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ÖNSÖZ 

 
 

Bilginin merakla, kararlılıkla ve biraz da heyecanla birleştiği yerlerdir araştırma laboratuvarları.  
Yapı Mekaniği Laboratuvarları ise boyutların büyüklüğü ve kendine özgü zorluklarıyla biraz daha özeldir 
sanki.  Karşılaştığınız problemi çözebilmek veya düşündüğünüz gelişmeyi en iyi gözleyebileceğinize 
inandığınız elemanı tasarlamak için tüm teorik bilginizi dökersiniz hesaplara.  Yani sadece deney yapmak 
değildir amaç, teorik bilginin eksik kaldığı yeri aydınlatmaktır asıl hedef.  Çoğu zaman, ülkenizin az ve 
kıymetli kaynakları harcanarak üretilir deney elemanları.  O deney elemanı alelade bir test numunesi değildir 
artık.  Daha önce bu konuyu çalışanların bulamadıklarını, aydınlatamadıklarını öğretecek olan öğretmendir.  
Yapı Mekaniği Laboratuvarında kocaman elemanları sadece kırmak için üretmeyiz, onların her bir 
noktasından yepyeni bilgiler elde edebilmektir asıl hedefimiz. 

 
Bu düşünce bütünlüğünün ülkemiz araştırma platformunda yaygınlaştırılması ve genç 

araştırmacılara deneysel araştırma kültürünün aktarılabilmesi amacıyla başlatılan Yapı Mekaniği 
Laboratuvarları Toplantılarının ilki, 2001 yılında Ankara TÜBİTAK’da, ikincisi 2003 yılında Konya Selçuk 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.  Bu toplantıların başlatılması ve bu noktaya getirilmesi aşamalarında 
çok önemli emekleri olan Prof. Dr. Uğur Ersoy, Prof. Dr. Mete Sözen, Prof. Dr. Yaşar Kaltakçı ve Sn. Ender 
Arkun’a burada teşekkür etmek isterim.  Son toplantıdan bu güne kadar geçen süreçte, ülkemiz Yapı 
Mekaniği Laboratuvarlarında çalışan araştırmacıların bu toplantıların sürekliliği yönündeki istekleri, 
TMMOB-İMO Yönetiminin bu toplantıların İnşaat Mühendisliği bilgi birikimine yapacağı önemli katkıya 
duyduğu inançla birleşmiş olup, “Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı” “İnşaat Mühendisleri Odası” 
çatısı altında yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. 

 
Bu toplantıda tartışılacak konuların tüm araştırmacılara, özellikle de genç araştırmacılara yeni bakış 

açıları kazandıracağı inancındayım.  Toplantının, ülkemiz Yapı Mekaniği Laboratuvarlarında çalışan 
araştırmacılar tarafından ortak çalışmalar yapılması, kapsamlı projelerin ortaya konulması ve bazı 
olanakların ortak kullanılması adına yeni ufuklar açacağını umuyorum. 

 
Kocaeli’de bulunduğunuz sürenin, hafızalarınızda mutlu bir anı olarak kalması dileğiyle.. 

 
 
 

         Şevket ÖZDEN 
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KARBON TAKVİYELİ FİBER POLİMER (CFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KARE 

KESİTLİ NUMUNELERİN SÜNME VE SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ ALTINDAKİ 

DAVRANIŞLARI 
 

Barış ERDİLa,b, Uğurhan AKYÜZb ve İ. Özgür YAMANc 

a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Van 
b Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Mekaniği Lab., Ankara 

c Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi Lab., Ankara 
berdil@metu.edu.tr, han@metu.edu.tr, ioyaman@metu.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Ülkemizde aktif deprem bölgelerinde yer alan binaların çoğu yeterli dayanım ve sünekliliğe sahip 
olmadığından olası bir depremde aşırı hasar görmelerini engellemek için güçlendirilmeleri gerekmektedir. 
Mantolama ve perde duvar ile güçlendirme yöntemleri yapının belli bir süre kullanılmamasına sebep 
olmaktadır. Bina sayısının fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda güçlendirme yönteminin hızlı ve 
yapının kullanımını etkilememesi büyük bir avantaj getirecektir. Bu doğrultuda alternatif bir yöntem 
araştırılmış ve karbon takviyeli fiber polimer (CFRP) ile güçlendirmenin yapının davranışına olumlu bir 
etkisi olduğu görülmüştür [Erdem 2003, Erdem ve diğ. 2006]. Dayanımı ve elastisite modülü yüksek olan 
CFRP malzemesi hafiftir ve işlenmesi kolaydır. Bu özelliklerinden dolayı güçlendirme projelerinde 
kullanılmasına rağmen CFRP’nin uzun süreli davranışları hala tam olarak bilinememektedir. Uygulama 
sırasında çeşitli epoksi tabanlı yapıştırıcılarla birlikte kullanıldığından değişik gerilme ve çevre şartları bu 
malzemelerin davranışını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada düşük ve normal dayanımlı (10 MPa ve 20 
MPa) kare kesitli numuneler uzun süreli yüklere ve sıcaklık çevrimlerine maruz bırakılıp dayanım ve 
sünekliliklerinin ne ölçüde değiştiği araştırılmaktadır. 

YÖNTEM: 

Yapı elemanları CFRP ile sarıldıklarında dayanımlarında ve sünekliliklerinde artış gözlenmiştir. 
Fakat bu malzemenin uzun süreli performansı hala tam olarak bilinememektedir. Bu konuya açıklık 
getirebilmek maksadıyla yapı elemanlarının uzun süreli yükler ve sıcaklık değişimleri altında davranışları 
araştırılmalıdır. 

Bu çalışmada kare kesitli kısa kolonlar kapasitelerinin %40’ına kadar yüklenip sıcaklık 
değişimlerine maruz bırakılmakta ve dayanımları ile sünekliliklerindeki değişimler referans deneylerle 
karşılaştırılmaktadır. 

Araştırma 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda numuneler uzun süreli etkilere maruz bırakılmakta 
ve 2. kısımda ise eksenel basınç testine tabi tutulup mekanik özelliklerindeki değişimler kaydedilmektedir. 

Uzun süreli etkilere maruz bırakılan numuneler 3 gruba ayrılmıştır. İlk grup numuneleri laboratuvar 
şartlarında ve yüksüz halde bırakılıp referans numuneler olarak kullanılmaktadır. İkinci grup numuneler 
Şekil 1’de görülen özel üretimli kür odasında sıcaklık değişimlerine maruz bırakılmaktadır. Sıcaklık 
değişimleri konusunda literatür taraması yapılmış [Toutanji ve diğ 1999, Karbhari ve diğ. 2004, Kong ve diğ. 
2005] ve bunun sonucunda meteorolojinin verilerine dayanarak Türkiye şartlarını yansıtacak şekilde 
çevrimler oluşturulmuştur (Şekil 2). Bu çevrimlere göre kür odası sıcaklığı -10°C’ye düşürülüp bu sıcaklık 
seviyesinde 1 saat bekletilmekte ve daha sonra sıcaklık 50°C’ye çıkarılıp yine bu sıcaklık 1 saat sabit 
tutulmaktadır. Son grup numuneleri ise kür odası içerisinde kapasitelerinin %40’ına kadar yüklenip uzun 
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süreli sabit yük ve sıcaklık değişimleri altındaki davranışları araştırılmaktadır. Uzun süreli sabit yük Şekil 
3’te gösterilen yükleme düzeneği ile uygulanmakta ve numune üzerindeki yük düzenli olarak yük hücreleri 
ile okunup kür odasına entegreli bir terminal vasıtası ile bilgisayara aktarılıp kaydedilmektedir. 

Birinci kısım deneyleri tamamlandıktan sonra numuneler eksenel basınç testine tabi tutulup gerilme-
şekil değiştirme grafikleri ile mekanik özelliklerindeki değişimler belirlenmeye çalışılmaktadır. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Şekil 1. a) Kür odası, b) Isıtma ünitesi, c) Terminal (oda dışında), d) Terminal (oda içinde) 

 

  

Şekil 2. Kür odasında uygulanan tipik sıcaklık-zaman 
ilişkisi 

Şekil 3. Uzun süreli yüklerin uygulanacağı yükleme 
düzenekleri 
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Erdem I, Akyuz U, Ersoy U and Ozcebe G “An Experimental Study on Two Different Strengthening 
Techniques for RC Frames”, Engineering Structures, 2006, 28:1843-1851 

Kong A, Fam A, Green M F “Freeze-Thaw Behavior of FRP-Confined Concrete under Sustained Load”, 
FRPRCS-7, Kansas City, Nov, 2005, 705-722 

Karbhari V M, Rivera J, Dutta P K “Effect of Short-Term Freeze-Thaw Cycling on Composite Confined 
Concrete”, Journal of Composites for Construction, 2004, 4(4):191-197 

Toutanji H A, Balaguru P, “Effects of Freeze-Thaw Exposure on Performance of Concrete Columns 
Strengthened with Advanced Composites”, ACI Materials Journal, 1999; 96(5):605-610 
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Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı - 2011 
14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 

 14 

BAZI YIĞMA DUVAR ÖRGÜ ÇEŞİTLERİNİN YATAY YÜKLER ALTINDA 

DAYANIM ÖZELLİKLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

M. Yaşar KALTAKCIa, Mehmet KAMANLIa, M. Sami DÖNDÜRENa 
M. Tolga ÇÖĞÜRCÜa ve Mustafa ALTINb 

a Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 
b Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Konya 

sdonduren@selcuk.edu.tr 
 
 

AMAÇ 

Ülkemizde ve Dünya’da kırsal bölgelerde yaşayan insanlar, ekonomik nedenler, yerel 
malzemelerden kolay inşa edilebilmesi ve coğrafi koşullar nedeniyle yığma yapıları tercih etmektedirler. 
Mevcut yönetmeliklere uyulmadan, mühendislik hizmeti almadan, ağır ve gevrek malzemeden inşa edilen 
yığma yapılar yatay yüklere karşı oldukça dayanıksızdırlar. Bu çalışmada, dolu harman tuğlasından üretilmiş 
duvar numunelerinin, düzlemleri içerisindeki yatay yükler altında göçme yükleri ve kesme dayanımları, 
farklı duvar örgü çeşitleri kullanılarak incelenmiş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, numuneler düz 
örgü, kilit örgü ve haç örgü kullanılarak üretilmiştir. Yapılan deneysel çalışmada, ASTM 1391-81’de 
önerilen, yığma duvar numuneleri için standart kayma gerilmesi deney tekniği kullanılmıştır. Deney 
numunelerinde gözlenen davranışlar ve deney sonucu oluşan çatlaklar incelenmiş, τ (kayma gerilmesi) 
grafikleri ile yatay yük-deplasman grafikleri çizilmiş ve ANSYS programı kullanılarak nümerik bir 
modelleme oluşturularak deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

YÖNTEM 

Dolu harman tuğlası ile farklı örgü tipleri kullanılarak üretilmiş duvar numunelerinin kayma 
dayanımlarını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, kuvvet artım hızı sabit tutulmaya çalışılarak, kuvvet 
kontrollü deney tekniği kullanılmıştır. Deney esnasında numunelerdeki yerdeğiştirmeler on adet 
yerdeğiştirme ölçer (Linear Variable Displacement Transducer) ile ölçülmüştür. Yatay derzleri yüklemeyle 
450’lik açı yapacak şekilde yerleştirilmiş duvar numunelerine düşey basınç kuvveti uygulanmış ve kırılma 
yükleri, kırılma şekilleri, çatlak röleveleri ve artan yük kademelerinde yerdeğiştirme okumaları kayıt altına 
alınmıştır. Numunelerin, düşeyde 450 açı ile durmalarını sağlamak için, iki adet çelik başlık yapılmıştır. 
Kılavuzunda duran alt çelik başlığın içine alçıdan bir yüzey hazırlanıp, duvar numunesi şakülünde başlığa 
yerleştirilmiştir. Üst çelik başlığın da içinde alçı yüzey hazırlandıktan sonra, üst başlık numunenin üstüne 
oturtulmuştur. Numunenin yükleme sırasında düzlemi içerisinde kalması, Şekil 1’de görülen, numunenin ön 
ve arka tarafına yanaştırılan metal kollar ile temin edilmiştir. Bu metal kollar ve numune arasındaki sürtünme 
etkilerini azaltmak amacıyla, ara yüzeye yağ sürülerek kayganlığı arttırılmıştır. Deney numunelerine düşey 
yük, 500 kN kapasiteli manuel hidrolik kriko yardımıyla uygulanmıştır. Çelik üst başlığının üzerine, 
yükseklik seviyesini ayarlamak için, çelik bir plaka konulmuş ve üstüne hidrolik veren yerleştirilmiştir. 
Uygulanan yükün değeri, hidrolik verenin üzerine konulan, 500 kN kapasiteli yük ölçer (load cell) ile 
ölçülmüştür. Bu aletlerin okuduğu değerler, anında bilgisayara CoDA isimli veri toplama(data logger) 
sistemi vasıtasıyla aktarılmış ve kayıt altına alınmıştır. Kanallardan okunan bütün değerler, anında 
bilgisayara kayıt edilmekte ve ayrıca deney esnasında istenen kanallardan alınan okumalar grafik olarak da 
izlenebilmektedir. Alınan tüm okumaların çıktısı, “EXCEL” programı tarafından okunabilecek şekildedir. 
Duvar numunelerinin ön ve arka yüzlerine, yükleme ekseninde ikişer yerdeğiştirme ölçer ve yükleme 
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eksenine dik doğrultuda ikişer yerdeğiştirme ölçer yerleştirilmiştir. Ayrıca numunenin ön yüzüne de, düzlem 
dışı hareketi kontrol etmek amacıyla, iki adet yerdeğiştirme ölçer yerleştirilmiştir. Burada okların yönü 
yerdeğiştirme ölçerin ölçüm noktasını teşkil eden levhaya yaklaşım yönünü göstermektedir. 3 er adet farklı 
örgü tipinde, 600 mm x 600 mm x 200 mm boyutlarında toplam 9 adet numune üretilmiştir. Numunelerin 
düşey ve yatay derz kalınlıkları yaklaşık 10 mm’dir. ASTM 1391-81’de yer alan hesap yöntemleri 
kullanılmış olmasına rağmen, bu standartta önerilen numune boyutu 1200 mm yerine, tuğla boyutları ve 
laboratuar şartları dikkate alınarak numune boyutu 600 mm seçilmiştir (Şekil 2).Deneyler sonucunda bütün 
duvar numunelerinde gözlenen çatlak davranışları, τ (kayma gerilmesi) grafikleri ile yatay yük-deplasman 
grafikleri çizilmiş (Şekil 3) ve ANSYS programı kullanılarak nümerik bir modelleme oluşturularak deney 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır (Şekil 4). Tüm bu karşılaştırmaların sonucunda rijitlik, dayanım ve süneklik 
açısından en uygun duvar modeli haç örgüyle örülen duvar modeli olarak tespit edilmiştir. Tüm bu deneyler 
S.Ü. Müh. Mim. Fak. İnşaat Mühendisliği bölümü yapı mekaniği laboratuarında yapılmıştır. 

   

Şekil 1. Yükleme düzeneği Şekil 2.Numune hazırlanışı ve deney sonrası görüntüler 

 

Şekil 3. Kayma gerilmesi ve Yük-deplasman grafikleri 

 

Şekil 3.Analitik ve deneysel sonuçların karşılaştırılması 
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TAŞ YIĞMA DUVARLARIN YATAY YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞI 
 

Cem DEMİR ve Alper İLKİ 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı, İstanbul 

demirce@itu.edu.tr 
 
 

AMAÇ: 

Türkiye’nin bulunduğu bölgenin yüksek depremselliği nedeniyle kültürel mirasımızın önemli bir 
parçasını teşkil eden anıtsal yapılarımızın önemli bir bölümü risk altındadır. Özellikle; Roma, Bizans ve 
Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış İstanbul ve çevresinde bu risk daha da belirgindir. Buna 
karşın, geleneksel yapı yığma duvarları ve bunların bileşenleri konusunda ülkemizde gerçekleştirilmiş 
çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Konuya yapı mühendisliği disiplini penceresinden bakan çalışmalar söz 
konusu olduğunda ise bu sınırlılık daha da belirgin hale gelmektedir.  

Bu nedenle gerçekleştirilmekte olan çalışmamız kapsamında, tarihi yapılarımızda sıklıkla 
karşılaşılan çift cidarlı taş yığma duvarların düzlem içi doğrultuda etkiyen tekrarlı yatay yük etkileri altındaki 
davranışının, deneysel olarak incelenmesi hedeflenmiştir.  Belirtilen hedefe ulaşabilmek amacıyla, klasik 
dönem Osmanlı İmparatorluğu yapılarında sıklıkla kullanılan çift cidarlı taş duvarların mekanik davranışının 
inceleneceği deneysel bir çalışma planlanmıştır. Üretilen duvar numunelerinde kullanılan malzemelerin 
mekanik özelliklerini belirleyebilmek için yine laboratuvar ortamında çok sayıda deney gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM: 

Söz konusu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği 
Laboratuvarında yürütülmektedir. Çalışma kapsamında planlanan deneylerin önemli bir bölümü 
tamamlanmıştır. Deneylerde; çift cidarlı, kenet donatılı ve moloz dolgulu çekirdeğe sahip dört taş duvar, dört 
farklı eksenel yük seviyesiyle, tekrarlı yön değiştiren düzlemiçi yatay yükler altında denenmiştir. 
Numunelere ait genel boyutlar Şekil 1.a’da görülebilir.  

Deneysel çalışmanın ana değişkeni eksenel gerilme düzeyi olarak seçilmiştir. Sürtünme etkilerinin 
belirleyici faktör olduğu yığma duvar davranışında, eksenel gerilme düzeyi büyük önem taşımaktadır. Yatay 
yükleme esnasında eksenel gerilme seviyeleri, her biri farklı bir numunede uygulanmak suretiyle, 0.25, 0.50, 
0.75 ve 1.00 MPa seviyelerinde sabit tutulmuştur.  

Çift cidarlı duvar deneylerinin gerçekleştirildiği deney düzeneğinin şematik görünüşü Şekil 2’de 
verilmiştir. Yatay yükleme bilgisayar ortamında yerdeğiştirme kontrollü olarak yapılmıştır. Bu amaçla İ.T.Ü. 
Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda bulunan ± 990 kN ve ± 190 mm yerdeğiştirme kapasiteli 
hidrolik yükveren kullanılmıştır. Deneylerin tümü statik olarak gerçekleştirilmiş ve çevrimler yerdeğiştirme 
kontrollü olarak yapılmıştır. 

Duvar üzerine etkiyen eksenel gerilme 600 kN kapasiteli hidrolik kriko ile etkitilmiş ve eksenel yük 
değeri deney boyunca takip edilerek hedeflenen değerde (0.25, 0.50, 0.75 ve 1.00 MPa değerleri) sabit 
kalması sağlanmıştır. 
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CH41:CDP 50

Ch15:CDP 50

Ch17:CDP 25 Ch19:CDP 25

Ch11:CDP 25 Ch13:CDP 100 CH33:CDP 25

CH43:CDP 10

CH31:CDP 25

CH27:CDP 25

CH37:CDP 50

CH29:CDP 25

CH25:CDP 25

CH21:DP 1000ECH23:DP 1000E

CH39:CDP 25

CH44:CDP 25CH45:CDP 25

CH00:TDG Load

CH01:TDG Disp

CH50:SG

CH51:SG

CH52:SG

CH53:SG

CH54:SG

CH55:SG

 

     (b)     (b) 
 

Şekil 1. (a) Duvar numunelerinin boyutları ve (b) ölçüm sistemi 

Yerdeğiştirme ölçümleri için LVDT tipi yerdeğiştirmeölçerler kullanılmıştır. Duvar numunesinin iki 
yüzüne de simetrik olarak yerleştirilen yerdeğiştirmeölçerler sayesinde numunenin davranışının detaylı bir 
şekilde gözlemlenmesi sağlanmıştır. Yatay ve düşey yük ölçümleri yükölçerler ile sağlanmış, her bir 
numunede üçer adet kenet donatısının deformasyonları ise şekildeğiştirmeölçerler ile takip edilmiştir.  

 

Şekil 2. Deney düzeneği şematik görünümü 

Deneyler sonucunda elde edilen hasar gelişim mekanizması, göçme modu, rijitlik değişimi, süneklik, 
enerji yutma kapasitesi gibi parametrelerden yararlanılarak çift cidarlı tarihi taş yığma duvarların düzlem içi 
tekrarlı yük etkileri altındaki davranışı açıklanmaya çalışılmıştır. Duvar numunelerinin üretimi öncesinde 
literatürde bulunan bağıntılar ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak beklenen numune kapasiteleri ve 
göçme modları tespit edilmeye çalışılmıştır. Farklı tipte malzemeler üzerinde gerçekleştirilen çok sayıda 
deney sonucunda elde edilen mekanik özellikler de kullanılarak, söz konusu yaklaşımların deney sonuçları 
ile karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar ise halihazırda devam etmektedir. 
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KESMEDE YETERSİZ BETONARME PERDELERİN ÇELİK ŞERİTLERLE 

GÜÇLENDİRİLMESİ 
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ferami@windowslive.com 

 
 

AMAÇ: 

Ülkemizdeki betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde nadiren de olsa yatay kuvvetlere karşı perde 
bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı bu betonarme perdeler deprem kuvvetleri altında yetersiz 
kalmaktadır. Depremler sonrasında yapılan gözlemlerde betonarme perdelerin binaların tamamen göçmesini 
önlemesine rağmen önemli yapısal hasar almasına engel olamamışlardır. Bu tür binalarda betonarme 
perdelerin güçlendirilmesi yapıda sismik performansın iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu 
amaçla betonarme perdelerin güçlendirilmesini konu alan bir araştırma projesi geliştirilmiştir. Projenin bir 
kısmını da kesme dayanımı yetersiz betonarme perdelerin çelik şeritlerle güçlendirilmesi konusundadır. Bu 
yazıya projenin yalnızca bu bölümü konu olarak alınmıştır.  

YÖNTEM: 

Çalışmada 1/2 ölçekli, kesmede yetersiz, 8 adet betonarme perde deney elemanı üretilmiş ve test 
edilmeye başlanmıştır. Deney elemanlarının donatıları Şekil 1’de verilmiştir. Deney elemanlarının eğilme 
kapasiteleri perde kenarlarında sıklaştırılan düşey donatılar ile artırılmıştır. Böylece güçlendirmenin 
sağlayacağı kesme dayanımı gereksinimi deney elemanlarında artırılmıştır. Betonarme perdelerin 
yükseklik/genişlik (h/l) oranı 1,0 ve 1,5’tir. Betonarme perdeler çelik şeritlerle güçlendirildikten sonra 
tersinen tekrarlanan yatay yükler altında test edilmeye başlanmıştır. 

 

Şekil 1. Donatılar 
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Güçlendirme ile kesme donatısı yetersiz deney elemanlarında sünek eğilme davranışının elde 
edilmesi öngörülmüştür. Test sonuçları irdelenerek, güçlendirme tekniğinin başarısı, şerit düzenlerinin deney 
elemanlarının davranışına etkileri, yatay dayanım ve rijitliğine katkıları incelenecektir. Güçlendirilecek 
deney elemanlarına Şekil 2’de gösterilen şerit düzenleri uygulanacaktır. Şeritler betonarme perde yüzeyine 
epoksi kullanılarak yapıştırılacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Çelik şeritlerlerin uygulanış biçimleri  

Deney ve ölçüm düzeni Şekil 2’de verilmiştir. Deney elemanından yatay deplasman, çelik 
şeritlerden ve perde donatılarından birim deformasyonlar ölçülecektir. Deney sırasında ölçümler dijital veri 
toplama sistemi aracılığı ile bilgisayara aktarılacaktır. Testler, deney elemanlarının düzlem dışı 
deformasyonları önleyecek bir çelik kafes içinde yapılmaktadır. 

 

Şekil 3. Deney ve ölçüm düzeni 
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Şekil 4.Yatay yük-ötelenme grafiği (tipik örnek) 
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AMAÇ: 

Ülkemizde yaşanan depremler yapılarda çeşitli güçlendirme tekniklerine duyulan ihtiyacı 
göstermiştir. Yapılara güçlendirme işlemi uygulanırken ortaya çıkan en önemli problem, yapı içindeki 
insanların güçlendirme işlemi boyunca en azından bir süre yapıdan ayrılmalarının gerekmesidir. Bu 
çalışmada yapıya dış cepheden uygulanacak, bina içinde yaşayanların yapıyı terk etmelerini gerektirmeyecek 
bir güçlendirme tekniği sunulacaktır. Binanın gerekli görülen çerçevelerine birleşim bölgelerinden çapraz 
uygulanan halatlarla güçlendirme düşünülmektedir. Bu güçlendirme tekniğinde, yapının dışına mevcut 
yapıyla birlikte çalışacak yeni halat elemanlar ilave edilmekte ve bir bütün olarak deprem kuvvetine karşı 
konulması hedeflenmektedir. Yapı ağırlığı, eklenen elemanlarla çok değişmediğinden yapıya etkiyen deprem 
kuvvetinde de önemli bir artışa sebep olmadan yanal rijitliği arttırmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, 
çelik halatların kolon kiriş birleşim bölgesine dış cepheden bağlanması ile güçlendirilmiş betonarme 
çerçevelerin, düşey ve yatay yükler altında deneysel ve analitik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
değişik yapısal özellikteki 12 adet 1/3 ölçekte çerçeve elemanı modellenmiştir. Çerçeve elemanlarının 
davranışı, rijitlikleri, enerji tüketimi özellikleri değerlendirilecektir. 
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Şekil 1. Deney elemanı 
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YÖNTEM: 

Çelik halatlarla güçlendirilmiş yapıların deprem davranışını laboratuar ortamında belirlemek 
amacıyla 12 adet 1/3 ölçekli 190x190 cm boyutlarında kare çerçeve elemanları hazırlanmıştır. Deney 
elemanları yapı mekaniği laboratuarı için yaptırılan kolon çerçevesinde test edilecektir. Deney elemanlarına 
ait çizim Şekil 1’de, yükleme sistemine ait çizim ise Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. Deney sistemi 

Not: Verilen tüm ölçüler cm’dir. 
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BETONARME PREFABRİK KOLON KİRİŞ DÜĞÜM BÖLGELERİ İÇİN YARI 

RİJİT ARD-GERMELİ BİRLEŞİMLERİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Şevket ÖZDENa, Hilal MEYDANLI ATALAYa, Erkan AKPINARa, Hakan ERDOGANa, Onur ERTAŞb, 
Fuad OKAYa ve Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLUa 

a Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Mekaniği Laboratuarı, Kocaeli 
b OTS İNŞAAT Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti., İstanbul 

sevketozden@yahoo.com 
 
 

AMAÇ: 

1999 Kocaeli ve Düzce depremleri sonrası yapılan saha incelemelerinde, prefabrik yapıların 
göstermiş olduğu yetersiz performansın en önemli nedeninin birleşim bölgelerinin, özellikle kolon-kiriş 
birleşim bölgelerinin, zayıflığı olduğu tespit edilmiştir. Depreme dayanıklı prefabrike bina tasarımının 
sağlanabilmesi, tersinen tekrarlanan deprem yükleri etkisi altında moment ve kesme kuvveti bakımından 
dayanımını kaybetmeksizin deformasyon yapabilen ve bu süreçte deprem enerjisini tüketebilen birleşim 
bölgelerinin geliştirilmesine bağlıdır. 

Prefabrike yapılar için moment aktarabilen birleşim detayı geliştirilmesi amacıyla, 2000 yılında ard 
germe tendonları yanında nervürlü donatıların enerji yutucular olarak kullanıldığı bir birleşim detayı 
geliştirilmiş olup, deneyleri yapılmıştır.  2000-2006 yılları arasında süren birinci fazın tamamlanmasını 
takiben düğüm bölgesinin birinci fazdaki ard germeli tendonlar ile oluşturulmasına alternatif olarak yalnızca 
kiriş uçlarında kullanılan çok yüksek kaliteli ard germe civataları ile yine nervürlü donatı çeliği (enerji 
yutucu olarak) ile oluşturulması ikinci araştırma fazı olarak başlatılmıştır.  İkinci faz araştırması ile birinci 
fazın bir diğer farklılığı ise, birinci fazda kullanılan ve kiriş aksları ile kolon birleşim bölgelerini boydan 
boya kateden ard germe tendonlarının kullanılmasına karşın ikinci fazda ard germe cıvatalarının yalnızca 
kiriş uç bölgelerinde uygulanmış olmasıdır. 

Bu çalışma kapsamında ise, birinci ve ikinci fazda elde edilen veriler ışığında yeni bir düğüm bölgesi 
detayının geliştirilmesi ve depremi benzeştiren tersinir yük etkisinde testlerinin yapılması amaçlanmaktadır. 
Geliştirilen birleşim detayının, çelik binalarda kullanılan yarı-rijit birleşimler ile prefabrik binalarda 
kullanılan ard-germeli birleşimlerim bir araya getirilmesi ile oluşturulması amaçlanmaktadır (Şekil 1). 
Böylece depreme dayanıklı, tersinen tekrarlanan deprem yükleri süresince kapasitesini kaybetmeyen, ancak 
yüksek deformasyon taleplerini kapasite kaybına uğramaksızın karşılayabilecek derecede süneklik 
sağlayacak yeni nesil birleşim detayı elde edilecektir.  

YÖNTEM: 

Deney elemanları çok katlı prototip bir yapının dış kolon-kiriş birleşim bölgesi olarak tasarlanacak 
olup, yaklaşık 1/1 ölçeğinde üretilecektir.  Şekil 2’de gösterildiği şekliyle bina içerisinde durduğu gibi düşey 
olarak test edilecek deney elemanlarına depremi benzeştiren tersinen tekrarlanan yük uygulanacaktır.  Bu 
konuda uluslar arası saygınlığa sahip tek yükleme şablonu  olan ACI Task Group 1.1 tarafından önerilen 
şablon uygulanacaktır. 
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Şekil 1. Deney numunesi 

Deplasman kontrollü yapılacak deneyde kolon eksenel yük seviyesi N/No=0.15 civarında sabit 
tutulacak olup, kolonun net kat arası deplasmanını ölçebilmek için 3 noktada toplam 6 deplasman ölçer; 
kolon düğüm bölgesi ve kiriş ucunda oluşabilecek kayma deformasyonlarını ölçebilmek için 2 noktada 
toplam 4 deplasman ölçer; kiriş ucundaki eğrilik eğimini ölçmek üzere 1 noktada toplam 2 deplasman ölçer; 
kirişin kolon yüzündeki sürtünme kaymasını ölçmek amaçlı 1 noktada toplam 1 deplasman ölçer; kolon kiriş 
birleşim hattındaki açılmaları ölçmek için 2 noktada toplam 2 deplasman ölçer olmak üzere toplam 15 adet 
elektronik veri transferi yapabilen deplasman ölçer kullanılacaktır.  Tüm deney verileri elektronik ortamda 
toplanacak ve kaydedilecek olup eş zamanlı grafiklerle numunenin çatlama, akma ve göçme yük ve 
deplasmanları bilgisayar ekranından takip edilecektir. 
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Şekil 2. Yükleme düzeneği 
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PREFABRİK BETONARME MOMENT AKTARAN KOLON-KİRİŞ 

BİRLEŞİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
 

S. Can GİRGİN, İ. Serkan MISIR, Özgür ÖZÇELİK ve Serap KAHRAMAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir 
sadik.girgin@deu.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Ülkemizde daha çok endüstri yapılarında yüksek kalite, hızlı üretim, düşük maliyet nedenleri ile 
tercih edilen prefabrik yapı teknolojisi son yıllarda çok katlı yapılarda da artan bir biçimde uygulama alanı 
bulmaktadır. Moment aktaran kolon – kiriş birleşimlerinin tersinir tekrarlı yükler altında kesit tesirlerini 
güvenle aktarabilecek biçimde etkin tasarımı prefabrik betonarme yapıların uygulanabilirliğini ve kullanım 
alanlarını arttırmaktadır. Prefabrik yapılarda moment aktaran kolon – kiriş birleşimlerinin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yaklaşık kırk yıldır sürdürülmektedir. Planlanan çalışmanın amacı; ülkemizde prefabrik 
sektöründe yaygın olarak uygulanan moment aktaran iç kolon – kiriş birleşimi detaylarının iyileştirilerek 
numunelerin tersinir tekrarlı yükler altında yanal dayanım, rijitlik ve enerji tüketim değerlerinin 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve moment aktaran kolon – kiriş birleşimlerinin analitik olarak 
modellenmesidir. 

YÖNTEM: 

Çalışma kapsamında üç adet prototip iç kolon – kiriş birleşimi depremi benzeştiren yer değiştirme 
kontrollü tersinir tekrarlı yatay yükleme altında test edilecektir. Prefabrik sektöründe oldukça sık kullanılan 
kompozit tipte birleşim (T1) Şekil 1.a’da, kolonda bırakılan boşluklardan kiriş üst mesnet donatılarının 
geçtiği tipte birleşim (T2) Şekil 1.b’de verilmiştir. (T3) iç kolon – kiriş birleşim numunesinde prefabrik 
kirişlerde yüksek dayanımlı yivli çubuklar kullanılarak altta bırakılan boşluklardan geçirilerek montajı 
yapılacaktır. Prefabrik kirişler kolon – kiriş birleşiminden dışarı çıkarılan dolu kare kesit çıkıntılar üzerine 
mesnetlenmiştir (Şekil 2). Deneyler için planlanan yükleme sistemi ve uygulanacak yükleme patronu Şekil 
3’te verilmiştir. Kolona eksenel yük kapasitesinin %15’i oranında eksenel yük uygulanması planlanmaktadır. 
Kolon – kiriş birleşim bölgelerine, bölgenin şekil değiştirmesinin gözlenmesi için deplasman ölçerler 
yerleştirilecektir. Ayrıca kolon – kiriş birleşim bölgesindeki olası kritik kesitlere gerinim pulları 
yerleştirilecektir. Sensörlerden elde edilecek veriler veri toplama sistemi ile sayısallaştırılarak 
kaydedilecektir. Bu veriler ve gözlenen numune davranışları ışığında Ansys ve/veya Ruaumoko sonlu 
elemanlar yazılımları kullanılarak analitik modellerin kurulması hedeflenmektedir. Deneysel çalışmalar DEÜ 
Yapı Mekaniği ve Deprem Mühendisliği Laboratuarı’nda gerçekleştirilecektir. 

Deneysel çalışmaların planlanması aşamasında verdikleri değerli katkılardan dolayı Doç. Dr. Şevket 
Özden’e, AFA Prefabrik İcra Kurulu Üyesi İnş. Yük. Müh. Hakan Ataköy’e, Araş. Gör. Dr. Hilal Meydanlı 
Atalay’a, Araş. Gör. Dr. Hakan Erdoğan’a, Araş. Gör. Dr. Erkan Akpınar’a, İnş. Müh. Emre Atabeyoğlu’na, 
İnş. Müh. Şerif Güner’e, İnş. Yük. Müh. Cüneyt Harmandalı’na teşekkür ederiz. 
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(a) 
 

(b) 

Şekil 1. Birleşim numuneleri (a) Kompozit (T1) ve (b) (T2) iç kolon kiriş  

 

Şekil 2. (T3) iç kolon kiriş – birleşim numuneleri 
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Şekil 3. (a) Yükleme sistemi, (b) Yükleme patronu 
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BENZEŞİK DİNAMİK DENEY TEKNİĞİ VE BİR UYGULAMA  
 

Hasan ÖZKAYNAKa ve Ercan YÜKSELb 
a Okan Üniversitesi, İstanbul 

b İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 

hasan.ozkaynak@okan.edu.tr, yukselerc@itu.edu.tr 
 
 

AMAÇ: 

Taşıyıcı sistemin bütünü veya bazı elemanlarının deprem etkisindeki davranışı statik ve dinamik 
karakterli deneyler ile belirlenebilmektedir. Statik deneylerde, numunenin doğrusal ve doğrusal ötesi 
bölgedeki davranışı hakkında genel bilgi edinilmekle birlikte statik deney sonuçları deprem durumundaki 
yük ve yerdeğiştirme geçmişleri ile ilişkilendirilememektedir. Sarsma tablası üzerinde gerçekleştirilen 
deneyler ile deprem durumunda ulaşılacak yapısal davranış özelliklerine en yakın sonuçlar elde 
edilebilmektedir. 1970’lerden günümüze kadar gelişimini sürdürmüş bir başka deneysel yöntem de benzeşik 
dinamik deney tekniğidir. Bu yöntemde, seçilmiş bir ivme kaydı etkisinde numunenin deneysel ve analitik 
çözümü etkileşimli olarak birlikte gerçekleştirilmektedir. Sarsma tablası deneylerine göre oldukça ekonomik 
ve kolay uygulanabilen bir yöntem olması, sınırlamaların az olması ve statik deneylerde kullanılan yükleme 
ve ölçüm aletlerinin kullanılabilmesi, benzeşik dinamik deney tekniğini sarsma tablası tekniğine karşı etkin 
ve güçlü bir alternatif yapmıştır. Bu çalışmada, tek serbestlik dereceli sistemlerin deprem etkisinde 
incelenmesi için İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında kurulan benzeşik 
dinamik deney sisteminin ayrıntılarının sunulması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 

Benzeşik dinamik deney tekniği, seçilmiş bir ivme kaydı etkisinde numunenin deneysel ve sayısal 
çözümünün etkileşimli olarak birlikte gerçekleştirildiği hibrit bir deney yöntemidir. Numunenin değişen 
rijitlik özellikleri doğrudan ölçülmekte ve dinamik denge denklemi sayısal olarak çözülmektedir. 

İncelenecek yapı sistemi için matris formda yazılan dinamik denge denkleminde x, m, c, f  ve gx&&  sırası ile 
yerdeğiştirme, kütle, viskoz sönüm, numune tepki kuvveti ve zemin ivmesine karşı gelmektedir.  Bu 

denklem takımı, ∆t hesap adım aralıkları için adım adım çözülmektedir. (i). adım için denklem takımı (1) de 
verilmiştir. 

 

[ ]{ } [ ]{ } { } [ ]{ } gm x c x f m 1 x+ + = −&& & &&

, [ ]{ } [ ]{ } { } [ ]{ }i i i g im x c x f m 1 x+ + = −&& & &&

 
       (1) 

 
Geliştirilen algoritmada, dinamik denge denkleminin sayısal çözümü için merkezi fark yöntemi 

kullanılmaktadır. Hız ve ivme büyüklükleri, merkezi fark ifadeleri ile yerdeğiştirmelere bağlı olarak (2) nolu 
denklemden hesaplanabilir. 

 

{ }
{ } { }i 1 i 1

i

x x
x

2 t
+ −−

=
∆

&

, 
{ }

{ } { } { }i 1 i i 1
i 2

x 2 x x
x

( t)
+ −− +

=
∆

&&

 
                           (2) 

 
(2) numaralı denklemler, (1) de yerine konulduğunda (i+1). adıma ait yerdeğiştirme büyüklüğü 

hesaplanabilmektedir. 
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                                        (3) 

(3) nolu denklemde, (i+1). adıma ait yerdeğiştirme büyüklüğü o adıma kadar hesaplanmış 
büyüklüklere bağlı olarak belirlenmektedir. Hesaplanan {xi+1} yerdeğiştirmesi, çok yüksek çözünürlüklü 
optik yerdeğiştirme ölçer kontrolünde numuneye etkitilmektedir. Hedef yerdeğiştirmeye ulaşıldığında, 
numunedeki tepki kuvvetleri ölçülmektedir. 

Geometrik özellikleri Şekil 1 de verilen betonarme çerçeve, M=0.0085 kNsn2/mm lik kütle durumu 
için, farklı genliklerde uygulanan ivme kayıtları etkisinde benzeşik dinamik deney tekniği kullanılarak 
incelenmiştir. Numuneler, rijit temelleri ile Şekil 1 deki deney düzeneğine ankastrelik koşullarını sağlayacak 
biçimde bağlanmıştır. Yatay yükleme, numune kiriş ekseni hizasında bağlı olan ±280 kN ve ±94 mm 
kapasiteli DARTEC hidrolik veren yapılmıştır. 
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Şekil 1. Numune geometrisi ve kullanılan deney düzeneği 

Düzce İvme Kaydının (8-18) saniyeler arasındaki bölümü, Deprem Yönetmeliğinde Z2 türü zeminler 
için tanımlanan tasarım ivme spektrumuna benzer spektrum verecek biçimde değiştirilmiş ve DUZCE-R 
kaydı elde edilmiştir.  İvme kayıt aralığı 0.01 saniyedir. Hesap adım aralığı ise 0.005 saniye olarak 
seçilmiştir. PGA=0.2g ve PGA=0.4g kayıtları arka arkaya etkitilmiştir. Şekil 2’de yer alan tepe 
yerdeğiştirmesi geçmişinin 0-10 saniye arası bölümleri PGA=0.2g, 10-20 saniye arasındaki bölümleri ise 
PGA=0.4g durumuna karşı gelmektedir. PGA=0.2g ve PGA=0.4g kayıtları etkisinde ortaya çıkan en büyük 
taban kesme kuvveti ve tepe yerdeğiştirmesi çiftleri sırasıyla (28.03 kN,7.06 mm) ve (32.80 kN, 18.20 mm) 
olmuştur. 
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Şekil 2. Yerdeğiştirme ve numune tepki kuvveti geçmişleri 

Bu çalışmada, geliştirilen benzeşik dinamik deney algoritmasının genel özellikleri ile betonarme 
çerçeveler üzerinde gerçekleştirilen deneylere ait bazı sonuçlar verilmiştir. 
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ÜÇ KATLI BİR YAPININ DEPREME KARŞI YARI AKTİF HİBRİT KONTROLÜ 
 

Gürsoy TURAN 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir 
gursoyturan@iyte.edu.tr 

 
 

AMAÇ 

Üç katlı bir bina modelinin zemin izolasyonu sayesinde uzak depremlerden sorunsuz olarak 
korunduğu söylenebilmektedir. Ancak, tabandaki hareket miktarının izolatör sınırını zorlama ihtimali 
istenmeyen bir durumdur. Bir ikincisi de deprem kaynağının yakın mesafeden geliyor olma olasılığıdır. 
Diğer bir ifade ile zemin hareket izolatörlerde büyük yer değiştirmelere sebep olursa, izolatörde yırtılma ve 
parçalanma oluşabilir ve ikinci sorun olan zemin hareketinin büyük periyotlara sahip oluşu izolatörlü binayı 
rezonansa sürükleyecektir. Bu çalışmanın amacı yukarıda bahsedilen olası iki durumdan korunabilmek için 
yarı aktif kontrol sisteminin geliştirilmesidir. Kontrol aygıtı olarak taban ile zemin arasında, sönümleme 
sabiti anlık değiştirilebilen, bir amortisör kullanılmaktadır. Hesaplanan kontrol algoritması ile bina davranışı 
ölçülüp duruma göre amortisör sabitini küçülterek veya büyüterek sistem davranışı her iki koşul için 
azaltılmaktadır. Amaçlanan kontrol yöntemi bilgisayar ortamında programlanıp simülasyonu da 
gerçekleştirilmiştir.  

İYTE Yapı Laboratuvarında (kendi imalatımız olan) deprem simülatörü ile benzetilen 1940 El 
Centro deprem etkisi altında üç katlı model binanın kontrolsüz deprem sarsıntısı gerçekleştirilmiş, ancak 
kayıt edilen davranışlar bilgisayar benzetiminden farklı olduğu anlaşılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Kontrol yöntemin laboratuvar ölçeğindeki binaya uygulanması konusunda sorunlarla karşı karşıya 
kalınmıştır. Bunlar: i) sayısal bina modeli ile laboratuvarda bulunan binadan farklı davranış göstermesi; ii) 
amortisör sabitini değiştirmek üzere kullanılan motorun gücü yetersiz kalması; iii) sismik izolatörlerin çok 
sert kalmasıdır. 

Yukarıda bahsi geçen problemlerin aşılması için sistem tanımlama yöntemi uygulanmaya 
konulmuştur. Kullanılmakta olan step motorun gücünün artırılması için paralel bir güç kaynağı ilavesi 
düşünülmektedir. Bu da yetmez ise servo motoru kullanımına geçilecektir. Üçüncü problem ise bu konuda 
deneysel çalışan araştırmacılar arasında yaygın olarak görülmektedir. Literatürdeki uygulamalarda rijit bir 
sismik izolatör olsa da aynen kullanıldığı görülmektedir. Ancak, bu şekilde binanın birinci periyotu yeteri 
derecede büyütülememiştir. Sorunun çözümü için yazar tarafından bir BAP projesi sunulmuş ve farklı bir 
izolatör tasarımı ile bu sorunun üstesinden gelinebileceği düşünülmektedir. 
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YENİ BİR YATAY YÜK TAŞIMA SİSTEMİ ÇELİK LEVHA DOLGULU 

PERDELERİN ÇEVRİMSEL YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ 

İNCELENMESİ 
 

Cem YALÇINa ve Said DUSAKb 
a Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 

b İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi, İstanbul 
yalcince@boun.edu.tr, sdusak@yahoo.com 

 
 

AMAÇ: 

Çelik levha dolgulu perdeler 1970’li yıllarda ilk önce Japonya’da daha sonraki yıllarda ise Kanada 
ve Amerika’da çalışılan bir yatay yük taşıma sistemidir. 1980’li yılların başında ise Japonya’daki 
çalışmaların aksine Kanada’da çok ince çelik levhalar ile ve rijitleştirici levha kullanılmadan yapılan 
çalışmalar (Şekil 3) göze çarpmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ince çelik levhaların buruşma sonrasında da 
yatay yükleri taşımaya devam etmesi ilkesinden yola çıkılarak levhaların, çelik çerçeve içerisinde dolgu 
malzemesi olarak kullanılması ile oluşturulan perde sistemleri üzerine teorik çalışmaları doğrulamak için 
deneysel çalışmaları kapsamaktadır.  

Günümüzde Kanada ve Amerika’da çelik levha dolgulu perdeler ile ilgili tasarım ve detaylandırma 
ilkelerini içeren yönetmelikler bulunmaktadır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde de alternatif yatay yük 
taşıma sistemleri üzerinde yapısal tasarım mühendislerine yardımcı olmak ve bu konuda elde edilen bilgileri 
paylaşmak hedeflenmiştir. 

Çelik levha ilavesinin boş çerçeveye göre üstünlükleri anlatılacaktır. Çelik levha dolgulu perde 
numunelerinin çevrimsel yatay yükler altındaki sistemin başlangıç rijitliği, yüksek sünek davranışı, çok iyi 
enerji yutma kapasitesi ve diğer sonuçlar karşılaştırmaktadır. 

YÖNTEM: 

Bu Makale kapsamında tek katlı, tek açıklıklı bir çelik çerçeveye farklı kalınlıklarda ince çelik levha 
ilave edilmek suretiyle elde edilen yatay yük taşıma sisteminin (perdenin) çevrimsel yatay yükler altındaki 
davranışları izlenerek gerilme-şekil değiştirme (Şekil 2) davranışlarının incelenmesi hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 1.Çelik levha dolgulu perde ile içi boş çerçeveye ait karşılaştırmalı kuvvet-deplasman grafiği 
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Çelik levha dolgulu perde numunesi olarak kullanılacak olan çerçeveden toplam altı adet imalat 
yapılmıştır. Çerçeveler bir mafsal aracılığıyla temele bağlanmıştır. Çelik levhalar ise bulonlar ile çelik 
çerçeveye bağlanmıştır. ATC-24 yükleme protokolüne (Tablo 1) göre çevrimsel tekrarlı yükler uygulanan 
test düzeneğinden (Şekil 2) alınan sonuçlar değerlendirilecektir. 

 

Şekil 2. Deney düzeneği 

 
 

 

Şekil 3. Çelik levha dolgulu perde test düzeneği 
örneği (Michel Bruneau ve ekibi) 

Tablo 1. Yükleme protokolü  

Çevrimler Çevrim sayısı Deplasman(mm) 
1.Çevrim 3 2 
2.Çevrim 3 4 
3.Çevrim 3 6 
4.Çevrim 3 12 
5.Çevrim 3 18 
6.Çevrim 3 24 
7.Çevrim 3 30 
8.Çevrim 3 36 
9.Çevrim 3 42 
10.Çevrim 3 48 
11.Çevrim 3 54 
12.Çevrim 3 60 
13.Çevrim 3 66 
14.Çevrim 3 72 
15.Çevrim 3 78 
16.Çevrim 3 84 
17.Çevrim 3 90 
18.Çevrim 3 96 
19.Çevrim 3 102 
20.Çevrim 3 108 
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DİNAMİK BENZERİ DENEY UYGULAMALARI 
 

Barış BİNİCİ, Özgür KURÇ, Erdem CANBAY ve Güney OZCEBE 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 
binici@metu.edu.tr, kurc@metu.edu.tr, ecanbay@metu.edu.tr , ozcebe@metu.edu.tr, 

 
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı Meknaiği Laboratuvarı, 2005 yılında Avrupa Birliği 6. Çerçeve 
Programı Desteği ile “Deprem Mühendisliği için Altyapı Oluşturma” isimli bir altyapı projesi almıştır. 
Alınan bu proje kapsamında laboratuar altyapısı yenilenerek sürekli dinamik benzeri deney yapabilme 
kabiliyeti elde edilmiştir. Proje ile iki adet 25 tonluk ve 2 adet 50 tonluk hidrolik kriko, 4 pistonu ayrı ayrı 
kontrol edebilme imkanı veren kontrol sistemi ve ilgili yazılımlar temin edilmiştir. Sistem Ispra’da bulunan 
JRC bünyesindeki dinamik benzeri deney ekipmanın en güncel versiyonudur. Kurulan altyapı, pompa ve su 
soğutma sistemi ile desteklenerek yeni ve eski ekipman arasında uyumun sağlanması ile örnek bir alt yapı 
geliştirme projesidir. Proje kapsamında kurulan sistem 4 serbestlik derecesine kadar dinamik benzeri deney 
yapabilme ve 20 serbestlik derecesine kadar elastik alt model oluşturarak deney elemanına entegre edebilme 
imkanı sunmaktadır.  

Amaç: 

2007 yılında tam fonksiyonel olarak hizmete giren dinamik benzeri sistem ile ODTÜ Yapı Mekaniği 
Laboratuvarı’nda iki adet TUBITAK projesi başarıyla tamamlanmıştır. Yürütülen projeler, çeşitli bina 
güçlendirme metotlarının performanslarını irdelemiştir. İlk proje kapsamında, dolgu duvarlı çerçeve 
sistemlerinin Lifli Polimer ve Prekast Duvar Panelleri ile güçlendirilmeleri irdelenmiştir. Bu iki yöntem 2007 
yılında yürürlüğe giren deprem şartnamesinde yer almaktadır. Ancak, şartname tasarım kuralları tamamıyla 
tersinir yükleme deneylerinde çıkarılmıştır. Proje ile bu iki “kullanıcı dostu” yöntemin “gerçek” deprem 
performanslarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Deneyler, ½ ölçekli iki katlı üç açıklıklı orta açıklığı dolgu 
duvarlı sistemler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 1999 Duzce deprem kaydı kullanılarak artan dinamik benzeri 
deney serileri ile sistem performansları irdelenmiştir. Bu iki güçlendirme sistemine ek olarak konvansiyonel 
perde güçlendirme metodunun da performansı deneysel olarak incelenmiştir.  

Yöntem: 

Dinamik benzeri deney sistemi yaklaşık 30 yıl önce Japonya’da ilk denemesi gerçekleştirilmiş, 
sonrasında ABD ve Avrupa’da yaygınlaşmış deprem mühendisliği araştırmalarında kullanılan bir deney 
sistemidir. Dinamik benzeri deneylerin en büyük cazibesi deprem istemlerinin ivme kayıtları ile sarsma 
tablası kullanmadan numuneye uygulamaya olanak vermesidir. Sistem dinamik denge denkleminin adım 
adım integrasyonu esnasında deney elemanında alınan tepki kuvvetlerini ölçerek piston deplasmanlarının 
belirlenmesi ve deprem kaydı boyunca bu işlemin tekrarı prensibi üzerine kurulmuştur. Dinamik benzeri 
deneylerin tersinir yükleme deneylerine göre en büyük avantajı doğrudan deprem kayıtlarının yapı veya 
yapının bir bölümü üzerinde kullanımına olanak vermesidir. Sayısal integrasyon esnasında kütle matrisinin 
sayısal olarak modellenmesi, laboratuar ortamında atalet kuvvetlerini yaratacak kütle yerleştirme 
zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde deprem istemlerinin yapı elemanları üzerindeki etkileri 
daha gerçekçi bir şekilde uygulanabilir. ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda kurulan dinamik benzeri 
sistem, sürekli dinamik benzeri deney yapma imkanı sunmaktadır. Diğer bir deyişle, sayısal integrasyon 
sürekli olarak devam etmekte ve piston gevşemesi gibi hata arz eden faktörlerin asgariye indirilmesini 
sağlamaktadır.  
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ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen deneyler ile şartname kurallarına göre 
gerçekleştirilen LP ve Prekast Panel güçlendirme tasarımlarının kabul edilebilir deprem performansı 
sunduğu belirlenmiştir. Yürütülen ikinci bir proje ile yapısal çelik elemanlar ile aynı çerçeve sisteminin 
takviyesi araştırılmıştır. Bu bağlamda İç çelik Çerçeve ve İç Ters V Çelik Çapraz güçlendirmeleri uygulanan 
iki ayrı deney elemanı daha test edilmiştir. Deney neticeleri İç Ters V Çelik Çapraz güçlendirmelerinin perde 
duvar benzeri kat ötelenme kontrolü sağlayan etkin çözümler olabileceğine işaret etmiştir. İç Çelik Çerçeve 
Sistemleri ise özellikle süneklik artıran ve sistem göçme sınırını engelleyen bir sistem olarak gözler önüne 
serilmiştir. Elde edilen deneysel veriler, analitik modellerin kalibre edilmesinde, performans limitlerinin 
belirlenmesinde ve güçlendirme tasarım detaylarının geliştirilmesi konularında oldukça önemli fiziksel 
kanıtlar niteliğindedir. 

Halen yürütülmekte olan bir Tubitak projesi ile Dinamik benzeri deney sisteminin kullanımı 3 katlı 3 
açıklıklı sistemlere genişletilmiştir. Proje neticesinde Türk Deprem Şartnamesindeki performans limitlerinin 
deneysel metotlarla kontrol edilmesi ve güncellenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca değişik tasarım detaylarına, 
dinamik özelliklere ve istemlere maruz kalmış yapı modellerinin deneysel verilerinin derleneceği bir veri 
tabanı oluşturtacaktır.  Ülke çapında araştırmacıların veri okuma ve girişine müsaade edecek sistem veri 
tabanının, ülkemizde yürütülmekte olan deprem mühendisliği çalışmalarına deneysel bir bakış açısı 
getirebileceğine inanılmaktadır. ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda, 2005 yılından beri yürütülen 
deneysel deprem mühendisliği araştırmalarını sunacağımız bu çalışmanın çıktılarının, benzer sistemleri 
kullanan veya kullanmayı hedefleyen meslektaşlarımıza, izlenmesi gereken adımlar konusunda fayda 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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TDY 2007’YE GÖRE TASARLANMAMIŞ BETONARME ÇERÇEVELERİN 

DÜZLEM DIŞI PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMESİ 
 

M. Yaşar KALTAKCI, Alptuğ ÜNAL ve H. Hüsnü KORKMAZ 

Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 
alptugunal@hotmail.com 

 
 

AMAÇ: 

Deprem dayanımı yetersiz betonarme çerçevelerin betonarme perde duvarlar ile güçlendirilmesi 
uygulama ve literatürde sıkça karşılaşılan bir metottur. Çerçeve içindeki tuğla dolgu duvar genellikle 
yıkılmakta ve yerine betonarme perde duvar imal edilmektedir. Binanın dış cephelerinde çerçeve içine 
yapılacak BA perde duvarın çerçeve aksına paralel olarak düzlem dışında imal edilmesi son yıllarda 
araştırmacılar tarafından incelenen konulardan birisidir. Böylelikle mevcut tuğla duvar korunacaktır. 
Özellikle dış tuğla duvarların arasında strafor bulunan sandviç duvar şeklinde olduğu durumlarda mevcut 
tuğla duvarın korunması mülk sahiplerince talep edilmektedir. Bu durumda yeni BA perde duvarın çerçeve 
düzlemine paralel olarak çerçeve dışında imal edilmesi ve kolon, kiriş, döşemelere ankraj kamaları ile 
sabitlenmesi söz konusu olabilir. Özellikle yurt, hastane gibi bitişik nizam olmayan ve çıkıntıları 
bulunmayan binalarda bina dışına perde duvar yapılması binanın fonksiyonunu aksatmadan kullanılabilecek 
bir yöntem olarak görülmektedir. Bu çalışmada 1/3 ölçekli ve deprem dayanımı yetersiz BA çerçevelerin 
düzlem dışı perde duvarlarla güçlendirilmesi deneysel olarak incelenecektir. 

YÖNTEM: 

Deneyler için 1/3 ölçekli, tek açıklıklı ve iki katlı 5 adet numune laboratuar ortamında yatay olarak 
üretilecek ve tersinir-tekrarlanır yatay yük etkisi altında denenecektir. Tüm deney numunelerinde betonarme 
çerçevelerin, geometrisi, beton kalitesi (16 MPa) ve donatı özellikleri (S420) aynı olacaktır. Betonarme 
çerçevelerin donatı ve boyut detayları Şekil 1’de verilmiştir. Bu boyutlar ülkemizdeki mevcut binalardaki 
kolon ve kiriş boyutları dikkate alınarak belirlenmiş ve laboratuar şartları göz önünde bulundurularak, gerçek 
çerçeve elemanlarının boyutları 1/3 geometrik ölçekli olarak modellenmiştir. Numunelerde mevcut yapı 
stoğunda sıkça rastlanan detaylandırma ve imalat kusurları göz önüne alınacaktır. Etriye aralıkları, etriye 
kancaları şartnamelere uygun olmayacak şekilde üretilecektir. Kolon kiriş birleşim bölgesinde kolon 
etriyeleri devam ettirilmeyecektir. Kuvvetli kiriş zayıf kolon oluşumu sağlanmaya çalışılacaktır. Deneylerde 
nervürsüz donatı kullanılması amaçlanmış olsa da piyasadan düz donatı temin edilemediği için boyuna 
donatı olarak nervürlü donatı kullanılacaktır. 

Deneylerde ilk olarak, boş betonarme çerçeve daha sonra sırasıyla tam betonarme perde duvar ile 
güçlendirilmiş numune denenecektir. Dış çerçevelerde genellikle pencere boşluğu bulunduğu için üçüncü 
numunede pencere boşluğu bırakılacak ve bu pencere boşluğunun menfi etkisi incelenecektir. Dördüncü 
numunede ise pencere boşluğunun sağında ve solunda dış perde duvarlar oluşturulacak bunların arasındaki 
BA bağ kirişler imal edilmeyecektir. Laboratuarda halen yürütülmekte olan Fatih Bahadır’ın doktora tez 
sonuçları ile mevcut çalışmanın sonuçlarını kıyaslayabilmek için son numunede kolonlar kısmi olarak 
mantolanacak perde duvar oluşturulmayacaktır. Bu numune de referans numune olarak ele alınmaktadır. 

Çalışmamızda kolonlar mantolanmayacak mevcut çerçeve ile yeni perde duvar arasındaki yük 
aktarımı ankraj kamalarıyla sağlanacaktır. 
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Deneylerde yatay yük üst kata iki birim, orta kata bir birim gelecek şekilde verilecektir. Yükleme 
tersinir tekrarlanır olacak ve önceden belirlenen yük geçmişine sadık kalınacaktır. Yükleme esnasında yatay 
yükün doğrudan çerçeveye verilmesi ve ondan perdeye aktarılması sağlanacaktır. 

Deneyler Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem 
Araştırma Laboratuarında gerçekleştirilecektir. Elde edilen veriler Fatih Bahadır’ın deney sonuçları ile 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Bu çalışmada uygulanan yükleme deprem benzeştiren tersinir 
tekrarlanır yüklemedir ve statik olarak uygulanacaktır. Tez kapsamı dışında deneylerin 1/6 ölçekli üç boyutlu 
numunelerde uygulanması ve dinamik etkiler altında sarsma masasında denenmesi umulmaktadır. Aşağıda 
hedeflenen deney numunelerinin teknik çizimleri verilmiştir. 
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Şekil 1. Deney numunelerinin şematik gösterimi 
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ÇEKMEYE ÇALIŞAN KUŞAKLAMALARIN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

S.Kamil AKIN, Nail KARA ve M. Yaşar KALTAKCI 

Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 
kamil@selcuk.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Çelik kuşaklamalar, betonarme yapıların yatay yükler altındaki davranışının iyileştirilmesi, amacıyla 
kullanılmaktadır. Deprem etkisi altındaki çelik kuşaklamalar hem basınç, hem de çekme kuvvetine maruz 
kalmaktadır. Çekme etkisi altında ufak kesitler yeterli iken, burkulma sebebiyle basınç etkisi için kesitler 
büyümekte ve hantallaşmaktadır. Ekonomik bir çözüm oluşturulması amacıyla bu çalışmada kuşaklama 
elemanlarının yalnızca çekme kuvveti alacak şekilde oluşturulması ve kuşaklama elemanlarında basınç 
etkisinin göz önüne alınmaması amaçlanmıştır. Yalnızca çekme kuvveti taşıyan kuşaklama elemanları ile 
güçlendirilmiş çerçevelerin yatay yük taşıma kapasiteleri, deplasman kapasiteleri, enerji yutma kapasiteleri 
irdelenecektir. 

YÖNTEM: 

Çekmeye çalışan kuşaklamanın etkinliğinin araştırılması amacıyla 1/5 ölçeğinde modellenmiş üç 
katlı, üç açıklıklı deney numuneleri oluşturulmuştur. Oluşturulan deney numuneleri için kolon ebatları 12x12 

cm olup kolonlarda 4φ7 (153.86 mm2) boyuna donatı kullanılmıştır. Donatı yüzdesi %1.07’dir. Kiriş ebatları 

ise 12x15 cm olup kirişlerde 2φ6 düz , 2φ6 montaj ve 1φ6 pilye kullanılmıştır  
(ρ = 0,004781). Rijit bir temel oluşturulması amacıyla temel ebatları b=30cm, h=25cm olarak 

belirlenmiştir. Donatı olarak 4 φ16 düz ve  φ 8/ 20 etriye kullanılmış, temel uçlarında kaldırma ve taşıma 
aparatlarının kolayca sıyrılmaması için etriye sıklaştırması yapılmıştır. Şekil 1’de deney numune görüntüsü, 
Şekil 2’de numune ebatları ve düşey donatı şeması verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Şekil 1 Deney Numunesi 
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Şekil 2 Deney numune ebatları ve düşey donatı acılımı 

Referans numuneden elde edilen görüntüler Şekil 3’te verilmektedir. Oluşturulan deney elemanları 
deplasman kontrollü tersinir tekrarlanır yük altında test edilerek yük-tepe deplasmanı grafikleri, bu 
grafiklerden elde edilen zarf eğrileri çizilecek, enerji yutma kapasiteleri belirlenecektir. Elde edilen sonuçlar 
yapılacak toplantıda derinlemesine irdelenecektir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3 Referans numunesinde mesnetlerde ve zemin kat kolon uçlarında oluşan mafsallar 
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SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN B/A DOLGU DUVARLAR, ÇELİK 

LEVHA ve ÇELİK ÇAPRAZLARLA GÜÇLENDİRİLMESİ 
 

Fatih BAHADIRa, F. Süleyman BALIKa, M. Yaşar KALTAKCIb, 
Mehmet KAMANLIb ve H. Hüsnü KORKMAZb 

a Selçuk Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Bölümü, Konya 
b Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 

hhkorkmaz73@hotmail.com 
 
 

AMAÇ: 

Deprem bölgesi haritasına göre ülkemizin % 92’si deprem riski altındadır. Ayrıca 1998 Marmara ve 
daha sonra meydana gelen Bolu, Bingöl depremlerinin ortaya çıkardığı sonuçlara göre deprem bölgelerinde 
inşaa edilmiş yapıların büyük bir kısmında tasarım ve yapım kusurlarının olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu gerçeklerden yola çıkarak bu çalışmada; depreme karşı yapı tasarımında, tek katlı ve tek açıklıklı 
çerçevelerde pencere boşluklarının dıştan perde duvar, çelik levha ve çelik çaprazlarla güçlendirilmesinde 
yapıların yatay yük taşıma kapasitelerine etkilerinin deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada; betonarme yapıların bina dışına ilave edilecek betonarme perde duvarlarla, çelik levha 
ve çelik çaprazlarla içeriye fazla müdahale edilmeden güçlendirilmesi deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma 
ile güçlendirme uygulamalarının önündeki büyük engellerden olan bina kullanımının aksaması ve mimari 
kaygıların giderilmesi amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: 

Deneyler için 1/3 ölçekli, 4 adet numune laboratuar ortamında yatay olarak üretilmiş ve tersinir-
tekrarlanır yatay yük etkisi altında denenmiştir. Tüm deney numunelerinde betonarme çerçevelerin, 
geometrisi,  beton kalitesi (15 MPa) ve donatı özellikleri (S420) aynıdır. Deney numunelerinin donatı ve 
boyut detayları Şekil 1’de verilmiştir. Bu boyutlar ülkemizdeki mevcut binalardaki kolon ve kiriş boyutları 
dikkate alınarak belirlenmiş ve laboratuar şartları göz önünde bulundurularak, gerçek çerçeve elemanlarının 
boyutları 1/3 geometrik ölçekli olarak küçültülmüştür. Betonarme çerçeve deney elemanlarının tasarlanıp 
üretilmesinde düşünülen ve uygulanan kusur ve zayıflıklar şunlardır; 

a-Beton dayanımının düşük olması 
b-Mevcut binalarda sıkça kullanılmış olan düz yüzeyli (nervürsüz) donatı 
c.-Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde (plastik mafsal oluşma potansiyeli olan bölgelerde) etriye 

sıklaştırmasının olmaması 
d.-Kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde etriye bulunmaması 
e.-Kolon boyuna donatısında kanca kullanılması 
f.-Etriye kancalarının 90o olması 
Deneylerde ilk olarak, 70mm kalınlığında tuğla dolgulu ve daha sonra sırasıyla dıştan perde duvar,  

çelik levha ve çelik çaprazlarla güçlendirilmiş betonarme çerçevelerin tersinir-tekrarlanır yatay yük etkisi 
altında denenmiştir. Deney programında yer alan numuneler Tablo 1’de gösterilmiştir. Deneyler Selçuk 
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem Araştırma 
Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.  Deneyler için yükleme ve ölçüm sistemi ise Şekil 2’deki gibidir. 
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Tablo 1. Deney programında yer alan numuneler 

Deney Numunesi No Çerçeve Türü İşlem Türü / Grup Türü 

1- RF 

 

Tuğla dolgulu  

2- ESW 

 

Dıştan Perde Duvar ve Kolon Mantolu  

3- SS 

 

Dıştan çelik levhalı tuğla dolgulu  

4- SB 

 

Çelik sargı+çaprazlı tuğla dolgulu  

150

15
0

100

15
0

1
50

90
0

75
0

4
50

2-2 Kesiti1-1 Kesiti

6φ84φ10

Etriye φ6/100 mmEtriye φ6/100 mm

100

10
0

Etriyesiz1300 100100
2

2

1 1

 

Şekil 1. Deney numunelerinin donatı ve boyut detayları 

Tepki Duvarı

Rijit Döşeme

Hidrolik Silindir

Load Cell
(F)LVDT (∆1)

Dial Gauge
(δ3)

Dial Gauge
(δ1) Dial Gauge

(δ2)

Yüksek Dayanımlı Bağlantı Çubukları

(δ5)
(δ4)

40035
0

  

Şekil 2. Deney modeli, yükleme sistemi ve ölçüm düzeneği 
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FARKLI TİPTE DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN TERSİNİR 

TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI 
 

İ. Serkan MISIR, Özgür ÖZÇELİK, S. Can GİRGİN, 
Serap KAHRAMAN ve Türkay BARAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir 
serkan.misir@deu.edu.tr, sadık.girgin@deu.edu.tr  

 
 

AMAÇ: 

Dolgu duvarların, deprem etkisindeki betonarme çerçeve tipi yapıların davranışlarına olan etkileri 
konusunda 1950’li yıllardan beri deneysel ve analitik çalışmalar sürdürülmekte, dolgu duvarların 
çerçevelerin yanal rijitliği ve sönüm özelliklerini arttırdığı yönünde sonuçlara ulaşılmaktadır. Son yıllarda ise 
özellikle güçlendirilmiş dolgu duvarların zayıf çerçevelerin yatay yük performansına etkileri 
incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı; yeni bir dolgu duvar malzemesi olan harçsız kilitli tuğla ve 
geleneksel tuğla ile imal edilen dolgu duvarın tersinir tekrarlı yatay yükler altındaki betonarme çerçevenin 
yanal dayanım, rijitlik ve enerji tüketme kapasitesine olan etkisini karşılaştırmalı olarak incelemektir. 
Çalışma kapsamında ayrıca analitik çalışmalar da hedeflenmektedir. 

YÖNTEM: 

Çalışma kapsamında 2007 Türk Deprem Yönetmeliği ilkelerine göre hazırlanmış 3 adet ½ ölçekli 
tek katlı tek açıklıklı betonarme çerçeve, depremi benzeştiren yerdeğiştirme kontrollü tersinir tekrarlı yatay 
yükleme altında test edilmektedir. Referans numune dolgusuz olarak, diğer iki numune ise geleneksel 
boşluklu tuğla dolgulu ve harçsız kilitli tuğla dolgulu olarak test edilmektedir. Betonarme çerçeve 
numunelerin 28 günlük küp basınç mukavemetleri ortalaması 22 MPa, kullanılan donatıların çelik sınıfı 
S420’dir. Numunelerin kesit boyutları ve donatı planı Şekil 1.a’da verilmektedir. Ülkemizde sıklıkla 
kullanılan geleneksel tuğla ve yeni kullanım alanı bulan harçsız kilitli tuğla duvar blokları da ½ ölçekli 
olarak kullanılmaktadır (Şekil 1.b ve Şekil 1.c). 

 

(b) 

 

a

a-a kesiti
8 8

8/45/70

2 8/100
10 16

8/60/100

b

a

b

4 8

b-b kesiti

 

(a) (c) 

Şekil 1. (a) Kullanılan betonarme çerçeve numunesinin boyutları ve donatı detayları,  

(b) geleneksel tuğla blok (115x120x65 mm), (c) kilitli tuğla blok (120x125x67.5 mm) örnekleri. 
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Yükleme sistemi ve uygulanan yükleme profili Şekil 2’de verilmektedir. Kolon elemanlara, eksenel 
yük kapasitelerinin %10’u oranında eksenel yük ayrı ayrı uygulanmaktadır. Eksenel yükleme çerçeveleri 
temelin her iki yüzünde yer alan soketlere mesnetlenmiştir.  

Güçlü 
duvar

Güçlü 
döşeme

Numunenin 
temeli

Mafsal Mafsal

Aktivatör Yükölçer

Eksenel yükleme 
çerçevesi
Hidrolik silindir

 
0 25 50 75 100

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Adım Sayısı

Ö
te

le
nm

e 
O

ra
nı

, θ
 [

%
]

 

(a) (b) 

Şekil 2. (a) Yükleme sistemi, (b) Yükleme profili. 

Her bir numunenin boyuna donatıları üzerine yerleştirilen 16 adet gerinim ölçerin konumu Şekil 
3.a’da görülmektedir. Gerinim ölçerler kolon diplerinde dörder adet, kolon tepelerinde ve kiriş uçlarında 
ikişer adet kullanılmıştır. Numuneler üzerine yerleştirilen toplam 10 adet yerdeğiştirme ölçer ve 2 adet ipli 
sensörün konumu ise Şekil 3.b’de verilmiştir. Bir adet ölçer kolon tepesine, altı adet ölçer kolon diplerine, üç 
adet ölçer ise laboratuvar tabanı ve temel arasına yerleştirilmiştir. Dolgu duvarın hareketinin belirlene-
bilmesi için iki adet ipli sensör kullanılmıştır. Deney ortamının genel görünümü Şekil 3.c’de verilmiştir.  

 

(a) 

  

(b)  (c) 

Şekil 3. Yerleştirilen (a) gerinim pulu, (b) deplasman ölçerin konumu, (c) Deney ortamı genel görünümü 

Çalışmadan elde edilen veriler ve gözlenen numune davranışları ışığında analitik modellerin 
kurulması hedeflenmektedir. Opensees ve/veya Seismostruct sonlu elemanlar yazılımları kullanılarak 
kurulacak analitik modeller vasıtasıyla geleneksel ve kilitli tuğla duvarlı çerçevelerin model parametreleri 
tespit edilecektir. Deneysel çalışmalar DEÜ Yapı Mekaniği ve Deprem Mühendisliği Laboratuarı’nda 
gerçekleştirilmektedir. Deneysel çalışmaların yürütülmesi sırasında verdikleri katkılardan dolayı İnş. Müh. 
Arda Uğurlu ve İnş. Müh. Serhan Sarıdoğan’a teşekkür ederiz. 
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ÖNÜRETİMLİ BETONARME PANEL YÖNTEMİNİN FARKLI BOYUT 

ORANINA SAHİP BETONARME ÇERÇEVELERİN YATAY YÜKLER 

ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİNLİĞİ 
 

Dilek OKUYUCU a,b ve Tuğrul TANKUTb 

a Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Bölümü, Erzurum 
b Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 

okuyucu@metu,edu.tr, ttankut@metu.edu.tr  
 
 

AMAÇ: 

O.D.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuvar’ında, taşıyıcı sistemi betonarme 
çerçeve türü olan yapıların yatay yükler altındaki davranışlarının pratik ve etkili yöntemlerle iyileştirilmesine 
olanak sağlayan metodların geliştirilmesi konusunda kapsamlı deneysel çalışmalar uzun süredir 
yürütülmektedir. Önüretimli betonarme panel yöntemi, bu kapsamda geliştirilen deprem öncesi güçlendirme 
yöntemlerden birisidir. 

Önüretimli betonarme panel yönteminde amaç, yapısal olmayan tuğla dolgu duvarlara epoksi türü 
yapıştırıcılarla önüretimli betonarme panellerin yapıştırılması ve komşu kolon-kiriş elemanlarına çelik 
ankrajlarla bağlantılar sağlanması suretiyle, bu elemanların yük taşıyan yapısal elemanlara 
dönüştürülmesidir. Bu amaçla yürütülen geniş kapsamlı deneysel çalışmalar “standart çerçeve” olarak tabir 
edilen deney elemanları üzerinde gerçekleştirilmiş olup; panel geometrisi, panel birleşim şekilleri, boyuna 
kolon donatılarındaki bindirmeli ek zayıflığı, kolon eksenel yük düzeyi, vb. parametreler önceki dönem 
araştırmacıları tarafından incelenmiştir. 

Sunum konusu olan çalışmada ise, farklı boyutlardaki betonarme çerçeveler üzerinde önüretimli 
betonarme panel yönteminin etkinliği incelenmiştir. Bu yöntemin, ülkemizde sıklıkla uygulanan ve 
uygulama süresince yapının boşaltılmasını gerekli kılan, yerinde dökme betonarme dolgu duvar yöntemine 
alternatif olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Üç farklı boyut oranına sahip çerçevelerde, şerit ve dikdörtgen 
panellerle güçlendirme yöntemi uygulanmış ve yatay yükler altındaki yapısal davranış iyileşmesi deneysel 
olarak incelenmiştir. Bununla birlikte, üst sınır referans elemanları olarak yerinde dökme betonarme perde 
duvar uygulaması ile güçlendirilmiş çerçeveler test edilerek, önretimli betonarme panel yöntemi ile 
karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Özetle, çalışmanın amacı farklı boyuttaki betonarme çerçeveler üzerinde önüretimli betonarme panel 
yönteminin etkinliğini incelemek ve yerinde dökme betonarme perde duvar uygulaması ile elde edilen 
yapısal davranış iyileştirmesiyle karşılaştırmalar yapmaktır. 

YÖNTEM: 

Önüretimli betonarme panel uygulamasının farklı boyut oranına sahip çerçevelerin depremi yansıtan 
yatay yükler altındaki davranışlarının iyileştirilmesi üzerindeki etkisi, 1:3 ölçekli, tek açık-iki katlı 
betonarme çerçeveler üzerinde incelenmiştir. Boyut oranı, birinci kattaki kiriş açıklığının kolon yüksekliğine 
oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu amaçla, üç farklı boyut oranına sahip çerçeve tasarlanmış olup, bu 
değerler Tablo 1’ de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Çerçeve boyutları oranları 

α = L/H Dar Seri Standart Seri Geniş Seri 

L, Kiriş Açıklığı (mm) 700 1400 2050 

H, Kolon Yüksekliği (mm) 975 825 825 

Boyut Oranı, α 0.72 1.70 2.48 

 
 

Ölçekli Çizim 
 
 

   

 
Deney elemanı olan betonarme çerçeveler, sabit kolon eksenel yükleri altında, yatay doğrultuda kat 

hizasından etki ettirilen tersinir-tekrarlı yük çevrimlerine tabi tutularak, histeresis eğrileri elde edilmiştir. 
Deney esnasında uygulanan kolon eksenel yükü ve yatay yük, yük hücreleri kullanılarak ölçülmüştür. Her 
kat hizasındaki yatay deformasyonlar, dolgu duvarlarda oluşan kesme deformasyonları, kolon diplerindeki 
düşey deformasyonlar, çerçeve temeli ve çerçevenin üstüne sabitlendiği ana temelde oluşan yatay 
deformasyonlar ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Her çerçeve serisinde, hem dolgu duvarın çerçevenin yatay 
yükler altındaki davranışına olan etkisini gözlemlemek hem de analitik çalışmaların doğrulanmasında 
kullanılacak deneysel veri sağlamak amacıyla dolgusuz, boş çerçeveler test edilmiştir. Mevcut yapı stoğunda 
çoğunlukla kullanılan boşluklu tuğla duvarlar ile açıklıkları doldurulan çerçeveler, alt sınır referans 
elemanları olarak deneye tabi tutulmuşlardır. Şerit ve dikdörtgen panellerle güçlendirilmiş çerçevelerin yanı 
sıra, yerinde dökme betonarme perde duvar uygulaması ile güçlendirilmiş çerçeveler de üst sınır referans 
elemanları olarak test edilmişlerdir. Dar, standart ve geniş seri çerçeve deneylerine ait görüntüler Şekil 2’de 
sunulmaktadır. Elde edilen deneysel veriler, yatay yük kapasiteleri, zarf eğrileri, enerji sönümleme 
kapasiteleri ve başlangıç rijitlikleri gibi performans göstergelerinin hesaplanmasında ve karşılaştırılmasında 
kullanılmıştır. Verileri analitik modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere, deney çerçevelerinde bulunan 
tüm dolgu türlerinden tekil duvar panelleri hazırlanmış ve diyagonal basınç yükleri altında test edilmiştir. 
Deneysel çalışmalara ek olarak, OpenSees programı kullanılarak analitik modelleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

    

Şekil 1. Dar, standart ve geniş seri çerçeve deneyleri 
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DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN ÖTELENME 

KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
 

Cemalettin DÖNMEZ 

İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir 
cemalettindonmez@iyte.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Deprem talepleri altında dolgu duvarların yapısal eleman olarak kullanılabilmesi konusunda büyük 
bir ilgi oluşmuş ve araştırmalar yoğun bir şekilde sürmektedir. Aslında konu hakkında yapılan çalışmalar 
yeni olmayıp ulaşabildiğimiz kaynaklar itibari ile atmışlı yıllardan beri sürmektedir. Bugüne kadar temel 
davranış mekanizmaları tanımlanmış ve dolgu duvar etkinliğini arttırma yönünde alternatif yöntemler ortaya 
konulmuştur. Söz konusu yöntemler temel olarak duvara, duvarı çevreleyen çerçeveye ve duvar çerçeve ara 
yüzüne takviyeler uygulanması yoluyla toplam kapasitenin arttırılmasına yönelik yöntemler içermektedir. 

İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümünde TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir araştırma projesinde 
[Dönmez ve diğ 2010] gözlemlenen davranış ve deprem talepleri altında ötelenme tabanlı tasarım ilkesinden 
hareketle bugüne kadar yapılagelmiş olan duvar çerçeve ikilisinin kapasite arttırımı yerine yük kapasitesinde 
sınırlı kayıba rağmen ötelenme kapasitesinin arttırılmasının faydalı bir yaklaşım olacağına kanaat 
getirilmiştir.  Planlanan çalışmada özellikle mevcut yetersiz yapılarda dolgu duvarların faydalı etkilerini 
kaybetmeden ötelenme kapasitesinin arttırılabilmesinin yolları aranacaktır. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalardan farklı olarak ağır takviyelere ihtiyaç duymayan uygulaması kolay çözümler üzerinde 
durulacaktır. 

YÖNTEM: 

Yapılan çalışmalar özellikle çerçeve kaynaklı gevrek göçmelerin (kolonlarda kesme ve eksenel yük 
göçmeleri) önlendiği durumlarda duvar betonarme sisteminin rahatlıkla %2 kat arası ötelenmelerine 
ulaşabildiğini göstermektedir. Diğer yandan yine aynı çalışmalar, kesme ve eğilme yüklerinin yoğunlaştığı 
alt katların %2 kat arası ötelenmelere ulaşmasına rağmen üst katların bu ötelenme seviyelerine ulaşmadığı ve 
yapıda global ötelenmelerinin %1 seviyelerinde kaldığını göstermektedir. Güncel tasarım yaklaşımlarında 
deprem talepleri altında yapılardan global olarak %2 ötelenmelere ulaşması beklenir. Duvar çerçeve 
sisteminin global ötelenmesini ağır takviyelere ihtiyaç olmadan arttırılabilmesi alt katların ötelenme 
sınırlarına ulaşmadan aynı yük dağılımları altında üst katların ötelenmelerinin arttırılması halinde mümkün 
olabilecektir. 

Yukarıda özetlenen hedefe ulaşabilmek amacı ile İYTE Yapı Mekaniği Laboratuvarları’nın fiziksel 
sınırları dahilinde bir seri deney planlanmaktadır. Deneyin doğası gereği çok katlı bir çerçeveye ihtiyaç 
duyulacaktır. Önceki çalışmalardan tecrübe ile dört katlı bir çerçevenin ihtiyacı görebileceği 
düşünülmektedir. Sisteme istenilen yükleme profilinin verilebilmesi amacı laboratuvarımızda tecrübesi 
yapılmış olan ve Şekil 1’de sunulan dikey bir kiriş sisteminin kullanılması öngörülmüştür. 
Laboratuvarımızda mevcut kuvvetli duvar ve vinç altı temiz yükseklik düşünüldüğünde 390cm faydalı 
yükseklik vardır. Söz konusu yükseklik 1/3 ölçekli dört katlı bir çerçeveye izin vermektedir. Ayrıca en fazla 
iki açıklıklı bir çerçevenin oluşturulabileceği bir hacim mevcuttur. 

Planlanan çalışma ağırlıklı olarak dolgu duvarların göçme mekanizmaları üzerine olacağından 
başlangıçta kullanılacak olan çerçevelerin kendisi elastik bölgede kalırken duvarların göçmesini 
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sağlamasının yöntem olarak bir avantaj olacağı düşünülmektedir. İki kademeli bir yaklaşım öngörülmektedir. 
İlk olarak kurgulanmış göçme mekanizmaları tek katlı çelik çerçeveler vasıtası ile sınanacaktır. İkinci 
aşamada ise başarılı bulunan kurguların çok katlı betonarme çerçevelerde göstereceği davranış 
incelenecektir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Yükleme sistemi basit şeması    b) Sistemin uygulamadaki hali 

Şekil 1. Kullanılması planlanan yükleme sistemi 

Deneylerde ölçülmesi gereken büyüklükler kat seviyelerinde uygulanan yükler ve ötelenmelerdir. 
Bunların yanında sistemin rijit ötelenme ve dönmelerinin izlenmesi amacı ile taban bloğunda alıcılar 
bulunacaktır. Kullanılacak olan çerçevelerin rijitlik oranlarının duvarlara olan ilişkisinin deney sonuçları 
konusunda büyük önem arz ettiği açıktır. Bu sebeple mevcut yapıların çerçeve dolgu duvar rijitlik oranlarını 
benzeştirebilen çerçeve sistemlerinin kullanılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Deneylerde emek, 
maliyet ve hacimden tasarruf yapmak amacıyla çerçevelerin taban blok düzeninin yeniden kullanıma izin 
veren bir sistem oluşturmanın yolları aranacaktır. 

KAYNAKLAR: 

Dönmez C, Altınkaya M, Aktaş E, Özen S, “Modal Deney Yöntemi ile Betonarme Taşıyıcı Çerçeve Bölme 
Duvar Etkileşiminin İncelenmesi”, TÜBİTAK 104I107 Rapor, 2010 
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AMAÇ: 

Yapıların tasarımında daha çok kolon ve kirişlerden oluşan betonarme çerçeve sistemler kullanılır. 
Proje aşamasında tüm hesaplar kolon ve kirişlerin analizine dayanırken, davranış olarak özellikle yatay 
yükler etkisi altında, çerçeve boşluklarının farklı malzeme ve şekillerde doldurulmasıyla oluşan dolgu 
duvarlarının dayanıma katkısı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Çerçeve elemanlarının büyük bir 
kısmının yeterli sünekliğe sahip olmaması ve yapının yeterli yanal rijitliğinin olmaması halinde, yapıda 
çerçevelerin dolgu duvarlarla güçlendirilmesi ya da mevcut dolgu duvarların güçlendirilerek binanın 
dayanımının arttırılması ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut yapıların 
güçlendirilmesinde uygulanacak tekniğin seçiminde dikkat edilen bir diğer husus ise, yapının boşaltılmasını 
gerektirmeyen, bina sakinlerine ve çevreye rahatsızlık vermeden çalışmaların yapılmasını sağlayacak 
nitelikte olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak olan betonarme çerçevelerin dolgu duvarlarının ön 
üretimli beton panellerle güçlendirilmesi hem betonarme çerçeveye yerinde dökme dolgu duvar rijitliğini ve 
sünekliğini kazandırma, hem de bahsedildiği gibi yapının boşaltılmasını gerektirmeyen ve zamandan tasarruf 
sağlayan uygun bir çözüm yöntemi olarak düşünülmüştür. 

YÖNTEM: 

Çalışmada, mevcut betonarme binalarda sıklıkla görülen tasarım ve yapım kusurlarına sahip olarak 
üretilmiş, ½  ölçekli iki katlı, tek açıklıklı, tuğla dolgu duvarlı toplam 6 adet betonarme çerçeve üretilmiştir. 
Bunlardan biri referans numune olarak, , diğer 5’nin ise dolgu duvarları ön üretimli panellerle 
güçlendirilerek depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Bütün 
deney numunelerinde geometri ve donatı özellikleri aynıdır. Çerçeve sisteminin boyutları Şekil 1’de, deney 
programında yer alan numunelere ait şekiller ve özellikleri ise Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Şekil 1. Deney numunelerinin boyutları 

Tablo 1. Deney programında yer alan numuneler 

Deney Numunesi No Çerçeve Türü Özellikleri 

Deney No: 1 

RN (Referans Numune) 

 

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve 

Deney No: 2 

A Tipi Panelli Numune 

(A-TPN) 
 

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı + 

 A Tipi Panelle Güçlendirilmiş Çerçeve 

Deney No: 3 

B Tipi Panelli Numune 

(B-TPN) 
 

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı + 

 B Tipi Panelle Güçlendirilmiş Çerçeve 

Deney No: 4 

C Tipi Panelli Numune 

(C-TPN) 
 

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı +  

C Tipi Panelle Güçlendirilmiş Çerçeve 

Deney No: 5 

D Tipi Panelli Numune 

(D-TPN) 
 

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı +  

D Tipi Panelle Güçlendirilmiş Çerçeve 

Deney No: 6 

E Tipi Panelli Numune 

(E-TPN) 
 

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı + 

 E Tipi Panelle Güçlendirilmiş Çerçeve 
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BOŞLUKLU TUĞLA DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN CFRP 

ŞERİTLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ 
 

Emre AKINa,b ve Güney ÖZCEBEb 

a Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 
b Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 

eakin@metu.edu.tr 
 
 

AMAÇ 

Mevcut deprem yönetmelik şartlarını sağlamayan betonarme çerçeve tipi yapıların güçlendirilmesine 
yönelik büyük bir talep bulunmaktadır.  Bu ölçüde talebin pratikte karşılanabilmesi kolay uygulanabilir ve 
uygulaması esnasında binayı boşaltmayı gerektirmeyecek sismik güçlendirme metotlarıyla mümkün olabilir. 
Bahsedilen amaca yönelik bilimsel çalışmalar geçtiğimiz on yıllık sürede başta O.D.T.Ü. olmak üzere çeşitli 
üniversitelerde yürütülmüştür.  Karbon fiber destekli polimer yardımıyla tuğla dolgu duvarların 
güçlendirilmesi ve yeni bir yanal taşıyıcı sistem oluşturmak amacıyla bunların mevcut çerçeve yapıyla 
entegrasyonu bu çalışmalardan birisidir.  Bu konudaki öncül çalışmalarda güçlendirilen duvarların 
yükseklik/genişlik oranları ve deney çerçevelerinin ölçeği sabit tutulmuştu.  Söz konusu çalışmada ise bu iki 
parametrenin, geliştirilmiş olan rehabilitasyon metoduyla elde edilen genel davranışa muhtemel etkileri 
incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Deneysel çalışma iki grup altında yürütülmüştür.  İlk grupta sekiz adet 1/3 ölçekli; ikinci grupta ise 
dört adet 1/2 ölçekli tek açıklıklı, iki katlı betonarme çerçeve deneyleri gerçekleştirilmiştir.  Her iki grupta da 
yine iki seri halinde, dar ve geniş çerçeveleri temsilen farklı en/boy oranları kullanılmıştır (Şekil 1).  
Çerçeveler günümüz deprem şartnamesine aykırı şekilde zayıflıklar içerecek biçimde tasarlanmıştır.  
Kullanılan betonun basınç dayanımı yaklaşık 17 MPa düzeyindedir. Deney elamanlarıyla ilgili detaylar 
Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 

Şekil 1. Çerçeve deney elemanları 

Boyuna donatı için sırasıyla birinci ve ikinci grup kolonlarında 4ϕ8 ve 4ϕ12; kirişlerinde ise 6ϕ8 ve 
6ϕ12 düz çelikler kullanılmıştır.  Enine donatı ilk grupta ϕ4/100 mm; ikincisinde ϕ6/130 mm olarak, birleşim 
bölgelerinde sıklaştırma olmadan düzenlenmiştir.  Çerçevelerin büyük çoğunluğunda kolon boyuna donatısı 
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kat seviyesinde yetersiz boyda (20ϕ uzunluğunda) bindirmeli olarak düzenlenmiştir.  Yalnızca ilk grubun her 
iki serisinin son güçlendirilmiş elemanlarında yetersiz bindirme boyunun etkisini görmek amacıyla bindirme 
kullanılmamıştır.  Kolon enkesit boyutları ilk grupta 100x150 mm2 iken, ikinci grupta 160x240 mm2’ye 
çıkartılmıştır. Kiriş boyutları ise ilk ve ikinci gruplarda sırasıyla 150x150 ve 240x240 mm2’dir. 

Tablo 1. Deney elemanları 

Grup Alt-grup En/Boy Oranı Eleman Tip Donatı 

NREF1-1/3 Boş Bindirmeli 
NREF2-1/3 Dolgu Duvarlı Bindirmeli 
NSTR-L-1/3 Güçlendirilmiş Bindirmeli 

N-Serisi 
1.54 (1. kat) 
1.15 (2. kat) 

NSTR-W-1/3 Güçlendirilmiş Kaynaklı 
LREF1-1/3 Boş Bindirmeli 
LREF2-1/3 Dolgu Duvarlı Bindirmeli 
LSTR-L-1/3 Güçlendirilmiş Bindirmeli 

1/
3 

öl
çe

k
li

 

L-Serisi 
0.40 

(her iki kat) 
LSTR-C-1/3 Güçlendirilmiş Devamlı 
LREF-1/2 Dolgu Duvarlı Bindirmeli 

N-Serisi 
2.30 (1. kat) 
1.72 (2. kat) LSTR-1/2 Güçlendirilmiş Bindirmeli 

NREF-1/2 Dolgu Duvarlı Bindirmeli 

1/
2 

öl
çe

k
li

 

L-Serisi 
0.60 

(her iki kat) NSTR-1/2 Güçlendirilmiş Bindirmeli 

 
Güçlendirme için ana olarak her katın her iki diyagonal doğrultusunda, iki yüzde de birer kat karbon 

fiber kullanılmıştır. Bu diyagonal fiberlerin genişliği ilk grupta 250 mm iken, ikinci grupta 300 mm’ye 
çıkartılmıştır. Ayrıca duvar köşelerinde yükün düzgün biçimde çerçeveye aktarımı için dikdörtgen karbon 
fiberler uygulanmıştır. Tüm bu karbon fiberler çerçeveye her köşede beş adet karbon fiber ankraj vasıtasıyla 
tutturulmuştur. Ayrıca dolgu duvarın her iki yüzündeki karbon fiber şeritler duvardan geçen ankrajlarla 
bağlanmıştır.  Bunlara ilave olarak her kattaki kolon bindirme bölgeleri yanal yönlü tek kat karbon fiber 
şeritlerle sarılmıştır. 

 

Şekil 2. Deney düzeneği 

Farklı ölçekli elemanlar için iki 
farklı deney düzeneği kullanılmıştır. Bu 
iki düzenek ana yapı itibariyle benzerdir; 
ikinci gruptaki düzenek yeni çerçeve 
boyutlarıyla orantılı biçimde ilk düzenek 
esas alınarak daha büyük boyutlarda 
tasarlanmıştır. Bir adaptör ana temel ve 
kendi temeli vasıtasıyla kuvvetli 
döşemeye sabitlenmiş çerçevelere, 
reaksiyon duvarına bağlı ve çift yönlü 
çalışan hidrolik kriko kullanılarak tersinir 
tekrarlanır yanal yükler uygulanmıştır.   
Uygulanan yanal yük bir çelik kiriş 

vasıtasıyla her iki kat seviyesine, ikinci kata toplam yükün 2/3’ü gelecek şekilde dağıtılmıştır. Ayrıca deney 
boyunca her bir kolona kapasitesinin yüzde 10’u mertbesinde sabit eksenel yük uygulanmıştır. Deney 
düzeneği Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Deney boyunca her iki kattaki yanal deplasmanlar, yük düzeyi, temel ve ana temelin olası 
hareketleri, duvar üzerindeki diyagonal deplasmanlar ve kolon dibi deplasmanları ölçülmüştür. Elde edilen 
ölçümlerden çıkartılan deney sonuçları, yanal dayanım, rijitlik, ötelenme ve enerji sönüm karakteristiklerinin 
çıkartılmasında kullanılmıştır. Ayrıca bu sonuçlar kullanılarak, güçlendirilmiş çerçeveler için oluşturulan 
matematiksel modellerin doğrulaması amaçlanmıştır. 
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DELİKLİ ÇELİK LEVHALARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVARLARIN 

TERSİNİR YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞ VE DAYANIMI 
 

Sabahattin AYKAÇ ve Rahim BABAYANİ 

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 
saykac@gazi.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Ülkemizdeki yapıların büyük bir kısmının taşıyıcı sistemi sadece kolon ve kirişlerden oluşmaktadır. 
Bu türden binaların depreme karşı güçlendirilmesi sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu konuda önerilen çeşitli 
yöntemler olmasına rağmen bunların uygulanabilirliği çoğu zaman zor ve zaman alıcıdır. Birçok durumda 
binanın birkaç aylığına boşaltılması bile gerekmektedir. Diğer bazı yöntemlerde ise mevcut tuğla duvarlar 
çeşitli yöntemlerle güçlendirilmektedir ve bu konuda önemli sayılabilecek adımlar atılmıştır. Bu yöntemlerin 
biri de tuğla duvarların karbon lifli kumaşlarla güçlendirilmesi yöntemidir. Yurt dışından ithal edilen ve 
oldukça pahalı olan bu yöntemin de etkinliği henüz tam olarak kanıtlanamamıştır. Bu çalışmada tuğla 
duvarların güçlendirilmesinde kullanılan karbon lifli kumaşlara alternatif olarak daha ucuz ve malzeme 
olarak da çok daha sünek davranabilen delikli çelik levhaların kullanılması düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
hedefi betonarme binaların depreme karşı güçlendirilmesinden çok, olası göçmelerin önlenerek can ve mal 
kayıplarının en aza indirilmesidir. Ancak beklenenden öte bir davranışa ulaşılması durumunda çalışma 
binaların bu yöntemle depreme karşı güçlendirilmesi yönünde sürdürülecektir.  

YÖNTEM: 

Araştırmada mevcut tuğla duvarların iki yüzüne delikli saç levhalar eklenmesi ve bu levhaların 
birbirlerine çeşitli aralıklardaki bulonlarla bağlanarak güçlendirilmesi düşünülmektedir. Böylece mevcut 
duvar üzerinde üç eksenli sayılabilecek bir sargılama basıncı oluşacağı ve duvar dayanımın artacağı 
beklenmektedir. Saç levhaların kendi düzlemleri içinde duvar dayanımına sağlayabileceği katkı da 
unutulmamalıdır. Araştırmanın öncelikli hedefi belirtilen yöntem ile güçlendirilecek duvarlarda en uygun saç 
kalınlığı ve bulon aralığının ne olabileceği konusuna cevap bulmaktır. Bu nedenle araştırmada kullanılacak 
saç kalınlığı (t) ve her iki yöndeki bulon aralığı (Sx=Sy=S) değişken olarak ele alınmış ve biri referans 
elemanı (R) olmak üzere toplam 10 adet deney elemanı hazırlanmıştır. Tablo 1’de deney elemanların 
özellikleri topluca sunulmuştur. Araştırmada 3 m genişliğinde ve 2.5 m yüksekliğinde bir tam sıra duvar 
temel alınmış ve deney elemanı ölçeğinin ½ olmasına karar verilmiştir. Buna bağlı olarak deney 
elemanlarının yarım sıra duvardan ve 1.5/1.25 m boyutlarında üretilmesine karar verilmiştir. Belirtilen 
yöntemle güçlendirilmiş duvarların tersinir-tekrarlanır yükler altındaki davranış ve dayanımının belirlenmesi 
hedeflendiğinden, saç levhalarla güçlendirilmiş duvarların kendi başına taşıyıcı olmayan bir çelik çerçeve 
içinde ileri-geri yönde yüklenerek test edilmesine karar verilmiştir. Tasarlanan yükleme düzeni Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Deney elemanlarının özellikleri 

Eleman No. ADI t (mm) S (mm) 
1 R(Referans) --- --- 
2 S1-100 1 100 
3 S1-150 1 150 
4 S1-200 1 200 
5 S1.5-100 1.5 100 
6 S1.5-150 1.5 150 
7 S1.5-200 1.5 200 
8 S2-100 2 100 
9 S2-150 2 150 
10 S2-200 2 200 
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Sx Sx Sx

Sy

Sy

Sy
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Şekil 1. Yük ve ölçüm sistemi 



Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı - 2011 
14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 

 52 

BETONARME BAĞ KİRİŞLİ DIŞ PERDE İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU 

YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI 
 

Fatih ALTUN ve Furkan BİRDAL  

Erciyes Üniversitesi, Kayseri 
faltun@erciyes.edu.tr, fbirdal@erciyes.edu.tr  

 
 

AMAÇ: 

Ülkemizdeki mevcut yapı stoku değerlendirildiğinde, depreme karşı güvenliğinin artırılması gereken 
yapı sayısı oldukça yüksek orandadır. Depreme karşı güçlendirmelerde genellikle yapılara sonradan perde 
ilave edilmesi en yaygın yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, yapıya sonradan perde ilave etmek 
için mevcut binanın tahliye edilmesi gerekmektedir. Özellikle, konut ve hastane türü yapıların 
güçlendirilmesi hem zaman almakta, hem de pratik olmamaktadır. 

Sunulan çalışmada yapıların depreme karşı güçlendirilmesinde yeni bir yöntem geliştirilmek 
istenilmiştir. Çalışmamızda önerilen yöntem, yapılara dışarıdan perde uygulayarak yapıyı güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu yöntemin özelliği, uygulanacak perdelerin yapı sünekliliğini artırmak için yapıya bağ 
kirişleri ile bağlanmasıdır. Yöntemin diğer bir avantajı ise, mevcut yapının içerisinde herhangi bir uygulama 
yapılmadan, tahliye edilmeden, güçlendirme yapılabilmesidir. Belirtilen yöntem ile güçlendirilmiş yapıların 
performansını belirleyebilmek için, üç boyutlu model numuneler üretilerek bu numuneler üzerinde deneysel 
çalışmalar yapılacaktır. Elde edilecek sonuçlarla bağ kirişli dış perde ile güçlendirme yönteminin 
uygulanabilirliği araştırılarak, yöntemin hem ekonomik hem de pratik olabileceği ortaya konulmak 
istenmektedir. 

YÖNTEM: 

Çalışma kapsamında yapılacak deneyler, Erciyes Üniversitesi Sümer kampusunda bulunan Deprem 
Araştırma Laboratuarında gerçekleştirilecektir. Çalışmada üç boyutlu, üç katlı, iki açıklıklı, 1/3 geometrik 
ölçeğe sahip çerçevelerden oluşan betonarme referans yapı ve bu yapının bağ kirişli dış perde ile 
güçlendirilmiş hali, deprem yüklerini benzeştiren tersinir ve tekrarlanır yükler altında test edilecektir. 
Deneyler laboratuarda bulunan rijit deney platformu üzerinde gerçekleştirilecek ve yatay yükler kuvvetli 
duvara mesnetli hidrolik kriko (actuator) vasıtasıyla uygulanacaktır. Deney elemanlarında donatı olarak düz 

yüzeyli donatı kullanılacaktır. Deneylerde kullanılacak olan φ4 ve φ6 çaplı donatılar TS 708’ göre çekme 
deneyine tabi tutularak karakteristik özellikleri elde edilecektir. Deney elemanlarında istenilen beton basınç 
dayanımını (C12-14) elde etmek için su/çimento oranı 0.90 alınarak ön çalışma yapılacaktır. Agrega olarak 
0-7 mm ince kum kullanılacak olup, çimento olarak standart PKÇ 42.5 Portland Çimentosu kullanılacaktır. 

Deney numuneleri üzerinde gerekli deplasman ölçümlerini yapabilmek için muhtelif sayıda ve çeşitli 
yerlere deplasman ölçerler (LVDT) ve potansiyometrik cetveller yerleştirilecektir. LVDT’lerden elde edilen 
veriler data logger vasıtasıyla bilgisayara aktarılacaktır. Yine yük ölçümleri load cell vasıtasıyla yapılarak 
bilgisayara aktarılacaktır. 

Sonuç olarak yük değerlerine karşılık olarak her noktadaki deplasmanlar elde edilecek ve histerisis 
eğrileri, göreli kat deplasmanları, enerji yutma kapasiteleri gibi bilgiler grafik ve değerlerle ortaya konularak 
yorumlanacaktır. Yükleme düzeneği ve üç boyutlu model yapı görünümü aşağıda verilmiştir (Şekil 1 ve 
Şekil 2). 
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Şekil 1. Yükleme düzeneği ve deney numunesi 

 

Şekil 2. Deney numunesi 3 boyutlu görünümü 
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EPS YALITIM KALIPLI BOŞLUKLU TAŞIYICI BETON DUVARLARDA KESME 

YÜKÜ ETKİSİ 
 

Burak ÖZŞAHİNa ve Abdurrahman GÜNERb 

a Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli 
b İstanbul Üniversitesi, İstanbul 

burak.ozsahin@kirklareli.edu.tr, aguner@istanbul.edu.tr 
 
 

AMAÇ: 

Türkiye’de yeni bir uygulama “EPS (Expanded Polystrene) Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı 
(EPS YKDBT) Duvar Sistemi”dir. İki tarafta EPS’den oluşan yalıtım malzemesi, iç kısımda donatılı beton 
çekirdek bulunmaktadır. Hem yalıtım ve hem de kalıp vazifesi gören EPS elemanlar yapıya etkimesi 
muhtemel yüklere ve istenilen ısıl konfora bağlı olarak belirlenen taşıyıcı duvar kalınlığına ve kalıp et 
kalınlıklarına uygun şekilde üst üste ve yan yana dizilerek duvarlar oluşturulur. Kalıplar arasındaki mesafeyi 
korumak, taze betonun yanal itkisini karşılamak, yatay ve düşey donatının yerleştirilmesine yardımcı olmak 
amacıyla kalıplar içinde çeşitli malzemelerden yapılmış bağlantı köprüleri vardır (Şekil 1). Bağlantı 
köprülerinden dolayı sistemi oluşturan taşıyıcı duvar gövdesinde çok sayıda düzenli boşluk oluşmaktadır 
(Şekil 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. EPS bağlantı köprüleri  Şekil 2. EPS YKDBT duvar sisteminde taşıyıcı duvar 

EPS YKDBT duvarlarla ilgili kurallar mevcut yönetmeliklerde bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 
EPS YKDBT duvarların sonlu elemanlar ve deneysel çalışma sonucu elde edilecek bağıntı/lar yardımıyla 
“eşdeğer dolu gövdeli duvar varsayımı” ile yapısal hesaplarının yapılabilirliğinin irdelenmesi 
amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: 

EPS YKDBT duvar sisteminde taşıyıcı duvarların gövdesinde kalıbın EPS bağlantı köprülerinden 
dolayı çok sayıda düzenli boşluk oluşmaktadır. Gövdesinde çok sayıda boşluk bulunan donatılı beton 
duvarların yapısal hesaplarının yapılabileceği paket program/lar mevcut değildir. Gövdesinde çok sayıda 
boşluk bulunan donatılı beton duvarlar, sonlu elemanlar yöntemi ile modellenerek, yapısal hesapları 
yapılabilir. Duvar gövdesinde çok sayıda boşluğun bulunması modellemeyi zorlaştırmakta, model 
boyutlarını büyütmekte, analiz süresini uzatmaktadır. Modellemedeki bu zorluklar dikkate alındığında her 
farklı proje için sonlu eleman modellerinin oluşturulmasının oldukça zahmetli olacağı görülmektedir. Bu 
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zorlukları ortadan kaldırmak, hesap süresini ve adımlarını kısaltmak için gövdesinde çok sayıda düzenli 
boşluk bulunan duvarların “eşdeğer dolu duvar varsayımı” ile hesaplanabileceği düşünüldü. Eşdeğer dolu 
duvar varsayımına göre gövdesinde çok sayıda düzenli boşluk bulunan duvara eşdeğer dolu duvar kalınlığı 
(bweş) belirlenerek, yapısal hesaplar eşdeğer dolu duvar için yapılacak, kesit tesirleri için gerekli olan 
donatılar gövdesi boşluklu duvara yerleştirilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Boşluklu duvar ve eşdeğer dolu duvar modeli  Şekil 4. Sonlu eleman modelleri 

Gövdesinde çok sayıda düzenli boşluk bulunan duvarların mekaniksel davranışında boşlukların 
etkisinin belirlenmesi ve eşdeğer dolu duvar kalınlığının belirlenmesi için sistemi oluşturan çeşitli duvar 
elemanları dolu gövdeli ve boşluklu gövdeli olarak sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modellenerek, 
yatay ve düşey yükler etkisinde doğrusal olmayan analizleri gerçekleştirilecektir (Şekil 3). Düşey ve yatay 
yükler etkisinde doğrusal olmayan analizleri gerçekleştirilen boşluklu gövdeli duvara eşdeğer dolu gövdeli 
duvar kalınlığı (bweş) (1) bağıntısı ile belirlenecektir (Şekil 4). 

wweş bb ⋅=η          (1) 

Burada; bweş: Eşdeğer dolu duvar kalınlığı, bw: Boşluklu duvar kalınlığı, η: Deney sonucu bulunan 
katsayıdır. 

Deneysel çalışmada sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulan modellerden elde edilen 
sonuçların doğruluğu araştırılacaktır. Bu amaçla sonlu eleman modelleri ile uyumlu duvar numuneleri 
üretilerek, yükleme çerçevesinde yatay ve düşey yükler etkisinde mekaniksel davranışları belirlenecektir 
(Şekil 5). Böylece sonlu elemanlar yöntemi ile deneysel çalışma sonuçları karşılaştırılarak, “eşdeğer dolu 
duvar varsayımı” nın uygulanabilirliği irdelenecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Deneysel çalışmada kullanılacak duvar elemanı örneği 
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DÜZLEM DIŞI PERDE DUVARLA GÜÇLENDIRILMIŞ DEPREM DAVRANIŞI 

YETERSIZ BETONARME ÇERÇEVELERIN DAVRANIŞINA PENCERE 

BOŞLUKLARININ ETKISI 
 

Fatih BAHADIRa, M. Yaşar KALTAKCIb, Mehmet KAMANLIb ve H. Hüsnü KORKMAZb 

a Selçuk Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Bölümü, Konya 
b Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 

hhkorkmaz73@hotmail.com 
 
 

AMAÇ: 

Mevcut yapı stoğumuzdaki binaların büyük bir kısmı deprem dayanımı yetersiz ve gelecek 
depremler için güçlendirilme çalışmalarının yapılması açıktır. Okul, yurt, hastane gibi binalarda güçlendirme 
maliyetinden daha çok binanın kullanımın aksatılması daha büyük problem yaratmaktadır. Bu gibi binalarda 
kullanım fonksiyonunu bozmayacak, bina içine çok fazla müdahale etmeyecek, bina dışından 
uygulanabilecek ve bina içindeki fayans sıva gibi ince işlere zarar vermeyecek güçlendirme metodlarının 
tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir. Beton dayanımının yeterli olduğu (C16 ve üstü gibi) ancak perde 
duvarların bulunmadığı yatay rijitliği yetersiz binalarda bina çevresinde perde duvar ilavesi uygun bir çözüm 
olabilir. Bu konudaki ilk araştırma Prof. Dr. Ergin Atımtay’ın DPT projesinde gerçekleştirdiği binaya dik 
perde duvarların yerleştirilmesidir. Bu çalışmada ise perde duvarların çerçeve düzlemine paralel olarak bina 
dışına imal edilmesi araştırılacaktır. Çerçeve kısmındaki kolonlar ilk olarak mantolanacak ve mevcut tuğla 
duvar korunarak düzlem dışına perde duvar yapılacaktır. Çerçeve aksı binanın köşesinde olması halinde üç 
adet kolon mantolanacak ve perde L şeklinde teşkil edilecektir. 

Yapılar mimari açıdan düşünüldüğünde dolgu duvarlarda pencere ve kapı boşlukları bulunmaktadır. 
İmal edilecek perde duvarlarda da pencere boşluklarının bırakılması mimari açıdan bir gerekliliktir. Bu 
boşluklar ise perde duvarın dayanımını düşürecektir.  

YÖNTEM: 

Deprem dayanımı yetersiz betonarme çerçevelerin yatay rijitliliğinin arttırılmasında betonarme perde 
ilavesi ve perde duvar yerleşimi, kapı ve pencere boşluklarının etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Sinan ALTIN 
tarafından araştırılmıştır. Bizim çalışmamızda ise; perde duvarlar düzlem dışında imal edilecek ve kolonlar 
mantolanacaktır. İlk denenecek numune boş çerçevedir. İkinci numunede betonarme çerçeve boşluksuz 
olarak imal edilecek ve kolonlar mantolanacaktır. Diğer numunelerde perde içinde pencere boşluğu 
bırakılacak ve bu boşluğun büyüklüğünün ve yerinin davranışa olan etkisi incelenecektir. Tüm numunelerde 
kolonlar mantolanacaktır. Selçuk Üniversitesinde Alptuğ ÜNAL tarafından gerçekleştirilecek yüksek lisans 
çalışmasında ise benzer numuneler kolonlar mantolanmadan denenecektir. Böylelikle çerçeveden perdeye 
yük aktarımında kolonların mantolanmasının etkileri izlenebilecektir. 

Deneyler için 1/3 ölçekli, tek açıklıklı ve iki katlı 6 adet numune laboratuar ortamında yatay olarak 
üretilecek ve tersinir-tekrarlanır yatay yük etkisi altında deneye tabi tutulacaktır. Tüm deney numunelerinde 
betonarme çerçevelerin, geometrisi, beton kalitesi (15 MPa) ve donatı özellikleri (S420) aynı olacaktır. 
Betonarme çerçeve deney elemanlarının üretilmesinde düşünülen kusur ve zayıflıklar şunlardır; 

a.-Beton dayanımının düşük olması 
b.-Zayıf kolon güçlü kiriş uygulaması 
c.-Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırmasının olmaması 
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d.-Kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde etriye bulunmaması 
e.-Kolon boyuna donatısında kanca kullanılmaması 
f.-Etriye kancalarının 90o olması 
Deney elemanları tersinen tekrarlanan yatay yükleme altında test edilecektir. Yatay yükleme, 

hidrolik kriko yardımıyla çekme veya basınç olarak uygulanacaktır. Deneylerde yatay yük ölçümleri yük 
ölçerler ile çerçeve sistemindeki yer değiştirmeler LVDT’ler ile dönmeler ise Dial gauge’ler (çok hassas) 
kullanılarak ölçülecektir. Bu aletlerden okunan değerler, bilgisayara veri toplama sistemi vasıtasıyla 
aktarılacak ve kayıt altına alınacaktır. Yükler deney elemanlarına her iki katta kirişler seviyesinden 
uygulanacaktır.  İkinci kattan uygulanan kuvvetin (P2), birinci kattan uygulanan kuvvete (P1) oranı 
P2/P1=2’dir. Deneyler Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Deprem Araştırma Laboratuarında gerçekleştirilecektir. 

Deney programında boş betonarme çerçeve ve bir pencere boşluksuz düzlem dışı perde duvar ile 
güçlendirilmiş çerçeve deney elemanları kontrol amaçlı üretilmiş referans elemanları olması 
düşünülmektedir. Şekil 2’de deney programında yer alması düşünülen numuneler gösterilmiştir. Diğer deney 
elemanları çeşitli düzenlemelerde pencere boşluklu düzlem dışı perde duvar ile güçlendirilmiş çerçeve deney 
elemanları olacaktır. 

Deneysel çalışmada iki temel değişken göz önünde bulundurulacaktır. 
a.-Betonarme çerçevede bulunan pencere boşluklarının boyutları 
b.-Betonarme çerçevede bulunan pencere boşluklarının yeri 
İki temel değişkenin deney elemanlarının davranış, dayanım, rijitlik, süneklik, çatlak formasyonu ve 

enerji tüketimine etkileri incelenecektir. 
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Şekil 2. Deney programında yer alan numuneler 
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SÜNEK OLMAYAN BETONARME ÇERÇEVELERİN HASIR ÇELİK VE SIVA 

UYGULAMASI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ 
 

H. Hüsnü KORKMAZ, M. Yaşar KALTAKCI ve Mehmet KAMANLI 

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm, Konya 
hhkorkmaz73@hotmail.com 

 
 

AMAÇ: 

Türkiye’de yapı stoğu çoğunlukla betonarme çerçeveli yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların 
deprem dayanımlarının yetersiz olduğu son depremlerde ortaya çıkan önemli miktarda can ve mal kaybı ile 
görülmüştür. Mevcut yapıların önemli bir kısmı Türk Deprem Yönetmeliği 2007 şartlarına uymamaktadır. 
Mevcut yapıların en önemli sorunu yeterli süneklik ve yatay rijitliğe sahip olmamalarıdır.  Dolayısıyla 
Türkiye’de önemli miktarda binanın gelecek depremlere karşı güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Türk Deprem Yönetmeliği 2007 de güçlendirme metodlarından da bahsedilmektedir. Bunlar hasır 
çelik ve sıva ile tuğla duvarların güçlendirilmesi, prefabrik panellerin kullanılması ve CFRP uygulamasıdır. 
Bu çalışmada hasır çelik ve sıva uygulaması ile tuğla duvarların dayanımın artırılması metodunun deneysel 
olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla ½ ölçekli tek açıklıklı ve iki katlı betonarme numuneler hazırlanmıştır. Numunelerin 
üretiminde yapı stoğumuzda sık rastlanan donatı detaylandırma eksikleri ve yanlışları, düşük beton dayanımı 
sağlanmıştır. İlk numune referans olarak test edilmiş tuğla dolgu duvarlı çerçevedir. Diğer numunelerde 
tuğla dolgu duvar üzerine şartnamede belirtilen şekilde hasır çelik ve sıva uygulaması ile güçlendirme 
yapılmıştır. İlk grup numunede C10’un altında beton dayanımı hedeflenmiştir. İkinci grup numunede ise C15 
sınıfı beton dayanımı sağlanmıştır. Tuğlalar ½ ölçekli olarak özel üretilmiştir. 

YÖNTEM: 

Deney numunesi iki katlı ve tek açıklıklı ½ ölçeklidir (Şekil 1). Numuneler üst kata 1 birim, orta 
kata 2 birim yük gelecek şekilde yatay yüklemeye tabi tutulmuştur. Yükleme düzeni tersinir ve tekrarlanır 
şekilde belirli bir yükleme geçmişine sadık kalınarak uygulanmıştır. Deneylerde üst kat, orta kat 
deplasmanları ve yüklemeleri ölçülmüştür (Şekil 2). Numunelerde ilk olarak belirli tasarım ve imalat 
kusurları göz önüne alınmıştır. İlk grup numunede beton dayanımı C10’un altındadır. Ayrıca kolon-kiriş 
birleşim bölgesinde kolon etriyeleri devam ettirilmemiştir. İlk grup numunede katlar arasında kolon boyuna 
donatıları için bindirmeli ek yapılmış ve bindirme boyu yönetmelik değerlerinin altındadır (Şekil 3). İlk grup 
numunelerde önerilen güçlendirme metodunun uygulanması ile dayanımda artış beklenirken, deneyler 
sırasında primitif göçmeler nedeniyle elde edilen iyileştirme belirli bir seviyeyi geçememiştir. Beton 
dayanımın yetersiz ve bindirme boyunun eksik olması nedeniyle kolon diplerinde sıyrılmalar olmuştur. 
Bindirme eklerinin yeterli olduğu diğer deney numunelerinde ise kolon-kiriş bölgelerinde ağır hasar 
oluşmuştur. Bu nedenle TDY2007 deki yöntemin uygulanmadan önce kolon-kiriş bölgelerinin 
güçlendirilmesi ve bindirme ek probleminin çözülmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Şekil 1. Deney numunesi boyutları    Şekil 2. Yükleme düzeneği 

İkinci grup numunede ise, beton dayanımı C15 olarak imalat yapılmıştır. Kolon boyuna donatıları 
bindirmeli değil süreklidir. Bu numunelerdeki dolgu duvarların üstüne hasır çelik ve sıva uygulaması ile 
çerçevenin yatay yük taşıma kapasitesi önemli ölçüde artırılmıştır. Yatay rijitlikteki artış da dikkate değerdir. 
Ancak bu numunelerin birisinde dolgu paneli hasır çeliklerin birleşim bölgesinde meydana gelen yırtılma 
türü hasara uğramıştır. Dolayısıyla uygulanacak hasır çeliğin bindirme bölgelerinde de yönetmelik şartlarına 
uymak gerektiği görülmüştür. Diğer numunelerde uygulanan yöntem çerçevenin dayanımını önemli ölçüde 
artırmıştır. 

  

 
 

Şekil 3. Deney numunesi donatı detayları 

Sonuç olarak TDY 2007 de önerilen yöntemin beton dayanımı çok düşük (C15 in altında) ve boyuna 
donatıları bindirmeli ek boyları yetersiz yapılarda tek başına kullanılmaması, önce kolonların mantolanması 
gerektiği, aksi takdirde kolon donatılarının yatay yükler altında sıyrılacağı ve yapılan güçlendirmenin etkili 
olamayacağı sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak beton dayanımının C10’un altında olduğu ve kolon kiriş 
birleşimlerinde kolon etriyelerinin devam ettirilmediği çerçevelerde, bu bölgeye basınç olarak etkiyen 
diyagonal kuvvetler altında meydana gelecek kırılma türü dayanımı artırılmış tuğla duvarın çerçeve 
dayanımına yapacağı katkıyı sınırladığı görülmüştür. 
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KOLONLARDA YETERSİZ BİNDİRME BOYU İÇEREN BETONARME 

ÇERÇEVELERİN CFRP ŞERİTLER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ 
 

Kutay ORAKÇAL ve Serap ALTIN KAYA 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 
kutay.orakcal@boun.edu.tr, serap.altin@boun.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Bu çalışmanın amacı, kolon donatısında yetersiz bindirme boyu ve kolon-kiriş birleşim bölgelerinde 
etriye eksikliği içeren betonarme çerçeveler için, CFRP malzemesi ve çelik çubukların birlikte kullanıldığı 
özgün bir güçlendirme yöntemi geliştirmek, bu güçlendirme yönteminin verimliliğini büyük ölçekli 
betonarme çerçeve numuneler üzerinde deneysel olarak incelemek ve gözlemlenen davranışı doğru bir 
şekilde temsil edecek analitik modeller geliştirmektir. 

Şu ana kadar yürütülen deneysel çalışmalar kapsamında ise önerilen güçlendirme yönteminin 
yetersiz bindirme boyu içeren büyük ölçekli betonarme çerçeve numunelerinin davranışı üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Önerilen güçlendirme yönteminin, süneklik özellikleri üzerinde olumsuz bir etki 
yaratmaksızın, güçlendirilen çerçevelerin yatay yük kapasitesinde kayda değer bir artışa yol açtığı 
gözlemlenmiştir. 

YÖNTEM: 

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Laboratuvarı’nda yürütülmekte olan deneysel çalışma kapsamında, 
kolonlarda yetersiz bindirme boyu ve kolon-kiriş birleşim bölgesinde etriye eksikliği özelliklerinin 
betonarme çerçeve sistemlerin deprem davranışı üzerindeki etkisini incelemek ve yeni güçlendirme 
yöntemleri geliştirmek amacıyla, 2/3 ölçekli bir katlı bir açıklıklı 5 adet betonarme çerçeve numunesi 
üretilmiş; şu ana kadar bu numunelerden 3 adedi yatay yükler altında test edilmiştir. Çerçeve 
numunelerinden bir tanesi kolonlarda sürekli boyuna donatı kullanılarak ve 2007 deprem yönetmeliğindeki 
detaylandırma kurallarına uygun olarak üretilmiş ve kontrol numunesi olarak test edilmiştir. Deneyi yapılan 
diğer iki çerçeve numunesi kolonlarda yetersiz bindirme boyu ve bindirme bölgesinde seyrek etriye 
kullanılarak üretilmiş, deneyi henüz yapılmamış iki adet çerçeve numunesi ise kolon-kiriş bölgelerinde etriye 
kullanılmadan üretilmiştir. 

Kolonlarda bindirme boyu yetersiz olan numunelerin birinde, CFRP şeritler ve temele kimyasal 
olarak ankre edilen çelik çubukların birlikte kullanıldığı özgün bir güçlendirme yöntemi uygulanmıştır (Şekil 
1). Bu yöntemde, sargı etkisi yaratması amacıyla kolon bindirme bölgesine yatay doğrultuda sarılan CFRP 
şeritlerin yanı sıra, bindirme bölgesinde sıyrılma davranışını engellemek ve kolonun eğilme momenti 
dayanımını arttırmak amacıyla, kolonların yüzeyine düşey doğrultuda CFRP şeritleri tutturulmuştur. Bu 
uygulamada düşey doğrultuda kullanılan CFRP şeritlerin boyuna donatıya benzer bir şekilde çalışacağı 
öngörülmüş, kolon yüzeyine düşey doğrultuda ve temel üst yüzeyine yatay yönde tutturulan sürekli CFRP 
şeritleri, temele ankre edilen çelik çubuklar ve kolon-temel köşelerine monte edilen L şeklinde çelik plakalar 
ile köşelerde sabitlenmiştir. CFRP şeritler ile beton yüzeyi arasındaki sıyrılmanın engellenmesi için kolon 
üzerine CFRP ankrajlar ayrıca uygulanmıştır. 
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Şekil 1. Uygulanan güçlendirme yöntemi  

Deneylerde yatay yük, servo-hidrolik bir yükleme sistemi ve 250 kN kapasiteli bir hidrolik silindir 
ile deplasman kontrollü olarak tersinir tekrarlanır bir şekilde kiriş seviyesinde uygulanmıştır. Çerçeve 
numuneleri, temelleriyle beraber üretilmiş, rijit zemine ve servo-hidrolik silindire yüksek dayanımlı çelik 
çubuklar ve çelik plakalar ile monte edilmiştir. Deneyler boyunca kolonların her ikisine el pompalarına bağlı 
hidrolik silindirlerle kolon eksenel yük kapasitesinin %30’u seviyesinde sabit eksenel yük uygulanmıştır. 
Kullanılan deney düzeneği Şekil 2’de gösterilmiştir. Deney süresince kolon ve kiriş uç bölgelerinde oluşan 
eğrilik değerleri ve kolon-kiriş birleşim bölgesinde oluşan kesme şekildeğiştirmesi değerleri, deplasman 
ölçerler kullanılarak gözlemlenmiş ve kaydedilmiştir. 

Kontrol numunesi, yetersiz bindirme boyu içeren numune ve CFRP şeritlerle güçlendirilmiş numune 
için elde edilmiş olan yatay yük–ötelenme ölçümlerinin zarf eğrileri, uygulanan güçlendirme yönteminin 
çerçevenin sünekliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmaksızın, yatay yük kapasitesinde kayda değer bir artışa 
yol açtığını göstermektedir (Şekil 3). Ayrıca önerilen güçlendirme yöntemi ile kolon bindirme bölgesinde 
düşey yönde sıyrılma çatlaklarının oluşumu engellenmiştir. Güçlendirme yönteminin verimliliğinin daha 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için daha fazla numune üzerinde deney yapılması gereklidir; ancak şu 
ana kadar yapılmış olan çalışmalar olumlu yönde sonuç vermiştir. Boyuna yönde uygulanan ve çelik 
çubuklarla temele (veya kolon-kiriş birleşim bölgesine) sabitlenen CFRP şeritlerinin eksik bindirme boyuna 
sahip kolon davranışını iyileştirmesi, CFRP şeritlerini sabitleyen çapraz çelik çubukların ise aynı zamanda 
kolon-kiriş birleşim bölgesinin kesme dayanımı arttırıcı etki yaratacağı beklenmektedir. Bu konuda deneysel 
çalışmalar devam etmektedir. 

  

Şekil 2. Deney düzeneği Şekil 3. Yatay yük – ötelenme oranı sonuçları 
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KOMPOZİT MALZEMELERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KOLON-

KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİNDEKİ MALZEMENİN YÜZEYDEN AYRILMA 

PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ 
 

Cem YALÇIN ve Hasan ALTUN 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 
yalcince@boun.edu.tr, hasan.altun@boun.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

1970 öncesi yerel şartnamelere dayanarak inşa edilen yapıların kolon-kiriş birleşim bölgeleri sadece 
düşey zati ve hareketli yükler için tasarlandığından ve de deprem yüklerini karşılayamayacak kapasitede 
detaylandırılmalarından dolayı depremlerde ağır hasarlara ve/veya göçmelere neden olmuşlardır. Geniş 
etriye aralıkları ve özellikle birleşim bölgelerinde etriye olmaması, kolonlarda yetersiz bindirme boyları ve 
kiriş donatılarının kolonlara yetersiz ankrajlanması durumu bu elemanların göçme risklerini arttırmaktadır. 
Deprem yüklerine karşı koyabilecek donatı detaylandırılması olmadığından dolayı bu elemanlarda gevrek 
davranışa ve aşırı yatay deformasyonlara sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı bu elemanlarda kesme 
kapasitesi ve sargılama iyileştirmesi yapılmalıdır. Bu araştırma, belirtilen birleşim noktalarının davranışını 
iyileştirmeye ve karbon kompozit malzeme (CFRP) ile sargılamanın beton yüzeyinden ayrılmalarını 
önlemeye yönelik bir çalışmayı kapsamaktadır. 

YÖNTEM: 

CFRP sargılama ile güçlendirmenin, kolon-kiriş birleşim bölgesi davranışına etkisi, 3 adet 1/1 
oranına yakın, betonarme kolon-kiriş birleşim numunesi üretilip (Şekil 1), sabit eksenel yük altında (Tablo 
1), tersinir yatay kuvvetler ile test edilerek irdelenmiştir. 

Tablo 1. Numune özellikleri 

Kolon Eksenel 
Yükü 

Test No 
Numune 

Adı 

Kolon 
Donatı 

Bindirme 
Boyu (mm) 

Kirişten 
Gelen Kolon 
İçindeki 
Donatı 

Ankraj Boyu 
(mm) 

(kN) % 

CFRP 
Sargılaması 

1 US3-ACI — — 700 0.26 YOK 

2 US3-FRP1 500 150 700 0.26 VAR 

3 US3-FRP2 500 150 700 0.26 VAR 

Numunelerden birisinin birleşim bölgesi ACI koduna göre tasarlanarak üretilmiş olup diğer iki 
numune birleşim bölgesinde yetersiz donatıya sahip olduklarından, daha evvel Altay (2010) tez 
çalışmasındaki CFRP ile sargılama metodu kullanılarak, değişik yüzey ankrajlaması ile daha efektif bir 
şekilde güçlendirilmiştir. Tipik numune Şekil 2’de, kullanılan deney düzeneği ise Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Elde edilen verilerin analizleri neticesi, CFRP ile güçlendirilmiş numuneler, taşıma gücü bakımından 
oldukça üstün bir performans sergilemişlerdir. Ayrıca, yapılan testlerin sonuçları daha önce Altay (2010) tez 
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çalışması kapsamında yapılan US3 deneyleri ile kıyaslanmıştır. Şekil 4’te verilen Yatay Yük – Ötelenme 
grafiğinde de görüldüğü gibi güçlendirilmiş numunelerde yatay yük kapasiteleri US3-CONTROL numunesi 
baz alınmak suretiyle oldukça artmıştır. Ayrıca, US3-FRP numunesiyle ile karbon malzemenin ileri yatay 
ötelenmelerde beton yüzeyinden ayrılmaması için ankrajlanan özellikle US3-FRP2 numunesi diğer US3-FRP 
ve hatta US3-ACI numunelerinden daha iyi bir davranış sergilemiştir. 

 

Şekil 1. Test numuneleri 

  

Şekil 2. Tipik güçlendirilmiş numune Şekil 3. Deney düzeneği 

Şekil 4. Yatay yük-  

ötelenme grafiği  

 US3-ACI 

 US3-FRP1 

 

 US3-FRP2 
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BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE 

ÇELİK LİF KATKILI ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİT (SFRC) VE ÇİMENTO 

ŞERBETİ EMDİRİLMİŞ LİFLİ BETON (SIFCON) KULLANIMI 
 

İ. Serkan MISIR ve Serap KAHRAMAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
serkan.misir@deu.edu.tr, serap.kahraman@deu.edu.tr  

 
 

AMAÇ: 

Sismik etkiler altındaki betonarme çerçevelerin kolon-kiriş birleşimlerinin (düğüm noktası veya 
birleşim paneli) kritik öneme sahip olduğu, kolon kiriş eleman uçlarında plastik mafsallar meydana 
gelemeden gevrek birleşim hasarı ile yapıların göçtüğü geçmiş depremlerden bilinmektedir. Kolon ve kiriş 
elemanlar için geliştirilen güçlendirme yöntemlerinin ardından zayıf halka haline gelebilecek birleşimler için 
de kolay uygulanabilir, düşük maliyetli güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ülkemiz için önemlidir. 
Çalışma kapsamında ülkemizdeki yapı pratiği göz önüne alınarak hazırlanan dış kolon kiriş birleşimi 
numunelerinin davranışı ve çelik lifli kompozitlerin birleşime ankrajlanması yöntemi ile güçlendirilen 
numunelerdeki performans artışı araştırılmaktadır. Ayrıca numunelerin davranışının analitik olarak elde 
edilmesini sağlayacak hesap yöntemlerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. 

YÖNTEM: 

Pilot çalışmaların ardından 9 adet 2/3 ölçekli dış kolon-kiriş birleşimi numunesi zayıf kolon-kuvvetli 
kiriş yaklaşımına göre tasarlanarak üretilmiştir. Numuneler ayrıca düşük beton kalitesi, sargılama donatısı, 
aderans boyu / bindirme boyu yetersizlikleri, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde sargılama donatısı 
bulunmaması, boyuna ve enine donatıların geçmiş dönemlerin mühendislik uygulamalarını temsil edecek 
şekilde düz donatı olarak kullanımı gibi olabildiğince mevcut yapı stoğunun genel yetersizlik unsurlarını 
barındırmaktadır. Bir adet 1975 Türk Deprem Yönetmeliği koşullarını sağlayacak kadar birleşim kayma 
donatısına sahip numune dışındaki diğer numunelerin donatı planı Şekil 1.a’da verilmiştir. Deney ortamının 
genel görünümü ise Şekil 1.b’de görülmektedir. Her bir numunenin boyuna ve enine donatıları üzerine 
yerleştirilen 14 adet gerinim ölçerin konumu Şekil 2.a’da, numuneler üzerine yerleştirilen toplam 24 adet 
yerdeğiştirme ölçer ve ipli sensörün konumları ise Şekil 2.b’de verilmiştir. Veriler 16 bit veri 
çözünürlüğünde çalışan TDG Ai8b veri toplama cihazı ve Testlab Basic yazılımı kullanılarak toplam 40 adet 
kanaldan 125 ms aralıklarla kaydedilmektedir. Birleşim numuneleri sabit düşey yük ve tersinir tekrarlı yatay 
yükleme altında denemekte olup kolon eleman üzerine uygulanan eksenel yük, kolon eksenel yük taşıma 
kapasitesinin %15’i mertebesindedir. Kolon tepesine uygulanan yerdeğiştirme kontrollü yatay yükleme 
profili Şekil 2.c’de verilmiştir. Şekil 3.a’da, önerilen güçlendirme yöntemine bir örnek görülmektedir. 
Kompozitin lif ve matris özellikleri, ankraj şekli ve konumu çalışmanın ana değişkenleridir. Şekil 3.b’de 
güçlendirme öncesi ve sonrası bir numunenin histeretik davranışına örnek verilmiştir. Çalışmalar DEÜ Yapı 
Mekaniği ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda sürdürülmektedir. 

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Şube Müdürlüğü, Dere Prefabrik A.Ş. 
ve BekSa Çelik Kord Sanayi A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Ayrıca değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. 
Türkay Baran, Yrd. Doç. Dr. Özgür Özçelik ve Araş. Gör. Sadık Can Girgin'e teşekkür ederiz. 
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Şekil 1. (a) Birleşim numunelerinin donatı planı, (b) deney ortamının genel görünümü 
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Şekil 2. Yerleştirilen (a) gerinim ölçer, (b) yerdeğiştirme ölçerlerin konumu, (c) yükleme profili 
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Şekil 2. (a) Planlanan güçlendirme şekli, (b) güçlendirme sonrası histeretik davranış 
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PREFABRİK DIŞ PANEL PERDELERDE PERDE PANELERİ ARASINDAKİ 

BAĞLANTILARIN ARAŞTIRILMASI 
 

Adem SOLAKa, Y. Selim TAMAa, Salih YILMAZa ve Hasan KAPLANb 
a Pamukkale Üniversitesi, Denizli 
b Epoka Üniversitesi, Arnavutluk 

asolak@dioi.gov.tr, ystama@pau.edu.tr, syilmaz@pau.edu.tr, hkaplan@epoka.edu.al  
 
 

AMAÇ: 

Mevcut betonarme yapıların güçlendirilmesinde dış betonarme perdelerin kullanımı, hem yapının 
kullanımını aksatmayacak, hem de deprem davranışını iyileştirecek bir alternatif olarak son yıllarda ortaya 
çıkmıştır. Ancak, bu perdelerin yerinde dökülmesinde uygulamada büyük zorluklar yaşanmaktadır. Bunun 
sonucunda dış perdelerin çok parçalı prefabrik olarak imal edilmesi ve yapıya montaj edilmesine yönelik 
çeşitli çözümler geliştirilmiştir. 

Bu proje ile Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilen önceki çalışmaların devamı niteliğinde 
tamamlayıcı bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Prefabrik olarak üretilen çok parçalı dış güçlendirme perde 
panellerinin birbiri ile birleşiminde kullanılabilecek farklı bağlantı detayları araştırılmaktadır. Çalışma 
sonucunda, modüler olarak üretilen prefabrik perde panelleri için farklı bağlantı detaylarının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Çalışmada, ön üretimli betonarme güçlendirme perdelerinin “panel-panel” birleşimleri 
arasındaki yatay ve düşey bağlantı tiplerinin deprem etkisi altındaki davranışının deneysel olarak 
incelenmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: 

Çalışma kapsamında betonarme prefabrik güçlendirme panelleri arasında farklı bağlantı türleri 
geliştirilecek ve bunların uygulanabilirliği test edilecektir. Elde edilecek sonuçlarla, mevcut yapıların 
güçlendirilmesinde ön üretimli perde panel elemanların kullanılabilirliği ve bunlar arasındaki bağlantı 
detayları literatüre kazandırılmış olunacaktır. Çalışma kapsamında geliştirilen ve imalatı tamamlanan 
numunelere ait detay ve birleşimler Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Deney modelleri rijit döşemeye yeterli sayıda noktadan bağlanacaktır. Deney elemanları, tepe 
noktadan itme/çekme şeklinde uygulanacak olan tersinir tekrarlı tekil yükleme altında test edilecektir. 
Yükleme sisteminin genel görünüşü Şekil 3’te verilmiştir. Pistonun, perde sistemine sadece yatay eksenel 
yük aktarabilmesi için mafsal bağlantılar oluşturulmuştur. Deney numunesinin düzlem dışı davranışını 
engellemek için perde üst kotunda kayıcı mesnetler oluşturulmuştur. 

Halen çalışma kapsamındaki bir perde deneyi tamamlanmış olup, diğer deneyler için numunelerin 
hazırlanması tamamlanmıştır. Çalışma kapsamındaki deneyler önümüzdeki aylarda tamamlanacaktır. 
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Şekil 1. Bir numuneye ait detaylar 

   

Şekil 2. Perde panellerinin birleşim bölgesinin kaynaklı teşkili 

 

Şekil 3. Deney sisteminin yandan görünüşü  
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BASINÇLI TÜP SABİTLEYİCİLERİNİN SARSMA TABLASI DENEYLERİ ve 

KIRILGANLIK EĞRİLERİ 
 

Özgür ÖZÇELİK, İ. Serkan MISIR, S. Can GİRGİN, Serhan SARIDOĞAN, 
Serap KAHRAMAN ve Türkay BARAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
ozgur.ozcelik@deu.edu.tr, serkan.misir@deu.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Deprem sonrasında sağlık kuruluşlarındaki hizmetin sürekliliği hem yapısal hem de yapısal olmayan 
elemanların (tıbbi cihazlar, yanıcı-yakıcı gaz nakil hatları, nükleer cihazlar, sıvı tankları, basınçlı tüpler, 
asma tavanlar vb.) sismik performansına bağlıdır. Düşük performansa sahip yapısal olmayan elemanlar hem 
hasar riski taşımakta hem de sağlık çalışanları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İleri düzey sağlık 
kuruluşları gibi yüksek teçhizatlı yapılarda yapısal olmayan elemanların maliyeti, yapı toplam maliyetinin 
büyük bir yüzdesini oluşturur. Bölgesel boyutta bakılacak olursa da bu oran azımsanamayacak değerdedir. 
Örneğin, Kobe (1995) depreminin neden olduğu mali kaybın % 40’ının yapısal olmayan hasardan 
kaynaklandığı rapor edilmiştir. 

Deprem hareketine dayalı hasar riskinin belirlenmesi için hem analitik modelleme hem de gözlemsel 
verilerle oluşturulan kırılganlık eğrileri kullanılmaktadır. Yapısal olmayan elemanın analitik modellini 
geliştirmek birçok durumda, sistemin karmaşık yapısından ve model belirsizliğinin yüksek olmasından 
dolayı mümkün olmamaktadır. Bu sebeple çalışma kapsamında sağlık kuruluşlarında ve diğer pek çok alanda 
sıklıkla kullanılan basınçlı tüplerin sabitlenmesi için kullanılan ekipmanların kırılganlık eğrilerinin deneysel 
yöntemle çıkarılması hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: 

Bu amaç kapsamındaki deneysel çalışmalar Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Mekaniği ve Deprem 
Mühendisliği Laboratuvarı’nda kurulmuş olan 1.5m x 1.5m tabla alanına sahip sadece harmonik hareket 
üretebilen mekanik bir sarsma tablasında gerçekleştirilecektir. Sarsma tablası 4000 N’luk rijit bir cismi 3.0 
Hz frekans değerinde 1.0g (9.806 m/s2) ivmeyle hareket ettirebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca 0.3 Hz ve 
3.0 Hz frekans bant aralığında harmonik hareket ve harmonik frekans taraması (frequency sweep) hareketi 
yapabilmektedir. Öncelikle, Şekil 1.a’da gösterilen yükleme protokolü kullanılarak rezonans taraması 
yapılacaktır. Deneyler için seçilen test protokolü, test edilen basınçlı tüp sabitleyicilerinin temel titreşim 
periyoduna karşılık gelen spektral ivme değerini üreten harmonik hareket olarak belirlenmiştir (Şekil 1.b).  

Deneysel çalışmalar için sağlık kuruluşlarında kullanılan üç farklı basınçlı tüp boyutu göz önüne 
alınarak uygun sayıda sabitleyiciler üretilmiştir. Şekil 1.c’de üretilen sabitleyicilere örnek verilmiştir. 
Sabitleyicilerin performansını etkileyeceği kabul edilen üç parametre göz önüne alınmıştır: (i) ankraj 
kapasitesi, (ii) sabitleyici iskelet sisteminin kapasitesi ve (iii) gerdirme malzemesi özellikleri. Kırılganlık 
eğrisi, belirli bir zorlanma durumuna karşılık gelen (spektral ivme), bir limit hasar durumuna ulaşma veya 
geçme olasılığını tarif eder. Bu çalışma için hasar limitleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: (i) ankraj 
bölgelerinde kılcal çatlakların gelişmesi, (ii) sınırlı miktarda (en fazla bir) ankraj sıyrılması, (iii) birden fazla 
ankrajın sıyrılması, (iv) gerdirme tokasının sıyrılması ve (v) iskeletin göçmesi. 

Zorlanma durumunu tarif eden spektral ivme değerleri tabla üzerine yerleştirilen ivmeölçerle, göreli 
yer değiştirmeler ise sabitleyici üzerine uzatılan ipli sensörler vasıtasıyla izlenecektir. 
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Şekil 1. (a) Rezonans taraması için kullanılacak ivme kaydı, (b) sarsma tablası üzerinde oluşturulacak test protokolü, 
(c) farklı tipteki sabitleyiciler, (d) sarsma tablası ve test numunesi. 
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RÖTRE ÇATLAKLARININ DONATI GERİLMELERİNE OLASI ETKİSİ 
 

Şevket ÖZDENa, Erkan AKPINARa, Hilal MEYDANLI ATALAYa, Hakan ERDOĞANa, 
Onur ERTAŞb ve Seçkin ERSİNa 

a Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Mekaniği Laboratuvarı, Kocaeli 
b OTS İNŞAAT Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ltd.Şti., İstanbul 

sevketozden@yahoo.com 
 
 

AMAÇ: 

Beton karışım suyunun hidratasyon amaçlı kullanımı veya ısı, rüzgar veya bağıl nem değişimleri 
kaynaklı buharlaşması sonucu ortaya çıkan rötre (büzülme) durumu kısıtlanmadığı sürece herhangi bir iç 
kuvvet oluşturmamaktadır.  Buna karşın hiperstatik yapı sistemlerinde rötre, iç kuvvetlere sebep olur ve 
neticesinde betonun en zayıf olduğu “çekme dayanımı” aşılarak çatlaklar oluşur.  Bu çatlaklar bazen çok 
kılcal seviyede kalabildiği gibi bazen de 0.4-0.6 mm seviyelerine kadar ulaşabilmektedir.  Çok büyük 
rijitliğe sahip elemanlara bağlanan ve rölatif olarak daha düşük çekme kapasitesine sahip elemanlarda bu 
çatlaklar bazen artarak devam edebilmektedir. 

Yapılan saha incelemelerinden hareketle, rötre kaynaklı çatlaklar çok rijit duvarlara sahip yeraltı 
yapılarında, planda yoğun perde uygulanmış büyük açıklıklı binalarda ve genellikle de tünel kalıp sistemlerin 
döşeme ve perdelerinde gözlenmektedir.  Güncel literatürde bu rötre çatlaklarının kesiştiği donatılardaki 
çekme gerilmelerinin yer yer akma gerilmesine ulaşabildiği yönünde bulgular mevcuttur.  Uzun yıllar yapısal 
bir sorun olarak görülmeyip incelenmemiş olan bu durumun gerçekte yapısal bir problem olduğu ve yapı 
performansını dayanım kayıplarına sebep olarak olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.  Bu hipotezin 
irdelenmesi amacıyla betonarme elemanlarda rötre kaynaklı çatlak genişliğine bağlı olarak bu çatlağın 
geçtiği donatı çubuğundaki donatı birim deformasyonu takip edilecek ve elemanın artık kapasitesi hakkında 
öngörü yapılabilecek teknikler irdelenecektir. 

YÖNTEM: 

Rötre etkisinde oluşan çatlak genişliğine bağlı olarak, bu çatlağı kesen donatı çubuğundaki gerilme 
değerini tespit etmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.  Bu amaca yönelik olarak Şekil 1 de 
gösterilen kısıtlanmış rötre numuneleri üretilecek ve ısı ve bağıl nem kontrollü ortamda test edileceklerdir.  
Deney elemanlarında incelenmesi düşünülen değişkenler aşağıdaki gibi düşünülmüştür: 

a.- Donatı Çapı 
b.- Beton Kalitesi 
c.- Kesitteki donatı oranı 
Donatı çapının değiştirilmesi ile birim kesit alanına karşılık gelen aderans alanı değiştirilmiş 

olacaktır.  Diğer taraftan değişen beton kalitesinin aderans gelişimi ve betonun çekme dayanımı üzerindeki 
etkisi incelenecektir.  Kesitteki donatı oranı ile de kesit birim çekme alanına düşen donatı gerilmesinin 
değişiminin incelenmesi hedeflenmiştir.  Yaklaşık olarak 3 farklı beton kalitesi ile 3 farklı donatı çapının 
kullanılacağı araştırmada 2 farklı donatı oranı incelenmesi planlanmıştır.  Farklı değişkenin incelendiği her 
numuneden 2 döküm yapılması planlanan araştırmada toplam 36 numune testi planlanmıştır. 

Aşağıda deney düzeneği verilen araştırmada donatı üzerine yapıştırılacak birim deformasyon ölçerler 
ile donatı uzaması takip edilirken, çatlak dürbünü marifeti ile de çatlak genişliği ölçülecektir.  Beton 
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dökümünden sonraki 48 saat boyunca ölçümlerin saatte 1 defa yapılması, devam eden süreçte ise ölçüm 
aralıklarının 6 saatte bire indirilmesi planlanmıştır.   

Konu ile ilgili yapılan saha ve literatür incelemesinde çatlak genişliklerinin ortamda bulunan bağıl 
neme bağlı olarak değişebildiği, bu sebepten dolayı donatılar üzerinde tekrarlı yüklemelerin oluşabildiği 
gözlenmiştir.  Donatı üzerinde oluşabilecek bu tekrarlı yükler aderans gerilmesi dağılımının da değişimine 
sahip olabilecektir.  Planlanan çalışmada sabit sıcaklık ve sabit bağıl nem değerleri öngörülmüştür.  
Planlanan çalışmanın sonuçlarının incelenmesinden sonra gerekirse değişen bağıl nem oranları ile numuneler 
yüklenecek ve tekrarlı yüklemenin etkileri incelenebilecektir. 

Tüm deneyler Kocaeli Üniversitesi Yapı Mekaniği Laboratuvarında gerçekleştirilecektir. 

 

Şekil 1. Deney düzeneği 
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BETONARME PERDE DUVARLARIN BİLEŞİK KESME VE EĞİLME 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 
 

Kutay ORAKÇAL ve Tevfik TERZİOĞLU 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 
kutay.orakcal@boun.edu.tr, tevfik.terzioglu@boun.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Perde duvarlar, betonarme binalarda oluşan deprem istemlerini karşılamak için sıklıkla kullanılan 
yapı elemanlarıdır. Doğru bir şekilde tasarlanmış ve detaylandırılmış bir perde duvarın şiddetli bir depremde 
yatay etkiler altında akma davranışı göstermesi ve yatay yük kapasitesinde ciddi azalma olmadan sünek bir 
şekilde şekil değiştirmesi beklenir. 

Ülkemizde çok katlı betonarme yapıların hem tasarım hem de performans değerlendirmesinde perde 
duvarların öncelikli olarak eğilme etkileri altında doğrusal olmayan davranış gösterecekleri varsayımı 
kullanılmakta, hesap yöntemlerinde perde duvar davranışı öncelikle eğilme şekil değiştirmeleriyle 
ilişkilendirilmektedir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarda, özellikle nispeten kısa, bir dereceye 
kadar da narin perde duvarlarda, doğrusal olmayan kesme ve eğilme davranışlarının birbirine bağımlı olduğu 
ve kesme ve eğilme şekil değiştirmelerinin bileşik etkisi altında yeni kırılma türleri oluşabileceği 
gösterilmiştir. 

Burada sunulan deneysel çalışma kapsamında da değişik yükseklik ve donatı özelliklerine sahip kısa 
perde duvarların yatay yük altında bileşik kesme ve eğilme davranışları deneysel olarak incelenmektedir. 
Deney sonuçlarının kapsamlı analitik modelleme çalışmalarına ışık tutacağı öngörülmektedir. Deprem 
etkileri altında doğrusal olmayan perde duvar davranışının doğru bir şekilde modellenmesi, performansa 
dayalı tasarım ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. 

YÖNTEM: 

Perde duvarların yatay yükler altında bileşik kesme ve eğime davranışının doğru bir şekilde 
modellemesi için daha iyi anlaşılabilmesinin yanı sıra FEMA356 ve ASCE7 gibi dökümanlarda kısa duvarlar 
için öne sürülen kesme kuvveti – şekil değiştirme zarf eğrilerinin değerlendirilmesi amacıyla, Bogaziçi 
Üniversitesi Yapı Laboratuvarı’nda deneysel bir çalışma yürütülmektedir. Bu deneysel çalışma kapsamında 
şu ana kadar değişik yükseklik/genişlik oranlarında (h/l = 0.25, 0.5, 1.0) ve farklı gövde donatısı ve uç 
bölgesi donatısı miktarına sahip 7 adet kısa duvar numunesi üzerinde yatay yükleme deneyleri yapılmıştır. 
Çalışma kapsamında 5 adet numune daha üretilecek ve değişik eksenel yük seviyeleri altında (eksenel yük 
taşıma kapasitesinin %5’i ve %10’u mertebelerinde) test edilecektir.  

Deneylerde yatay yük, servo-hidrolik bir yükleme sistemi ve 1000 kN kapasiteli bir silindir ile 
deplasman kontrollü olarak tersinir tekrarlanır bir şekilde uygulanmaktadır. Duvar numuneleri, temelleri ve 
yük aktarma kirişleriyle beraber monolitik olarak üretilmekte, rijit zemine ve hidrolik silindire yüksek 
dayanımlı çelik çubuklar ile monte edilmektedir.  Numunelerin burulmasını engellemek amacıyla üçgen 
şeklinde çelik çerçevelerden oluşan yanal destekler kullanılmış, numunelere uygulanan yanal ötelenmeler, 
bir ucu doğrudan numune üzerine monte edilmiş deplasman sensörleri üzerinden kontrol edilmiştir. 
Kullanılan deney düzeneği Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Deneylerde numunelerin şekil değiştirmelerinin ölçümü için çok sayıda deplasman sensörü 
kullanılmaktadır. Deplasman sensörleri, hem farklı bölgelerde oluşacak yerel şekil değiştirmelerin ölçümüne, 
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hem de yatay ötelenme değerlerinin kesme ve eğilme bileşenlerine ayrılmasına olanak sağlayacak şekilde 
numune üzerine yerleştirilmektedir. Yatay yönde, düşey yönde ve X konfigürasyonunda monte edilen 
deplasman sensörleri ile numunelerin eğilme, kesme, kayma şekil değiştirmeleri ve yanal uzamaları kapsamlı 
bir şekilde ölçülmekte, donatı üzerine değişik bölgelerde monte edilen gerinim pulları ile de donatı birim 
şekil değiştirmeleri gözlemlenmektedir. Numune üzerine yatay ve düşey yönde yerleştirilmiş deplasman 
sensörlerinin bir kısmı Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Şu ana kadar yapılmış olan deneylerde, perde geometrisi ve donatı miktarına bağlı olarak farklı 
kırılma türleri gözlemlenmiş (perde gövde betonunda ezilme, perde uç bölgesi betonunda ezilme, perde-
temel birleşim bölgesinde kayma), toplanan şekil değiştirme ölçümleri her bir perde numunesinin yanal yük 
davranışını kesme, eğilme ve kayma bileşenlerine ayırmak için kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen 
kesme ve eğilme zarf eğrileri, FEMA 356 ve ASCE41 dökümanlarında basit modelleme ve performans 
değerlendirmesi için öne sürülen zarf eğrileri ile karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları kullanılarak elde edilmiş 
örnek bir karşılaştırma Şekil 3’te gösterilmiştir.  Şu ana kadar yapılan karşılaştırmalar, deney sonuçlarının 
kısa perde yatay yük kapasitesi ve yanal rijitlik yönlerinden ASCE41 zarf eğrileriyle tutarlı olduğunu 
göstermekle beraber, ASCE41 zarf eğrilerinin kısa perdelerin süneklik özellikleri ve yumuşama davranışını 
doğru bir şekilde temsil edebilemeyeceği ihtimalini göz önüne koymaktadır. Deneyler tamamlandıktan sonra 
ASCE41 zarf eğrilerine değişiklik önerilmesi ve halihazırda yürütülen detaylı analitik modelleme 
çalışmalarının hızlandırılması planlanmaktadır. 

  

Şekil 1. Deney düzeneği Şekil 2. Numune üzerinde deplasman sensörleri 

 

Şekil 3. Deney sonuçları ve zarf eğrileri 



Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı - 2011 
14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 

 74 

KİRİŞSİZ DÖŞEMELERDE FARKLI ZIMBALAMA DONATILARININ 

DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 
 

Mehmet KAMANLIa, M. Yaşar KALTAKCIa, İhsan EZERb ve H. Hüsnü KORKMAZa 
a Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 

b İnşaat Mühendisi 
mkamanli@selcuk.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Kirişsiz döşemelerde döşeme yüksekliği, kirişli döşemelerde hesap edilen döşeme yüksekliklerinden 
fazla olmasından dolayı, döşeme zati yükleri de fazla olmakta, bundan dolayı kolonlara gelen göreli yükler 
artmaktadır. Bu da kolon döşeme birleşimindeki zımbalama etkisini artırmaktadır. 

Mevcut zımbalama donatılarının verimliliği ve uygulanabilme kolaylığı açısından araştırma 
yapılmalıdır. Bu çalışmanın temel amacı literatüre kirişsiz döşemelerde zımbalama donatısı seçerken 
karşılaştırma olanağı sağlamak ve hem maliyet hem uygulanabilirlik hem de davranış açısından uygun olan 
bir zımbalama donatısı önermektir. 

Bütün bu değerlendirmeler doğrultusunda bu çalışma kapsamında biri referans olacak şekilde 5 adet 
iç kolon-döşeme birleşiminde zımbalama deneyi yapılmıştır. Yapılan deneyler, daha önce yapılmış olan 
deneyler ile irdelenebilir olması amacı ile literatürdeki çoğu çalışma ile aynı ebatlarda seçilmiştir. Deney 

elemanları 1/2 ölçekli olup donatı oranı ρ=0,005 düzeyindedir. Bu donatı düzeyinin seçilmesi eğilme 
etkisinin daha fazla gözlenmesi amaçlıdır. Deney elemanlarının döşemeleri yatay konumlandırılmıştır. 
Mesnetlendirmeler genel kirişsiz döşeme davranışını temsil edecek şekilde seçilmiştir. Yüklemeler eksenel 
yük altındaki yapı davranışı incelendiğinden dolayı tam merkezden verilmiştir. Kirişsiz döşemelerde eğilme 
davranışından daha da ön plana çıkan zımbalama etkisinin incelenmesi bu çalışmanın asıl amaçlarından 
birisidir. 

YÖNTEM: 

Kirişsiz döşemelerde plak kalınlığının belirlenmesinde genellikle zımbalama dayanımı etkili olur. 
Dayanımı artırmak için bu bölgede plak kalınlığı yerel olarak kalınlaştırarak, kolonlarda başlık oluşturulur. 
Başlık oluşturulmasının istenmediği durumlarda ise zımbalama donatısı kullanılması gerekmektedir. 

Zımbalama göçmesi yapım aşamasındaki binalarda daha yoğun olarak gözlenmektedir. Dayanımına 
tam ulaşmamış döşeme betonu kendi zati yükünü taşıyamayacak kadar zayıf durumdadır. Kirişsiz 
döşemelerde kalıp alma sürelerine ve kalıp alındıktan sonra döşeme altına yerleştirilen dikmelerin alım 
sürelerine dikkat edilmesi zımbalama güvenliği için önemlidir. 

Bu deneysel çalışmada tüm deney numuneleri 1/2 ölçeklidir. (Guandalini, 2009) aynı donatı 
oranlarında ve aynı agrega büyüklüklerine sahip tam ve 1/2 ölçekli numunelerde aynı davranışı 
gözlemlemiştir. Bundan dolayı deney numunelerinde bu zamana kadar yapılmış araştırmalar örnek alınmış 
ve diğer araştırmalar ile karşılaştırma yapmak için Şekil 1’deki 4,00 m aks aralıklı 4’e 4 açıklıklı bir yapı 
modeli analiz edilmiştir. Yapı modeli, döşeme kenarlarının kolon yüzünden 300 mm konsol şekilde uzandığı 
ara kat döşemesidir. Bu deneyde yapılacak inceleme iç kolon bölgesinde olacağından dolayı Şekil 1’de taralı 
olarak gösterilen kolon döşeme birleşimi incelenmiştir. 

Yapı modelinde kullanılan döşeme yüksekliği 150 mm’dir. Yapı, TS 500 (2000)’e göre analiz 
edilmiştir. Alt ve üst donatılara 15 mm pas payı bırakılmıştır. Yapıda zımbalama göçmesinin beklenmesi için 
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yapılan hesaplarda büyük hareketli yükler altındaki davranış temel alınmıştır. Ayrıca zımbalama göçmesinin 
daha belirgin olması için kolonlar 300 mm x 300 mm kesitinde kare kolon seçilmiştir. 

 

Şekil 1. Kirişsiz döşemeli yapı modeli ve incelenecek kolon-döşeme bölgesi 

   

Şekil 2. Donatı yerleştirilmesi, yükleme düzeneği, deney sonu görünüm 

Zımbalama dayanımı da betonun asal çekme gerilmelerinden kaynaklandığından eğilme kapasitesi 
kullanılmadan zımbalama kapasitesi aşılabilmektedir. Zımbalama dayanımı konusunda yapılan çalışmaların 
sayısının az olması ve standartta deneyler ile geçerlilik kazanmış zımbalama donatılarının kullanılmasının 
öğütlenmesi bu konunun incelenmesine ayrıca bir önem katmıştır. Kullanımda olan birkaç çeşit zımbalama 
donatısından başka kullanıcılara seçenek bulunmamaktadır. Çoğu mühendisin kullandığı etriyeli ve çelik 
profilli zımbalama donatıları bu çalışma da incelenmiştir. Bu çalışma da ek olarak iki yeni zımbalama 
donatısı geliştirilerek zımbalama donatıları arasındaki davranışı gösterecek ve daha sağlıklı şekilde 
uygulanması gösterilmiştir. Çalışmaya önem katan bir husus ise bu çalışmanın yeni zımbalama donatılarının 
ve kullanımdaki zımbalama donatılarının aynı çalışmada incelenerek karşılaştırılması sağlanmış ve 
zımbalama donatıları önerilmiştir. 

Deney sonuçları bu deneysel çalışmada kullanılan yeni zımbalama donatılarının kolon-döşeme 
birleşiminde sünek davranışa izin verdiği ve zımbalama kapasitesini arttırdığını göstermiştir. Tüm 
numunelerin yük-dönme ilişkileri incelenmiş zımbalama kesmesi için dönmeye dayalı modeller ve tasarım 
formülleri geliştirilmiştir. Deneye tabi tutulan tüm numuneler Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuarında üretilerek deneye tabi tutulmuştur. 
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KİRİŞSİZ (DÜZ) DÖŞEMELERİN ZIMBALAMA DAYANIMININ KARBON 

FİBER TAKVİYELİ POLİMER (CFRP) KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ 
 

Hakan ERDOĞANa, Barış BİNİCİb ve Güney ÖZCEBEb 
a Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli 

b Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 
ehakan80@hotmail.com, binici@metu.edu.tr, ozcebe@metu.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Kirişsiz (düz) döşemeler, işçilik ve imalat açısından kolay uygulanabilme özelliğine ilave olarak 
mimari açıdan sağladığı uyumluluk sayesinde, bina ve bina türü yapılarda sıklıkla tercih edilen yapısal 
taşıyıcı sistem elemanları arasında yer alır. Yirminci yüzyıl başlarından günümüze kadar yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki, kirişsiz (düz) döşemelerin, düşey taşıyıcı elemanları (kolon) ile kesiştikleri birleşim 
bölgesinde hiç bir uyarı gözlenmeksizin aniden meydana gelen zımbalama göçmesi, betonarme yapılarda 
onarılması güç kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. ODTÜ yapı laboratuvarında gerçekleştirilen mevcut proje 
kapsamında, kirişsiz döşemelerden oluşan yapılardaki kolon-döşeme birleşim bölgesine ait zımbalama 
dayanımının, karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) malzeme kullanılarak arttırılması hedeflenmiştir. 
Laboratuvarda imal edilen karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) dübellerin düşey kesme donatısı olarak 
mevcut kolon-döşeme birleşimi etrafına değişik sayı ve diziliş biçimleriyle uygulanmıştır. İlave olarak, kolon 
dikdörtgenselliğinin, güçlendirme yöntemi üzerindeki etkileri de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır. 

YÖNTEM: 

Deney numunelerinin boyutlandırılması yapılırken her iki yönde altışar metre genişliğindeki beş adet 
açıklıktan oluşan bir bina modelinin iç kısmındaki kolon-döşeme birleşiminde düşey yükler etkisi altında 
oluşacak kesit tesirleri göz önüne alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda kolon-döşeme birleşim bölgesi 
etrafında oluşan moment sıfır noktalarıyla sınırlandırılan bölge, ¾ ölçeğinde küçültülmek suretiyle deney 
numunesi boyutları belirlenmiştir (Şekil 1). Deney numunesi etrafındaki basit mesnet koşullarını sağlamak 
amacıyla, numuneler çelik bağlantı çubukları ile cıvatalanmak suretiyle laboratuar zeminindeki güçlü 
döşemeye Şekil 1’de gösterilen şekilde monte edilmiştir. Deney düzeneğine yerleştirilen deney numunesi alt 
taraftaki kolon bölgesinden hidrolik piston yardımıyla yukarıya doğru itilmek suretiyle monotonik olarak 
yüklenmiştir. Hidrolik piston ile kolon arasındaki bölgeye, yükü doğrusal olarak aktarmak amacıyla, kayıcı 
mafsal ve kolon yüzeyine tam oturan rijit plaka yerleştirilmiştir.  Uygulanan yük miktarını ölçmek amacıyla 
yük hücresi de yine kolon ile hidrolik piston arasında kalan bölgeye Şekil 1’de gösterildiği gibi 
sabitlenmiştir. Deney esnasında numune üzerindeki çeşitli noktalarda oluşan düşey deplasman değerleri 
okunarak deney numunesine ait farklı deplasman eğrilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca üst 
(çekme) donatı üzerine yapıştırılan birim şekil değiştirme ölçerler yardımıyla donatıdaki akma yükünün 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Mevcut kolon-döşeme birleşim bölgelerinin zımbalama dayanımını arttırmak amacıyla Şekil 2.a’da 
gösterilen dikdörtgen şeklinde kesilen CFRP malzemesi düzgün bir şekilde (polimer liflerinin yönüne de 
dikkat edilmek suretiyle) dairesel bir çubuk etrafında sarılarak Şekil 2.b’de görülen CFRP dübeller imal 
edilmiştir. Bu dübeller beton dökümü sırasında kolon-döşeme birleşim bölgesi etrafında bırakılan deliklere 
Şekil 2.c’de belirtilen şekilde yerleştirilmiştir. Deliklere yerleştirilen dübellerin uçlarının döşeme yüzeyine 
direk olarak yapıştırılması yerine daha iyi bir ankraj elde etmek amacıyla döşeme ile dübel uçları arasına 
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dikdörtgen şeklinde kesilen CFRP şeritler yapıştırılıp, bu şeritlerin içinden geçirilen dübel uçları yine bu 
şeritler üzerine ankrajlanmıştır (Şekil 2.d). 

deplasmanölçer noktaları birim şekil değiştirme ölçer noktaları

üst donatı (çekme donatısı)

Plan Görünüşü

A A

150 mm 150 mm2000 mm

A

150 m
m

150 m
m

2000 m
m

3 − φ10 / 90 mm etriye

RİJİT  DÖŞEME

çelik bağlantı çubukları

A - A Kesiti

 φ12 / 150 mm  (alt)

hidrolik piston

yük hücresi

kayıcı mafsal

φ16  / 120 mm (üst)

4 − φ16 kolon donatısı

300 m
m 150 m

m

 

Şekil 1. Deney numunesi ve deney düzeneği 

 

 

Şekil 2. CFRP ile iyileştirilme yöntemi 
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DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRMENİN BİR BİNANIN DİNAMİK 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİYLE 

BELİRLENMESİ 
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AMAÇ: 

Yapıların sonlu eleman modellerinden elde edilen modal frekans ve şekillerinin gerçek 
değerlerinden farklı olduğu bilinmektedir. Bunun başlıca sebebi yapının modellenmesi sırasında kullanılan 
varsayımlar, malzeme özelliklerindeki ve eleman boyutlarındaki farklılıklardır. Deneysel modal analiziyle 
elde edilen sonuçlar yapının gerçeğe daha yakın modellenmesi ve dolayısıyla sismik performansının daha 
güvenilir değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca modal sönüm oranları ancak deneysel yöntemlerle 
belirlenebilir. Bu sebeplerden dolayı depreme karşı güçlendirilmesi yapılan bir binanın güçlendirme öncesi 
ve sonrasındaki modal değerleri deneysel modal analiz yöntemiyle belirlenmiştir. 

YÖNTEM: 

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde bulunan Eğitim Teknolojileri B Blok (ETA-B) Binası 
depreme karşı güçlendirilmiştir ve bu süreçte yapılan çalışmaların yapının dinamik özelliklerine etkileri 
incelenmiştir. Deneysel modal analiz yöntemleri kullanılarak binanın doğal frekansları, mod şekilleri ve 
modal sönüm oranları belirlenmiştir. Depreme karşı güçlendirme çalışmaları, binanın taşıyıcı sistemine 
perde duvarlar eklenmesi ve mevcut kolonların mantolanması olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1. Güçlendirme öncesi ve sonrasında ETA-B Binası 

Bu kapsamda Haziran 2010 tarihinden itibaren bina üzerinde çeşitli bölgelere ivmeölçerler 
yerleştirilmiş ve binada günlük kullanımdan oluşan düşük seviyeli titreşimler aralıklı olarak kaydedilmiştir. 
Güçlendirmelerin yapılabilmesi için öncelikle taşıyıcı olmayan tuğla duvarlar yıkılmıştır. Yıkım sürecinde 
kaydedilen düşük seviyeli titreşimlerin analizi sonucunda, binanın dinamik rijitliği ile ilişkili olan modal 
frekans değerlerinin % 10 azaldığı görülmüştür. (Binanın birinci öteleme frekansı 2,98 Hz’den 2,64 Hz’e 
inmiştir). Bu değişim yapıların modellenmesinde genellikle göz önüne alınmayan taşıyıcı olmayan 
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duvarların binanın doğal frekansına etkisini göstermektedir. Bina üzerinde güçlendirme yapılmadan önce ve 
yapıldıktan sonra kaydedilen düşük seviyeli titreşimlerin analizi sonucunda ise modal frekans değerlerinin 
güçlendirme sonrasında % 100 arttığı görülmüştür. (Binanın birinci öteleme frekansı 2,64 Hz’den 5,18 Hz’e 
çıkmıştır). Bina üzerinde yapılan güçlendirme çalışmaları göz önüne alındığında bu artış beklenilen 
yöndedir. 
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Şekil 2. Düşük seviyeli titreşime bağlı modal analiz sonuçları 

Modal sönüm oranlarının uygulanan kuvvete bağlı olarak değişimini belirlemek için sallama aygıtı 
kullanılarak deneyler yapılmıştır. Bu aygıt farklı eksantrisite ve frekansta dönebilen kütlelerden 
oluşmaktadır. Bu iki parametreye bağlı olarak uygulanan kuvvet değiştirilebilir. Zorlanmış titreşim 
testlerinden modal sönüm oranlarının uygulanan kuvvete doğrusal bağlı olarak azaldığı görülmüştür. 
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Şekil 3. Zorlanmış titreşime bağlı modal sönüm oranları 
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BA KENAR KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİ İÇİN YENİ BİR DENEY SİSTEMİ 
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Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 
saykac@gazi.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Betonarme elemanlar üzerine yapılan deneysel çalışmalarda kenar kolon-kiriş sistemlerinin model 
olarak temel alındığı sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Özellikle kiriş, kolon veya birleşim deneylerinde bu 
türden bir deney sistemi tercih edilmektedir. Ancak yapılmış olan deneysel çalışmalarda genellikle seçilmiş 
olan deney sistemlerinin gerçek durumu yeterince yansıtamadığı görülmüştür. Birçok durumda kolon ve kiriş 
uçlarında, deprem kaynaklı, oluşan iç kuvvetlerin bazıların ihmal edildiği ve oluşturulan iç kuvvetler 
arasındaki oranların gerçek yapıdaki durumu pek yansıtamadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmaların 
birçoğunda deney elemanları sadece aynı düzlemdeki kiriş ve kolonlardan oluşturulmuş, döşeme ve düzlem 
dışındaki alın kirişi ihmal edilmiştir. Diğer bazı araştırmalarda ise gerçek durumu olabildiğince benzeştirmek 
için oldukça pahallı yükleme ve deney sistemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada, 
özellikle deprem sırasında, kenar bir düğümün kolon ve kirişlerinde oluşan iç kuvvetlerin tümünü ve istenen 
oranlarda oluşturabilecek ucuz bir deney sistemi geliştirilmiştir. Bu yeni sistemde üç boyutlu sayılabilecek 
deney elemanları başarı ile test edilmişlerdir. 

YÖNTEM: 

Deney sistemi izostatik parçaların, yine izostatik olarak birleştirilmesiyle oluşturulmuştur, Şekil 1.  
Depremden dolayı elemanlarda oluşan iç kuvvetleri oluşturabilmek için ana yük (P0) deney sistemine tekbir 
noktadan uygulanmakta ve bu yük kiriş ve kolon uçlarına istenen oranlarda dağıtılmaktadır. Elemanlarda 
oluşturulan iç kuvvetler, moment kolları değiştirilerek istenen oranlarda uygulanabilmektedir. Öncelikle ana 
yük, düşey duran çelik bir dağıtma kirişinin hesaplanmış bir noktasına uygulanmakta ve bu kirişin 
reaksiyonlarından biri (P1) kolonun eksenel yükünü, diğeri (P2) ise kirişin kesme kuvvetini oluşturmaktadır. 
Ana yük etkisi ile sistemde bir devrilme momenti oluşmakta ve bu moment yine bir kuvvet çifti ile (P3 ve P4) 
dengelenmektedir. Bu kuvvetlerden biri (P3) alt kolonun kesme kuvvetini oluşturmaktadır. Diğer kuvvet (P4) 
ise yatay duran çelik bir kiriş ile tekrar istenen oranlarda ikiye bölünmektedir. Bu kirişin soldaki reaksiyonu 
(P5) üst kolonun kesme kuvvetini oluşturmakta, sağdaki reaksiyon (P6) ise alt ve üst kolonlar arasındaki 
kesme kuvveti farkını oluşturmak için düğüm bölgesindeki alın kirişinin uçlarına uygulanmaktadır. Burada 
oluşturulan iç kuvvetlerin deprem nedeni ile oluşan iç kuvvetler olduğu unutulmamalıdır. Bazı 
araştırmalarda kolonlarda düşey yüklerin etkisi ile oluşan eksenel kuvvetler (Ng) de değişken olarak ele 
alınmaktadır. İstenmesi durumda bu yük, kolon uçlarına yerleştirilen rijit çelik levhalara ard germe verilerek 
kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Geliştirilmiş olan deney sistemini test etmek için birleşime yük aktaran 
reaksiyonlar (P6) yük-hücresi yardımı ile ölçülmüş ve bu yükün ana yüke bağlı değişimi Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Bu şekildeki grafiklerden birincisi (P6ÖLÇ) ölçülmüş reaksiyonları göstermektedir. İkinci grafik 
(P6LH) şekil değiştirmelerin etkisi ihmal edilerek, üçüncü grafik (P6NLH) ise şekil değiştirmeler de göz önüne 
alınarak izostatik sistemden hesaplanmış reaksiyonları göstermektedir. Görüldüğü gibi doğrusal olmayan 
reaksiyonlar (P6NLH), ölçülen değerlerle (P6ÖLÇ) oldukça iyi bir uyuşum göstermektedir. Doğrusal hesap ile 
hesaplanmış reaksiyonlardaki (P6LH) hata oranı başlarda sıfır düzeyinde iken, artan deformasyonlara bağlı 
olarak %2’lere kadar çıkmıştır. Önerilen yükleme sisteminin oldukça iyi çalıştığı ve gerçek yapıda oluşan 
deprem kaynaklı yüklerin başarılı bir şekilde model elemanları üzerinde de oluşturulabildiği görülmüştür. 
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BİNDİRMELİ EKLİ DONATILI BETONARME KOLONLARIN FARKLI 

EKSENEL YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞI 
 

Çağlar GÖKSUa, Halil YILDIZb ve Alper İLKİa 
a İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul 

b İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 
goksuc@itu.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Ülkemizdeki mevcut yapıların büyük bir kısmında tasarım eksiklikleri ve uygulama yanlışlıkları 
bulunmaktadır. Özellikle beton kalitesinin düşük olduğu binalarda kolon boyuna donatı bindirme boyunun 
yetersiz olmasından kaynaklanan göçme durumları sıklıkla görülmektedir. Bindirme boyunun uzunluğuna 
bağlı olarak, mevcut betonarme yapıdaki donatı ve beton arasındaki aderans olumsuz yönde etkilenmekte ve 
yapı elemanlarının dayanımlarında önemli ölçüde düşüşler yaşanmaktadır. Bu durum özellikle düz 
donatıların yaygın olarak kullanıldığı eski yapılarda ciddi risk oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda mevcut eski binaları yansıtması amacıyla beton basınç dayanımı 10 MPa olan ve düz 
donatıya sahip konsol kolon numuneler imal edilmiştir. İmal edilen düşük dayanımlı betonarme konsol 
kolonlarda yetersiz boyuna donatı bindirme boyunun farklı eksenel yükleme durumlarında kolon davranışına 
etkisi incelenmiştir. 

YÖNTEM: 

Numuneler giderek artan yön değiştiren tekrarlı yatay kuvvet etkisi altında farklı eksenel yükleme 
oranlarında test edilmiştir. Tüm numunelerin boyutları özdeş olup, kesitleri 200 mm×300 mm,  yüksekliği 
1800 mm olan kolonlar, 700×700×500 mm boyutunda bir temel üzerine oturtulmuştur. Numuneler 
tasarlanırken, eğilme etkilerinden dolayı göçecek şekilde boyutlandırılmıştır.  

Deneyler İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda 
yapılmıştır. Numuneler rijit bir yükleme duvarı önünde, laboratuvar döşemesine yüksek mukavemetli 
bulonlarla sabitlenmiş, düşey yük ise öngerme halatları ve bir kriko aracılığı ile etkitilmiştir (Şekil 1). 

Ölçüm sistemi yerdeğiştirmeölçerler, şekildeğiştirmeölçerler ve yükölçer ile MTS verenin dahili 
yükölçeri ve yerdeğiştirmeölçerinden oluşmaktadır. Bu ölçme cihazlarından gelen veriler veri çoğaltma 
kutusuna, ardından veri toplayıcıya ulaşmaktadır. Toplanan veriler daha sonra işlenmek üzere bilgisayara 
aktarılmaktadır. Kolonun ortalama kesit eğriliklerini belirleyebilmek üzere farklı ölçüm boylarında 
yerdeğiştirmeölçerler kolona paralel düşey doğrultuda yerleştirilmiştir. Kolonun yatay yer değiştirmesini 
ölçmek için kolon orta noktasından ve hidrolik verenin başlığının orta noktasından yatay yönde 
yerdeğiştirmeölçerler kolona dik olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca temelde meydana gelebilecek olası dönmeler 
ve yerdeğiştirmeler için yerdeğiştirmeölçer kullanılmıştır. 

Deneyler sonrasında gözlenmiş olan hasar gelişimi, göçme şekli, rijitlik değişimi, süneklik, enerji 
yutma kapasitesi gibi parametrelerden yararlanılarak düşük beton dayanımlı boyuna donatıları bindirmeli 
ekli kolonların yön değiştiren tekrarlı yük etkileri altındaki eğilme davranışı açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 1. Deney düzeneği 

Deney sonuçları değerlendirilirken yükleme düzeneğinin özelliklerinden kaynaklanan düzeltmeler 
yapılmış, tüm değerlendirmelerde düzeltilmiş yük ve eğilme momenti değerleri kullanılmıştır. 

Deneysel çalışmanın devamı olarak, benzer özelliklerde kolonların yatay yükler altındaki 
davranışlarını tahmin etmeye yönelik modelleme çalışmaları devam etmektedir. 
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SPİRAL DONATILI BETONARME KOLONLARIN BURULMA 

DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 
 

Selim PULa, Metin HÜSEMa ve Ömer SOLEYb 
a Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon 

b İnşaat Yüksek Mühendisi 
spul@ktu.edu.tr, mhusem @ktu.edu.tr, omersoley@hotmail.com 

 
 

AMAÇ: 

Beton ve betonarme üzerinde yapılan sayısız araştırmalara rağmen betonarme elemanlarda burulma 
etkisinin, özellikle deneysel olarak, yeterince incelendiğini söylemek henüz mümkün değildir. Bu çalışma 
kapsamında öncelikle, üretilecek olan spiral donatılı ve çember etriyeli betonarme kolonların salt burulma ve 
eğilmeli burulma etkileri altındaki davranışlarının deneysel olarak incelenmesi planlanmaktadır. Bu 
incelemenin ardından, sonlu elemanlar yöntemini kullanan bir paket program ile deney elemanlarının lineer 
olmayan modellemesi gerçekleştirilecektir. Deneysel ve teorik davranışların karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi sonucunda burulma ve/ya da eğilmeli burulma etkisi altındaki spiral donatılı betonarme kolonlar 
için bazı ifadelerin önerilmesi hedeflenmektedir. 

YÖNTEM: 

Spiral donatılı betonarme kolonlarda salt burulma ve eğilmeli burulma etkilerinin inceleneceği bu 

çalışmada 6φ14 boyuna donatıya sahip 250mm çapında, 1300mm yüksekliğinde, 1:2 ölçekli dairesel kesitli 
kolonlar üretilecektir. Kolonların diğer tüm özelikleri aynı olup, sadece enine donatı olarak kullanılacak 

φ8’lik spiral donatının adımları 50mm, 100mm ve 200mm olacak şekilde üç ayrı düzenleme öngörülmüştür. 
Rijit döşemeye bağlanacak betonarme kolon deney elemanlarına 280 kN kapasiteli hidrolik aktüatör 
yardımıyla deplasman kontrollü çevrimsel yatay yükleme uygulanacaktır. İlk kolon serisine, salt burulma 
momentini uygulayabilmek için kolonların eksenine, beton dökümü sırasında üstten gömülmüş bir çelik mile 
rulmanlı olarak oturtulan ve rijit duvara bağlanan bir sistem tasarlanmıştır. Böylece deney kolonu üzerinde 
yatay yüklemeden dolayı herhangi bir eğilme momenti oluşmaksızın sadece burulma momenti etkisi 
oluşmaktadır (Şekil 1). Bu sistem KTÜ Yapı ve Malzeme Laboratuvarında 2004 yılında inşa edilmiş olan, 
planda “L” şeklindeki, 60cm kalınlıklı betonarme rijit duvar için oldukça uygundur. İkinci kolon serisinde 
ise eğilmeli burulma momenti etkisi uygulanması planlandığından, deney kolonlarının, yukarıda açıklanan 
tertibatla üstten bağlanmadan serbestçe yatay yüklemeye maruz bırakılması yeterli olacaktır (Şekil 2). Deney 
elemanlarına uygulanan yük, 500 kN kapasiteli yük hücresiyle, oluşan yerdeğiştirmeler ise 200mm kapasiteli 
yaylı LVDT’ler kullanılarak ölçülmektedir. Alınan veriler, saniyede 8 veri kaydedebilen 32 kanallı data-
logger’a aktarılmaktadır. 

Halen devam etmekte olan çalışmada, birinci kolon serisine ait, spiral adımı 50mm ve 100mm olan 
kolonların salt burulma altındaki deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerden elde edilen burulma 
momenti-dönme açısı ilişkileri aşağıda, Şekil 3 ve Şekil 4’de verilmektedir. Bu eğrilerdeki asimetrik 
davranışın, çevrimsel yükün spiral donatıyı bir yönde sıkmaya ve diğer yönde gevşetmeye (açmaya) 
çalışmasından ileri geldiği anlaşılmıştır.  
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Şekil 1. Salt burulma momenti deney düzeneği 
Şekil 2. Burulma momenti + eğilme momenti deney 

düzeneği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3. Salt burulmalı, 50mm adımlı kolonda 
burulma momenti-eksenel dönme ilişkisi 

Şekil 4. Salt burulmalı, 100mm adımlı kolonda burulma 
momenti-eksenel dönme ilişkisi 

 
Spiral donatılı betonarme kolonların burulma davranışının spiral adımlarının değişimine göre 

incelenmesinden sonra, aynı geometriye sahip kolonlar çember etriyeli olarak da üretilip aynı deneylere tabi 
tutulacaktır. Tüm deneylerden sonra kırılmış deney elemanlarının uygun teknikle onarıldıktan sonra C-FRP 
ya da G-FRP kumaşlarla sargılanıp güçlendirildikten sonra tekrar denenmesi ile, uygulanan onarım-
güçlendirmenin etkinliğinin de araştırılması planlanmaktadır. 

 

Rijit duvar Rijit duvar 

Aktüatör 

Deney 
elemanı 

Tutucu 
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BETON ÇEKİRDEKLİ KOMPOZİT ÇELİK KOLON DAVRANIŞININ DENEYSEL 

ARAŞTIRILMASI 
 

Fatih ALTUN ve Oğuz DÜĞENCİ 

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri 
faltun@erciyes.edu.tr, dugenci@erciyes.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Çelik yapılar, yanal ötelenme veya yüksek basınç etkisinden dolayı, kolonlarda oluşan ikinci 
mertebe etkisi ile istenilen enerji yutma kapasitesine ulaşamadan göçebilmektedir. Proje aşamasında kapasite 
tasarımı esaslarına göre tasarlanan yapılarda oluşacak bu olumsuz durum, yapıdan beklenen performansın 
oluşmasını engelleyebilmektedir. Bu sebeple yapılarda, çelik profil en kesitlerini artırmak yerine, enerji 
tüketim kapasitesinin yüksek olmasından dolayı kompozit kesit olarak çelik ve beton malzemelerin birlikte 
kullanımı son dönemde yaygınlaşmaktadır. Özellikle çelik ile betonun birlikte kullanımı sonucunda elde 
edilen kesitlerin yük altındaki davranışı, eleman ve yapı kapasitelerine olan katkısı, teorik çalışmaların yanı 
sıra deneysel çalışmalarla desteklenmesi önemlidir. Çelik elemanlardaki en kesit çeşitliliği, çelik ve beton 
sınıfları, en kesit teşkilindeki geometri ve boyutlar düşünüldüğünde, deneysel çalışmaların önemini 
artırmaktadır. 

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem Araştırma Laboratuarlarında yapılacak 
deneysel çalışmalar kapsamında, beton ve çeliğin aynı kesitte kullanıldığı kompozit kolonların davranışları 
deneysel olarak araştırılacaktır. 

YÖNTEM: 

Deneysel çalışma kapsamında 4 adet kompozit kolon numunesi üretilecektir. Numunelerde U100 
çelik profili ve C30 beton sınıfı kullanılacaktır (Şekil 1.). Birinci numunede (referans), U100 profilinin 
bağlantıları karesel geometride olacak şekilde, dıştan bağ levhaları ile kaynaklı birleşim yapılarak içerisi boş 
bırakılacaktır. İkinci numunede aynı kesit içerisi C30 sınıfında beton ile doldurulacaktır. Üçüncü numunede 
ise, birinci numune profil gövdesi ağırlık merkezinden geçen ve düşeyde belirli aralıklarla teşkil edilen 
bağlantı çubukları ile birbirine bağlanarak üretilecektir. Dördüncü numune olarak, üçüncü numunenin en 
kesit içerisi C30 sınıfında beton doldurularak üretilecektir. 

 

1.
Numune

(Referans)

3.
Numune

2.
Numune

U100Bağlantı
Levhası

İlave
Bağlantı
ÇubuğuBeton

4.
Numune

Beton

 

Şekil 1. Üretilecek deney numunesi enkesitleri 
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Numunelerin kolon davranışını tam olarak sağlaması amacıyla, eksenel kuvvet ile birlikte eğilme 
kesit tesirlerinin oluşması için, kolon üst ucundan yanal yükleme de yapılacaktır (Şekil 2.). Bu amaçla deney 
düzeneğinde yükleme için hidrolik krikolar kullanılacaktır. Sabit eksenel yük değeri altında deplasman 
kontrollü yükleme ile kolonların davranışları deneysel olarak araştırılacaktır. Yatay yükleme sonucu 
deplasmanlar her bir yükleme adımı için numunelere bağlanacak LVDT’ler yardımıyla bilgisayara Data 
Logger ile aktarılacaktır. 

Yük Hücresi

Yükleme
Krikosu- 2

Gergi Çubuğu

Eksenel Yük
Düzeneği

Yük Hücresi

Yükleme
Krikosu-1

Yükleme
Duvarı

 

Şekil 2. Deney düzeneği 

Sonuç olarak, yük değerlerine karşılık olarak tepe noktasındaki deplasman değerleri elde edilecek ve 
histerisis eğrileri, tepe ve orta nokta deplasmanları, enerji yutma kapasiteleri grafikleri çizilip, eğri altındaki 
değerleri hesaplanarak ortaya konulacaktır. Elde edilen sonuçlar ile kolon performansları belirlenerek 
önerilen kompozit kesitin etkinliği incelenmiş olacaktır. 



Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı - 2011 
14-15 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 

 88 

ÇELİK LİF KATKILI BETONARME KOLONLARIN BİLEŞİK EĞİLME ETKİSİ 

ALTINDA PERFORMANSLARININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI 
 

Fatih ALTUN ve Tamer DİRİKGİL 

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri 
faltun@erciyes.edu.tr, dirikgil@erciyes.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Kolonlar, taşıyıcı sistemde düşey ve yatay yükleri temel sistemine güvenle aktarabilme ve rölatif kat 
ötelemelerinin hasar sınır durumları içerisinde kalmasını sağlayabilme gereksinimi nedeniyle yapı güvenliği 
açısından önemlidir. Çerçeve sistemli yapılarda, düşey taşıyıcı elemanların kolonlardan oluşması sonucunda 
enerji tüketimlerinin yüksek olması gerekmektedir. Bileşik eğilme etkisi altındaki kolonların tasarımında 
ötelenme durumu, eğrilik durumu, narin veya kalın kolon olma durumu ve sargı durumları göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Çalışmada kullanılacak olan numuneler yanal ötelenmesi önlenmemiş, narin kolon tasarımı 
yapılması öngörülen elemanları temsil etmektedir. Bu kolonların sargı donatıları süneklilik düzeyi yüksek 
kolonların 2007 deprem yönetmeliği konstrüktif esaslarına uymaktadır. Bunun yanı sıra kullanılacak çelik lif 
ilavesi ile kolonun sünekliliği artırılarak göçme sınır durumunun ötesinde de taşıma gücü kaybedilmeden 
ötelenme yapılması ve enerji tüketimi amaçlanmaktadır. Numuneler farklı dayanımlara sahip betonlardan 
üretileceğinden, elastisite modülüne bağlı olarak rijitlikteki değişim sonuçları ortaya konulacaktır. Ayrıca, 
farklı oranlardaki çelik lif katkısının kolonun performans düzeyine ve taşıma gücü hesaplarına etkisinin 
araştırılması da amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 

Yürürlükteki deprem yönetmeliği, kolonların süneklik düzeyi yüksek ve normal kolonlar olarak 
tasarlanmasını öngörmektedir. Bu özellik, kolonların donatı düzenlerinin enerji yutma kapasitesi üzerindeki 
etkisine bağlı olarak belirlenir. Gerekli donatı düzeninin yanı sıra çelik lif katkısı, ilk çatlağın oluşmasını 
geciktirerek ve oluşacak çatlakların gelişmesini engelleyerek, enerji yutma kapasitesinin artmasına yardımcı 
olacaktır. Çalışmada, C30 ve C40 beton sınıfına sahip 2x3 adet numune üretilecektir. Betonarme kolon 
numuneleri çelik lif katkısız C30 ve C40 beton sınıfında referans numune olarak üretilecek, diğer 4 numune 
yine her bir beton sınıfından 30 ve 60 kg/m3 çelik lif dozajlı olarak üretilecektir. Kolon en kesit boyutları 
300x300mm ve kolonun yüksekliği temel hariç 2360mm dir. Temel yapısı rijit olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu amaçla, temel yapısı üzerinden açılan deliklerden geçirilen millerle rijit döşemeye numune temel yapısı 
ankrajlanarak rijitlik temin edilmiştir. 

Numunelerin bileşik eğilme etkisi altında taşıma gücü özellikleri ve performansları 28 günlük olarak 
incelenecektir. Kolonların eksenel yükleme durumları, taşıyıcı elemanın kolon olarak tasarlanıp 

hesaplanması ve sünek davranış sergileyebilmesi için 0.1 0.5c ck d c ckA f N A f≤ ≤  aralığında olacak şekilde 

her numune de sabit bir değerde olacaktır. Eksenel yükleme düzeneği, altta yatay ötelenmeye müsaade 
edecek şekilde, yükleme doğrultusunda hareket edebilen ve yeterli kalınlıkta dairesel kesitli iki çelik milden, 
eksenel yüklemenin yapılacağı kriko ve üstte bu krikonun mesnetleneceği çelik millere bağlanmış başlık 
aparatlarından mafsallı olarak teşkil edilecektir (Şekil 1). Yatay yükleme düzeneği, yük ve deplasman 
kontrollü olarak gerçekleştirilecektir. Deneyin başlangıcından taşıma gücüne ulaşma noktasına kadar yük 
kontrollü olarak yapılacak yatay yükleme, tepe noktasından sonra deplasman kontrollü olarak devam 
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ettirilecektir. Böylece çelik lif katkısının, elemanın göçme noktasına kadar enerji yutma kapasitesine olan 
etkisi incelenecektir. Deney verileri load cell, LVDT ve Potansiyometrik cetveller yardımıyla alınarak 
bilgisayara data logger ile aktarılacaktır. 

Sonuç olarak, yük değerlerine karşılık olarak deplasman değerleri elde edilecek ve histerisis eğrileri, 
tepe nokta deplasmanları, enerji yutma kapasiteleri grafikleri çizilip, eğri altındaki değerleri hesaplanacaktır. 
Elde edilen sonuçlar ile kolon performansları belirlenerek önerilen çelik lif tipi ve miktarının etkinliği 
incelenmiş olacaktır. 

 

 

Şekil 1. Yükleme düzeneği görünümü 
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ÇELİK ÇERÇEVE KOLON KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİNDE SİSMİK 

SÖNÜMLEYİCİ KULLANIMI 
 

Ali KÖKEN ve M. Alpaslan KÖROĞLU 

Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 
makoroglu@selcuk.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Neredeyse tamamına yakını deprem bölgesinde bulunan ülkemizde önemli ölçüde çelik yapı da 
bulunmaktadır.  Bu çalışmada, çok katlı yapıların sismik yükler altındaki davranışını iyileştirmek için, çelik 
kolon kiriş birleşimlerinde sismik sönümleyicilerin kullanıldığı deneyler yapılmaktadır. 

Çalışmada, depreme karşı çelik çerçeveli yapıların, deprem enerjisini sönümlemesi ve ağır 
depremler sonrasında kolon ve kirişlerde plastik mafsal oluşumunu engellemek amaçlanmaktadır. Hasarın 
kolon ve kirişe göre daha küçük ve onarımı veya değiştirilmesi daha kolay olan kolon kiriş birleşim 
bölgelerinde kullanılan sismik sönümleyicilerde oluşması ile deprem enerjisinin sönümlemesi 
beklenmektedir. Bu amaçla deprem yükünü benzeştiren tersinir tekrarlanır yükler altındaki sismik 
sönümleyicili çelik kolon kiriş birleşim bölgesi incelenmiştir. 

YÖNTEM: 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, çelik yapılarda özellikle son yıllarda sönümleyici kullanımı 
yaygınlaştığı görülmektedir. Özellikle Northridge (1994) ve Kobe (1995) depremlerinden sonra pasif enerji 
sönümleyicilerinin çelik yapıların farklı bölgelerinde kullanımı artmıştır. Bunun için farklı şekillerde ve 
farklı ebatlarda birçok sönümleyici türü kullanılmıştır. Ancak bu çalışmada da yapılan deneylerde olduğu 
gibi kolon kiriş birleşim bölgelerinde sönümleyici kullanımı yeni bir uygulamadır. Bu yeni uygulama bir 
deprem sonrası yapının hemen onarım ve güçlendirmesine imkân tanıyarak kullanımını sağlamaktadır.  
Literatürde kullanılan farklı geometrilerde metalik sönümleyici türleri vardır. 

S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Yapı Laboratuarındaki yükleme çerçevesine üzerinde, literatürdeki 
metalik sönümleyicilerin kesme dayanımlarının tespiti için kullanılan sistemlerden esinlenerek yeni bir 
deney sistemi oluşturulmuştur (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Metalik sönümleyicilerin kesme dayanımlarının tespiti için kullanılan sistem 
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Üretilen metalik sönümleyiciler (Şekil 2) bir tarafı uygun bulonlar kullanılarak kirişe sabitlenmiş, 
diğer tarafına ise hidrolik kriko vasıtasıyla tersinir tekrarlanır yük uygulanmıştır. Tersinir tekrarlanır 
yükleme deplasman kontrollü yapılmıştır. Yük hücresinden elde edilen yük değeri ve potansiyometrik 
cetvelden elde edilen deplasman değerleri coda programı vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Her 
deney için yük- deplasman eğrisi çizilmiştir. 

 

Şekil 2. Kesme dayanımı tespit için kullanılan metalik sönümleyicilerin fotoğrafları 

Metalik sönümleyicilerin kesme dayanımlarının tespiti için yapılan çalışmalardan sonra elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda kolon kiriş birleşim bölgesini modelleyecek düzenek tasarlanmıştır (Şekil 4).  
Metalik sönümleyicilerin çelik kolon kiriş birleşim bölgelerinde kullanıldığında meydana gelecek davranışın 
incelenebilmesi için standart alın levhalı bir birleşim tasarlanmış (Şekil 3) ve numune hazırlanarak tersinir 
tekrarlanır yük altındaki davranışı incelenmiştir. 

 

Şekil 3. Alın levhalı referans numune 

Bundan sonra ise, yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda düğüm noktasında 
sismik sönümleyici kullanılmış çelik kolon-kiriş birleşimli numuneler oluşturularak test edilecektir. 
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YETERSİZ DETAYLANDIRILMIŞ BETONARME ELEMANLARDA 

BİNDİRMELİ EK BOYUNUN YANAL YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE ETKİSİ 
 

A. Murat TÜRK ve Cumhur COŞGUN 

İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul 
murat.turk@iku.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Ülkemizdeki deprem gerçeği göz önüne alındığında, mevcut betonarme binaların büyük bir 
kısmının, can ve mal kayıp riskini azaltmak için güçlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu binaların eski 
şartnamelere göre projelendirilmiş olmaları ve/veya uygulama esnasında bilgisizlik, kontrol eksikliği vb. 
sebeplerle gerekli detaylara sahip olarak inşaa edilmemesi bunda önemli rolü oynamaktadır. Ülkemizde bu 
tür binaların deprem performansı önemli ölçüde düşük dayanımlı beton kullanımı, yetersiz sargılama, 
yetersiz bindirmeli ek uzunluğu gibi süneklik açısından önemli detayların eksikliğinden etkilenmektedir. Son 
büyük depremlerde de betonarme binaların yapısal elemanlarının yetersiz deformasyon kapasitesi nedeniyle 
ciddi hasar gördükleri bilinmektedir. Türk Deprem Yönetmeliği'nde (TSC 2007) mevcut binaların depreme 
karşı dayanımının değerlendirmesinde, yapı elemanı kapasitesi hesaplanması, gelişmiş yapısal teorileri 
kullanılması ile nispeten kolay hale gelmiştir. Ancak beton ve çelik malzemenin homojen olarak 
davrandığını kabul etmesi, beton ve çeliğin tam kenetlendiğinin kabul edilmiş olması gibi kabullemelerin 
aksine, mevcut binalarda birçok yetersizlik mevcuttur bunlardan en önemli olanları ise düz donatı kullanımı, 
donatı bindirme boyunun yetersiz olması yetersiz sargılamadır. 2007 Deprem Yönetmeliği, Madde 7.4.15’ te 
verilen “ Betonarme elemanlarda kenetlenme veya bindirme boyunun yetersiz olması durumunda, kesit 
kapasite momentinin hesabında ilgili donatının akma gerilmesi kenetlenme veya bindirme boyundaki 
eksikliği oranında azaltılabilir” hükmü uygulamadaki yetersizlikler düşünüldüğünde yapılacak kapasite 
azaltma uygulamasının yeterli olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. 

YÖNTEM: 

Bundan yola çıkarak, İ.K.Ü. Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda yürütülen deneysel çalışmada, boyuna 
donatı bindirmeli ek uzunluğunun betonarme elemanın eğilme davranışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 200 
mm x 300 mm kesitli, düz yüzeyli S220 (fy = 220 MPa) kalitesinde uçları kanca yapılarak hazırlanmış donatı 

çubukları kullanılarak, 40 Φ, 20 Φ bindirmeli ekli ve sürekli (referans) olmak üzere üç farklı deney elemanı 
(ikiz elemanlar) hazırlanmıştır (Şekil 1). Karakteristik basınç dayanımı mevcut binalarda gözlenebilen 12 
MPa olarak ölçülmüştür. Bu deney numuneleri, eksenel yük uygulanmadan, monotonik artan tekrarlı eğilme 
etkisinde göçme bölgesine kadar (yaklaşık %5 kat arası ötelenme oranı) yüklenmiş olup, deneylerde elde 
edilen değerler analitik kapasite ile karşılaştırılmıştır (Şekil 2 ve Şekil 3). 

Deney sonuçları incelendiğinde, bindirmeli ek uzunluğunun önemli ölçüde eğilme kapasitesini 

etkilediği görülebilir. Referans deney elemanı ile 40 Φ boyunda bindirmeli ekler ile imal edilen deney 
elemanları, % 1 yanal ötelenme oranına kadar aynı davrandığını görülmüştür. Deprem Yönetmeliğinde 
yukarıda sözü geçen maddede yapılacak kapasite azaltmasının güvenli yönde olduğu söylenebilir. Bu 
deneylerin tersinir-tekrarlanır yükler altında yapılması daha doğru çıkarımlar yapılmasını sağlayacaktır. 
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Şekil 1. Referans deney elemanının donatı düzeni 

 

 

Şekil 2. Referans deney elemanının deney sonrası görünüşü 

 

 

Şekil 3. Deney elemanlarının yanal yük ve yanal deplasman eğrilerinin karşılaştırılması  
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DÜŞÜK DAYANIMLI BETONLARDA KENARA YAKIN KİMYASAL 

ANKRAJLARIN ÇEKME DAVRANIŞI 
 

Özlem ÇALIŞKANa, Salih YILMAZb ve Hasan KAPLANc 
a Bilecik Üniversitesi, Bilecik 

b Pamukkale Üniversitesi, Denizli 
c Epoka Üniversitesi, Arnavutluk 

ozlem.caliskan@bilecik.edu.tr, syilmaz@pau.edu.tr, hkaplan@epoka.edu.al 
 
 

AMAÇ: 

Mevcut betonarme yapıların güçlendirilmesinde kimyasal ankrajlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 
ankrajlardan bazıları çekme, bazıları kesme, bazıları da hem çekme hem kesme yüklerine karşı 
tasarlanmaktadır. 

Konu ile ilgili mevcut literatüre bakıldığında, ankraj çekme dayanımları ile ilgili olarak yapılmış 
deneysel çalışmaların daha çok normal dayanımlı betonlarda (20-50 MPa) yapıldığı görülmektedir. Az 
sayıda çalışmada ise C20 sınıfından daha düşük dayanıma sahip betonlar kullanılmıştır. Basınç dayanımı 10 
MPa ve altında olan betonlarda yapılmış ciddi bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Ayrıca, bu çalışmaların bir 
kısmında da deney düzeneğinin sadece sıyrılma veya kopmaya izin verecek şekilde kurulduğu 
görülmektedir. Özellikle düşük dayanımlı betonlarda koni göçmesi de beklenebilecek bir davranıştır. Az 
sayıda olan bu çalışmalarda da kenar etkisi göz önünde bulundurulmamıştır. Ülkemizde güçlendirilmekte 
olan yapıların önemli bir kısmı 10 MPa ve daha düşük beton dayanımına sahiptirler. Bu sebeple, önerilen 
proje kapsamında, ülkemiz betonarme yapı stoğunu temsil etmesi açısından düşük dayanımlı betonlara (10 
MPa) yapılan kenara yakın ankrajların çekme davranışının deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 

Gerçekleştirilecek çalışmanın Pamukkale ve Bilecik Üniversitelerinin işbirliğinde tamamlanması 
planlanmakta olup, çalışmanın deneysel kısmının Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Deprem ve Yapı 
Teknolojileri Laboratuarında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Deneyler kapsamında 150 adet epoksi ankraj ekilecektir. Bu ankrajlar 150×200×50 cm boyutunda 
donatısız beton bloklara ekilecektir. Piston ile çekme testi esnasında kopma biçimini rahat görmek açısından 
beton blok ile piston arasında destekler ile yükseltilmiş bir çelik kiriş kullanılacaktır. Bu işlemlerde pistona 
load cell (yük hücresi) bağlanarak yük ölçümü yapılacaktır. Aynı şekilde donatıya da deplasman ölçer 
bağlanarak çeşitli ölçümler her deney için yapılacaktır. Donatılar beton blok üst yüzeyine dik olarak 
ekilecektir. Ankraj çekme deneylerinde kullanılacak deney düzeneği Şekil 1’de verilmiştir. 

Çalışma kapsamında kullanılacak ankraj çapları, güçlendirme uygulamalarında kullanılan çaplar da 
dikkate alınarak; 16 mm, 20 mm ve 24 mm’dir. Açılacak delik çapı ise donatı çapından 4 mm fazla olarak 
belirlenmiştir. Ankrajlar, çapın 10, 15 ve 20 katı olacak şekilde ekilecektir. Kenar mesafesi olarak da ankraj 
çapının 10, 15 ve 20 katı alınacaktır. 
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Şekil 1. Deney düzeneği 

 
Hâlihazırda PAÜ’de yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiş 300’den fazla ankraj çekme deneyi 

verisi elde bulunmaktadır. Yapılacak çalışma sonunda deney sayısı artırılacak ve kenar etkisine yönelik daha 
fazla veri elde edilebilecektir. Çalışma sonunda düşük dayanımlı betonlarda kimyasal ankraj tasarımına 
yönelik öneriler getirilmesi de hedeflenmektedir. 
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BETONARME ELEMANLAR VE SİSTEMLER İÇİN DENEYSEL 

VERİTABANININ OLUŞTURULMASI 
 

M. Altuğ ERBERİK ve Özgür KURÇ 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 
altug@metu.edu.tr, kurc@metu.edu.tr 

 
 

AMAÇ: 

Yapı mühendisliğinde deneysel veriler çok değerlidir. Bunun birkaç nedeni vardır. Birincisi, 
yapıların esas davranışlarının incelenmesi ve buna bağlı olarak gerçekçi analitik modellerin oluşturulması 
için deneysel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci olarak, şu an yürürlükte olan Deprem Yönetmeliği’nde 
önerilenler de dâhil olmak üzere çeşitli güçlendirme yöntemlerinin etkisini görmek deneysel veri sayesinde 
mümkün olmaktadır. Son olarak mevcut deneysel veriler, farklı özelliklere sahip betonarme elemanların ve 
sistemlerin performans limitlerini belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Ancak deneysel verilerin yapı 
mühendisliği araştırmalarındaki önemine rağmen, Türkiye’deki pek çok üniversitenin yapı mekaniği 
laboratuvarında olduğu gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yapı Mühendisliği Laboratuvarı’nda 
da, son 40 yıl içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda betonarme eleman ve sistem deneylerinin veri 
birikiminin bir araya getirilmesi fikri hayata geçirilememiştir. Bu bağlamda ODTÜ tarafından yürütülmekte 
olan TÜBİTAK 1007 projesindeki hedeflerden biri ODTÜ deneysel veritabanını oluşturmak ve bu değerli 
bilgiyi bir web ara yüzü sayesinde Türkiye’deki ve dünyadaki ilgili tüm araştırmacılarla paylaşmaktır. 

YÖNTEM: 

ODTÜ deneysel veritabanının derlenmesi için mevcut deneyler iki ayrı kategoride incelenmektedir. 
Birinci kategoride yakın zamanda gerçekleştirilmiş, araştırmacısına ve dijital verisine ulaşılabilecek 
betonarme eleman ve sistem deneyleri yer almaktadır. İkinci kategoride ise göreceli olarak daha eski 
zamanda gerçekleştirilmiş, araştırmacısına ulaşılamayan, ya da araştırmacısına ulaşılsa bile dijital verilerine 
ulaşılamayan betonarme eleman ve sistem deneyleri bulunmaktadır. İlk olarak birinci kategoriye dâhil 
deneyler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu kategoride yer alan çok sayıda eleman (kiriş, kolon, birleşim) ve 
sistem (çerçeve) deneyi veritabanına dâhil edilmiştir. Böylece şu anda veritabanında farklı araştırma 
alanlarında (yapısal performans, güçlendirme teknikleri, yönetmelik gerçeklemesi, deney tekniği, model 
ölçümlemesi, vb.) çok sayıda deneyin verisi bulunmaktadır. İkinci kategoride yer alan deney verilerini ise 
dijital ortama aktarmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yukarıda bahsedildiği şekilde toplanan deneysel verilerin paylaşılması amacıyla web tabanlı bir 
uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen bu uygulamada veritabanı yapısı, Avrupa Birliği 7. Çerçeve SERIES 
projesi kapsamında kullanılacak olan yapıyla uyumludur.  Bunun böyle olmasının nedeni, gelecekte SERIES 
projesinde oluşturulmakta olan dağıtık veritabanı ile koordinasyonlu olarak çalışabilmek ve Avrupa’daki 
birçok üniversitenin ve araştırma laboratuvarının deneysel verilerine dağıtık veritabanı üzerinden 
ulaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda geliştirilmekte olan veritabanı, hiyerarşik bir veri sınıflandırmasına 
sahiptir. Bu sıralamada en üstten en alta doğru sırasıyla deneyin ait olduğu proje, deney elemanı, deney ve 
deney verileri (okumaları) gelmektedir. Böylece hem deney verilerinin veritabanına yüklenmesi, hem de 
araştırmacıların aradıkları verilere kolaylıkla ulaşabilmeleri sistematik bir şekilde sağlanmaktadır. Web 
tabanlı uygulama gerek güvenlik gerek güvenirlilik üstünlükleri nedeniyle Linux işletim sisteminde çalışacak 
şekilde geliştirilmiştir. 
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Nihai olarak hedeflenen, sadece ODTÜ deney verileri ile oluşturulan bir veritabanı değil, aynı 
zamanda Türkiye’deki diğer üniversiteler ve araştırma kurumlarının katılımıyla çok geniş bir veritabanı 
oluşturup, bu bilgiyi tüm araştırmacıların kullanımına açmaktadır. Böylece Türkiye’nin değişik yerlerinde 
yürütülmekte olan deneysel çalışmaları bir çatı altında toplamak ve araştırmacıların yapılan tüm çalışmaları 
öğrenmesini ve paylaşmasını sağlayan çok katılımcı ve akademik anlamda üretken bir ortam yaratmak 
mümkün olacaktır. 
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