
 

 
 
 
 

 

ideYAPI ailesi olarak sürdürdüğümüz yaklaşık 2 yıllık kapsamlı Ar-Ge çalışmalarımız 

sonucunda ideCAD Statik sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu süreç içerisinde, ülkemizde verilen 

inşaat mühendisliği hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak adına gelişmiş modelleme, analiz, 

tasarım ve çizim oluşturma- inceleme ara yüzleri, BIM, gelişmiş analiz yöntemleri ve güncel tasarım 

yönetmelikleri ana başlıklarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
 

Bildiğiniz üzere 18 Mart 2018’ de resmi gazete yayınlanan Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği, 1 Ocak 2019 itibari ile yürürlüğe girecektir. DBYBHY 2007’nin üzerinden geçen 11 

yıllık süreçte dünya genelinde inşaat mühendisliği alanında yaşanan gelişmelerin uygulanması ve 

mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesinin gerekliliğine bağlı olarak yönetmeliğimiz oldukça kapsamlı 

olup, inşaat mühendisliği bilgi ve yeteneklerimizin geliştirilmesini gerektirmektedir.  
 

Yapıların sınıflandırılmasına bağlı olarak yapılması gereken analiz adedi, uygulanması gereken 

ek kontrollerin adedi ve kapsamları DBYBHY 2007’ ye göre oldukça fazla olup ciddi efor 

gerektirmektedir. Bu çalışmaların sonucu ortaya çıkan eseri sadece bir versiyon farkı ile 

tanımlamanın yetersiz olacağını düşünerek programın bu yeni sürümünü ideCAD Statik IDS v10 

olarak tanımladık.   

 

Bu kapsamda, yönetmeliği takip etmenizi kolaylaştırmak amacı ile ara yüz ve alt yapıda 

gereken çalışmalar yapılmıştır. Ek çalışmalar ile ilgili özet bilgi şu şekildedir:  

 
 Arayüz 

 

- Bölüm 1, 2, 3 ve 4’ te yer alan Deprem Düzeyi, BYS, BKS, DTS ve Tasarım/ 
Değerlendirme Yöntemleri ile performans hedeflerinin belirlenmesi için TBDY 2018 
Sihirbazı 
 

- Yatay ve Düşey Elastik Spektrumların çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleri ile AFAD’ dan 
gelen verilerle elde edilmesi 

 

- Düşey deprem etkisinin spektrum ile hesaplanması için seçim olanağı 
 

- Perde kollarını gruplama özelliği ile çekirdek/poligon perdelerin yönetmeliğe uygun 
şekilde modellenmesi, analiz ve tasarımı 

 

- Bağ kirişi tanımlama özelliği ile analiz ve tasarımda, boşluklu perde taşıyıcı sistem tipi için 
gerekli alt yapı 

 

- Çelik yapılar için yatay yük taşıyıcı sistem elemanlarını belirleme 
 

- TBDY 2018 Ek 9B.2 ile önerilen birleşimlerden Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Birleşimin 
modellenmesi 

 

 

 



 

 

 
 

 

 Analiz 
 

- Betonarme (sargılı ve sargısız) ve çelik malzemeleri FİBER modelleme 
 

- P-∆ analizi   
 

- P-δ etkilerinin belirlenmesi 
 

- Sabit tek modlu itme analizi (Pushover) 
 

- Ek dışmerkezlik etkisinin belirlenmesi için Dinamik Yöntem ile analiz 
 

- Bodrumlu ve geçiş katlı yapılar için Dinamik analiz (iki aşamalı analiz yöntemi – TBDY 
2018 – 4.8.5) 

 

- Sadece deprem etkisini içeren kombinasyonlar için etkin kesit rijitliklerinin otomatik 
oluşturulması, 

 

- Betonarme ve çelik elemanlarda sünek ve sünek olmayan davranışa uygun D (Dayanım 
Fazlalığı) katsayısının otomatik kullanımı 

 

- Düzensizlik Kontrolleri  
 

- Boşluklu perdelerde bağ kirişi tanımı (bağ derecesi) kontrolü 
 

- Bölüm 4’te yer alan göreli kat ötelemesi sınır değerleri, ikinci mertebe gösterge değeri, 
Eşdeğer Deprem yüküne göre modal analizden belirlenen iç kuvvet ve yer 
değiştirmeler için Büyütme katsayısı, yeterli titreşim modu sayısı hesaplama 
güncellemeleri 

 

- Temele aktarılan kuvvetlerin bodrumlu ve bodrumsuz yapılarda yönetmeliğe uygun 
hesabı 

 
 Tasarım 

 

- Kolon, kiriş ve perdelerde kesme güvenliği, kolon ve perde eksenel kuvvet, kolon – 
kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrollerinde güncellemeler 

 

- Kolon boyuna donatı bindirme, sıklaştırma; kiriş mesnet donatısı oranı tünel kalıp proje 
perde donatı oranı hesaplarında güncelleme 

 

- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerde enkesit koşulu, 
stabilite koşulu, kolonların kirişlerden daha güçlü olması ve diğer ilgili kontroller 

 

- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçevelerde enkesit koşulu, 
stabilite kontrolü, narinlik kontrolü, D ile arttırılmış deprem etkileri ile tasarım ve ilgili 
diğer kontroller 

 

- EK 9B’ de verilen moment aktaran birleşimlere dair uygulama sınırları ve dayanım 
kontrolleri  
 

 

- Mafsallı birleşimlerde öntanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı 
 

 

 

 



 

 

 
 

 Çizimler 
 

- Kolon boyuna donatı düzeni,  
 

- Etriye ve çiroz detayı,  
 

- Kolonlarda enine donatı düzenlemesi,  
 

- Perdelerde başlık bölgesi düzenlemeleri 
 

- Kompozit kiriş aplikasyon planı ve kesitleri, donatı düzenleri 

 
 Raporlama 

 

- Bölüm 4 için yukarıda bahsi geçen göreli kat öteleme, ikinci mertebe gösterge değeri, 

Eşdeğer Taban kesme kuvvetine göre büyütme katsayısı vb. hesaplamaları içeren 

raporlarda güncelleme 
 

- Sabit tek modlu itme analizi detaylı raporu 
 

- Bölüm 7 için yukarıda bahsi geçen kolon, kiriş ve perde kesme güvenliği, eksenel 

kuvvet kontrolleri vb. hesaplamaları içeren raporlarda güncelleme 
 

- Çelik yapılar için moment aktaran ve merkezi çaprazlı çerçeve elemanlarının detaylı 

raporları 
 

- Birleşim tasarım raporları 

 

Yukarıda bahsi geçen çalışmalar, sadece TBDY 2018 ile ilgili olup, kullanım kılavuzlarında 

gerekli detaylandırmaları yapılacaktır. Bu süreçte betonarme ve çelik yapılar için yapılan diğer detaylı 

ürün geliştirme çalışmaları başka bir raporda ayrıca anlatılacaktır.  
 

Programı edinmek isteyen kullanıcılarımız Bursa veya İstanbul ofislerimiz ile irtibat kurabilir. 

 

Saygılarımızla, 
 

ideYAPI A.Ş. 

 


