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SORU-1) Şekildeki basit mesnetli kiriş, sol ucundan sabit mesnetle ve sağ ucundan 
ise kayıcı mesnet ile desteklenmiş olup d = 50 mm kesit çapına, E = 210 GPa 

elastisite modülüne ve L = 3 m uzunluğa 

(boya) sahiptir. 𝑞 = 𝑘 ∙ 𝑥2  değerde değişim 

gösteren ve uzunluğu boyunca düşey 

doğrultuda ve aşağıya doğru bir yayılı yük 

etkisi altındadır.  Düşey doğrultudaki yayılı 

yükün x = 3 m'deki değerinin q = 27 kN/m 

olduğu bilindiğine göre  

a) Kirişe ait kesme kuvveti ve eğilme 
momenti diyagramlarını sistematik bir şekilde çiziniz. 

Euler denklemini kullanarak; 

b-) L = 1 m’de oluşan eğimin sayısal değerini, doğru birimiyle beraber  sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz, 

c-) L = 1 m’de oluşan toplam çökme (sehim) miktarının sayısal değerini, doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

 

SORU-2) Şekildeki basit mesnetli kiriş, her iki 

ucundan kayıcı mesnet ile desteklenmiş olup d 

= 50 mm kesit çapına, E = 210 GPa elastisite 
modülüne ve L = 1 m uzunluğa (boya) 

sahiptir. 𝑞 = 𝑘 ∙ √𝑥 değerde değişim gösteren ve 

uzunluğu boyunca düşey doğrultuda ve 

aşağıya doğru bir yayılı yük etkisi altındadır.  

Düşey doğrultudaki yayılı yükün x = 1 m'deki 

değerinin q = 3 kN/m olduğu bilindiğine göre  

 

a) Kirişe ait kesme kuvveti ve eğilme momenti 

diyagramlarını sistematik bir şekilde çiziniz. 

Euler denklemini kullanarak; 

b-) L = 1 m’de oluşan eğimin sayısal değerini, doğru birimiyle beraber  sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz,  
c-) L = 0,5 m’de oluşan toplam çökme (sehim) miktarının sayısal değerini, doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-3) Şekildeki basit mesnetli kiriş, sol ucundan sabit mesnetle ve sağ ucundan 
ise kayıcı mesnet ile desteklenmiş olup L=6 m uzunluğa (boya) ve 120 mm x 120 mm 

x 10 mm x 10 mm (b x h x s x t) boyutlarında (T) profil kesitine sahiptir. Kiriş, 

𝑞 = 𝑘 ∙ 𝑥2  değerde değişim gösteren ve 

uzunluğu boyunca düşey doğrultuda ve 

aşağıya doğru bir yayılı yük etkisi altında 

ve Düşey doğrultudaki yayılı yükün x=6 m 

'deki değerinin q = 36 kN/m ve de kiriş 

malzemesinin elastisite modülünün  

E = 210 GPa olduğu bilindiğine göre  

a) Kirişe ait serbest cisim diyagramını çiziniz ve 

mesnet tepki kuvvetlerinin sayısal değerlerini 

hesaplayınız ve de kesme kuvveti ve eğilme 

momenti diyagramlarını sistematik bir şekilde çiziniz. 

b-) Analitik Yöntemi (Euler denklemini) kullanarak; 

L = 0 m’de oluşan eğimin sayısal değerini, doğru 

birimiyle beraber  sistematik bir şekilde 
hesaplayarak bulunuz,  

c-) Analitik Yöntemi (Euler denklemini) kullanarak; 

L = 1 m’de oluşan toplam çökme (sehim) miktarının 

sayısal değerini, doğru birimiyle beraber sistematik 

bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

SORU-4) Şekildeki birim uzunluğunun ağırlığı q=600 N/m olan ABCD çıkmalı 

kirişinin uzunluğu L=4 m ve 140 mm x 140 mm x 15 mm x 15 mm (b x h x s x t) 

boyutlarında (T) profil kesitine sahiptir. Kirişe A 

ve D noktalarından düşey doğrultuda etki eden 

FA=FD=F=8 kN değerindeki tekil kuvvetler B ve 
C noktalarındaki düşey RB ve RC destek tekil 

kuvvetleri ile dengelenmektedir. LAB=0.8 m., 

LBC=2.4 m. ve LCD=0.8 m. olduğuna göre, 

Singülarite Fonksiyonlarını kullanarak, 

çıkmalı kirişte oluşan en büyük (maksimum) 

çökme (sehim) miktarının sayısal değerini, 

doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-5) Şekildeki AB hiperstatik kirişinin, 
uzunluğu (boyu) L ve kesit ölçüleri b x h 

(genişlik x yükseklik) ve Elastisite Modülü E 

olarak verilmiştir. Hiperstatik kiriş, şekilde 

görüldüğü gibi kiriş uzunluğu boyunca lineer 

(yatay) bir q düşey yayılı yükü ile 

yüklenmiştir. Buna göre; Singülarite 

Fonksiyonlarını kullanarak mesnetlerde 

oluşan reaksiyon (mesnet tepki) kuvvetlerini, verilenler cinsinden sistematik bir 

şekilde bulunuz (belirleyiniz).  

 

 

SORU-6) Şekildeki ABC konsol kirişi A ucundan 
ankastre olup C ucundan, düşey doğrultuda bir P 

kesme kuvveti etkisindedir. AB kısmının eğilme 

rijitliği 2EI, BC kısmının ise EI olarak verildiğine 

göre Moment-Alan yöntemini kullanarak; 

a-) C ucunda oluşan eğimi sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz,  

b-) C ucunda oluşan toplam çökme (sehim) 

miktarını sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

SORU-7) Şekildeki basit mesnetli ABDE 

kirişi L=6 m uzunluğa ve 140 mm x 140 mm 

x 15 mm x 15 mm (b x h x s x t) 
boyutlarında (T) profil kesitine sahiptir. 

ABDE kirişinin orta bölgesinde (L/2'de), 

kirişin alt kenarından 12 mm kadar aşağıda 

bulunan bir C desteği (mesneti) 

bulunmaktadır. Kiriş malzemesinin Elastisite 

Modülü E=210 GPa olduğu bilindiğine göre; 

kiriş C desteğine (mesnetine) dokunduğu 

(temas ettiği) anda P yükünün sayısal 

değerini, doğru birimiyle beraber sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Açıklama: 

Mukavemet II Dersi için 13 Mart 2019 tarihinde verilen 2. Çalışma Soruları 7 adet 

sorudan oluşmaktadır.  
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