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PERFORMANS BAZLI TASARIM  

İTME (PUSHOVER) ANAL İZİ - Temel Kavramlar ve Metot 

 

 Yapıların yatay yükler etkisindeki davranış özelliklerinin ve performanslarının tespitine yönelik olarak 

yapılan itme (pushover) analizleri, genel olarak yapıda adım adım arttırılan yanal yüklerin etkisinde rijitlik ile 

dayanım değişiminin yapı elemanlarındaki inelastik davranış özellikleri dikkate alınarak hesaplandığı ve bu 

hesapların belli performans değerleri için tariflendiği sayısal bir inceleme yöntemidir. 

 Taşıma gücü yöntemlerinde tipik olarak iki temel tasarım kriteri göz önüne alınmasına karşın 

(fonksiyonellik sınırı, dayanım sınırı) performans bazlı tasarımda birkaç tasarım kriteri bulunmaktadır 

(kullanılırlık sınırı, acil işgal sınırı, can emniyeti sınırı, göçme sınırı). 

 Yöntemin esasında çok serbestlik dereceli sistemlerin, tek serbestlik dereceli sisteme eşdeğer kabulü 

olduğundan yaklaşık sonuçlar üretilir. Analiz yöntemi rijit veya mafsallı olarak bağlanmış inelastik çerçeve 

analizi için uygun bir prosedüre sahiptir. Bu prosedür esasen yarı rijit bağlar ile oluşturulmuş elastik çerçeve 

analizi prosedürünün farklı bir uzantısı sayılabilir. 

 Pushover analizlerinde uygulanan iki farklı hesaplama yöntemi; Deplasman kontrollü analiz ve Yük 

kontrollü analizdir. Deplasman kontrollü yöntemde, yapının en üst katında (tepesinde) ağırlık merkezinin 

bulunduğu nokta belirli bir deplasman seviyesine ulaşıncaya kadar yatay yükleme yapılır. Kuvvet kontrollü 

yöntemde ise yapı belli bir yatay yük seviyesine ulaşıncaya kadar yüklenir. Bu yüklemeler belirli aralıklar ile 

arttırılarak her bir adımda yapı elemanlarında ortaya çıkan kuvvet-deplasman ilişkileri incelenir ve yapının hasar 

düzeyi belirlenir. 

 Genel uygulamada mevcut yapıların incelenmesi amacına yönelik olarak kullanılan performans analizi 

yöntemleri yeni yapılacak yapılar için de kullanılabilecek bir hesap yöntemidir. 

1. Yapı elemanlarının inelastik davranış özelliklerinin belirlenmesi; 

a. Yarı Rijit Bağlı Sistemlerin Analizi; Yarı rijit çerçevelerin ilk analiz çalışmaları düzlem bir kirişin her 

iki ucunda lineer bir yay modellemesi ile başlamıştır ve ilk olarak boyutsuz rijitlik faktörü (redör) 

tanımlanmıştır. 
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Ri ; Dönme rijitliği 

ri ; Rijitlik faktörü (birleşimin dönme rijitliğini elemana bağlı olarak tanımlar ve uç dönmesinin toplam 

dönmeye oranı olarak tariflenebilir) 

Burada Ri değeri 0 ~ ∞ arasında değişirken, ri değerinin 0 ~ 1 arasında olduğuna dikkat edilmeli. 

Ri = 0  � tam rijit birleşim 

Ri = ∞ � tam mafsal birleşim 

Monfortoon ve Wu tarafından geliştirilen birinci mertebe elastik analiz çözümlerindeki rijitlik faktörüne 

ait çözümlemede; 

K = Se . Ce 

Olarak verilmektedir. Bu denklemde; “K” yarı rijit bağlı her elemanlar elastik rijitlik matrisi, “Se“ tam 

rijit bağ durumuna ait elastik rijitlik matrisi ve “Ce“ r faktörünün bir fonksiyonu olan düzeltme 

matrisidir. Xu ise yarı rijit bağlı çerçevelerin ikinci mertebe elastik analizini geli ştirmek amacı ile 

aşağıdaki rijitlik faktörünü tanımlamıştır. 

K = Se . Ce + Sg . Cg 

Bu denklemde; “Sg“ rijit bağlı her bir eleman için tanımlanan standart geometrik rijitlik matrisi ve “Cg“ 

r faktörünün bir fonksiyonu olan her iki uç için düzeltme matrisidir. 

Nonlineer moment-eğrilik ili şkisi, artan momentler altında yarı rijit birleşimlerin dönme rijitliğinin 

değişimini karakterize etmektedir. Yarı Rijit birleşimlerin davranışının, çerçeve davranışının tamamına 

etkisi (artan yükler altında) direk olarak tedricen arttırılan yükler ile yapılan analiz neticelerinden elde 

edilebilir. Burada yapıdaki moment-eğrilik ili şkisini belirlemeye yönelik olarak, her bir sonlu yük artımı 

için yükleme adımının başında belirlenen birleşimin rijitlik değeri “R” sabit kabul edilir, bilinen 

deplasman yöntemleri uygulanarak yukarıdaki denklemler ile “r” ve “K” değerleri bulunabilir. 

 

b. Elastoplastik analiz; Puhover analizi, bir çerçevede inelastik davranışı ortaya çıkaran yüklemeler için 

gerçek (işlevsel) rijitliğin değişimini gösterir. Yarı rijit bağlantıların analizi için daha önce tanımlanan 

rijitlik faktörü kavramına bağlı olarak, burada artan yükler altında çerçeve elemanlarının rijitliklerindeki 

değişimlerin belirlenmesine yönelik olarak plastisite faktörünün kullanımı incelenecektir. Herhangi bir 

potansiyel plastik mafsal kesiti, fiktif bir yarı rijit birleşim olarak tariflenebilir. Bu tariflemede rijitlik 

değişiminin ölçüsü olarak kullanılacak plastisite faktörü “p” nin ideal elastik durum ile tam plastik 

durum arasında bulunacağı kabul edilir. Aşağıda tanımlandığı gibi, artan momentler altında plastik 

mafsalların elastoplastik eğilme rijitli ğindeki nonlineer değişim genel bir moment-eğrilik bağıntısı ile 

tariflenir. 
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φy : Akma eğrili ği 

φp : Tam plastik duruma ait eğrilik 

φu : Taşıma gücünün tükendiği andaki eğrilik 

Betonarme çerçeve sistemlerde kullanılan tipik kesitler için bu davranış biçimi karakteristiktir. 

M-φ eğrisini tanımlayan fonksiyon için; 

 

Burada; 

My = S.σy   Mp = Z . σy 

S: Elastik kesit alan momenti 

Z: Plastik kesit alan momenti 

Moment-Eğrilik grafiği incelendiğinde elastoplastik eğilme rijitli ğinin   ∞ ≥ dM/dφ ≥ 0 arasında 

olacağı, bu aralıktaki formunun kesitin My ve Mp değerlerine göre şekilleneceği görülür. Diferansiyel 

denklem takımı için; 

 

yazılabilir. 

dM/dφ  eğilme rijitli ği tanımını esasen birleşimimin dönme rijitliği “R” nin yerine koymaktayız. 

Elastoplastik davranış gösteren kesitlerdeki eğilme rijitli ğinin azalışı “plastisite faktörü – p” ile 

tariflenebilir. 

   

Bu denklemlerin Ce ve Cg matrislerinde yerine koymalarının yapılması ve “K” eleman rijitlik matrisinin 

tarifinde kullanılması halinde çerçeve sisteminin artan yükler altında elastoplastik davranışı, elastik yarı 

rijit analiz benzetmesi kullanılarak aşağıdaki yöntem ile incelenebilir; 
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1. İkinci mertebe etkilerine bakılmaksızın rijitlik matrisi (K=Se Ce veya K=Se Ce + Sg Cg) 

olarak tanımlanır.  

2. Elastoplastik davranışın ortaya çıkmasını ve gelişimini net olarak görmek için yük 

artırımları küçük aralıklar ile uygulanır. 

3. Her yükleme için yüklemenin başlangıcındaki dM/dφ  değeri sabit kabul edilir. 

4. Yükün arttırılmasından sonra deplasman yöntemi kullanılarak kesit zorları belirlenir 

(bu değerler bir sonraki aşama için kullanılır) 

5. M ≤ My � φ  = 0  ,  M > My ise M(φ )=M için yukarıdaki M(φ ) denklemi çözülerek 

  değeri bulunur. 

6. Bulunan φ  değeri “dMφ /dφ “ denkleminde yerine konarak dM/dφ  değeri bir sonraki 

adım için belirlenir. 

7. Yeniden belirlenen dM/dφ  rijitli ği ile kesitin plastisite faktörü “p” hesaplanır. Bu 

değer analizin herhangi bir aşamasında herhangi bir kesitteki plastik davranışı tarif etmek için 

kullanılır.  “ % plastiklik = 100 (1-p) 

8. Yeniden belirlenen plastisite faktörü “p” için rijitlik matrisi “K” belirlenir. 

9. Yapının rijitlik matrisi yenilenerek analiz bir sonraki yük artırımı için tekrarlanır. 

10. Bu işlemler yapıda rijitliğin kaybolmasına yetecek sayıda mafsal oluşana kadar 

tekrarlanır (rijitlik matrisi tekil oluncaya kadar) 

 

Bu kısma kadar bahsedilenler her ne kadar sadece eğilme etkisi içinse de, elastoplastik analiz işlemi 

kolaylıkla birleşik gerilme durumlarında da uygulanabilir. Mesela “M” ve “N” etkisinde bir düzlem çerçeveyi 

göz önüne alalım. Herhangi bir eleman kesitindeki moment taşıma kapasitesinin eksenel yük etkisine göre 

değişimini karşılıklı etki denklemi ile ifade edebiliriz. 

 

 

Buradaki alt ve üst sınırlar ilk akma davranışı ile tam plastik davranışa karşı gelecektir. Burada; 

f = Mp / My = Z/S ; şekil faktörü, 

Np = A. σy ; sadece eksenel yük için tam plastik duruma karşı gelen taşıma kapasitesi (A; kesit alanı) 

m ; kesitin şekil katsayısı (dikdörtgen kesit için m=2) 

Alt sınırın ilk akma anındaki eksenel yük kapasitesini ifade ettiğini varsayarsak (N≠0 , M=0) 
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m=1 için bu formülasyonun grafiği; 

 

2. Yapı Sistemlerinin Çözümünde Genel Yöntemler; 

Yönetmeliklerce nonlineer analizler için çeşitli yöntemlerin tespit edilmesine karşın hala geliştirilmekte 

olan bu analiz yönteminde problemin odak noktasını yapının çeşitli modlarının nonlineer analizde göz önüne 

alınmasına ait prosedür ile değişen yapı rijitliği ve davranışına karşı yapıya gelen etkilerin değişiminin de 

belirlenmesi ve plastik mafsallardaki dönmelerin tespit edilmesinin güçlüğü oluşturmaktadır. Bu amaçla farklı 

yöntemler geliştirilmekte ve tartışılmaktadır (Modal Pushover Analizi – Chopra , Artımsal Spektrum Yöntemi – 

Aydınoğlu gibi). FEMA ve ATC dokümanlarında verilen prosedür son zamanlarda özellikle eleman 

mafsallaşmalarının tespiti konusunda ciddi eleştiriler almaktadır. Pushover analizinde bu yönetmeliklere göre 

inceleme yaparken hata oranlarının da yüksek olduğu göz önüne alınmalıdır. Kat ötelenmeleri ve kat 

deplasmanları için belirlenecek değerlerin daha yakınsak sonuçlar vermesi nedeniyle bu değerlerin yapının 

performansını tespit etmede öncelikli olarak dikkate alınması faydalı olur. Pushover analizinin genel mantığı 

içerisinde akma davranışının dağılımındaki veya plastik mafsal oluşumundaki kümülatif değerlendirme işlemi 

bulunmamaktadır. 

Sismik performans değerlendirmesinde esas olarak belirli bir deprem etkisinde belli bir yapı için ortaya çıkan 

dayanım talebinin, o yapıdaki “dayanım, rijitlik, süneklik” faktörleri tarafından ne ölçüde karşılanabildiği 

incelenir. Yöntemin yapı tasarımında getirdiği, tasarım kalitesinin, göçme davranışının ve deprem etkisinde yapı 

performansının daha açık ve ölçülebilir şekilde belirlenebilmesi imkanı nedeniyle gelecekte çok daha yaygın ve 

normları daha iyi tariflenmiş halde uygulanacağı kesindir. Özellikle nonlineer dinamik analiz yöntemlerinin 

gelecekteki mühendislik yapılarının incelenmesinde çok daha yaygın olarak kullanımı beklenmektedir. 

METOD  

Performans analizinde; 

� Yapısal performansın (kapasitenin) belirlenmesi ve performans limitlerinin tespiti, 

� Senaryo deprem etkisinin ve bu etki için yapıdan beklenen talep eğrisinin belirlenmesi, 

� Senaryo depremde ortaya çıkan performans düzeyinin belirlenmesi, 

� Performans seviyesinin yeterliliğinin kontrolü işlemleri yöntemin genel aşamalarını oluşturur. 
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Şekil-1 
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Şekil-2 

Yöntemin uygulamasında hedef; belirli bir deprem etkisinde yapıdaki maksimum performans seviyesinin tespit 

edilmesidir. 

Burada temel olarak Statik İtme Analizleri (nonlineer statik analiz) için kullanılan ATC-40 ve FEMA356 

yönetmeliklerindeki hesap esaslarından bahsedilecektir. Her iki hesap esasının da plastik mafsal dönmelerinin 

tespiti açısından hata oranlarının yüksek olduğu ve özellikle düzensiz yapılar için üretilen sonuçların bu nedenle 

iyi incelenmesi gerektiği hatırlanmalıdır. Ancak her iki yöntem de düzenli yapılarda ve yapısal süneklik ile kat 

ötelenmeleri - taban kesme kuvvetleri bazında iyi fikir verebilecek sonuçlar üretir. 

Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi 

a. Modelleme; Yapının iki ya da üç boyutlu modelinin oluşturulması, ana ve tali taşıyıcı elemanların 

belirlenmesi, zemin yapı etkileşim modeli, ikinci mertebe etkilerinin tanımlanması, taşıyıcı sistem 

elemanlarının karakterlerinin belirlenmesi (kiriş, kolon, kayma paneli, yay ...), kuvvet-deformasyon 

ili şkilerinin çevrimsel davranışının tanımlanması, mafsallaşma karakterlerinin tarifi, kolonlarda 

karşılıklı etkileşim davranışının belirlenmesi. 
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b. Yatay Yük Düzenlemesi; Öncelikli olarak sistemdeki düşey yüklerin uygun yük katsayıları ile 

tanımlanması, yatay yük desenlerinin her iki doğrultu için pozitif ve negatif yönde tanımlanması 

(üniform, eşdeğer yük, modal...), burulma ve düzensizliklerden kaynaklanan etkilerin değerlendirilmesi, 

(burada üniform yük deseninin aynı deplasman değeri için daha büyük taban kesme kuvvetleri vereceği 

göz önüne alınmalı) 

 

c. Analiz kontrol yönteminin belirlenmesi ve çözümleme; Deplasman kontrollü analiz, kuvvet kontrollü 

analiz, kapasite eğrisinin belirlenmesi. 

Bu aşamada esas olarak iki farklı yöntem uygulanmaktadır, bunlardan biri kapasite spektrumu metodu, 

diğeri de deplasman katsayıları metodudur. ATC-40 normunda analiz aşamaları; (Şekil-1) 

1. Kuvvet-Deformasyon eğrisinin belirlenmesi (ilk bölümde belirtilen aşamalarla) 

2. 5% sönüme karşı gelen elastik tasarım spektrumunun çizilmesi, 

3. En büyük deformasyon talebinin belirlenmesi “Di” ve kapasite diyagramında karşılık gelen spektral 

ivmenin bulunması (elastik tasarım spektrumunda yapı periyoduna - %5 sönüm için - karşılık gelen 

değer). 

4. Sünekliğin hesaplanması (en büyük deformasyon talebinin, kapasite eğrisinde akma anına karşılık 

gelen deformasyona oranı ″µ = Di ÷ uy″ ), 

5. Eşdeğer viskoz sönüm değerinin hesaplanması (eşdeğer viskoz sönüm ATC-40 da üç farklı yapısal 

davranış modeli için formüle edilmiştir ve üst limitinin %50 civarında olabileceği düşünülmelidir) 

6. Bulunan eşdeğer viskoz sönüm için elastik talep eğrisinin çizilmesi ve bu eğrinin kapasite eğrisini 

kestiği noktadaki performans deformasyonu “Dj” değerinin tespiti. 

7. Eğer (Dj - Di) ÷ Dj ≤ 0,05 ise senaryo deprem etkisinde beklenen deformasyon talebi D=Dj olarak 

belirlenir, değil ise Di yerine Dj konarak 3. adımdan sonraki işlemler tekrar edilir. 
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Yukarıda belirlenen tepki spektrumu eğrisi efektif sönüm değerine göre azaltılır. Yapının kuvvet-

deformasyon eğrisinden kapasite spektrumu eğrisine geçişi ise Şekil-1 de gösterildiği gibi Sd = Sa T
2 / 4 π2 

bağıntısının yardımı ile yapılır.  
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Performans noktasındaki 
sönüme ait talep eğrisi 

CA ve CV : 
- Maksimum ivme (0.075 ~ 0.4) 
- Kaynak özellikleri (1 ~ 2) 
- Zemin Sınıfı (1 ~ 2.5) 
- Deprem Şiddeti (0.5 to 1.5) 
değerlerine göre belirlenir (UBC) 

%5 Sönüm İçin Tepki Spektrumu (ATC-40) 
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 Sonuçta performans noktasının kuvvet-deformasyon eğrisindeki yeri kabul edilebilirlik kriterlerine (IO-

LS-CP) göre değerlendirilerek işlem sonlandırılır. Bu aşamada yapıdaki ikinci mertebe etkileri, yapının dinamik 

davranışının belirgin olup olmadığı, yapının planda ve düşeyde düzenli olup olmadığı, hiperstatiklik derecesi, 

yatay yük taşıyıcı elemanların plandaki dağılımı, yüksek modlara ait kütle katılımlarının nonlineer davranışa 

etkisi gibi parametreler de göz önüne alınmalı ve performans düzeyinin kabul edilebilirliğine buna göre karar 

verilmelidir. 

FEMA356 yönetmeliğinde nonlineer statik analize ait prosedür genel işlem aşamaları açısından aynı 

olmakla birlikte performans noktasının belirlenmesinde yönetmelik her kat diyaframı için minimum bir hedef 

deplasman (δt) değerini şart koşar. Bu hedef deplasman değeri, ait olduğu kat için lineer analizden elde edilen 

maksimum deplasmanın, ağırlık merkezinin deplasmanına oranı kadar (δmaks / δcm) büyütülür. Ayrıca 

yönetmeliğe göre burulma düzensizliği olan yapılarda da ilave bir büyütme yapılmalıdır. 

Burada Ci katsayıları yönetmelikçe tanımlanmış ve yapı karakteristikleri ile deprem etkisini ifade eden 

katsayılar, Ti; Elastik esas periyod , Ki; Elastik yatay rijitlik , Ke; Efektif yatay rijitlik olmak üzere; 
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 Hedef deplasman değerinin elde edilmesinde kullanılan yatay yük formu için yönetmelikte en 

az iki farklı yük desenin uygulanması istenir. Bunlardan birincisinde elastik tasarım spektrumu kullanılarak 

eşdeğer yatay yük uygulamasına veya hakim moda ait yük dağılımına ya da mod süperpozisyonuna dayalı 

yükleme desenlerinden herhangi birinin uygulanması gerekir. Diğer yükleme deseninde ise, kat kütleleri ile 

orantılı üniform bir yük deseni veya en gerçekçi yük deseni olan uyarlamalı yük deseni seçilmelidir. Uyarlamalı 

yük deseninde yüklemeler yapının nonlineer davranışındaki ve rijitliğindeki değişime bağlı olarak işlem 

süresince değişir. Düşey yükler için FEMA yönetmeliğinde 1,1 (Zati + Hareketli + Kar) yük kombinasyonu 

uygulanır. 

 Belirlenen hedef deplasman değerine ulaşılana kadar yapı ilgili yük desenine göre yüklenir. Bulunan 

kapasite eğrisinde hedef deplasman değerine ait  yönetmelikçe belirtilen kabul edilebilirlik kriterlerine göre; 

� Deplasman kontrollü analizde, taşıyıcı sistemin tümünde deformasyon talebinin üzerinde bir kapasite 

olmalıdır. Ayrıca hedef deplasman değeri için bulunan taban kesme kuvveti, kapasite eğrisinde akma 

anına karşılık gelen taban kesme kuvvetinin %80 inden büyük olmalıdır. 

 

� Kuvvet kontrollü analizde, taşıyıcı sistem elemanlarının alt sınır dayanımları, esas alınan yatay yük 

deseni için belirlenen en büyük tasarım kuvvetlerinden küçük olamaz. 

Puhover analizlerinde yönetmeliklerce belirlenen yaklaşımların dikkatlice uygulanması durumunda dahi 

hata oranlarının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Deprem performansının arttırılması istenen yapılarda analizlere 

ve sonuçların değerlendirilmesine girişmeden önce yapılması gereken en etkili uygulama; Depreme dayanıklı 

yapı tasarımının genel kurallarına uygun bir yapı tasarlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NARTICLES

 

 

 13 Mustafa Erkan 
İnşaat Mühendisi 

 

Kaynaklar: 

1. CAPACITY-DEMAND-DIAGRAM  METHODS FOR ESTIMATING SEISMIC DEFORMATION OF 

INELASTIC STRUCTURES SDF SYSTEMS, Anil K. Chopra, Rakesh K. Goel, Report No. PEER-1999/02 

2. YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ARTIMSAL 

SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) YÖNTEMİ, N. Aydınoğlu, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği 

Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul 

3. Statistics of SDF-System Estimate of Roof Displacement for Pushover Analysis of Buildings, Anil K. 

Chopra, Rakesh K. Goel, U.S.-Japan Cooperative Research in Urban Earthquake Disaster Mitigation 

4. BETONARME DÜZLEM ÇERÇEVE SİSTEMLERİN FARKLI YANAL YÜK B İÇİMLERİ İÇİN 

ELASTİK OLMAYAN STAT İK (İTME) ANAL İZİ, Mehmet Aydın KÖMÜR, Muzaffer ELMAS, Beşinci 

Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul 

5. A Constant Displacement Iteration Algorithm for Nonlinear Static Push-Over Analyses, Graham C. 

Archer, Electronic Journal of Structural Engineering, 2 (2001) 

6. Push-over analysis for performance-based seismic design, R. Hasan, L. Xu, D.E. Grierson, 

www.elsevier.com/locate/compstruc 

7. A NEW CONCEPT OF A PERFORMANCE BUILDING CODE FOR EARTHQUAKE DESIGN, 

Valentin Shustov, Ph.D., P.E.  

8. Performance Based Design Modeling for Pushover Analysis - Use of the Pushover Curve, M. Iqbal 

Suharwardy, Computers and Structures, Inc. 

9. A MODAL PUSHOVER ANALYSIS PROCEDURE TO ESTIMATE SEISMIC DEMANDS FOR 

BUILDINGS, Anil K. Chopra, Rakesh K. Goel, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 

Mayıs 2003, İstanbul 

10. Ground Motion Evaluation Procedures for Performance-Based Design, Jonathan P. Stewart, Shyh-Jeng 

Chiou, Jonathan D. Bray, Robert W. Graves and Paul G. Somerville, Norman A. Abrahamson, PEER 

Report 2001/09 

11. FEMA356, ATC-40 


