeletin boşlukları taş, tuğla ve 
kerpiç gibi kâgir malzemelerle doldurularak da duvarlar 
oluşturulabilir. Duvarlarda bazen sıva yapılmaz ve iskeletin dışarıdan 
görünmesine izin verilir. Bu durumda dolgunun güzel bir görünüşe 
sahip olması için örgüye özen gösterilmelidir.  



Gaz beton duvarlar

Ülkemizde kırsal alan için henüz ekonomik olmamakla birlikte hafiflik ve yalıtımın önemli olduğu 
büyük ve modern işletmeler için kullanılabilecek bir malzemedir. Gaz beton duvarlar hem taşıyıcı 
hem de bölme duvarlarının yapımında kullanılabilirler. Gaz beton donatılı veya donatısız olabilir. 

Duvarlarda Kullanılan Elemanlar

Yapım yerine bağlı olarak duvarlarda çeşitli ek imalatlar yapılır. Bunlar hatıllar, lentolar, derzler, 
harpuşta ve denizlik olabilir.

Kâgir duvarlarda her 1,5–2,0 m yükseklikte bir duvar boyunca süreklilik gösteren ve çeşitli 
malzemelerden yapılan bağlantı elemanlarına hatıl adı verilir. Bunlara yatay hatıllar da denir. 
Hatıllar duvar üzerine oturduklarından eğilmeden çok basınç gerilmesinin etkisi altında kalırlar. 
Hatılın yapılardaki görevleri şunlardır:

 Mukavemeti artırmak,

 Yapının bütün duvarlarını birbirine bağlamak,

 Üzerine gelen yükleri duvara uygun bir şekilde yayarak iletmek,

 Duvar örgüsünün daha iyi olmasını sağlamak.



Duvarların örülmesi sırasında kapı ve pencere gibi boşlukların üzerini kapatmak amacıyla tek parça 
halinde yapılan yapı elemanlarına lento adı verilir. Lentoların yapımında ahşap, taş, çelik ve 
betonarme malzemeleri kullanılır. 

Pencerelere çarparak gelen kar ve yağmur sularının bina içerisine sızmasını engellemek amacıyla 
pencerenin duvarla birleştiği yerde yapılan elemanlara denizlik adı verilir.

Bahçe ve istinat duvarlarında olduğu gibi üst tarafı açık bırakılan duvarları dış etkenlerden korumak 
amacıyla yapılan duvar şapkalarına harpuşta veya parapet adı verilir. 

İstinat Duvarları

Eğimli arazilerde yarmalarda pürüzlü yüzeyleri düzeltmek, toprak kaymasını ve basıncını önlemek 
amacıyla yapılan duvarlara istinat duvarları ya da dayanak duvarları adı verilir. İstinat duvarları; yol 
kenarlarında, derin yarma ve dolgu gerektiren yerlerde, heyelan önlemede, su taşkın kontrolünde, 
köprü ayaklarında ve su kenarlarında erozyona karşı korumada kullanılırlar.

İstinat duvarları statik özelliklerine göre; ağırlık (yığma) istinat duvarları, yarı ağırlık 
istinat duvarları ve konsollu istinat duvarları olmak üzere üç grupta toplanabilir (82). 
Bunların dışında kafes istinat duvarları da kullanılabilmektedir.
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4. KOLON VE KİRİŞLER
Kolon ve kirişler bir yapının ana taşıyıcı elemanlarıdır. Özellikle karkas 
yapıların iskeletini oluştururlar. 
Kolonlar, eksenel basınç yükünü taşımak amacıyla projelenen ve düşey 
konumda yerleştirilen yapı elemanlarıdır. Başka bir anlatımla kolonlar, uzun 
eksenlerine paralel doğrultuda yük taşıyan ve uzunluğuna göre kesit alanı 
oldukça küçük olan yapı elemanlarıdır. Kolonlar basınç etkisinde 
kaldıklarından bunlara basınç çubukları adı da verilir. Buna göre kolonun 
boyu yük etkisi altında kısalma eğilimindedir. Kolonların yapımında ahşap, 
çelik ve betonarme malzemeler kullanılır.

Kolonların eksenel yükün etkisi ile dar kenarı doğrultusunda 
yanlamasına bir eğilme göstermesine burkulma ya da flambaj adı 
verilir. Kolonların projelenmesinde etki eden yüke göre burkulma 
yapmayacak uygun kesitin belirlenmesi gerekir veya kolonlar, belirli 
bir kesit için burkulmaya neden olmayacak bir yükle 
yüklenmelidirler.



Kolonların projelenmesinde burkulma yönünden kolon uzunluğu ile kolon 
kesitinin atalet yarıçapı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde narinlik oranı 
adı verilen bir parametre kullanılır. Narinlik oranı λ ile gösterilir. Ahşap 
kolonlarda narinlik oranı;

şeklinde ifade edilir. Çelik kolonlarda ise narinlik oranının 
belirlenmesinde;

eşitliği kullanılır. Eşitliklerde; λ = Narinlik oranı, Lk = Kolonun serbest uzunluğu 
(burkulma boyu)(cm), d = Kolon kesitinin en küçük boyutu veya çapı (cm), imin = 
Kolon kesitinin en küçük atalet yarıçapı (cm) değerlerini göstermektedir. 



Kolonlar ile ilgili karşılaşılan problemler genellikle iki farklı şekilde olur:

 Birinci durumda kolon kesiti belirli olup, emniyetle taşıyabileceği en büyük 
yükün bulunması ya da gelen belirli bir yükün emniyetle taşınıp 
taşınamayacağının belirlenmesi yapılır. Buna kolonun analiz edilmesi denir.

 İkinci durumda ise kolon üzerine gelen belirli bir yükün taşınabileceği 
uygun kolon kesitinin bulunması söz konusudur. Asıl mühendislik problemi 
bu olup, kolonun projelenmesi olarak adlandırılır.

Kirişler
Genellikle uzun eksenine dik doğrultuda yük taşıyan, eğilme ve kesme etkisi 
altında kalan yapı elemanlarına kiriş adı verilir. Kirişler genellikle yatay 
konumda yapılırlar. Ancak merdiven, çatı ve kemerlerde eğik ya da eğri 
kirişler de kullanılır.  Kirişler; ahşap, çelik veya betonarme malzemelerden 
yapılabilirler. Ahşap ve çelik kirişler dolu gövdeli yapılabildiği gibi kafes 
kirişler şeklinde de yapılabilirler. 



Kirişler genellikle mesnet şekillerine göre; basit kirişler, çıkmalı kirişler, 
konsol kirişler, bir ucu ankastre kirişler, ankastre kirişler, sürekli kirişler 
ve Gerber kirişleri şeklinde sınıflandırılırlar.
Kiriş üzerine etki eden yükler, kiriş kesiti üzerinde kesme kuvveti ve 
eğilme momenti oluştururlar. Bu nedenle kirişlerin projelenmesinde ilk 
aşama, üzerlerine gelen yükler nedeniyle oluşan kesme kuvvetleri ve 
eğilme momentlerini belirlemektir. Projelemede bu kesit tesirlerinin en 
büyük değerleri ve bunların etki ettiği kesit son derece önemlidir. Başka 
bir anlatımla, mühendislik açısından dış yüklerin en büyük oldukları yer 
değil iç kuvvetlerin en büyük oldukları yerler ve kesit tesirlerinin kiriş 
boyunca değişimleri önemlidir. 



DÖŞEMELER
Döşemeler, binaları katlara ayıran taşıyıcı elemanlardır. Üzerlerine gelen canlı 
ve cansız yükleri, kendi ağırlığı ile birlikte taşıyarak yığma yapılarda 
duvarlara, karkas yapılarda ise kirişler aracılığı ile kolonlara aktarırlar. Buna 
göre bir döşemenin taşıdığı yük, kendi ağırlığı ile birlikte üstünde bulunan 
yapı elemanlarının ağırlığı gibi ölü yükler yanında döşeme üzerinde bulunan 
canlı ve cansızlardan oluşan hareketli yükten oluşur. Döşemeler yük 
taşımaları yanında yapıların kullanılabilir hale gelmelerini de sağlarlar. 
Döşemeler ısı ve nem iletimi yanında duruma göre ses yalıtımı yönünden de 
büyük öneme sahiptir.
Döşemeler faklı özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Örneğin, döşemeler 
yük taşıma özelliklerine göre üç grupta toplanabilirler:
• Yükleri doğrudan zemine aktaran döşemeler, 
• Yükleri oturdukları taşıyıcı elemanlara aktaran döşemeler, 
• Düzlem ve uzay kafes kirişli döşemeler.



Döşemeler ana taşıyıcı malzemesine göre de ahşap kirişli 
döşemeler, çelik kirişli döşemeler ve betonarme döşemeler olmak 
üzere üç grupta toplanabilir. 
Zemin Üzerine Oturan Döşemeler
Bu tip döşemeler doğrudan doğruya zemin üzerine oturduklarından 
gelen yükleri de doğrudan zemine aktarırlar. Zemin üzerine oturan 
beton döşemeler esas olarak dört temel elemandan oluşur. Bunlar:
 Sıkıştırılmış toprak,
 Blokaj,
 Kum tabakası,
 Grobeton,
 Döşeme kaplamasıdır. 



Ahşap Kirişli Döşemeler
Ahşap iskeletli ve kâgir olarak yapılan tarımsal yapılarda iki kat arası ve 
çatı döşemelerinde yaygın görülen bir döşeme çeşididir. Ahşap kirişli 
döşemeler; çabuk döşenebilmeleri, hemen yük taşımaya başlamaları, 
kalıba gereksinim duymamaları, ucuz ve hafif olmaları gibi avantajlara 
sahiptir. Ancak kolay yanmaları, kullanım ömürlerinin azlığı, ses ve ısı 
geçirgenliklerinin yüksekliği, ahşap döşemelerin sakıncalarını oluşturur. 
Ahşap kirişler genellikle 60–70 cm aralıklarla yerleştirilir. Daha büyük 
aralıklarla döşenmeleri durumunda döşeme kaplamasının esnememesi 
için kirişler üzerine kadronlar çakılır. 
Ahşap döşemeler üzerlerine gelen yükleri, kendi ağırlıkları ile birlikte 
ahşap kirişlere aktarırlar. Kirişler de bu yükleri oturdukları taşıyıcı 
duvar, kolon veya ana kirişlere iletirler.
  



Çelik Kirişli Döşemeler
Döşemelerde kullanılan çelik kirişler, dar ya da geniş başlıklı I 
profillerinden yapılır. Çelik kirişli döşemeler, 40–150 cm aralıklarla 
yerleştirilen çelik kirişlerin arasının hafif tuğlalarla doldurulması ya da 
betonarme plak içerisine gömülmesiyle yapılırlar ve en az kesitle en fazla 
yükün taşınmasına olanak verirler. Çelik kirişli döşemelerde, betonarme 
plağı üzerine tesviye betonu döküldükten sonra üzerine çeşitli kaplama 
malzemeleri yerleştirilir.
Betonarme Döşemeler
Betonarme, günümüzde diğer yapılar yanında tarımsal yapılarda da yaygın 
olarak kullanılan bir malzemedir. Bu nedenle betonarme döşemeler tarımsal 
yapılarda genellikle iki katlı kırsal konutlarda ara kat döşemesi ve diğer 
tarımsal yapılarda da tavan olarak kullanılmaktadır. Betonarme döşemeler, 
genellikle plak döşemeler olarak da adlandırılır.



Betonarme döşemeler, basma, çekme ve kesme gerilmelerinin etkisinde 
kalırlar. Beton ve çeliğin birlikte kullanılması tüm bu etkilerin 
karşılanmasını sağlar. Betonarme döşemeler, üzerine gelen yükleri kendi 
ağırlıkları ile birlikte yığma yapılarda taşıyıcı duvarlara,  karkas yapılarda 
ise kirişler aracılığı ile kolonlara iletirler. Betonarme döşemeler doğrudan 
kolonların üzerine de oturtulabilir. Buna göre betonarme döşemelerin;

 Basit betonarme döşemeler,

 Kirişli betonarme döşemeler, 

 Dişli betonarme döşemeler gibi çeşitleri vardır.
Basit betonarme döşemeler kirişsiz olup, taşıyıcı duvarlara ya da 
kolonların üzerine otururlar. Döşemeler genellikle kare veya kareye yakın 
dikdörtgen şeklindedir. Kare şeklindeki döşemelerde yükler kenarlara eşit 
dağıtılırken, dikdörtgen şeklindeki döşemelerde kısa kenara fazla, uzun 
kenara daha az yük iletirler.



Kirişli betonarme döşemeler
Açıklığı fazla olan veya fazla yük gelen döşemelerde, döşeme kalınlığı 
artar. Döşeme kalınlığının 15 cm’yi geçmesi hem maliyeti 
yükselttiğinden ve hem de yapıya daha fazla ağırlık verdiğinden arzu 
edilmez. Döşeme kalınlığının azaltılması, döşeme alanının küçültülmesi 
ve bu amaçla da kirişlerin kullanılması ile olasıdır. Buna göre, 
kenarlarından kirişlere oturan ya da fazla sayıda birbirlerine paralel ara 
kirişler üzerine mesnetlenen döşemelere kirişli döşemeler adı verilir.
Döşemeler, mesnet koşullarına, kalınlığına ve şekline bağlı olarak yükü 
mesnetlere tek doğrultuda ya da iki doğrultuda aktarırlar. Bu nedenle 
betonarme döşemeler statik durumlarına ve ana donatıların yerleştirilme 
doğrultularına göre; bir doğrultuda çalışan(bir doğrultuda ana 
donatılı) döşemeler ve iki doğrultuda çalışan(iki doğrultuda ana 
donatılı) döşemeler olmak üzere iki grupta toplanabilirler.



Dişli betonarme döşemeler
Kirişlerin sık aralıklarla yerleştirildiği döşeme şeklidir. Döşemenin alt 
yüzeyinde diş veya nervür adı verilen sık aralıklı ve küçük boyutlu 
kirişler yapılır. Kiriş aralıkları az olduğundan bir doğrultuda çalışırlar. 
Kiriş araları boş bırakılabileceği gibi hafif bloklarla da doldurulabilir. 
Dişli döşemelerin amacı, çekme bölgesinde yük taşımaya katkısı az olan 
betonu boşaltmak, böylece döşeme ağırlığını azaltmak ve boşaltılan 
yerleri betona göre daha hafif olan ve asmolen adı verilen içi boş tuğla 
veya hafif beton bloklarla doldurarak, hem malzeme hem de kalıp 
işçiliğini düşürmektir. 
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5. ÇATILAR
Çatı bir binayı en üstten örten ve dıştan gelen yağmur, kar, rüzgâr ve 
güneş etkilerine karşı koruyan yapı elemanıdır. Ayrıca çatılar, yapının 
estetikliği yönünden de önemlidirler. Tarımsal yapılarda çatı, inşaatı ve 
bakımı en pahalı olan elemanlardan birisidir. Çatıların tarımsal 
yapılarda önemli fonksiyonlarından birisi de çevre koşullarının kontrolü 
üzerindeki etkisidir. Tarımsal yapılarda ısı kayıp ve kazançları ile nem 
yoğunlaşmasının büyük bir bölümü çatılardan gerçekleşir. Bu nedenle 
ısı ve nem yalıtımı öncelikle çatılarda düşünülür. Ayrıca yeterli 
havalandırmanın sağlanmasında ve hava çıkış açıklıklarının 
yerleştirilmesinde de çatılar çok önemlidir. Yapının kullanım amacına ve 
binanın yapılacağı yörenin iklim koşullarına bağlı olarak güneş 
etkisinden korunma ya da yararlanma olanakları üzerinde çatıların 
özellikleri son derece etkilidir. Bu nedenle tüm yapılarda olduğu gibi 
özellikle tarımsal yapılarda çatıların projelenmesine yeterli özen 
mutlaka gösterilmelidir.



Tarımsal yapılarda kullanılan çatılar; geometrik şekilleri, eğimleri, yapım 
malzemeleri ve yükü aktarma durumları dikkate alınarak çeşitli şekillerde 
sınıflandırılabilirler.

Tarımsal inşaatta kullanılan çatılar geometrik şekillerine göre; düz çatılar, tek 
eğimli çatılar, iki eğimli çatılar, dört eğimli çatılar, topuz çatılar, mansard 
çatılar, kanatlı çatılar, fenerli çatılar, silindir çatılar, M tipi çatılar ve şet çatılar 
olarak sınıflandırılabilirler.

Çatılar, sahip oldukları eğim değerlerine göre; az eğimli çatılar, orta eğimli 
çatılar ve yüksek eğimli çatılar olmak üzere üç grupta toplanabilir.

Çatılar taşıyıcı elemanlarında kullanılan malzemeye göre; ahşap çatılar, çelik 
çatılar ve betonarme çatılar olmak üzere başlıca üç grupta toplanabilir.

Tarımsal yapılarda çatıların taşıyıcı elemanlarında en yaygın kullanılan 
malzeme ahşaptır. Ancak son yıllarda yeni inşa edilen özellikle de geniş 
açıklığa sahip yapılarda çelik çatıların kullanımı da yaygınlaşmıştır.



Çatı Elemanları

Klasik bir asma çatıyı oluşturan temel elemanlar şunlardır:

 Çatı örtüsü,

 Mertekler,

 Aşıklar,

 Çatı makası.

Yapıları ve içerisinde barındırılan canlıları; yağmur, kar, güneş, rüzgâr ve diğer 
olumsuz etkenlere karşı korumak ve yapı içerisinde arzu edilen optimum çevre 
koşullarını sağlamak amacıyla çatılarda çeşitli özelliklere sahip örtü malzemeleri 
kullanılır. Çatı örtü malzemelerinin dış etkenlere ve yangına karşı dayanıklı, hafif, 
estetik, yeterli ısı ve nem yalıtımına sahip olması, yağış sularını sızdırmadan akıtması 
gerekir.



Mertekler, örtü malzemesi ve çatıya gelen yükü kendi ağırlığı ile birlikte taşıyarak 
aşıklara ileten kirişlerdir. Mertekler aşıklara dik ve çatı eğimi doğrultusunda 
yerleştirilirler. Genellikle ikiden fazla aşık üzerine oturduklarından bir sürekli kiriş 
olarak dikkate alınırlar. Merteklerde eğilme etkisi ortaya çıkar. Mertekler ahşap ya 
da çelik malzemeden yapılırlar. 

Aşıklar, çatı makasının düğüm noktaları ya da dikmeleri üzerine oturan ve 
merteklerden gelen yükü kendi ağırlığı ile birlikte taşıyarak mesnetlendiği 
noktalara aktaran yatay kirişlerdir. Aşıklar, bina uzun eksenine paralel 
olarak yerleşen ve eğilmeye çalışan çatı elemanlarıdırlar. Aşıkların statik 
yönden herhangi bir kirişten farkı yoktur.

Çatı sisteminde genellikle kafes kirişler kullanılır ve bunlara çoğunlukla 
çatı makası adı verilir. Makaslar, aşıklar aracılığı ile aktarılan çatı yükünü 
taşırlar ve çatının en alt elemanını oluştururlar. Yığma binalarda taşıyıcı 
dış duvarlar, karkas yapılarda ise kolonlar üzerine genellikle 2,00–5,00 m 
aralıklarla yerleştirilirler.  



Yapının kullanım amacına ve taşıyıcı duvarlar arasındaki açıklığa bağlı 
olarak çatı kuruluş şekilleri farklılaşmaktadır. Çatılar yükleri taşıma ve 
iletme şekillerine göre:

 Oturtma çatılar,

 Asma çatılar

olmak üzere iki grupta toplanabilirler.

Üzerine gelen yükleri makas aracılığı ile taşıyıcı duvarlara, 
bölme duvarlarına, kirişlere ya da betonarme döşemelere 
aktaran çatılara oturtma çatılar adı verilir. Oturtma çatılar 
yaygın olarak betonarme döşemeler üzerine yapılır. Çatının, 
taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda 
serbest (mesnet) açıklığının en fazla 4,00 m olması gerekir 



Rüzgâr bağlantıları (konturvatmanlar), rüzgâr gibi yandan gelebilecek 
yüklere karşı çatı makaslarının yana doğru devrilmelerini önlemek amacıyla 
yapılırlar. Rüzgâr bağlantıları, genellikle çatının ilk iki ve son iki makasları 
arasına çapraz olarak yerleştirilen kirişlerdir.

Oturtma çatılar kullanılan dikme sayısına bağlı olarak; bir dikmeli, iki dikmeli, 
üç ve daha fazla dikmeli olarak adlandırılırlar.

Çatı yüklerinin bir makas (kafes kiriş) yardımı ile yanlardaki mesnetlere 
iletildiği çatılara asma çatılar veya askılı çatılar adı verilir. Bu tip çatılarda 
mesnetler arasındaki mesafe 4 m’den fazla olup, geniş açıklıkların 
geçilmesinde kullanılırlar. Tarımsal yapılarda yaygın olarak kullanılan çatı 
tipidir. Bunun nedeni tarımsal yapıların içerisinde bulunan kolonların günlük 
işlerin yürütülmesini ve mekanizasyon kullanımını olumsuz yönde 
etkilemesidir. Asma çatının taşıyıcı elemanlarını kafes kirişler oluşturur. Bir 
kafes kiriş, ahşap ya da metal çubukların genellikle üçgenler oluşturacak 
şekilde uçlarından birbirlerine bağlanması ile yapılır. 
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6. AHŞAP YAPI ELEMANLARININ PROJELENMESİ
Ahşap, anizotrop bir malzemedir. Ayrıca ahşap doğal bir malzeme 
olduğundan mukavemet özellikleri ağaç çeşitlerine ve hatta aynı ağacın 
farklı bölümlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ahşabın emniyet 
gerilmeleri belirlenirken emniyet katsayıları diğer yapı malzemelerine göre 
daha büyük tutulur ve genellikle 5 ile 10 arasında dikkate alınır. Emniyet 
gerilmeleri, I. sınıf ahşaplarda en yüksek, III. sınıf ahşaplarda en düşük 
olmaktadır. Ahşabın mekanik özellikleri, kuvvet etkisinin liflere paralel 
veya dik olmasına göre de farklılık göstermektedir.
AHŞAP YAPI ELEMANLARINDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

Uygulamada ahşap yapı elemanlarında karşılaşılan başarısızlığın en önemli 
nedenlerinden birisi birleşim yerlerinin iyi projelenmemiş olmasıdır. Ahşap 
yapı elemanları arasındaki kuvvet aktarımında dişli birleşimlerden veya 
çeşitli birleşim elemanlarından yararlanılır. 



Dişli birleşimler ya da diğer bir ifade ile göğüslemeler, yatayla belirli bir açı 
yapan elemandan diğer bir elemana basınç kuvvetinin iletilmesi amacıyla 
kullanılırlar. Her iki eleman arasındaki açı 90° den küçük olmalıdır. Dişli 
birleşimlerle ek bir malzeme kullanılmadan büyük kuvvetleri aktarmak 
mümkün olabilir. Dişli birleşimler; elemanın boyutlarına ve iletilecek yükün 
büyüklüğüne bağlı olarak tek dişli ya da iki ve daha fazla dişli yapılırlar. 
Gerektiğinde alt ve yan yüzeylerde takviye de konulabilir.
Çivili birleşimler, Ahşap birleşimlerin oluşturulmasında en yaygın kullanılan 
araçlardan birisidir. Çiviler; bir ucu sivri, diğer ucu başlıklı çelikten yapılmış 
birleşim araçlarıdır. Çivilerin daire kesitli yapılmasının nedeni ağaca daha iyi 
yapışmasıdır. Çiviler, çapları ve boylarına göre kesirli olarak ifade edilirler. 
Çivi numarasını gösteren kesirde pay değeri çivi çapının 10 katını, payda ise 
çivinin uzunluğunu mm olarak belirtir. Örneğin 38/100’lük bir çivinin çapı 
3,8 mm ve boyu da 100 mm’dir.
Çiviler kesme etkisinde kaldıklarında tek veya çift tesirli olarak 
hesaplanırlar.  



Bulonlu birlekşimlerde bulon; bir ucunda anahtarla tutmaya 
uygun altıgen başlığı, diğer ucunda somun takmaya uygun 
dişleri bulunan çelikten yapılmış bir birleştirme aracıdır. 
Birleştirilecek ahşaplarda, bulon çapından    1 mm daha büyük 
açılmış deliklerden bulon geçirilerek alttan somunla sıkılır. 
Bulon başlığının ve somunun altına pul konulur. Bulonlu ahşap 
birleşim yerlerinin mukavemeti, kullanılan bulonun çapına, 
uzunluğuna ahşabın emniyet gerilmesi ve ahşabın kalınlığına 
bağlıdır. Bulonlar ahşabın çalışması tamamlandıktan sonra 
kullanılmalı, deliklere iyice geçmeli ve oynamamalıdır.

Bulonlar da çiviler gibi tek veya çift tesirli olarak çalışabilirler. 
 



BASINÇ ÇUBUKLARI

Basınç çubukları eksenel yük etkisinde kalan elemanlardır. Çubuk ekseni 
üzerinde etki eden kuvvetler çubuğu kısaltmaya çalışırlar. Buna göre, 
uzun eksenleri doğrultusuna paralel yük taşıyan ve basınç kuvveti 
etkisinde kalan elemanlara basınç çubukları adı verilir. Basınç çubukları 
esas olarak kolonlar ve kafes kiriş elemanlarında kullanılır.

Basınç etkisindeki bir çubuğun giderek artan bir kuvvete maruz kalması 
durumunda boyunda bir kısalma ortaya çıkar. Kuvvetin belirli bir değeri 
aşması durumunda çubuk ekseninde bir eğilme ortaya çıkar ki buna 
burkulma adı verilir. Burkulma, çubuğun en küçük atalet momentini 
veren eksene dik yönde ortaya çıkar. Bu nedenle basınca çalışan 
çubukların kesitlerinin kare ya da daire yapılması tercih edilirse de 
konstrüksiyona bağlı olarak farklı kesitler de seçilebilmektedir.



Basınç çubuklarının hesabında çubuğun narinlik oranına bağlı olarak 
belirlenen ve ‘w’ ile gösterilen burkulma katsayıları kullanıldığından bu 
yönteme w yöntemi adı verilir. Buna göre basınç çubuklarında gerilme 
kontrolü;

eşitliği ile yapılır. Eşitlikte; P = Çubuğa etki eden eksenel basınç kuvveti 
(kg veya ton), A = Çubuk kesit alanı (cm2) ve w = Malzemeye ve 
narinlik oranına bağlı burkulma katsayısı değerlerini göstermektedir. 

ÇEKME ÇUBUKLARI

Çekme çubukları da basınç çubuklarında olduğu gibi eksenel yük taşıyan 
çubuklardır. Çubuk ekseni üzerinde etki eden kuvvetler çubuk boyunu 
uzatmaya çalışırlar. Çekme çubukları genellikle kafes kirişlerde görülür.



Çekme çubuklarında gerilme kontrolünün yapılmasında aşağıdaki eşitlikten 
yararlanılır.

 

Eşitlikte; P = Eksenel çubuk kuvveti, Ao = Faydalı kesit alanı değerlerini 
göstermektedir. Çekme çubuklarında açılan delik, yarık ve çentik gibi kayıplar çubuk 
kesitini zayıflatır. Bu nedenle hesaplamalarda çubuk boyunca en büyük kayıpların 
olduğu en kesit alanı dikkate alınmalıdır.

EĞİLMEYE ÇALIŞAN ÇUBUKLAR

Daha önce de belirtildiği gibi eğilme ve kesme etkisinde kalan çubuklara kiriş adı 
verilir.

Ahşap kirişler dikdörtgen kesitli (b/h) yapılırlar. Tek parçalı olabilecekleri gibi çok 
parçalı dolu gövdeli kirişler şeklinde de olabilirler. Çok parçalı kirişlerin parçaları 
birbirlerine bağlayan birleşim şekillerine göre; kamalı kirişler, çivili kirişler ve tutkallı 
kirişler gibi çeşitleri vardır.

 



Tek parçalı kirişler, iki mesnet üzerine serbestçe oturan basit kirişlerdir. 
Bu tip kirişler ya doğrudan ya da taşıyıcı bir mesnet takozu ile taşıyıcı 
duvarlar üzerine veya başka bir ahşap eleman üzerine otururlar. 
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7-8 . ÇELİK YAPI ELEMANLARININ PROJELENMESİ
Yapı çeliği sünek bir malzeme olduğundan emniyet gerilmesinin belirlenmesinde 
akma sınırı (σa) dikkate alınır. Bu sınır değeri belirli bir emniyet katsayısına (n) 
bölünerek emniyet gerilmesi (σem) bulunur.

Çelik yapı elemanlarının hesap ve dayanımlarının kontrolünde iki ayrı yüklemenin 
yapılması öngörülmektedir:

 EY (H) yüklemesi: Esas yüklerin toplamı dikkate alınır. Bu yükleme şekli bazen 
Yükleme I olarak da ifade edilmektedir.

 EİY (HZ) yüklemesi: Esas ve ilave yüklerin toplamı dikkate alınır. Bu yükleme 
şekli bazen Yükleme I I olarak da ifade edilmektedir.

Çeliğin emniyet gerilmeleri (kg/cm2)

Çelik türü Akma sınır gerilmesi (σa) Çekme emniyet gerilmesi (σçem) Kesme emniyet gerilmesi (τem)
H HZ H HZ

St 37 2400 1440 1656 831 956
St 52 3600 2160 2484 1247 1434



ÇELİK YAPI ELEMANLARINDA BİRLEŞİM ARAÇLARI 
Çelik yapılarda kullanılan birleştirme araçları; 

 Sökülemeyen birleşim araçları (Perçin ve kaynak)

 Sökülebilen birleşim araçları (Bulon veya civata)
olmak üzere iki grupta toplanabilir. Perçin ve kaynaklı birleşimlerin daha sonra 
birleştirilen elemanlarda zarar oluşmadan sökülmeleri olanaksız iken bulonlu 
birleşimler, birleştirilen elemanlarda herhangi bir bozulma olmadan kolayca 
sökülebilirler. 
Perçinler
Silindir gövdeli ve tek başlıklı olarak hazırlanan ve önceden hazırlanmış olan 
deliklere ısıtılarak veya ısıtılmadan çekiçlenerek yerleştirilen birleşim aracıdır. 
Isıtılmayan (soğuk) perçinler taşıyıcı olmayan elemanlarda ve genellikle demir 
doğramalarda kullanılırlar. Perçinler çelik yapıda iyi sonuçlar veren bir 
birleştirme aracı olmakla birlikte günümüzde çok tercih edilmemektedir.



Perçinler çekmeye çalışan yerlerde kesiti zayıflattığından sakıncalı 
olabilirler. Bu nedenle eklenecek parçalar zayıflatılmadan gerekli 
yerlere perçin delikleri açılmalıdır. Perçinlerle birleştirme yapılırken 
perçin aralıkları fazla tutulursa birleştirilen elemanlar birbirlerine tam 
olarak değmeyeceğinden aralarına nem girerek korozyona neden 
olabilir. Perçinler çok sık yapılırsa elemanların zayıflaması söz konusu 
olabilir. 

Perçinler birleşim yerlerinde tek veya iki tesirli olarak çalışırlar. 
Birleşim yerlerinde tek bir perçinin aktaracağı kuvvetin bulunmasında, 
perçinin kesilme (makaslama) ve birleştirilen elemanlarda oluşacak 
ezilme (yüzey basıncı) için gerekli kuvvetler hesaplanır. Bu 
kuvvetlerden hangisi küçükse o kuvvet perçinin mukavemetinde göz 
önüne alınır.



Belirli bir kuvveti perçinli birleşimle aktarırken hesaplamada izlenecek yol iki şekilde 
olabilir:

 Perçin çapı ve sayısı önceden kararlaştırılarak, her bir perçine düşen kuvvet, perçinin 
emniyetle taşıyabileceği kuvvet ile karşılaştırılır.

 Birleşimde kullanılacak perçin çapı seçilir. Bu perçinin emniyetle taşıyabileceği kuvvet 
belirlenir. Birleşimden aktarılacak kuvvet, bulunan bu kuvvete bölünerek gerekli perçin 
sayısı hesaplanır.

Bulonlar (Civatalar)

Bulonlar genellikle; geçici birleşimlerde, birleştirilecek parçaların 
malzemesinin veya birleşim yerinin iyi perçin yapmaya uygun olmaması 
durumlarında ya da birleşim elemanlarına büyük kuvvetlerin etki etmesi 
durumunda kullanılırlar. Genellikle kaynaklı bağlantılar fabrika veya atölyede 
yapılırken, bulonlu bağlantılar şantiyede yapılır. Bulonlar, uç tarafında spiral 
diş açılmış bir bölümü bulunan, silindirik gövdeli ve altıgen başlıklı çelik 
birleşim aracıdır



Uygulamada bulonların normal bulonlar ve yüksek mukavemetli 
bulonlar olmak üzere iki çeşidi bulunmakla birlikte yaygın olarak 
kullanılanı normal bulonlardır. 

Normal bulonlar, kesme ve delik çevresinde ezilme esaslarına göre 
hesaplanırlar. Bu nedenle bulonlu birleşimlerin projelenmesinde 
izlenecek işlem de perçinli birleşimlerle aynıdır. 

Bulonlar M harfi ile gösterilmekte olup, M8, M10, M12, M16, M18, 
M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48 ve 
M52 bulonları kullanılmaktadır. Burada sayılar bulonun gövde çapını 
mm olarak ifade eder. Bulonlar, tek ya da çift tesirli olarak çalışabilirler.



Kaynaklar

Aynı veya benzer alaşımlı iki metal parçasının ısı tesiri altında ergime 
noktasına getirilerek ve çoğu kez üçüncü bir metal kullanılarak 
birleştirilmesine kaynak denir. Birleşime yardımcı olarak kullanılan 
metale kaynak teli veya elektrot adı verilmektedir. Uygulamada en fazla 
kullanılan sökülemeyen birleşim aracıdır. 

• Ek yerlerinde iki çelik elemanı birleştiren kaynak parçalarına dikiş adı 
verilir. Kaynak dikişlerinin çok farklı tipleri vardır. Seçilecek kaynak 
tipi, birleşim yerindeki yükün büyüklüğüne, uygulanış şekline, 
yapılacak hazırlığa ve kaynak maliyetine bağlıdır. Elektrik kaynağı 
ile çelik yapı elemanlarının birbirlerine bağlanmalarında 
kullanılan iki tip kaynak dikişi vardır. Bunlar; köşe kaynak 
dikişi ve küt kaynak dikişidir.



Köşe kaynağı, iki çelik elemanın birbirlerine dik ya da en az 60° lik açı 
oluşturan yüzeyleri arasındaki köşelere çekilen kaynaklardır. Küt kaynak, 
aynı düzlemde bulunan iki çelik elemanın uç uca ya da yan yana getirilerek 
çekilen kaynaktır. Küt kaynak, aynı düzlemde bulunan iki çelik elemanın uç 
uca ya da yan yana getirilerek çekilen kaynaktır. 

BASINÇ ÇUBUKLARI

Basınç çubukları, uzun eksenine paralel sadece basınç yükü taşıyan ve bu 
nedenle de burkulma etkisinin önem kazandığı taşıyıcı elemanlardır. 
Genellikle kolonlarda, kafes kirişlerin çoğu üst başlıklarında ve bazı 
diyagonallerde kullanılırlar. Basınç çubuğunun emniyetle taşıyacağı yük, 
burkulma etkisine maruz kalmadan taşıyabileceği yüktür. Bu nedenle kesitleri 
ve malzemeleri aynı olan iki basınç çubuğundan uzun olanı daha az yük taşır. 
Basınç çubuklarının atalet momentleri sabit olmalı ve özellikle kolonlarda 
mesnet koşullarına göre burkulma uzunlukları iyi değerlendirilmelidir.  



Çelik basınç çubuklarının hesaplanmasında da w yöntemi kullanılır. 
Buna göre gerilme kontrolü;

eşitliği ile yapılır. Eşitlikte P = Çubuğa etki eden en büyük basınç 
kuvveti, w = Çelik çeşidine ve narinlik oranına (λ) bağlı burkulma 
katsayısı, A  = Çubuk kesit alanı ve σçem = Çelik çeşidine ve yükleme 
durumuna göre çekme emniyet gerilmesi değerlerini göstermektedir.

Basınç çubuklarında perçin ve bulon için açılan deliklerin 
kesiti zayıflatmadığı başka bir anlatımla birleştirici eleman 
dahil tüm kesitin basınç yükünü karşıladığı kabul edilir.



ÇEKME ÇUBUKLARI

Çekme çubukları uzun eksenine paralel çekme kuvveti taşıyan ve esas olarak 
kafes kirişlerde kullanılan elemanlardır. Ancak çekme çubukları, gergi 
çubuğu ve tavan askıları gibi yük taşıyan ikincil elemanlarda da 
kullanılabilir. Çekme çubuklarında bulon ve perçin deliklerinin kesiti 
zayıflatması nedeniyle hesaplamalarda faydalı kesit alanı dikkate alınmalıdır. 
Çekme çubuklarında gerilme kontrolü aşağıdaki eşitlik yardımıyla yapılır.

Eşitlikte; P = Eksenel çubuk kuvveti, Ao = Faydalı kesit alanı, σem = 
Çekme emniyet gerilmesi değerlerini göstermektedir. 

Faydalı kesit alanı, çubuk kesit alanından delik kesit alanlarının 
çıkarılması ile elde edilir (A0 = A – ∆A). Faydalı kesit alanının 
hesabında en fazla kaybın olduğu kesit dikkate alınmalıdır.



EĞİLMEYE ÇALIŞAN ÇUBUKLAR
Uzun eksenine dik doğrultuda yük taşıyan ve eğilme etkisi altında kalan 
çubuklar kiriş olarak adlandırılır. Çelik iskelet sistemlerin döşeme ve çatı 
kirişleri ile çatı aşıkları ve lentolar böyle elemanlardır. Çelik yapılarda 
kullanılan kirişler dolu gövdeli kirişler ve kafes kirişler olmak üzere iki grupta 
toplanabilir.
Kirişlerde ortaya çıkan eğilme; basit eğilme, iki yönlü eğilme, burulmalı eğilme 
ve simetrik olmayan kesitlerde eğilme olmak üzere dört gruba ayrılır. Kirişlerle 
ilgili hesaplamalarda başlıca beş konuda kontrol yapılır. Bunlar:

 Kesitte oluşan maksimum eğilme gerilmesi,

 Maksimum kesme (kayma) gerilmesi,

 Maksimum sarkı (sehim),

 Yanal burkulma kontrolü,

 Kiriş gövdesinin ezilmesi (katlanması) kontrolüdür.  
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9-10. HİPERSTATİK YAPI SİSTEMLERİ 

Mesnetlerinden birisi ankastre diğeri hareketli veya her iki mesnedi 
de ankastre olan kirişler ile sürekli kirişler ve çerçeveler hiperstatik 
sistemlerdir. Bu tip yapı sistemlerinde bilinmeyen sayısı üçten fazla 
olduğundan izostatik yöntemlerle çözülemezler. Hiperstatik yollarla 
çözülmeleri gerekir. 
Hiperstatik sistemlerde; mesnet tepkilerinin sayısı (n) ile gösterilirse, 
(n – 3) çözülecek sistemin hiperstatiklik derecesini verir. Örneğin bir 
ucu ankastre diğer ucu makaralı mesnete sahip bir kiriş, 4 – 3 = 
1’inci dereceden, iki ucu ankastre mesnede sahip bir kiriş 6 – 3 = 
3’üncü dereceden, bir ucu sabit diğer mesnetleri hareketli olan üç 
açıklıklı bir sürekli kiriş 5 – 3 = 2’inci dereceden hiperstatiktir. 
Hiperstatiklik derecesi, sistemin çözümü için gerekli ilave denklem 
sayısını gösterir.



CROSS YÖNTEMİ
Hiperstatik sistemlerin çözümünde kullanılan farklı yöntemler 
bulunmaktadır. Bunlar arasında Cross yöntemi, Kani yöntemi, Kuvvet 
(enerji) yöntemi ve açı yöntemi belirtilebilir. Bu yöntemler arasında en çok 
bilinen ve kolayca uygulanabilen yöntem olması nedeniyle burada Cross 
yöntemi üzerinde durulmuştur. Bu yöntem, moment dağıtma yöntemi 
olarak da bilinmektedir.
Moment dağıtma yöntemi, Prof. Hardy Cross tarafından 1924 yılında 
geliştirilmiş, daha sonra farklı araştırıcılar tarafından çeşitli katkılar 
yapılmıştır.

Cross yönteminin esası, dış yükler nedeniyle bir çubuğun iki 
ucunda oluşan momentlerin ardışık yaklaşımlarla bulunması ve 
daha sonra çubuğun herhangi bir kesitinde oluşan eğilme 
momentinin belirlenmesidir. 



Bir yapı sistemi yük etkisi altında iki şekilde hareket etme eğilimindedir:
• Düğüm noktaları dönme etkisinde kalmakla birlikte hareket etmezler. 

Böyle sistemlere düğüm noktaları sabit sistemler adı verilir.
• Düğüm noktaları dönme etkisi yanında yatay ve düşey yönde hareket 

etme eğilimindedirler. Böyle sistemlere de düğüm noktaları 
deplasman yapan sistemler denir. 

İşaret Kuralı
İki ucu ya da bir ucu ankastre olan kirişlerde mesnetlerde oluşan 
momentler çubuktan düğüm noktasına gelen momenttir. Cross 
yönteminde ise, düğüm noktasından çubuğa aktarılan momentler dikkate 
alınır. Bu nedenle mukavemette alınan momentlerle Cross yönteminde 
bulunan momentler mutlak değer olarak birbirlerine eşit, ancak işaretleri 
terstir.



Yöntemin Uygulanma Aşamaları ve Kullanılan Eşitlikler

• Öncelikle kirişi oluşturan çubukların ayrı ayrı redörleri hesaplanır. Bir 
çubuğun redörü, mesnet koşullarına göre farklılık gösterir. İki ucu 
ankastre olan bir çubuğun redörü      , bir ucu ankastre diğer ucu 
mafsallı olan bir çubuğun ise            eşitliği ile hesaplanır. Burada I 
değeri çubuk kesitinin atalet momentini, L ise kiriş açıklığını veya 
çubuk uzunluğunu gösterir. Sürekli kirişlerde ara mesnetler mafsallı 
bile olsa ankastre olarak kabul edilirler.

• Düğüm noktaları ya da sürekli kirişlerde ara mesnetler için dağıtma 
katsayıları hesaplanır. Dağıtma katsayıları, bir düğüme etki eden 
toplam momentin, bu düğüme bağlanan çubuklar tarafından hangi 
oranlarda karşılanabileceğini gösterirler. 



Dağıtma katsayısı; dikkate alınan çubuğun redörünün, o çubuğun bağlı olduğu düğümdeki tüm çubukların 
redörlerinin toplamına oranı olarak tanımlanır. Bu tanım eşitlik halinde ifade edilirse dağıtma katsayısı (C);

şeklinde gösterilebilir.

• Sistemdeki çubukların ankastrelik momentleri hesaplanır. Mesnetlerde oluşan ankastrelik 
momentleri, mesnet tipine ve yükleme durumuna bağlı olarak değişir.
• Cross tablosu hazırlanır. Bu tablonun ilk satırına mesnet (düğüm) noktaları, ikinci satırına her 

mesnet noktasına bağlanan çubuklar, üçüncü sıraya her çubuğa ait dağıtma katsayıları, 
dördüncü satıra da her çubuk için hesaplanan ankastre momentler yazılır.
•Daha sonra ara mesnetler sırasıyla serbest bırakılır. Serbest bırakılan mesnette oluşan toplam 

moment (mesnette birleşen çubuklara ait momentlerin cebirsel toplamı) dağıtma katsayıları ile 
çarpılarak ters işaretli olarak ilgili çubuklara yazılır. Böylece dikkate alınan mesnet dengeye 
getirilmiş olur. Bu mesnede bağlanan çubukların diğer uçlarında bulunan mesnetlerin de 
ankastre mesnet olmaları durumunda hesaplanan momentlerin yarısı bu mesnetlere aktarılır. Bu 
işlem tüm ara mesnetler için tekrarlanarak moment aktarımı yapılır. Birinci tur sonunda tekrar 
ilk mesnetten başlanarak yukarıdaki işlemler tekrarlanır. Böylece her tur sonunda aktarılan 
momentler giderek azalır ve yeteri kadar sıfıra yaklaşıldığında bu işleme son verilir. 



• Bundan sonra her kolonda yazılı momentlerin cebirsel toplamı alınarak, o mesnet 
noktasından söz konusu çubuğa aktarılan gerçek momentler elde edilir. Bu momentler Cross 
momentleri olarak adlandırılır.

 Her çubuğun iki ucunda oluşan gerçek momentler belirlendiğinden çubuklardaki kesit 
tesirleri hesaplanabilir. Kirişin herhangi bir noktasındaki momentin hesaplanmasında;

eşitliği kullanılır. Kesme kuvvetleri ise moment eşitliğinin türevi olup,

eşitliği ile belirlenir. Eşitliklerde; Mx = Kiriş kesitinin herhangi bir noktasındaki 
eğilme momentini, T = Kiriş kesitinin herhangi bir noktasındaki kesme kuvvetini, 
Mox = Kirişin serbestçe oturması durumunda herhangi bir kesitteki eğilme 
momentini,  Tox  =  Kirişin serbestçe oturması durumunda herhangi bir kesitteki 
kesme kuvvetini, MAB ve MBA = Kirişin uç noktalarında hesaplanan gerçek (Cross) 
momentlerini ve L = Kiriş açıklığını göstermektedir.
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11. ÇATI SİSTEMLERİNİN PROJELENMESİ
Çatıların projelenmesi denilince, çatıyı oluşturan örtü altı kaplama tahtası, 
mertek, aşık ve makas çubukları için uygun kesitlerin hesaplanması 
anlaşılır. Bu amaçla öncelikle çatı eğimi seçilir ve çatıya gelebilecek yükler 
hesaplanır. Daha sonra sırasıyla örtü altı kaplama tahtası kalınlığı ile mertek, 
aşık ve makas çubuklarının kullanılacak malzeme çeşidine bağlı olarak 
kesitleri belirlenir.

Çatıya Gelen Yüklerin Belirlenmesi
Çatılara gelen yükler, ölü yükler (öz ağırlıklar) ve canlı yükler 
olmak üzere iki grupta toplanabilir.Çatılara gelen ölü yükler, çatıyı 
oluşturan elemanların ağırlıklarından oluşur. Çatılara gelen canlı 
yükler ise statik derslerinde de açıklandığı gibi esas olarak kar ve 
rüzgâr yükleri ile insan yükünden oluşur.
 



Çatı Elemanlarının Hesap İlkeleri

Çatı sistemini oluşturan tüm elemanların hesabında göz önüne 
alınacak yüklerin belirlenmesi, aşağıda verilen sıralamaya göre 
yapılabilir.

Çatı örtüsü öz ağırlığı
Mertek öz ağırlığı
 
 

                        g′= …………………………kg/m2 (Ç.D.)
                               …………………………kg/m2 (Ç.D.)
                              +
                        g = …………………………kg/m2 (Ç.D.)
 
g1 = g / cos α =      …………………………kg/m2 (Y.D.)

Aşık öz ağırlığı
 

                              …………………………kg/m2 (Y.D.)
                              +
g2 = g1 + aşık ağ.   …………………………kg/m2 (Y.D.)

Makas öz ağırlığı                               …………………………kg/m2 (Y.D.)
                              +
g3 = g2 + makas ağ…………………………kg/m2 (Y.D.)

Kar yükü Pk = m. Pko             …………………………kg/m2 (Y.D.)

Rüzgâr yükü
Rüzgâr yönü üzeri çatı yüzeyi
Rüzgâr yönüne ters çatı yüzeyi

 
Prb=(1,2 sin α -0,4) qr  (±) ………………… kg/m2 (Ç.D.)
 
Pre= (- 0,4 qr )              (-) ………………… kg/m2 (Ç.D.)

İnsan yükü                                                           100       kg (Y.D.)



Mertekler aşıklara mesnetlenmiş, açıklığı aşık aralığına eşit basit bir 
kiriş gibi projelenirler. Mertekler çatının eğik düzlemini taşırlar. Mertek 
hesabında dikkate alınması gerekli yükler; çatı örtüsü ve kaplama 
tahtasının ağırlığı, kar yükü, rüzgâr yükü, insan yükü ve mertek 
ağırlığıdır. Rüzgâr yükü çatı yüzeyine dik, diğer yükler düşey 
doğrultuda etki ederler. Mertekler basit kiriş olarak projelendiğinden 
eğilme gerilmesi hesaplanırken merteğe gelen yüklerin mertekte 
oluşturduğu momentler ayrı ayrı belirlenir. Bu amaçla; çatı eğik düzlemi 
ağırlığı, kar yükü ve rüzgâr yükünün oluşturduğu eğilme momenti ile 
çatı eğik düzlemi ağırlığı ve 100 kg’lık insan yükünün oluşturduğu 
eğilme momentleri ayrı ayrı hesaplanır. Bu eğilme momentlerinden 
büyük olanı dikkate alınarak kesit seçilir.
Merteğe etkili olan düzgün yayılı yüklerin oluşturduğu maksimum 
moment M = q L2 / 8, insan yükünün oluşturduğu maksimum moment 
ise   M = P L / 4 eşitliği ile hesaplanır.



Aşıklar; basit kiriş, Gerber kirişi veya sürekli kiriş olarak projelenebilirler. Basit kiriş 
olarak projelemede makas aralıkları dikkate alınarak açıklık momentleri Mmax = q . L2 / 8 
eşitliği ile hesaplanır. Bütün açıklıklarda açıklık momentleri eşit olacağından aşık kesitleri 
de sabit olarak bina uzunluğunca devam eder. Buna karşın, aşıkların eşit açıklıklı Gerber 
kirişi ya da sürekli kiriş olarak çözülmesi durumunda kenar açıklıklarda oluşan moment 
orta açıklıklarda oluşan momentlere göre daha fazla olur. Bu durumda kesit tayini kenar 
açıklıklara göre yapılır ve tüm aşık boyunca bu kesit uygulanır. Bu da ekonomik yönden 
uygun değildir.   
Aşıklar, genellikle dikdörtgen kesitlidir. Aşık üzerine gelen rüzgâr yükünün x-x ve y-y 
doğrultularında bileşenleri olduğundan iki yönlü eğilme ve sarkı esasına göre analiz edilir 
ve projelenirler. Aşığa   x-x ve y-y doğrultularında etki eden kuvvetler belirlendikten sonra 
bu kuvvetlerin oluşturduğu Mx ve My momentleri hesaplanır. Aşık uzunluğu makas 
aralığına (L) eşittir. Aşıkların hesabında öz yük olarak çatı örtüsünün ağırlığı, mertek 
ağırlığı ve aşık ağırlığı, canlı yükler olarak da kar ve rüzgâr yükü dikkate alınır. Aşık 
hesabında rüzgâr yükü %25 artırılır. 
Aşık hesabında orta aşık en kritik olanıdır. Bu nedenle hesaplamalar orta aşık dikkate 
alınarak yapılır. Diğer aşıkların kesitinin de orta aşık kesiti ile aynı yapılması, merteklerin 
yerleştirilmesinde kolaylık sağlar ve işçilik gereksinimini azaltır. 



Çatı makasına gelen yükler ile yükleme konumları çıkartılır. Çatı 
makasının hesabında öz ağırlık, kar yükü ve rüzgâr yükü dikkate alınır. 
Öz ağırlık; çatı örtüsü, mertek, aşık ve makas ağırlıklarından oluşur. 
Hesaplamada öncelikle öz ağırlık, kar yükü ve rüzgâr yükü belirlenir. 
Rüzgâr yükü, soldan ve sağdan esecek şekilde hesaplanır. Daha sonra 
her bir yükleme durumu için ayrı ayrı çubuk kuvvetleri bulunur. Bu 
amaçla, önce öz ağırlık ve kar yükü (rüzgârsız koşul) dikkate alınarak 
çubuk kuvvetleri hesaplanır. Daha sonra soldan ya da sağdan esme 
durumları için rüzgâr yüküne göre çubuk kuvvetleri belirlenir ve 
rüzgârsız koşulda hesaplanan çubuk kuvvetleri ile süperpoze edilir. 
Çubuk kuvvetlerinin hesaplanmasında Statik derslerinde verilen Düğüm 
Noktaları Yöntemi ya da Kesim Yöntemi kullanılır. Bu konuda 
hazırlanmış bilgisayar programlarından da yararlanılabilir. 



Her bir koşul için hesaplanan çubuk kuvvetleri bir çizelge üzerinde 
belirtilir. Makasın simetri eksenine göre iki tarafında benzer çubuk 
kuvvetleri varsa, bu çubuklar için maksimum kuvvetler belirlenir. 
Maksimum çubuk kuvvetlerinin belirlenmesinden sonra her bir çubuğun 
kesiti, basınç ya da çekme çubuğu olmasına göre hesaplanır. 
Birbirlerinin devamı şeklinde olan yanlama kirişi ve bırakma kirişi de 
maksimum çubuk kuvvetleri dikkate alınarak kesitleri belirlenir ve aynı 
kesitte boyutlandırılırlar.
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1 Giriş,  Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon 
tipleri

2 Zeminler ve temeller

3 Duvarlar, istinat duvarları

4 Kolon ve kirişler, döşemeler 

5 Çatılar

6 Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi

7 Çelik yapı elemanlarının projelenmesi

8 Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)

9 Hiperstatik yapı sistemleri

10 Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)

11 Çatı sistemlerinin projelenmesi

12 Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği

13 Metraj ve keşif, örnek çözümleme

14 Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi  



12. YAPI PROJELERİ
Tarımsal yapı ve tesisler inşa edilmeden önce bazı hazırlıkların tam 
olarak yapılması, ileride ortaya çıkabilecek teknik, ekonomik ve yasal 
sorunların önlenmesi açısından büyük önem taşır. Bu aşamada 
yapılması gereken işler; arsa seçimi, projenin hazırlanması, gerekli 
paranın sağlanması, yapı ruhsatının alınması, işi yapacak yüklenicinin 
belirlenmesi ve kontrollük hizmetlerinin oluşturulmasıdır.
Yapılacak yapı veya tesisin kullanım amacına bağlı olarak uygun yerin 
seçilmesi son derece önemlidir. Tarımsal yapılar için yer seçimi 
yapılırken hem zeminin yük taşıma özellikleri ve hem de yapılacak 
üretime uygunluğu açısından inceleme yapılmalıdır. Yer seçimi 
yapılırken alt yapı tesislerinin yeterlilik durumu ile mülkiyet durumu da 
dikkate alınmalıdır.



TARIMSAL YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
Tarımsal yapı ve tesislerin mühendislik projelerinin hazırlanarak düzenlenmesi 
ve daha sonra uygulanması başlıca üç aşamada gerçekleşir.  Bunlar; planlama, 
projeleme ve inşaat aşamalarıdır.
Planlama aşamasında, inşası düşünülen tarımsal yapı ve tesislere ilişkin 
projelerin hazırlanabilmesi için gerekli temel verilerin toplanması, 
değerlendirilmesi ve öngörülen amaçların gerçekleştirilebilmesi için en uygun 
alternatifin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılır. Tarımsal yapı ve tesislerin 
planlanmasına ilişkin çalışmalar başlıca üç aşamada yürütülür.
• Amaçların formülasyonu
Yapı ve tesislerin projeleri hazırlanmadan önce projelerin yapılması ile 
ulaşılmak istenilen amaçların ve elde edilecek yararların açık ve kesin olarak 
ortaya konulması gerekir.



• Ön inceleme (İstikşaf etüdü)
Ön incelemenin niteliği projenin koşullarına göre değişir. Bu 
incelemenin amacı, konuya ilişkin daha ayrıntılı çalışmaların yapılıp 
yapılmayacağının belirlenmesidir. Bu aşamada, projenin çeşidine göre 
proje alanının konumu, yeri, topografik ve jeolojik durumu, yönü, 
bölgenin iklim durumu, alt yapı tesislerinin mevcut ve gelecekteki 
durumu, bölgede kullanılan geleneksel yapı malzemeleri, toprak 
özellikleri, taban suyunun durumu, su kaynaklarının özellikleri, proje 
hattının geçirileceği güzergâhın özellikleri, gerekli sanat yapıları gibi 
çeşitli konular arazi ve büro çalışmaları ile belirlenir.
• Fizibilite (Yapılabilirlik) incelemesi
Fizibilite incelemesi, planlama çalışmalarının son aşamasını oluşturur.



Fizibilite aşaması sonucunda proje ile ilgili olarak üç farklı karara 
varılabilir. Bunlar:

 Amaca en uygun seçenek belirlenerek soruna çözüm getirilir.

 Söz konusu seçenek üzerinde kesin karara varabilmek için daha 
ayrıntılı arazi ve büro çalışmalarının yapılması gerekli görülebilir.

 Mevcut ekonomik ve teknolojik koşullarda projenin 
yapılamayacağına karar verilir.

Fizibilite aşaması sonucunda projenin yapılabilirliliği kararına 
varılırsa, sistemin veya yapının projelenmesi aşamasına 
geçilir. Projeleme aşamasında; Mimari projeler, Statik projeler 
ve Tesisat projeleri olmak üzere üç çeşit proje hazırlanır.



Mimari projeler, yapı veya tesislerin dış görünüşü, boyutları, iç 
düzenlemesi ve ayrıntıları hakkında gerekli bilgileri veren projelerdir. Bu 
amaçla hazırlanan proje, çeşitli çalışmalardan sonra tamamlanarak 
uygulanabilecek bir duruma gelir. Mimari projeler; fikir projesi, ön proje 
(avan proje), kesin proje ve uygulama (tatbikat) projesi olmak üzere dört 
aşamada elde edilirler.

Fikir projesi, yapılacak yapı veya tesisin genel özellikleri ve 
genel hatları ile belirlenmesi ve proje mühendisinin yapı sahibi ile 
diyalog kurabilmesi için hazırlanan bir projedir. 
Ön (Avan) proje, Belirli bir projeye ilişkin ana fikirlere, önceden 
yapılan ilk etütlere ve verilen ihtiyaç programına göre, yapılacak 
yapı veya tesisleri ana hatları ve kısmen kesinleşmiş olarak 
belirleyen projedir. Genellikle 1/100 ve 1/200 ölçekli olarak 
hazırlanırlar.



Kesin proje, yapı sahibinin isteklerine ve statik hesaplara uyularak, ön 
projede görülen eksiklikler tamamlanarak ve gerekli değişiklikler 
yapılarak yapı veya sisteme ilişkin kesin proje hazırlanır. Kesin proje, 
ön proje ile uygulama projesi arasındaki geçişi sağlar ve mimari 
projelerle mühendislik projelerinin birleştiği bir projedir. 
Uygulama (Tatbikat) projesi, yapının inşa edilebilmesi için inşaatla ilgili 
tüm ölçülerini, mimari ve tesisat projelerinin inşaatı etkileyen 
elemanlarını, tüm ayrıntıları kendi çizim tekniği ile eksiksiz olarak 
kapsayan gerekli bütün ölçülerin ve malzemelerin yer aldığı, büro ve 
şantiyede her türlü çalışma ve imalat aşamasında kullanılabilecek 
nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış 1/50, 1/20, 
1/10, 1/5, 1/1 ölçekli projesidir.



Statik projeler; bir yapının mimari projesinin genel olarak ortaya 
çıktığı ön proje aşamasından sonra verilen bilgilere ve uyulması gerekli 
şartnamelere göre yapının temel, çatı, betonarme, çelik, ahşap, istinat 
duvarı gibi elemanlarına etki eden kuvvetler karşısında nasıl yapılması 
gerektiğinin hesaplanarak ortaya konulması ve bunların tekniğine uygun 
bir şekilde çizilmesi gerekir. İşte yapılan hesaplara ve bu hesaplara göre 
çizilen resimlere statik projeler    (mühendislik projeleri) adı verilir. 
Tesisat projeleri, yapı veya tesisin kesin projesi ortaya çıktıktan sonra 
kullanılan tesisatlara ilişkin projeler ayrı ayrı çizilir. Bu amaçla sıhhi 
tesisat, elektrik, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ilişkin gerekli 
hesaplamalar yapılır ve tesisat projeleri hazırlanır.



Tesisat projeleri, yapı veya tesisin kesin projesi ortaya çıktıktan sonra 
kullanılan tesisatlara ilişkin projeler ayrı ayrı çizilir. Bu amaçla sıhhi 
tesisat, elektrik, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ilişkin gerekli 
hesaplamalar yapılır ve tesisat projeleri hazırlanır.
TARIMSAL YAPI PROJELERİNİN UYGULANMASI

Yapı veya tesisin uygulama projesinin tamamlanmasından sonra 
projenin uygulanmasına yönelik olan aşama başlar. Bunlar; proje keşif 
bedelinin belirlenmesi, ihale dosyasının hazırlanması, projenin 
onaylanması ve yapı ruhsatının alınması ile inşaatı yapacak ve kontrol 
edecek elemanların seçilmesi aşamalarıdır.
Proje keşif bedeli, hazırlanan projeler üzerinden çıkarılır ve birinci keşif 
ya da ön keşif olarak adlandırılır. 



Bir yapı veya tesise ilişkin projeler hazırlandıktan ve hazırlanan bu 
projenin proje yılında geçerli olan birim fiyatlara göre ön keşfi 
yapıldıktan sonra projenin hangi yolla yaptırılacağının belirlenmesi 
gerekir. Bir yapının inşaatı ihale usulü ve emanet usulü olmak üzere 
genellikle iki şekilde yaptırılabilir.
Projenin inşasının iyi bir biçimde yürütülebilmesi için ise, iyi bir kontrol 
elemanı veya büyük projeler için kontrol örgütüne ihtiyaç vardır. Genel 
olarak bir yapının projesine, şartname ve sözleşmeleri ile bunların 
eklerine göre iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mal sahibi veya iş 
sahibi idarelerce görevlendirilen kişi veya kuruluşlara kontrol denir. Bir 
veya birkaç inşaatın kontrollüğü bir kontrol mühendisine verilebilirse de 
her yapının mutlaka bir sürveyanı bulunmalıdır. Sürveyanlar yapının 
başında devamlı bulunarak, yapılan işlerin iyi bir şekilde, tekniğine 
uygun olarak ve kontrol mühendisinin talimatına göre yürütülmesine 
yardımcı olurlar.



Yüklenicilerin sözleşme ve eklerine göre yaptıkları işlere karşılık 
aldıkları paraya hakediş (istihkak) adı verilir. Ödeme şekillerine göre 
hak edişler; geçici (ara) hakedişler ve kesin (son) hakediş olmak üzere 
iki çeşittir. Sözleşmenin başlangıcından itibaren yüklenicinin 
yaptığı işler ve malzeme hazırlığına (ihrazatına) karşılık işin 
devamı süresince her ay aldığı hak edişe geçici (ara) hakediş 
denir. İşin tamamlanmasından sonra, yapının bütün 
kısımlarının ölçümünün yapılması ile bulunan bedele karşılık 
yükleniciye verilen hakedişe kesin (son) hakediş denir. Son 
hakediş kesindir, değişmez.
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1 Giriş,  Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon 
tipleri

2 Zeminler ve temeller

3 Duvarlar, istinat duvarları

4 Kolon ve kirişler, döşemeler 

5 Çatılar

6 Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi

7 Çelik yapı elemanlarının projelenmesi

8 Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)

9 Hiperstatik yapı sistemleri

10 Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)

11 Çatı sistemlerinin projelenmesi

12 Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği

13 Metraj ve keşif, örnek çözümleme

14 Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi  



13-14. METRAJ ve KEŞİF
METRAJ
Bir yapının keşfinin çıkarılabilmesi için öncelikle yapının metrajının 
hazırlanması gerekir. Bir yapıyı oluşturan bütün elemanların ölçülerek 
uzunlukların metre (m), alanların metrekare (m2), hacimlerin metreküp 
(m3), demir işlerinin kilogram (kg) ve sayılarak ölçülen yapı 
elemanlarının da adet olarak miktarlarının hesaplanmasına metraj 
(ölçüm) adı verilir. Metraj yapılırken genellikle kaba inşaat kısımları 
m3, ince inşaat kısımları ile ahşap işleri m2 ve demir işleri de kg olarak 
ölçülür. Yapının metraj işlemi tamamlandığında, o yapıyı tamamlamak 
için gerekli işlerin ve yapı bölümlerinin miktarları hesaplanmış olur. 
Metraj yapılırken en önemli nokta, herhangi bir yapı bölümünün 
unutulmaması veya iki defa yazılmamasıdır. 



Bir yapının keşfinin çıkarılabilmesi için yapılan her işin birim fiyatlarının bilinmesi gerekir. 
Birim fiyat listeleri her mali yılbaşında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenerek 
Birim Fiyat Listesi adı altında kitapçık halinde yayınlanır. Herhangi bir işin birim fiyatı; gereç 
giderleri, işçilik giderleri, taşıma giderleri, genel gider ve kârdan oluşur. Bu fiyatlar bir yıl 
boyunca geçerlidir. Birim fiyat listesinde tüm işler sistematik olarak numaralanmıştır. 
Bu numaralara Birim fiyat No veya Poz No (Pozisyon No) adı verilir. 
MALZEME KEŞFİ
Metraj işleminden elde edilen sonuçlara göre, yapının inşaatı için gerekli malzeme 
gereksinimleri belirlenir. Bu işleme malzeme keşfi denir. Herhangi bir yapı veya 
tesisin metrajının çıkarılabilmesi ve inşası için gerekli malzeme miktarının tam 
olarak belirlenebilmesi için yapının detaylı plan, görünüş ve kesitlerine gereksinim 
duyulur. 
Metraj ve malzeme keşfinin çıkarılması ile yapının inşaatı için gerekli malzeme 
çeşitleri ve miktarları ortaya çıkar. Farklı elemanlarda kullanılacak aynı 
malzemelerin miktarlarının toplanması ile bir malzeme listesi ortaya çıkar ki buna 
da malzeme keşif özeti adı verilir 



PROJE KEŞİF BEDELİNİN BELİRLENMESİ

Projenin hazırlanmasından sonra, hazırlanan proje yılında geçerli olan birim 
fiyatlara göre projenin keşif bedeli çıkarılır. Bir yapının mimari, betonarme, tesisat 
ve elektrik projeleri üzerinden ne kadar para ile yapılabileceğini hesaplamak için 
yapılan işlemlere keşif denir. 

Bir yapının keşfi:

 Yapının metrajının yapılması, 

 Birim fiyatlarının saptanarak proje üzerinde belirtilmesi 

 Keşif özetinin hazırlanması 

olmak üzere üç aşamada hazırlanır. 

Bir projede; birinci (ön) keşif ve ikinci (kesin) keşif olmak üzere iki keşif bedeli 
çıkarılır.



Birinci (Ön) Keşif, inşaata başlamadan önce, ön ve uygulama projeleri 
üzerinden çıkarılan keşiftir. Projenin ne kadar para ile yapılabileceğini 
hesaplamak için hazırlanır.
İkinci (Kesin) Keşif, tamamlanmış ya da bitirilmiş bir yapının ne kadar 
para ile yapılmış olduğunu hesaplamak için yapılan keşiftir.  
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