ÖNSÖZ
Deneysel araştırmalar, mühendisliğin tüm alanlarında olduğu gibi İnşaat Mühendisliği alanında
da teorik bilgilerin pekiştirilmesi ve teoriyle uygulama arasındaki uyumun ortaya konulabilmesi
açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yapılan deneylerin teoriye, teorinin de deneylere
katkısının sağlanması, ancak araştırmaların bilinçli olması ve elde edilen bilgilerin
değerlendirilmesinde metodik yaklaşımlar ele alınmasıyla mümkündür. Bu nedenle, deneysel
çalışma yapmanın maliyetli ve büyük emek gerektirdiği dikkate alınarak, deney yapmış olmak
için deneysel araştırmalar yapmaktan kaçınmak dikkate değerdir.
Yapı mekaniği laboratuvarları toplantısı Türkiye’de yapı mekaniği alanında çalışmalar yapan
bir çok akademisyenin çalışmalarını paylaşarak, çalışmaları ile ilgili bilgi alış-verişi imkanı
bulduğu, deneyimli akademisyenlerin değerli görüşleri ile çalışmalarına katkı sağlama şansı
elde ettiği ortak bir platform olması açısından, özellikle genç araştırmacılar açısından önemli
bir yere sahiptir. Toplantının bir diğer önemli misyonu ise deneyimli akademisyenlerin bilgi
birikimlerini paylaşmalarına, genç araştırmacıların yoluna ışık tutmalarına ve bu alanda çalışan
tüm akademisyenlerin ortak platform sayesinde tanışmasına olanak sağlamasıdır. Ülkemizdeki
laboratuvarlarda devam eden yapı mekaniği deneylerinin bütünlüğünün sağlanması, benzer
araştırmaların mükerrer olarak yapılmasının engellenmesi, yapılmış deneysel araştırmalardan
hareketle yeni deney konularının tartışılması ve araştırılması, ayrıca gerekli başlıkların ortaya
konulabilmesi amacıyla bu toplantının düzenlenmesi ve devamının sağlanması bizler için
önemli bir gayedir.
Araştırma amaçlarının ortaya konulması ve yeni araştırmalara yön vererek ülkemizde bir
bütünlük sağlanması amacıyla yapılan Yapı Mekaniği Laboratuvarları toplantılarının ilki 2001
yılında Ankara-TÜBİTAK’da yapılmıştır. Bu toplantının başlatılmasında ve gelişerek
ilerlemesinde çok önemli emekleri olan Prof. Dr. Uğur Ersoy, Prof. Dr. Mete Sözen ve Sn.
Ender Arkun’a teşekkür ederim. Bu toplantıların ikincisi 2003 yılında Konya Selçuk
Üniversitesinde Prof. Dr. Yaşar Kaltakçı’nın, üçüncüsü önemli bir aranın ardından 2011 yılında
Kocaeli Üniversitesinde Doç. Dr. Şevket Özden’in ve dördüncüsü ise 2013 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Metin Hüsem’in öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu
toplantılardaki sıcak ev sahipliklerinden ve göstermiş oldukları ciddi öz verilerden dolayı
saygıdeğer öğretim üyelerimize teşekkür ederim. 2015 yılı Mayıs ayında Kayseri’de Erciyes
Üniversitesi’nde beşincisini düzenleyeceğimiz toplantıyı layıkıyla gerçekleştirmeyi ümit
ediyoruz. Her zaman girişimcilik ruhunun ön planda olması, ekonomimize sağladığı katkıları
ve Erciyes’ten esinlendiği yüksek ufuklar ile güzide şehrimiz Kayseri’nin bu toplantıya ev
sahipliği yapacak olması önemli ve manidardır.
Bu toplantıların İnşaat Mühendisliğindeki laboratuvar araştırmalarına önemli katkılar
sağlayarak genç araştırmacılara yeni ufuklar çizeceği kanaatindeyim. Toplantı sonucunda,
ülkemiz için önemli bir doğal problem olan depreme karşı ciddi ortak projeler ortaya
konulacağına inanıyor ve ümit ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerimle; dinamik yapısı, sıcak ve samimi ev sahipliği ile önemli bir yere
sahip olan Kayseri’de sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı en kalbi duygularla
ifade etmek isterim.
Prof. Dr. Fatih ALTUN
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BETONARME YAPILARDA DOLGU DUVAR
ETKİSİ ÜZERİNE ÜÇ BOYUTLU DENEYSEL ÇALIŞMA
Hasan KAPLAN, Nihat ÇETİNKAYA, İbrahim Hakkı ÖZİÇ, Enis BAŞ, Hüseyin GÜVEN
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AMAÇ:
Mimari fonksiyonları yerine getirmek için kullanılan dolgu duvarların yapıya sadece zati yük
olarak etkilediği, sistem davranışına etki etmediği kabul edilmektedir. Yapılan deneysel çalışmalar ve
yaşanan depremler dolgu duvarların sistem davranışına olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğunu
göstermektedir. Dolgu duvarların kontrolsüz davranışları can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Dolgu
duvarların kesit ve malzeme özelliklerine göre, sistem davranışına etkilerinin tasarım ve mevcut
binaların deprem bakımdan değerlendirilmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada 1/3
ölçekli, üç boyutlu, betonarme modeller yalın, sıvalı ve sıvasız dolgu duvarlı olarak üretilecek ve
denenecektir. Deprem bakımından güvensiz mevcut betonarme yapıları temsil edecek şekilde üretilen
üç boyutlu yapı modelinin denenmesi ile dolgu duvarların düzlem içi ve düzlem dışı davranışları, dolgu
duvarların sistemin yatay yük taşıma kapasitene katkısı, dolgu duvarlar üzerine yapılan sıvanın taşıma
kapasitesine katkısı, döşemelerin sisteme rijit diyafram etkisi, yatay kat ötelenmelerinde dolgu duvarın
katkısı, dolgu duvarlardaki kapı ve pencere boşluklarının sistem davranışına etkileri gibi birçok veri
hakkında değerlendirme yapılabilecektir.

YÖNTEM:
Deney modelleri mevcut yapıları temsil edecek şekilde; düşük dayanımlı beton (C12), S220
donatı, kenetlenme ve bindirme boyları yetersiz, etriye sıklaştırması olmayan ve etriye kancalarının 90 0,
dolgu duvarlarda ise kapı ve pencere boşlukları olacak şekilde üretilmiştir. (Şekil 1).

Şekil 1: Üç boyutlu deney modeli
Mevcut yapılardaki servis ve diğer yüklemeleri temsil edecek şekilde; kolonların eksenel yük taşıma
kapasitesinin %65 i kadar düşey yük uygulanacaktır.
Yükleme Düzeneği
Yapılacak deneylerde model binalar, tersinir tekrarlı yükler altında denenecektir. Yükleme üç
katlı yapının 2. ve 3. kat düzeyinden uygulanacaktır. Deneylerde kullanılan hidrolik veren statik olarak
280 kN, dinamik olarak 200 kN yükleme ve 200 mm yer değiştirme kapasitesine sahiptir. Bilgisayar ile
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kontrol edilebilen veren ile deplasman kontrollü yükleme yapılacaktır (Şekil 2).

Şekil 2: Yükleme düzeneği
Ölçüm Düzeneği
Model yapılarda veri okumalarında; kat ötelenmeleri için 8 adet, zemin kat kolon uçlarında
moment eğrilik ölçümleri için 6 adet, duvarların düzlem dışı davranışı için 21 adet, duvarların düzlem
içi davranışı için 12 adet ve yükleme esnasında modelin burulma kontrolü için 2 adet olmak üzere
toplamda 49 adet deplasman ölçer kullanılacaktır Deplasman ölçerlerin boyutlarına göre yerleşim planı
Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3: Deplasman ölçer yerleşim planı
Sayısal Çözümler
Literatürde; dolgu duvarlı çerçevelerin yatay yükler altındaki davranışlarının incelenmek için
basınç çubuğu metodu ve sonlu elemanlar modeli olmak üzere iki metot kullanılmaktadır. Bu çalışma
kapsamında üç boyutlu yapı modeli duvarlı ve duvarsız olarak, hem eksenel basınç çubuğu hem de sonlu
elemanlar metodu ile çözümlenerek modellerin belirlenen noktalardaki deformasyonları, kritik
kesitlerdeki kesit tesirleri ve gerilme durumları tespit edilecektir (Şekil 4).

Şekil 4: Sayısal modeller
Model binaların; kat ötelenmeleri, yük taşıma kapasiteleri, duvarlarda düzlem içi ve düzlem dışı
deformasyonları karşılaştırılacaktır. Yükleme ve deplasman durumuna göre duvarlardaki hasar
oluşumları tespit edilecektir. Her bir modelin sayısal çözümlerindeki dolgu duvarlar; basınç çubuğu ve
sonlu eleman metotları kullanılarak modellenecek ve elde edilecek sonuçlar karşılaştırılacaktır.
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DELİKLİ ÇELİK LEVHALARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA
DUVARLARIN ÇERÇEVE DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (SONUÇLAR)
Eray ÖZBEK1, Bengi AYKAÇ1, İlker KALKAN2, Sabahattin AYKAÇ1
1
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AMAÇ:
Ülkemizdeki nüfusun %98’i deprem riski altında yaşamaktadır. Betonarme perde duvarların
büyük depremlerde yapıların ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi olduğu
bilinmektedir. Bu çalışmada, tuğla dolgu duvarlara sahip mevcut betonarme çerçeveler delikli çelik
levhalar kullanılarak çeşitli tekniklerle güçlendirilmeye çalışılmıştır. Oluşturulan bu yeni sistemlerin
süneklik bakımından ideal bir betonarme perde duvar davranışına yaklaştırılabilmesi hedeflenmiştir.
Son yıllarda benzer konudaki çalışmalar karbon lifli kumaşlarla güçlendirme yönünde
yoğunlaşmıştır. Yapılan araştırmalarda dayanım ve rijitlikte önemli artışlar sağlansa da süneklik
bakımından sınırlı kalındığı görülmüştür. Ayrıca bu malzemenin yurt dışından ithal edilmesi, oldukça
pahalı olması, gevrek davranış göstermesi, epoksi ile uygulandığından yangına karşı korumasız olması
gibi olumsuz yönleri de mevcuttur.
Bu çalışmanın temel amacı, depreme karşı yetersiz olduğu belirlenen betonarme bir yapıyı
(tuğla dolgu duvarlı) güçlendirebilmek veya en azından içinde bulunanların can güvenliğini sağlamak
için, hem kolay uygulanabilecek hem de düşük maliyete sahip yerli üretim malzeme kullanarak alternatif
bir yöntem araştırmak ve geliştirmektir.
2013 yılında Trabzon’da düzenlenen Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısında bu
çalışmanın hazırlık aşamaları ve çalışmada izlenecek yöntemler görüş ve önerilere sunularak
tartışılmıştır. Bu bildiri bir önceki sunumun tekrarı olmayıp çalışmanın şu ana kadar tamamlanmış olan
kısmından ulaşılan sonuçların paylaşımından oluşmaktadır.

YÖNTEM :
Deney elemanları kolon, kiriş ve temelden oluşan, tek katlı ½ ölçekli betonarme çerçevenin
içine tuğla duvar örülmesiyle elde edilmiştir. Deney elemanlarının donatı miktarları minimum oranlara
yakın seçilmiş olup, donatı ve beton işçiliğinin de uygulamada yapılan genel hataları yansıtması
sağlanmıştır. Oluşturulan tuğla duvarlı betonarme çerçeveler delikli çelik levhalarla takviye edilerek test
edilmiştir. Deney parametreleri Çizelge-1’ de özetlenmiştir. Bu çalışmada araştırılan değişkenlerden
levha kalınlıkları (1, 1.5, 2 mm) ve bulon aralıkları (150, 200 mm) daha önce yapılmış ön çalışmaların
ışığında belirlenmiştir. Deney elemanlarının bir yarısında delikli levhalar sadece dolgu tuğla duvara,
diğer yarısında ise hem kolonlara hem de tuğla duvarlara bağlanmıştır. Kapsamlı bir çalışmanın
sonuçlanan bu bölümünde kolonlara eksenel yük verilmemiştir. İki adet referans elemanıyla birlikte şu
ana kadar toplam 14 deney elemanı Şekil-1’ de gösterilen yükleme düzeneği kullanılarak tersinir
tekrarlanır yükler altında test edilmiştir.
Araştırmada deney elemanlarının davranışları birbirleriyle ve referans elemanlarıyla
karşılaştırılmıştır. Sonuçta dayanımda önemli artışlar sağlanmakla beraber yükte önemli bir kayıp
olmadan % 7.5’ luk ötelenme oranlarına ulaşılabilmiştir. Bu büyük ötelenme oranlarında bile tuğla
duvarlar bütünlüğünü korumayı başarmış ve sadece hafif hasarlar almıştır.
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Çizelge-1. Deney elemanlarının özellikleri
Deney
elemanı adı
R1
R2
S1ZN200
S1ZN150
S1ZY200
S1ZY150
S1.5ZN200

Levha
kalınlığı
(t) mm
--------1
1
1
1
1.5

Bulon
aralıkları
(s) mm
--------200
150
200
150
200

Kolona
bağlantı

Deney
elemanı adı

------------Yok
Yok
Var
Var
Yok

S1.5ZN150
S1.5ZY200
S1.5ZY150
S2ZN200
S2ZN150
S2ZY200
S2ZY150

Levha
kalınlığı
(t) mm
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2

Bulon
aralıkları
(s) mm
150
200
150
200
150
200
150

Kolona
bağlantı
Yok
Var
Var
Yok
Yok
Var
Var

Şekil-1. Yükleme düzeneği

Şekil-2. S2ZY200 elemanının %7.5 ötelenme oranındaki hasar durumu
Bu çalışma 113M437 kodlu TÜBİTAK 1001 Projesi desteği ile yürütülmektedir.
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HASARLI BETONARME KOLONLARIN BAZALT TEKSTİL DONATILI
CAM LİFLİ PÜSKÜRTME BETON İLE GÜÇLENDİRİLMESİ
Ali Osman ATEŞa, Erkan TÖREb, Muhammed MARAŞLIc, Alper İLKİa
a
b
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AMAÇ:
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2003 yılında çimento esaslı kompozitlerin yapısal
güçlendirmede kullanılmasına yönelik geniş çaplı bir araştırma projesi başlatılmıştır. Bu proje
kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, çimento esaslı kompozitler ile güçlendirmenin
betonarme elemanların deprem performansını arttırabileceği ortaya konulmuştur [1-5]. Bu çalışmada
ise, matris olarak cam lifli püskürtme betonun bazalt tekstil donatı ile birlikte kullanılmasıyla elde edilen
kompozit malzemenin hasarlı betonarme kolonların dıştan sargılama yöntemi ile güçlendirilmesindeki
etkinliğinin araştırılması hedeflenmektedir.

YÖNTEM:
Söz konusu çalışmanın ilk aşamasında 200 mm çapında ve 500 mm yüksekliğinde dairesel
kesitli düşük dayanımlı (8.5-9 MPa) numuneler üretilmiş ve bu numuneler bazalt tekstil donatılı cam
lifli püskürtme beton ile güçlendirildikten sonra monotonik artan eksenel yük altında test edilmiştir.
Deney sonuçları, güçlendirilmiş olan numunelerin dayanım ve sünekliklerinin referans numunelere göre
önemli oranda iyileştiğini göstermiştir. Bu güçlendirme yönteminin etkinliği enine donatısı yetersiz olan
tam ölçekli betonarme kolonlarda da düşey ve yatay yüklerin ortak etkisi altında incelenmiş, yöntemin
kolonların dayanım ve özellikle süneklik kapasitelerinin arttırılmasında kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır [6-7].
Yapılan ön çalışmaların sonuçları da dikkate alınarak cam lifli püskürtme beton ve 3 katlı bazalt
tekstil donatının bir arada kullanıldığı güçlendirme yönteminin etkinliği ön hasar verilmiş iki adet
betonarme konsol kolon numunelerde test edilecektir. Numuneler düşük dayanımlı beton ile üretilmiş
olup 200x300 mm kesitinde ve 1500 mm yüksekliğindedir. İlk numune DBYBHY 2007 tarafından
betonarme kolonlar için öngörülen enine donatı koşullarını sağlamaktadır. Bu numunede etriye aralığı
60 mm ve etriye kanca açısı 135 derecedir. İkinci numune yetersiz enine donatı detaylarına sahip
kolonları temsil etmekte olup bu numunede etriye aralığı ve kanca açısı sırası ile 180 mm ve 90
derecedir. Her iki numunede de boyuna donatı olarak 4 adet 14 mm çapında düz donatı kullanılmıştır.
Çalışmanın ilk aşamasında güçlendirilmemiş referans numunelerine tersinir çevrimsel yükleme altında
ön hasar verilmiştir. Yükleme, kolonların yatay yük kapasitesinde yaklaşık olarak %15 düşüş olduğu
ana kadar devam ettirilmiştir. Deneylerdeki eksenel yük seviyesi kolon eksenel yük kapasitesinin %54’ü
(0.54 fcbh) kadardır. Kolonlara ön hasar verildikten sonra (düşey ve yön değiştiren tekrarlı yatay yük
etkisi altında) hasarlı bölgeler tamir harcı ile onarılmış ve potansiyel plastik mafsal bölgelerinde cam
lifli püskürtme beton ve 3 kat bazalt tekstil donatı ile dıştan sargılama yapılarak numuneler
güçlendirilmiştir. Referans numuneler ve güçlendirilmiş numunelerde deney düzenekleri ve ölçüm
sistemleri aynı olup deneylerde İ.T.Ü. Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda yer alan 250 kN
kapasiteli MTS marka yükveren kullanılacaktır. Eksenel kuvvet ise hidrolik kriko ve adaptör temel
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üzerindeki profillere mafsallı bir şekilde bağlı olan yüksek dayanımlı çelik miller yardımı ile
etkitilecektir. Deney düzeneği Şekil 1’ de gösterilmiştir.

Şekil 1 : Deney düzeneği [7]
Deneylerde kullanılacak ölçüm sistemi yük ölçerler, yer değiştirme ölçerler ve şekil değiştirme
ölçerlerden oluşacaktır. Numune üzerindeki eksenel kuvvet, hidrolik krikonun altına yerleştirilen yük
ölçerle takip edilecek ve deney süresince sabit tutulacaktır. Numunenin yaptığı yatay yerdeğiştirme
yükün uygulandığı seviyeye yerleştirilecek yer değiştirme ölçer ile ölçülecektir. Kolon kesitinin
ortalama eğrilikleri farklı ölçüm boylarında yerleştirilecek olan LVDT tipi yer değiştirme ölçer ile
ölçülecektir. Ayrıca boyuna ve enine donatıların deney esnasındaki şekil değiştirmeleri donatılar üzerine
yapıştırılan şekil değiştirme ölçerler ile ölçülecektir.
Deney sonrasında referans numuneler ile güçlendirilmiş ön hasarlı numunelerin davranışları ve
analitik hesaplarla belirlenmiş olan davranış özellikleri detaylı olarak karşılaştırılarak cam lifli
püskürtme beton ve bazalt tekstil donatının bir arada kullanıldığı kompozit malzemenin dıştan sargılama
yöntemi ile betonarme ön hasarlı kolonların yatay yük ve süneklik kapasitelerinin geri
kazandırılmasındaki etkinliği belirlenecektir.
Kaynaklar:
[1] İlki, A., E. Yılmaz, C. Demir, N. Kumbasar, “Prefabricated SFRC Jackets for Seismic Retrofit of Non-ductile
Rectangular Reinforced Concrete Columns ,” Proc. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, 2004.
[2] Bedirhanoglu, I., A. Ilki, O. Incecik, N. Kumbasar, “Retrofit of Concrete Panels with Prefabricated HPFRCC
Plates,” 14th World Conference on Earthquake Engineering, 14WCEE, Beijing, China, 2008.
[3] Ilki, A., C. Demir, I. Bedirhanoglu, N. Kumbasar, Seismic Retrofit of Brittle and Low Strength RC Columns
using Fiber Reinforced Polymer and Cementitious Composites, Advances in Structural Engineering, 12(3), 325-347, 2009.
[4] Bedirhanoglu, I., A. Ilki, and N. Kumbasar, “Precast fiber reinforced cementitious composites for seismic retrofit
of deficient rc joints - a pilot study,” Engineering Structures, 52, 192-206, 2013.
[5] Yilmaz, I.A., P.E. Mezrea, M. Ispir, I.E. Bal and A. Ilki, “External Confinement of Brick Masonry Columns with
Open-Grid Basalt Reinforced Mortar,” APFIS 2013, the Fourth Asia-Pacific Conference on FRP Structures, Melbourne,
December, 2013.
[6] Tore E., Comert M., Demir C., Marasli M, Ilki A. ” Seismic Retrofit of Columns using Basalt Mesh Reinforced
Sprayed GFRC Jacket”, GRCA 2015, Glassfibre Reinforced Concrete Association Congress 2015, Deira Creek Dubai, 2015.
[7] Comert M., Hajihosseinlou S., Nasrinpour A., Ates A.O., Demir C., Marasli M., Ilki A. “Seismic Retrofit of Substandart RC Columns Through Basalt Mesh Reinforced Sprayed GFRC Jacketing”, FRC 2014 Joint ACI-fib International
Workshop Fibre Reinforced Concrete, Montreal, Canada, 2014.
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YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞININ
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Fatih ALTUN, Oktay M. KAYIRGA
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
faltun@erciyes.edu.tr; okayirga@erciyes.edu.tr

AMAÇ
Yığma yapılar, taşıyıcı sistemi doğal veya yapay bloklardan oluşan ve bağlayıcı bir harç ile
oluşturulan yatay ve düşey yük taşıyan yapılardır. Genellikle ekonomik koşullara bağlı olarak yöresel
malzemeler kullanılarak mühendislik bilgisi olmadan inşa edilen ve ülkemiz yapı envanterinin %50 gibi
bir bölümünü oluşturan bu tür yapılar, deprem gibi doğal afetler karşısında ya ağır hasar görmekte veya
yıkılarak can ve mal kaybına sebep olmaktadır.
Çalışmanın kapsamı, yığma yapıların deprem etkisi altındaki davranışlarının belirlenmesidir. Bu
amaçla yığma yapıların basınç dayanımları, özellikle deprem etkisiyle oluşan çekme dayanımları ve
deprem etkisi altında meydana gelen hasar türlerinin belirlenmesi yapılacak deneysel çalışmalarla ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Konuya ilişkin olarak yapılan çalışmalarda, genellikle yığma yapıların analitik
hesapları ve mevcut yığma yapıların güçlendirilmesi konuları ağırlık kazanmıştır. Ancak yapılan
deneysel çalışmalar sınırlı düzeydedir. Çalışmamızda yapılacak 1/1 ölçekli deneysel çalışmalar konunun
belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.
Ayrıca Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin (2007) “Yığma Binalar
İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kurallar”ı başlıklı 5. bölümü ve yine aynı Yönetmeliğin “Mevcut
Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi” başlıklı 7. bölümü yapılacak analitik ve deneysel
çalışmalarla irdelenecektir.

YÖNTEM
Belirlenen amaç doğrultusunda, deneysel çalışma için 3 m x 3m x 3m boyutlarında, tek katlı,
tek odalı yığma yapı modeli planlanmıştır. Yapının, uygulanan yük doğrultusunda, duvarlarından biri
tam dolu, diğeri boşluklu olarak planlanmıştır. Tasarlanan yapı planı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Yığma Yapı Planı
Deneysel çalışmada, yığma yapı, çelik malzeme ile teşkil edilmiş yükleme duvarına monte
edilen yük krikosu vasıtasıyla tersinir yük etkisine maruz bırakılmıştır. Yapının yer değiştirme
ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla uygulanan yük doğrultusunda meydana gelecek deplasmanları
ölçmek için dört adet ve dönme etkisini ölçmek amacıyla yük doğrultusuna dik doğrultuda iki adet
olmak üzere altı adet deplasman ölçer yapı üzerine monte edilmiştir. Artırımlı yük etkisi altında
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meydana gelen hasarlar her bir döngüde kayıt altına alınmıştır. Deney setine ve meydana gelen
hasarlardan birine ait fotoğraflar Şekil 2’de verilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 2. a) Deney seti; b) Meydana gelen hasar örneği
Uygulanan yük döngülerinin her birinde meydana gelen hasarlar kayıt altına alınmış ve
bilgisayar seti yardımıyla elde edilen veriler kullanılarak histeresis eğrisi oluşturulmuştur.

Yük (kN)
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-30

40
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0
-20

-10

-20 0
-40
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20

30

Deplasman (mm)

-60

Şekil 3. Histeresis eğrisi
Deneysel çalışmada, ilk sekiz döngü boyunca artan yük etkisi altında yapı davranışının lineer
olduğu, birkaç kılcal çatlak dışında hasar meydana gelmediği;10. Döngüden sonra karakteristik çapraz
çatlakların başladığı ve 18. Döngüye kadar devam ettiği ve ortaya çıkan enerjinin açılıp kapanan
çatlaklarla sönümlendiği; 18. Döngüden sonra hasarın kalıcı hale gelmeye başladığı ve meydana gelen
hasarlarla yapının taşıma gücüne ulaştığı değerlendirilmiştir.
Deneysel çalışmanın ikinci aşamasında ise aşağıda Şekil 4’de plan, kesit ve görünüşleri verilen
yığma yapı modeli ile deneysel ve analitik çalışmalara devam edilecektir. Bu aşamada daha önce tam
dolu olan duvarda pencere boşluğu oluşturulacak ve sonuçlar değerlendirilecektir.

Şekil 4. İkinci Aşama Deney Planı
Yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçlar irdelenecektir. Elde
edilen verilerin çalışmanın amacı için yeterli olmaması durumunda planda yapılacak değişiklik ile
deneysel çalışmanın devamı öngörülmektedir.
Deneylerde meydana gelen hasar gelişimi doğrultusunda yapının lifli polimer ile güçlendirilerek
deneysel işleme tabi tutulması çalışmanın diğer bir amacı olarak planlanmaktadır. Güçlendirme sonucu
elde edilen veriler diğer veriler ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
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TEKNİK TEKSTİL DONATILI HARÇLAR İLE YIĞMA DUVARLARIN
GÜÇLENDİRİLMESİNDE DERZ UYGULAMALARI
Erkan AKPINARa, Yaşar KANDEMİRb
a

Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, bGEMONT End. Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.
erkan.akpinar@kocaeli.edu.tr

AMAÇ:
Betonarme ve çelik yapılar, özellikle şehir yaşamında göz önünde ve sık karşılaşılan yapı tipleri
olmakla birlikte küçük şehirlerde ve özellikle kırsal kesimlerde yığma yapılar, yapı stoğunun önemli bir
bölümünü oluşturmaktadırlar. Yığma duvarların ve yapıların güçlendirilmesi üzerine birçok teknik
geliştirilmiş olsa da özellikle teknik tekstiller ile güçlendirme son yıllarda popüler hale gelmiştir. Bunun
yanında yığma yapılarda güçlendirme, genel olarak tarihi nitelik taşıyanlarla sınırlı kalmaktadır.
Öngörülen tekniklerin göreli olarak maliyeti yüksek olması, genel olarak özel malzemelere ihtiyaç
duyulması ve kalifiye işçilik gerektirmesi, halen konut ihtiyacını karşılayan yığma yapılarda
güçlendirme uygulamalarını sekteye uğratmaktadır.
Bu çalışmada temel olarak, özellikle yüzey dokusunun değiştirilmesinin istenmediği
uygulamalarda kullanılmak üzere, duvar derzlerinin kısmi olarak yüzeye yakın bölgede, teknik tekstil
donatılı harçlar ile güçlendirilmesi çalışılmaktadır. Belirtilen derz yenileme ve derzlere donatı
yerleştirilmesi, halihazırda kullanılan bir yöntem olmakla birlikte, çalışmada daha düşük maliyetli örme
teknik tekstiller, sadece kireç bazlı harç kullanılarak derzlere yerleştirilmektedir. Böylece yığma
duvarların güçlendirilmesinde, yüzey dokusunun değiştirilmediği, duvar harcı ile benzer özellikteki
bağlayıcıların kullanılabildiği, daha uygun maliyetli bir derz güçlendirme seçeneği elde edilmesi
amaçlanmaktadır.

YÖNTEM:
Yapılan bu çalışmada yığma duvarların güçlendirilmesinde, bilinen ve kullanılan
konvasiyonel/FRP donatılı derz yenileme işlemine göre yeni bir yaklaşımla, şu ana kadar yapılan
literatür incelemesinde bu tip uygulamalarda daha önce kullanılmadığı görülen, çok boyutlu örme teknik
tekstiller kullanılmaktadır. Bu çalışma, belirtilen malzeme türü açısından yeni bir çalışma olduğundan
dolayı, genel anlamda pilot bir uygulamadır. Bu nedenle parametrelerdeki farklılıktan önce,
malzemenin davranışta ve dayanım artışında efektif bir fayda sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi,
öncelikli çıkış noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca sağlayacağı faydanın karşılaştırılabilir tipik bir FRP
derz uygulaması ile kıyaslanması hedeflenmektedir.
Çalışmada, yığma yapılarda tipik olarak kullanılan çift sıra örme tekniğiyle üretilmiş 1400 x
1400 mm duvar numunelerine, monotonik olarak yükleme yapılmaktadır. Duvar numunesi örneği ve
yükleme sistemi, Şekil 1’de yer almaktadır. Yapılan deneylerdeki öncelik, kullanılması önerilen
malzemenin güçlendirme uygulamaları için uygunluğunun araştırılması olduğundan dolayı, monotonik
yükleme seçilmiştir. Deneyler süresince düşey yük sabit tutulup, yatay yük kapasitesi değerleri
elektronik olarak kaydedilmektedir. Deneylerde tepe net deplasmanının yanında, farklı seviyelerden
duvar yüksekliğince deplasman ölçümleri alınıp, duvar düzlemi içinde farklı derz seviyelerinde kayma
olup olmadığı takip edilmektedir. Ayrıca duvar düzlemindeki diyagonal davranış ve deformasyonlar,
bu yönlerde yerleştirilmiş olan deplasman okuyucular ile izlenmektedir. Şekil 2’de deneyler sırasında
alınmakta olan okumalara ait ölçüm sistemi görülmektedir.
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Örme teknik tekstillerin kullanımı ile gerçekleştirilen bu pilot ve öncü çalışma sonucunda,
beklenen davranış iyileşmesi ve kapasite artışının ortaya konulabilmesi durumunda çalışmanın devam
ettirilmesi düşünülmektedir. Bu amaçla çevrimsel yük etkisi altında davranışın incelenmesine,
değişkenlerin etkisinin araştırılmasına ve matematiksel model oluşturulmasına yönelik, detaylı bir
araştırma projesine başlanılması planlanmaktadır.

Şekil 1. Çalışmada kullanılmakta olan yükleme sistemi ve duvar numunesi örneği

Şekil 2. Çalışmada testler sırasında duvar numunesi üzerinden alınan verinin gösterimi
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GENİŞLETİLMİŞ SAC METAL LEVHA VE FARKLI LİF KATKILI
PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI İLE DÜŞEY DELİKLİ BLOK TUĞLA
DUVARLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Adil ALTUNDAL a, Sabahattin AYKAÇ b, İlker KALKAN c, Alper CUMHUR d
a

Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya
b
Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
c
Kırıkkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale
d
Hitit Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Çorum
altundal@sakarya.edu.tr; saykac@gazi.edu.tr; ilkerkalkan@kku.edu.tr; alpercumhur@hitit.edu.tr

AMAÇ
Türkiye’deki yığma yapıların büyük bir kısmının depreme karşı dayanıksız olduğu ve
güçlendirilmesi gerektiği son yaşanan Van depremiyle bir kez daha görülmüştür. Ülkemizde özellikle
kırsal bölgelerde yaşayan insanlar ekonomik nedenler başta olmak üzere yerel malzemelerin kolaylıkla
temin edilmesi sebebiyle yığma yapıları tercih etmektedir. Ancak yığma yapıların sünekliklerinin az
olması, gevrek bir malzeme ile inşa edilmesi, çekme dayanımının düşük olması, deprem kuvvetleri
karşısında duvarın düzlemi doğrultusunda ve düzlemine dik birim ağırlığa gelen eğilme dayanımı çok
düşüktür. Gerekli mühendislik hizmeti almayan, mevcut yönetmeliklere uygun olarak yapılmayan ve
yapımlarında işçilik kalitesine özen gösterilmeyen yığma yapılar yaşanması olası yeni depremlere karşı
büyük risk taşımaktadır. Bu amaçla, yığma yapılarda sık kullanılan düşey delikli blok tuğla duvarlar
genişletilmiş sac metal levhalar ve farklı lif katkılı püskürtme beton uygulaması ile güçlendirilecektir.
Güçlendirilen düşey delikli blok tuğla duvar deney elemanları köşegen boyunca tekdüze basınç yükleri
altında deneye tabi tutulacaktır. Uygulanan yöntem ile deney elemanlarının taşıma gücü, rijitlik,
süneklik ve enerji tüketme kapasitesi üzerine katkısını incelenecek ve nümerik analizleri de yapılarak
karşılaştırılacaktır.

YÖNTEM
Söz konusu çalışma Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Yapı Mekaniği laboratuvarında
yürütülecektir. Deney düzeneği hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında, 1/1 ölçeğe sahip 1000 mm × 1000
mm boyutlarında biri referans olmak üzere toplam on üç adet düşey delikli blok tuğla duvar deney
elemanının iki yüzüne üç değişik kalınlığa sahip genişletilmiş saç metal levhalar eklenerek bu levhalar
birbirlerine üç farklı aralıklarda M8 bulonları bağlanarak güçlendirilecektir. Ayrıca güçlendirilen deney
elemanlarının iki yüzüne üç farklı lif katkılı püskürtme beton uygulanacaktır. Genişletilmiş sac metal
levha kalınlığı, M8 bulon aralıkları ve üç farklı lif katkılı püskürtme beton uygulaması deney
değişkenleridir (Tablo 1). Bu uygulama için köşe bağlantıları mafsallı, yüzeyleri ise NPU300 çelik
profilden oluşan rijit çerçeve hazırlanmıştır (Şekil 1). Bu çalışmada ASTM E519 (ASTM 2010) standart
test yöntemi kullanılacaktır. Deney platformunun üst tarafına 1000 kN kapasitede bir yük hücresi ile alt
tarafına 2000 kN kapasiteli, basma tipi, hareketli, çift tahrikli piston yerleştirilmiştir. Ölçüm sisteminde
deney elemanının iki köşegeni boyunca deplasmanı ölçmek için iki adet, mafsallı çelik rijit çerçevenin
altında yük doğrultusundaki deplasmanları ölçmek için de iki adet olmak üzere toplam dört adet
potansiyometrik deplasman sensör konulacaktır (Şekil 2). Deney sistemindeki piston vasıtasıyla
uygulanan basınç yükünün deplasmana bağlı değişimi üstte sabitlenen yük hücresi tarafından
algılanarak veri toplama sistemine aktarılacaktır.

11

Tablo 1. Deney elemanlarının özellikleri
Deney No

Numune

Püskürtme Beton

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

R
MWS 1.5-100
MWS 1.5-150
MWS 1.5-200
MWS 2.0-100
MWS 2.0-150
MWS 2.0-200
MWS 3.0-100
MWS 3.0-150
MWS 3.0-200
MWGFR 2.0-150
MWCFR 2.0-150
MWSFR 2.0-150

Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Lif Katkısız
Çelik Lif Katkılı
Cam Lif Katkılı
Karbon Lif Katkılı

Levha Kalınlığı (mm) Bulon Aralığı (mm) M8 Bulon Sayısı
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0

100
150
200
100
150
200
100
150
200
150
150
150

100
49
25
100
49
25
100
49
25
49
49
49

Şekil 1. Mafsallı çelik rijit çerçeve

Şekil 2. Yükleme ve ölçüm düzeneğinin perspektif ve yan görünüşü
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CFRP SARGILI KESME PERDE DUVARLARIN YÜKLER ALTINDAKİ
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Enis BAŞ, Hasan KAPLAN, Nihat ÇETİNKAYA, İbrahim Hakkı ÖZİÇ, Hüseyin GÜVEN
Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli
ebas@pau.edu.tr; hkaplan@pau.edu.tr; ncetinkaya@pau.edu.tr; iozic@pau.edu.tr; huseying@pau.edu.tr

AMAÇ
Ülkemizde kent merkezlerindeki yapılarımızın önemli bir kısmı deprem bakımından yetersizdir.
Bu yapıların hızlı bir şekilde güvenlik düzeylerinin yükseltilmesi öncelikli konular arasındadır. Deprem
bakımından yetersiz mevcut yapılarda bazen perde duvar taşıyıcı elemanların da kesme güvenliği
yetersiz olmaktadır. Yapıların kullanımını da aksatmadan hızlı bir güçlendirme yöntemi ile perde
duvarların kesme güvenliğinin artırılması mümkündür. Karbon Lif Takviyeli Polimerler (CFRP) ile
taşıyıcı sistem elemanlarının hızlı ve güvenilir bir şekilde güçlendirilmesi yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
Bu çalışmada, kesme perdelerinin CFRP ile diyagonal ve yatay desen modelleri ile salgılanarak
takviye edilmesinin, kesme kapasitesine etkisi deneysel olarak araştırılacaktır. Deneysel çalışmada
CFRP sargının kapasite artışına katkısı ve sargılama desenlerinin kapasite artışına katkıları
karşılaştırılacaktır.

YÖNTEM
Deneysel çalışma için 100x100x10 cm boyutlarında 3 adet perde duvar üretilmiştir. Perde duvar
modellerinin üretiminde C30 betonu ve S420 nervürlü donatı kullanılmıştır. Üretilen perde duvarların
modeli Şekil 1’ de, Şekil 2 ve 3 de CFRP’ nin uygulanış şekli gösterilmiştir.

Şekil 1. Deney Elemanı en kesit ve Üretilen Numuneler
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Şekil 2. Perde Duvarlara CFRP Uygulanışı
Perde duvar modelleri; Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deprem ve Yapı
Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda tersinir tekrarlı yatay yükler altındaki davranışı
incelenecektir.

Şekil 3. Reaksiyon Duvarı ve Kuvvetli Döşemeye Monte Edilerek Denenecek Deney Elemanı

Şekil 4. Deney Düzeneğinin 3 Boyutlu Görüntüsü
Bu çalışma 2014FBE064 nolu PAÜ-BAP nin desteği ile yapılmaktadır. Teşekkür ederiz.
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1/3 ÖLÇEKLİ KOMPOZİT BİR PERDE DUVAR DENEY NUMUNESİNİN
DENEYSEL DAVRANIŞI
S. Bahadır YÜKSEL, Alptuğ ÜNAL
Selcuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
sbyuksel@selcuk.edu.tr; alptugunal@gmail.com

AMAÇ:
TDY2007’ye göre tasarlanan betonarme perde duvarlarda, perde uç bölgelerindeki yoğun
donatılar sebebi ile perde duvara beton dökümü sırasında yoğun olan donatıların arasına beton tam
olarak yerleşememekte, dayanım kaybı ve aderans sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu ortadan
kaldırmak amacıyla perde uç bölgesinde yoğun donatı bulunan betonarme perde duvarlar yerine, perde
uç bölgesinde L şeklinde yapısal çelik elemanlardan imal edilmiş kompozit perde duvarların
kullanılabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada perde uç bölgelerinde L şeklinde yapısal çelik elemanlar
bulunan kompozit perde duvarların sismik davranışını incelemek amacıyla deneysel bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmada perde uç bölgelerinde L şeklinde yapısal çelik elemanlar bulunan 1/3
geometrik ölçekli kompozit perde duvar (CSW) depremi benzeştiren tersinir tekrarlanır yatay yükler
altında test edilmiş ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.

YÖNTEM:
1/3 geometrik ölçekli olarak üretilen CSW deney elemanında boyutlar, yapılarda hali hazırda
kullanılmakta olan betonarme perde duvar boyutlarının 1/3ü kadar tasarlanmıştır. CSW deney
elemanında perde kalınlığı 10 cm, perde uzunluğu 100 cm ve perde yüksekliği ise 320 cm’dir. Deney
elemanında perde uç bölgeleri 20 cm olarak belirlenmiştir. Betonarme perde duvar davranışı ile
kompozit perde duvar davranışını karşılaştırabilmek amacıyla betonarme perde uç bölgelerinde bulunan
donatıların taşıma gücü hesaplanmış ve bu taşıma gücüne denk gelecek şekilde L şekilli yapısal çelik
elemanların boyutları belirlenmiştir. Perde uç bölgelerine 6φ10 boyuna donatı ve 2 adet 26x78x5mm
boyutlarında L şeklinde yapısal çelik elemanlar konulmuştur. Perde uç bölgelerinde ayrıca 7,5 cm arayla
φ8’lik enine donatı kullanılmıştır. Perde gövde bölgesinde ise 12φ10 boyuna donatı ve 15 cm arayla
φ8’lik enine donatı kullanılmıştır. CSW deney elemanında temel kirişi ise 50x70x300 cm boyutlarında
imal edilmiş olup, deneyler sırasında herhangi bir hasar oluşmaması için rijit bir kesit seçilmiştir. Test
edilen CSW deney elemanının boyutları donatı yerleşim planı ve yükleme düzeneği Şekil 1’de
verilmiştir.
Perde uç bölgelerinde L şeklinde yapısal çelik elemanlar bulunan kompozit perdelerin elastik
ötesi davranışlarının belirlenebilmesi amacıyla imal edilen CSW deney elemanı Selçuk Üniversitesi
Deprem Laboratuvarında depremi benzeştiren tersinir tekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Deneye
yük kontrollü olarak başlanmış ve sistemin nominal akma değerinden sonra deneye deplasman kontrollü
olarak devam edilmiştir. CSW deney numunesi kırılma konumuna perdenin taşıdığı maksimum yükün
%20 oranında azaldığı yükte ve beton basınç bölgelerindeki betonun dökülmesi ile ulaşmıştır. Deney
numunesinde pozitif çevrimlerde ulaşılan maksimum yük 193.59 kN ve bu yüke karşılık gelen tepe
deplasmanı 29.31 mm olarak ölçülmüştür. Negatif çevrimlerde ise ulaşılan maksimum yük 204.27 kN
ve bu yüke karşılık gelen tepe deplasmanı 45.46 mm olarak ölçülmüştür. Deney numunesinde negatif
ve pozitif çevrimlerde en fazla 80 mm yatay deplasmana kadar yükleme yapılmış, bu değerden sonra
numunenin yatay stabilitesinin kaybolacağı düşünülerek deney sonlandırılmıştır.
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yatay yük

200

1000

A

LVDT (1)

A
LVDT (6)

LVDT (2)

3100

3300

LVDT (3)

LVDT (4)

8/150

8/400/450

xL-x78x5

10/25
200

100

8/150
LVDT (5)

1000

1050

950
Tepki Duvarı

500

LVDT (7)

3000
Rijit Döşeme

Şekil 1. SW deney elemanın boyutları, donatı düzeni ve yükleme düzeneği

Deney numunelerinde her bir çevrime ait yatay yük-deplasman değerleri hesaplanmış ve
histerezis eğrisi elde edilmiştir (Şekil 2a). Histerezis eğrisinde her bir çevrimdeki tepe noktaları
birleştirilerek zarf eğrisi elde edilmiştir (Şekil 2b). Deney sonucunda tüketilen enerji değerleri her bir
histeresis eğrisi altındaki alanların hesaplanmasıyla bulunmuş olup kümülatif tüketilen enerji grafiği
çizilmiştir (Şekil 2c). SW deney elemanında çizilen rijitlik azalımı grafiği Şekil 2d’de verilmiştir.

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 2. SW deney elemanına ait (a) histerezis eğrisi (b) zarf eğrisi (c) kümülatif enerji tüketimi eğrisi
(d) rijitlik azalımı eğrisi
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DİKDÖRTGEN KESİTLİ PERDE DUVARLARININ UÇ BÖLGELERİNDEKİ
DONATILARIN PERDE DAVRANIŞINA ETKİSİ
S. Bahadır YÜKSEL
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
sbyuksel@selcuk.edu.tr

AMAÇ:
Dünyada potansiyel sismik risk altındaki ülkelerde özel tünel kalıp tekniği kullanılarak perde
duvarlı çok katlı betonarme yapılar inşa edilmektedir. 1999 yılında Kocaeli ve Düzce bölgelerinde 7.4
ve 7.1 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana gelmiştir. Bu afetler büyük yapısal hasarlara, ciddi
yaralanmalara ve pek çok can kaybına sebep olmuştur. Bu yıkıcı depremlerden sonraki araştırmalarda,
yıkıldığı ya da hasar gördüğü bildirilen tünel kalıp teknolojisi ile inşa edilmiş perde duvarlı bina
bulunmamaktadır. Tünel kalıp binaların deprem etkilerine karşı görünür yüksek dayanımlarına rağmen,
deprem şartnamelerinde tünel kalıp binaların dizayn kriterleri hakkında çok kısıtlı bilgi mevcuttur. Bu
çalışmada, tünel kalıp binaların dikdörtgen kesitli perde duvarlarının uç bölgelerindeki düşey ve yatay
donatı oranlarının perde davranışına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. SW1, SW2, SW3, SW4, SW5
ve SW6 olarak isimlendirilen altı adet perde duvar deney numunesi tersinir-tekrarlanır yatay yükler
altında test edilmişlerdir. SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 ve SW6 olarak isimlendirilen altı adet perde
duvar deney numunesinin hasar görme ve kırılma türleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, tünel kalıp
teknolojisi ile inşa edilen binaların ne tür bir risk altında olduğu araştırılması ve daha güvenli, bilinçli
ve ekonomik tünel kalıp binalar inşa etme yöntemleri literatüre kazandırılması amaçlanmıştır.

(a)
(b)
Şekil 1. (a) Betonarme perde duvar deney numunesinin çift sıra hasır donatısı ve uç donatıları
yerleştirildikten sonra görünüşü (b) betonarme perde duvar deney numunesinin temel ve perde

betonu döküldükten sonraki görünüşü
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YÖNTEM:
Çalışmalar, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem
Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Deney numuneleri 500 kN kapasiteli yükleme sistemi
kullanılarak test edilmiş, deneylerde, bilgisayar destekli veri okuma sistemi kullanılarak, gerekli yük ve
yer değiştirme okumaları yapılarak kayıt altına alınmıştır. Deneylere yük kontrollü olarak başlanmış
olup, sistemin nominal akma yükü değerinden sonra deplasman kontrollü olarak devam edilmiştir.
Yükleme, hidrolik pompa aracılığı ile mümkün olduğu kadar düzenli ve deney sırasında oluşan çatlak
gelişimini gözleyecek bir hızda yapılmıştır.

(a)
(b)
Şekil 2. (a) Perde duvar deney numunelerinin boyutu ve yatay yük yükleme düzeneği, (b) test
düzeneği, yükleme sistemi ve 50 ton çekme kapasitesine sahip hidrolik silindir ve yatay yük yükleme
düzeneğinin değişik açılardan görünüşü
Yatay yükü verecek hidrolik silindirin, hem yatayda hem de düşeyde hassas bir şekilde hareket
ettirilerek sabitlenebilmesi amaçlanmıştır. Deneylerde kullanılan yükleme aparatları ve hidrolik
silindirin görünümü Şekil 2(b)’de gösterilmektedir. Levha ve lift arasına da çelikten imal edilen mafsal
bağlantı yerleştirilmiştir. Deneylerde yük ölçümleri load cell (yük hücresi) ile, yer değiştirmeler
LVDT’ler ve potansiyometrik cetveller ile, dönmeler ise Dial-gage’ler kullanılarak ölçülmüştür. Bu
aletlerden okunan değerler, anında bilgisayara 16 + 4 (20) kanallı TDG marka veri toplama (data logger)
sistemi vasıtasıyla aktarılmış ve kayıt altına alınmıştır. Deney numunelerindeki ötelenmeler,
potansiyometrik cetvel olarak adlandırılan ve ötelenme miktarını ölçen elektronik cetveller yardımıyla
ölçülmüştür. Çıkış uçları veri aktarım sistemine bağlanan potansiyometrik cetveller, merkez milinin ileri
geri hareketi sonucu belirli bir gerilim üretmektedirler. Kullanılan bu potansiyometrik cetveller
sayesinde 0.01 mm hassasiyetinde okuma yapmak mümkün olabilmektedir. Deneylerde 100, 200, 400
mm’lik potansiyometrik cetveller kullanılmıştır.
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından
11401057 nolu araştırma projesi kapsamında desteklenmiştir.
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UÇ DONATILARI L PROFİLLERDEN OLUŞAN KOMPOZİT PERDE
DUVARLARIN DENEYSEL DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
S. Bahadır YÜKSEL
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
sbyuksel@selcuk.edu.tr

AMAÇ:
Uzun açıklıklı perdeli çerçeveli yapıların alt katlarındaki perde duvarların perde uç
bölgelerindeki düşey donatıların ve sargı donatılarının hazırlanması ve yerleştirilmesi aşamasında
önemli derecede uygulama sorunları ile karşılaşılmaktadır. Perde duvarların uç bölgelerindeki donatı
yoğunluğu ve perde duvar uç bölgelerinin en-kesit alanının sınırlı olması nedeniyle perde uç
donatılarının hazırlanması ve donatıların yerleştirmesi aşamalarında çok büyük problemlerle
karşılaşılmaktadır. Bahsedilen zorluklardan dolayı malzeme, işgücü ve zaman kaybı oluşmakta ve
ekonomiye büyük zarar vermektedir. Literatürde bu problemlerin üstesinden gelebilmek için perde uç
donatıları olarak kutu en-kesitli profillerin, U profillerin, H profillerin ve boru profillerin kullanıldığı
çelik profilli klasik kompozit perde duvarlar literatüre sunulmuştur. Maalesef klasik kompozit perde
duvarların perde uç bölgelerinin şantiye ortamında inşası belirtilen problemlere çözüm getirememiştir.
Bu çalışma ile belirtilen problemlerin üstesinden gelebilmek için uç donatıları L profillerden oluşan
kompozit perde duvarlar literatüre sunularak betonarme perde duvarlara ve klasik kompozit perde
duvarlara göre avantajları ve dezavantajları araştırılmıştır.
Önerilen çalışmanın amacı: düşey uç donatıları L profillerden oluşan prefabrik kompozit perde
duvarları literatüre sunmaktır. Bu nedenle, bu çalışma ile düşey uç donatıları L profillerden oluşan
prefabrik kompozit perde duvarları literatüre kazandırılması amacı ile deneysel çalışma yapılmıştır. Bu
çalışma ile literatüre sunulan prefabrik kompozit perde duvarların perde uç bölgelerinin uç donatıları
prefabrik olarak fabrika ortamında üretilecektir. Bu sayede malzemeden, zamandan ve işçilikten tasarruf
edilerek, ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. Bu çalışmada, önerilen yeni prefabrik kompozit
perde duvarların, deprem yüklemeleri altındaki davranışı deneysel olarak araştırılarak sonuçları inşaat
mühendisliği camiasına kazandırılacaktır. Ayrıca, bu proje sonucunda elde edilecek yeni inşaat
teknolojisi, hem Türkiye hem de dünya inşaat sektörüne bir teknik uzmanlık kazandırmış olacaktır.

YÖNTEM:
Bu çalışmada düşey uç donatıları L profillerden oluşan prefabrik kompozit perde duvarların
davranışı araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında, dikdörtgen kesitli 1/1 ölçekli düşey uç donatıları L
profillerden oluşan kompozit perde duvar deney numuneleri, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Deprem Laboratuarında tersinir tekrarlanır yatay yükler altında test edilmiştir. Elde edilen
verilerden faydalanılarak, daha güvenli, uygulanabilir ve ekonomik perde duvar inşa edebilmek için
düşey uç donatıları L profillerden oluşan kompozit perde duvarlar literatüre sunulacaktır.
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Şekil 1. Tersinir tekrarlanır yükler altında test edilmiş düşey uç donatıları L profillerden
oluşan bir kompozit perde duvar deney numunesinin görünüşü
Proje kapsamında, 1/1 ölçekte perde duvar numuneleri inşa edilerek tersinir tekrarlanır yatay
yükler altında test edilmişlerdir. Perde duvar deney numunelerinde C30 betonu kullanılmıştır. Perde
duvar numunelerini yere ankastre olarak mesnetleyebilmek için numuneler güçlü bir temel ile birlikte
dökülmüşlerdir. Numunelerin üretimi ve testleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü Deprem Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Deney sırasındaki tüm yük ve
deplasman verileri bilgisayar destekli veri toplama sistemi aracılığıyla kaydedilmektedir. Bir reaksiyon
duvarı yardımıyla perde duvarlara yatay yük uygulanmaktadır. Bu yük, Şekil 1’de gösterildiği üzere
mafsallı bağlantıları olan bir hidrolik kriko yardımıyla verilmektedir. Yükler, yük hücresi olarak
isimlendirilen hassas yük ölçer ile okunmaktadır.
Deney numuneleri üzerindeki deplasman ve ötelenmeler, elektronik deplasman ölçerler
aracılığıyla bilgisayara aktarılmaktadır. Bu elektronik deplasman ölçerlerin hassasiyeti 0,01 mm’dir.
Ankastre mesnet şartlarının olabildiğince sağlanabilmesi için perde duvar numuneleri rijit temelleri ile
birlikte dökülmektedir. Bu temeller altında galerisi olan güçlü döşemelere büyük bulonlar yardımıyla
tutturulmuştur. Deney sırasında temeller üzerinden de ölçümler alınarak temel oynamaları kontrol
edilmiştir. Perde numuneleri yatay pozisyonda inşa edilmekte ve daha sonra vinç yardımıyla düşey
deney pozisyonuna kaldırılmıştır.
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP koordinatörlüğünün 13401018 numaralı projesi ile
desteklenmiştir.
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KESMEYE KARŞI CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME
KİRİŞLERDE KIRILMA MEKANİZMASININ AE-SİGMA YÖNTEMİ İLE
BELİRLENMESİ
Ninel ALVER1, Murat TANARSLAN2, Ömer Yasin SÜLÜN1, Emre ERCAN1
1

Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova, Izmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Buca, Izmir
ninel.alver@ege.edu.tr

2

AMAÇ:
Hasar seviyeleri belirlenmiş betonarme elemanlarda onarım çalışmaları farklı yöntemlerle ve
çeşitli türden malzemeler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu malzemelerden bir tanesi de günümüzde
onarım ve güçlendirme malzemesi olarak yaygınlığı artan CFRP(Carbon Fiber Reinforced
Polymer)’lerdir. Karbon liflerle güçlendirilmiş polimer esaslı bu malzeme betonarme elemanların dış
yüzeylerine farklı şekil ve düzenlerde uygulanarak elemanların yük altındaki davranışlarını olumlu
yönde etkilemektedirler.
CFRP malzemenin betonarme elemanlara uygulanması, bu elemanların davranışının
belirlenmesi amacıyla yapılmış birçok çalışma literatürde mevcuttur. Yapılan bu çalışmada, Akustik
Emisyon tekniğinin geliştirilerek çatlak lokasyonlarının gelişimleri, doğrultuları ve çatlak türlerini
belirlemede kullanılan AE-SiGMA(Simplified Green’s Function for Moment Tensor Analysis) tekniği,
kesmeye karşı güçlendirilmiş betonarme kirişlerde kırılma mekanizmasına açıklık kazandırması amacı
ile uygulanmış, CFRP ve beton ara yüzeyindeki ayrılma davranışı anlaşılabilir hale getirilerek
çatlakların ilerleme durumlarının tahmin edilmesinde öngörü oluşumu sağlanabilmiştir.

YÖNTEM:
Çalışma kapsamında, 3/5 geometrik ölçekli 9 adet T-kesitli betonarme konsol kiriş, deney
elemanı olarak üretilmiştir. 1750 mm uzunluğunda T-kesitli betonarme konsol kiriş, 400x500x1200 mm
boyutlarında rijit bir betonarme bloğa mesnetlenmiştir. Kirişte tabla kalınlığı 75 mm, gövde yüksekliği
285 mm’dir. Deney çalışmasında, 1 adet referans eleman, 4 adet düz şerit şeklinde uygulanan CFRP
şeritli deney elemanı ve 4 adet ⨆ şeklinde uygulanan CFRP şeritli deney elemanı olmak üzere, toplamda
9 adet deney elemanı test edilmiştir. Kesme dayanımı CFRP uygulanarak arttırılan deney elemanları
göçme mekanizmaları ve CFRP şeritler ile betonarme kiriş yüzeyi arasındaki gerilme dağılımı, birim
deformasyon ölçerler ve AE-SiGMA (Simplified Green’s Function for Moment Tensor Analysis)
yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.
AE-SiGMA yöntemi ile kırılmanın kaynağından bu noktanın lokasyon tayinine, çatlak (kırılma)
hareket yönü ve çatlak tipi (çekme, kayma, ya da karışık mod çatlağı) belirlenebilmektedir. AE-SiGMA
analizi üç boyutlu AE kaynak lokasyonu ve AE kaynağının moment tensor analizinden oluşmaktadır.
SiGMA analizinde sensöre varış süresi olan P1 ve ilk hareketin amplitüdü P2 parametreleri dalga
şeklinden okunup kullanılır. Analizde kullanılan moment tansörü simetrik ve ikinci dereceden
olduğundan bağımsız bilinmeyenlerin bileşenleri altıdır ve bu sebeple test yapılırken en az 6 sensör
kullanmak gerekir. Moment tensorun eigen-değer analizi yapılarak yeri tespit edilen mikro-çatlağın ne
tür çatlak olduğu belirlenmektedir.
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Deneyler Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuarı’nda
yer alan deney platformunda gerçekleştirilmiştir. Kiriş eleman yükleme düzeneğine dikey olarak
yerleştirilmiş ve daha önceden planlandığı üzere yük, deney elemanına uç noktasından 75 mm
uzaklıktaki noktadan uygulanmıştır. Yükleme tersinir tekrarlı olarak yapılmıştır. Deneylere yük
kontrollü olarak başlanıp elemanın taşıdığı maksimum yükten sonra deplasman kontrollü devam
edilmiştir. Yükleme, hidrolik pompa aracılığı ile mümkün olduğu kadar düzenli ve deney sırasında
oluşan çatlak gelişimini gözleyecek hızda yapılmıştır. Deneyler sırasında deplasman ölçümleri için 4
adet deplasman ölçer kullanılmıştır. Bu deplasman ölçerlerle uç deplasmanı ve kiriş mesnedinin rijit
kütle hareketleri ölçülmüştür. Birim deformasyon ölçerler kiriş gövdesinin yan yüzünde CFRP şeritlerin
ortasına yerleştirilmiştir. Referans elemanında (Deney Elemanı-1) birim deformasyon ölçümü
yapılmamıştır. Akustik Emisyon ölçümleri için 8 adet 150 kHz hassasiyetli sensör kiriş yüzeyine
sabitlenmiştir. Yükleme süresince ölçümler yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, her numune için çatlama aktiviteleri 3 boyutlu olarak
elde edilmiştir. Her eleman için çatlak haritaları çıkarılmıştır. AE-SiGMA sonuçlarına göre deney
elemanlarında ilk çatlaklar öncelikli olarak kiriş iç bölgesinde gözlenmektedir. Bu çatlaklar artan
yüklerin etkisiyle kiriş yan yüzlerine doğru ilerleyerek kiriş gövdesinde eğik çatlak oluşumlarına neden
olmaktadır. Çatlakların gelişim yönleri güçlendirme düzeni ve uygulama şekline bağlı olarak farklılık
göstermektedir. AE-SiGMA ile gözlemlenen çatlaklar deney elemanlarının göçme durumlarını önceden
göstermiştir. Kesmeden göçen numunelerde gözlenen kesme aktiviteleri daha fazladır. AE-SiGMA ile
CFRP şeriti betondan koparmaya çalışan çekme gerilmelerinin uç bölgelerde yoğunlaştığı ve çekme
çatlaklarının oluşturduğunu göstermiştir.
Elde edilen AE sonuçları birim deformasyon sonuçlarıyla karşılaştırıldığında oldukça iyi bir
eşleşme yapılabilmiştir. CFRP ile güçlendirilmiş betonarme kirişlerdeki kırılma mekanizmaları,
çatlakların ilk nerede başladığı, hangi mekanizmalar olduğu anlaşılmıştır.
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BETON DOLU ÇELİK TÜPLERİN EKSENEL BASINÇ ALTINDAKİ
DAVRANIŞI
Burak EVİRGEN, Özgür YURDAKUL, Onur TUNABOYU, Özgür AVŞAR
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
burakevirgen@anadolu.edu.tr, oyurdakul@anadolu.edu.tr, onurtunaboyu@anadolu.edu.tr,
ozguravsar@anadolu.edu.tr

AMAÇ:
Yapıların, hem çelik hem de betonarme olarak ayrı ayrı inşası mümkün olduğu gibi birbirlerinin
olumsuz yönlerini en aza indirgeyecek şekilde kompozit teşkili uzun süredir dünyada kullanılan bir
yöntemdir. Bu tür elemanlar ile büyük boyutlardaki betonarme kesitler eşdeğer yük altında daha küçük
boyutlarda üretilebilmektedir. Diğer taraftan, konvansiyonel betonarme yapı inşasında meydana gelen
işçilik ve zaman kayıpları; kalıp ve donatı işçiliği gerektirmeyen beton dolu çelik tüp (CFST) sistemi ile
en aza indirgenmektedir. Beton dayanımının, dıştaki çelikten kaynaklanan sargı etkisi ile arttırılması ve
içteki çekirdek betonu sayesinde çelik burkulmasının ötelenmesi, özellikle deprem yükleri gibi yatay
kuvvetlere karşı daha mukavemetli ve sünek elemanlar elde edilmesini sağlamaktadır. Uygulamadaki
tecrübesizlik ve bağlantı detaylarının zorluğu ise CFST sisteminin olumsuz taraflarıdır. Literatür
incelendiğinde son dönemlerde CFST üzerine yapılan deneysel çalışmalar dünya genelinde hızla artan
bir eğilim sergilemektedir. Bu çalışmada ise malzeme özelliklerinin belirlenmesinin ardından; 16 adet
boş çelik tüp ve 48 adet beton dolu çelik tüp için eksenel basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Numunelerdeki genişlik/kalınlık (b/t) oranı, beton basınç dayanımı ve kesit geometrik şekli
değişkenlerinin numunelerin davranışına etkisi değerlendirilmiştir. Bu kapsamda b/t oranları 18.75,
30.00, 50.00, 100.00; beton basınç dayanımları 10, 20, 30 MPa ve kesit geometrik şekli olarak dairesel,
düzgün altıgen, dikdörtgen ile kare seçilmiştir. Ayrıca 6 adet numune üzerinde sürtünme deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Tüm numunelerin sonlu elemanlar programı (ABAQUS) ile analitik olarak
modellenmesi yapılmıştır.

YÖNTEM:
Numunelere eksenel yükün uygulanması sürecinde 1500kN kapasiteli hidrolik pres
kullanılmıştır (Şekil1.a). Deney süresince numune kesit alanlarına ortalama 0,6 MPa/s gelecek şekilde
yükleme prosedürü ayarlanmıştır. Deneylerde numunelere sadece eksenel basınç kuvvetinin etkilediği
var sayılarak; eksantrik yükleme ile deformasyonlara bağlı oluşabilecek kesme kuvveti ve eğilme
momenti değerleri ihmal edilmiştir. Numunelerin alt ve üst başlıklardan sabit mesnet olarak
mesnetlendiği kabul edilmiştir. Her bir numune için eksenel kısalmayı ölçen iki adet 25mm kapasiteli
deplasman ölçer ve 6 adet FLA-6-11-5L tipi birim şekil değiştirme ölçer kullanılmıştır. Elastisite
modülü deneylerinde 500kN, beton basınç ve sürtünme deneylerinde 1000kN ve CFST basınç
deneylerinde 2000kN kapasiteli TML yük hücreleri kullanılmıştır. 30 kanallı TDS303 veri toplama
cihazı Visual Log statik veri toplama yazılımı ile koordineli olarak kullanılmıştır. Ekipmanların üretici
firma tarafından sağlanan kalibrasyon değerleri veri toplama cihazına girilerek okumalar 1sn aralıklarla
alınmıştır. CFST numunelerinin ilgili parametrelere göre maksimum yük ve birim şekil değiştirme
değerleri Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 1. a. CFST eksenel basınç deney düzeneği ve b. Sıyrılma deney düzeneği
Sürtünme kuvvetinin hesaplanabilmesi amacıyla beton yüzey alanlarına uygun plakalar ve üst
kısımlara kilitleme başlıkları yaptırılmıştır. Çekirdek betonları, alt kısımdan Enerpac hidrolik piston ile
yüklenerek sıyrılması sağlanmıştır. Pistonun üst kısmına yerleştirilen 1000kN kapasiteli TML yük ölçer
yardımıyla Şekil 1(b)’deki sistem hazırlanmış ve betonun sıyrılma anındaki maksimum kuvveti
hesaplanmıştır. Sıyrılma deneylerinde, sırasıyla kare ve daire numuneler için 0.29 ve 0.67 MPa sıyrılma
mukavemeti değerleri elde edilmiştir.

Şekil 2. CFST numunelerinin a. Maksimum yük değerleri ve b. Birim şekil değiştirme değerleri

TEŞEKKÜR:
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul
edilen 1109F143 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
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AMAÇ:
L’Aquila (2009) depremi sonrasında prefabrik yapılar üzerinde yapılan incelemeler, bu tür
yapıların deprem davranışlarının oldukça yetersiz olduklarını ve cephe panelleri ile diğer yapısal
elemanlar arasındaki bağlantılarının oldukça zayıf olduğunu göstermiştir. Prefabrik yapılarda cephe
elemanları yapısal olmayan elemanlar grubunda yeralmakta olup deprem sırasında bu tür cephe
elemanları yapının rijitliğine katkıda bulunmaktadır. Tasarım sırasında rijitlik katkısı gözardı edilen bu
elemanlar, yapının deprem istemini artırmakta ve öngörülmeyen ek deprem enerjisini tüketmek zorunda
kalmaktadır. Bu noktada cephe panellerinin birleşim bölgeleri zincirin zayıf halkasını oluşturmaktadır.
SAFECLADDING, FP7 kapsamında yılında başlatılan geniş çaplı bir Avrupa Birliği projesi
olup, proje kapsamında mevcut precast yapıların cephe birleşim detaylarının deprem davranışının
incelenmesi ve deprem performansının iyileşmesine katkıda bulunacak ve prekast yapıların cephe
panellerinde uygulanabilecek yeni birleşim detaylarının geliştirilmesini amaçlanmıştır. Bu amaçla
İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında çok sayıda çelik yastık
numunesi üretilmiş ve çevrimsel kayma ve basınç etkilerindeki davranışın belirlenmesi için bir seri
deney gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM:
Bu çalışma kapsamında çelik yastık görünümlü elemanların kayma ve basınç etkileri altındaki
davranışları belirlenmiştir. Numuneler üzerinde statik karakterli tersinir tekrarlı deplasman protokolü
uygulanmıştır. Çelik yastık elemanlar prekast yapıların cephe panellerinin farklı birleşim bölgelerine
deprem sırasında enerji tüketmek üzere tasarlanmıştır. Elemanların boyutları Şekil 1’ de görülmektedir.
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Plan
Şekil 1: Çelik yastık boyutları

A

Laboratuvarın güçlü döşemesine montajı yapılan deney düzeneğinde çelik yastıklara tersinir
tekrarlı deplasman protokolü uygulanarak çevrimsel davranışları belirlenmiştir. Deney düzeneği Şekil
2’de görülmektedir.

Kayma Deneyi

Basınç Deneyi
Şekil 2: Deney Düzeneği

Çelik yastıklar 3, 5 ve 8mm olmak üzere farklı kalınlıklarda yumuşak çelik kullanılarak
üretilmiştir. Kalınlık yastıkların dayanım, rijitlik ve enerji tüketme özellikleri değiştiren önemli bir
parametredir. Kayma etkisi altında 8 mm kalınlıklı numune üzerinde gerçekleştrilen deney sonucuna
göre en büyük dayanım değeri olarak 40 kN kayma dayanımı elde edilmiştir. Basınç ve çekme etkisi
altında yapılan deneyler 8 mm kalınlıklı numunenin basınç bölgesinde 100 kN, çekme bölgesinde 40
kN değerinde en büyük dayanıma ulaşmıştır. Deneysel olarak belirlenen çevrimsel davranışlar Şekil
3’de görülmektedir. Çevrimsel kayma etkisinde simetrik davranış gösteren çelik yastık, eksenel basınç
ve çekme etkisi altında geometri nedeniyle antimetrik bir davranış sergilemiştir.
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Şekil 3: Çelik yastık çevrimsel davranışları
Prefabrik yapıların cephe panellerinin birleşimlerinde deprem enerjisini sönümlemek üzere
tasarlanmış çelik yastıklar, yapıda kayma ve basınç etkilerinin oluştuğu iki cephe paneli arasında
ve/veya cephe paneli ile temel seviyesinde kullanılabilir. Analitik çalışma kapsamında yapının çeşitli
bölgelerinde tanımlanabilecek lineer olmayan yay modeli için önemli veri bu deneysel çalışmalardan
elde edilmiştir.
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ASMOLEN DÖŞEMELİ ÇERÇEVELERDE DIŞ MERKEZLİ YASSI KİRİŞ
KOLON BİRLEŞİMLERİNİN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Cemalettin DÖNMEZ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü
cemalettindonmez@iyte.edu.tr

AMAÇ:
Planlanan çalışmada asmolen döşemeli çerçevelerin dış merkezli kiriş kolon birleşimlerinin
davranışı incelenecek ve tasarıma yönelik çıkarımlarda bulunulacaktır. Kesin bir veri olmamakla
beraber asmolen döşemeli çerçeveler ülkemizdeki betonarme yapı stoğunun %10-15’ini
oluşturmaktadırlar. Kirişlerinin sığlığı sebebi ile söz konusu çerçevelerin düşük rijitliklere sahip olduğu
bilinmekle beraber Van-Erciş depremi sırasında yapılan gözlemler (Irfanoglu ve diğ. 2012) bu durumun
deprem talepleri altında sistemi yetersiz davranışa sürükleyebileceğini ortaya konmuştur. Uygulama
örnekleri incelendiğinde ülkemizdeki asmolen döşemeli çerçevelerde kirişlerin çok yaygın bir biçimde
kolonlara dış merkezli olarak bağlandığı gözlenmektedir. Halihazırda bilinen düşük rijitlik
düşünüldüğünde yapının yeterliliğinin tespiti amacıyla yapılması gereken analiz çalışmalarında yaygın
olan dış merkezli kiriş kolon bağlantılarının gerçekçi olarak modellenmesi önemli hale gelmektedir.
Yapılan literatür taramalarında dış merkezli yassı kiriş bağlantıları hakkında bugüne kadar yapılmış
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma literatürdeki bu açığı kapatmak ve tasarım
konusunda temel girdi sağlamak üzere planlanmıştır.

YÖNTEM:
Asmolen döşemeli sistemler sığ kirişleri sebebi ile normal kirişli sistemlere göre düşük rijitliğe
sahip olduğundan söz konusu yapıların doğal periyodu uzamakta ve deprem talepleri altında daha
yüksek ötelenme değerlerine maruz kalmaktadırlar. Kirişlerin sığ olması daha yüksek ötelenme
yapabilme kapasitesi doğurmasına rağmen sistem ötelenme talebindeki artış sığ kiriş ile oluşan ötelenme
kapasite artışını geçebilmektedir (Dönmez, 2015). Planlanan çalışmada sığ kiriş kolon birleşimlerinin
dış merkezli birleşimleri üzerine odaklanılacaktır. Çalışmanın çıktısı söz konusu birleşimlerin momentdönme ilişkisi olacağından öngörülen deneylerde bu ilişkinin sağlıklı bir biçimde elde edilmesi önem
arz etmektedir.
Deneylerde kısmı çerçeveler oluşturulacağından hareketle sınanacak kısmın çerçeveden
laboratuvarda sağlanabilecek mesnet ve yük durumlarına izin verecek şekilde ayrıştırılması
gerekmektedir. Ölçülmek istenen moment-dönme ilişkisi deprem yükleri altında oluşan zorlamalar
sonucu ortaya çıkacağından yanal yükler altında birinci modu benzeştiren bir yük altındaki çerçevenin
şekil değiştirmesi göz önüne alınarak, Şekil 1a’da gösterildiği üzere yükleme yönünde büküm
noktalarının kolon ve kiriş orta noktalarında oluşacağı kabülüyle bir numune oluşturulacaktır. Ana
yüklemeye dik yönde ise dış merkezli kirişin ve deneye dahil edilirse kısmı asmolen kirişlerin ana yöne
dik kirişteki burulma direnci ile mesnetlenmesini modelleyebilmek amacıyla bu yöndeki kirişlerin kısa
bir kısmının numuneye dahil edilmesi planlanmaktadır. Deneylerde tek tip kiriş kolon geometrisi
kullanılması planlanmakta olup, Şekil 1b’de gösterildiği üzere değişken olarak kiriş dış merkezlik oranı
alınacaktır. Bu amaçla üç ila dört numunenin denenmesi öngörülmektedir.
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Numunelerden istenen moment-dönme ilişkilerinin okunabilmesi amacıyla yükleme ve yer
değiştirme okumalarının yapılması gerekmektedir. Bu amaçla yükverende, kolonlara harici olarak
uygulanan eksenel yükte ve kirişlere bağlanan çubuklarda yük hücreleri konuşlandırılacaktır.
Birleşimde, kiriş ve kolon plastik mafsal bölgelerindeki dönme miktarlarını tayin edebilmek amacıyla
kiriş ve kolon uçlarındaki ötelenmeler ve plastik mafsal bölgelerindeki dönme ve kesme
deformasyonları ölçülecektir. Ayrıca dış merkezli kiriş boyuna donatı ve birleşimdeki etriye
etkinliklerini belirleyebilmek amacıyla bu donatılara gerinim pulları bağlanacaktır.

Nervürler
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Kuvvetli
Duvar
Yükveren
Yassı
Kiriş

Dışmerkezli
Kolon

Yük
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Not: Döşeme ve
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Kiriş
Mafsal
Kuvvetli
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Şekil 1.

Dış
Merkezlik

Öngerme Kabloları
ile Eksenel Yük

a) Planlanan deney düzeneği

Yük
Hücresi

İki Ucu
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b) Plan görünüş ve dışmerkezlik

Kaynaklar:
Irfanoglu, A., et al. (2012). The Mw 7.1 Erciş-Van, Turkey Earthquake of October 23, 2011, EERI Newsletter.
Dönmez, C. (2015). "Seismic Performance of Wide-Beam Infill-Joist Block RC Frames in Turkey." Journal of Performance of Constructed
Facilities 29(1): 04014026.
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DÜŞÜK DAYANIMLI BETONA SAHİP BETONARME KOLON-KİRİŞ
BİRLEŞİM BÖLGELERİNİN DEPREM YÜKLERİ ALTINDA
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Yusuf Hatay ÖNEN1, A. Murat TÜRK1, Cumhur COŞGUN2, Atakan MANGIR2
1

İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü
2
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AMAÇ:
Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin deprem etkisindeki davranışları konusunda literatürde oldukça
çok sayıda çalışma mevcut olmakla birlikte, düşük dayanımlı beton ve düz yüzeyli donatı kullanımı ve
yetersiz sargılama sonucu oluşan davranışla ilgili çalışma sayısı çok kısıtlıdır. Ülkemizde de mevcut
betonarme yapı stoğunun önemli bölümünde bu tür zayıflık ve eksikler mevcuttur. Bu çalışma
kapsamında hazırlanan deney numunelerinde beton dayanımı düşük tutulmuş, düz yüzeyli donatı
kullanılmış ve referans numune dışında birleşim bölgesi etriye ile sargılanmamıştır. Uygulamada kolonkiriş birleşim bölgesinde, hem yatayda hem düşeyde yoğun boyuna donatıların bir araya gelmesi
sebebiyle bu bölgenin etriye ile sarılması için gereken özenin gösterilemediği bilinmektedir. Böylelikle
birleşim bölgesinin etriyelerin eksikliğinden dolayı tam bir betonarme eleman gibi davranıp
davranamayacağını depremi benzeştiren yükler etkisinde incelemek ve deprem yüklerine karşı bu
davranışlarını iyileştirmek için 3 adet 1/2 ölçekli kolon-kiriş birleşim bölgesi numunesi deneyi
gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar sonunda, zayıf kolon-kiriş birleşimlerinin deprem
performansları, hem de bu birleşimlerin güçlendirilmesi konusunda deneysel veri tabanı oluşmasına
katkıda bulunulacak ve analitik modellemeler için yol gösterici olabilecektir.

YÖNTEM:
Deneysel çalışma İstanbul Kültür Üniversitesi ve Fatih Üniversitesi Yapı Mekaniği
Laboratuvarları’nda gerçekleştirilmektedir. Deney numunelerinin boyutları ve farklı birleşim bölgesi
donatı parametreleri Şekil 1’de verilmiştir. Beton dayanımı 10 MPa, düz yüzeyli boyuna donatının sınıfı
S220 olarak belirlenmiş olup deneyler depremi benzeştiren tekrarlı yükler etkisinde yürütülmüştür.
Deney elemanlarında kolon ve kiriş kesitleri elastik kalacak şekilde donatılanmış olup, olası hasarın ve
göçmenin kolon-kiriş bölgesinde oluşması hedeflenmiştir. 6 adet deney numunesinin 3 tanesi test
edilmiştir. (Şekil 2) Bunların her üçünde de birleşim bölgesinde etriye mevcut değildir. İki adet
numunede kiriş boyuna donatıları birleşim bölgesine 90o kanca ile ankre edilmiş, üçüncü numunede düz
yüzeyli donatı da kanca yapılmamıştır. 90o kanca ile bağlanan kiriş donatılı elemanlarda, kolon ortasına
yerleştirilen ve birleşim bölgesini dikine kesen içi boşluklu boru ve boyuna donatı yerleştirmek suretiyle
birleşim bölgesindeki davranış incelenmiştir. Şekil 2 den görülebileceği üzere, henüz tamamlanmış olan
üç deney numunesinin karşılaştırmalı deney sonuçlarına göre, 90o kancalı kiriş donatılarına sahip fakat
kolon-birleşim gölgesi içinden geçecek şekilde yerleştirilen normal donatılı (yapışık 2  14 donatı) ve
boru ( 34 dış çaplı,  27 iç çaplı) elemanların göreli olarak yeterli davrandığı ve birbirleri arasında
önemli sayılabilecek farklılıklar olmadığı gözükmektedir (mavi ve sarı grafikler). Bununla beraber düz
yüzeyli kancasız boyuna kiriş donatısına sahip numunede (kırmızı grafik) diğer kancalı elemanlara göre
dayanım, rijitlik ve deformasyon kapasitesi açısından önemli azalmalar olduğu gözlenmiştir. Öte yandan

29

aynı elemanın sadece düz kenetlenmeye çalışan (10  düz kenetlenme boyu) düz yüzeyli donatılı kiriş
boyuna donatılarına sahip olmasına rağmen birleşim bölgesinin en az %1 ötelenme oranına
ulaşabilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Diğer üç deneyinde gerçekleştirilmesi halinde referans
numune ile birlikte tüm numunelerin davranışlarının karşılaştırılması mümkün olabilecektir.

Şekil 1. Deneyleri gerçekleştirilmiş 3 deney elemanın boyutları ve donatı detayları

Şekil 2. Deneyleri gerçekleştirilmiş 3 deney elemanın yatay yük – ötelenme oranı karşılaştırmalı
grafiği
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ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI BETON İLE ÜRETİLEN BETONARME
KİRİŞLERİN EĞİLME DAVRANIŞLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ
Mehmet TERZİ, Kaan TÜRKER, Altuğ YAVAŞ, Tamer BİROL, Umut HASGÜL
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AMAÇ:
Son yıllarda beton teknolojisindeki gelişmeler sayesinde standart karıştırıcılar ve kür koşulları
ile Ultra Yüksek Dayanımlı Betonların (UYDB) üretimi mümkün hale gelmiştir. Genellikle çok ince ve
yüksek dayanımlı agrega ve çok düşük su/bağlayıcı oranı ile üretilen bu betonlarda maksimum sıkılık
oranına sahip içyapı elde edilebilmekte ve 100-150 MPa basınç dayanımlarına ulaşılabilmektedir.
UYDB üretimi, pratikte çok daha narin betonarme elamanların üretimine olanak sağlayabileceği için
önem arz etmektedir. Literatürde UYDB’lu betonarme elemanlar üzerinde yapılmış araştırmalar
bulunmakla birlikte henüz tasarım esasları konusunda bir standart bulunmamaktadır. Bu nedenle UYDB
ile üretilen farklı betonarme elemanlar üzerinde yapılacak araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu
çalışmada UYDB ile üretilmiş farklı donatı oranlarına sahip betonarme kirişlerin salt eğilme
davranışlarının deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile UYDB’un kirişlerde
kullanılabilirliği değerlendirilecek ve mevcut literatüre katkı sağlanabilecektir.

YÖNTEM:
Çalışmada, Ultra Yüksek Dayanımlı Beton (UYDB) ile üretilen betonarme kirişlerin eğilme
davranışlarını incelemek amacıyla, farklı donatı oranlarına sahip sekiz adet 150x250x2500mm
boyutlarında betonarme kiriş numunesinin hazırlanması ve bunlara dört noktalı eğilme testi uygulanması
planlanmıştır. Eğilme testleri ile kirişlerde belirli düşey yerdeğiştirme değerleri için çatlak özellikleri,
çatlama momentleri, yük taşıma kapasiteleri, yerdeğiştirme süneklikleri, kırılma (göçme)
mekanizmaları belirlenecektir. Bu verilerden yararlanarak UYDB’un kirişlerde kullanılabilirliği
değerlendirilecektir. Yapılması planlanan testlerin ikisi tamamlanmış, diğer kirişlerin üretimleri devam
etmektedir.
Çalışmada, 100x100x100mm’lik küp basınç dayanımı (90 günlük) en az 140 MPa olan UYDB
üretilmesi öngörülmüştür. Bunun için kullanılan beton bileşenleri Tablo 1’de çimentoya ağırlıkça
oranları ile verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan UYDB karışım oranları 113M432 nolu TÜBİTAK
projesi kapsamında belirlenmiştir.
Tablo 1. Betonu oluşturan bileşenlerin çimentoya ağırlıkça oranları
Çimento
1.00

Silis
Dumanı
0.20

Yüksek Fırın
Cürufu
0.40

Süper
Akışkanlaştırıcı
0.028

0-0.8 mm
Kuvars
0.77

1-3 mm
Kuvars
0.77

Su/Bağlayıcı
0.18

Çalışmada kullanılan UYDB, 125 dm3 kapasiteli standart bir panmikserde üretilmekte ve beton
arabaları aracılığı ile çelik kalıplara yerleştirilmektedir. Test numunelerine standart kür koşulları
uygulanmaktadır. Kirişlerdeki boyuna donatılar ve çekme donatısı oranı (ρ) / dengeli donatı oranı (ρb)
değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tüm kirişlerde kesme kırılmasını önlemek amacıyla salt eğilme bölgesi
dışında 8/10 etriye kullanılmıştır.
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Tablo 2. Kirişlerdeki boyuna donatı özellikleri
Numune Kodu
Basınç donatısı
Çekme donatısı
Çekme donatısı oranı ()
(ρ- ρ′)/ρb

1-A
-

1-B
-

1-C
-

1-D
-

214
0.009
0.139

220
0.019
0.288

224
0.028
0.419

420
0.038
0.577

2-A
210
214
0.009
0.068

2-B
214
220
0.019
0.147

2-C
216
224
0.028
0.233

2-D
220
420
0.039
0.289

Kiriş testleri Balıkesir Üniversitesi Yapı Mekaniği Laboratuvarında bulunan kiriş test düzeneği
ile yapılmaktadır (Şekil 1). Düzenekte 500 kN kapasiteli yerdeğiştirme kontrollü bir hidrolik yük veren,
düşey yer değiştirmeyi ölçmek üzere bir potansiyometrik cetvel ve yükü ölçmek üzere bir yük hücresi
bulunmaktadır (Şekil 1). Ayrıca numune üzerinde kiriş orta bölgesindeki eğriliği belirlemek için basınç
ve çekme bölgesine yerleştirilmiş iki potansiyometrik cetvel, donatı ve betondaki şekil değiştirmeleri
ölçmek amacıyla beton ve donatı üzerine yerleştirilmiş şekil değiştirme ölçerler bulunmaktadır (Şekil
1). Testler süresince kiriş elemanlardaki yük, şekil değiştirme ve yer değiştirmeler 24 kanallı veri
toplama cihazı ile kaydedilmiştir.

Şekil 1. Dört noktalı eğilme test düzeneği, kiriş numune detayı ve şematik ölçüm düzenekleri
Testleri tamamlanan 1-D ve 2-D kirişlerine ait yük-yerdeğiştirme bağıntıları ve kırılma
mekanizmaları Şekil 2’de verilmiştir. Bu kirişlere ait 28 günlük ortalama beton basınç dayanımları
sırasıyla, 122 MPa ve 129 MPa olarak elde edilmiştir.

Şekil 2. Testleri tamamlanan kirişler ait yük-yerdeğiştirme bağıntıları ve kırılma mekanizmaları
ÖN SONUÇLAR
Çalışmada UYDB ile üretilmiş farklı donatı yerleşimine sahip betonarme kirişlerin iyi bir
performans gösterdikleri belirlenmiştir. Elde edilen ilk sonuçlar, UYDB’un pratik uygulamalarda etkin
olarak kullanılabileceği yönündedir. Farklı boyuna donatı oranlarına ve yerleşimine sahip betonarme
kirişler üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
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AMAÇ:
Güçlendirilen mevcut betonarme binaların deprem performanslarının doğru belirlenebilmesi
güçlendirilen betonarme kolonların davranışının doğru anlaşılabilmesine bağlıdır. Güçlendirilen
betonarme kolon davranışlarının doğru anlaşılabilmesinde en temel unsur, kesit davranışının gerçekçi
bir şekilde belirlenebilmesidir. Eğilme ve eksenel yük altındaki bir kesitin davranışı, en sağlıklı biçimde
deneysel verilerden elde edilmiş Moment-Eğrilik ilişkilerinden izlenebilir. Moment-eğrilik ilişkisinin
izlenmesi ile betonarme kesitin sünekliği, sargı etkisi, kesit mukavemeti ve rijitliğinin değişimi, kabuk
ve çekirdek betonlarında oluşacak ezilmeler ve boyuna donatının pekleşmesinin eleman davranışı
üzerindeki etkisi gibi konular hakkında bilgi edinilebilir.
Önerilen bu çalışmada, betonarme manto ile güçlendirilmiş betonarme kolonların tekrarlı yatay
yükler altındaki davranışlarının deneysel ve analitik olarak irdelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu
çalışma sonunda, betonarme manto ile güçlendirilmiş betonarme kesitlerin moment eğrilik ilişkisini
belirleyen bir bilgisayar kodunun yazılması da amaçlanmaktadır.

YÖNTEM:
Bu çalışma kapsamında iki tip betonarme kolon hazırlanacaktır. Bunlardan ilki 1998-TDY
öncesi tasarlanmış olan ve Türkiye’de yaygın olarak karşılaşılan mevcut betonarme kolon kusurlarını
da içeren Model A kolonu, diğeri ise 2007-TDY’ne göre tasarlanmış olan referans modeldir (Tablo 1.1).
Model A kolonları, farklı manto konfigürasyonları mantolanacaktır (Şekil 1.1). Güçlendirilen betonarme
kolonlar hem Model A referans kolonu hem de Model B referans kolonu ile karşılaştırılarak
güçlendirmenin sağladığı iyileştirme araştırılacaktır.
Tablo 1.1. Deney numuneleri tasarım detayları
Modeller

Tasarım

M-A

Referans Modeli

M-A1

Manto1

M-A2

Manto2

M-A3

Manto3

M-A4

Manto4

M-B

Referans Modeli

Deprem
Yönetmeliği

Malzeme

1998-TDY öncesi

C14 / S220-ϕ8/300

2007-TDY

C25 / S420-ϕ8/150

Her bir deney numunesinden 3’er adet olmak üzere toplam 18 adet deney numunesinin testleri
yapılacaktır. Deney numuneleri 1/2 oranında ölçekli olarak hazırlanacaktır.
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Tablo 4.2. Deneylerde kullanılacak olan betonarme kolon özellikleri

En kesit boyutları
Yüksekliği
Manto kalınlığı

Ölçeklendirilmemiş boyut
(Orijinal numune)
40cmx40cm
300cm
15.00cm

Ölçeklendirilmiş boyut
(Deney numunesi)
20cmx20cm
150cm
7.50cm

Bu aşamada ayrıca, deney numunelerinin mekanik malzeme özellikleri belirlenecektir. Mevcut
yapılardaki kolonları temsil eden betonarme kolonun beton ve donatısının ve ayrıca güçlendirmede
kullanılacak olan manto betonun ve donatısının mekanik malzeme özellikleri belirlenecektir.

Şekil 1.1. Deney Numune ve Kesitleri

Betonarme kolon için beton basınç dayanımı 14 Mpa (C14) ve manto betonu için beton basınç dayanımı
25 MPa (C25) alınmıştır. Donatı çeliği olarak betonarme kolon ve manto için S420 kullanılmıştır.
Deneylerden alınması amaçlanan sonuçlar;
 Tekrarlı yatay yük etkisi altındaki referans
ve mantolanmış betonarme kolonların
kuvvet-yer değiştirme ilişkisi
 Referans ve mantolanmış betonarme kolon
kesitlerinin Moment-Eğrilik ilişkilerinin
belirlenmesi
 Güçlendirme öncesi ve sonrası elemanların
yük taşıma kapasitesinin belirlenmesi
 Güçlendirilen
betonarme
kolonların
Referans A ve Referans B modellerine göre
performansı
 Mantolama şeklinin güçlendirme sonrası
performansa etkileri
 Referans ve mantolanmış numunelerin
hasar seviyelerinin belirlenmesi
 Elde edilen deneysel sonuçlar kullanılarak
betonarme manto ile güçlendirilmiş
betonarme kolon kesitlerinin moment
eğrilik ilişkisini belirleyen bir bilgisayar
kodu yazılacaktır.

Şekil 2. Deney Düzeneği
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SONRADAN OLUŞTURULMUŞ BETONARME KİRİŞLERİN TEKDÜZE
YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI (SONUÇLAR)
Sabahattin AYKAÇ1, İlker KALKAN2, Rohullah JAMAL1, Eray ÖZBEK1
1

Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Kırıkkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
saykac@gazi.edu.tr; ilkerkalkan@kku.edu.tr; jamal.rohullah@gmail.com; erayozbek@gazi.edu.tr
2

AMAÇ:
Birçok durumda mimari ve estetik kaygılarla kirişlerin tavanda çıkıntı oluşturması istenmez.
Bu nedenle bazı yapımcılar, projesinde olduğu halde, bu kirişleri yapmaktan kaçınırlar. Bilindiği gibi
kirişler, düşey ve yatay yüklerinin düşey taşıyıcı elemanlara aktarılması ve servis yükleri altında döşeme
sehimlerinin sınırlandırılması gibi önemli görevler üstlenirler. Böyle bir uygulamanın dayanım ve
kullanılabilirlik sorunları oluşturacağı açıktır. Bu çalışmada eksik olan bu kirişlerin sonradan
oluşturulmasının yöntemleri ve bu yöntemlerin etkinliği deneysel olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda
16 adet ½ ölçekli deney elemanı hazırlanarak tekdüze düşey yükler altında test edilmiştir. Çalışmada
değişik donatı oranlarına sahip kirişlerin kolonlara ve döşemeye bağlantısı için farklı yöntemler
incelenmiştir. Ayrıca kirişin kolonun geniş ya da dar yüzüne bağlandığı durumlar da ele alınmıştır.
Çalışmanın sonunda eksik olan bu kirişlerin sonradan oluşturulması için etkili yöntemler
geliştirilebilmiş ve birçok durumda monolitik eleman davranışına ulaşılabilmiştir. Ulaşılan sonuçların
tekdüze yükler altındaki kirişler için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

YÖNTEM:
Deney elemanlarının özellikleri ve deney sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Araştırmada
sonradan oluşturulan kirişin; boyuna donatı oranı (az, orta, çok), kolona bağlanma yöntemi (mekanik
veya ankrajlı) ve kiriş etriyelerinin döşemeye bağlanma yöntemi (kolları döşeme üstünde birbirine
kaynaklanan tam etriye veya döşeme altına epoksi ile ankrajlanan U-etriye) parametre olarak ele
alınmıştır. Deney elemanları; bir ucunda 125/250, diğer ucunda 250/125 mm boyutlarında kolon
bulunan bir ana kiriş (sonradan eklenen kiriş) ile bu kirişin üzerine oturan 75 mm kalınlığında ve 575
mm genişliğinde bir döşeme parçası ve dik yönde düğümlere birleşen 125/250 mm kesitindeki
kirişçiklerden oluşturulmuştur. Ana kirişin genişliği epoksi ankrajlı kirişlerde 125 mm, mekanik
bağlantılı kirişlerde ise 225 mm olarak seçilmiştir. Kiriş boyu, dıştan dışa, 3 m dir. Her iki yüzde ve
doğrultuda Ø5/80 mm döşeme donatısı kullanılmıştır. Düzlem dışı kirişlerin alt ve üst yüzlerinde 3Ø10,
kolonlarda ise 10Ø10 boyuna donatı kullanılmıştır. Tüm elemanlarda etriyeler Ø6/75 mm’ dir. Kirişlerin
orta kısmına aralığı 0.6 m olan iki noktadan tekil yük uygulanmış uygulanmış ve elemanların eğilme
altındaki davranışları incelenmiştir.
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SONUÇLAR:
Döşeme altında sonradan oluşturulan betonarme kirişlerin, önerilen yöntemler ve uyarılar
dikkate alınarak yapılması durumunda oldukça başarılı olduğu görülmüştür. “HAH” ve “HAU”
elemanları haricindeki tüm elemanlar dayanım, süneklik, rijitlik ve enerji tüketimi bakımından
monolitik kiriş davranışı veya ötesinde bir davranışı göstermiştir, (Çizelge 1). Sonradan oluşturulan
kirişin çekme donatısı oranı arttıkça işçilik kalitesinin öne çıktığı ve davranışı önemli ölçüde
değiştirebileceği görülmüştür. Az ve orta donatılı kirişlerde “kiriş-kolon” ve “kiriş-döşeme” bağlantı
elemanları daha az zorlandıkları için, bu elemanlar monolitik kiriş davranışına rahatlıkla ulaşabilmiştir.
Ancak epoksi ankrajı ile kolonlara bağlanmış çok donatılı kirişlerde; işçilik kalitesinin, kenetlenme
boyunun ve ankraj donatısı alanının çok önemli olduğu, bunlardan herhangi birinin yetersiz olması
durumunda önerilen yöntemi ne denli etkisiz kılabileceği görülmüştür. Bu aksaklıkların yaşandığı
“HAH” ve “HAU” elemanlarında hedeflenen dayanımlara ulaşılmasına rağmen, ileri deformasyonlarda
ankraj donatılarında sıyrılmalar olmuş ve kiriş uç bölgelerinin döşeme ile temas yüzeylerinde ayrılmalar
gözlenmiştir. Bu elemanlar yeterince sünek bir davranış gösterememiştir. Bunun üzerine, yeni bir donatı
düzenlemesi ile çok donatılı yeni bir kiriş üretilmiş (HAH-2) ve bu sorun aşılmıştır. Ulaşılan sonuçların
tekdüze yükler altındaki kirişler için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmanın devamı niteliğini
taşıyan ikinci bir çalışmada, sonradan oluşturulmuş betonarme kirişler deprem yükleri altındaki
davranışları araştırılacaktır.
Çizelge 1 – Deney elemanları ve deney sonuçları
Eleman
Adı
LRH
LMH
LMU
LAH
LAU
MRH
MMH
MMU
MAH
MAU
HRH
HMH
HMU
HAH
HAU
HAH-2

Kesit
(b/h)
(mm)
125/250
225/250
225/250
125/250
125/250

Boyuna
Donatı
(As’/As)
2Ø8/3Ø8
---/3Ø8
---/3Ø8
---/3Ø8
---/3Ø8

125/250
225/250
225/250
125/250
125/250

2Ø10/4Ø10
---/4Ø10
---/4Ø10
---/4Ø10
---/4Ø10

125/250
225/280
225/250
125/280
125/250
125/250

2Ø12/4Ø12
2Ø12/4Ø12
---/4Ø12
2Ø12/4Ø12
---/4Ø12
---/4Ø12

Boyuna
Donatı
Oranı
Az
Az
Az
Az
Az
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Çok
Çok
Çok
Çok
Çok
Çok

Kolona
Göreceli Göreceli Göreceli
Etriye
Bağlantı
Akma Süneklik Başlangıç
Tipi
Yöntemi
Yükü
Oranı
Rijitliği
Birdöküm Tam
1.00
1.00
1.00
Mekanik
Tam
1.04
1.04
1.14
Mekanik
U
0.98
1.39
1.09
Ankrajlı
Tam
1.04
0.95
1.06
Ankrajlı
U
1.05
1.19
1.24
Birdöküm Tam
1.00
1.00
1.00
Mekanik
Tam
0.99
0.99
0.86
Mekanik
U
1.02
1.25
1.10
Ankrajlı
Tam
0.94
1.11
0.98
Ankrajlı
U
1.05
1.05
1.02
Birdöküm Tam
1.00
1.00
1.00
Mekanik
Tam
1.17
1.19
1.36
Mekanik
U
0.98
1.18
1.08
Ankrajlı
Tam
1.16
0.50
1.33
Ankrajlı
U
1.00
0.54
1.03
Ankrajlı
Tam
0.97
1.07
0.99

Göreceli
Tokluk
Modülü
1.00
0.99
0.95
1.06
1.09
1.00
1.05
1.18
1.02
1.16
1.00
1.36
0.98
0.77
0.85
1.02
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MİNERAL VE LİFLER İLE GÜÇLENDİRİLEN SIKIŞTIRILMIŞ KİL
DUVARLARIN PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI
Mehmet EMİROĞLU, Ahmet YALAMA, Mehmet Emin ARSLAN
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
mehmetemiroglu@duzce.edu.tr; ahmet.yalama@hotmail.com; mehmeteminarslan@duzce.edu.tr

AMAÇ
Bu çalışmanın temel amacı sıkıştırılmış kum/kil karışımına, kalsit, yüksek fırın cürufu ve cam
lifi gibi malzemeler ekleyerek elde edilecek yeni malzemeyle üretilen yığma duvarların çevrimsel yatay
yükler altındaki davranışlarını deneysel olarak belirlemek ve geleneksel yığma yapı malzemeleri
kullanılarak üretilen duvarlarla karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla, bir adet referans olmak
üzere stabilize edilmiş 15 farklı karışımdan en iyi mekanik performansı gösteren 6 karışımla üretilen
150x150x30 cm boyutlarında toplam 7 adet sıkıştırılmış kil duvarlar üretilecektir. Üretilen sıkıştırılmış
kil duvarların taşıma kapasitesi, enerji tüketme kapasiteleri, rijitlik azalmaları ve yerdeğiştirme
süneklikleri gibi özelikleri aynı boyutlarda, yığma yapı sistemlerinde taşıyıcı eleman olarak kullanılan
tuğla ve gazbetonla üretilen duvarlarınki ile karşılaştırılacaktır. Sonuç olarak, karışımlarda kullanılması
planlanan yüksek fırın cürufu ve kalsitin etkin kullanılmalarına katkıda bulunularak, sıkıştırılmış kil
duvarın dayanım ve dayanıklılık özelliklerinde iyileşme sağlanması ve günümüz yığma yapı
elemanlarına alternatif bir yapı malzemesinin üretilmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM
Çalışmada izlenecek temel adımlar ve deney yükleme düzeneği sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de
verilmektedir.

Şekil 1. Çalışmada izlenecek adımlar
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Duvar Performansı Değerlendirmesi
Sıkıştırılmış kil ile, biri referans diğerleri stabilize edilmiş ve en iyi mekanik performansı
gösteren toplam 7 farklı karışım kullanılarak üretilen 150x150x30 cm boyutlarındaki duvarlar Şekil 2’de
verilen deney düzeneği yardımıyla çevrimsel yatay yükler altında deneye tabi tutulacaktır. Aktüatör
yardımıyla uygulanan yatay yükler, yük hücresiyle (Loadcell), oluşan yerdeğiştirmeler ise
patansiyometrik yerdeğiştirme ölçerlerle (LPDT) belirlenecek ve veri toplama ünitesi yardımıyla
bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Deneyler sonunda elde edilen bulgular kullanılarak, sıkıştırılmış kil
duvarların taşıma kapasitesi, enerji tüketme kapasiteleri, rijitlik azalmaları ve yerdeğiştirme süneklikleri
gibi özelikleri belirlenecek, aynı boyutlarda, yığma yapı sistemlerinde taşıyıcı eleman olarak kullanılan
tuğla ve gazbetonla üretilen duvarlar ile karşılaştırılacaktır.

Şekil 2. Duvarların performans testinde kullanılacak deney düzeneği
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SONRADAN YERLEŞTİRİLEN ANKRAJLARIN ÇEKME
KAPASİTELERİNİN ETRAFLARINA YERLEŞTİRİLEN DONATI
ÇUBUKLARI İLE ARTIRILMASI
Hakan T. TURKER, Erdoğan ÖZBAY, Hamdi ATAY, Müzeyyen BALCIKANLI
Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
hakantturk@gmail.com

AMAÇ:
Sonradan yerleştirilen ankraj ve donatıların çok geniş uygulama alanları bulunmaktadır. Bu
uygulamalar en genel anlamada mevcut beton veya betonarme yapıya eklenti yapmak amaçlı
yapılmaktadır. Mevcut yapıya çelik çatı sisteminin montesi, binaların dış cephe kaplaması için gerekli
çelik taşıyıcı sistemin montesi, BA bir binanın çelik çaprazlarla güçlendirilmesi, mevcut bir binaya
döşeme eklenmesi, mevcut bir binaya güneşlik, kanopi eklenmesi, korkuluk, bariyer direk montesi vb.
birçok uygulama alanları vardır. Bu tip yapıların mevcut beton/betonarme yapı ile birleşim
hesaplamaları betonun çekme dayanımına dayalı ampirik formüllerle yapılmaktadır. Bazı durumlarda
beton kalitesi düşük ve/veya beton dayanımı bilinmemektedir. Ankraj yapılacak yerin malzeme ve
fiziksel durumu dikkate alındığında ankrajdan aktarılacak yükü taşıtmak mümkün olmayabilmektedir.
Bu Çalışma kapsamında sonradan yerleştirilen ankrajların kapasitelerini artırmak amacı ile ankraj
çubuklarının çevresine ankraj doğrultusunda sonradan yerleştirilecek donatıların etkisi irdelenmiştir. Bu
amaçla hazırlanan beton blok içine 7 adet ankraj çubukları yerleştirilmiştir. Bu ankrajlardan bir tanesinin
etrafına hiçbir şey konmamış diğerlerin etrafına farklı sayı ve farklı yarıçap uzunluklarında ankraj
doğrultusunda donatı çubukları yerleştirilmiştir.
Çevresinde donatı çubuğu bulunan ankrajların
çevresinde donatı çubuğu bulunmayan ankraj çubuğuna oranla çekme yük kapasitesini %55 e kadar
arttığı gözlemlenmiştir.

YÖNTEM:
Çalışma kapsamında 350 x 35 x 60 cm boyutlarında çökme değeri 16 cm, su/çimento oranı
0.615 ve 28 günlük ortalama tek eksenli basınç dayanımı 25.4 MPa olan beton blok üretilmiştir (Şekil
1). 16 mm çapında 7 adet ankraj çubuğu birbirlerine eşit mesafede, 25 cm derinlikte beton blok içine
Şekil 1 de gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Ankraj çubuklarının biri hariç diğerlerinin çevresine farklı
mesafe ve sayılarda Şekil 1 de gösterildiği gibi donatı çubukları yerleştirilmiştir. Çevresine donatı
çubuğu yerelleştirilmeyen ankraj çubuğu baz numune olarak dikkate alınmıştır. Üç numunede ankraj
çubuğundan mesafeleri 10 cm sabit tutulmak kaydıyla çevredeki donatı çubuklarının sayıları artırılmıştır
(4, 6, 8). Diğer numunelerde ankraj çubuğu etrafındaki donatı çubukları 10 ve 20 cm yarıçap mesafede
iki katmanlı yerleştirilmişlerdir. Bu numunelerde kullanılan ankraj çevresine yerleştirilen donatı
çubuklarının çapı 14 mm, uzunlukları 25 cm dir. Bu donatı çubukları betona beton yüzeyine sıfır olacak
şekilde gömülmüşlerdir.
Ankraj çekme deneyleri için üçayaklı bir düzenek kullanılmıştır. Hidrolik piston ve el pompası
aracılığı ile ankrajlar çekilmiştir. Yerleştirilen yük hücresi vasıtasıyla ankraja etkiyen yük değerleri
kaydedilmiştir. Deneylerden kaydedilen ankrajların çekme kapasite değerleri Tablo 1 de verilmiştir.
Tablodaki sonuçlara baktığımızda çevresine donatı çubuğu bulunmayan ankraj çubuğunun çekme
dayanımının 6703 kgf olarak ölçülmüştür. Ankraj çekme kapasitesinin çevresinde 6 adet donatı bulunan
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numunede 10450 kgf e kadar çıktığı gözlemlenmektedir. Elde edilen sonuçlarda ankraj etrafına ekilen
donatıların çekme kapasitesini artırdığı gözlemlenmiştir. Ankraj çekme kapasitesinin %55’e varan
oranlarda arttığı görülmektedir. Bu kapasite artışının ankraj yüklerinin bir kısmının donatı çubuklarına
transfer edilmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Ankraj etrafına yerleştirilen
donatıların sünekliliği de artırdığı görülmüştür.

Şekil 1 Beton blok ve donatı yerleşim planı
Tablo 1 Ekilen donatı miktarlarına bağlı olarak yük ölçümleri ve kapasite artış oranları

Numune

Yük (kgf)

Kapasite artışı (%)

L0S0D0
L1S4D10
L1S6D10
L1S8D10
L2S4-4D10-20
L2S6-6D10-20
L2S8-8D10-20

6703
9547
10450
9510
9557
10201
9350

42.4
55.9
41.9
42.6
52.2
39.5
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YAPI ELEMANLARININ TEKRARLANAN YALIN BURULMA YÜKLERİ
ALTINDA ENERJİ TÜKETME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ
Cem YALÇIN, Serap ALTIN KAYA
Boğaziçi Üniversitesi
yalcince@boun.edu.tr; serap.altin@boun.edu.tr

AMAÇ:
Burulma yönünden düzensizliğe sahip olan asimetrik binalarda deprem yüklerine maruz kalan
yapı elemanları eğilme ve kesme kuvvetlerinin ötesinde önemli ölçüde burulmanın etkisinde kalmakta
ve birincil göçme mekanizması da bu kuvvetlerden meydana gelmektedir. Özellikle deprem yüklerinin
tersinir tekrarlı yüklemeler şeklinde olması, elemanların taşıma kapasitelerinin dışında enerji tüketme
kapasiteleriyle de değerlendirilmesini ve sonucun tasarıma yansıtılmasını gerektirmektedir. Yapılması
planlanan çalışma deneysel ağırlıklı olup betonarme kolonların yatay deney düzeneği içerisinde tersinir
tekrarlı yükler ile burulma kapasitesinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak da enerji tüketme veya plastik
enerji kapasitesinin hesaplanmasına yönelik histeretik burulma modelini ortaya çıkartmak olacaktır.
Sonuç olarak enerji bazlı bir tasarım yöntemi geliştirilecektir.

YÖNTEM:
Burulmanın, betonarme yapı elemanları üzerindeki etkileri ilk kez 1968 yılında Hsu ve
araştırma ekibi tarafından irdelenmiş ve sonraki birkaç yıl içerisinde birçok yapı yönetmeliği
burulmanın etkilerini de içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Burulma momentinin etkidiği
betonarme yapı elemanlarında kayma gerilmeleri oluşmaktadır. Ancak bu gerilmeler, kesme kuvveti
nedeniyle oluşan kayma gerilmelerinden farklı olarak yapı elemanının iki karşılıklı yüzeyinde birbirine
zıt yönde oluşmaktadır. Burulma, kayma gerilmelerini ve dolayısıyla da çekme gerilmeleri
arttırdığından betonarme yapıların güvenliği konusunda büyük önem taşımaktadır. Burulma momenti
yapısal sistemin geometrisinden ya da sisteme uygulanan simetrik olmayan yüklerden kaynaklanabilir.
Ele alınan yapısal sistem hiperstatikse, sistemi oluşturan yapı elemanlarına etkiyen burulma
momentinin, malzemenin doğrusal elastik davrandığı varsayımına göre hesabı doğru sonuçlar
vermeyecektir, çünkü burulma nedeniyle çatlayan bir betonarme elemanın burulma rijitliği büyük
oranda azalacağından malzemenin doğrusal elastik davrandığı varsayımına dayanan yöntemlerle
hesaplanan burulma momentleri, gerçek değerlerin çok üstünde çıkmaktadır.
Yapılması planlanan çalışma kapsamında, 200 x 200 x 2000 mm boyutlarında ve yönetmeliklere
uygun olarak tasarlanmış betonarme numuneler üretilecektir. Üretilen numunelerden bir tanesi
yönetmeliklerin öngördüğü tüm detaylara uygun olarak üretilerek; kontrol numunesi olarak
kullanılacaktır. Betonarme elemanlara uygulanan burulma momentleri altında oluşan kayma gerilmeleri
nedeniyle kesme çatlaklarına benzer çatlaklar oluşacağından deney parametresi olarak etriye oranı bu
çalışmada önem kazanmaktadır. Beton, kesme etkisine maruz kaldığında gevrek davranmakta ve
betonarme elemanlarda sünekliği artırmak ancak donatı oranını artırmakla mümkün olacağından farklı
boy donatı oranlarına sahip betonarme elemanların yalın burulma momentleri altındaki davranışları bu
çalışmada incelenecektir. Ayrıca farklı beton dayanımlarına sahip elemanların yalın burulma altındaki
davranışları da incelenecektir.
Yalın burulma momenti verebilmek için sınır koşulları belirlenmiş deney düzeneği üretilerek,
numuneler tersinir tekrarlı burulma momentleri altında test edilecektir. Üretilmesi planlanan deney
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düzeneğine ait detaylar Şekil 1’de detaylı olarak görülmektedir. Deney elemanı üzerinde eksenel kuvvet
oluşmasını önlemek ve burulma momentinin uygulanması esnasında oluşabilecek uzama veya
kısalmalara müsaade etmek amacıyla yatay hareket serbest bırakılmıştır. Düşeyde ise burulma
momentini oluşturabilmek için rijit bir yükleme kirişinin ortasına tekil yük olarak basma ve çekme
yönünde yük uygulanacak ve bu yük elemanın uçlarına şaşırtmalı olarak takılan moment kollarına
aktarılarak eleman üzerinde burulma momentleri oluşturulacaktır.
Deney sırasında düşeyde uygulanan tekil yük ve eleman üzerinde oluşan deformasyonlar
sensörler yardımıyla dijital olarak kaydedilecek ve daha sonra bu veriler işlenerek her bir numuneye ait
burulma-dönme açısı grafikleri oluşturulacaktır. İncelenen parametrelerin bu eğriler üzerindeki etkileri
irdelenecektir. Sonuçta elde edilen burulma-dönme açısı eğrilerinin çevrelediği alanlar hesaplanarak
enerjiye dayalı tasarım yapılması için bir yöntem geliştirlecektir.

Şekil 1. Burulma Test Düzeneği
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GFRP-BETON HİBRİD KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN MEKANİK DAVRANIŞININ
İNCELENMESİ
Mutlu SEÇER, Çağlar YALÇINKAYA, H. Murat TANARSLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
mutlu.secer@deu.edu.tr; caglar.yalcinkaya@deu.edu.tr; murat.tanarslan@deu.edu.tr

AMAÇ:
Cam Fiber Donatılı Kompozitler (GFRP) düşük ağırlıkları ve yüksek mukavemetli olmaları,
korozyona karşı göstermiş oldukları dayanıklılık, kolay taşındığı, kurulum kolaylığı, ve düşük bakım
maliyeti gibi önemli özelliklerinden dolayı yeni dizayn edilecek köprü yapılarında kullanılmak için öne
çıkmaktadır. Malzemenin sahip olduğu bu önemli özelliklerin yanında düşük elastisite modülü, ani
kırılma ve kayma modülü dezavantajları, bu malzeme ile gerçekleştirilen tasarımda deformasyon ve
stabilite sorunlarıyla karşılaşılmasına neden olmaktadır.
Çekme dayanımı üstün olan GFRP profillerinin çekme bölgesinde, basınç dayanımı yüksek olan
betonun basınç bölgesinde uygulanmasıyla iki malzemenin en iyi mekanik özelliklerinden faydalanarak
yeni bir konvansiyonel köprü kirişi özellikle yaya köprüsü elde etmek mümkün olacaktır. Elde edilen
yeni kiriş GFRP malzemesinin hafiflik, düşük bakım maliyeti, korozyona karşı direnç gibi özelliklere
sahip olmasının yanı sıra beton sayesinde yeterli eğilme rijitliği ve stabilite’ye de sahip olacaktır.
İki ayrı malzemenin birlikte çalışmasını sağlayarak daha iyi bir GFRP-beton elemanı yapmak
ancak iki elemanın birbirine düzgün ve doğru şekilde bağlayarak mümkün olmaktadır. İki malzemeyi
birbirine bağlamak için genellikle mekanik ankrajlar tercih edilmektedir. Bunun dışında iki elemanı
birbirine epoksi bazlı yapıştırıcılar kullanarak bağlamak tercih edilen bir diğer yöntemdir. Ayrıca bu
çalışma kapsamında ilk kez denenecek yeni ankraj detayı daha önceki çalışmalarda karşılaşılan
yetersizlikleri giderebilecek, yöntemin sahip olduğu avantajlardan dolayı sonraki çalışmalarda daha çok
tercih edilmesini sağlayabilecektir.
Yukarıda sıralanan hedefler ve çözülmesi planlanan problemler ışığında gerçekleştirilecek bu
çalışma, ülkemizdeki mevcut köprü iyileştirmeleri ve yeni yapılacak köprüler için bakım maliyeti düşük,
hafif, hızlı kurulabilen hibrid köprü yapımı için en ideal çözümü ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Çalışmanın bir başka önemli amacı ise hibrid Köprü kirişi beton bloğuna alternatif olarak üretilecek lifli
beton için en uygun karşımın belirlenmesidir.

YÖNTEM:
Deneysel çalışma kapsamında 2 adet sadece GFRP profilden referans elemanı ve 10 adet hibrid
deney elemanı deneysel parametreleri değerlendirmek için üretilecek ve test edilecektir. 3000 mm
uzunluğa sahip deney elemanları simetrik iki tekil yük altında test edilecektir. Elde edilen deneysel
sonuçlar deplasman sınırları, rijitlik değişimleri, süneklik parametresi ve göçme yükleri dikkate alarak
incelenecek, deneysel çalışma kapsamında belirlenen parametrelerin birbirlerine göre üstünlükleri ve
yetersizlikleri değerlendirilecektir. Ayrıca deney elemanlarının göçme şekilleri, köprü kirişi (özellikle
yaya köprüsü) davranışına uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçekleştirilecek bu
çalışma konuyla ilgili teorik ve deneysel araştırma yapan akademik çevrelerin çalışmalarına yol
gösterebilecek, tasarım mühendislerine önemli katkılar sağlayacak bir çalışma olacaktır.
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Şekil 1. Hibrid elemanlar

Şekil 2. Hibrid Kiriş Ankraj Detayı

Şekil 1. Yükleme Düzeneği
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PERDE DUVARLARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİNE AİT
DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
S. Bahadır YÜKSEL
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
sbyuksel@selcuk.edu.tr

AMAÇ:
Bu çalışmanın amacı ince kesitli ve düşük eksenel yüke maruz perde duvarların deprem yükleri
altında hasar görmesi durumunda güçlendirme yöntemlerini deneysel olarak araştırmaktır. Bu deneysel
çalışma kapsamında, 1/1 ölçeğinde dikdörtgen kesitli perde duvar numunesi 20 cm kalınlığına, 140 cm
uzunluğa ve 320 cm yüksekliğe sahip olacak şekilde Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Deprem Laboratuarında inşa edilmiş ve reaksiyon duvarı kullanılarak test edilmiştir. Perde duvar
numunesini laboratuarda ankastre olarak mesnetleyebilmek için perde duvar numunesi temel ile birlikte,
temel uzunluğu 3m, yüksekliği 0.50m ve genişliği de 0.70m olacak şekilde inşa edilmiştir. SW2 olarak
isimlendirilen perde duvar deney numunesi tersinir-tekrarlanır yatay yükler altında test edilerek ağır
hasar verdirilmiştir. Daha sonra ağır hasar verdirilen perde duvar numunesi onarılarak tekrar test
edilmiştir.

YÖNTEM:
Bu çalışmada perde duvarların depremde hasar görmesi ve güçlendirilmesi durumunda tersinir
tekrarlanır yükler altındaki davranışı deneysel olarak araştırılmıştır. İnşa edilerek tersinir tekrarlanır
yatay yük altında test edilen perde duvar deney numunesi SW2 test edildikten sonra epoksi ile donatı
ilave edilerek ve beton dökülerek güçlendirilmiş ve RSW2 olarak isimlendirilmiştir. RSW2’ye ilave
donatıların uygulanabilmesi için temele ve perdeye açılan uygun deliklerin fotoğrafları Şekil 1(a)’da
görülmektedir. SW2’nin temeline, perdenin her iki tarafına uzunlamasına doğrultuda 14 adet 18mm
çapında ve 150mm derinliğe sahip delikler açılmıştır. Ayrıca perde kalınlığı boyunca SW2’nin
gövdesine, yatay doğrultuda 7 sıra, düşey doğrultuda 4 sıra olmak üzere toplam 28 adet 10mm çaplı
yatay delikler açılmıştır. Açılan delikler kompresör ile temizlenerek tozlarından arındırılmıştır. SW2’nin
temeline perdenin her iki tarafına uzunlamasına doğrultuda 14 adet 18mm çapında ve 150mm derinlikte
açılan deliklere 14mm’lik 0.90 m uzunlukta nervürlü donatılar epoksi ile ekilmiştir. Şekil 1(b)’de
RSW2’ye uygulanan ilave donatıların değişik açılardan görünüşü verilmiştir. Epoksi ile ekilen 14mm
çaplı nervürlü düşey donatılara, 1.35m uzunlukta ve 8mm çaplı nervürlü donatılar 50mm aralıklarla
bağlanmıştır. Perde kalınlığı boyunca SW2’nin gövdesine, yatay doğrultuda 7 sıra, düşey doğrultuda 4
sıra olmak üzere 10mm çaplı açılan deliklere 300mm uzunluğunda 8mm nervürlü donatılar epoksi ile
ekilmiştir.
İlave donatılara beton dökülebilmesi için 80cm yüksekliğinde ve 140cm uzunluğunda ahşap
kalıplar yapılmıştır. RSW2’ye uygulanan ilave betonun dökülebilmesi için kalıpların yerleştirilme
aşamaları Şekil 2’de görülmektedir. RSW2’nin ilave betonu, SW2’nin betonu gibi C25 olarak
hazırlanmış ve dökülmüştür. RSW2’nin ilave donatılarının görünüşü, beton dökme aşaması ve beton
döküldükten sonraki görünüşü Şekil 3’te verilmiştir. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 11401018 nolu araştırma projesi kapsamında adı altında
desteklenmiştir.
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(a)
(b)
Şekil 1. (a) RSW2’ye ilave donatıların uygulanabilmesi için temele ve perdeye açılan uygun deliklerin
açılması, (b) RSW2’ye uygulanan ilave donatıların yan cepheden görünüşü

Şekil 2. RSW2’ye uygulanan ilave betonun dökülebilmesi için kalıplarının yerleştirilmesi aşamaları

Şekil 3. RSW2’nin yapım aşamalarından görünüş
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LİF TAKVİYELİ POLİMERLER (FRP) İLE DOLGU DUVAR
GÜÇLENDİRMESİ ÜZERİNE ÜÇ BOYUTLU DENEYSEL ÇALIŞMA
Hasan KAPLAN, Nihat ÇETİNKAYA, İbrahim Hakkı ÖZİÇ, Enis BAŞ, Hüseyin GÜVEN
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli
hkaplan@pau.edu.tr; ncetinkaya@pau.edu.tr; iozic@pau.edu.tr; ebas@pau.edu.tr; huseying@pau.edu.tr

AMAÇ:
Son yüz yılda yaşanan depremlerde; yaklaşık 100.000 kişi hayatını kaybetmiş, 170.000 kişi
yaralanmış, 700.000 konut ağır hasara uğramıştır. Deprem risklerine karşı etkili mücadele etmenin en
önemli ayağı; deprem bakımından yetersiz yapıların güçlendirilmesidir. Günümüzde; mevcut duvarların
kaldırılarak yerine betonarme perde duvar ilavesi en yaygın güçlendirme uygulamasıdır. Bu yöntemde
binanın güçlendirme esnasında kullanım dışı kalması önemli bir problem oluşturmaktadır. Ekonomik
olarak da bina içerisinde inşaat faaliyetinin zorluklarından dolayı ek külfetler ortaya çıkmaktadır. Pek
çok bina sahibi, binasını bir süre boşaltacağı ve kullanamayacağı için güçlendirmeden kaçınmaktadır.
Bu çalışma kapsamındaki 1/3 ölçekli, üç boyutlu, betonarme modellerin dolgu duvarlarına FRP
uygulanarak, güçlendirmenin binanın yatay yük taşıma kapasitesine, duvarların düzlem içi ve düzlem
dışı davranışlarına katkısı belirlenecektir. Deprem bakımından güvensiz mevcut betonarme yapıları
temsil edecek şekilde üretilen modeller için; sıvalı ve sıvasız durumdaki dolgu duvarlara yapılacak FRP
uygulamasının, performansa katkısının ortaya konulması ile dolgu duvarlara uygulanabilecek hızlı bir
güçlendirme yöntemi ile mevcut binaların performansının artırılması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM:
Çalışma kapsamında; dolgu duvarlı ve duvarlarına FRP uygulanarak güçlendirilmiş üç boyutlu
betonarme bina modelleri; tersinir tekrarlı yatay yükler altında deneysel olarak incelenecektir. Deney
modelleri mevcut yapıları temsil edecek şekilde; düşük dayanımlı beton (C12), S220 donatı, kenetlenme
ve bindirme boyları yetersiz, etriye sıklaştırması olmayan ve etriye kancalarının 900, dolgu duvarlarda
ise kapı ve pencere boşlukları olacak şekilde üretilmiştir. (Şekil 1).

Şekil 1: Üç boyutlu deney modeli

Düzlem içi ve düzlem dışı dolgu duvarlara diyagonal şekilde çift kat FRP uygulanacaktır (Şekil 2).
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Şekil 2: FRP uygulama deseni

Mevcut yapılardaki servis ve diğer yüklemeleri temsil edecek şekilde; kolonların eksenel yük
taşıma kapasitesinin %65 i kadar düşey yük uygulanacaktır.
Yükleme Düzeneği
Yapılacak deneylerde model binalar, tersinir tekrarlı yükler altında denenecektir. Yükleme üç
katlı yapının 2. ve 3. kat düzeyinden uygulanacaktır. Deneylerde kullanılan hidrolik veren statik olarak
280 kN, dinamik olarak 200 kN yükleme ve 200 mm yer değiştirme kapasitesine sahiptir. Bilgisayar ile
kontrol edilebilen veren ile deplasman kontrollü yükleme yapılacaktır (Şekil 3).

Şekil 3: Deney Düzeneği
Ölçüm Düzeneği
Model yapılarda veri okumalarında; kat ötelenmeleri için 8 adet, zemin kat kolon uçlarında
moment eğrilik ölçümleri için 6 adet, duvarların düzlem dışı davranışı için 21 adet, duvarların düzlem
içi davranışı için 12 adet ve yükleme esnasında modelin burulma kontrolü için 2 adet olmak üzere
toplamda 49 adet deplasman ölçer kullanılacaktır. Deplasman ölçerlerin boyutlarına göre yerleşim planı
Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4: Deplasman ölçer yerleşim planı
Model binaların; kat ötelenmeleri, yük taşıma kapasiteleri, duvarlarda düzlem içi ve düzlem dışı
deformasyonları karşılaştırılacaktır. Yükleme ve deplasman durumuna göre duvarlardaki hasar
oluşumları tespit edilecektir. Her bir modelin sayısal çözümlerindeki dolgu duvarlar; basınç çubuğu ve
sonlu eleman metotları kullanılarak modellenecek ve elde edilecek sonuçlar karşılaştırılacaktır.
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ÜÇ YÜZEYDEN MANTOLANARAK GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME
ÇERÇEVELERİN SİSMİK DAVRANIŞI
Mehmet KAMANLI1, Alptuğ ÜNAL1, Hasan Hüsnü KORKMAZ1, Fatih Süleyman BALIK2,
Fatih BAHADIR2, Mevlüt Yasar KALTAKCI3
1

Selcuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
1
mkamanli@selcuk.edu.tr; alptugunal@gmail.com; hhk73@selcuk.edu.tr
2
fsbalik@konya.edu.tr; fbahadir@konya.edu.tr
3
mykaltakci@gmail.com
2

AMAÇ:
Yapılan bu çalışmada deprem dayanımı ve eksenel yük dayanımı yetersiz betonarme
çerçevelerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çeşitli yapı kusurlarını içeren 1/3 ölçekli bir
adet referans deney elemanı (RS) üretilmiştir. Üretilen deney elemanında mevcut olan kusurlar
aşağıdaki gibidir.
•
Beton dayanımının düşük olması,
•
Kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde etriyelerin devam ettirilmemesi,
•
Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırmasının olmaması,
•
Etriye kancalarının 90o olması,
•
Kuvvetli kiriş-zayıf kolon birleşimi.
Eksenel yük dayanımı ve deprem dayanımı yetersiz olan bu numunenin güçlendirilmesi için RS
ile aynı özelliklerde betonarme çerçeve üretilmiştir. Üretilen bu numuneye kolonların üç tarafından
mantolama yapılarak güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut güçlendirme yöntemlerinin çoğunda,
güçlendirme işlemi sırasında yapıların dış görünüşleri değişmektedir. Bu da mimari açıdan olumsuz bir
durum teşkil etmektedir. Yapılan bu çalışmada bu durumun üstesinden gelebilmek için kolonun üç
tarafından güçlendirme yapılmıştır. Böylece mevcut yapılarda kolonların dış mekana açık olan kısmı
güçlendirilmeyecek ve mimari olumsuzlukları önleyecektir.

YÖNTEM:
Bu çalışmada tek açıklıklı, iki katlı ve 1/3 geometrik ölçekli eksenel yük dayanımı ve deprem
dayanımı yetersiz bir adet referans betonarme çerçeve deney numunesi (RS) ve RS ile aynı özelliklere
sahip kolonları üç taraftan güçlendirilmiş deney numunesi (CRS) depremi benzeştiren tersinir tekrarlanır
yatay yükler altında test edilmiştir. Deney elemanlarının boyutları ve donatı düzeni Şekil 1’de
verilmiştir.
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Şekil 1. Deney elemanlarının donatı yerleşimi ve boyutları

Deney elemanları Selçuk Üniversitesi Deprem Laboratuvarı’nda depremi benzeştiren tersinir
tekrarlanır yatay yükler altında test edilmiştir. Deneylerde üst kata 2 birim, alt kata ise 1 birimlik yük
etki ettirilmiştir. Her iki kat hizasından ve temelden deplasman okumaları yapılmıştır. Deplasman ve
yük okumaları bilgisayar ortamına aktarılarak yük-deplasman eğrisi, enerji tüketim eğrisi ve rijitlik
azalım eğrisi çizilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Deney elemanlarına ait grafikler
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SİSMİK PERFORMANSI YETERSİZ BETONARME KİRİŞ-KOLON
BİRLEŞİM BÖLGELERİNİN ÇAPRAZ ARD-GERME İLE
GÜÇLENDİRİLMESİ
Özgür YURDAKUL, Onur TUNABOYU, Özgür AVŞAR
Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
oyurdakul@anadolu.edu.tr; onurtunaboyu@anadolu.edu.tr; ozguravsar@anadolu.edu.tr

AMAÇ:
Ülkemiz yapı stokunu oluşturan betonarme binaların önemli bir kısmının birleşim bölgesinde
etriye bulunmaması, nervürsüz donatı ve düşük dayanımlı beton kullanılması nedeniyle DBYBHY
(2007)’nin ilgili maddesince belirlenen birleşim bölgesinin kesme güvenliği şartı sağlanamamaktadır.
Bu kapsamda, yapıların mevcut durumu düşünüldüğünde birleşim bölgelerinde gerekli önlemlerin
alınması zorunlu hale gelmektedir. Bu amaçla, kesme dayanımı yetersiz betonarme kiriş-kolon birleşim
bölgelerinin çapraz yerleştirilmiş ard-germeli çubuklar ile güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Böylece,
sismik performansın iyileştirilmesi anlamında etkin, konvansiyonel yapı malzemesi kullanıldığı için
ekonomik ve uygulanabilir bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Önerilen yöntemin sahada
uygulanabilirliğini gösterebilmek için test edilen beş numuneden bir tanesi düzlem dışı kiriş ile imal
edilmiştir. Ayrıca, yetersiz kesme dayanımına sahip birleşim bölgelerinin tersinir tekrarlı yükleme
altındaki deneysel davranışı tespit edilip, hasar mekanizması incelenmiş ve önerilen güçlendirme
yönteminin etkinliği mevcut yönetmelik şartları ile karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM:
Bu çalışmada beş adet, 1:1 ölçekli, düşük dayanımlı betona sahip, birleşim bölgesinde etriye
bulunmayan ve düz donatılı deney numunelerin tersinir tekrarlı yatay yük altındaki davranışı ve
oluşabilecek kiriş-kolon birleşim bölgesi hasarı incelenmiştir.
Deney numunelerinin malzeme ve geometrik özellikleri: Yapıda kolon ve kirişin yaklaşık
ortasında, yatay yüklerinden kaynaklı momentin sıfır olduğu bölümünden alınan numunelerin kolon ve
kiriş ölçüleri sırasıyla 250x500x3000 mm ve 250x500x1500 mm’dir. Ayrıca test numunelerinden bir
adeti önerilen güçlendirme yönteminin uygulanabilirliğini göstermek için düzlem dışı kiriş ile imal
edilmiş ve düzlem dışı kiriş ölçüsü 250x500x500 mm’dir. Deney numunelerinde kullanılan betonun
basınç mukavemeti 8-10.5 MPa aralığında iken donatının akma ve çekme dayanımı 292.5 ve 437.5
MPa’dır. Birleşim bölgesinde etriye kullanılmazken kiriş ve kolon etriyeleri Ø10 seçilmiştir. Kirişte
5Ø18, kolonda ise 4Ø18 boyuna donatı kullanılmıştır. Nervürsüz çelik kullanıldığından, sıyrılma hasarı
diğer hasar tiplerine göre daha etkin olmaktadır. Birleşim bölgelerinin mevcut güçlendirme işleminde
kabuk betonun kaldırılarak, kiriş donatılarının gönyeleri ile kolon boyuna donatıları kaynaklanıp, tamir
harcı ile kapatılmaktadır. Bu çalışmada da benzer bir yaklaşım izlenerek test numunelerinin betonu
dökülmeden önce kiriş boyuna donatılarının kancaları kolon boyuna donatılarına kaynaklanmış ve
sıyrılma hasarının önüne geçilmesi planlanmıştır.
Deney düzeneği, yükleme protokolü: Tüm numunelerin ileri deplasmanlardaki davranışı
incelemek amacıyla %8 göreli kat ötelemesine kadar yatay deplasman uygulanmıştır. Kiriş-kolon
birleşim bölgelerinin yatay yükler altındaki davranışı incelendiği için DBYBHY (2007)’e göre kolonlar
için minimum eksenel yük değeri olan 0.1fcAc kolon eksenel yükü olarak seçilmiştir. Yatay deplasman
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kolon üst ucundan uygulanırken, kiriş ucu düşeyde deplasmanı engellenecek, yatayda ise 14 adet rulman
üzerinde hareket edecek şekilde detaylandırılmıştır (Şekil 1).
Numunelerin güçlendirilmesi: 30x1000 mm çapraz çubuklar 225x15 mm çelik profiller
yardımı ile birleşim bölgesine çapraz olarak yerleştirilmiştir (Şekil 1). EJ-P-1’nolu numuneye çapraz
çubukların davranışa katkısını incelemek için ard-germe uygulanmamıştır. EJ-P-2’nolu numunede ise
çubuklardaki eksenel yük 100 kN olacak şekilde hesaplanmıştır. EJ-BP-1’nolu numunede birleşim
bölgesinde kolon dış yüzüne 30 mm plaka monte edilmiştir. Böylece, ard-germe çubuklarındaki 100 kN
eksenel yük birleşim bölgesine eşit dağıtılarak birleşimdeki sargı etkisi arttırılmıştır. Düzlem dışı kiriş
olan numunede ise düzlem dışı kirişte açılan yaklaşık 45o deliklerden geçirilen çapraz çubuklar yine
çelik profillere sabitlenmiş ve çubuklardaki eksenel yük 100 kN seçilmiştir (EJB-P-3). Güçlendirmenin
etkinliği referans numune (EJ-R) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 1. Deney düzeneğinin 3 boyutlu görünümü ve numunelerin güçlendirilmesi
Deney sonuçları: Referans numunesine göre EJB-P-3’nolu numunede kapasite artışı %64 iken,
EJ-BP-1 ve EJ-P-2’nolu numunelerde sırasıyla %50 ve %34 artış gözlenmiştir. Maksimum kapasite
artışının EJB-P-3’nolu numunede gözlenmesi düzlem dışı kirişin sağladığı ilave sargı etkisinden
kaynaklanmaktadır. EJB-P-3’nolu numunede sünek bir şekilde kirişte eğilme hasarı gözlenirken; EJBP-1’nolu numunede kiriş eğilme kapasitesine ulaştıktan sonra ileri deplasmanlarda birleşimde kesme
hasarı oluşmuştur. Diğer numunelerde ise yatay dayanım kiriş-kolon birleşim bölgesinin kesme
kapasitesi ile sınırlanmıştır. Deney sonuçlarına göre önerilen güçlendirme yöntemi kapasite artışı
anlamından tüm numunelerde oldukça etkinken, süneklik sadece EJB-P-3’nolu numunede
iyileştirilebilmiştir.

TEŞEKKÜR:
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen
1210F169’nolu Proje kapsamında desteklenmiştir.
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ÖNÜRETİMLİ ÇAPRAZ BETON PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ
BETONARME DOLGULU ÇERÇEVELERİN DEPREM DAVRANIŞININ
DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Ceyhun AKSOYLU1, Rıfat SEZER2
1,2

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
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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 şekillerle doldurulmasıyla
oluşan dolgu duvarların, dayanıma katkısı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Çerçeve
elemanlarının büyük bir kısmının yeterli sünekliğe sahip olmaması ve yapının yanal rijitliğinin yeterli
olmaması halinde, yapıda çerçevelerin dolgu duvarlarla güçlendirilmesi ya da mevcut dolgu duvarların
güçlendirilerek binanın dayanımının artırılması 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 bir yöntemin olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak olan betonarme
çerçevelerin, dolgu duvarlarının önüretimli çapraz beton panelerle 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
düşünülmektedir.

YÖNTEM:
Çalışmada, mevcut betonarme binalarda sıklıkla görülen taşasım ve yapım kusurlarına sahip, ½
ölçekli iki katlı, tek açıklıklı, tuğla dolgu duvarlı toplam 8 adet betonarme çerçeve üretilecektir.
Bunlardan biri referans numune olarak, diğer 7 numune ise, dolgu duvarları önüretimli çapraz beton
panelerle güçlendirilerek depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükler altındaki davranışı
incelecektir. Bütün deney numunelerindeki çerçevelerin geometri ve donatı özellikleri aynı olacaktır.
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

Deney Numunesi No
Deney No: 1
RN (Referans Numune)
Deney No: 2
A Tipi Panelli Numune

Deney No: 3
B Tipi Panelli Numune
Deney No: 4
C Tipi Panelli Numune

Deney No: 5
D Tipi Panelli Numune

Deney No: 6
E Tipi Panelli Numune

Deney No: 7
F Tipi Panelli Numune

Deney No: 8
G Tipi Panelli Numune

Tablo.1 Deney Programında Yer Alan Numuneler
Çerçeve Türü
Özellikleri
Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve +
Diyagonal Panelle Güçlendirilmiş Numune
Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve +
X Panelle Güçlendirilmiş Numune
Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve +
Merkezi V Panelle Güçlendirilmiş Numune

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve +
Merkezi Ters V Panelle Güçlendirilmiş Numune

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve +
Dış Merkez V Panelle Güçlendirilmiş Numune

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve +
Dış Merkez Ters V Panelle Güçlendirilmiş Numune

Boşluklu Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçeve +
K Panelle Güçlendirilmiş Numune
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BETONARME KİRİŞ DENEYLERİNDE EĞRİLİK ÖLÇÜMLERİ İÇİN BASİT
BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Hakan T TÜRKER, Erdoğan ÖZBAY, Burak ŞAHİN
Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
hakantturker@gmail.com

AMAÇ:
Betonarme kirişlerin moment eğrilik ilişkisi eğilme rijitliği, süneklilik durumları hakkında fikir
vermesi, kapasite analizlerinde gerekli olmalarından dolayı önemlidir. Deneysel çalışmalarda eğrilik
ölçümü kiriş derinliğinde farklı noktalara takılan aparatlara kiriş doğrultusunda yerleştirilen
kompressometre, LVDT’ler vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu sensör ve aparatların kirişe montesi hassasiyet
ve özen isteyen zahmetli bir iştir. Bu çalışma kapsamında, eğrilik ölçümü için önerilen yöntemde düşey
doğrultuda kirişin altından bir noktadan deplasman ölçülmesi yeterli olmaktadır. Önerilen yöntemin
doğruluğunu araştırmak amacı ile hazırlanan betonarme kiriş numunelerinin eğrilikleri bu yöntemle
ölçülmüş ve analitik yöntemlerle elde edilen eğriliklerle karşılaştırılmıştır. Yöntemin doğruluğu analitik
yöntemlerle de teyit edilmiştir.

YÖNTEM:
Bu yöntemde deplasman ölçer düşey doğrultuda kirişin altına yerleştirilmektedir. Ölçülen
deplasman değeri aşağıdaki basit formüle yerleştirilerek eğrilik bulunmaktadır.
=

∗

(1)

Denklemde Ls değeri mesnetle tekil yük arasındaki mesafe, Lc değeri iki tekil yük arasındaki
mesafe,  mesnetten Ls mesafede kiriş altından düşey yönde ölçülen deplasmandır.
Çalışma kapsamında 120 cm uzunluğunda 15 x 15 cm kesitlerinde betonarme kiriş numuneleri
üretilmiştir. Şekil 1 de gösterildiği gibi kiriş numeneler dört nokta eğilme deneylerine tabi tutulmuştur.
Tekil yüklerin hizasına denk gelecek şekilde düşey deplasmanı ölçmek gayesi ile kirişin altına
potansiyometrik cetvel yerleştirilmiştir. Ölçülen deplasmanlar denklem 1 de yerine konarak eğrilik
hesaplanmıştır. Deneyle elde edilen Moment eğrilik ilişkisi ile analitik olarak elde edilen Momenteğrilik ilişkisi Şekil 2 de aynı grafik üzerinde gösterilmiştir. Şekil 2 de grafiklerin iyi bir uyum içinde
oldukları görülmektedir. Yöntemin doğruluğu analitik yöntemlerle de teyit edilmiştir. Önerilen yeni
yöntemle elde edilen moment eğrilik grafiği, XTRACT ve Vector programları ile elde edilen moment
eğrilik grafikleri ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında önerilen yöntemi karşılaştırmak amacı
ile XTRACT programı kullanarak, betonarme kiriş altında hesaplanan deplasmanları kullanarak
önerilen yeni metotla eğrilikler bulunmuştur. Buradan elde edilen moment-eğrilik grafikleri, XTRACT
ta elde edilen moment eğrilik grafikleri ile Şekil 3 te karşılaştırılmıştır. Görüldüğü üzere grafikler
birbirine çok yakındır.

55

Şekil 1. Betonarme Kiriş Numune Deney Düzeneği

Şekil 2. Deneyle elde edilen (Önerilen Yöntem) Moment eğrilik ilişkisi ile analitik olarak elde edilen
Moment-eğrilik ilişkisi karşılaştırılması

Şekil 3. Önerilen Yöntemle elde edilen Moment eğrilik ilişkisi ile XTRACT la elde edilen Momenteğrilik ilişkisi karşılaştırılması
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BETONARME KOLONLARDA OLUŞAN DEPREM HASARI SEVİYESİNİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM
Gamze DOĞAN1, Musa Hakan ARSLAN2, Ömer Kaan BAYKAN3
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Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
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gamze@selcuk.edu.tr; mharslan@selcuk.edu.tr; baykan@selcuk.edu.tr
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AMAÇ:
Türkiye gibi depremselliği yüksek bir coğrafyada deprem sonrasında betonarme yapılarda
hasarların hızlı bir şekilde tespit edilerek hasar görmüş binalarda hasar düzeyine göre yapının kullanıma
devam etmesi, güçlendirilmesi ya da yıkılması gibi kararları acil ve doğru bir şekilde vermek
gerekmektedir. Betonarme bir binanın deprem sırasında gösterdiği performansın en önemli göstergesi
binanın kolonlarında oluşan hasarın mertebesidir. Bu çalışmada betonarme kolonlarda deprem
sonrasında oluşacak olan hasarın seviyesinin, hasar görüntülerine bağlı olduğu akıllı (uzman) bir sistem
ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılacak detaylı kolon deneyleri için pilot bir uygulama olan bu
çalışmada öngörülen akıllı sistem ile mevcut betonarme yapılarda oluşan hasarların hızlı, doğru ve
ekonomik olarak belirlenmesi kabul edilebilir doğruluk oranları ile mümkün gözükmektedir.

YÖNTEM:
Yapılacak detaylı kolon deneylerinden önce çalışmada kullanılacak olan görüntü işleme ve
yapay sinir ağları tabanlı akıllı sistemin problem çözümü için uygun olup olmadığının belirlenmesi için
Selçuk Üniversitesi Yapı ve Deprem Laboratuvarında test edilen TDY-2007 normlarına uygun 1/3
geometrik ölçekli üç adet iki katlı tek açıklıklı betonarme çerçevelerin kolon görüntüleri ve deney sayısal
verileri kullanılmıştır. Söz konusu çerçevelerde kat yüksekliği 900 mm, çerçeve açıklığı ise dıştan dışa
1500 mm’dir. Kiriş ve kolonların boyutları 150x150 mm’dir. Betonarme çerçeve 500x700x2500 mm
boyutlarında bir temel kirişine mesnetlenmiştir. Tüm deney elemanlarında çerçevelerin geometrik
boyutları ve donatı detayları aynıdır. Betonarme çerçevelerdeki donatı detayları ve düzeni yürürlükte
olan standartlara göre ayarlanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Üretilmiş Olan Betonarme Çerçeve
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Üretilen betonarme çerçevelerin depremi temsil eden tersinir tekrarlanır yatay yükler altında
test edilmesi sonucunda bilgisayar destekli veri okuma sistemi kullanılarak, gerekli yük ve yer
değiştirme okumaları yapılmıştır. Yapılan bu deneysel çalışmanın ardından çerçeve sistemdeki her bir
zemin kat kolonu için moment-eğrilik grafikleri ile elde edilmiştir. Deneysel olarak elde edilen
çerçevenin yük-deplasman grafikleri ile beraber yorumlanarak kolonun hasar sınırına denk gelen
çerçeve deplasman değerleri tespit edilmiştir. Kolonun hasar sınırı olarak TDY-2007’de verilen hasar
bölgeleri Minimum Hasar (MH), Belirgin Hasar (BH), İleri Hasar (İH), Göçme (GÇ)) kabul edilmiştir.
Kolonda oluşan hasar ve çatlakları görüntüleyebilmek için; yükün uygulandığı doğrultuda,
çerçeve sisteminde zemin kat kolonlarında görüntüleme yapacak şekilde yüksek çözünürlüklü dijital
kameralar yerleştirilerek çatlak görüntüleri alınmıştır. Bu görüntüler üzerinde iyileştirme ve
sayısallaştırma işlemi yapılmıştır. Bu aşamadan sonra görüntülerden elde edilen özellikler, yapay sinir
ağlarında (YSA) eğitilmeye ve test işlemlerine hazır bir formata getirilmiştir. Sayısallaşan görüntü
matris forma dönüştürülmüş ve YSA eğitilmek üzere MATLAB’de uygulama ortamına alınmıştır.
Kolonlardan elde edilen toplam 126 görüntü dört farklı hasar bölgesi (MH, BH, İH GÇ) için
gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmaya göre görsellerin 34 adedi MH bölgesinde, 60 adedi BH
bölgesinde, 12 adedi İH bölgesinde ve 20 adedi ise GÇ bölgesinde yer almıştır. Deneysel olarak
kolonların moment-dönme eğrilerinden bulunan hasar bölgeleri ile analitik çalışmadan (görüntü işleme
ve YSA)YSA çıkış verisi olarak elde edilen çerçeve kolonları hasar bölgeleri karşılaştırılarak çalışmanın
eğitim ve test başarısı sınanmış doğruluk oranı %72.51-%76.11 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada
uygulanan yöntem ise deneysel ve analitik çalışma aşamaları ayrı olarak Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Çalışmada kullanılan yöntemin akış şeması
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EĞRİ EKSENLİ KİRİŞLERİN DÜZLEM İÇİ EĞİLME DAVRANIŞI
İlker KALKAN1, Bengi AYKAÇ2, Meryem BÖCEK3, Sabahattin AYKAÇ4
1

Kırıkkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
2,3,4
Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
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AMAÇ:
Özellikle açıklık ortasında, mesnet bölgelerine göre daha büyük yüksekliklerin sağlanması
gerektiği karayolu üstgeçitlerinde ve estetiğin önem kazandığı bazı özel yapılarda düşey düzlemde eğri
eksenli betonarme kirişler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kirişin düşey eksen eğriliğinin dolayısıyla
basıklık oranının kiriş davranışı üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla, 15 adet betonarme kiriş
tekdüze düşey yükler altında test edilecektir. Kiriş basıklık oranı ve boyuna donatı oranı, deney
değişkenleri olarak belirlenmiştir. Deneylerden elde edilecek sonuçlar farklı donatı oranlarına sahip
betonarme kirişlerde, artan eksen eğriliğinin kiriş davranışını nasıl etkilediğinin ve kemer davranışına
hangi ölçüde yaklaşıldığının anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

YÖNTEM:
Bu deneysel çalışma kapsamında, beş farklı basıklık oranına sahip ( % 12, % 8, % 4, % 2 ve
düz) toplam 15 adet betonarme kiriş tek düze düşey yükler altında test edilecektir. Deney elemanı ölçeği
1/3 olarak seçilmiştir. Deney elemanları, boyuna donatı oranlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Eleman
adlarındaki “L”, “M” ve “H” harfleri, sırasıyla, az, orta ve çok donatılı kirişleri belirtmektedir. Bu
harflerin yanındaki rakam ise basıklık oranı (f/L) yüzdesini göstermektedir. Deney elemanlarının donatı
miktarları ve basıklık oranları Tablo-1’de gösterilmiştir. Kiriş genişliği ve yüksekliği sırasıyla 400 ve
200 mm, kiriş mesnetleri arasındaki açıklık ise 3.8 m olarak seçilmiştir. Kirişlerde Ø5/100 mm kapalı
etriyeler kullanılacaktır. Deney elemanlarında ortaya çıkacak moment diyagramının düzgün yayılı
moment diyagramını kapsaması amacıyla, her biri açıklık ortasından 500 mm uzaklıkta iki noktaya tekil
yük uygulanacaktır (Şekil 1). Deneylerde yük uygulama noktaları, açıklık ortası ve mesnetlerdeki düşey
sehimler ölçülecektir. Eğri eksenli elemanların deneylerinden elde edilen sonuçlar, düz eksenli referans
kirişlerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak basıklık oranının kiriş davranışı üzerindeki etkisi incelenecektir.
Değişen basıklık oranlarına göre elemanların düz eksenli kiriş davranışından, kemer davranışına geçip
gemediği ya da kemer davranışına hangi ölçüde yaklaşıldığı belirlenmeye çalışılacaktır.
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Tablo-1. Deney elemanı özellikleri
Eleman
Adı
L12
L8
L4
L2
LR
M12
M8
M4
M2
MR
H12
H8
8
H4
H2
HR

Basıklık
Oranı
(f/L)
0.12
0.08
0.04
0.02
0.00
0.12
0.08
0.04
0.02
0.00
0.12
0.08
0.04
0.02
0.00

Çekme
Donatısı

Basınç
Donatısı

6Ø10
6Ø10
6Ø10
6Ø10
6Ø10
9Ø10
9Ø10
9Ø10
9Ø10
9Ø10
12Ø10
12Ø10
12Ø10
12Ø10
12Ø10

4Ø10
4Ø10
4Ø10
4Ø10
4Ø10
5Ø10
5Ø10
5Ø10
5Ø10
5Ø10
6Ø10
6Ø10
6Ø10
6Ø10
6Ø10

Boyuna
Donatı
Oranı
Az (0.006)
Az (0.006)
Az (0.006)
Az (0.006)
Az (0.006)
Orta (0.009)
Orta (0.009)
Orta (0.009)
Orta (0.009)
Orta (0.009)
Çok (0.013)
Çok (0.013)
Çok (0.013)
Çok (0.013)
Çok (0.013)

Şekil-1. Yük ve ölçüm düzeni
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YÜZME HAVUZUNUN AYARLI SIVI SÖNÜMLEYİCİ OLARAK
PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
Ali BOZER
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Müh. Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü
bozerali@gmail.com

AMAÇ:
Depreme dayanıklı yapı tasarımında deprem enerjisinin plastik şekil değiştirmeler ile yutulup
sönümlendirildiği kuvvet-bazlı geleneksel yaklaşımın yerine Ayarlı Kütle Sönümleyiciler (TMD) gibi
yenilikçi yaklaşımlar giderek daha çok uygulama alanı bulmaktadır. Kütle-yay-sönüm elamanlarından
oluşan TMD sistemi monte edildiği yapı ile aynı titreşim frekansında fakat farklı fazda hareket ederek
girdi enerjisini ana yapıdan kendi üzerine yönlendirir böylece ana yapıdaki titreşimin azalması sağlanır.
TMD her ne kadar yapıların deprem cevabını kontrol etmekte etkili olsa da gerekli harici kütle,
toplam yapı kütlesinin %2-5’i mertebelerindedir. Böylesi büyük kütlelerin mimari fonksiyonlar
dahilinde kullanılması şüphesiz daha akılcı olacaktır. Örneğin Hankyu Chayamachi Binası’nda (Osaka,
Japonya) hareketli kütle olarak helikopter pisti kullanılmıştır.
Bu araştırmada bir yapının en üst katına yerleştirilecek yüzme havuzunun yapı üzerindeki
etkileri araştırılacaktır. Bu sistemde su havuzunun yanal hareketine bağlı olarak suyun çalkalanmasıyla
su yüzeyinde bir dalga hareketi oluşmaktadır. Bu dalganın havuzun hareketine ters yönde etki ederek
bağlı olduğu yapıda TMD’ ye benzer şekilde sönüm yaratması beklenmektedir.

YÖNTEM:
Kısmi dolu bir su tankının maruz kaldığı salınıma bağlı olarak su yüzeyinde oluşan dalga
hareketi literatürde sıvı çalkalanması olarak nitelendirilmiştir. Sıvı çalkalanması problemi ve buna bağlı
sıvı-yapı etkileşimi oldukça karmaşık bir olgudur ve çözümü sınır şartlarını sağlayan kısmi diferansiyel
denklemlerin çözümünü gerektirmektedir. Bu tür çözümlerin karmaşıklığı ve gerektirdiği çaba basit
mühendislik yaklaşımlarının ve basitleştirilmiş modellerin geliştirilmesine sebebiyet vermiştir. Örneğin
sıvıların çalkalanma dinamiği için Housner (1954) yaklaşık bir eşdeğer mekanik model önerisinde
bulunmuştur (Şekil 1). Bu yöntemde bir tankın içindeki su kütlesinin salınım yapan kısmı kütle-yay
modeli olarak temsil edilmiş, durağan kısmı ise tanka rijit bağlı bir kütle olarak temsil edilmiştir.
Eşdeğer mekanik modelde, durağan sıvı kütlesi M0, salınım yapan sıvı kütlesi M1 ve doğal çalkalanma
frekansı ω, havuzun geometrisi, boyutları ve sıvı derinliğine bağlı olarak değişmektedir. Sıvı derinliğini
değiştirerek salınım yapan sıvı kütlesinin salınım frekansını yapının titreşim frekansına ayarlamak
mümkün olacaktır.
Housner eş değer mekanik modelini kullanarak yapılan sayısal simülasyonlarda ana yapı
kütlesinin %3’ü oranında bir su kütlesi havuz olarak kullanılır ise yapı cevabında %40’lık bir azalma
hesaplanmıştır (Şekil 3.a). Yine de bu optimal bir çözüm değildir çünkü suyun çalkalanmasına bağlı
olarak kabul edilen sönüm oranı %1 civarlarındadır halbuki ayarlı kütle sönümleyicinin optimum sönüm
oranı %10 olarak hesaplanmıştır. Birden çok havuz kullanıldığında her bir havuz için gerekli sönüm
oranları azalmakta ve suyun çalkalanmasına bağlı olarak kabul edilen sönüm oranı %1’e
yaklaşmaktadır. Bu durumda optimum çözüme yaklaşılmış ve yapı cevabında %69’luk bir düşüş
gözlemlenmiştir (Şekil 3.b).
Housner eş değer mekanik modeli kullanılarak yapılan sayısal çalışmalar her ne kadar cesaret
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verici olsa da, yüzme havuzunun ayarlı kütle sönümleyici olarak performansının gerçekçi koşullar
altında test edilmesi gereklidir. Bu amaç ile kayıtlı deprem verilerini simule edebilen 50x50cm
ebatlarında masa tipi bir sarsma tablası kullanılacaktır (Şekil 2). Sarsma tablası üzerine monte edilecek
küçük ölçekli yapı modeli üzerinde zorlanmış titreşim deneyi yapılacaktır. Yapı modelinin cevabı ivme
ölçer ve deplasman ölçer ile elde edilecektir. Daha sonra küçük ölçekli yapı üzerine yüzme havuzunu
temsilen fiberglas tanklar monte edilecek ve eşdeğer mekanik modelden hesaplanan su derinliğinde su
doldurulacaktır. Havuzlu yapı modelinin cevabı zorlanmış titreşim altında ölçülecek ve yüzme
havuzunun yapı titreşimini ne ölçüde etkilediği araştırılacaktır.

Şekil 1. Çalkalanma Problemi için
Mekanik Model (Housner – 1954)

Şekil 2. Masa Tipi Sarsma Tablası
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Şekil 3. Ana Yapıya ait Dinamik Büyütme Faktörü a) Tekli Havuz, b) Çoklu Havuz
KAYNAKLAR:
1. Housner, G. W. (1954). Earthquake pressures on fluid containers. EightTechnical
Report under Office of Naval Research, CALTECH, Pasadena, California, U.S.A.
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KURŞUN EKSTRÜZYON SÖNÜMLEYİCİ DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ
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AMAÇ:
Deprem sırasında oluşan çevrimsel etkilere bağlı olarak; yapı elemanlarında, malzeme ve
geometri özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak değişik düzeylerde hasar oluşabilmektedir. Çerçeve
türü taşıyıcı sistemlerde hasarlar genelde eleman uç bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.
Son yıllarda, ilave enerji sönümlenmesi esasına dayalı yeni bir tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir.
Bu yaklaşım sayesinde, yapısal ve yapısal olmayan elemanların dolayısıyla yapıyı kullananların
güvenliği önemli ölçüde artırılabilmektedir. Yapıya yerleştirilen enerji sönümleyiciler sayesinde, etkin
ivmeler küçültülmekte buna bağlı olarak da kiriş ve kolon gibi yapısal elemanlarda ortaya çıkan süneklik
talepleri azalmaktadır.
Birinci yazarın doktora tez çalışması kapsamında geliştirilen kurşun ekstrüzyon sönümleyiciye
ait özet bilgi bu yazıda sunulmaktadır.

YÖNTEM:
Kurşun ekstrüzyon sönümleyici (KES), kurşun alaşımının büyük çevrimsel enerji tüketme
özelliğinden faydalanan bir sönümleyici türüdür. Ekstrüzyon işlemi, kurşunun bulunduğu hacimdeki bir
delikten veya daraltıdan geçirilmeye zorlanması ve bu yolla şekildeğiştirmesidir. Kurşunun ekstrüzyonu
enerji tüketimi için etkili bir yöntemdir.

Şekil 1. KES’in Üç Boyutlu Görünümü
Sönümleme aygıtı esasen, merkez şaft üzerindeki bir çıkıntı ile gövde arasında kalan ekstrüzyon
açıklığı ile oluşturulmaktadır (Şekil 1). Gövde şaftı desteklemekte ve aynı zamanda kurşunu yerinde
tutmaktadır. Merkez şaft, silindirden dışarıya doğru uzamakta ve bir yapı elemanına bağlanmaktadır.
Sönümleyicinin gövdesi ise başka bir yapı elemanına bağlanmaktadır. Sönümleme aygıtının bağlanmış
olduğu iki yapı elemanı birbirine göre rölatif hareket ettiğinde kurşun daraltı boyunca ileriye ve geriye
doğru ekstrüze olmaktadır. Sürtünme aygıtlarının birçoğuna benzer olarak, kurşun ekstrüzyon
sönümleyici (KES) aygıtlarının histeretik davranışı da dikdörtgen şekline oldukça yakın olmaktadır.
Çalışma kapsamında tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen KES’e ait eleman deneyleri, İstanbul
Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda bulunan DARTEC deney
sisteminde, uygun deney düzeneği kullanılarak ve yerdeğiştirme kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir.
Sinus dalgası biçiminde oluşturulan yerdeğiştirme fonksiyonları, farklı genlik ve frekans değerinde,
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KES şaftına eksenel olarak uygulanmıştır. KES’de meydana gelen eksenel yerdeğiştirmenin istenilen
hassasiyette gerçekleşmesini sağlamak üzere Heidenhain MT2571 hassas yerdeğiştirme ölçer
kullanılmıştır.
Dört adet CDP10 yerdeğiştirme ölçer, KES’e ait eksenel yerdeğiştirme değerini rölatif olarak
ölçebilecek şekilde, KES üzerine yerleştirilmiştir. Yerdeğiştirme ölçerlerin KES üzerine montajını
gerçekleştirebilmek için ölçüm aparatları tasarlanmış ve imal edilmiştir. Deney düzeneğinde hidrolik
verene ait 30 ton kapasiteli HC-30 model yük hücresi kullanılmıştır.
KES’e uygulanan yerdeğiştirme fonksiyonun genlik değerleri 0.5 mm değerinden 4.0 mm
değerine kadar 0.5 mm adımlar ile arttırılmıştır. Uygulanan yerdeğiştirme fonksiyonun frekans değeri
alt sınırı 0.1 Hz, üst sınırı 1.0 Hz ve frekans artım adımları 0.1 Hz olarak belirlenmiştir.
KES’lere uygulanan yerdeğiştirme fonksiyonlarına ait genlik ve frekans değerleri, kullanılan
deney sistemi ve düzeneğinin kapasitesi doğrultusunda belirlenmiştir. Üretimi yapılan KES’lerin, genlik
ve frekans değerleri değişen sinüzoidal yerdeğiştirme fonksiyonları etkisi altında, kuvvet-yerdeğiştirme
ilişkileri elde edilmiştir. Deneysel çalışmalar, sabit bir frekans değeri için gerçekleştirilmiş,
yerdeğiştirme genlikleri 0.5 mm değerinden başlamak üzere ardışık olarak uygulanmıştır. Her bir genlik
değeri için 20 çevrim olmak üzere bir deneysel çalışma boyunca toplam 160 çevrim gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. Öngerilmesiz KES’e Ait Kuvvet-Yerdeğiştirme İlişkileri (0.1Hz ve1.0Hz)
Deneysel çalışma ile elde edilen kuvvet-yerdeğiştirme ilişkileri birbirine oldukça benzemektedir
(Şekil 2). Ancak, frekans değeri arttıkça tekrar eden çevrimlerde elde edilen kuvvet değerinde
dalgalanma artmıştır. Bununla birlikte ilk ve son çevrimde ortaya çıkan eksenel kuvvet değerleri
arasındaki fark, artış göstermiştir.
Çekme ve itmede, yük yerdeğiştirme eğrilerinin uç bölgelerinde oluşan kuvvet değerlerinde
yükselme meydana gelmektedir. Bu davranışın KES’e ait olmayıp, deney düzeneğinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Kuvvet-yerdeğiştirme ilişkilerinde, çekme ve itme bölgesi uç noktalarında meydana gelen
kuvvet artışı ihmal edilirse, elde edilen kuvvet-yerdeğiştirme ilişkilerinin biçimi dikdörtgene oldukça
yakındır. Elde edilen ilişkilerin başlangıç rijitliği ile kuvvet artış ve azalış kolları eğimleri birbirine
oldukça yakındır. Dolayısıyla elde edilen kuvvet-yerdeğiştirme ilişkileri, iki doğrulu davranışa sahip bir
bağlantı elemanı ile temsil edilerek analitik modele dâhil edilebilecektir.
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AMAÇ:
Yapıların deprem davranışlarının öğrenilmesi ve belirlenmesinde kullanılan üç ana yöntem: i)
depremlerden sonra yapılan saha incelemeleri, ii) matematiksel modellemeler ve iii) laboratuvar
testleridir. Laboratuvar testleri ise, i) quasi statik testler, ii) dinamik benzeri testler ve i) sarsma tablası
testleri olarak gruplandırılabilir. Hibrit dinamik benzeri testler, matematiksel modellemenin ve
laboratuvar testlerinin avantajlarını birleştiren bir yöntemdir. Ayrıca, quasi-statik testlerin deprem
istemini göz ardı etmesi dezavantajını ve sarsma tablası testlerinin çok maliyetli olması dezavantajını
belirli ölçülerde giderebilen bir yöntemdir.
Bu yöntemde incelenecek yapı, alt yapı parçalarına bölünür. Bu alt yapılardan deprem davranışı
daha iyi bilinen, elastik sınırlarda davranan veya geometrik boyutları nedeniyle laboratuvar ortamında
fiziksel olarak test edilmesi mümkün olmayanlar matematiksel olarak modellenir. Deprem davranışları
asıl araştırma konusu olan ve doğrusal olmayan davranışların yoğunlaştığı alt yapılar ise laboratuvarda
fiziksel olarak test edilirler.
Üniversitemizde yapılan çalışmanın öncelikli amacı hibrit dinamik benzeri testler
gerçekleştirebilen küçük ölçekli bir yapı mekaniği laboratuvarı kurmaktır. Bu amaçla gerekli olan
altyapılar ve yazılımlar, temin edilmiş ve/veya geliştirilmiştir. Devam etmekte olan çalışmanın uzun
vadeli en önemli kazanımlarından biri de coğrafik olarak birbirinden uzak olan yapı mekaniği
laboratuvarlarının internet üzerinden birlikte test yapmasına imkan tanıyacak olmasıdır.

YÖNTEM:
Hibrit dinamik benzeri test yönteminde altyapı bölünmesi yapıldıktan sonra tüm simülasyonun
kontrolü zaman alanında tanımlı bir integrasyon şeması ile gerçekleştirilmektedir. Simülasyon gerçek
zamanlı olmayan düşük hızlarda gerçekleştirilebilir ve yapının atalet ve sönüm etkileri de simülasyona
genellikle matematiksel olarak integrasyon şemasında yansıtılır. İntegrasyon şemasının asıl görevi,
depremin her adımında hem fiziksel test altyapılarında hem de matematiksel modellerde oluşan
reaksiyon kuvvetlerini toplamak, bu reaksiyon kuvvetlerine atalet ve sönüm etkilerini matematiksel
olarak eklemek, bir sonraki deprem adımındaki yükü tüm yapıya etkitmek ve her bir matematiksel ve
fiziksel altyapıdan depremin istediği deplasman istemini belirlemektedir. Son olarak belirlenen bu
deprem istemleri her bir altyapıya yansıtılır ve oluşan reaksiyon kuvvetlerin toplanmasıyla depremin bir
sonraki adımına geçilir.
Hibrit dinamik benzeri test yapabilmek için gerekli olan makine/techizat ve yazılımlar 10 ana
başlık altında incelenebilir. Bunlar; i) hibrit simülasyon yazılımı, ii) sonlu eleman yazılımları, iii) yük
ve deplasman hücresi, iv) iç döngü kontrol ünitesi, v) dış döngü kontrol ünitesi, vi) iç döngü kontrol
yazılımı, vii) dış döngü kontrol yazılımı viii) güçlü reaksiyon yapısı, ix) hidrolik güç ünitesi ve x) veri
toplama ünitesidir.
Hibrit dinamik benzeri simülasyon yazılımı olarak UIUC (University of Illinois at UrbanaChampaign) üniversitesinde geliştirilen ve kısmen açık kaynak kodlu olan UI-Simcor yazılımı
düzenlenerek kullanılmıştır. UI-Simcor hibrit simülasyon algoritması MATLAB yazılımı kullanılarak
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geliştirilen ve zaman integrasyon şeması olarak iterasyonsuz bir örtük yöntem olan α-OS integrasyon
yöntemini kullanan bir yazılımdır. Ayrıca UI-Simcor sonlu eleman yazılımı olarak Abaqus, Zeus-NL,
OpenSees, Fedeas ve MATLAB ile birlikte çalışabilmektedir.
Hibrit dinamik benzeri simülasyonda, matematiksel model ve fiziksel test altyapılarının birleşim
noktalarında hesaplanan sınır koşullarını, fiziksel test numunesine etkitebilecek yük ve deplasman
hücrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sınır koşulları incelenecek sistemdeki serbestlik derecesine göre
tek eksenli de olabileceği gibi, en genel halde altı eksenlidir. Üniversitemizde üç eksende öteleme ve üç
eksen etrafında dönme olmak üzere altı eksenli yük ve deplasman hücresi kullanılmaktadır. Kullanılan
hücrenin fotoğrafı ve teknik kapasitesi Şekil 1’de verilmiştir. Kullandığımız hücre ana hatlarıyla 6’şar
adet hidrolik veren, servo vana, yük hücresi, deplasman ölçer, kasa ve hareketli yüzeyden oluşmaktadır.
İç döngü kontrolünde Shore Western firmasına ait altı kanallı SC6000 analog kontrolcüsü ve
yazılımı kullanılmıştır. Bu kontrolör ve yazılımı PID tabanlı olarak çalışmaktadır ve yazılımı dışarıdan
düzenlemeler ve/veya değişiklikler yapılmasına izin veren bir arabirim şeklindedir.
Dış döngü kontrolünde National Instruments firmasına ait PXI 8135 sistemi ve UIUC
üniversitesinde geliştirilen ve açık kaynak kodlu olan “UIUC Operation Manager” yazılımı
düzenlenerek kullanılmıştır. Dış döngü kontrolünün ana amacı kartezyen koordinat sisteminde
belirlenen sınır koşullarının hidrolik veren koordinat sistemlerine taşınmasıdır.
Kurulan laboratuvar küçük ölçekli olduğu için güçlü duvar işlevini görecek bir çelik reaksiyon
yapısı tasarlanmış ve imal ettirilmiştir. Kullanılan hidrolik güç ünitesi ise 1.5gpm @ 2000psi
kapasitesindedir. Veri toplama ünitesi olarak da PXI 6281 kartı ve SCXI sistemi kullanılmıştır.
Teknik Kapasite
X

Y

Z

Yer
Değiştirme

± 50 mm

± 25 mm

± 25 mm

Dönme

± 11.6o

± 9.4o

± 20.4o

Kuvvet

18.6/31.2
kN (B/Ç)

9.3/15.6
kN (B/Ç)

27.9/46.8
kN (B/Ç)

Moment

2.2 kN.m

2.6 kN.m

2.2 kN.m

Şekil 1. Altı eksenli yük ve deplasman hücresi ve teknik kapasitesi
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Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenen 212M006 nolu “Hibrit Dinamik Benzeri
Simülasyon ve Test İçi Model Güncellemesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan
hazırlanmıştır. Ayrıca yazarlar desteklerinden ötürü Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.’ye, Akkon Çelik
Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’ye, TCS Çelik Yapı ve Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.’ne ve 2012BIL151
nolu İSTKA projesine teşekkürlerini sunarlar.
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AMAÇ:
Günümüzde inşa edilen yapılar, düşey yük (sabit, hareketli) ve yatay yük (deprem, rüzgar) etkisi
altında kaldığı gibi, yükleme hızının çok daha yüksek olduğu darbe ve patlama etkileri altında da
kalabilmektedir. Yapı elemanlarının doğrusal ve doğrusal olmayan davranışı belli bazı kabuller
yapılarak tahmin edilebilmekle birlikte, darbe yüklerinin ani gerçekleşmesi, hızı, yeri ve büyüklüğünün
tahminindeki belirsizlikler ile betonarmenin farklı yükleme hızları altındaki davranışının detaylı
bilinmemesi, deneysel çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Kolon türü elemanlar üzerinde
yapılan darbe deneylerinde, gerçekçi sınır şartlarının sağlanmasının güçlüğü nedeni ile bu konuda
gerçekleştirilen deneysel çalışmaların oldukça az sayıda olması, çalışmanın bir başka gerekçesini
oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, farklı yükseklikten düşürülecek kütleler ile uygulanacak darbe yükünün, kolon
donatı düzeninin değişimine bağlı olarak davranışa etkisi incelenecektir. Bu kapsamda eksenel yüklü
kolonlara enine doğrultuda darbe uygulanacak, farklı darbe etkileri altında kolonlardaki mekanik
özelliklerin değişimi ve hasar gelişimi incelenecektir. Kolon mekanik özelliklerinin değişimi
incelenirken dinamik ölçüm sistemlerinden yararlanılacak, kolonların dinamik karakteristiklerinin
değişimi araştırılacaktır.

YÖNTEM:
Betonarme kolonların darbe etkisi altındaki davranışı ile ilgili yapılmış olan ve oldukça sınırlı
sayıda olan deneysel çalışmalar incelenmiştir. Bu deney çalışmalarında özellikle İzmir Yüksek
Teknoloji Ensititüsünden Dr. Selçuk SAATÇİ, İstanbul Teknik Üniversitesinden Tuba GÜRBÜZ ve
Ottawa Üniversitesinden Paul IMBEAU’nun yaptığı çalışmalar referans alınmıştır. Bu literatür
çalışmasının sonuçları dikkate alınarak kolonların, deney düzeneğinin ve ölçüm sisteminin tasarımı
yapılmış, ve deney iş planı oluşturulmuştur. Buna göre, kolonların darbe etkisi altındaki davranışlarının
incelenmesine yönelik çalışma beş aşamada gerçekleştirilecektir. Bu aşamalar; 1) Tasarım ve İmalat, 2)
Malzeme Deneyleri, 3) Statik Deneyler, 4) Darbe Deneyleri ve 5) Analitik hesaplar ile Sonlu Eleman
Modellemesidir.
Kolon numuneleri 280 cm yüksekliğinde, 30x30 cm2 kesit ölçülerinde 1:1 ölçekli olarak
tasarlanarak, C25 betonu ile imalatı yapılacaktır. Agrega granülometrisi, çelik çekme, beton basınç
deneyleri yapılarak imal edilen kolonun malzeme özellikleri belirlenecektir.. Numunelerin beton basınç
dayanımlarındaki zamana bağlı artışın kabul edilebilir düzeyde azaldığının belirlenmesinden sonra
kolonların statik testleri yapılacaktır. Bu testlerden sonra kolonlar darbe testine tabi tutulacaktır. Deney
esnasında uygulanan yük, yük hücresi aracılığı ile ve numunelerdeki yer değiştirmeler ise numune
üzerine yerleştirilen lineer potansiyometreler yardımıyla ölçülecektir. Uygulanan yük etkisi altında
betonarme kolon içerisinde bulunan betonda, boyuna donatı ve enine donatı (etriye) üzerindeki şekil
değiştirmeleri belirlemek amacıyla gerinim pulları kullanılacaktır.
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Bu çalışmada, üç farklı eksenel kuvvet altında ve dört farklı yükseklikten darbe yükü
uygulanacaktır. Darbe testinden sonra her elemana eğilme testi yapılarak, kolonların darbe hasarı sonrası
arda kalan performansı incelenecektir. Deneysel çalışmada kullanılacak kolon elemanına ait ölçüler ve
değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir;
Tablo 1. Kolon elemanına darbe deney planı
Çarpma
Kütlesi
0

Eksenel
Yük
0

Çarpma
Beton
Yüksekliği
Dayanımı
0
100 cm
200 cm
% 10
300 cm
400 cm
100 cm
200 cm
% 20
315 kg
25 MPa
300 cm
400 cm
100 cm
200 cm
% 30
300 cm
400 cm
Şekil 1. Numune ve deney düzeneğinin görünümü
30cm* 30cm

Kesit

Tasarımı ve imalatı gerçekleştirilen kolonların, eğilme testleri 100 ton kapasiteli eğilme
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Kolona ait darbe testleri ise, 4 m yüksekliğinde 1 ton darbe yükü
kapasiteli darbe çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Darbe çerçevesinin imalatı tamamlanmış ve darbe
çerçevesi için laboratuvarda özel olarak tasarlanmış rijit döşemeye montajı yapılmıştır. Şekil 1’de kolon
elemanın rijit döşemeye montajı, Şekil 2’de darbe çerçevesinin perspektifi, Şekil 3’de planı, Şekil 4’de
ise darbe çerçevesinin laboratuvar montajı gösterilmiştir.

Şekil 2. Perspektif

Şekil 3. Üst Görünüş

Şekil 4. Laboratuvar Montajı

Darbe çerçevesinde kolona darbe yükü uygulandıktan sonra, çerçevede bulunan özel mıknatıs
yardımıyla darbe yükünün birden fazla kez kolona çarpmasının önlenecek olması, bu çalışmayı
literatürdeki çalışmalardan ayıran önemli bir özelliktir. Kolonun mesnetlenme durumu da diğer
çalışmalardan farklı olmakla beraber, henüz tasarım aşamasındadır. Deneysel çalışmada elde edilen
sonuçlar, analitik hesaplarla ve sonlu eleman yöntemi ile gerçekleştirilecek sayısal çözümlerle de
karşılaştırılacaktır.
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AMAÇ:
Betonarme yapılar, endüstriyel yapılarda görülen kazalar, araç çarpmaları, kaya düşmeleri ve
askeri veya terörist saldırılar gibi çeşitli nedenlerle darbe yüklerine maruz kalabilirler. Darbe yüküne
maruz kalan betonarme kiriş ve döşemelerde atalet kuvvetlerinin varlığı eleman üzerindeki moment ve
kesme kuvvetlerinin dağılımını önemli ölçüde etkilemekte, bu durum ise yapı davranışının statik
davranıştan farklılaşmasına sebep olmaktadır. Kiriş ve döşemeler üzerinde yapılan deneysel
çalışmalarda atalet kuvvetlerinin etkimesi neticesinde darbe yükü altında kesme kuvvet dağılımının
statik yükleme durumu ile benzer olduğu, ancak momentlerin çok daha küçük mertebelerde oluştuğu
görülmüştür. Bu kuvvet ve moment dağılımı neticesinde statik yükler altında eğilme göçmesi gösteren
elemanlar darbe yükü altında kayma göçmesi gösterebilmiş, bir başka deyişle elemanın kayma
kapasitesi darbe yükü dayanımında belirleyici etken olmuştur.
Betonarme döşemelerde darbe yükü altında göçme genellikle darbenin uygulandığı bölgenin
zımbalamasıyla oluşmaktadır. Burada sunulan çalışmadaki amaç döşemelerde zımbalama dayanımının
arttırılmasının döşemenin darbe dayanımına olan etkisinin araştırılması ve literatüre konu ile ilgili deney
verisi sağlanmasıdır.

YÖNTEM:
Deneysel programda 2.15x2.15x0.15 m ebatlarında döşeme plakları kullanılmıştır.
Döşemelerde 25 mm paspayı bırakılarak altta ve üstte birbirine dik her iki yönde düzgün aralıklı boyuna
donatı kullanılmıştır. Döşemelerin zımbalama dayanımlarının arttırılması amacıyla iki ayrı yöntem
denenmiştir. Birinci yöntemde darbe noktası etrafına kayma donatısı yerleştirilmiş, ikinci yöntemde ise
betonun çekme dayanımını arttırmak amacıyla beton karışımı içinde %1 hacimsel oranda 60 mm
uzunluğunda çelik fiber kullanılmıştır (Şekil 1). Numuneler ve özellikleri Tablo 1'de verilmektedir.
Deney programı iki safhadan oluşmaktadır. Birinci safhada döşemeler statik yükler altında test
edilirken, ikinci safhada aynı numunelerin ikizleri darbe yükü altında test edilmiştir. Bu şekilde
döşemelerin statik dayanım ve davranışlarıyla darbe davranışları arasındaki ilişkinin ortaya konulması
amaçlanmaktadır. Statik deneylerde numuneler deney düzeneğinin altından hidrolik krikoyla
yüklenmiştir. Bu deneylerde uygulanan yük mafsallardaki yük hücrelerine ilaveten krikoyla numune
arasına yerleştirilen bir yük hücresiyle de ölçülmüştür. Darbe deneyleri ise 300 kg ağırlığındaki bir
kütlenin yaklaşık 2.5 m yükseklikten döşeme ortasına serbest düşürülmesiyle gerçekleştirilmiştir.
Döşemelerde oluşan yer değiştirmeler 24 noktada lineer pozisyon transdüserleriyle, donatılardaki
gerilmeler 12 noktada gerinim pullarıyla, mesnetlerdeki tepki kuvvetleri 20 noktada yük hücreleriyle,
döşeme üzerindeki ivmeler 5000g kapasiteli toplam ondört adet ivme ölçer ile ölçülüp 250000
örnek/saniye/kanal hızla kaydedilmiştir. Deneyler bu amaçla tasarlanıp imal edilen bir darbe test
düzeneğinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 2).
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(a) Kayma Donatısı

(b) Kayma donatısının yerleşimi

(c) Çelik Fiber

Şekil 1. Zımbalama Güçlendirmesi Yöntemleri

Numune
YA150
YA200
YA150f
YA200f
BB150
BB200

Tablo 1. Deney Numuneleri
Donatı
Zımbalama
(çap/aralık, mm)
Güçlendirmesi
ϕ8/150
Kayma Donatısı
ϕ8/200
Kayma Donatısı
ϕ8/150
%1 Çelik Fiber
ϕ8/200
%1 Çelik Fiber
ϕ8/150
Yok (Kontrol)
ϕ8/200
Yok (Kontrol)

Şekil 2. Deney düzeneği
Deneyler sonucunda döşemelerin zımbalama kapasitelerinin arttırılmasının darbe dayanımını
büyük ölçüde arttırdığı görülmüştür. Kontrol numunesi ile karşılaştırıldığında hem kayma donatılı hem
de çelik fiber katkılı döşemelerin dayanım ve süneklik bakımından çok daha iyi darbe davranışına sahip
oldukları gözlemlenmiştir.
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AMAÇ:
Betonun veya betonarme yapı türlerinin ekonomik ömürleri boyunca karşılaştıkları yüklerden
biri de çarpma veya darbe etkileridir. Bu etki altında beton malzemesinin nasıl davranacağı ve
betonarme elemanların bu etkiler altında nasıl bir davranış göstereceği ilgili henüz hazırda yeterli
çalışma olmamakla birlikte çalışmalar, araştırmalar devam etmektedir.
Betonarme yapılara araç ve gemi çarpması, askeri tesisler içerisinde bulunan cephanelik gibi
yerlerde patlayıcı maddelerin patlaması sonucu ortaya çıkan etkiler, nükleer santrallerde meydana gelen
kazaların oluşturduğu veya bu santrallere yapılan saldırıların oluşturduğu çarpma etkileri, yolların
kenarlarında bulunan yamaçlardan yol üzerinde bulunan yapıların üzerine kaya düşmesi olarak
düşünülebilir.
Selçuk Saatçi ve Frank J. Veccio (2011) yılında yaptığı çalışmada, farklı enine donatı düzenine
sahip göçme modu kesme kırılması olan betonarme kirişlerin çarpma davranışı altında kesme
kapasitelerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Bu çalışmada serbest düşme yapan iki farklı kütle, ( 211 kg
ve 600 kg ) 305x305 mm’lik beton ile dolu çelik kare kesitten imal edilmiş ve 3.26 m’lik yüksekliğe ve
çarpma hızı 8 m/s çarpma hızına kadar çıkılarak deneyler yapılmıştır. İki seri (a) ve (b) deney
numuneleri kullanılmıştır. A seri numuneler ilk çarpma vuruşu küçük yükseklikten bırakılarak, ikinci
çarpma vuruşu büyük yükseklikten bırakılarak oluşturulmuştur. B seri numunelerinde her iki vuruş için
de büyük yükseklikler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar statik deney düzeneği ile karşılaştırılmıştır.
Orta nokta deplasmanı, mesnet reaksiyonları göçme mekanizmaları ve çatlak oluşumları incelenmiştir.
Deneyler sonucunda; kesme dayanımları daha yüksek olan kirişler daha fazla çarpma enerjisi absorbe
etmiş ve çarpmaya karşı daha dayanımı daha yüksek olduğu, kesme dayanımı düşük olanlar ise düşük
çarpma etkilerinde bile büyük hasarlar aldığı, statik yükleme altında göçme modu eğilme olan kirişlerin
çarpma etkisinde kesme kırılmalarında göçebildiği bu durumun ihmal edilmesi büyük hatalara yol
açabileceği, düşük etriye oranı bulunan veya etriyenin hiç olmadığı kirişlerde göçme deplasmanları
büyümekte ve küçük çarpma etkisi altında büyük deplasmanlar oluştuğu gözlemlenmiştir.
Bu çalışmanın amacı, çarpma etkisine maruz kalmış betonarme elemanların moment ve kesme
kapasitelerindeki değişimin incelenmesidir. Önerilen bu çalışmada dikdörtgen kesit geometrisine, farklı
boyuna ve enine donatı sahip betonarme kirşlerin farklı yüksekliklerden bırakılan kütleler ile çarpma
etkisine maruz bırakılarak deneyler yapılacaktır. Bir sonraki aşamada ise çarpmaya maruz kalmamış
referans numuneleri ile eğilme ve kesme mukavemetleri bakımından numuneler kıyaslanacaktır.
Böylece çarpma hızına ve yüksekliğine ayrıca betonarme elemanlarındaki donatı konfigürasyonlarına
göre betonarme elemanların sahip olduğu kesme ve eğilme mukavemeti kapasitelerin değişimleri
bulunması daha sonra ise bu değişimin bir formülle temsil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamadan
sonra kapasitelerdeki değişimin büyüklüğüne göre bir güçlendirme yöntemi önerilmesi araştırılacaktır.
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YÖNTEM:
Planlanan bu çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada tasarlanan kiriş
numuneleri statik eğilme deneylerine tabi tutulacak ve farklı enine ve boyuna donatı düzenlerine sahip
betonarme kirişlerin kesme ve eğilme mukavemetleri deneylerle tespit edilecektir. Aynı zamanda bu
yapılan deneyler çalışmanın referans numuneleri olacaktır.
İkinci aşamada, aynı geometride ve donatı düzenlerinden numunelere farklı yükseklilerden
bırakılan kütleler ile çarpma deneyleri yapılacak ve elemanların hasar almaları sağlanacaktır.
Üçüncü aşamada ise, çarpma etkisine maruz kalmış elemanlara standart statik eğilme prosedürü
uygulanarak elemanların kesme ve eğilme mukavemetlerindeki değişim tespit edilecektir.
Numuneler değerlendirilirken, yük-deplasman ilişkisi, deplasman sünekliği, momet-eğrilik
ilişkisi, enine ve boyuna donatılardaki birim deformansyonlar, enerji yutma kapasiteleri ve çatlak
dağılımı ve göçme mekanizmaları bakımından karşılaştırılarak incelenecektir. Ayrıca deneylerde
değişken parametre olarak çarpma yüksekliği, boyuna ve enine donatı oranları kullanılacaktır. Bu
amaçla çalışmada, üç farklı yükseklik, üç farklı boyuna ve enine donatı düzeni kullanılarak, 27 referans
numunesi ile beraber 27 çarpma etkisine maruz kalmış kiriş numunesi imal edilmesi ve deneylerin
yapılması planlanmaktadır. Deney düzeneğinin temsili resmi ise Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Örnek çarpma deney düzeneği
Çalışma kapsamında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı laboratuvarında mevut olan statik eğilme düzeneği kullanılırken, çarpma deney düzeneği
tasarlanarak üniversitemize kazandırılacaktır. Mevcut durumda çarpma deney düzeneği için güçlü bir
temel olarak tasarlanan ve laboratuvar binasının temelinden bağımsız 60 cm’lik radye temel deney
numunelerinin mesnetlenmesi için öngörülen ankrajlarla beraber imal edilmiştir. Ayrıca çarpma deney
düzeneğine ait karkas taşıyıcı sistem imalat aşmasındadır ve dinamik yükleme için gerekli
mekanizmanın montaj aşaması devam etmektedir.
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BETONARME ÇERÇEVELERİN FARKLI HASAR SEVİYELERİNDEKİ
MODAL PARAMETRE TAHMİN SONUÇLARI
Özgür Özçelik, İ. Serkan Mısır, Carmen Amaddeo, Umut Yücel, Erkan Durmazgezer
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gediz Üniversitesi,
ozgur.ozcelik@deu.edu.tr

AMAÇ
Bu çalışmada, quasi-statik çevrimsel yükleme altında deneyleri gerçekleştirilmiş olan ½ ölçekli
iki adet betonarme çerçevenin modal parametre tanımlama sonuçlarını sunulmuştur. Çerçevelerden bir
tanesi dolgu duvarsız, diğeri ise boşluklu standart dolgu duvarlıdır. Çerçevelere, düzlem içi doğrultuda
artan tepe ötelenmeleri altında yer-değiştirme kontrollü bir hidrolik-kol vasıtası ile hasar verilmiştir.
Daha önceden belirlenmiş hasar seviyelerinde hidrolik-kol çerçeveden ayrılarak dinamik testler
gerçekleştirilmiştir. Modal parametre tahmininde kullanılacak düzlem-içi dinamik tahrik döşeme
seviyesine yerleştirilen elektro-dinamik bir sarsıcı (shaker) ile verilmiştir. Bunun dışında, darbe çekici
ve ortamsal titreşim dinamik testleri de gerçekleştirilmiştir. NExT-ERA, EFDD ve SSI-Data modal
parametre tahmini yöntemleri ile çerçevenin modal parametreleri tahmin edilmiştir.
Deneysel çalışmanın temel amaçları şöyledir: (i) yönetmeliğe uygun üretilmiş dolgulu ve
dolgusuz betonarme çerçevelerin farklı hasar seviyelerindeki modal parametrelerinin farklı yöntemlerle
tahmin edilmesi, (ii) ön-model gerektirmeyen hasar tespiti için hasar seviyesi ile sönüm oranı tahminleri
arasındaki ilişkiyi takip etmek ve (iii) offline-tuning tekniği ile gerçekleştirilmiş geniş-banlı
tahrikin modal tanımlama sonuçlarına etkisini araştırmak.

YÖNTEM
Şekil 1’de deney düzeneğinin oluşturan bileşenler sıralı olarak gösterilmektedir. Şekilde verilen
numaralara referansla: (1) kolonlara eksenel kuvvet veren iki adet hidrolik piston, (2) prototip
numunenin kütlesine eş değer olacak şekilde miktarı hesaplanan kütle, (3) elektro-dinamik sarsıcı shaker, (4) hidrolik deplasman kontrollü aktivatör, (5) tepe yükünü kolonlara aktaran yatay tij ve kafaplakası sistemi, (6) numuneyi güçlü çerçeveye bağlayan saplamalar, ve (7) temelin kaymasını
engelleyen iki adet stoper sistemi kullanılmıştır. Dolgu duvarsız (S1) ve dolgu duvarlı (S2) numuneleri
quasi-statik olarak artan tepe ötelenmelerine maruz bırakılarak test edilmiştir. Buna ilaveten önceden
belirlenmiş tepe ötelenmeleri değerlerinde aktivatör numuneden sökülerek numuneler dinamik shaker
testlerine maruz bırakılmış ve numunelerin bu ötelenme değerlerine karşılık gelen hasar seviyelerindeki
modal parametreleri tahmin edilmiştir.
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Şekil 1: Dolgu duvarsız betonarme çerçeve için deney düzeneği.

ÖNSONUÇLAR
Şekil 2(a)’ya referanslar, şu gözlemler yapılabilir: S1 ve S2 numunelerinin hasar görmemiş
durumlarına ilişkin doğal titreşim frekansları, sırasıyla, 14.28 Hz ve 18.08 Hz olarak bulunmuştur.
Dolgu duvarın varlığı doğal titreşim frekansını %27 oranında arttırmıştır. Her iki numune içinde
ötelenme oranının artmasıyla birlikte frekans değerlerinde kararlı bir azalış görülmektedir. S1 numunesi
S2’ye göre yatay rijtliğini daha hızlı kaybetmektedir. Artan ötelenmeyle birlikte dolgu duvar hasar
görmesine rağmen yatay rijitliği hala önemli bir katkı sunmaktadır. %3.5 ötelenme seviyesinde, S1 ve
S2 numunelerinin frekans değerleri sırasıyla 8.68 Hz ve 11.63 Hz olmuştur. Şekil 2(b), S1 ve S2
numuneleri için dinamik tahrik seviyesinin sönüm tahminlerine olan etkisini göstermektedir. Düşük
şiddetli tahrik sinyalinin RMS değeri ~0.20g, yüksek şiddetli sinyalin ise ~0.44g mertebesindedir. S1
numunesi için tahmin edilen sönüm değerleri, farklı seviyedeki (düşük ve yüksek) tahrik sinyallerine
karşı daha az hassastır. Ancak S2 numunesi (dolgu duvarlı) için durum biraz daha farklıdır: artan
şiddetteki dinamik tahrik altında bulunan sönüm oranları da artmaktadır. Bir başka deyişle sönüm
oranı tahminleri tahrik seviyesine hassasiyet göstermektedir.

Şekil 2: S1 ve S2 numuneleri için (a) doğal titreşim frekansları ve sönüm oranlarındaki hasara bağlı değişim;
(b) tahrik seviyesindeki değişimin sönüm oranı tahminine etkisi.

74

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı - 2015
29-30 Mayıs 2015, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ, ORTA ANADOLU ARAŞTIRMA VE
BİLİM MERKEZİ KURULUM AŞAMALARI VE
HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR
Kamuran ARI, Ali BOZER
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
kamuran@nny.edu.tr; bozerali@gmail.com

AMAÇ:
Yakın zamanda dünyamızda gözlemlenen depremler ve kasırgalar, kullandığımız modern
teknolojilere rağmen doğanın yıkıcı güçleri karşısında insanoğlunun çaresizliğini ortaya koymaktadır.
İklim ve çevre koşullarındaki bozulmanın etkisiyle dünyada ve ülkemizde doğal afetlerin (deprem, su
baskınları, rüzgâr vb.) şiddeti ve sıklığı artmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda alınan tedbirler
çerçevesinde; toplumun afetler karşısında zarar görebilirliğinin azaltılması, afetlerin olumsuz etkilerinin
önlenmesi, can ve mal kaybının en aza indirilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Afetlerle ilgili
mevzuat tüm yönleriyle yeniden ele alınmış ve Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı
tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde laboratuvar
ortamında gerçeğe yakın deprem koşullarının oluşturulabileceği sarsma tablası deneyleri ve rüzgâr
testleri için alt yapı kurulmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de üniversitelerimizde 10 ton taşıma kapasiteli
tek eksenli sarsma tablaları, dünyada ve Avrupa’da kullanılan sarsma tablaları ile karşılaştırıldığında
özellikleri açısından yetersiz kalmaktadır. Üniversitemizde kurulmakta olan 2 eksenli 30 ton kapasiteli
sarsma tablası ve rüzgâr tüneli ulusal ve uluslararası bilgi birikimine önemli katkılar sağlayacaktır.

YÖNTEM
Araştırma merkezinde, doğanın rüzgâr ve deprem gibi yıkıcı etkilerine karşı yapı stoğunun
güçlendirilmesi ve güvenli yapılaşma için çalışmalar yaparak, deprem ve rüzgâr gibi dinamik yüklerin
yapılar üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Kurulması planlanan araştırma merkezi ülkemizdeki bütün
üniversitelerin kullanımına açık olacaktır.

Sarsma Tablası:
Kurulacak 2 eksenli sarsma tablası planda 3m x 3m boyutunda olup 2 doğrultuda özel kayıcı
mesnetler üzerinde sürtünmesiz olarak kayabilmektedir. Elektronik kontrollü ve servo-valflı 2 hidrolik
itici (actuator) yardımı ile daha önce kaydedilmiş veya yapay olarak üretilmiş herhangi bir yer hareketi
veya deprem etkisi tablaya tatbik edilmekte ve tablada sismik simülasyonlar yapılabilmektedir. Böylece
sarsma masasında test edilecek herhangi yapı elemanın gerçekçi deprem koşulları altındaki dinamik
cevabı, oluşacak kesit zorları ve hasar mekanikleri deprem süresi boyunca sürekli olarak
gözlemlenebilecek ve elektronik olarak kaydedilebilecektir.
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Şekil 1. Laboratuvarın Görünümü
Rüzgâr Tüneli:
Kurulması düşünülen rüzgâr tüneli, İnşaat Mühendisliği konularında özelliklede yapıların
aerodinamik özelliklerinin incelenmesinde hem eğitim amacıyla hem de araştırma amacıyla
kullanılabilecek düzeydedir. Açık tip rüzgâr tünelinde 50m/s rüzgar hızlarında test imkanı
planlanmaktadır. Çalışma alanı 3.5m genişliğinde, 1.5m yüksekliğinde ve toplam 15m uzunluğunda
imal edilecektir. Çalışma alanında yeryüzü şekillerinin benzeştirilebilmesi için 10m uzunluğunda yüzey
pürüzlerinin bulunduğu atmosferik sınır tabakası ve 5m uzunluğunda test odası olacaktır.
Test odası deney numunesinin ve ölçüm cihazlarının modelinin rahat yerleştirilebilmesi için
yerinden çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Test odasındaki 3m çaplı döner platform, testi yapılacak
yapı ve etrafındaki yüzey şekillerinin modellenmesine imkân verecek büyüklüktedir. Deney süresince
ölçekli yapı modeline etkiyen rüzgar vortekslerinin ve türbülanslı akımların gözlemlenebilmesi için
50m/s rüzgar hızına uygun, kendi kontrol sistemine sahip duman jeneratörü edinilmesi planlanmaktadır.

Şekil 2. Kurulacak Rüzgar Tünelinin Üç Boyutlu Görünümü
Araştırma merkezinde çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyelerinin kurulacak merkezde farklı
zamanlarda bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunabilecekleri, ulusal farkındalığın sağlanabileceği,
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların
yapılabileceği bir platform oluşturulacaktır.
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YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARLARI İÇİN İŞ TEHLİKE ANALİZLERİ
VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: DOLGULU ÇERÇEVE TESTLERİ
Özge AKBOĞA1, İbrahim Serkan MISIR2, Sadık Can GİRGİN2, Özgür ÖZÇELİK2
Serap KAHRAMAN2, Türkay BARAN2
1

Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı, İzmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
ozge.akboga@ege.edu.tr; serkan.misir@deu.edu.tr

AMAÇ:
Yürürlükteki 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"na göre kamu kurum ve kuruluşları
2016 yılı Haziran ayı itibari ile kanun kapsamına alınacaktır. Bu durumda kanunun 10. maddesinde
belirtilen yükümlülükler üniversiteler için de geçerli olacaktır. Böylece yasal sınıflandırma açısından
"çok tehlikeli" işlerin yürütüldüğü yapı mekaniği laboratuvarlarında, lisans/ lisansüstü öğrencileri,
araştırmacı, teknisyen ve hizmet alınan çeşitli firma çalışanları gibi yasal statüsü ve sorumlulukları farklı
birçok kişinin olası tehlikelere karşı korunması ve potansiyel riskin azaltılmasına yönelik çalışmalar
daha sistematik bir çerçeveye oturtulacaktır. Sunulan çalışmada, hem bu konuya dikkat çekmek hem de
risk azaltma çalışmalarına bir örnek oluşturmak için DEÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarı'nda yürütülmüş
bir test programı iş güvenliği açısından incelenmiştir. Deney programı, betonarme çerçeveler
içerisindeki farklı dolgu duvar türlerinin, Şekil 1’de şematik olarak görülen altyapı kullanılarak
düzlemiçi ve düzlemdışı doğrultularda eşzamanlı testlerini kapsamaktadır (Şekil 2). Sunulan çalışma ile
yapı mekaniği laboratuvarları arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımı ve risk azaltma çalışmalarındaki
koordinasyonun arttırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM:
İşyerindeki tehlikeler hakkında bilinenleri arttırmanın bir yolu; iş kalemleri ile ilgili tehlike
analizi yapmaktır. Çalışmada risk değerlendirme yöntemlerinden biri olan “İş Tehlike Analizi (Job
Safety Analysis)” kullanılacaktır. Bu analiz ciddi zarara yol açabilecek potansiyeli olan her iş veya görev
aşamasının tehlikelerini tanımlamak, tehlikenin nasıl kontrol edileceğini belirlemek, diğer çalışanlar için
verilecek eğitimde kullanılacak yazılı veri oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. İş tehlike analizi
(İTA), özet olarak her iş kaleminde tehlike oluşmadan önce onu tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir.
Bu yöntem, işçi, görev, kullanılan araçlar ve iş ortamı arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. İdeal olan,
kontrol dışı tehlikeleri tanımladıktan sonra bu tehlikeleri tamamen yok etmek ya da kabul edilebilir risk
seviyesine indirmek için işi basamaklara ayırmaktır. Bu metodun en büyük avantajı kişisel tespitlere
dayanmaması ve çalışma süreci içinde tehlike tespitinin zamanında yapılıyor olmasıdır. İTA, hem
güvenli uygulama aşamalarının analitik olarak geliştirilmesine hem de yapılan analiz sonrasında bir
forma dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır. Analizin en etkili sunumu “National Safety Council
(NSC)" kaynaklı olan üç sütun gösterimidir. Bu gösterimde birinci sütunda iş kalemi, ikinci sütunda
potansiyel tehlikeler son sütunda ise koruma önlemleri yer almaktadır. Çalışmada kullanılması
planlanan format da benzer şekildedir. Yapılan incelemeler sonucunda doldurulacak olan analiz formu
Tablo 1’de görülmektedir.
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düzlemiçi yükleme
doğrultusu
İtme (+) Çekme (-)

kolon eksenel
yükleme krikoları

düzlemdışı
yükleme gergisi

hidrolik
kriko

yan görünüş

düzlemdışı
yükleme
çerçevesi

aktivatör
dolgu
duvar

betonarme
çerçeve
numunesi

düzlemiçi
yükleme
çerçevesi

ön görünüş

Şekil 1: Düzlemiçi ve düzlemdışı yüklerin uygulandığı test altyapısı.

düzlemdışı
yükleme yönü
İtme (+)

hidrolik
kriko
düzlemdışı
yükleme
çerçevesi

üst görünüş

Şekil 2: Numune üretimi ve deney ortamının genel görünümü.
Tablo 1: İş Tehlike Analizi Formu.
İŞİN ADI
Aktivite:

Analizi Yapan:

Analizin Yapıldığı Tarih:

Konum:

Analizi Kontrol Eden:

Analiz No:

Görev Tanımı

Gerekli Eğitimler

Tehlike Tanımı

Tehlike Çözümü/Kontrolü

Gerekli Kişisel Koruyucu Donanımlar
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YAPISAL BETONDA NİTELİK DENETİMİ
Turgay YULU, Hayri EREN
Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
hayrieren@hotmail.com

AMAÇ:
Dünyada sudan sonra en çok kullanılan malzeme olan beton ülkemizde de yapılarda ve yapı
modellemelerinde kullanılmaktadır. TS 500-2000 standardına göre mekanik deneylere tabi tutulan ve
beton için kullanılan yöntemler ve deneyler sonucu elde edilen sonuçlar maalesef gerçekleri
yansıtmamaktadır. Bu çalışmada mevcut piyasada yapılan uygulamalar, TS 500 standardı ve çözüm
önerileri konusunda bilgilendirme amaçlanmıştır.
Öncelikle taze betondan alınan numuneler TS 500 madde 3.4 göre ;
a) Her bir parti ortalaması,
fcm ≥ fck + 1,0 MPa
b) Her bir partide en küçük grup ortalaması,
fcmin ≥ fck - 3,0 Mpa,
koşullarının her ikisini birden sağlamıyorsa beton kabul edilmemektedir. Standarda göre değerlendirme
aşamasında geçen parti ifadesi P1(G1, G2,G3), P2(G2, G3, G4), P3(G3, G4, G5), 3 grubu
kapsamaktadır. Her bir grup ise 3 adet numuneden oluşmaktadır. Dolayısıyla betonun yeterli dayanıma
sahip olup olmadığını değerlendirebilmek için en az bir parti yani 9 numune alınması gerekmektedir.
Mevcut piyasada yapılan uygulamalarda ise her 100 m³ betondan 6 adet numune alınmakta ve bunların
3 tanesi laboratuvar ortamında TS EN 12390-2’ye göre küre tabi tutulduktan sonra 28. günde deneyi
yapılarak a ve b maddelerinde ifadesi geçen parti oluşmaksızın değerlendirme yapılarak deney sonucuna
karar verilmektedir. DBYBHY-2007 'ye göre doğrusal elastik olmayan analizle performans
değerlendirmesi yapılırken tasarım aşamasında öngörülen beton mukavemet değeri kullanılmakta ve
sınır duruma göre performans noktası belirlenmektedir.

YÖNTEM:
Yapılarda kullanılan beton niteliği hakkında daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için bu
çalışma kapsamında TS 500 standardına göre ve şantiye ortamında dökülen betonla aynı işlemlere tabi
tutulan taze beton numunelerinin mukavemetleri 3 farklı yapı için örnek deneyler yapılarak
karşılaştırılmıştır.
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