YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI INSAAT FAKÜLTESI
INSAAT MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ
YAPI ANABILIM DALI YAPI STATIGI
BITIRME ÖDEVI
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VERILER :
A. Yapinin Özellikleri
Cepheler
Dogramalar
Çati Örtüsü
Dösemeler
Temeller

: Tugla duvar + siva
: Alüminyum
: Betonarme plak + sap + izolasyon + egim betonu
: Betonarme plak + tesviye betonu + kaplama
: Ankastre kolon temeli

B. Yükler
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Yapinin kendi agirligi
Kar yükü ( TS 498 )
Hareketli yük ( TS 498 )
Rüzgar yükü (soldan ve sagdan) ( TS498 )
Sicaklik degismesi ( t =+30ºC )
Rötre ( t =-15ºC )
Deprem yükü ( 1. derece deprem bölgesi )

Krokide görülen fabrika binasinin Statik ve Betonarme hesaplari yapilacaktir. Hesapta izlenecek sira
asagida belirtilmistir.

ISTENENLER :
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Yapinin özelliklerini ve insa edilecegi bölgenin zemin karakteristiklerini içeren bir Raporun
hazirlanmasi
Yapinin mimari planlarinin bilgisayar ortaminda hazirlanmasi(A4 formatinda)
Kat planlarinin ölçeksiz olarak bilgisayar ortaminda çizilmesi ve bu plana bagli kalinarak ve
mimari ihtiyaçlar gözetilerek kullanilacak tasiyici olan veya olmayan sistem elemanlarinin
tesbiti, düzenlenmesi
Sistem elemanlarina (duvar, döseme kaplamalari, izolasyon vs.) ait yük bilgilerinin TS498
gözönüne alinarak belirlenmesi
Döseme yük analizi(TS498) ve Betonarme kesit hesaplari (TS500)
Boyuna kirislerin Statik ve betonarme hesaplari
Çerçeve yüklerinin hesaplanmasi ve önboyut seçimi
Dinamik analiz için hesapta gözönüne alinacak büyüklüklerin(kat kütleleri ve kat agirliklari)
hesabi ve esdeger deprem kuvvetlerinin belirlenmesi(ABYYHY)
Bir dis ve bir iç Çerçevenin verilen yüklere göre(düsey+sicaklik+rötre+deprem) ayri ayri
hesabi (Düzlem çerçeveler seklinde)

10) Çerçeve elemanlarin(kolon-kiris) Betonarme kesit hesabi (TS500)
11) Temel betonarme hesaplari

ÇIZIMLER :
1)
2)
3)
4)
5)

1. ve 2. kat döseme kalip ve donati planlari
Boyuna kiris detaylari
Kolon aplikasyon plani ve detaylari
Çerçeve detayi
Temel kalip plani ve datylari

Ölçek : 1/50
Ölçek : 1/20
Ölçek : 1/20 – 1/50
Ölçek : 1/50
Ölçek : 1/50 – 1/20

Not:
a)Yapilan hesaplarin kontrolünü, danismanlarinizin görüsme saati içerisinde yaptiriniz. Devam sartiniz
buna bagli olacaktir.
b)Dönem sonunda belirlenecek ve en az iki kisiden olusacak jüri heyeti, tezinizi ve yaptiginiz sunumu
dikkate alarak basari durumunuzu belirleyecektir. Sunum için hazirlayacagininiz slaytlar konunun
özetini içerecek sekilde en fazla 15 dakikalik bir süreyi kapsamalidir.
Bu hususlari dikkate almaniz sizin yarariniza olacaktir. Basarilar……
Yrd.Doç.Dr. Bilge DORAN
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