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ÖNSÖZ
Son yıllarda ülkemizde üniversitelerin sayısının artmasıyla, inşaat mühendisliği bölümlerinin
sayılarında da hızlı bir artış olmuştur. Bu bölümlerimizde, yapı mekaniği alanında, deneysel
çalışmaların yürütülebilmesi için laboratuvarlar yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir.
Deneysel çalışmaların maliyeti, harcanan zaman ve emek dikkate alındığında, her bir yapı
mekaniği laboratuvarlarında gerçekleştirilen deneysel çalışmaların, iyi planlanmasını ve
farklılık yaratmasını gerektirmektedir. Bu da yapı mekaniği alanında deneysel çalışma yapan
veya planlayan araştırmacıların zaman zaman bir araya gelerek bilgi alış verişinde
bulunmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizde deneysel çalışmaların planlanması, yaygınlaştırılması ve genç araştırmacılara
deneyimli akademisyenlerin değerli görüşleri ile katkı sağlama şansı elde ettiği Ulusal Yapı
Mekaniği Laboratuvarları Toplantısının ilki 2001 yılında Ankara TÜBİTAK’ da yapılmıştır.
Bu toplantının başlatılmasında ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan Prof. Dr. Uğur
Ersoy, Prof. Dr. Mete Sözen ve sn. Ender Arkun’ a çok teşekkür ederim. Ulusal yapı
mekaniği laboratuvarları toplantısının ikincisi Konya Selçuk Üniversitesinde, Prof. Dr. M.
Yaşar Kaltaçı’ nın, üçüncüsü 2011 yılında Kocaeli Üniversitesinde Doç. Dr. Şevket Özden
‘in dördüncüsü 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Metin Hüsem’ in ve
beşincisi ise 2015 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesinde Prof. Dr. Fatih Altun’ un
öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Ulusal yapı mekaniği laboratuvarları toplantılarında büyük
bir özveri ile ev sahipliği yapan saygıdeğer öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederim.
Araştırma amaçlarının ortaya konulması ve yeni araştırmalara yön vererek nitelikli deneysel
çalışmaların gerçekleştirilmesine imkân veren Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları
Toplantısı geleneksel olarak iki yılda bir, Mayıs ayı içinde yapılmaktadır. Ancak ülkemizde
bir daha gerçekleşmesini asla arzu etmediğimiz olaylar nedeniyle, Yapı Mekaniği
Laboratuvarlar 6. Toplantısının, inşaat mühendisliği açısından kongrelerin yoğun olduğu,
Kasım ayında Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılmasını gerektirmiştir. Kongrelerin
yoğun olduğu bir dönemde, altıncısını gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya katılımın yüksek
olması gurur vericidir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi- Trabzon’
da yapılan Ulusal Mekaniği Laboratuvarları 6.Toplantısında iki gün boyunca 43 bildiri
sunulacak ve bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6.
Toplantısına 33 üniversiteden araştırmacılarla 2 kurumumuzun katılmış olması, gelecek için
umut vericidir.
Bu toplantının yapı mekaniği alanında deneysel çalışma yapan, üniversitelerinde laboratuvar
kurmak isteyen genç araştırmacılara önemli katkılar sağlamasını, yeni ufuklar açmasını
temenni ediyorum.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen Ulusal Yapı Mekaniği 6. Toplantısının
hazırlık çalışmalarında, büyük bir özveri ile görev üstlenen Prof. Dr. Sinan Altın’ a en içten
duygularımla teşekkür ederim. Bu toplantının yapılabilmesi için bizlere destek sağlayan, başta
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi
sunarım.
Prof. Dr. Metin HÜSEM
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(Times Roman

AMAÇ:
TÜBİTAK 1001 bilimsel araştırma destek kanalından 114M280 kodu ile desteklenmiş olan proje
kapsamında Erzurum il merkezinde bulunan iki önemli tarihi yapı üzerinde deneysel ve analitik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı kent merkezinde kalan tarihi yapıların trafik kaynaklı zemin
titreşimlerinden ve yüksek şiddetli sesten etkilenme düzeylerinin araştırılmasıdır. Bu alanda gerek ulusal ve
gerekse uluslararası literatürde yapılmış çalışma oldukça az sayıdadır. Ülkemizde trafik kaynaklı zemin
titreşimlerinin yapılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesine dair ulusal bir standart
bulunmamaktadır. Çalışma esasen bildiri yazarlarının mensubu oldukları kurulum aşamasındaki
üniversitede henüz yapı mekaniği araştırma laboratuvarı bulunmayışı nedeniyle, sahada gerçek yapılar
üzerinde deneysel çalışmalar yapma felsefesinden hareketle kurgulanmış ve projelendirilmiştir. Projede
lisans öğrencisi iki genç araştırmacı bursiyer olarak görev almışlardır. Çalışmanın temel gayesi; deprem
kaynaklı titreşimler haricindeki sürekli titreşimlerin tarihi yapılar üzerindeki etkilerinin incelenmesine dair
bir yöntem ortaya koymak ve trafik kaynaklı titreşim etkilerine dair ulusal bir standardın hazırlanmasını
akademik camiamızın gündemine getirmektir.
Boş satır (Times Roman

YÖNTEM:
Proje öncelikle plansız kentleşmenin bir sonucu olarak, şehir merkezlerinde yoğun taşıt trafiğine
maruz alanların ortasında kalan tarihi yığma yapıların trafik kaynaklı sürekli zemin titreşimlerinden
etkilenme düzeylerinin araştırılmasını hedeflemiştir. Buna ek olarak, tarihi yapı içlerinde ya da çevresinde
düzenlenen etkinliklerde ortaya çıkan yüksek şiddetli sesin yapılar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine dair
çalışmalar yapılması öngörülmüştür. Bu kapsamda, Erzurum şehir merkezinde bulunan 14. yüzyıl İlhanlı
Dönemi yapıtı Yakutiye Medresesi ve 16. yüzyıl Osmanlı Dönemi eseri olan Lala Mustafa Paşa Camii ele
alınmıştır. Çalışmada takip edilen yöntem aşamalar halinde aşağıda özetlenmiştir.
- Yapılar Hakkında Bilgi Toplanması: Çalışmanın birinci aşamasında incelenen tarihi yapılar hakkında
tarihi ve teknik bilgi toplanmıştır. Yapılar yerinde pek çok kez incelenmiş, temin edilen röleve çizimlerinin
doğruluğu teyit edilmiştir. Yapıların bulunduğu bölgenin zemin özelliklerini içeren zemin etüt raporlarına
ulaşılmıştır. Yapıların restorasyon ve kullanım geçmişleri hakkında araştırmalar yapılmıştır.
- Trafik Kaynaklı Titreşim ve Yüksek Şiddetli Ses Etkilerine Dair Ulusal ve Uluslararası
Standartların İncelenmesi: Bu çalışma esasen proje önerisi hazırlama aşamasında gerçekleştirilmiş olsa
da çalışma başladıktan sonra daha detaylı araştırmalar yapılmıştır. Yapılan incelemede, 04.06.2010 tarih ve
27601 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği’ nin ülkemizde tarihi yapılar içinde müsaade edilen en yüksek ses şiddeti değerleri için dbA
birimi üzerinden limit değerler tanımladığı görülmüştür. Bu değerler, yapılan ses şiddeti ölçümleri için eşik
değerler olarak kabul edilmiştir. Öte yandan, trafik kaynaklı sürekli titreşimlerin tarihi yapılara olan
etkilerinin yapıya ulaşan maksimum tanecik hızı (PPV) değerleri üzerinden değerlendirildiği yabancı
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standartlar tespit edilmiştir. Ancak, bu alanda ülkemizde geçerli ulusal bir norm bulunmadığı
görülmüştür. Çalışma kapsamında yapılan PPV ölçümlerinden elde edilen veri yabancı standart
limitleri üzerinden değerlendirilmiştir.
-Tarihi Yapıların Bilgisayar Modellerinin Hazırlanması: Yapılar üzerinde gerçekleştirilecek
analizler için modeller oluşturulmuştur. Öncelikle Solidworks yazılımı kullanılarak katı modeller
oluşturulmuş, sonrasında bu modeller SAP2000 ve ANSYS yazılımlarına aktarılmıştır. Yapıların malzeme
özellikleri yeni bir yaklaşımla belirlenmiş ve bu aşamada sahada yapılan tahribatsız deneylerden elde edilen
veri kullanılmıştır. Yapısal modeller üzerinde öncelikle modal analizler gerçekleştirilerek teorik olarak
dinamik parametreler belirlenmiştir. Çalışmanın bu aşamasında, projenin en önemli deneysel çalışmaları
gerçekleştirilerek operasyonel modal analiz (OMA) yöntemi ile ortam titreşimi kayıtları kullanılarak
yapıların dinamik davranış parametreleri deneysel olarak belirlenmiştir. Teorik analiz sonuçları ve
deneysel veri birlikte değerlendirilerek analizlere esas yapısal modellerin sağlamaları yapılarak neticede
ANSYS ortamında hazırlanan modellerin kullanılmasına karar verilmiştir. Deneysel çalışmalar kapsamında
laboratuvar ortamında ivmeölçer cihaz kalibrasyon deneyleri, nispeten daha küçük boyutlara sahip
betonarme yapı ve tarihi bir köprü üzerinde OMA çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonrasında
Yakutiye Medresesi ve Lala Mustafa Paşa Camii üzerinde OMA çalışmalarına geçilmiştir.
-Trafik Kaynaklı Zemin Titreşimlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi: Çalışmanın bu aşamasında
öncelikle yapıların komşu oldukları caddeler ve yapı arasındaki dik hat üzerinde belirli aralıklarla ultra
hassas kuvvetli yer hareketi kayıt cihazları yerleştirilerek zemin titreşimi ölçümleri ivme, g, cinsinden
alınmıştır. Bu ölçümlerle eş zamanlı olarak caddeler üzerinde trafik sayımları yapılmıştır. Örnek bir sayım
verisi Tablo – 1’ de sunulmaktadır. İvme kayıtları işlenerek her ölçüm noktasındaki maksimum tanecik
hızları hesaplanmış ve tarihi yapı duvarında hesaplanan değer uluslararası standartlarda verilen limit
değerler ile karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada ise Lala Mustafa Paşa Camii yapısal modeli üzerinde, yapı
dış duvar dibinde kaydedilen ivme değerleri kullanılarak dinamik analiz yapılmıştır. Bu analizden elde
edilen gerilme değerleri malzeme mukavemetleri ile karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılacaktır.
Tablo 1. İlgili Caddelerde 16:00 – 18:00 Saatleri Arasında Ortalama Trafik Yoğunlukları
Menderes Caddesi
Kuzeyden Güneye
Güneyden Kuzeye

Cumhuriyet Caddesi
Doğudan Batıya
Batıdan Doğuya

(araç/ dakika)

(araç/ dakika)

(araç/ dakika)

(araç/ dakika)

10.40

9.30

14.82

18.67

- Yüksek Şiddetli Ses Etkilerinin İncelenmesi: Araştırmanın bu bölümünde Yakutiye Medresesi
üzerinde yoğunlaşılmıştır. Zira, medrese yapısı halihazırda müze olarak kullanılmakta ve yapı içerisinde
yoğun katılımlı etkinlikler düzenlenmektedir. Buna ek olarak, medrese ana girişinin ön tarafında bulunan
meydanda sıklıkla yüksek şiddette sesin üretildiği müzik yayınlarının yapıldığı kitlesel etkinlikler
düzenlenmektedir. Çalışmalar kapsamında normal günlerde ve etkinlik düzenlenen günlerde ulusal
standarda uygun bir şekilde dbA birimi üzerinden ses şiddeti ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler neticesinde
yapı için ses şiddeti haritaları çıkarılmış ve elde edilen değerler ulusal yönetmeliğin izin verdiği limit
değerler ile karşılaştırılmıştır. Yapının bilgisayar modeli üzerinde ses şiddeti etkilerinin incelendiği analiz
çalışmaları yürütülmektedir. Akustik analiz çalışmaları sürecinde analize esas modellerdeki eleman
sayılarının çokluğu nedeniyle mevcut bilgisayar alt yapısının çözümler için yeterli olmadığı tespit edilmiş
ve farklı bir yaklaşımla ses şiddeti etkilerinin araştırılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamsa ses ölçüm
verilerinin ivme değerlerine dönüştürülerek analize esas kılınması çalışmaları devam etmektedir.
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SARSMA MASASI DENEYLERİNDE VİDEO KAYITLARI KULLANILARAK
GELİŞTİRİLEN BİR ÖLÇÜM YÖNTEMİ
Ferit YARDIMCI
Boğaziçi Üniversitesi
ferityardimci92@gmail.com

Cem YALÇIN

Ercan YÜKSEL

Boğaziçi Üniversitesi
yalcince@boun.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi
yukselerc@itu.edu.tr

AMAÇ:
Görüntü İşleme birçok farklı alanda farklı amaçlarla kullanılan bir yöntemdir. Nesnelerin video kayıtlarında
takibi görüntü işleme ile mümkündür. Bu yöntemden birçok değişik amaçla faydalanılmasına rağmen,
sarsma masası deneylerinde yaygın bir kullanım alanı bulamamıştır. Bu deneylerin ölçümlerinde gerinim
ölçerler, ivmeölçerler ve LVDT ölçüm cihazları yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak bu ölçüm cihazları
bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yüksek maliyet, kalibrasyon ve buna bağlı olası hatalı veri
temini, kurulum ve yerleştirmedeki zorluklar, numunelerin yapısal özelliklerinin etkilenmesi bu sorunlardan
birkaçıdır. Yapının davranışını, düşük bir maliyet ve yüksek hassasiyetle, yapıya temas etmeksizin tespit
edebilme olanağı sarsma masaları ile deneyler gerçekleştiren araştırmacıların karşılaştıkları birçok problemi
çözecektir.

YÖNTEM:
Yapıların dinamik deneyler esnasındaki davranışlarını incelemek amacıyla, farklı doğal frekans
değerlerine sahip tek serbestlik dereceli çelik ve alüminyum kolonlar ile bunların tepesinde konuşlandırılan
kütlelerden oluşan numuneler sarsma masasına sabitlenmiştir. Kayıt cihazı olarak, akıllı telefonlar
kullanılmıştır. Sarsma masasının sadece tek yönde hareket ettiği bu deneylerde kolonların kesitleri kütlenin
düzlemde kalmasını sağlayacak şekilde seçilmiştir.
Çeşitli depremlerden elde edilen yer ivmeleri sarsma masasına uygulanmış ve bu hareketlerin süresi
boyunca numuneler cep telefonu kameraları ile kaydedilmiştir. (1920x1080 piksel 60 Hz / 3840x2160 piksel
30Hz). Bu kayıtları incelemek üzere görüntüyü işleyecek bir algoritma geliştirilmiş ve bilgisayar ortamında
bu algoritma kullanılarak video analizleri ile yapısal davranışları elde edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2).

Şekil 1 Verilerin İşlenmesi İçin Geliştirilen Arayüz.

Şekil 2 Video Kaydının İlk Karesi.
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Masa Yer
Değiştirmesi (m)

Sarsma masası deneyleri esnasında LED ışık kaynakları videolarda takip edilecek hedefler olarak
numunelerin tabanına ve kütle merkezlerine yerleştirilmiş, böylece zemin yer değiştirmesi, kütlenin
uzaydaki yer değiştirmesi ve tabana göre göreceli yer değiştirmesi takip edilmiştir (Şekil 3). Bu yöntemle
elde edilen verileri karşılaştırmak amacıyla; sarsma masasına ait olan LPT ölçüm cihazından elde edilen yer
değiştirme değerleri, gerinim ölçerlerden elde edilen değerler kullanılarak hesaplanan yer değiştirme
değerleri, zaman tarihçe analizinden elde edilen teorik yer değiştirme verileri kullanılmıştır.
Kamera ile yapılan çekimlerde düşük frekanslardaki gürültü önemli bir problemdir. Ancak, gürültü
içeren veriler için geliştirilen uygun türev operatörleri kullanıldığı takdirde bu sorun çok büyük oranda
aşılacaktır.
Numunenin kuvvet, ivme, hız ve yer değiştirme davranışlarının yanı sıra, enerji davranışı da bu
süreçte hesaplanmıştır (Şekil 4). Bu hesaplamalar yapılırken Savitzky-Golay filtresinin 9 noktalı türev
operatörü kullanılmıştır.
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0,01
0
-0,01
-0,02

Img

-0,03
0

1

2

3 Zaman (s)4
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Birim Kütlede
Giren Enerji
(m2/s2)

Şekil 3. Lineer Potansiyometre (LPT) ve Kamera Kaydı (Img) ile Elde Edilen Yer Değiştirme Verilerinin
Karşılaştırılması.
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Şekil 4. Numerik Hesaplardan (TH) Gerinim Ölçerlerden (Str) ve Video Kaydından (Img) Elde Edilen Verilerle
Hesaplanan Birim Kütleye Giren Enerji Değerleri.

Çalışmanın devamında kamera kayıtları ile numunenin tabanında oluşan gerinimlerin tespiti
hedeflenmektedir. Fakat çok küçük mertebelerdeki bu gerinimlerin tespiti cep telefonu kameralarıyla sınırlı
bir mertebeye kadar yapılabilmektedir. Daha gelişmiş kameralar kullanılarak yapılacak deneylerde tabanda
oluşan gerinimler tespit edilmeye çalışılacaktır.
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TÜNEL KAPLAMALARININ İÇ BASINÇ ALTINDA GÖSTERDİĞİ
DAVRANIŞIN İNCELENMESİ
Yalın Arıcı, Barış Binici, Erdem Canbay, Münci Tunç Kalaycıoğlu, Gökberk Işık, Kağan Tuncay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
yarici@metu.edu.tr, binici@metu.edu.tr, ecanbay@metu.edu.tr, muncitk@gmail.com, gokberk.isik@metu.edu.tr,
tuncay@metu.edu.tr

AMAÇ:
Sunulan araştırmanın temel amacı iç basınçlı betonarme enerji tünellerinin basınç altındaki
davranışlarının anlaşılmasına yönelik yenilikçi deneysel ve sayısal yöntemler kullanarak tasarım ilkeleri ve
tasarım araçları geliştirmektir. Basınçlı enerji tünelleri hidroelektrik enerji sistemlerinin önemli bir parçası
olup tasarım ve performans açısından klasik kuru tünellerden yükleme ve işletme açısından farklılık gösterir.
Baraj rezervuarında depolanan su, kapakların açılması ile enerji tüneline dolar ve basınçlı bir şekilde türbine
iletilir. Bu esnada ani basınç artışına maruz kalan tünel, kuru tünellerin aksine yüksek iç basınç altındadır.
Bu tür dinamik bir deneyin laboratuvar ortamında yapılması mümkün olmadığından beton davranışını en
iyi şekilde tahmin edebilecek modern sayısal araçlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu araştırmada betonarme
tünellerin iç basınç altında gösterdiği davranışın laboratuvar ortamında deneysel olarak incelenmiştir.
Gerçekleştirilen deneyler vasıtasıyla hem tünel kaplamasının doğrusal olmayan davranışının daha iyi
anlaşılması hem de dinamik çatlak davranışını tahmin etmek için geliştirilen sayısal modellerin kalibre
edilip doğrulanması hedeflenmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekçi deney düzenekleri ile test ve kalibre
edilecek olan sayısal modeller, daha sonra dinamik çatlak oluşumunu, ilerlemesini ve dağılımını tahmin
etmek üzere kullanılacaktır. Elde edilen deneysel ve sayısal analizler neticesinde ise bir tasarım aracının
oluşturulması hedeflenmektedir.

YÖNTEM:
Tünel geometrisi ve boyutları Topçam (Ordu) Tünelinden aynen alınmış ve projede önerildiği gibi
0.4 oranında ölçeklenmiştir. Deney düzeneğinin iç yarıçapı 72 cm, betonarme kaplama kalınlığı ise 16 cm
olarak belirlenmiştir. Deney düzeneği 20 santimetre yüksekliğinde bir kesit olarak üretilmiştir. Tünel
kaplamasının dışındaki kaya katmanı yaklaşık 1 metre kalınlığındadır. İç basınç yükü ise tünel kaplamasına
pistonlar vasıtası ile etki ettirilmektedir. Deneyler esnasında çok sayıda gerinim pulu ve LVDT’ler
vasıtasıyla yerel birim değiştirmeler ve tünel geometrisinde meydana gelen değişiklikler hassas bir şekilde
ölçülmektedir. Deney düzeneği Şekil 1’de verilmiştir. Deney öncesinde hidrolik birimler ve ölçüm
sisteminin çalışma durumu kontrol edilmek üzere iki aksta bulunan pistonlara 10 kN’a kadar yük
uygulanmış ve bu veriler kaydedilmiştir. Bütün okumaların sorunsuz olduğu kontrol edildikten sonra deneye
başlanmıştır. Hiçbir çatlağın ve önemli olabilecek detayların gözden kaçmaması için deneyin 20 kN artışlar
ile yapılması öngörülmüş ve bu artışlar altıncı basamağında (her iki yönde 120 kN) donatının kopması ile
son bulmuştur. İlk deney yaklaşık 90 dakika sürmüş ve toplam 52 kanaldan saniyede 2 veri alınmıştır. İlk
deneyin çatlak dağılımı Şekil 2’de verilmektedir.
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İlk deneyden elde edilen deneysel sonuçların ülkemizde tamamlanmış ve ilk su tutma deneyinde
yeterli kaya desteği olmamasından dolayı ağır hasar almış betonarme tünel kaplamalarının doğrusal
olmayan davranışının daha iyi anlaşılmasına ışık tutacağı ümit edilmektedir. Daha yüksek saha gerilimleri
altındaki betonarme tünel kaplamalarının incelenmesi için ikinci deney düzeneğinde dış kaya yüzeyine ard
germe uygulanacaktır.

Şekil 1: İç Basınçlı Tünel Deney Düzeneği.

Şekil 2: Çatlak Dağılımı.
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YEŞİL BETONUN YAPISAL ELEMAN ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
İlyas SARIBAŞ, Çağlar GÖKSU, Alper İLKİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Maslak, Sarıyer, İstanbul
saribasilyas@itu.edu.tr, goksuc@itu.edu.tr, ailki@itu.edu.tr

AMAÇ:
Mevcut betonarme yapıların servis ömrünün dolması veya günümüz ihtiyaçlarına hem deprem
dayanımı hem de kullanım amacı açısından cevap verememesi durumunda kontrollü olarak ortadan
kaldırılması (kentsel dönüşüm programları) veya doğal afetlere maruz kalarak yıkılması sonucu büyük
miktarlarda atık beton oluşmaktadır. Bu çalışma ile düşük dayanımlı (7-16 MPa arası) atık betondan elde
edilen geri dönüşümlü agrega (GDA) ile üretilen yeni betonda çimento miktarı kayda değer oranda
arttırılmadan 25 MPa veya daha yüksek dayanımlı beton üretiminin yapılabilirliği ve GDA ile üretilen bu
betonun, yeni yapılacak betonarme yapıların döşeme ve kolonlarının üretiminde kullanılabilirliği konuları
araştırılmıştır. Geri dönüşümlü agreganın yeni inşa edilecek yapılarda kullanılmaya başlanması ile atık
betonların meydana getireceği doğa tahribatı önlenecek ve yeni yapılacak yapıların inşası için ihtiyaç
duyulacak olan doğal agrega (DA) miktarı azalacaktır.

YÖNTEM:
Proje kapsamında, puzolan katkılı ve puzolan katkısız olmak üzere sadece doğal agrega içeren veya
DA ile birlikte GDA içeren dört farklı beton (DA, DA-PZL, GDA, GDA-PZL) kullanılarak tam ölçekli tek
doğrultuda çalışan betonarme döşeme numuneleri üretilmiş ve üç noktalı statik yükleme altında test
edilmiştir. Döşeme numuneleri taşıma gücü kapasitelerine eğilme göçmesiyle ulaşacak şekilde 600
mm×120 mm×2800 mm boyutlarında tasarlanmıştır.
Aynı proje kapsamında, taşıma gücü kapasitelerine eğilme göçmesiyle ve kesme göçmesiyle
ulaşacak şekilde iki farklı tipte tam ölçekli kolon numuneleri üretilmiştir. Kolon numunelerinin üretiminde
iki farklı türde beton (DA, GDA) kullanılmıştır. Tüm kolon numuneleri sabit eksenel yük ve tekrarlı tersinir
yatay yükleme altında test edilmiştir. Taşıma gücü kapasitelerine eğilme göçmesi ve kesme göçmesiyle
ulaşacak kolon numunelerinin boyutları sırasıyla 300 mm×300 mm×1500 ve 300 mm×300 mm×900
mm’dir. Taşıma gücü kapasitelerine eğilme göçmesiyle ulaşacak kolon numunelerinde deney parametresi
olarak farklı oranlardaki eksenel yük seviyesi ve farklı etriye aralıkları seçilirken taşıma gücü kapasitelerine
kesme göçmesiyle ulaşacak kolon numunelerinde deney parametresi olarak farklı etriye aralıkları
seçilmiştir.
Deneyler İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda Şekil
1’de şematik görünümleri verilen test düzenekleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sistemi
Yerdeğiştirme ölçerler, şekildeğiştirme ölçerler, yük ölçer ile hidrolik yük verenin dahili yük ölçeri ve
Yerdeğiştirme ölçerinden oluşmaktadır. Bu ölçüm cihazlarıyla numune üzerinden alınan veriler önce
çoğaltma kutusuna, ardından veri toplayıcıya ve nihai olarak bilgisayara aktarılmaktadır. Betonarme döşeme
ve kolon numunelerinin ortalama kesit eğriliklerinin belirlenmesi, döşeme numunelerinin açıklıktaki, kolon
numunelerinin ise orta ve tepe yerdeğiştirmelerini ölçmek için Yerdeğiştirme ölçerler yerleştirilmiştir.
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Ayrıca, döşeme mesnetleri ve kolonların temelinde meydana gelebilecek olası dönmeler ve ötelenmeler için
Yerdeğiştirme ölçer kullanılmıştır. Taşıma gücü kapasitelerine kesme göçmesiyle ulaşan kolon
numunelerinin temel-kolon arayüzünde meydana gelen kayma deformasyonları ya da kesme çatlaklarından
kaynaklı yerdeğiştirmeleri ölçmek için kolonun her iki yönünde çapraz olarak Yerdeğiştirme ölçerler
yerleştirilmiştir (Şekil 1b).

(a)

(b)
(c)
Şekil 1. Deney düzeneği; Betonarme (a) Döşeme, (b) Kesme kritik kolon, (c) Eğilme kritik kolon

Deneyler sonrasında gözlenmiş olan hasar gelişimi ve göçme modu ile rijitlik değişimi, süneklik,
enerji yutma kapasitesi gibi parametrelerden yararlanılarak GDA katkılı beton ile üretilen betonarme
elemanların yapısal davranışı açıklanmaya çalışılmıştır. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında
yükleme düzeneğinin özelliklerinden kaynaklanan düzeltmeler yapılmış, tüm değerlendirmelerde
düzeltilmiş yük ve moment değerleri kullanılmıştır. Ayrıca, benzer özelliklerdeki betonarme elemanların
yapısal davranışlarını tahmin etmeye yönelik analitik modelleme çalışmaları da deneysel çalışmaya ek
olarak yapılmıştır.
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EKSENEL YÜKLÜ BETONARME KOLONLARIN YÜKSEK SICAKLIK
ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Arman H. Eskandani1, Mehmet Şentürk2, Selim Pul2
Avrasya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
arman.eskandani@avu.edu.tr, mehmetsenturk@ktu.edu.tr, spul@ktu.edu.tr

1
2

AMAÇ:
Betonarme yapı elemanlarının yangın etkisi altındaki davranışlarının incelenmesi deneysel yapı
mekaniğinin önemli konularından biridir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, servis yükleri etkisi altındaki
betonarme kolonların yangın sırasında ve sonrasındaki davranışlarının deneysel olarak incelenmesidir. Bu
amaçla, enkesit boyutları 25x25 cm ve boyu 120 cm olan betonarme kolonların aynı anda hem yüksek
sıcaklık hem de eksenel yükleme etkisi altında test edilebileceği bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Deney
düzeneği, bir eksenel yükleme çerçevesi ve elektrik fırınından oluşmaktadır. Doktora tezi kapsamında
yapılacak olan bu deneysel çalışmaları, sonlu eleman analizleri yardımıyla gerçekleştirilecek olan analitik
çalışmalar takip edecektir.

YÖNTEM:
Çalışmanın amacı doğrultusunda, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yapı ve Malzeme
Laboratuvarında mevcut 6000 kN eksenel yükleme kapasitesine sahip yükleme çerçevesi, otomatik sıcaklık
kontrollü bir elektrik fırını ile birlikte kullanılacaktır (Şekil 1).

Şekil 1. Deney düzeneği
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Bu fırın ile ISO 834’te verilen selülozik standart yangın eğrisine uygun ısıtma uygulanacaktır (Şekil
2). Elektrik fırını, yükleme deneyi devam ederken sisteme dahil edilebilmesi ya da sistemden
uzaklaştırılabilmesi için her biri bağımsız elektrik sistemine sahip özdeş iki yarım parçadan oluşacak şekilde
tasarlanmıştır.

Şekil 2. ISO-834 standart yangın eğrisi
Yüksek sıcaklık deneylerinin iki ana grup altında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Birinci gruptaki
deneylerle, sabit eksenel yük etkisi altında standart yangına maruz kalan kolonların artık kapasiteleri
belirlenecektir (Tablo 1). Bu deney senaryosunda, bir süre yangına maruz kalmış ve daha sonra yangın
kendiliğinden sönmüş ya da müdahale ile söndürülmüş olan durum modellenmektedir. İkinci grup
deneylerde ise ISO 834’e göre artan sıcaklığa maruz numunelerin sabit eksenel yük altındaki davranışları
incelenecektir(Tablo 2). Bu senaryo ile yangına uzun süre müdahale edilememesi durumunda servis yükleri
etkisi altındaki kolonların yangın başlangıcından göçmeye kadar olan süredeki davranışının belirlenmesi
hedeflenmiştir.
Tablo 1. Sabit eksenel yük etkisi altında deneyler
Kolon no
1
2
3
4
5
6
7

Beton
sınıfı

10 MPa
(30 MPa)

Isıtma ve soğutma süresince
eksenel yük düzeyi

Isıtma

Soğutma

%40

Soğuk Referans
15 dk ısıtma
15 dk ısıtma
30 dk ısıtma
30 dk ısıtma
60 dk ısıtma
60 dk ısıtma

Suyla soğutma
Kendiliğinden soğuma
Suyla soğutma
Kendiliğinden soğuma
Suyla soğutma
Kendiliğinden soğuma

Tablo 2. Sabit eksenel yük etkisi ve artan sıcaklık altında deneyler
Kolon no
1
2
3
4

Beton
sınıfı
10 MPa
10 MPa
30 MPa
30 MPa

Isıtma ve soğutma süresince
eksenel yük düzeyi
%20
%40
%20
%40
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YAPI ELEMANLARININ TEKRARLANAN YALIN BURULMA YÜKLERİ
ALTINDA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Serap ALTIN KAYA

Cem YALÇIN

Osman KAYA

Boğaziçi Üniversitesi
serap.altin@boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi
yalcince@boun.edu.tr

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
okaya75@gmail.com

AMAÇ:
Burulma düzensizliği olan asimetrik bir yapıya her iki doğrultuda etki eden yatay kuvvetler, yapı
elemanları içinde kesme ve eğilme momenti yanında burulmaya da neden olmaktadır. Bu elemanlarda
burulmaya karşı yeteri kadar donatı kullanılmadığı takdirde, yapının birincil göçme modu burulma
olabilmektedir. Deprem yüklerinin tersinir tekrarlı yüklemeler şeklinde olması elemanların taşıma
kapasitelerinin dışında enerji tüketme kapasiteleriyle de değerlendirilmesi ve tasarıma yansıması
gerekmektedir. Yürütülmekte olan deneysel çalışmada betonarme yapı elemanları deney düzeneği içerisinde
tersinir tekrarlı burulma momentlerine maruz bırakılarak test edilmektedir. Elde edilen Burulma- Dönme
açısı eğrilerinden, yapı elemanının burulmaya karşı enerji tüketme kapasitesi belirlenerek, enerjiye dayalı
bir tasarım yöntemi geliştirilecektir.

YÖNTEM:
1970 öncesi yapı yönetmeliklerinde yapılarda burulma etkisi göz ardı edilmiştir. İlk kez 1968
yılında Hsu ve ekibi tarafından yapılan çalışmalarla birlikte burulmanın önemi irdelenmiş ve sonrasında
birçok yapı yönetmeliği burulmanın etkilerini de içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Betonarme yapı
elemanlarında, burulma momenti elemanının iki karşılıklı yüzeyinde birbirine zıt yönde olan kayma
gerilmelerine sebep olmaktadır. Burulma, kayma gerilmelerini ve dolayısıyla da çekme gerilmeleri
arttırdığından betonarme yapıların güvenliği konusunda büyük önem taşımaktadır.
Bazant ve ekibi tarafından yapılan tek yönlü burulma deneyleri sonucunda boyut etkisinin burulma
dayanımı üzerinde etkili olduğu görüldüğünden bu çalışmada büyük ölçekli numuneler kullanılmıştır.
Yapılan deneysel çalışmada farklı parametrelere sahip 8 adet 300 x 300 x 2000 mm boyutlarında ve ACI
yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş betonarme numuneler kullanılmıştır. Numunelerden bir tanesi
yönetmeliklerin öngördüğü tüm detaylara uygun olarak tasarlanmış ve kontrol numunesi olarak
kullanılmıştır. Bunun dışında diğer numunelerde farklı etriye ve boy donatı oranları ile beton dayanımları
parametre olarak incelenmektedir (Tablo 1).
Şekil 1’de detaylı olarak gösterilen deney düzeneğinde, betonarme elemanın bir ucu dönmeye karşı
sabit tutulmuş, diğer ucuna ise hidrolik silindir yerleştirilmiş ve bu silindir aracılığıyla numune tersinir
tekrarlı yalın burulma momentine maruz bırakılmıştır. Deney sırasında Şekil 2’de verilen yükleme paterni
çatlak oluşuncaya kadar yük kontrollü, sonrası için dönme açısı (twist) kontrollü olarak uygulanmıştır.
Deney elemanı üzerinde eksenel kuvvet oluşmasını önlemek ve burulma momentinin uygulanması
esnasında oluşabilecek uzamalara müsaade etmek amacıyla yatay hareket serbest bırakılmıştır.
Deney sırasında silindirin uyguladığı kuvvet, moment kolu ile numuneye aktarılmakta ve eleman
üzerinde oluşan deformasyonlar sensörler yardımıyla dijital olarak kaydedilmektedir. Kesitde oluşan dönme
miktarı, kesitin her iki tarafında kullanılan LVDT’lerden ölçülen deplasman değerlerinden
hesaplanmaktadır. Twist değeri ise test bölgesinin her iki ucundan ölçülen dönme miktarları arasındaki
farkın test bölgesine uzunluğuna bölümü ile bulunmaktadır. Aynı zamanda boy donatıları ve etriyeler
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üzerine yerleştirilen gerinim pulları ile deney sırasında donatılarda oluşan deformasyonlar da
kaydedilmektedir. Deney sırasında oluşan deformasyonları ve iki yönlü burulma çatlakları Şekil 3’de, elde
edilen Burulma Momenti- Twist eğrisi ise Şekil 4’de gösterilmiştir.
Sonuç olarak, incelenen parametrelerle birlikte her numune için çizilen Burulma Momenti- Twist
eğrilerinin çevrelediği alanlar hesaplanarak enerjiye dayalı tasarım yapılması için bir yöntem
geliştirilecektir.

200 kN Yük Hücresi
150 kN hidrolik silindir
TEST NUMUNESİ

LVDT
KUVVET

TEST BÖ
LGESİ

ANKASTRE
MESNET

Şekil 1. Burulma Test Düzeneği
Tablo 1. Test Parametreleri
Numune
1-Kontrol

fc (MPa)
35

As
812

Asw
8/75

2

35

412

8/75

3

35

812

8/150

4

35

412

8/50

5

50

812

8/75

6

50

812

8/150

7

15

812

8/75

8

15

812

8/50

Şekil 2. Yükleme Paterni

Şekil 3. Burulma deformasyonu ve çatlakları

Şekil 4. Burulma Momenti –Twist Eğrisi
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YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMİ (SHM): GERÇEK VE ÖLÇEKLENMİŞ
ASMA KÖPRÜ SİSTEMLERİNE UYGULANMASI
Selçuk Baş1, Nurdan Apaydin2, Alper İlki3, Necati Çatbas4
Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 74100 Merkez, Bartın
2
Karayolları Genel Müdürlüğü, Sanat Yapıları Daire Başkanlığı, 06100 Yücetepe, Ankara
3
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak, İstanbul
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1

AMAÇ:
Yapı Sağlığı İzleme (SHM) sistemlerinin günümüzde kablo destekli büyük açıklıklı köprüler ve
tüneller gibi önemli yapı sistemlerinin operasyonel ve beklenmedik yükleme durumlarında performans ve
yapısal hasar tahminlerinde etkin bir şekilde kullanıldığı bilinen bir gerçekliktir. Bu çalışmada Boğaziçi
Köprüsü özelinde SHM sisteminin sadece gerçek yapı üzerinde değil laboratuvar ortamında köprünün
ölçeklenmiş model üzerinde de farklı amaçlar için geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu amaçla
köprüden kritik rüzgâr etkisinde alınan SHM datasının sonuçları verilmiştir ve buna dayanılarak köprünün
operasyonel performansının belirlenmesi ve kontrolü için performans kriterleri önerilmiş olup bu önerinin
doğrulanabilmesi için ölçeklenmiş köprü modelinin laboratuvar çalışmasının yapılması sonucuna
varılmıştır. Bu çalışmalar köprünün yapı sağlığı izleme (SHM) sisteminin güncellenmesi ve bu doğrultuda
sensör konfigürasyonun optimum düzeyde tespiti için metotların oluşturularak ölçeklenmiş köprü
modelinde geliştirilen metotların doğrulanması şeklinde sıralanabilir.

YÖNTEM:
Yapı Sağlığı İzleme (SHM) sistemlerinin geliştirilmesinde en etkili yöntemlerden biri laboratuvar
düzeyinde ölçeklenmiş yapı modelinde yapılacak çalışmalardır. Yapı mekaniği laboratuvarında genel olarak
tüm yapı sistemin ölçekli olarak deneysel incelenmesi yerine daha çok yerel düzeydeki yapı elemanları veya
düzlem yapı sistemleri incelenmektedir ve buradan elde edilen sonuçlar global düzeydeki analizlerde
kullanılmaktadır. Asma köprüler gibi sürekli olarak operasyonel, rüzgâr, maraton, patlama ve trafik gibi
beklenmedik yükleme durumlarının oluşabilme ihtimalinin yüksek olduğu yapı sistemlerinde ise bu
öngörüler, doğrudan yapı üzerinden alınan datalarla yapılmaktadır. Bu noktada SHM sistemlerinin
oluşturulması önemli bir konu olmaktadır. Bu sebeple SHM sistemlerinin geliştirilmesi, sensör sayılarının,
türlerinin ve yerlerinin yeniden optimum düzeyde konfigürasyonu ve operasyonel peformans kriterlerinin
belirlenmesi gibi önemli çalışmaların yapılabilmesi için uzun açıklıklı kablo destekli köprü sistemlerinin
ölçeklenmiş tam modellerinin deneysel olarak laboratuvarda incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu
çalışmada ilk olarak Şekil-1’de gösterildiği üzere Boğaziçi Köprüsü’nün kritik rüzgâr yükü etkisi altında
SHM sisteminden gerçek zamanlı olarak elde edilen dataların işlenmesi yapılarak köprünün yapısal
tanılanması yapılmıştır ve elde edilen dinamik sonuçlar köprü nümerik modeli ile karşılaştırarak rüzgâr
yükünü yapı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak köprü için operasyonel performans
kriterleri belirlemek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) de teknik görüşü alınarak
genleşme derzleri, kuleler ve köprü tabliyesi kritik yapısal elemanlar olarak belirlenmiştir. Bu amaçla
fiziksel ölçüm parametreleri, limit durum ve olaylar ile performans hedefleri köprü için özel olarak
tanımlanmıştır. Tanımlanması yapılan bu kritik yapısal elemanların ve performans özelliklerinin
doğruluğunun yapılabilmesi için sayısal sınır değerlerin elde edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
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hususta köprüden farklı yükleme durumları için SHM datalarının elde edilmesi gerekmektedir ve bunun için
hali hazırda servis hizmeti yapan Boğaziçi Köprüsünde farklı yükleme testlerinin yapılması mümkün
değildir. Kısıtlayıcı bu nedenlerden dolayı köprünün ölçeklendirilmiş tam modelinin yapılarak laboratuvar
ortamında SHM sisteminin yeniden düzenlenmesiyle farklı yükleme türlerinin yapılabilmesi ve elde edilen
SHM datalarıyla performans sınır değerlerinin tanımlanabilmesi mümkün olacaktır. Bu doğrultuda
çalışmanın ikinci aşamasında laboratuvarda köprünün ölçekli tam modelinin yapılarak bu model üzerinde
farklı yükleme türleri etkisi altında deneysel çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Elde edilen veriler
ışığında köprünün operasyonel durumu için sınır değerler öngörülmesi ve çalışmanın ilk kısmında belirlenen
performans özellikleri ile bu sınır değerlerin entegre edilerek köprünün yönetimden sorumlu KGM’ye
mevcut SHM sistemine bu kriterlerin tanımlanması için öneride bulunulması hedeflenmektedir. Bu sebeple
SHM üzerine laboratuvarda ölçeklenmiş tam köprü modeli üzerine çalışmaların yapılması büyük önem arz
etmektedir.
During After

After

Raw Data

During

Processed Data

f=0.068 Hz
T=14.71 sec

During

st

1 MODE
T1=12.98 s
f1=0.077 Hz
st

f=0.076 Hz
T=13.15 sec

After

1 Lsymm

Şekil 1. Boğaz Köprüsü’nün rüzgâr yüklemesinden elde edilen SHM verilerin analizi ve sonuçları
(Bas, 2017).

KAYNAKLAR:
1.

Bas, Selcuk (2017). “An investigation on structural identification (St-Id) of a long-span bridge for
performance prediction.” Doctoral Dissertation, Istanbul Technical University, Istanbul, TURKEY.
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DÜŞÜK DIŞ ORTAM SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK SİSMİK
İZOLATÖRLERE AİT KUVVET DEPLASMAN EĞRİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN
BELİRLENMESİ
Gökhan ÖZDEMİR, Esengül ÇAVDAR
Anadolu Üniversitesi
gokhan_ozdemir@anadolu.edu.tr
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AMAÇ:
Sismik izolasyonlu yapılarda kullanılan her bir farklı tipteki izolatörün, sahada kullanılmadan önce
mevcut şartnamelerde tarif edilen yükleme protokollerine uygun olarak test edilmeleri zorunluluğu
bulunmaktadır. Tariflenen bu yükleme protokollerinden birisi de kullanılacak izolatörün -20oC ile +40oC
arasında değişen sıcaklıklarda kuvvet-deplasman eğrisinin belirlenmesini hedeflemektedir. Çok yakın bir
tarihte kurşun çekirdekli izolatörler için geliştirilen bir malzeme modeli, izolatöre ait kuvvet deplasman
eğrisini gerçekçi bir biçimde modellemeyi mümkün kılmıştır. Bu modelin -30ºC ile +275ºC aralığında
geçerli olduğu raporlanmıştır. Ancak, bu modelin geliştirilmesi için referans gösterilen deneysel veriler
içinde sadece bir tanesi sıfırın altındaki sıcaklıklarda, geri kalanlar ise 20ºC dış ortam sıcaklığı altında
yürütülmüştür.
Önerilen projenin amacı, kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin tersinir tekrarlanır hareketler
altındaki davranışını modellemek için yakın tarihte geliştirilen malzeme modelinin sıfırın altındaki dış ortam
sıcaklıklarında izolatörler için geçerli olup olmadığını belirlemektir. Elde edilen veriler sonucunda, mevcut
modelin gerçek davranışı başarılı bir şekilde yansıtamadığı tespit edildiği takdirde, bu modelin geliştirilmesi
için gerekli değişiklik önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

YÖNTEM:
Bu proje kapsamında, kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin düşük dış ortam sıcaklıklarında ve
tersinir tekrarlanır hareketler altında kuvvet-deplasman eğrilerindeki değişim belirlenecektir. Bu amaçla, üç
farklı boyuttaki (küçük, orta ve büyük boy) kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler -20ºC ve 0ºC dış ortam
sıcaklıkları altında test edilecektir. Yürütülecek testlerde, izolatörler hem farklı büyüklükte yüklemelere
hem de farklı yükleme hızlarına tabi tutulacaktır. Bu deneyleri gerçekleştirebilmek için Anadolu
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde kurulan deney düzeneği
kullanılacaktır. Deney düzeneğinin özellikleri Tablo 1’de, temsili görüntüsü ise Şekil 1’de verilmiştir.
Deneylerden elde edilecek kuvvet-deplasman eğrileri, mevcut malzeme modeli kullanılarak analitik
simülasyonlardan elde edilenlerle karşılaştırılacaktır. Ayrıca, bahsi geçen malzeme modelinin uygulanan
yükleme protokolüne bağlı olduğu bilindiğinden her bir izolatör yine üç farklı büyüklükte tersinir tekrarlanır
hareket altında test edilecektir. Deneylerde uygulanacak yüklemelerin büyüklükleri test edilen izolatörlerde
%50, %100 ve %200 kayma birim deformasyonu yapacak şekilde seçilecektir. Böylece her bir izolatör kendi
içinde özdeş harekete maruz kalmış olacaktır.
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Yapılacak kıyaslamalar neticesinde mevcut malzeme modelinin düşük dış ortam sıcaklığı söz
konusu olduğunda kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin histeretik davranışını yansıtmadaki başarısı ortaya
konulacaktır. Mevcut malzeme modelinin, test edilen kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin kuvvetdeplasman eğrilerini modellemede yetersiz kaldığı tespit edilirse bu başarısızlığın giderilmesi için mevcut
modelin geliştirilmesi yoluna gidilecektir. Deney sonuçları ile analitik verilerin başarılı bir şekilde örtüşmesi
sonucunda ise mevcut modelin düşük dış ortam sıcaklıklarında dahi kurşun çekirdekli kauçuk izolatör
davranışını başarılı bir şekilde yansıttığı vurgulanmış olacaktır.
Tablo 1. Üretilecek deney düzeneğinin özellikleri.
Yatay yük kapasitesi
200 ton
Düşey yük kapasitesi

2000 ton

Deplasman kapasitesi

± 600 mm

Maksimum yükleme hızı

1000 mm/s

Şekil 1. Temsili sismik izolatör deney düzeneği.
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BETONARME YAPI SİSTEMLERİNİN YARI-DİNAMİK DEPREM YÜKLERİ
ALTINDA DAVRANIŞLARININ BELİRLENEREK SARSMA TABLASI DENEY
SONUÇLARI İLE KIYASLANMASI
Abdullah DENEYEN, Fatih ALTUN
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
a_deneyen@hotmail.com ; faltun@erciyes.edu.tr

AMAÇ:
Genel olarak yeni tasarlanacak yapıların veya mevcut yapıların deprem etkisinde analizi için doğrusal ve
doğrusal olmayan statik metotlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buna karşın yapısal analizde, zaman
tanım alanında doğrusal ve doğrusal olmayan dinamik metotların kullanımı geleneksel metotlara göre geride
kalmaktadır. Bu anlamda son yıllarda deprem mühendisliğinde zaman tanım alanında dinamik analiz
metotlarının ve bu metotlara bağlı tasarım esaslarının geliştirilmesi için deneysel ve teorik araştırmalar
yapılmaktadır. Fakat deney zorlukları dikkate alındığında çalışmalar genel olarak analitik düzeyde kalmıştır.
Literatürde genellikle analitik olarak statik ve dinamik analiz yöntemlerinin karşılaştırıldığı görülmüştür.
Fakat literatürde statik ve dinamik deney yöntemlerinin aynı numuneler üzerinden karşılaştırılması sık
rastlanan bir durum değildir. Yapıların deprem performanslarının en gerçekçi bir şekilde ortaya
konulmasına imkân sağlayan bu analiz metotlarının geçerliliğinin deneysel çalışmalarla desteklenmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmamızda, daha önce Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Sarsma
Tablasında yapılan bir çalışmaya ait betonarme eleman ve yapı numunelerinin tersinir-tekrarlanır yükleme
altında deneyleri gerçekleştirilecektir. Zaman tanım alanında analitik olarak incelenmesi yapılan numuneler
Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre tekrar analizi yapılacaktır. Deneysel ve analitik analizden çıkan
sonuçlar daha önce yapılan çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılacak ve buna göre genel bir değerlendirme
yapılacaktır.
Böylelikle yapıların deprem performanslarının en gerçekçi bir şekilde ortaya konulmasına imkan sağlayan
statik ve dinamik analiz metotlarının geçerliliğinin deneysel çalışmalarla desteklenmesi hususuna katkı
sağlamayı amaçlamaktayız.

YÖNTEM:
Araştırmamız deneysel çalışma ve analitik çalışma olarak iki kısımdan oluşmaktadır.
Tezimin deneysel çalışma kısmı Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Deprem Araştırma Merkezimizde
gerçekleştirilmiştir. Burada bulunan yükleme duvarında, daha önceki çalışmanın numuneleri olan 1/3
ölçeğindeki kolon numunesi, 1/3 ölçeğindeki tek katlı betonarme yapı numunesi ve 1/4 ölçeğindeki 2 katlı
2 açıklıklı betonarme yapı numunesi tekrarlanır-tersinir yükleme altında deneye tabi tutulmuştur.
Numunelere ait kesit ve donatı planları, beton ve donatı özellikleri kıyaslama yapabilme bakımından daha
önceki çalışmadan alınmıştır. Her numuneden 2 adet üretilmiştir.
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Kolon, tek katlı ve iki katlı betonarme yapı numunelerinin her biri içi ayrı ayrı deney düzenekleri
oluşturulmuştur. Kolon numunesi için eksenel yük kriko, diğer numuneler için ise eksenel yük beton kütleler
vasıtasıyla verilmiştir. Yatay deplasmanları ölçmek için LVDT ve potansiyometreler kullanılmıştır. Deney
düzeneklerine ve deney sonu hasar görüntülerine ait fotoğraflar Şekil 1. ve Şekil 2.’ de verilmiştir.

Şekil 1. Kolon, tek katlı ve iki katlı betonarme deney numunelerine ait deney düzenekleri

Şekil 2. Kolon, tek katlı ve iki katlı betonarme deney numunelerine ait hasar görüntüleri

Deneysel çalışmamız henüz tamamlanmış olup çalışmamızın bundan sonraki kısmında deneysel çalışma
verileri düzenlenecek ve sonuçları değerlendirilecektir. Daha sonra analitik çalışma kısmına geçilecek ve
üç tip numunenin Eşdeğer Deprem Yüküne göre analizi yapılacaktır.
Son olarak bu tez çalışmamızda elde edilen deneysel ve analitik çalışmalarımıza ait sonuçlar önce kendi
arasında, daha sonra Sarsma Tablası çalışmasında elde edilen deneysel ve analitik çalışma sonuçları ile
karşılaştırılacaktır. Sarsma tablası çalışması sonuçları ile tersinir-tekrarlanır yükleme çalışmasının
sonuçlarının uyumu araştırılacak ve genel bir değerlendirme yapılabilecektir.
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından FDK-2017-7135
kodlu araştırma projesi kapsamında desteklenmiştir.
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HİBRİT DİNAMİK BENZERİ DENEYDE TEST İÇİ MODEL
GÜNCELLEMESİNE AİT BİR ÖRNEK
Cenk Aksoylar, Nihan Doğramacı Aksoylar
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
caksoylar@fsm.edu.tr, ndogramaci@fsm.edu.tr

AMAÇ:
Hibrit dinamik benzeri deneyler, matematiksel modellemenin ve laboratuvar testlerinin
avantajlarını birleştiren, quasi-statik testlerin deprem istemini göz ardı etmesi ve sarsma tablası testlerinin
maliyetli olması dezavantajlarını belirli ölçülerde giderebilen bir yöntemdir. Yöntemde incelenecek yapı,
altyapı parçalarına bölünür. Alt yapılardan deprem davranışı daha iyi bilinen, elastik sınırlarda davranan
veya geometrik boyutları nedeniyle laboratuvar ortamında 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.
Hibrit dinamik benzeri simülasyon yönteminin en önemli dezavantajı, deprem davranışı incelenmek
istenilen alt yapının tüm yapıda birden çok tekrar ettiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmalarda
ya dinamik benzeri simülasyona dönülmekte ve hibrit simülasyonun avantajları kaybedilmekte ya da elde
edilen sonuçlarda fiziksel testten farklı da davransa matematiksel modellerin baskın olması kabul
edilmektedir. Çalışmanın amacı, hibrit simülasyonda fiziksel test edilen altyapıdan elde edilen sonuçlara
göre matematiksel olarak modellenen altyapılarda kullanılan parametrelerin test esnasında güncellemesini
yapacak bir yaklaşım/yöntem geliştirilmesi ve küçük ölçekli laboratuvarda bu yaklaşımın doğrulanmasıdır.
Sonuç olarak, özellikle fiziksel test alt yapısının birçok tekrarının bulunduğu yapılarda hibrit simülasyonun
güvenilirliği ve doğruluğu arttırılmış olacaktır.

YÖNTEM:
Bu çalışmada, iki orta ayaklı üç açıklıklı bir küçük ölçekli köprü modelinin hibrit dinamik benzeri
deneyi test içi model güncellemesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Yapı Mekaniği ve Deprem Araştırma Laboratuvarında bulunan altı eksenli yük ve deplasman
hücresi ve altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
İncelenen küçük ölçekli köprü modelinin geometrik boyutları Şekil 1’de verilmiştir. Orta ayakların
20x20mm’lik dolu kesitli çelik profillerden oluştuğu ve tabliyenin rijit diyafram olarak çalıştığı kabul
edilmiştir. Köprü modeli tabliye, sol ayak ve sağ ayak olmak üzere üç alt yapıya ayrılmıştır. Bunlardan
tabliye matematiksel olarak modellenmiştir. Sol ayak fiziksel test altyapısı olarak seçilmiş ve deneye tabii
tutulmuştur. Sağ ayak ise matematiksel olarak modellenmiş ancak modelleme parametreleri fiziksel testten
gelen sonuçlara göre deneyin her adımında güncellenmiştir.
Fiziksel test altyapısında kullanılan test numunesi Şekil 2’de gösterilmiştir. Test numunesi ankastre
mesnet şartlarını yansıtması için bir ucundan güçlü duvara bağlanmıştır. Diğer ucu ise altı eksenli yük ve
deplasman hücresinin hareketli plakasına rijit olarak bağlanmıştır.
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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. Hibrit simülasyonda zaman integrasyon şeması olarak iterasyonsuz bir örtük yöntem olan αOS integrasyon yöntemi kullanılmıştır. Matematiksel alt yapı modelleri ZeusNL yazılımında
modellenmiştir.
Test içi model güncelleme yöntemleri üç farklı seviyede uygulanabilir. Bunlar: eleman seviyesi,
kesit seviyesi veya malzeme seviyesidir. Bu çalışmada kesit seviyesinde bir test içi model güncelleme
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla model güncellemesi yapılan sağ ayak, elastik bir kolon elamanı ve
genelleştirilmiş Masing davranışına sahip bir dönme yayı ile modellenmiştir. Dönme yayı elastik ötesi
davranışın yoğunlaştığı kolon alt ucuna yerleştirilmiştir. Her bir zaman adımında kullanılan model
güncellemesi akış şeması Şekil 3’de verilmiştir. Bu sayede, her bir zaman adımında fiziksel test sonuçları
kullanılarak dönme yayının davranışı genelleştirilmiş Masing modeline uygun olarak belirlenmiş ve sağ
ayak için hazırlanan matematiksel modele yansıtılmıştır.

TEŞEKKÜRLER:
Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenen 212M006 nolu “Hibrit Dinamik Benzeri Simülasyon
ve Test İçi Model Güncellemesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan hazırlanmıştır.

Şekil 1. İncelenen Küçük Ölçekli Köprü Modeli

Şekil 2.Test Numunesi (Sol ayak)

Şekil 3. Hibrit Dinamik Benzeri Deneyde Test İçi Model Güncellemesi Yaklaşımı Akış Şeması
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MEVCUT YAPILARDAKİ BETONARME PERDELERİN TEKRARLI YATAY
YÜKLER ALTINDAKİ PERFORMANSI VE DEPREM ETKİLERİNE KARŞI
GÜÇLENDİRİLMESİ
Yusuf ŞAHİNKAYA
İstanbul Teknik Üniversitesi
sahinkayayusuf@itu.edu.tr

Kutay ORAKÇAL
Boğaziçi Üniversitesi
kutay.orakcal@boun.edu.tr

Alper İLKİ
İstanbul Teknik Üniversitesi
ailki@itu.edu.tr

AMAÇ:
Ülkemiz ve dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sonrası yapılan saha gözlemleri,
tasarım, uygulama ve yapı denetimi aşamasındaki eksiklikler nedeniyle yetersiz perde donatı detaylarına
sahip ve düşük kalitede malzeme ile üretilmiş betonarme perde duvarlarda ciddi hasarlar oluşabildiğini
göstermiştir. Birçok mevcut yapının hizmet ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle yapısal elemanlarda
meydana gelen bozulmanın (korozyon vb.) karşılaşılabilecek yetersizlikleri daha da arttıracağı açıktır. Bu
nedenle mevcut yapı stokunun deprem riskini azaltmak için bu durumda olan yapıların/yapı elemanlarının
deprem etkilerine karşı güçlendirilmesi gerekmektedir. Düşük kaliteli beton ve düz yüzeyli donatı ile ve
yönetmeliklerde verilen donatı detaylarına uygun olmayan detaylara sahip betonarme perde duvarların
deprem performansının incelendiği ve bu tür betonarme perdelerin güçlendirilmesini araştıran bir çalışma
ulusal ve uluslararası literatürde henüz yoktur. Bu kapsamda; ülkemizdeki mevcut yönetmelik kurallarına,
gerek malzeme özellikleri gerekse donatı detayları açısından, uygun üretilmemiş olan narin (hw/lw≥2.0)
betonarme perdelerin tersinir tekrarlı yatay yükler altındaki davranışı incelenecek, lifli polimer (LP)
malzemeler ile yapılacak güçlendirmenin davranışa katkısı araştırılacak, elde edilen deneysel sonuçların
analitik modelleme yöntemleri ile genelleştirilmesine çalışılacaktır. Çalışma hem eğilme sünekliği
açısından, hem de kesme dayanımı açısından kritik perde duvarları kapsamaktadır.

YÖNTEM:
Ülkemizde güncel yönetmelikler öncesi tasarlanmış mevcut betonarme yapılardaki perdelere has zayıflıkları
içeren perde duvarların deprem davranışlarının ve güçlendirmenin bu davranışa olan katkısının deneysel ve
analitik yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 1998 Deprem Yönetmeliği
öncesinde hazırlanmış çok sayıda betonarme bina projesinde perde duvar çizimleri incelenmiş, elde edilen
bulgulara göre; perde uç bölgelerinde yetersiz enine donatısı olan ve perde uç bölgelerinde enine donatının
kullanılmadığı durumlar olmak üzere yaygın şekilde kullanılmış olan iki farklı perde donatı detayı
belirlenmiştir. Her bir donatı detayı için 2 farklı göçme modu (taşıma kapasitesine eğilme veya kesme
davranışı altında erişen) hakim olacak şekilde; perde boyuna ve enine donatı miktarları hesaplanarak,
toplamda 4 adet tam ölçekli görece narin betonarme perde numune tasarlanmıştır. Öncelikle tasarlanan bu
perde duvarların deprem davranışlarının deneysel ve analitik metotlarla araştırılması planlamıştır. Ardından,
bu numunelerdeki kritik zayıflıkların davranışa olan etkileri değerlendirilerek, LP malzemeler ile bu
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zayıflıkların giderilmesine ve perde davranışının iyileştirilmesine çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda, LP
malzeme perde her iki yüzünde sürekli olacak şekilde, perde uç bölgesi dahil perde uzunluğu boyunca (lw)
ve perde uzunluğu kadar düşey mesafede bütün perde numunelere enine doğrultuda sargılama şeklinde
uygulanacaktır. Numunelerden ikisine ait detay Şekil 1’de verilmiştir. Bu bilgiler ışığında; toplamda 8 adet
(4 adet referans ve 4 adet güçlendirilmiş) tam ölçekli, dikdörtgen enkesitli ve gövdesinde herhangi bir boşluk
olmayan narin betonarme perde numune üretilip bu numunelerin sabit düşey yük ile birlikte çevrimsel olarak
artan yatay yük etkisi altında test edilmesi planlanmaktadır. Deney aşamasında Şekil 2’de verilen düzenek
kullanılacaktır.
Bu çalışmanın analitik bölümünde; i) güçlendirme öncesi ve sonrası elde edilen deneysel sonuçlar
kullanılarak, güncel yönetmeliklerdeki hasar sınırlarının irdelenmesi ve yönetmeliklerdeki çelişkili
noktaların değerlendirilmesi yapılacaktır ve ii) çalışma konusu perde numunelerin güçlendirme öncesi ve
sonrası doğrusal olmayan performansları üç boyutlu sonlu elemanlar analizleri ile değerlendirilerek, hem
günümüz standartlarına uygun detaylandırılmamış mevcut perdelerin deprem davranışı, hem de
güçlendirmenin bu davranışa katkıları konusunda genelleştirilebilir sonuçların elde edilmesine
çalışılacaktır.

Şekil 1: Test edilecek perde numunelerden ikisine ait detaylar.

Şekil 2 : Deneysel çalışmada kullanılacak test düzeneğine ait detaylar.
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BA PERDE DUVAR DÜZLEMİNE DİK KİRİŞLERİN DEPREM DAVRANIŞI
Meryem BÖCEK1, Bengi AYKAÇ1
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
meryembocek@gazi.edu.tr, baykac@gazi.edu.tr

1

AMAÇ:
Betonarme yapılarda, kirişlerin perde duvar düzlemine dik saplandığı sıklıkla rastlanılan bir
durumdur. Analizlerde kirişin bu ucu genellikle sürekli alınır ve hesaplar buna göre yapılır. Ancak perde
duvara bir yüzde dik saplanan ve diğer yüzde devam etmeyen kiriş boyuna donatılarının perdeye
kenetlenmesinde önemli sorunlar çıkabilmektedir. Deprem yönetmeliğinde perde içindeki kiriş boyuna
donatısının yatay kenetlenme boyunun, temel kenetlenme boyuna (lb) oranının en az 0.40 olması
istenmektedir. Bu gibi durumlarda ya gerekmediği halde perde duvar kalınlığı arttırılmalı ya da bu şartı
sağlayacak şekilde kiriş boyuna donatı çapı sınırlandırılmalıdır. Sırf bu nedenle perde duvar kalınlığını
arttırmak mühendisçe bir yaklaşım olmayacaktır. Donatı çapının sınırlandırılması ise özellikle büyük uç
momentinin olduğu durumlarda ya sıkışıklığa yol açmakta ya da donatı kesite sığmadığı için, yönetmeliğe
uymadığı halde, donatı çapı attırılmaktadır. Bahsi geçen kirişlerin deprem yükleri altındaki davranışı ve
aderans çözülmesi olmadan eğilme taşıma gücüne ulaşıp ulaşamayacağı deneysel olarak araştırılacaktır.
Aderans çözülmesi oluşursa bunu önlemenin yöntemleri de geliştirilmeye çalışılacaktır.

YÖNTEM:
Çalışmada 2/3 ölçekli iki grup deney elemanı hazırlanıp tersinir tekrarlanır yükler altında test
edilecektir. Gerçektekine benzer olması için kiriş boyuna donatıları perdeyi temsil eden dar plaklara dik
yönde kenetlenecektir. Birinci grupta kiriş boyuna donatısının perde içindeki yatay boyu 0.40lb koşulunu
sağlayan 4 adet kiriş üretilecektir. İkinci grupta ise bu koşula bakılmaksızın 4 adet kiriş daha hazırlanacaktır.
Böylece kenetlenme açısından yönetmeliğe uyan ve uymayan iki grubun davranışı araştırılacaktır. Her iki
guruptaki elemanlarda da kiriş boyuna donatısının perde içindeki yatay ve düşey boynun temel kenetlenme
boyuna eşit olması sağlanacaktır. Çalışmada donatı çapı, donatı oranı ve kiriş en-kesit boyutları parametre
olarak ele alınacaktır.
Tablo-1) Deney elemanları özellikleri
Elm.
1
2
3
4
5
6
7
8

b (mm)
160
320
160
320
160
320
160
320

h (mm)
160
160
320
320
160
160
320
320

d (mm)
137
137
297
297
137
137
297
297
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As
6Ø8
12Ø8
6Ø8
12Ø8
4Ø12
8Ø12
4Ø12
8Ø12

A's
6Ø8
12Ø8
6Ø8
12Ø8
4Ø12
8Ø12
4Ø12
8Ø12

ρs
0.014
0.014
0.006
0.006
0.021
0.021
0.010
0.010

ρ's
0.014
0.014
0.006
0.006
0.021
0.021
0.010
0.010
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Şekil-1) Yükleme sistemi ve eleman özellikleri
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BETONARME PERDELERDE BURULMA DAVRANIŞININ ANALİTİK VE
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Alperen TÜRKAY1, Fatih ALTUN2
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
aturkay@cumhuriyet.edu.tr; faltun@erciyes.edu.tr

1

AMAÇ:
Yapıların yatay rijitliğini artırmak amacıyla yerleştirilen betonarme perdeler, planda düzenli veya
simetrik yerleştirilmedikleri takdirde, rijitlik dağılımında düzensizliğe neden olup yapılarda burulma
düzensizliklerinin meydana gelmesine sebep olmaktadırlar. Burulma düzensizliği yapıların düşey eksen
etrafında dönmelerine neden olmakta ve bu dönmeler de taşıyıcı sistem elemanlarında burulma etkileri
meydana getirmektedirler. Burulma düzensizliği ile alakalı daha önce yapılan analitik çalışmalarda,
yapıların planda dengeli ve simetrik olmamaları durumunda deprem davranışlarının nasıl olacağının
incelendiği ve bu düzensizliğin taşıyıcı sistem elemanlarına etkisinin araştırıldığı görülmektedir. Deneysel
çalışmalarda ise daha çok betonarme kolon ve kirişlerin burulma dayanımlarının araştırıldığı görülmektedir.
Betonarme perdelerin burulma dayanımları ile ilgili çalışmalara ise az rastlanılmaktadır.
Bu çalışmamızda, farklı boy/en oranlarına sahip betonarme perdelerin burulma etkisi altındaki
davranışlarının analitik ve deneysel olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Betonarme perdelerde boy/en
oranının burulma dayanımına ve dönme açılarına etkileri incelenerek elde edilen sonuçlar
karşılaştırılacaktır. Çalışmada kullanılacak olan boy/en oranları, farklı ülkelerde betonarme perdeler için
kullanılan sınır değerler göz önünde bulundurularak 7, 6 ve 5 olarak belirlenmiştir.

YÖNTEM:
Belirlenen amaçlar doğrultusunda, çalışma deneysel ve analitik olarak iki aşamada
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda çalışmada kullanılacak olan betonarme perdeler, Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007’nin süneklik düzeyi yüksek perdeler esaslarına göre
tasarlanmıştır. Perdeler, boy/en oranları 7,6 ve 5 olacak şekilde 1/2 ölçeğinde dizayn edilmiştir. Betonarme
perdelerin kritik perde yüksekliği içinde olduğu düşünülmüştür. Ayrıca deneysel çalışmaların
gerçekleştirilebilmesi için perdelere deney düzeneğine uygun betonarme temeller ve döşemeler
tasarlanmıştır. Deney numunelerinin tasarımına esas olarak belirlenen malzeme özellikleri C30/S420’dir.
Deneysel çalışmalar Erciyes Üniversitesi Melikgazi Belediyesi Deprem Araştırma Laboratuvarında
gerçekleştirilmiştir. Her bir boy/en oranından 3 adet ve 1 adet de deneme numunesi olmak üzere toplam 10
adet deney numunesi üretilmiştir. Deney düzeneğinde; salt burulmayı elde edebilmek için 2 adet yatay yük
krikosu, eksenel yük için 1 adet düşey yük krikosu kullanılmıştır. Betonarme perdelerin dönme ölçümlerinin
yapılabilmesi amacıyla, perde tabanına 5 ve perde tepesine 5 adet olmak üzere toplam 10 adet yer değiştirme
ölçerler yerleştirilmiştir. Bu yer değiştirme ölçerlerden 8 âdeti LVDT, 2 adeti potansiyometrik lineer
cetveldir. Ayrıca temel hareketini kontrol edebilmek için 1 adet LVDT perde temeline yerleştirilmiştir.
Deney düzeneğine ait 3 boyutlu çizim ve fotoğraf Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Deney Düzeneği
Deneylere yük kontrollü olarak başlanmış olup, nominal akma değerinden sonra deplasman
kontrollü olarak devam edilmiştir. Yatay yükler 2 adet hidrolik pompa aracılığı ile verilmiştir. Yatay
yüklerden biri iterken diğerinin olabildiğince aynı hız ve yüklerde çekmesi sağlanmıştır. Bu şekilde salt
burulma etkisi elde edilmiştir. Yatay yüklemeler tersinir olarak gerçekleştirilmiştir. Yerleştirilen yer
değiştirme ölçerler yardımı ile perdelerin tabanlarındaki ve tepelerindeki dönmeler elde edilmiştir.
Deneylerde uygulanan yük döngülerinin her birinde hasarlar tespit edilmiş, ölçüm düzenekleri ve
veri toplama cihazları yardımı ile gerekli veriler elde edilmiştir. Bu veriler işlenerek gerekli hesaplamalar
yapılmış ve grafikler oluşturulmuştur. Numune hasarları ve elde edilen grafikler Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Deneylerde Oluşan Hasarlar ve Burulma Momenti-Ortalama Dönme Açısı Grafikleri
Analitik çalışmalar kapsamında, tasarlanan ve deneyleri gerçekleştirilen betonarme perdeler sonlu
eleman programı kullanılarak modellenecektir. Modellenen betonarme perdeler, deneydeki yüklemeye en
uygun şekildeki yüklemeler altında analiz edilecektir. Daha sonra analiz sonuçları ile deney sonuçları
karşılaştırılacaktır.
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Başkanlığı
tarafından FDK-2016-6690 kodlu doktora projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
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BETONARME PERDELERİN KESME DAVRANIŞININ ANALİTİK ve
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Şebnem YALTIR, Fatih ALTUN
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
sebnem@erciyes.edu.tr; faltun@erciyes.edu.tr

AMAÇ
Günümüz mühendislik ve yapım teknolojilerindeki gelişmeler daha güvenilir ve detaylı tasarım
yöntemlerini beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte konfor, güvenlik ve afet sonrası kullanım
gereksinimlerinin karşılanmasındaki zorluklar ancak yeni taşıyıcı sistem düzenlemeleriyle giderilmektedir.
Yapılarda gerekli yanal rijitliğin sağlanmasında önemli rol oynayan perde duvarlar; dış yükler, yapının
kullanım amacı ve yerel şartlar dikkate alınarak seçilen düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Yapı güvenliği
açısından büyük önem taşıyan bu elemanların davranışlarının belirlenmesi amacıyla çok sayıda deneysel ve
analitik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarla perde duvar davranışını anlamada ve modellemede önemli
gelişmeler sağlamasına rağmen pratik mühendislikte halen bazı zorluklar mevcuttur.
Bu çalışmanın amacı; literatür ve yönetmelik tanımlamaları göz önüne alınarak Hw/ℓw ≤ 2.0 olacak şekilde
kısa perde olarak tasarlanan ve literatürde rastlanmayan ancak DBYYHY 2007’de perde tanımı olarak
verilen ℓw/bw≥ 7 oranının 6 ve 5 olması durumunda perde davranışının gözlemlenmesidir. Analitik ve
deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler karşılaştırılarak verilen oranlarda bir tasarımın
uygulanabilirliği ve uygulama kriterleri belirlenecektir.

YÖNTEM
Kısa betonarme perde duvarların davranış ve tasarımı ile ilgili önceki araştırmalar ve en gelişmiş tasarım
durumlarının gözden geçirilmesi sonucunda, ilk olarak; deney numunelerinin tasarımı için yaygın olarak
kullanılan ve perde davranışında genel itibariyle kesme davranışını hakim kılan ortalama bir değer olması
sebebiyle Hw/ ℓw oranı 1.0 olarak seçilmiştir. 3’er numuneden oluşması planlanan serilerde ℓw/bw oranları
ise 7, 6 ve 5 olacak şekilde ½ ölçekli 9 kesme duvar deney numunesinin tasarımı ve üretimine başlanmıştır.
Deney numunelerinin üretileceği beton sınıfı; günümüzde hazır beton üretimine geçilmiş olması ve
yönetmeliklerin betonarme betonunun kalitesi ile ilgili belirlediği kriterler göz önünde bulundurularak
olarak 28 günlük karakteristik basınç dayanımı 30 MPa olan C30 sınıfı beton olarak seçilmiştir.
Numunelerin üretimi esnasında kullanılacak donatı çeliği için de yine yönetmeliklerin sınırlamaları
doğrultusunda karakteristik akma dayanımı 420 MPa olan donatı çeliği seçilmiştir.
3 farklı en kesit alanına sahip perdelerin tasarımına ilk olarak Deprem Yönetmeliği 2007’ de perde tanımı
olarak verilen ℓw/bw oranı 7 olacak şekilde 30*210 cm en kesitli 1/1 ölçekli numunelerin tasarımıyla
başlanmıştır. Ardından bu oran 6 ve 5 olacak şekilde numune tasarımına devam edilmiştir. Deprem
yönetmeliği 2007 kriterleri gereğince tasarımı yapılan numunelerde perde uç bölgesi oluşturulmamış ve
perde gövdesi; perdenin tüm kesiti olarak göz önüne alınmıştır. Perde yüksekliğinin tamamı Hcr≥lw ve
Hcr≥Hw/6 koşulları dikkate alınarak kritik perde yüksekliği olarak seçilmiştir. Perdelerin enine ve boyuna
gövde donatıları ile ilgili olarak yönetmelikteki “Perdenin her iki yüzündeki gövde donatılarının toplam en
kesit alanı düşey ve yatay donatıların her biri için, perde uç bölgelerinin arasında kalan perde gövdesi brüt
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en kesit alanının 0,0025’nden az olmayacaktır” koşulu dikkate alınmış ve gerekli donatılandırılma
yapılmıştır. Aynı zamanda kritik perde yüksekliği boyunca, beher metrekare perde yüzünde en az 10 adet
özel deprem çirozu kullanılmıştır. Çalışmanın sonraki aşamasında 1/1 ölçekli olarak tasarlanan numuneler
için seçilen perde en kesit boyutları yarıya indirilmiş, kullanılacak donatı çapı ve aralığı değiştirilerek
gerekli taşıma gücü hesapları tekrarlanmış ve 1/2 ölçekli numuneler için en kesit boyutları ile yatay - düşey
gövde donatı miktarları belirlenmiştir. Deneyler sırasında perde numunelerine uygulanan yatay yükün
uygulama noktasına yerleştirilen levha boyunca betonu ezmemesi için her numunede bu bölgelerde donatı
aralıkları sıklaştırılarak (5 cm aralıklarla) yatay donatı düzenlemesi yapılmıştır.Tüm numunelere ait temeller
özdeş ve ankastre mesnet şartlarını olabildiğince sağlayabilecek şekilde boyutlandırılmış ve
donatılandırılmıştır. Deney düzeneği ve numune yerleşimini Şekil 1.’de verilmiştir.

Şekil 1.Deney Düzeneği ve Numune Yerleşimi

Şekil 2.Üretimi Yapılan Deney Numuneleri

Erciyes Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarında üretimi tamamlanan değişik Hw/ℓw ve ℓw/bw
oranlarına sahip 9 (Şekil 2.) numune deprem yüklerini benzeştiren tersinir ve tekrarlanır yükler altında test
edilerek, kırılma mekanizmaları ve kesme dayanımlarının detaylı olarak incelenecektir. Numunelerin yük
kontrollü olarak artan deplasman seviyelerinde yatay tersinir yükler altında test edilmesi sonucunda elde
edilmesi planlanan deneysel kesme kapasiteleri ve yatay yük-deplasman zarf eğrileri, dünya
yönetmeliklerinde betonarme kısa perde duvarlar için tanımlanmış dayanım hesaplarıyla ve kısa duvarlar
için öne sürülen kesme kuvveti-şekil değiştirme zarf eğrileriyle kıyaslanacaktır. Yürütülecek deneysel
çalışma programı potansiyel yönetmelik gelişmelerini araştırmak, yeni analitik model yaklaşımları
gerçekleştirebilmek ve deneysel sonuçlarla yönetmelik koşullarını karşılaştırmak açısından mevcut
çalışmalara bir katkı sağlayacaktır.
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BA KISA KOLONLARIN TASARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BAZI
ÖNERİ UYGULAMALARININ DENEYSEL KARŞILAŞTIRILMASI
Tamer Dirikgil, Oğuz Düğenci, Fatih Altun, Oğuzhan Ataş
ERÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
dirikgil@erciyes.edu.tr, dugenci@erciyes.du.tr, faltun@erciyes.edu.tr, oguzhan-atas@hotmail.com

AMAÇ:
Kısa kolonlar, etkili boyları yapı taşıyıcı sisteminde yer alan diğer kolonlardan daha az olan
kolonlardır. Etkili boylarının diğer kolonlardan az olması, kısa kolonların yatay yük etkisine maruz
kaldığında rijitliğinin önemli ölçüde artmasına yol açar. Bu durum kısa kolonları yapısal kusurların en
önemlilerinden biri yapar.
Kısa kolonlar yapısal kusur olarak DBYBHY-2007 yanı sıra, ACI318-08, Eurocode8, CSA gibi
önemli yönetmelik ve FEMA 273, FEMA 274, ATC-40 gibi önemli yönergelerde de yer almaktadır. Bu
yönetmelik ve/veya yönergelerin ortak noktası; kısa kolonların önemli bir yapısal kusur olması, etkili
boylarının az olmasından dolayı eğilme talebini karşılayamaması ve kesme hakim davranışa maruz kalması
nedeniyle kesme dayanımının artırılması gerekliliğinin ortaya konulması, ayrıca tasarım aşamasında sargı
bölgesi enine donatı koşullarının tüm kolon boyunca ya da kısa kolon boyunca uygulanması gerektiği
ifadesine yer verilmesidir. Yönetmeliklerde sargı bölgesi koşulları değişse de, bu koşulların kısa kolon
boyunca uygulanması gerektiği esası değişmemekte ve tasarıma yönelik tek detay kuralı olarak
verilmektedir. Ne var ki, sargı bölgesi koşullarının tüm kolon boyunca uygulanması, kesme hakim
davranışın önüne geçilmesinde ya da gerekli oranda azaltılmasında yeterli olamamaktadır. Bu nedenle
tasarıma ve/veya iyileştirmeye yönelik farklı yaklaşımların dikkate alınması ve bu uygulamaların
etkinliğinin araştırılması ya da çeşitlendirilmesi bir zarurettir.

YÖNTEM:
Deneysel çalışmalar iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Deneysel çalışmaların ilk aşamasında iki
referans kolonun yanı sıra, ikişer adet verev donatılı, çelik kuşaklamalı, çelik plakalı, CFRP sargılı ve fretli
kolonlar üç farklı kesme oranı (αS=1-1.5-2) ele alınarak test edilmektedir. Bu durumda ilk aşamada test
edilen BA kısa kolon sayısı 36’dır. Şekil-1’de 1. Aşama deneylerinde çalışmaları halen devam eden ve
n=0.2 eksenel yük indeksi kullanılarak testleri yapılan kolonlara ilişkin görseller verilmektedir. İkinci
aşamaya geçmeden önce deneysel bulguların kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu
değerlendirmeler sonucunda BA kısa kolonun performansının artırılmasında en etkin görülen iki yöntem
tespit edilerek ikinci aşamaya geçilecektir. Böylece ilk aşamada kısa kolonun davranışını etkileyen en
önemli parametre olan kesme oranı kullanılarak uygulanacak yöntemlerin etkinlik derecesi değerlendirilmiş
olmaktadır. İkinci aşamada ise 1. aşamadaki en etkin iki yöntem esas alınarak üretilecek BA kısa kolonlar
üzerinde, davranışı etkileyen diğer önemli parametreler olan en kesit boyutu, eksenel yük seviyesi ve beton
dayanımı ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Deneysel çalışmaların ikinci aşamasında test edilecek BA
kısa kolon sayısı 27’dir. Böylece deneysel çalışmalar boyunca test edilecek BA kısa kolon sayısı toplam 63
adet olacaktır. Mevcut durumda 1.aşama test numuneleri olan 36 adet BA kolon üretilmiş, yöntem
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uygulamaları yapılmış ve 25 adedinin deneysel çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulguların
değerlendirilmesi yapılmakta olup, veri değerlendirmesinin ardından 2.aşama kolonlarının üretimine
geçilecektir.

Şekil 1. Deneysel Çalışmaları Yapılan BA Kısa Kolonlara Yöntem Uygulamaları ve Enkesit Görselleri

(a)

(b)
(c)
Şekil 2. Kısa Kolon Deneylerinden Görünüm
(a) αS=2 Dış Kuşaklamalı Kolon (b) αS=1.5 İç Sargılı Kolon (c) αS=1 Referans Kolonu

“Bu çalışma 115M264 proje numarası ile TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.”
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YATAY HAREKET EDEBİLEN BİR EKSENEL YÜK ÇERÇEVESİ
Meryem BÖCEK1, Hüsnü CAN2, Sabahattin AYKAÇ1,
Gazi Ünv. Müh. Fak. İnş. Müh., 2KTO Karatay Ünv. Müh. Fak. İnş. Müh.
meryembocek@gazi.edu.tr, husnu.can@karatay.edu.tr, saykac@gazi.edu.tr
1

AMAÇ:
Deprem etkisindeki kolonların deneysel çalışmaları sırasında karşılaşılan en büyük zorluklardan
birisi kolon ucu yatay yönde hareket ederken kolona düşey doğrultuda sabit bir eksenel yükün
uygulanmasıdır. Bu konuda başvurulan yöntemlerden biri kolona çelik kablolarla ard germe verilerek
eksenel yük oluşturulmasıdır. Yöntem pratik olmasına rağmen artan yatay ötelenmelerle birlikte kablo
düşey doğrultudan sapmakta ve kabloda oluşan çekme kuvvetinin yatay bileşeni sistemi yatay yükün tersi
yönde çekmektedir. Bir diğer yöntem ise kolon üst ucuna doğrudan ağırlık yüklenmesidir. Bu yöntem ile
kolonlarda gerçeğe en yakın durum sağlanabilmektedir. Ancak iyi önlem alınmadığı durumlarda yöntem
oldukça tehlikeli olabilmektedir. Temel tehlikelerden biri ağırlıkların devrilmesi, bir diğeri ise olası bir
mekanizmaya dönüşme durumunda yük boşaltılamadığı için kontrol sağlanamamakta ve tüm sistem
göçmektedir. Bu yöntemin diğer bir dezavantajı ise göreceli olarak pahalı olmasıdır.
Bu çalışmada deprem etkisindeki kolonlar için sistemle birlikte yatayda hareket edebilen bir eksenel
yük sistemi geliştirilmiştir. Sistem dolgu duvarlı tek gözlü betonarme bir çerçeve üzerinde başarıyla
uygulanmıştır.

YÖNTEM:
Gerçek yapıdaki kolonlarda bulunan eksenel yükün benzerini deprem yüklemesiyle beraber
betonarme çerçeveden oluşan deney elemanlarına aktarabilmek amacıyla yeni bir eksenel yük sistemi
geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde kolon üst ucuna hidrolik krikolarla uygulanan eksenel yükler düşey
doğrultudan sapmadan sistemle birlikte hareket edebilmektedir. Bunun için deney elemanının çevresinde,
çelik profil ve gijonlardan (sonsuz dişli) oluşan ve yatay yönde hareket edebilen, rijit bir kafes sistem
oluşturulmuştur.
Öncelikle kolonun karşılıklı iki yüzüne paralel ve düşey iki gijon yerleştirilmiştir. Bu gijonların üst
ucu birbirlerine kutu kesitli (2U200) çelik bir profil ile bağlanmış ve çelik profil ile kolon üst ucu arasına,
en/boy oranı yaklaşık eşit, hidrolik bir kriko yerleştirilmiştir. Gijonların alt ucuna ise yatay yönde hareket
edebilen dört adet rulman bağlanmıştır. Arasında 50 mm boşluğu olan iki adet U140 lık profil sırt sırta
yerleştirilmiş ve ray görevi görecek olan bu profiller temel sistemine yatay olarak sabitlenmiştir. Gijonların
alt ucu bu U-profillerin arasından geçirilerek rulmanlar alt flanşların dış yüzüne temas ettirilmiş ve
gijonlardaki çekme kuvvetleri rulmanlar ile raylara aktarılmıştır. Çerçevenin ikinci kolonunda da aynı ard
germe sistemi oluşturulmuş ve iki kolon üzerindeki bu ard germe sistemleri birbirlerine çapraz ve yatay
çubuklarla bağlanarak yatay yönde hareket edebilen bir kafes sistem oluşturulmuştur. Son olarak kolonlara
hidrolik krikolarla istenen düzeyde eksenel yükler uygulanmıştır. Deneyler sırasında kolon eksenel yükleri
manometreler ile takip edilmiş ve aşırı değişim durumunda yeniden ayarlanmıştır.
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Şekil 1) Deney Sistemi
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Resim 1) Deney Sistemi ve Elemanları
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DÜZLEM-İÇİ VE DÜZLEM-DIŞI YÜKLEME ETKİLERİNİ DİKKATE ALAN
DOLGU DUVARLI ÇERÇEVE TEST METHODU GELİŞTİRİLMESİ
İsmail Ozan Demirel1, Erdem Canbay2, Barış Binici2 ve Ahmet Yakut2
1

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
ozan.demirel@bilkent.edu.tr, ecanbay@metu.edu.tr, binici@metu.edu.tr, ayakut@metu.edu.tr

AMAÇ:
Dolgu duvarların deprem etkileri altındaki performansları çoğunlukla tatmin edici değildir. Bunun
temel sebebi çerçeve sistemlerine dolgu duvarların tam olarak entegre edilememesidir. Literatürde bu
konuyla ilgili çeşitli aparatlar veya yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu aşamada ise geliştirilen bu
yöntemlerin test edilebilmesi için, deprem etkilerini azami olarak taklit edebilen test düzeneklerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bilindiği üzere oldukça büyük ekonomik destek gerektiren sarsma tablası deney seçeneği
ülkemiz üniversitelerinin ekonomik durumları dikkate alındığında makul görünmemektedir. Bu nedenle
yenilikçi ve daha ekonomik çözümler geliştirilerek amaca uygun bir deney yöntemi geliştirilmelidir. Bu
çalışma kapsamında, hem düzlem içi hem de düzlem dışı etkileri dikkate alabilen bir deney düzeneği
geliştirilmiştir. Deney düzeneğinin literatüre temel katkısı sarsma tablası gereksinimini ortadan
kaldırmasıdır. Deney düzeneğinde neredeyse tüm yapı mekaniği laboratuvarlarının envanterinde bulunan
hidrolik piston, LVDT, vb. teçhizatlar kullanılması hedeflenmiştir. Böylece geliştirilen metodun daha
yaygın bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Yeni tasarlanan test düzeneği dolgu duvarlı çerçeve
sistemlerinin gerçeğe daha yakın bir şekilde test edilmesine olanak sağlamaktadır.

YÖNTEM:
Geliştirilen deney düzeneği amaç kısmında da açıklandığı üzere iki farklı yük etkisini
birleştirmektedir. Bu nedenle, deney düzeneği i- düzlem-içi ve ii- düzlem-dışı etkiler olarak iki farklı
kategori kullanılarak tarif edilecektir. İlk olarak düzlem içi etkilerin sisteme nasıl aktarılacağı tarif
edilecektir. Düzlem-içi etkilerin sisteme aktarılması için bir adet servo kontrollü hidrolik piston
kullanılmıştır. Kolonlardaki eksenel yük sevilerini hedef seviyelere ulaştırabilmek için iki ucu mafsallı
düşey hidrolik pistonlar marifetiyle sağlamıştır. Ayrıca, düzlem-içi hedef deplasmanı olarak tepe
deplasmanı seçildiği için çerçevenin tepe noktasına iki adet LVDT yerleştirilmiştir. Böylece çevrimsel
deplasman yüklemesi uygulanabilmiştir. Ayrıca, döşemden gelen ek yükler kiriş üzerine yerleştirilen çelik
bloklar vasıtasıyla sisteme yansıtılmıştır. Deney esnasında kolonların temelle birleştiği yerlerde kolon
yüksekliği kadar mesafede eğrilik hesabı için ekstra LVDT monte edilmiştir. Deney düzeneğinin düzlemiçi etkileri için tasarlanana kısmının çizimleri Şekil 1’de verilmektedir.
Düzlem-dışı etkilerin dikkate alınabilmesi için düzlem-dışında başka bir düzenek daha kurulmuştur.
Bu düzenek vasıtasıyla düzlem-dışı yük etkisi dolgu duvarlara basınç olarak yansıtılmıştır. Bunun için, hava
yastığı kullanılmıştır, Şekil 2. Hava yastığının düzlem-iç hareketlere bir etkisi olmaması için hava yastığı
ve dolgu duvar arasına teflon malzeme yerleştirilmiştir. Ayrıca, hava yastığının dolgu duvar yüzeyine basan
alanını artırmak için hava yastığının aşırı derecede şişmemesi sağlanmıştır. Hava yastığının kullanıldığı
yönün tam tersi yönde ise dolgu duvarın düzlem-dışı deplasman taleplerini gözlemlemek için LVDT’ler
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yerleştirilmiştir. Bu şekilde dolgu duvarın aldığı deforme şekli elde edilmiştir. LVDT’ler düzlem-içi
harekete mani olmaması nedeniyle çelik teller vasıtasıyla duvar yüzeyine bağlanmıştır. Böylece hem
düzlem-içi etkiler üzerindeki etkileşim minimumuma indirgenmiş hem de olası düzlem-dışı dolgu duvar
hasarı veya komple dolgu duvar yıkılması nedeniyle LVDT’lerin zarar görmesi engellenmiştir.

Şekil 1. Düzlem-içi Deney Düzeneği

Şekil 2. Düzlem-dışı Deney Düzeneği
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BİR KİRİŞ-KOLON ALT SİSTEMİ DENEYİNDE KOLON EKSENEL
YÜKÜNÜN UYGULANMASI ÜZERİNE
Cemalettin Dönmez
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü
cemalettindonmez@iyte.edu.tr

AMAÇ:
Yatık kirişli dişli döşemeye sahip bir betonarme çerçeveden yalıtılarak elde edilen dışmerkezli bir
iç açıklık kiriş-kolon alt sisteminin deneylerinin yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla kurulacak deney
düzeneği her ne kadar tipik kiriş-kolon sistemi alt düzeneği görünümünde olsa da, bağlantı bölgesindeki
karmaşık gerilim dağılımlarının gerçekçi bir şekilde gözlenebilmesi amacıyla yüklemelerin gerçek
dağılımlara olabildiğince yakın olması gerekmektedir. Aynı sebeple etkin kesit içinde yer alan döşeme ve
her iki yüzden birer adet diş kirişin deney elamanında yer alması gerekmektedir. Kiriş-kolon düğüm bölgesi
dışında kalan kiriş donatılarının aderans davranışını ve kiriş düğüm bölgesi içi ve dışı bölüm iç gerilmelerini
doğrudan etkileyecek olan kolon eksenel yüklerinin sisteme uygulanması çeşitli teknik zorluklar
içermektedir. Bu bildiri bahsi geçen sisteme eksenel olarak yüklemek üzere kurgulanan deney düzeneği
tartışılacaktır.

YÖNTEM:
Kiriş-kolon birleşim davranışının gözlenmesi amacıyla yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Bu
çalışmalar değişik amaçlara hizmet etmiştir. Kiriş ve/veya kolon plastik mafsal bölgesinin eğilme ve/veya
kesme davranışları ve düğüm noktasının kesme davranışı çalışılan en temel konulardır. Bu araştırmalarda
tipik olarak kiriş-kolon alt sistemi prototip yapıdan kiriş ve kolon büküm noktalarının eleman açıklık
ortasında olduğu kabulü ile yapılır. Deneysel zorluk sebebiyle genel olarak eksenel yük çelik gergilerin bir
uçtan kolona oturan bir çelik plakaya doğrudan bağlı olduğu, diğer uçta ise yine kolona oturan bir çelik
plakaya bağlı hidrolik krikoya bağlanması ve kriko tarafından gerilmesi vasıtasıyla uygulanmaktadır, Şekil
1. Bu uygulamada eksenel yük sisteminin kolonun uçlarına bağlı olmasından dolayı yanal ötelenme ile
birlikte büyüyen bir yatay bileşen oluşmakta ve ikincil moment etkileri uygulanamamaktadır. Ayrıca
herhangi bir dengesizlik durumunda düzeltme imkânı yoktur.
Denenmesi planlanan dış merkezli yatık kirişli birleşimlerde kolon çekirdek bölgesi dışında kalan
kiriş donatılarının içeride kalan donatılara göre farklı aderans kapasitesine sahip olacağından ve
dışmerkezlik etkilerinin kolon yüzüne yakın bölgede oluşacak basınç çubukları ile transfer edilme
potansiyeli yüzünden eksenel yüklerin gerçekçi aktarımı büyük öneme sahiptir. Dışmerkezli kiriş-kolon
birleşimlerinde döşeme etkinliğinin davranışı ciddi şekilde etkilemesi sebebiyle döşemenin dikkate alınması
gerekmektedir. Döşemenin deney düzeneğine dahil edilmesi durumunda klasik yaklaşımla doğrudan kolon
üzerine oturan bir hidrolik kriko kullanılması mümkün olmadığından ve ayrıca bir transfer kirişi
kullanılması durumunda oluşacak dengesizlikleri toparlamak gerektiğinden, bir taraftan dengeli bir biçimde
yük uygulanmasına izin veren diğer taraftanda ikinci moment etkilerini de içerebilecek bir yükleme şekli
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planlanmıştır. Önerilen sistem Şekil 2’te sunulduğu şekilde doğrudan kuvvetli döşemeye kayar mafsallarla
bağlanan transfer kirişlerine ve Şekil 3’te sunulduğu şekilde betonarme kirişlere basarak, kirişler üzerinde
ölü yük etkilerini de benzetebilecek denge kirişlerine sahiptir. Yükün transfer kirişlerine hidrolik krikolar
yardımıyla uygulanması ve denge kirişlerinde kullanılacak olan ön gerilme verilmiş yaylar vasıtasıyla denge
kuvvetleri oluşturulması planlanmıştır. Sistemde eksenel yükün izlenebilmesi amacıyla dört adet yük
hücresine ihtiyaç vardır. Transfer kirişine bağlanacak gergilerin kuvvetli döşemeye kayar mafsallar ile
bağlanması ve kolon kafalarına mafsallar vasıtası ile bağlanılması sayesinde eksenel yüklerin yerçekimi
yönünde uygulanması sağlanacaktır.

Şekil 1. Tipik eksenel yük uygulaması

Şekil 2. Planlanan eksenel yük uygulaması, A bakışı

Şekil 3. Planlanan eksenel yük uygulaması
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PREKAST BETONARME YAPI ELEMANLARI İÇİN MOMENT AKTARAN
CIVATALI BİRLEŞİM SİSTEMİ
Mehmet Şentürk a, Selim Pul a, Alper İlki b
a

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
b
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
mehmetsenturk@ktu.edu.tr, spul@ktu.edu.tr, ailki@itu.edu.tr

AMAÇ:
Bu çalışmanın amacı, prekast betonarme yapı elemanları için moment aktaran bir cıvatalı birleşim
sistemi geliştirmek ve gerekli tasarım kuralları ile imalat yöntemini ortaya koymaktır. Geliştirilmesi
hedeflenen birleşim sistem ile moment aktaran düğüm noktalarına sahip, yüksek hiperstatiklik dereceli,
depreme dayanıklı, takılıp sökülebilir özelliğe sahip prekast betonarme yapı inşasının mümkün olacağı
öngörülmektedir. Bu çalışmada önerilen birleşim yönteminin mevcut birleşimlere göre üstünlüğü,
betonarme davranışını değiştirmemesi ve karmaşık hesap yöntemleri gerektirmemesidir.

YÖNTEM:
Bu çalışmada; prekast yapılar için moment aktaran cıvatalı kuru birleşimler analitik ve deneysel
olarak incelenecektir. İncelenecek birleşim tipleri; temel-kolon, kolon-kiriş ve kiriş-kiriş birleşimleridir.
Analitik çalışmalar: Sonlu eleman yazılımları yardımıyla deney elemanlarının ön boyutlandırması
yapılacaktır. Analizlerde hasarı ve parçalar arasındaki etkileşimi dikkate alan, geometri ve malzeme
açısından lineer olmayan üç boyutlu modelleme teknikleri kullanılacaktır.
Deneysel çalışmalar: Her bir birleşim tipi için ön boyutlandırması yapılan deney elemanları ve
tasarlanan deney düzenekleri üretimi yapılacaktır. Hedeflenen beton küp dayanımı 40 MPa’dır. Deney
elemanları üzerinde tersinir tekrarlı yarı-statik yükleme deneyleri gerçekleştirilecektir. Deneylerde, FEMA461’de tanımlanan iki tekrarlı yarı statik yükleme protokolü uygulanacaktır. Yük ölçümünde elektronik yük
hücreleri, yerdeğiştirme ölçümünde potansiyometrik cetveller (LPDT) ve şekildeğiştirme ölçümünde
şekildeğiştirme ölçerler (strain-gauge), kullanılacaktır.
Deney düzeneklerinin tasarımında yapı mekaniği alanında kabul gören sabit eksenel yüklü ve
çevrimsel tepe deplasman etkisi altındaki deney düzenekleri örnek alınmıştır.
a) Temel – kolon birleşimi deneyi: Kolon enkesitleri dikdörtgen olarak seçilmiştir. Bunu sebebi
uygulamada sıkça kullanılan enkesit tipinin dikdörtgen olmasıdır. Ayrıca deneyler hem kuvvetli hem zayıf
eksen doğrultularında gerçekleştirilecektir. Deney numunelerinin özellikleri Tablo 1’de, gerçekleştirilecek
deney düzeneği ise Şekil 1’de verilmektedir.
b) Kolon – kiriş birleşimi deneyi: Prekast yapı çerçevesindeki bir kolon-kiriş birleşim bölgesinin
performansını belirlemek için kolon–kiriş birleşimi incelenecektir. Tasarlanan deney elemanlarının
özellikleri Tablo 2’de, oluşturulacak deney düzeneği ise Şekil 1’de verilmektedir.
c) Kiriş – kiriş birleşimi: Kiriş deneylerinde transfer elemanı kullanılarak 4 noktalı eğilme deneyi
gerçekleştirilecektir. Tasarlanan deney elemanlarının özellikleri Tablo 3’te, oluşturulacak deney düzeneği
ise Şekil 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Temel – kolon birleşimi için deney matrisi (*fco: Standart silindir dayanımı, Ag: Net kesit alanı)
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Numune
Adı
Mon-SA
Mon-WA
Pre-SA
Pre-WA

Birleşim
Tipi
Monolitik
Monolitik
Prekast
Prekast

Yük. Doğr.
Kuvvetli Eksen
Zayıf Eksen
Kuvvetli Eksen
Zayıf Eksen

KOLON
Enkesit, cm Boy, cm Eksenel Yük*
25 x 40
200
0.15 fco Ag
25 x 40
200
0.15 fco Ag
25 x 40
200
0.15 fco Ag
25 x 40
200
0.15 fco Ag

Boy. Donatı
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)
10Ø 16 (%2)

En. Donatı
2Ø10 /100
2Ø10 /100
2Ø10 /100
2Ø10 /100

Tablo 2. Kolon - kiriş birleşimi için deney matrisi (*fco : Standart silindir dayanımı, Ag: Net kesit alanı)
Numune
Adı
CB-Mon-1
CB-Mon-2
CB-Pre-1
CB-Pre-2

Birleşim
Kesit,
Tipi
cm
Monolitik 40x40
Monolitik 40x40
Prekast 40x40
Prekast 40x40

KOLON
Eksenel Boy,
Boy. Donatı
Yük*
cm
0.15 fco Ag 200 10Ø20 (%2)
0.15 fco Ag 200 10Ø20 (%2)
0.15 fco Ag 200 10Ø20 (%2)
0.15 fco Ag 200 10Ø20 (%2)

KİRİŞ
En. Donatı
2Ø10/100
2Ø10/100
2Ø10/100
2Ø10/100

Kesit,
cm
25x40
25x40
25x40
25x40

Boy
cm
100
200
100
200

Boy. Donatı
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)

En.
Donatı
2Ø10/100
2Ø10/100
2Ø10/100
2Ø10/100

Tablo 3. Kiriş - kiriş birleşimi için deney matrisi
Numune adı
Mono-4
Mono-2
Pre-2-2
Pre-1-1

Birleşim Tipi
Monolitik
Monolitik
Prekast
Prekast

Kesit, cm
25 x 40
25 x 40
25 x 40
25 x 40

Kiriş açıklığı, cm
400
200
200 + 200
100 + 100

(a)

Boyuna Donatı (Oranı)
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)
10Ø16 (%2)

Enine Donatı
2Ø10 /100
2Ø10 /100
2Ø10 /100
2Ø10 /100

(b)

(c)
Şekil 1. Deney düzenekleri; (a) Temel – kolon birleşimi; (b) Kolon – kiriş birleşimi; Kiriş – kiriş birleşimi
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YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARDAN ÜRETİLMİŞ KİRİŞLERDE
ÇELİK LİF İÇERİĞİNİN MİNİMUM BOYUNA DONATI ORANINA ETKİSİ
Muhammed GÜMÜŞa, Prof.Dr. Abdusssamet ARSLANb
a,b

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
a
muhammedgumus@gazi.edu.tr, b aarslan@gazi.edu.tr

AMAÇ:
Lif katkıları artan yük altında oluşan küçük çatlakları köprülemek ve çatlakları eleman boyunca
dağıtarak düktil davranış elde etmek için uygulamada sıklıkla kullanılmaktadırlar. Ancak yapılan
çalışmalarda, düşük donatı oranına sahip (ρ <⁓ 0.5%) yüksek dayanımlı betonlarda çelik lif kullanımının
genellikle tek bir çatlağın gelişmesine neden olduğu ve davranışı gevrek hale getirdiği ifade edilmiştir.
Ayrıca çelik lif kullanılması durumunda, şahit (lifsiz) kirişin düktil davranışına erişmek için çelik lifli kirişin
boyuna donatı oranının artırılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Buradan düktil davranış için gerekli
minimum donatı oranının betonun basınç karakteristiklerinden daha çok çekme özellikleri (kırılma
mekaniği) ile ilgili olduğu çıkarılabilir.
Diğer taraftan yönetmeliklerde ve literatürde lifsiz betonlar için önerilen minimum donatı oranı
hesabında basınç dayanımı veya basınç dayanımından türetilen çekme dayanımı kullanılmaktadır.
Mevcut deneysel çalışmada öncelikle kırılma mekaniği prensiplerinden yararlanılarak sabit bir gevreklik
indisi (Np) belirlenmiş ve bu gevreklik indisi kullanılarak yüksek performanslı betonlar için minimum donatı
oranını ifade eden eşitlik belirlenmiştir.

YÖNTEM:
Bu çalışmada öncelikle kırılma parametrelerini ve mekanik özellikleri belirlemek amacıyla
malzeme deneyleri yapılmıştır. Bunu için hacimce 3 farklı lif oranına sahip ( 33%,66% ve 99%) ve bir de
yalın beton karışımı tasarlanmıştır. Her karışım türünden ayrı ayrı elastik modül için 5 adet 100x100 küp,
çekme dayanımı için 5 adet 75x150 silindir ve kırılma enerjisini belirlemek için de 5 adet 100x100x500
kiriş numunesi alınmıştır. Kiriş numunesi RILEM tarafından belirlenen ölçülerde çatlak açılarak 3 noktalı
yükleme altında oldukça düşük yükleme hızında test edilmiştir. Yüksek hızlarda yapılan testlerde numune
de çatlak gelişimi de ani olacağından özellikle maksimum yükten sonraki kuyruk kısmında hatalı ölçümler
alınacaktır. Bunu engellemek için genellikle deformasyon kontrollü yükleme tercih edilmektedir.
Deneylerin sonunda kırılma enerjisi hesaplanarak gerilme şiddet faktörleri (K ıc) hesaplanmıştır. Ayrıca
Hillerborg tarafından önerilen ve beton karışımının duktilitesi hakkında fikir veren karakteristik boy
değerleri (Lch) her karışım için elastik modül, kırılma enerjisi ve çekme dayanımları kullanılarak
hesaplanmıştır.
Betonarme elemanların deney aşaması için ise, Eurocode 2 tarafından önerilen minimum boyuna
donatı oranı referans alınarak deney için 3 farklı donatı oranı belirlenmiştir. 4 farklı lif içeriği ve 3 farklı
donatı oranı olmak üzere toplamda 12 farklı betonarme kiriş elemanı üretilmiştir. Eğilme deneyinde
kullanılan kiriş boyutları, yükleme ve ölçüm düzenekleri Şekil 1. de görüldüğü gibidir. Deneyde kullanılan
birim deformasyon ölçerler ve LVDT’ ler ise kirişlerin eğilme altında genel davranışlarını belirlemeye
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yöneliktir. Düşey deplasman ölçümünde kullanılan özel düzenek sayesinde mesnetlerde oluşan çökmelerin
ölçülmesine gerek kalmamıştır. Bunun için düşey LVDT, bir ucu mesnet hizasında kirişe sabitlenmiş diğeri
ucu diğer mesnet hizasında serbestçe hareket eden bir çubuğa sabitlenmiştir. Deneyde en düşük donatı
oranına (ρ=0,17 %) sahip kirişlerde çatlama dayanımına ulaşılmasıyla ani olarak tekil çatlak oluşmakta ve
deney sonunda genişleyen çatlak ağzında donatı kopmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar yavaş
hızlarda yükleme yapılması ve deney sonunda ölçüm cihazlarının kırılmasını önlemek amacıyla kiriş
altından ölçüm alınmaması tavsiye edilmektedir.

Şekil 1. a) en kesitler, b) yükleme ve ölçüm düzeneği
Carpinteri tarafından önerilen, aslında kirişlerin düktilitesini gösteren gevreklik indisleri 12 farklı kiriş için
gerilme şiddet faktörü, donatı akma gerilmesi, donatı oranı ve kesit yüksekliği kullanılarak belirlenmiştir.
Deney sonunda sabit moment bölgesinde tek bir çatlağa sahip olan kirişler, ordinatı Lch ve apsisi Np olan
grafikte işaretlendiğinde, bunların apsisi 0.18 olan düşey çizginin solunda kümelendiği görülmektedir.
Deneysel olarak belirlenen bu sabit denklemde yerine konulduğunda minimum donatı oranını veren eşitlik
elde edilir. Yazarlar tarafından önerilen denklem Şekil 2. de görsel olarak literatür ve yönetmeliklerle
karşılaştırılmıştır. Deneyden elde edilen verilerle oluşturulan eşitlik ile deneyden elde edilen çekme
dayanımlarının kullanıldığı Eurocode ve Carpinteri eşitliklerinde yaklaşık sonuçlar elde edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 2. Minimum donatı oranlarının farklı çekme dayanımlarına göre karşılaştırılması a) basınç
dayanımından, b) malzeme deneylerinden elde edilen
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AMAÇ
Binalar tasarım aşamasında ülkelerin yürürlükteki deprem yönetmeliklerinde bulunan kural ve
kaidelere uygun biçimde projelendirilmektedir. Bunun sonucu servis ömrü boyunca binaların herhangi bir
deprem esnasında tasarım kaidelerine uygun davranış göstermesi beklenir. Fakat yönetmeliklerdeki
birtakım hükümler sadece nümerik çalışmalara dayandığı için kesin bir şekilde ortaya konamamaktadır.
Buna bağlı olarak nümerik çalışmalarla birlikte deneysel çalışmaların önemi bir kez daha ortaya
çıkmaktadır. Literatür taramasında konu ile ilgili deneysel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Pek çok ülkenin
deprem yönetmeliklerinde rijit diyafram davranışına bağlı döşeme boşluk oranlarına ait sınır değerlerin
birbirinden çok farklı olduğu görülmektedir. Döşeme boşluk oranlarına bağlı sınır değerler Eurocode8’de
%20, Amerikan IBC2009’da %50 ve Türk Deprem Yönetmeliğinde ise %33 olarak belirlenmiştir. Bu
çalışma ile A2 döşeme süreksizlikleri ile ilgili yönetmeliklerde verilen farklı sınır değerlerinin deneysel
olarak araştırılması hedeflenmiştir.

YÖNTEM
Üç boyutlu betonarme numuneler ½ ölçeğinde, tek katlı ve iki açıklıklı olarak üretilmiştir. Farklı
döşeme boşluk oranları tanımlanarak oluşturulan toplam 5 adet taşıyıcı sisteme ait deneye Erciyes
Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarında başlanmıştır. Çalışmaya referans olarak üretilen taşıyıcı
sistemde döşeme boşluğu bulunmamaktadır. Bunun yanında rijit diyafram davranışının araştırıldığı %25
boşluklu 1 adet, %50 boşluklu 2 adet ve %75 boşluklu 1 adet model çalışma kapsamında ele alınmıştır.
1.Deney

2.Deney

3.Deney

4.Deney

5.Deney

Referans Model

%25 Boşluklu

%50 Boşluklu_1

%50 Boşluklu_2

%75 Boşluklu

Şekil 1. Deneysel Modeller
Deneysel modellerin tasarımında beton sınıfı C25 ve donatı kalitesi S420 olarak belirlenmiştir.
Taşıyıcı sistem imalatlarında Ø4, Ø6 ve Ø8 mm çaplarında 3 farklı donatı çeşidi kullanılmıştır. Ölçekli
yapının her iki doğrultudaki aks aralığı 100 cm, yüksekliği 150 cm, kolon ve kiriş boyutları 12.5 x 15 cm
ve döşeme yüksekliği ise 5 cm’dir. Temel boyutları 240 x 240 x 30 cm olarak belirlenmiştir.
Düşey yüklemede çelik deney düzenekleri vasıtasıyla kolonlara eksenel yük taşıma kapasitesinin
%10’ kadar eksenel basınç yükü uygulanmıştır. Orta kolon hariç kenardaki tüm kolonlara eksenel yük çelik
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deney düzeneği yardımı ile aktarılmıştır. Ortadaki kolonun üzerine ise betondan yapılan bir kütle yardımı
ile yük verilmiştir. Döşeme diyafram davranışının etkilenmemesi için taşıyıcı sistem üzerine verilen eksenel
yük toplamının betonarme kütle yerine çelik bir düzenekle verilmesi uygun görülmüştür.
Yatay yükler itme ve çekme yönünde kolon kiriş birleşim düğüm noktalarına verilmiştir. 3 adet
kolondan orta kolona yükün ½’si diğer kenar kolonlara ise ¼’ü gelecek şekilde bir çelik yatay yükleme
düzeneği tasarlanmıştır. Üretilen 2 adet çelik yatay yükleme düzeneğinden 1 tanesi taşıyıcı sistem itme yüzü
diğeri ise çekme yüzü kolon kiriş birleşimi seviyesine kadar kaldırılarak birbirine Ø24 mm çapında, 8 adet
transmisyon mili kullanılarak bağlanmıştır.
Yatay yükleme sırasında oluşan deplasmanları ölçmek için potansiyometrik cetvel ve LVDT
kullanılmıştır. Kolonlar üzerine skalalar çizilerek itme ve çekme döngüleri sonrasında çatlak gelişimi takip
edilmiştir. Kolon kiriş birleşim bölgeleri ve döşemelerin orta noktalarına toplam 13 adet reflektörlü kâğıt
yapıştırılarak total station’dan x, y, z koordinatlarındaki deplasman okumaları içinde gerekli altyapı
oluşturulmuştur. Deney boyunca yaklaşık 400 okuma yapılarak taşıyıcı sistem davranışı ortaya konmuştur.
Deneysel modellerin her birinde toplam 9 adet kolon bulunmasına karşın strain gauge’ler taşıyıcı sistem
kenar kolonları ve orta kolon olmak üzere toplam 5 adet kolona yerleştirilmiştir. Strain gauge’ler her bir
kolonda Ø6 mm çapındaki bir adet boyuna donatı ile, Ø4 mm çapındaki bir adet enine donatıya temel kotuna
en yakın olabilecek bir mesafede yapıştırılmıştır.
No

Açıklama

No

Açıklama

1

Yükleme Duvarı

12 Hidrolik Kriko

2

Çelik Pano

13 Eksenel Yük. Çer.

3

Mafsallı Birleşim

14 Kren

4

Hidrolik Kriko

15 Bet. Taş. Sis.

5

Yük Hücresi

16 Temel Ankraj

6

Mafsallı Birleşim

17 Reflektörlü Kâğıt

7

Yatay Yük. Düz.

18 Potansiyometrik C.

8

Beton Kütle

19 LVDT

9

Eksenel Yük. Düz. 20 Travers

10 Mafsallı Birleşim

21 Strain Gauge Kab.

11 Yük Hücresi

22 Mafsallı Birleşim

Şekil 2. Deney Düzeneği Bileşenleri
İlk deney yük kontrollü başlayıp akma gerçekleştikten sonra deplasman kontrollü olarak devam
etmiştir. İlk döngüde +10 kN itme ve -10 kN çekme kuvveti uygulanmıştır. Sonraki döngülerde yük 10
kN’luk artışlarla akma gerçekleşene kadar devam etmiştir. Deplasman kontrollü yüklemede can güvenliği
sınırı öncesinde deplasman 10 mm, sonrasında 15 mm arttırılarak deney sonunda referans taşıyıcı sisteme
yaklaşık 75 mm deplasman yaptırılmıştır. Deney sonunda toplam deplasmanın kat yüksekliğine oranı 0.05
olarak belirlenmiştir. İlk deney toplam 14 döngüde tamamlanmıştır. Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FDK-2016-6616 kodlu proje ile desteklenmiştir.
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POLİMER DONATI ORANININ HİBRİT FRP-ÇELİK DONATILI
BETONARME KİRİŞLERİN EĞİLME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
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AMAÇ:
Çeşitli avantajları sebebiyle betonarme donatısı olarak yaygınlık kazanan lifli polimer malzemelerin
gevrek malzeme özellikleri ve düşük elastisite modülü değerleri, yapı elemanlarının davranışları üzerinde
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çelik ve polimer donatıların beraber kullanılmasına dayalı hibrit donatılı
betonarme, salt FRP donatının bu olumsuzluklarına karşı etkin bir çözüm sunmaktadır. Hibrit polimer-çelik
donatılı betonarme kirişler üzerine yapılmış çalışmaların önemli bir bölümü, bu elemanların yük taşıma
kapasiteleri ve yük-sehim davranışları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalardan farklı olarak mevcut
çalışmada, kontrol numunesi olan denge altı donatılı betonarme bir kirişin süneklik oranı ve enerji
sönümleme değerleri baz alınarak, toplam donatı (çelik+polimer) oranı içinde değişen FRP donatı oranıyla
kiriş sünekliğindeki değişimler değerlendirilecek ve hibrit donatılı kirişlerde istenen süneklik seviyelerine
ulaşılması için gerekli FRP/toplam donatı oranı sınırları belirlenecektir. Ayrıca, önceki çalışmaların aksine,
farklı göçme modlarına sahip (beton ezilmesi, FRP donatı kopması) kirişler test edilerek, FRP donatı
bakımından denge altı ve denge üstü donatılı kiriş gruplarının tümü için süneklik tanımları yapılacaktır.

YÖNTEM:
Mevcut salt FRP donatılı betonarme yönetmelikleri, FRP donatı kopmasının beton ezilmesine göre daha ani
ve gevrek olarak gerçekleşmesinden dolayı, salt FRP donatılı kirişlerin denge üstü olarak
donatılandırılmasını öngörmektedir. Ancak, hibrit çelik-polimer donatılı betonarme kirişlerde çelik
donatıların akması, basınç bölgesindeki beton ezilmesi ile çekme FRP donatısının kopmasından çok önce
gerçekleşir. Yani çelik donatı açısından hibrit donatılı kirişler her zaman denge altı donatılıdır ve bu
kirişlerde ihtiyaç duyulan süneklik, büyük oranda çelik donatıların akmasıyla karşılanmaktadır. Bu sebeple,
hibrit çelik-polimer donatılı betonarme kirişler, basınç bölgesindeki betonun ezilmesinin çekme FRP
donatısının kopmasından önce gerçekleşeceği şekilde (denge üstü FRP donatılı) tasarlanabileceği gibi, FRP
donatı kopmasının önce gerçekleşeceği şekilde de (denge altı FRP donatılı) tasarlanabilir. Bu alanda daha
önce yapılmış çalışmaların aksine, mevcut çalışmada FRP donatı bakımından denge altı, dengeli ve denge
üstü olarak donatılandırılan cam lifli (GFRP), bazalt lifli (BFRP) ve karbon lifli (CFRP) polimer donatılı
betonarme kirişler test edilerek, farklı göçme modlarına sahip ve farklı polimer donatılı elemanlarda
süneklik ve enerji sönümleme değerlerinin değişimi incelenecektir.
Çalışma kapsamında, her birinin kesiti 200x300 mm ve toplam uzunluğu 3000 mm olan toplam 30
adet betonarme kiriş statik düşey yükler altında test edilecektir. Kirişlerin mesnetler arası açıklığı 2800 mm
ve her kesme açıklığı 1150 mm olacak şekilde dört noktalı eğilme deneyleri gerçekleştirilecektir. Çizelge
1’de deneyi ve yapımı tamamlanan deney kirişlerinin donatı detayları gösterilmektedir. Bu kirişlerden dört

43

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı - 2017
17-18 Kasım 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

tanesi sadece çelik donatılı ve altı tanesi de sadece GFRP, BFRP veya CFRP donatılı kontrol numuneleri
olarak tasarlanmıştır. Çizelge 1’de gösterilen eleman setlerinden her birindeki salt FRP ve hibrit FRP-çelik
donatılı elemanların moment kapasiteleri, ilgili setteki çelik donatılı kontrol elemanına çok yakın olacak
şekilde bir tasarım yapılmıştır. Deney numunelerinden 11 tanesinin deneyleri gerçekleştirilmiş ve 14
tanesinin de yapımı tamamlanarak deney için hazırlanmıştır (Çizelge 1).
Kirişlerin beton basınç dayanımlarının belirlenebilmesi için her kiriş için 3 adet 150x300 mm beton
silindir hazırlanmıştır. Ayrıca, betonun eğilmede çekme dayanımının deneysel olarak belirlenebilmesi için
ise her beton dökümünde toplam 6 adet 150x150x600 mm boyutlarında prizmatik numune hazırlanmıştır.
Çelik akma ve çekme dayanımları da deneysel olarak belirlenecektir. Lifli polimer donatıların kopma
dayanımları ve birim deformasyonları, malzeme kataloglarında verilen değelerden önemli derecede farklı
olabilmektedir. Bu sebeple, kiriş tasarımları yapılırken katalog değerlerinin esas alınması yanıltıcı
olmaktadır. Katalog değerlerine göre denge üstü FRP donatılı olacak şekilde tasarlanan ve deneyi
tamamlanan ilk 11 numuneden, G2S3 ve G1S4 numunelerinde FRP donatı kopması beton ezilmesinden
önce gerçekleşmiş ve deney numunelerinin hazırlanmasından sonra yapılan FRP donatı çekme deneyleri de,
malzeme özelliklerinin katalog değerlerinden oldukça farklı olduğunu göstermiştir. Bu sebeple, geri kalan
19 deney elemanının tasarımında GFRP, CFRP ve BFRP donatılardan alınan numunelere uygulanan eksenel
çekme deneylerinden elde edilen kopma dayanımı ve birim deformasyonu değerleri kullanılmıştır.
Çizelge 1 – Deney Elemanları
Numune
S5 Referans
B1S4
B2S3
B3S2
B4S1
B5 Referans
G1S4
G2S3
G3S2
G4S1
G5 Referans
S3 Referans
B1S2
B2S1
B3 Referans
G1S2
G2S1
G3 Referans
S6 Referans
G1S5
G2S4
G3S3
G4S2
G5S1
G6 Referans

Çekme Donatısı (FRP+çelik) Etkili Donatı Oranı
1. Set (Deneyi Tamamlanan)
5 Φ12
0,0103
1Φ8,68 + 4Φ12
0,0085
2Φ8,68 + 3Φ12
0,0066
3Φ8,68 + 2Φ12
0,0048
4Φ8,68 + 1Φ12
0,0030
5Φ8,68
0,0012
1Φ12,86 + 4Φ12
0,0086
2Φ12,86 + 3Φ12
0,0069
3Φ12,86 + 2Φ12
0,0053
4Φ12,86 + 1Φ12
0,0036
5Φ12,86
0,0019
2. Set (Yapımı Tamamlandı)
3Φ12
0,0062
1Φ8,68 + 2Φ12
0,0043
2Φ8,68 + 2Φ12
0,0025
3Φ8,68
0,0007
1Φ12,23 + 2Φ12
0,0045
2Φ12,23 + 1Φ12
0,0028
3Φ12,23
0,0011
3. Set (Yapımı Tamamlandı)
6Φ12
0,0123
1Φ12,23 + 5Φ12
0,0106
2Φ12,23 + 4Φ12
0,0089
3Φ12,23 + 3Φ12
0,0072
4Φ12,23 + 2Φ12
0,0055
5Φ12,23 + 1Φ12
0,0038
6Φ12,23
0,0021
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Denge Altı
Denge Altı
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EĞİLME DAYANIMI YETERSİZ BETONARME KİRİŞLERE FARKLI BAĞ
YÖNTEMLERİ İLE UYGULANMIŞ UYPB LAMİNELERİN KATKISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
H. Murat Tanarslan1, Ninel Alver2, Çağlar Yalçınkaya1, Yıldırım Ertutar1, Gökhan Şakar1
Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
murat.tanarslan@deu.edu.tr, ninel.alver@ege.edu.tr, caglar.yalcinkaya@deu.edu.tr, yildirim.ertutar@deu.edu.tr,
gokhan.sakar@deu.edu.tr
1

AMAÇ:
Çeşitli yetersizliklere sahip betonarme elemanlarının mevcut durumunu iyileştirmek için literatürde
muhtelif yöntemler bulunmaktadır. Mevcut yöntemlerin sahip oldukları çeşitli yetersizlikleri giderebilecek
yeni yöntemlere her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Ultra Yüksek Performanslı Beton (UYPB), yapı
malzemesi alanında gerçekleşen son gelişmeler çerçevesinde tüm dünyada araştırmaları ve kullanımı artan
çimento esaslı bir kompozittir. Gerçekleştirilen çalışmalarda UYPB’nin mekanik özelliklerinin geleneksel
betona kıyasla çok üstün olduğu, eğilme yükleri altında yüksek enerji yutma kapasitesine ve dayanıma sahip
olduğu, uygulandığı elemanın rijitliğini ve kalıcılığını artırabileceği belirlenmiştir. Bu üstün özellikler,
betonarme elemanların davranışını iyileştirmede kullanılabilecek yüksek performanslı bir malzemeye
dikkatleri çekmiştir.
Çalışma kapsamında uygulandığı elemanın boyutunu değiştirmeyecek incelikte, taşınması,
istiflenmesi ve uygulaması kolay, lamine geometrisinde UYPB elemanların eğilme dayanımı yetersiz
betonarme kirişlere uygulanması ve mekanik katkısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. UYPB lamineler,
eğilme dayanımı yetersiz betonarme kirişlere iki farklı yöntemle bağlanmıştır. Öncelikle lamineler, epoksi
esaslı yapıştırıcı kullanılarak betonarme kirişlere tatbik edilmiştir. Bu yönteme alternatif olarak lamineler
mekanik ankraj kullanılarak betonarme kirişlere bağlanmıştır. Farklı bağ yöntemleriyle beraber bu yenilikçi
yöntemin mevcut elemanların davranışını iyileştirmede kullanılabilirliğini, bu çalışma kapsamında
araştırılmıştır.

YÖNTEM:
Lamine üretiminde kullanılacak karışım oranı, lif hacmi, lif türü gibi parametreler malzeme
bazındaki çalışmalar ile belirlenmiştir. UYPB uygulamasının dayanım, davranış, enerji yutma kapasitesi ve
rijitlik parametreleri üzerinde etkinliğini belirlemek hedeflenmiştir. Deneysel çalışmada eğilme dayanımı
yetersiz betonarme kirişlerde farklı bağ şekillerinde uygulanan lamine UYPB’lerin dayanım ve davranışta
sağlayacağı iyileştirmeler mekanik deneylerle ortaya koyulmuş, göçme mekanizmaları geleneksel ölçüm
metotları ile tespit edilmiştir. Deney elemanlarının testleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Mekaniği
Laboratuvarları’nda gerçekleştirilmiştir. Üretilen UYPB laminelerin betonarme kirişlere tatbik detayları
mekanik ankraj ve epoksi ile yapıştırma için sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir.
Çalışma kapsamında değerlendirilen deney elemanları iki tekil yük altında test edilmiştir. Yükleme
300 kN basınç, 150 kN çekme kapasiteli bir hidrolik kriko yardımıyla yapılmış ve yük 300 kN basınç, 300
kN çekme kapasiteli bir yük hücresi ile ölçülmüştür. Deney elemanlarının dört noktadan eğilme altında test
edilmesinin nedeni kiriş orta bölgesinde kesme kuvvetinden arındırılmış bir bölge oluşturabilmektir.
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Böylece bu bölgede sadece eğilme momenti altında deneysel değişkenlerin etkileri değerlendirilebilmiştir.
Aynı anda kesme kuvveti ve eğilme momenti bulunan bölgelerde her iki etkinin deney elemanları üzerine
etkileri de değerlendirilebilecektir. Deney elemanlarının ölçümleri için 3 adet deplasman ölçer
kullanılmıştır. Sabit ve hareketli mesnete sahip deney elemanında orta noktadan maksimum deplasman,
mesnetlerde mesnet hareketleri ölçümleri alınmıştır.
Deney elemanlarında birim deformasyon ölçümleri de gerçekleştirilmiştir. Birim deformasyon
ölçerler yerleştirildikleri doğrultudaki mekanik hareketleri elektronik sinyallere dönüştüren deneysel ölçüm
aletleridir. Bu ölçüm aletleri yardımıyla lamine UYPB’lerdeki, beton basınç bölgesindeki, eğilme ve kesme
donatısındaki birim deformasyonlar ölçülebilmektedir. Deney sırasında tüm bu ölçümler dijital veri toplama
sistemi aracılığı ile bilgisayara aktarılmıştır. Gerçekleştirilen deneyler sonucunda, UYPB laminelerin
eğilme yetersizliği bulunan betonarme kirişlerin güçlendirmesinde kullanılabilecek özelliklere sahip
olduğu, uygulandığı elemanın dayanım ve davranışını önemle oranda artırma kapasitesine sahip olduğu
sonucuna varılmıştır.
Uygulama Adımları

Uygulama Adımları

Epoksi
doldurulmuş
Epoksi
doldurulmuş
Üzerine diş açılmış
çelik donatı
UHPC lamine
Çelik bulon

Üzerine diş açılmış
çelik donatı
UHPC lamine
Çelik bulon

Nihai
DurumDurum
Nihai

Şekil 1. Mekanik ankraj uygulamasının detayları
Uygulama Adımları

Epoksi

Lamine UYPB

Nihai Durum

Şekil 2. Epoksi ile yapıştırma
Teşekkür: Yazarlar, 114M257 numaralı araştırma projesi ile çalışmaya destek olan Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) ve betonarme elemanların üretilmesi sürecinde sundukları
destekler için Yeni Prefabrike Beton İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye teşekkür eder.
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DOĞAL TAŞ İLE YAPILAN YIĞMA YAPILARIN YATAY YÜK
KAPASİTELERİNİN TEORİK VE DENEYSEL ARAŞTIRILMASI
Abdulkerim İLGÜN, Ahmad Javid ZIA, Hüsnü CAN, Atilla ÖZÜTÖK, S. Kamil AKIN
KTO Karatay Üniversitesi
kerim.ilgun@karatay.edu.tr
javid.zia@karatay.edu.tr
husnu.can@karatay.edu.tr
atilla.ozutok@karatay.edu.tr
kamil.akin@karatay.edu.tr

AMAÇ:
Taş yığma yapıların deprem yükleri altında kayma mukavemeti oldukça düşüktür. Tarihsel süreçte
bu yapıların kayma mukavemetlerini arttırmak için çok katmanlı duvar (Katmanlar sırasıyla: Duvar, moloz,
duvar) uygulamaları tercih edilmiştir. Aynı zamanda kullanılan bu tip çok katmanlı duvarların kalınlıkları
günümüzdeki duvarlardan çok daha kalın olarak seçilmiştir. Bu çalışmada, tarihi yapılarda kullanılan üç
katmanlı duvarların hem yatay yüklere karşı dayanımlarının artırılması hem duvar kalınlıklarının
düşürülmesi amaçlanmıştır.
Tek ve çift katmanlı olmak üzere iki tip duvar numunesi hazırlanacaktır. Duvarlarda kullanılacak
taş blokların ebatları 10x20x10 cm (genişlik x uzunluk x yükseklik) ve 5x20x10 cm olacaktır. Tek katmanlı
duvarlar 10x60x60 cm ebatında olup yatayda her taş birbirine kenetlerle ve düşeyde zıvanalarla
bağlanacaktır. Çift katmanlı duvar numunelerinde ise; birinci katman 10x60x60 cm ve ikinci katman
5x60x60 cm ebatlarında olacaktır. İki katman arasında 5 cm mesafe bırakılarak katmanlar birbirine
dikdörtgen kenetlerle bağlanacaktır. Deneysel çalışma kapsamında tek katmanlı ve çift katmanlı taş duvarlar
depremi benzeştiren yükler altında test edilecektir.

YÖNTEM:
Tek katmanlı duvarlar basınç ve kayma deneylerine tabi tutulacaktır. Kayma deneyi diyagonal
kayma deneyi şeklinde olup ASTM E519 standardına uygun yapılacaktır. Deneylerde kullanılacak
numuneler limra taşı ile kireç ve kimyasal harcı kullanılarak örülecek duvarlardır. Deneylerde basınç ve
kayma dayanımlarının tespit edilebilmesi amacıyla toplam da 24 adet duvar örülmesi planlanmaktadır. Bu
numunelerden 12 tanesi basınç 12 tanesi kayma deneylerinde kullanılacaktır. Basınç deneyinde kullanılacak
birinci numune, taşların yalnızca 2 mm kireç harçla örülmesi ile, ikinci numune ise kireç harcına ilaveten
her bir taşın yatayda birbirine kenetle ve düşeyde her sıranın birbirine zıvanalarla bağlanması ile elde
edilecektir. Üçüncü ve dördüncü numunelerde birinci ve ikinci numunelerle aynı şekilde hazırlanacak olup
kireç harcı yerine kimyasal harcı kullanılacaktır. Her bir numunenin ebatı 60x60x10 cm olup 20x10x10 cm
kesme taşlardan oluşmaktadır. Bu ebatlar gerçek duvar ebatların 1/3 ü oranında küçülterek seçilmiştir. İkinci
etapta üç katmanlı duvarları temsil etmek üzere 10 cm ve 5 cm genişliğinde olan iki duvar ve aralarında 5
cm boşluk bırakılarak imal edilecektir. Bu aşamada bireysel duvarların özellikleri yukarıda tek katmanlı
duvarların anlatıldığı gibi olacaktır. İki duvar birbirine kenetlerle beli yerlerden bağlanacaktır.
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ELASTİK DEPREM GİRİŞ ENERJİSİ SPEKTRUMUNUN DENEYSEL
İNCELENMESİ
Ahmet GÜLLÜ

Ercan YÜKSEL

Cem YALÇIN

İstanbul Teknik Üniversitesi
ahmetgullu@itu.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi
yukselerc@itu.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi
yalcınce@boun.edu.tr

AMAÇ:
Sismik yer hareketleri sırasınca yer hareketinin özelliklerine bağlı olarak belli miktarda enerji
yapılara etkimektedir. Yapıya etkiyen bu enerjiyi esas alan tasarım yöntemleri (enerji esaslı tasarım) kuvvet
ve yerdeğiştirme esaslı yöntemlerden farklı olarak depremin frekans içeriğini ve etkime süresi ile yapısal
elemanların çevrimsel davranışları gibi önemli parametreleri dikkate alabilmektedir. Bunlara ek olarak
kuvvet ve yerdeğiştirme esaslı yöntemlerin avantajlarını da kapsamaktadır.
Enerji esaslı tasarımın ilk adımında yapıya etkiyecek olan giriş enerjisi belirlenmelidir. Bu nedenle
literatürde önerilmiş giriş enerjisi formülleri kullanılarak elde edilen sonuçlar, İTÜ Yapı ve Deprem
Mühendisliği Laboratuvarında (YDMLab), ARI-1 sarsma masasında tek serbestlik dereceli (TSD)
numuneler üzerinde yapılan sarsma masası deneylerinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Literatürde önerilmiş giriş enerjisi formülleri genellikle deprem kaydının baskın periyodunda yetersiz
kalmıştır. Önerilen eşitliklerin bir kısmı yetersiz tahminde bulunurken bir kısmı da deneysel olarak elde
edilen giriş enerjisi değerlerinin çok üstünde sonuçlar üretmiştir. Bu nedenle deprem kaydının spektral
değerlerini, süresini, frekans içeriğini; zemin türünü ve kaydın şiddetini dikkate alan hem yakın hem de
uzak depremlere uygulanabilen bir spektrum formülü önerilecektir.

YÖNTEM:
IBC, Eurocode ve Türk Deprem Yönetmeliği gibi modern yönetmeliklerde kuvvet ya da
yerdeğiştirme esaslı yöntemler yapısal tasarım metodu olarak önerilmektedir. Bunlara alternatif olarak
enerji esaslı tasarım [1956] tarafından önerildikten sonra zamana bağlı enerji terimleri Akiyama [1985]
tarafından elde edilmiştir (Denklem 1). Bu ifadedeki ilk terim kinetik enerjiyi, ikinci terim sönüm enerjisini
son terim ise şekildeğiştirme enerjisini göstermektedir. İfadenin sağ tarafındaki terim ise toplam giriş
enerjisine karşılık gelmektedir.
t0

t0

t0

t0

0

0

0

0

M  yydt  C  y 2 dt   F  y ydt    Myg ydt

(1)

Histeretik model, sönüm oranı, deprem süresi gibi parametrelerin deprem giriş enerjisi üzerindeki
etkisi literatürde detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışmalar giriş enerjisinin yapının dayanımından,
histeretik davranışından ve sönüm oranından önemli miktarda etkilenmediğini elde etmişlerdir. Ancak yapı
kütlesi ile normalize edilmiş giriş enerjisinin yapının periyoduna büyük oranda bağlı olduğu gösterilmiştir.
Bu nedenle literatürde birçok kütleye göre normalize edilmiş giriş enerjisi denklemleri bulunmaktadır,
(Akiyama 1985, Kuwamura ve Galambos 1989, Fajfar vd. 1989, Uang ve Bertero 1990, Kuwamura vd.
1994, Chai vd. 1998, Chou ve Uang 2000, Decanini ve Mollaioli 2001, Benavent-Climent vd. 2002, LopezAlmansa vd. 2013, Dindar vd. 2015, Mezgebo ve Lui 2016, Güllü vd. 2017).
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Deneylerde özel olarak tasarlanmış iki bağlantı aparatının arasında yer alan 40/80/2 mm dikdörtgen
kutu en kesitli TSD numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Numuneler zayıf doğrultuda gerçek
deprem kayıtlarına maruz bırakılmış, güçlü doğrultu ise düzlem dışı hareketi önlemek için kullanılmıştır.
Alt parça ile numunelerin sarsma masasına bağlantısı kolaylaştırılırken, üst parça kütle ayarlaması ile sistem
periyodunun değiştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Üst parça farklı delik yerleşimleri sayesinde farklı kütle
yerleşimlerine izin vermektedir.

Şekil 1: Deney numunesi

Deneylerde enerji esaslı tasarımın etkinliğini gösterebilmek için ivme spektrumları birbirine çok
yakın ancak enerji spektrumları birbirinden tamamen farklı olan San Salvador 1986 ve Chile Llolleo 1985
kayıtları kullanılmıştır (Şekil 2). Numunenin elastik bölgede kalmasını sağlamak amacıyla deprem kayıtları
0.25 çarpanı ile küçültülmüştür.
8
Chile Llolleo 1985
San Salvador 1986

20

Giriş Enerjisi (m/s)2

Spectral İvme (m/s2)

25

15

10
5

7

Chile Llolleo 1985
San Salvador 1986

6

5
4
3
2
1

0

0
0

1

2
Zaman (s)

3

4

0

a- İvme spektrumu

1

2
Zaman (s)

3

4

b- Giriş Enerjisi Spektrumu

Şekil 2: Deneylerde kullanılan deprem kayıtlarının ivme ve enerji spektrumları

Deneylerde masa ve tepe ivmeleri ±2g kapasiteli ivme ölçerler ile ölçülmüş, taban kesitinde oluşan
şekildeğiştirmeleri belirlemek için ise her iki yönde de ikişer şekildeğiştirme ölçer kullanılmıştır. Şekil 3’te
kaydedilen verilerden örnekler gösterilmiştir.
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8
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Şekil 3: Farklı periyotlu sistemlerden elde edilen rölatif ivme-zaman grafikleri

Toplanan tepe yerdeğiştirmesi, hız ve ivme gibi veriler Denklem 1’de yerine yerleştirilerek enerji
değerleri sayısallaştırılmış ve Şekil 4’te enerji spektrumları ile karşılaştırılması verilmiştir.
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Şekil 4: Deneysel sonuçların literatürdeki ifadelerin karşılaştırılması
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BENZEŞİK DİNAMİK DENEY TEKNİĞİ İÇİN
BİR ALGORİTMA ÖNERİSİ
Hasan Özkaynak1, Ali Kuvay Güney2, Ercan Yüksel3
Beykent Üniversitesi, 2 Kassel Universitesi, 3İstanbul Teknik Üniversitesi
hasanozkaynak@beykent.edu..tr, 2akguney85@hotmail.com, 3yukselerc@itu.edu.tr
1
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AMAÇ:
Benzeşik dinamik deney tekniği; yapı sistemlerinin veya yapı elemanlarının gerçek deprem ivme
kayıtları etkisindeki davranışlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan ve deney numunesine yavaşlatılmış
olarak uygulanan yarı-dinamik bir deney yöntemidir. Benzeşik dinamik deneyi, sarsma masası
deneylerinden ayıran temel fark;
deprem kayıtlarının uzun bir sürede deney numunesine
uygulanabilmesidir. Deney esnasında numuneden anlık olarak alınan tepki kuvvetleri dinamik denge
denkleminin sayısal olarak çözümünde ve sonraki adımda numuneye etkitilecek yerdeğiştirme hedefinin
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu deney yönteminde sayısal ve deneysel çalışmanın karşılıklı etkileşimi
söz konusudur. Bu nedenle benzeşik dinamik deneyde mutlak başarı için deney sırasında kullanılan
yerdeğiştirme ölçer ve yük ölçer gibi cihazların hassasiyetinin seçimi kadar, dinamik denge denkleminin
çözümünde kullanılan integrasyon tekniğinin ve seçilen zaman aralığının da önemi vardır. Dinamik denge
denkleminin sayısal çözümünde kullanılan integrasyon tekniği ve zaman aralığı, deney sonuçlarının
doğruluğunu ve deney süresini direkt olarak etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; benzeşik dinamik deney
yönteminde, deneylerin daha kısa sürede ve yeterli doğrulukta tamamlanmasının sağlanması amacıyla lineer
ivme tabanlı kuvvet ayrım yöntemi (Li-OSM) olarak adlandırılan bir integrasyon yöntemini esas alan
algoritma geliştirmektir. Kolon tipi deney numunesi üzerinde Li-OSM yöntemi ile uzun süreli hesap adım
aralıkları ile yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar, merkezi farklar yöntemi (CDM) ile daha kısa süreli
hesap adım aralıkları ile elde edilen sonuçlara yakın sonuçlar vermiştir.

YÖNTEM:
Tek serbestlik dereceli ve yoğunlaştırılmış (m) kütlesine sahip bir kolon elemanın (ẍ gt ) deprem
ivmesi etkisindeki davranışını ifade eden tepe ivmesi (ẍ t ), hız (ẋ t ) ve yay kuvveti (ftS ) gibi davranış
büyüklükleri zamana bağlı diferansiyel denklem olan dinamik denge denklemi ile kontrol edilmektedir,
(Denklem 1).
mẍ t + cẋ t + ftS = −mẍ gt

(1)

Benzeşik dinamik deneyde yay kuvveti anlık olarak deney numunesinden ölçüldüğünden
numunenin yatay rijitliği ile ilgili herhangi bir varsayım yapılmasına gerek yoktur. Dinamik denge
denkleminin çözümü için literatürde çeşitli integrasyon teknikleri önerilmektedir. Bu yöntemler arasından
iyi bir seçim yapabilmek için esas alınabilecek temel parametre en kaba hesap adım aralıkları ile en doğru
sonuçların elde edilebilmesi konusudur. Böylece deney süresi seçilmiş olan zaman aralığına bağlı olarak
diğerlerine göre doğruluktan ödün vermeden daha kısa sürede tamamlanmış olacaktır. Bu çalışmada
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benzeşik dinamik deney tekniği için lineer ivme tabanlı kuvvet ayrım yöntemini (Li-OSM) esas alan bir
algoritma geliştirilmiş olup, bu yöntem ile elde edilen sonuçlar merkezi farklar yönteminin (CDM)
kullanıldığı durum ile karşılaştırılmıştır. Merkezi farklar yönteminde (CDM) hata yığışımının engellenmesi
için lineerleştirmeler, küçük zaman aralıklarıyla yapılmalıdır. Dinamik denge denkleminde yerdeğiştirme
değerlerinin merkezi farklar yöntemi (CDM) ve lineer ivme tabanlı kuvvet ayrım yöntemi (Li-OSM) ile
belirlenmesinde sırasıyla (2) ve (3) numaralı denklemler kullanılmaktadır.

xt+∆t
∗
xt+∆t

∆t
2 ∙ m ∙ xt + ( ∙ c − m) xt−∆t − ∆t 2 ∙ (ftS + m ∙ ẍ gt )
2
=
∆t
m+ ∙c
2
(∆t)2
= xt + ∆t ∙ ẋ t +
∙ ẍ t
3

(2)
(3)

Deneyler, kesiti iki adet NPU80 çelik profilin birleştirilmesiyle oluşturulmuş, 884 mm
yüksekliğinde ve 120 kg lık tepe ağırlığına sahip bir kolon numunesinin üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada El Centro deprem kaydı ve sinus genlikli ivme kayıtları kullanılmıştır. Numunenin %2 sabit
sönüm oranına sahip olduğu varsayılmıştır. Deneyler, İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği
Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir, Şekil 1.

Şekil 3 : Deney düzeneği ve deney numunesi
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Kolon deneylerinden elde edilen yerdeğiştirme davranışları karşılaştırmalı olarak Şekil 2’de
verilmiştir. Li-OSM yönteminde 0.01 saniye hesap adım aralıkları ile elde edilen sonuçların, CDM
yönteminde 0.005 saniye zaman aralıklarıyla elde edilen deney sonuçlara oldukça yakın olduğu
görülmüştür. Bu durum özellikle ölçüm kanal sayısının fazla olduğu deneylerde toplam deney süresinin
kısaltılması bakımından önem taşımaktadır.
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Şekil 2: Merkezi farklar (CDM) ve lineer ivme tabanlı kuvvet ayrımı (Li-OSM) yöntemlerinin
numune tepe yerdeğiştirmesi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
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YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA MİKRO KIRILMA MEKANİZMASININ
ÇARPMA ETKİSİ ALTINDA İNCELENMESİ
Boş satır
Yük. İnş. Müh. Volkan Erkana, Öğrt..Gör.Dr. Çağatay Belginb, Prof.Dr. Abdussamet ARSLANc
a

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
ins.muh.volkanerkan@gmail.com, b cmbelgin@gazi.edu.tr, c aarslan@gazi.edu.tr

AMAÇ:
Ani darbelere karşı dayanıklılığı ölçmek amacıyla statik yüklemelerden çok farklı davranış gösteren
malzemelerin dinamik yükler altında incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, özel geliştirilmiş aletlerle
deneyler yapılmaktadır. Bu aletler, genellikle potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi
prensibine dayanarak çalışmaktadır. Ancak, bu potansiyel enerji genellikle yüksekliğin veya kütlenin
arttırılmasıyla değiştirilebilmektedir. Laboratuvar koşullarında hem yüksek hızlı hem de düşük hızlı çarpma
deneylerine elverişli test makineleri ile çalışmalar yapmak maliyetli ve kullanıcı dostu olmayıp, cihazların
boyutlarından ötürü kısıtlıklar taşımaktaydı. Bu çalışmada ise, daha küçük yüksekliklerde daha büyük enerji
yaratabilmek için sıkışan bir yayda depolanan potansiyel enerjinin kinetik enerjiye çevrilmesi prensibine
dayanan yeni bir makine prototip olarak tasarlanmıştır.
Tasarlanan deney makinesi geleneksel ağırlık düşürme çarpma deney aletlerinde olduğu gibi
teçhizatlandırılmış, yük ve ivme kapasitesi tam elastik çarpışma esasına göre kategorize edilmiş ve yüksek
dayanımlı şerit betonlarda karşılaştırılabilir, tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmiştir. Böylece, bu deney
aparatının hem düşük hem yüksek hızlı çarpma deneylerine elverişli olduğu sonucuna varılmıştır.
Boş satır)

YÖNTEM:
Her tasarım ihtiyaçtan doğar. Dolayısıyla, bu çalışmada böyle bir tasarıma ihtiyaç duyulmasındaki
ana neden, çarpma deneylerinin her kesit ve geometrideki beton üzerinde uygulanmak istenmesidir. Deney
için tasarlanan deney mekanizması iki ana parçadan oluşmaktadır. İlk parça hareketli elemanlara sahip olup
ikinci parça sabit ve numuneler içindir. (Bkz. Şekil.1)
Deneylerden elde edilen veriler son teknoloji cihazlarla, literatür taranarak karar verildikten sonra
geleneksel ağırlık düşürme makineleri gibi teçhizatlandırılmıştır. (Bkz. Şekil 2.)
Salt çelikten üretilen aparat, 2,5 cm ile maksimum 25 cm’ye kadar değişen özdeş aralıklarla artan
yüksekliklerde yay sıkıştırılarak, tam elastik çarpışma esasına göre çelik bir levhaya farklı sönümleyicilerle
birlikte denenerek çarptırılmış ve Şekil 3 elde edilmiştir.
Böylece yüksek dayanımlı beton numunelerde kullanılacak sönümleyici neopren kauçuk shore75
olarak karar verilmiştir. Gerilme dalgalarının yüksek dayanımlı beton içerisinde lokalize kalmak yerine
üniform dağılması amaçlanmıştır. Ayrıca, maksimum kapasitede şahmerdan hızı 200 m/s olarak
ölçülmüştür. Nitekim, deplasman-zaman veri eğrisine, uyan en doğru parabolik eğrinin teğetinin eğimi yani
bu eğri denkleminin türevinden şekil değiştirme hızı 103 olarak bulunmuştur. (Bkz. Şekil 4a,b)
Bütün yükseklikler için aynı esasla çıkarılmış grafiğe bakıldığında (Şekil 4c) genelleştirilmiş test cihazları
kategorisine göre (Şekil. 5) düşük yüksekliklerde hem kısmi (quasi) statik deneyler yapılabilmekte, hem de
büyük yüksekliklerde ise sert çarpma etkilerini (kaya düşmeleri, depremler, patlayıcı etkiler ve füze
saldırıları gibi) simule eden deneyler minyatürize edilmiş bu aparat sayesinde yapılabilmektedir.
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Şekil 2. Teçhizatlandırmada 220 kN’luk PCB dinamik yük ölçer,
5000g kapasiteli ivme ölçer ve adaptörleri

Şekil 3. Yük kapasitesi ve sönümleyici tayini

Şekil 1 Deney Mekanizması Genel Görünüm

Şekil 4. Elde edilen grafikler

Şekil 5. Şekil değiştirme hızlarına göre sınıflandırma (Eibl, 1988)

54

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı - 2017
17-18 Kasım 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN YAPIYA GİREN SİSMİK
ENERJİSİNİN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ
Seyhan OKUYAN

Cem YALÇIN

Ercan YÜKSEL

Gebze Teknik Üniversitesi
okuyanseyhan@gmail.com

Boğaziçi Üniversitesi
yalcince@boun.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi
yukselerc@itu.edu.tr

AMAÇ:
Enerji bazlı tasarım depremin yapı üzerinde oluşturduğu ve giren enerji olarak tanımlanan enerji
teriminin hesaplanabilmesini gerektirmektedir. Herhangi bir sistemin enerji değerleri analitik çalışmalar
sonucu üretilen formüllerle hesaplanabiliyor olsa bile deneysel çalışmalar enerji hakkında daha doğru bilgiyi
vermektedir. Gerçek yapıların deneysel çalışmasının zor olduğundan o yapıların prototipinin deneysel
çalışması yapılarak enerji değerleri hesaplanabilir. Bu durum yapı ve prototipi arasında enerji ölçek
faktörünün bulunmasını gerektirmektedir. Literatürde enerjinin boyut analizi kullanılarak ölçeklendirilmesi
üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Sadece Kuawamura (1989) tek serbestlik dereceli sistemlerde aynı
periyotta aynı depreme maruz kalan yapıların giren enerji oranları kütle oranına eşit olduğunu ileri
sürmüştür. Bu çalışma aynı deprem yükü altında tek serbestlik dereceli yapıların deneysel ve analitik
çalışmalarla spektral giren enerji ölçek faktörünün boyut analizi yöntemi uygulanarak bulunmasını
kapsamaktadır. Bulunan giren enerji ölçek faktörü yardımıyla büyük çaplı yapıların giren enerji değerleri
prototipinin deneysel çalışması sonucunda elde edilen değer kullanılarak hesaplanabilecektir.

YÖNTEM:
Deneysel ve analitik hesaplamalarda boy ve kesit oranları 1.0 ve 2.0 olarak seçilen iki çelik ve iki
alüminyum kutu profil numuneler kullanıldı. Tablo 1 numune boyutlarını göstermektedir. Kullanılan
numunelerin spektral giren enerjileri analitik ve deneysel çalışmada San Salvador, Loma Prieta ve Erzincan
depremi uygulanarak elastik bölgede hesaplandı. Numuneler arasındaki giren enerji ölçek faktörü hesabı
için numunelerin boy, malzeme özellikleri ve kesitine bağlı olarak yedi farklı iki durumlar oluşturuldu. Her
ikili durum için, spektral giren enerji ölçek faktörü numunelerin giren enerjileri oranlanarak hesaplandı.
Çelik ve alüminyum numunelerin modellemeleri SAP2000 programıyla yapıldı ve enerji değerleri bu
programla hesaplanarak bulunuldu. Bu matematiksel hesaplamalar sonucu boyut analizi yöntemiyle yapıya
gelen enerji için ölçek faktörü bulundu. Analitik çalışma sonucu bulunan giren enerji ölçek faktörü 36 farklı
deneysel çalışmayla doğrulandı.
Tablo 1 Numune Geometrik Özellikleri

Numune
Çelik 1
Çelik 2
Alüminyum 1
Alüminyum 2

Kesit Boyutları (mm)
80x40x2
40x20x1
80x40x2
40x20x1

Boy (m)
1.50
0.75
1.50
0.75
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Deneysel çalışma İTÜ Yapı Laboratuvarındaki sarsma masası kullanılarak tamamlandı. Sarsma
masasının deplasman kapasitesi 32 cm, hız kapasitesi is 100 cm/sec ve ivme kapasitesi 2g’dir. Deneysel
çalışmalar her numune için üç farklı periyot ve tanımlanan üç farklı deprem altında sarsma masası
kullanılarak yapıldı. Gerinim ölçer değerleri kullanılarak elde edilen gerinim değerlerinden numunenin yer
değiştirme değerleri hesaplandı. Yer değiştirme değerleri, türev operatörü kullanılarak numunenin ivme ve
hız değerleri hesaplandı. Bulunan dinamik tepkiler kullanılarak numunelerin giren enerji değerleri bulundu.
Bulunan giren enerji değerleri tanımlanan her ikili durum için oranlanarak ölçek faktörleri hesaplandı.

Şekil 4 Sarsma Masası Üzerinde Numunenin Konumu
Deneysel ve analitik çalışmalar sonucunda, numuneler arasında malzeme ve boy özellikleri değişmesine
rağmen giren enerji oranının kütle oranıyla orantılı olduğu hem aynı periyot hem de farklı periyot durumları
için doğrulanmıştır. Ayrıca boyut analizi yöntemiyle hesaplanan enerji ölçek faktörünün ( e

 E L3 )

geçerli olmadığı gösterilmiştir. Bu durum Şekil 2’deki grafiklerde belirgin olarak ifade edilmiştir. Bu
çalışma sonucunda tek serbestlik dereceli yapıların giren enerji değerleri ölçek faktörü olarak kütle oranının
kullanılmasıyla yapının prototipinin giren enerji değerinden hesaplanabileceği gösterilmiştir. Bulunan bu
sonuç yapıların enerji bazlı tasarımında giren enerji hesabını kolaylaştırmaktadır. Önerilen enerji ölçek
faktörü 1.1 denkleminde gösterildiği gibidir.

e  m 

E I 2

L3 T

(1.1)

Şekil 5 Enerji Oranı-Kütle Oranı İlişkisi ve Enerji Oranı-Boyut Analizi Sonucu Enerji Ölçek Faktörü İlişkisi
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ÇARPMA ETKİSİ ALTINDAKİ BETONARME KİRİŞLERİN İNCELENMESİ
Cemal YILMAZ1, Gökhan DOK1, Alper İLKİ2, Naci ÇAĞLAR1, Osman KIRTEL1
Sakarya Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
cyilmaz@sakarya.edu.tr ; gdok@sakarya.edu.tr ; ailki@itu.edu.tr ; ncaglar@sakarya.edu.tr ; okirtel@sakarya.edu.tr
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AMAÇ:
Günümüzde, çarpma yüküne maruz kalmış ancak göçmemiş betonarme kirişlerin eğilme
kapasitelerinin tespiti yapılmadan güçlendirilmekte ya da hiç güçlendirme işlemi yapmadan güvensiz olarak
kullanılmaya devam edilmektedir. Çarpma etkisinde kalan betonarme bir yapı elamanını değiştirmek, bazı
durumlarda ekonomik olmadığı gibi bazı durumlarda da betonarme elemanların yekpare imalatından dolayı
mümkün olamamaktadır. Her durumda betonarme elemanın ikame edilmesinden ziyade, elemanın
kapasitesinin bilinmesi ve bu bilgiye göre gerekiyorsa güçlendirilmesi daha ekonomik bir çözüm
olabilmektedir. Çarpma kuvvetleri düşünülerek tasarlanmamış bir betonarme kirişin bu kuvvetler etkisinde
davranışı ancak deneysel çalışmalarla belirlenebilir. Yapının tam ölçekli olarak deneye tabi tutulması
ekonomik olmadığından dolayı yapı elemanları uygun mesnet koşulları ile tam ölçekli olarak test edilebilir.
Bu çalışmanın amacı, kesme dayanımı kritik kirişlerin, farklı çarpma kuvveti etkileri ile enerji
seviyelerinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 25*40 cm kesitli 280 cm açıklığında, üç adet
betonarme kiriş imal edilmiştir. İmal edilen üç betonarme kiriş, basit kiriş mesnet koşullarına uygun olarak
aynı yükseklik ve üç farklı çarpma kütlesi ile çarpma etkisine maruz bırakılmıştır. Sonuç olarak veriler;
ivme-zaman, yük-deplasman grafikleri ile sayısallaştırılmıştır. Yapılan çalışma, devam etmekte olan bir
projedeki pilot deneylerin bir kısmını yansıtmaktadır.

YÖNTEM
Bu çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada deney düzeneğinin kurulması, ikinci aşamada
betonarme numunelere ait boyutlandırma ve imalatların gerçekleştirilmesi, üçüncü aşamada çarpma
deneylerinin yapılmasıdır. Çarpma deney düzeneğinde kullanılan rijit temel 4x3 m boyutlarında olup, C30
beton sınıfına sahiptir. Şekil 1’de deney düzeneğine ait rijit temel imalatı verilmiştir.

Şekil 1. Temel imalatı

Şekil 2. Çarpma deney düzeneği
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Çarpma test düzeneği, 1 ton yük kapasitesi ve 3.25 m net serbest düşme yüksekliğine sahiptir. Serbest
düşmeyi yapacak kütle elektrikli halat yardımıyla yukarı çekilip mekanik olarak serbest bırakılmaktadır.
Betonarme kirişlerin basit kiriş modeli oluşturması için bir tarafı sabit diğer tarafı hareketli mesnet
koşullarını sağlayacak şekilde mesnet tasarımları yapılmıştır. Numunenin mesnet bölgesinde serbest dönme
hareketini yapabilmesi için alt ve üst noktalara miller yerleştirilmiştir. Çarpma kütlesi yarım silindir
yüzeyden oluşmakta ve numuneye çizgisel yük uygulamaktadır. Çarpma kütlesi, dört adet zincire bağlı
olarak kılavuz başlık adı verilen elemana bağlı olarak hareket etmektedir (Şekil 3).
Deney numunesi tasarımı
Bu çalışmada kullanılan deney numuneleri 25x40 cm kesit ve 280 cm açıklığa sahip kesme dayanımı kritik
betonarme kirişlerden oluşmaktadır. Betonarme kirişler, C20 beton ve S420 donatı sınıflarına göre, kesme
dayanımı kritik betonarme kiriş olarak imal edilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Numunelere ait kalıp, demir, beton imalatı

Deney prosedürü
Deney düzeneğine basit mesnet koşulları ile oluşturulmuştur. Üç adet kesme dayanımı kritik betonarme
kiriş numunesi, aynı yükseklik ve üç farklı kütle ile çarpma testi yapılmıştır. Kullanılan deney prosedürü
Tablo 1’de verilmiştir.

Deney adı
Deney 1m
Deney 2m
Deney 3m

Tablo 1. Deney prosedürü
Yükseklik
Çarpma kütlesi
(cm)
(kg)
300
220
300
440
300
660

Çarpma testlerinde National Instrument modülleri (CDAQ), PCB tipi şok ivme ölçer, Lazermetre, LVDT
cihazları kullanılmıştır. Deney sonuçlarının analizi Signal Express programı ve Matlab programları ile
yapılmıştır. Betonarme kirişlerin çarpma testleri sonunda, kırılma biçimleri, çarpma yükü – mesnet tepki
kuvveti, çarpma yükü-deplasman değerleri elde edilmiştir. Deneysel çalışmada, analitik hesaplarla ve sonlu
eleman yöntemi ile gerçekleştirilecek sayısal çözümlerle de karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar, devam
etmekte olan bir projenin pilot deneylerinden bir kısmını yansıtacaktır.
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GÜÇLENDİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU ÇERÇEVE YAPI DEPREM DAVRANIŞININ
DENEYSEL İNCELENMESİ
Hürmet KÜÇÜKGÖNCÜ, Fatih ALTUN
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
hurmetkgoncu@erciyes.edu.tr; faltun@erciyes.edu.tr

AMAÇ
Ülkemiz deprem kuşağı açısından oldukça aktif bir bölgede yer almaktadır. Bununla birlikte ülkemizde son
yıllarda yaşanan depremlerden sonra yapılan incelemeler ve araştırmalar, deprem bölgelerinde inşa edilen
yapıların yeterli dayanım ve rijitliğe sahip olmadığını göstermiştir. Deprem sonrasında hasar görmemiş ve
halen kullanımda olan yapıların büyük bir kısmının da yeterli dayanıma sahip olmadıkları görülmüştür. Bu
nedenle daha önce meydana gelen depremlerde yaşanan ağır can ve mal kayıplarının önlenmesi ve
betonarme binaların deprem davranışlarının iyileştirilmesi için çeşitli güçlendirme yöntemleri
önerilmektedir.
Çalışmanın amacı birtakım kusurlara sahip betonarme yapının mevcut güçlendirme çalışmalarından farklı
olarak güçlendirme işlemleri süresince binanın kullanımına izin veren, daha ekonomik bir yöntem olan
dışardan bağ kirişlerle perde ilave edilerek güçlendirilmesiyle deprem etkisi altındaki davranışlarının
belirlenmesidir. Çalışmayı diğer dış perdeli çalışmalardan ayıran yanı çalışmanın üç boyutlu modeller
üzerinden gerçekleştirilecek olmasıyken, diğer üç boyutlu çalışmalardan ayıran yanıysa uygulanacak dış
perdelerin yapı sünekliğini artırmak için yapıya betonarme bağ kirişleriyle bağlanacak olmasıdır. Böylece
üç boyutlu modeller üzerinde yapılan deneysel çalışmalarla gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilebilecek
olup gerçek davranışın net bir şekilde kavranmasıyla analitik çalışmalarda kullanılmak üzere, daha fazla ve
doğru parametre elde etmek mümkün olacaktır.

YÖNTEM
Çalışmada, 2 katlı, 2 açıklıklı, 1/3 geometrik ölçeğe sahip üç boyutlu çerçevelerden oluşan betonarme
referans yapı, bu yapının bağ kirişli dış perde ile güçlendirilmiş hali ve referans çerçeve ile aynı özelliklerde
hasar verilmiş sonrasında bağ kirişle bağlamak suretiyle dış perdeli ile güçlendirilmiş çerçeve modeli
deprem yüklerini benzeştiren tersinir ve tekrarlanır yükler altında test edilecek ve elde edilen sonuçlar
irdelenecektir. Deney numuneleri geometri bakımından birbirleri ile özdeştir (Şekil1). Kullanılacak deney
model numunelerinin tasarım ve yapımında, ülkemizdeki binalarda yaygın olarak görülen; düşük beton
kalitesi, düz yüzeyli donatı kullanılması, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırmasının olmaması,
kolon-kiriş birleşim bölgesinde kiriş yüksekliğince kolon etriyesinin bulunmaması, kolon boyuna
donatılarında kat seviyesinde ve temel düzeyinde bindirmeli ek yapılması (40), kiriş donatısında
yetersiz kenetlenme, kancaların 90 yapılması gibi zayıflıklar dikkate alınacaktır.
Deney elemanlarında çerçeve modellerde donatı olarak düz yüzeyli donatı (S220) kullanılacak olup bağ
kirişi ve perde elemanı gibi güçlendirme elemanlarında kullanılacak donatı ise nervürlü S420 donatı olarak
belirlenmiştir. Deneylerde kullanılacak donatılar TS 708’ göre çekme deneyine tabi tutularak karakteristik
özellikleri elde edilecektir. Beton sınıfı ise çerçevelerde C16; güçlendirme elemanları ve temeller için C30
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olarak seçilmiştir. Kullanılan her bir beton sınıfına ait beton karakteristik basınç dayanımlarının
belirlenmesi için gerekli deneyler laboratuvarda gerçekleştirilecektir.

Şekil 1.Referans çerçeve ve dış perde ile güçlendirilmiş çerçeve modelleri.
Deneysel çalışmalar kapsamında ilk olarak referans çerçeve numunesi test edilecektir. Daha sonra ise
güçlendirilmemiş çerçeve numunesi %2’lik hasar sınırına kadar yüklemeye tabi tutularak hasara
uğratıldıktan sonra betonarme bağ kirişlerle çerçeveye bağlanan dış perdeler ile güçlendirilerek yeniden
deneye tabi tutulacaktır. Üçüncü deneyde ise çerçeve model herhangi bir hasar olmaksızın doğrudan dış
perdeler ile güçlendirilerek üretilecek ve tersinir tekrarlı yükler altında test edilecektir. Çalışmada
güçlendirme perdelerinin alanları toplamının kat alanına oranı 0.285; perde taban kesme oranı ise 0.90’dır.
Tablo 1’ de numuneler ile ilgili öngörülen deney sırası ve temel bilgiler verilmiştir.
Tablo1. Deney yapılış sırası ve deney numunelerinin özellikleri.

Yükleme yöntemindeyse hem referans çerçeveye hem de dış perdeyle güçlendirilmiş çerçeveye yatay yükler
kuvvetli duvara mesnetli hidrolik kriko (actuator) vasıtasıyla uygulanacaktır. Deney numunesi düşey yük
oranı, N/No=0.1 olacak şekilde sağlanacaktır. Bu düşey yük oranı altında kolonların çekme kırılması
göstereceği hesaplanmıştır. Yapılan deneyler sonucunda her üç modele ait gerekli deplasman ölçümlerini
yapabilmek için muhtelif sayıda ve çeşitli yerlere deplasman ölçerler (LVDT) ve potansiyometrik cetveller
yerleştirilecektir. LVDT’lerden elde edilen veriler datalogger aracılığıyla, yük ölçümleri ise loadcell
kullanılarak bilgisayara aktarılacaktır. Loadcell’deki yük değerlerine karşılık olarak her noktadaki
deplasmanlar elde edilecek ve bunun sonucunda her üç deney numunesine ait histerisis eğrileri, göreli kat
deplasman ilişkileri, enerji yutma kapasiteleri vs. gibi parametreler grafikler ve değerlerle gösterilerek
değerlendirilecektir. Sonuç olarak deneysel çalışmalardan elde edilen veriler yorumlanarak ve her üç
modele ait deprem davranışı ortaya konulacaktır.
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DEPREM KUVVETİNE MARUZ BETONARME ÇERÇEVELERİN ÇELİK
KORNİYER VE LAMALARLA GÜÇLENDİRİLMESİ
Mehmet Uzun, 2Eyyup Erdal Yılmaz, 3M. Tolga Çöğürcü, 4Mehmet Kamanlı, 5M. Sami Döndüren
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AMAÇ
Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almaktadır. Ülkemizde tarih
boyunca birçok büyük deprem yaşanmış ve bu depremlerde önemli ölçüde can ve mal kayıpları yaşanmıştır.
Oluşan depremler sonucu yapılan incelemeler de deprem hasarların birçok farklı sebepten oluştuğu ortaya
çıkmaktadır. Yapıların ilk aşaması olan projelendirme başlayan hatalar projelerin uygulaması aşamasında
da devam etmektedir. Özellikle uygulama esnasında kolon-kiriş birleşim bölgesindeki zayıflıklar,
kolonların narin olması, güçlü kiriş zayıf kolonların imal edilmesi, taşıyıcı sistemdeki uyumsuzluklar
bunlardan başlıcalarıdır. Yapılarda oluşan bu tip hatalı imalatların sonucunda deprem davranışı
zayıflamakta ve yapı riskli hale gelmektedir. Bunu önlemek için yapılacak güçlendirme çalışmaları son
derece önem kazanmaktadır. Denenecek güçlendirme yönteminin başarılı olup olmayacağı daha önceden
deneysel olarak denenmiş bir yöntem olmalıdır.
Bu çalışmada uygulama hataları göz önüne alınarak 1/3 ölçekli mevcut yapı stoğundaki hataları
barındıran referans bir numune ve güçlendirme yapılmış numuneler karşılaştırılarak güçlendirme
tekniklerinin yeterliliği özellikle yapının elastik ötesi davranışına katkıları incelenmiştir.

YÖNTEM
Çalışma kapsamında çizelge 1’de görüldüğü gibi 3 adet betonarme tek açıklıklı iki katlı numune
üretilmiştir. Numuneler 1/3 ölçekli olarak kat yüksekliği 900 mm, açıklığı ise dıştan dışa 1500 mm olacak
şekilde tasarlanmıştır. Güçlü kiriş zayıf kolon görülmesi için kiriş boyutları 150x150 mm, kolon boyutları
100x150 mm ve çerçevenin mesnetlendirildiği temel boyutları ise 500x700x2500 mm seçilmiştir.
Numunelerde C16 beton ve S420 nervürlü çelik kullanılmıştır. Nervürsüz çelik kullanımı düşünülmesine
rağmen temin edilemediği için kullanılamamıştır. Kolon kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırması
yapılmadan Ø8/100 etriyeler tercih edilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi kirişlerde boyuna donatı olarak
6Ø10, kolonlarda 4Ø10, temellerde ise 8Ø14 kullanılmıştır. Kolonlarda temelden çıkan filizlerde bindirme
boyu kısa bırakılıp Türkiye’deki mevcut yapı stoğuna uygun hale gelmesi düşünülmüştür. Ancak bu
durumda numunedeki diğer parametrelerin etkisi tam olarak görülemeden bindirme boyu yetersizliğinden
dolayı sıyrılma oluşacağından bindirme boyu yeterli seviyede yapılmıştır.
Güçlendirilmiş numunelerde 30x30x3 mm korniyer ve 40x3 mm lama kullanılmıştır. Şekil 3’de
görüldüğü gibi çerçeveler yükleme duvarına bağlı hidrolik yardımı ile üst kirişe oransal olarak 2 alt kirişe
oransal olarak 1 kat yük vererek tersinir tekrarlanır yüke maruz bırakılmıştır. Oluşan yer değiştirmeleri
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ölçmek için şekil 4’te olduğu gibi 2 tane üst kirişe, 2 tane alt kirişe ve 1 tane temele olmak üzere toplamda
5 tane LVDT yerleştirilmiştir. Deney düzeneği şekil 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. Deney numunelerinin genel özellikleri
Deney
Numarası

Deney
Numunesinin
Özellikleri

1. Deney

Betonarme Boş
Çerçeve (RF1)

2. Deney

3. Deney

Deney Numunesi

Çelik Korniyer
ve Lamalarla
Güçlendirilmiş
Betonarme
Çerçeve (KL2)
Çelik Korniyer
ve Lamalarla
Güçlendirilmiş
Ek Olarak Çelik
Çapraz Atılmış
Betonarme
Çerçeve (KL3)

Şekil 1. Betonarme çerçevelerin donatı detayları (ölçüler cm’dir.)

Deney sonucunda güçlendirme yapılmamış numunenin pozitif çevrimde 29.59 kN, negatif
çevrimde ise 37.88 kN toplam yatay yük taşıdığı gözlenmiştir. Güçlendirme yapılan numunelerde ise
KL2’nin pozitif çevrimde 54.65 kN, negatif çevrimde ise 41.7 kN toplam yatay yük taşıdığı gözlenmiştir.
KL3 adlı numune ise pozitif çevrimde 78.4 kN, negatif çevrimde ise 70 kN yük taşımıştır (Şekil 4).

Şekil 2. Yükleme düzeneği

Şekil 3. LVDT yerleşimi

Şekil 4. Numunelere ait yük-deplasman eğrileri

Güçlendirme çalışmaları sayesinde enerji yutma kapasitesinde ciddi bir artış gözlenmiştir.
Numunelerin enerji yutma kapasiteleri sırasıyla büyükten küçüğe KL3, KL2, RF1 şeklinde olmuştur.
Yapılan güçlendirme çalışması ile süneklik ve rijitlikte önemli bir artış olmuştur. Lamalar ile yapılan sargı
sayesinde kolonlarda oluşturulan sargı etkisi artırılmıştır.
Sonuç olarak bu güçlendirme yöntemi, uygulama esnasında dikkat edilmesi gerekilen detaylara
bağlı kalındığında, basit malzemeler, basit işlemler ve kolay tedarik edilebilecek ekipmanlar ile
gerçekleştirilebilen yeterli, etkili ve ekonomik bir yöntemdir.
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METALİK SÖNÜMLEYİCİLİ ÇELİK ÇAPRAZ SİSTEMİ
Serhat Demir, Metin Hüsem
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
s.demir@ktu.edu.tr

AMAÇ:
Geleneksel çelik çaprazlar yüksek rijitlikleri sayesinde yapıların yanal ötelenmelerini sınırlandırma
konusunda başarılı olsalar da süneklik konusunda yeterli performans sergileyememektedirler. Özellikle
burkulma problemi çevrimsel davranışı olumsuz yönde etkileyerek yük taşıma kapasitesinde ani ve hızlı bir
düşüşe neden olmakta ve burkulmanın meydana geldiği katları zayıflatarak hasarların bu katlarda
yoğunlaşmasına sebep olmaktadır.
Bu çalışmada çelik çaprazların yerine ya da çelik çaprazlarla birlikte kullanılmak üzere yapıların
deprem performanslarını artıracak yüksek süneklik ve sönüm kapasitesine sahip Testere Tipi Sismik
Sönümleyici (TTSS) adı verilen bir metalik sönümleyicili çelik çapraz sisteminin tasarımı ile deneysel ve
sayısal çalışmalara yer verilmektedir.

YÖNTEM:
TTSS sistemi dış çekirdek (Şekil 1(a)) ve iç tüp (Şekil 1(b)) olarak isimlendirilen iki ayrı parçanın
birleşiminden oluşmaktadır (Şekil 1). Sönümleyici levhalar iç çekirdek boyunca orta profilin iki yanına
simetrik olarak belirli aralıklarla yerleştirilmektedir (Şekil 1(a)). İç çekirdek dış tüpün içine
yerleştirilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Testere tipi sismik sönümleyici
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Bu iki parçanın birleşimi için dış tüp boyunca sönümleyici levhalar ile aynı aralıkta ve dış tüp eksenine dik
doğrultuda oluklar bırakılmıştır (Şekil 1(b)). Bu oluklardan geçirilen yüksek dayanımlı cıvatalar ile her bir
sönümleyici levhanın dış tüpe bağlantısı sağlanmaktadır. Çerçevede köşegen doğrultusunca meydana
gelecek uzama ve kısalmalar neticesinde iç çekirdek dış tüp içinde burkulması önlenmiş çelik çaprazlara
benzer şekilde birbirine göre bağıl hareket yapmaktadır. Bir ucundan iç çekirdeğe ankastre bağlı, diğer
ucundan ise dış tüpe dönmesi serbest şekilde cıvata ile bağlı bulunan sönümleyici levhalar iç çekirdeğin dış
tüpe göre bağıl hareketi neticesinde cıvatalar vasıtası ile eğilmeye zorlanmaktadır.
Deneysel çalışmalar kapsamında 1/2 ölçekli dört farklı deney elemanı üretilmiştir. Bu deney
elemanlarından üçünü farklı özelliklerde sönümleyici levhalara sahip TTSS' ler oluştururken dördüncü
eleman karşılaştırma yapabilmek için geleneksel çelik çapraz olarak üretilmiştir. Deney elemanlarında
kullanılan sönümleyici levhaların toplam hacimsel oranı sabit tutulurken deney elemanları arasındaki
değişken levha kalınlıkları ve sayılarıdır. Deney elemanlarının boyutlandırılması deneylerde kullanılacak
olan hidrolik pistonun kapasitesi (280 kN) dikkate alınarak yapılmıştır. Deney elemanlarının çevrimsel
yükleme altındaki performansları Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapı ve Malzeme laboratuvarında
gerçekleştirmiştir (Şekil 2). Sonuç olarak TTSS geleneksel çelik çapraza göre yanal tepkiyi % 61.6
düşürdüğü halde aynı enerjiyi tüketmiştir. TTSS' nin eşdeğer viskoz sönüm oranı % 45 olarak elde
edilmiştir.

Şekil 2. Deney düzeneği
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ÇEKME ETKİSİNDEKİ LEVHA YAPIŞTIRMA GENİŞLİĞİNİN ADERANS
DAYANIMINA ETKİSİ
Zehra Şule GARİP1, Meryem BÖCEK2, Sabahattin AYKAÇ2
1

Karabük Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği, 2 Gazi Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği
zsulegarip@karabuk.edu.tr

AMAÇ:
Betonarme kirişlerin alt yüzüne çelik/karbon levha yapıştırarak eğilmeye karşı güçlendirilmesi
sıkça uygulanan bir yöntemdir. Beton bloğa gömülü çekme etkisindeki bir boyuna donatıda aderans
gerilmelerinin yüzeyin hemen arkasından gömülü serbest uca doğru azaldığı ve eşit dağılmadığı
bilinmektedir. Belirtilen yöntem ile yapılmış olan güçlendirme deneylerinde de levha aderans
çözülmelerinin momentin maksimum olduğu kiriş ortasından başlayarak uçlara doğru ilerlediği
görülmüştür. Dolayısıyla levha aderans dayanımının yapışma yüzey alanından ziyade yapışma genişliği ile
ilgili olabileceği kaygısı oluşmuş ve bu deneysel çalışma planlanmıştır. Bu hipotez ispatlanabilirse benzeri
güçlendirme deneylerinde ölçekli çalışmanın çok sağlıklı sonuçlar vermeyeceği de ortaya konulacaktır.
Şöyle ki 1/2 ve 1/1 ölçekli iki deney elemanı karşılaştırıldığında tam ölçekli deney elemanında, yapışma
genişliği 2 kat artarken, yapışma yüzeyi yarım ölçekli elemanın 4 katı olacaktır. Dolayısıyla aderans
dayanımının da 4 kat artması beklenmektedir. Ancak aderans dayanımının büyük ölçüde yapışma genişliği
ile ilgili olduğu konusundaki hipotez doğrulanabilirse dayanımdaki artışın 4 yerine 2 kat (veya beklenenden
az) artacağı ortaya konulacaktır.

YÖNTEM:
Çalışma kapsamında çelik bir kirişin çekme yüzüne epoksi ile çelik levhalar yapıştırılacak ve eğilme
etkisinde levhalarda çekme kuvveti oluşturulacaktır. Betonarme kirişlerde yapışma kuvvetini etkileyen en
önemli parametrelerden birinin betonun çekme dayanımı olduğu ve çekme dayanımı standart olan bir beton
üretiminin mümkün olmadığı bilinmektedir. Çekme dayanımındaki bu belirsizliklerin aderans dayanımına
etkisinin ne düzeyde olacağı da bilinmemektedir. Bu nedenle deneylerde standart bir dayanıma ve yüzeye
sahip olan çelik kirişler tercih edilmiştir.
Çalışmada 6 ’sı 1/2 ve diğer 6 ’sı 1/1 ölçekli olan 12 tip çelik kiriş tasarlanmıştır. Standart sapmanın
belirlenmesi amacıyla her bir tip elemandan 5 adet üretilecek ve toplamda 60 adet kiriş test edilecektir.
Deney elemanlarında temel olarak; ölçek etkisi (λ=1/2 ve 1/1), yapışma genişliği (b) ve yapışma derinliğinin
yapışma genişliğine oranı (a/b) parametre olarak ele alınacaktır.
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Tablo-1) Deney elemanlarının özellikleri
Ölçek
Eleman
Levha
Tip
a (mm) b (mm)
λ
adı (*)
kalınlığı (mm) numarası
FS1-i
1
80
80
FS2-i
2
160
160
FS3-i
3
120
80
1/1
t = 6 mm
FS4-i
4
240
160
FS5-i
5
160
80
FS6-i
6
320
160
HS7-i
7
40
40
HS8-i
8
80
80
HS9-i
9
60
40
1/2
t = 3 mm
HS10-i
10
120
80
HS11-i
11
80
40
HS12-i
12
160
80
(*)
i = 1, 2, 3, 4, 5 (Her bir tip kirişten 5 adet test edilecektir.)
FS = Tam Ölçekli (Full Scale)
HS = Yarım Ölçekli (Half Scale)

L/4

L/4

75

2P

vı

P

L/4

a/b
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0

L/4

8.b.t.h.fy
_______
L

P

200

2U200
2U200

h

75
t
a
P
50

10

b

a

c=2a+10

KESİT

P

L=890

50

Şekil-1) Deney elemanları ve yükleme sistemi
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YIĞMA DUVARLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN FARKLI TİP
LİF DONATILI HARÇ UYGULAMALARININ DENEYSEL OLARAK
KARŞILAŞTIRILMASI
Erkan AKPINAR
Kocaeli Üniversitesi
erkanakpinar@gmail.com
erkan.akpinar@kocaeli.edu.tr

AMAÇ :
Tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve toplumsal açıdan önemli bir görevdir. Bu
amaçla, zaman içerisinde hasar gören ve/veya dayanımını yitiren tarihi yapılarda, onarım ve güçlendirilme
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Tescilli tarihi yığma yapıların güçlendirilmesi, genel olarak ve
sıklıkla duvar dayanımlarının artırılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.
Yığma duvarların
güçlendirilmesinde lifli polimerlerin kullanımı üzerine literatürde çok sayıda örnek bulunmakta ve 2000’li
yılların başından bu yana epoksinin yapıştırıcı olarak kullanıldığı lifli polimer uygulamaları sıklıkla
yapılagelmektedir. Bununla birlikte kullanılan epoksinin, bu tip yığma duvarlardaki orijinal malzeme ile
uyumsuzluğu ve zamanla durabilite sorunlarına yol açtığı, literatürde yer alan bazı kaynaklarda
belirtilmektedir. Bu nedenle özellikle son yıllarda, söz konusu uygulamalar için sürekli liflere sahip ağ
örgüsünün, mevcut duvar malzeme özellikleri ile benzer özellikteki hidrolik kireç bazlı bağlayıcı
kullanılmasıyla yapılan uygulamalar geliştirilmiş ve tercih edilir hale gelmiştir.
Bahsi geçen lifli ağ örgüsü için karbon, cam, çelik vb. malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu
uygulamalarda lif malzemesi farklılığının yanında, örgü/imalat tipi ve ağ aralıkları, beklenen artışın elde
edilebilmesinde önem arz etmektedir. Bunun yanında kullanılan bağlayıcı harç karışımında, kırpık mikro
liflerin yer almasıyla elde edilecek artışın daha etkin biçimde ortaya çıkacağı açıktır. Seçenek olarak
sunulan ve halen kullanılmakta olan, bu tip malzemelerin sağladıkları etkilerin kıyaslandığı çalışmalar,
sınırlı sayıda bulunmaktadır. Söz konusu farklılığın tespit edilmesine ve faklı malzemelere göre elde
edilecek faydanın ortaya konulmasına yönelik çalışmalara, halen ihtiyaç olduğu açıktır. Bu çalışmalar aynı
zamanda, halihazırda eksiklikler bulunan ilgili uygulamaların hesaplamalarına da altık oluşturacaktır.
Yapılması planlanan çalışmada, yukarıda da belirtildiği üzere, farklı tip lifli ağ kurgularının duvar
numuneleri üzerindeki etkilerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM:
Çalışmada, sürekli yapıya sahip karbon, alkali dayanıma sahip cam ve çelik liflerin kullanılması,
aynı zamanda farklı ağ geometrilerine sahip konfigürasyonların denenmesi planlanmaktadır. Bazı
numunelerde bu uygulamaların yanı sıra, mikro lifli harç kullanılması ve optimal bir sonuç elde edilmesi
planlanmaktadır. Yatay yükleme olarak hem monotonik hem de çevrimsel yükleme tercih edilecek olup,
böylelikle ilgili yükleme durumlarında elde edilecek performans farklılıklarına ulaşılabilmesi
hedeflenmektedir. Testler sırasında, iki farklı eksenel yük seviyesinin kullanılması amaçlanmaktadır.
Tuğlaların, yasal olarak yıkılmış tarihi yapılardan elde edileceği öngörülmektedir. Hidrolik kireç harcının
kullanılacağı duvar numunelerine ait boyutların, 190 x 1400 x 1400 mm olması kararlaştırılmıştır.
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Deneysel çalışma sonucunda elde edilen verileri ve literatürdeki bazı sonuçları kullanarak, lif
donatılı harç ile güçlendirme için pratik tasarım denklemlerinin üretilmesi planlanmaktadır. Deney
numunesine ve test düzeneğine ait genel görünüşler, Şekil 1 a ve b’de yer almaktadır.

(a)

(a)
Şekil 1. Planlanan çalışmadaki deney numunesine ve test düzeneğine ait genel görünüşler
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POLİMER (FRP) BETON DONATISININ ADERANSINI VE KENETLENME
BOYUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Boğaçhan Başaran1, Mehmet Fethi Ertenli2, Selçuk Baş3, İlker Kalkan4,
Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Merkez, Amasya
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 78050 Merkez, Karabük
3
Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 74110 Merkez, Bartın
4
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 71450, Yahşihan, Kırıkkale
E-posta: bogachan.basaran@amasya.edu.tr; m.fethiertenli@karabuk.edu.tr; sbas@bartin.edu.tr;
ilkerkalkan@kku.edu.tr
1

2

AMAÇ:
Özellikle donatı korozyonu tehlikesi ile karşı karşıya olan betonarme yapılarda yapının kullanım
ömrünü uzatması sebebiyle tercih edilen lifli polimer (FRP) donatıların betona tutunma özelliklerini
belirleyen 13 farklı etken vardır. Bu etkenler, donatıdaki liflerin ve reçinenin çeşidi, donatı elastisite
modülü, donatı çubuğunun yüzey özellikleri, donatı çapı, donatı çubuğunun betona gömülme derinliği,
beton basınç dayanımı, beton lif muhtevası, donatı pas payı, donatılar arasındaki mesafe, donatı yerleşim
konumu, donatının maruz kaldığı çevre şartları, betonda enine donatının varlığı ve oranıdır. Geçmişte bu
konu ile ilgili yapılmış çalışmalar, bu değişkenlerin tümünün etkisini göz önüne almaktan uzaktır. Ayrıca
bu çalışmalarda, deney değişkenlerinden birinin aderansa etkisi araştırılırken, deneyler diğer değişkenlerden
izole edilememiş, yani diğer değişkenler tüm deneylerde sabit tutulmamıştır. Mevcut çalışmada, toplam 94
adet bindirme ekli kiriş deneyi yapılarak, aderansı etkileyen tüm değişkenler ve bu değişkenlerin etkileri
araştırılacaktır. Deney tasarımında bir değişkenin etkisi incelenirken diğer değişkenlerin tümünün sabit
tutulması yoluyla güvenilir sonuçlara ulaşılmasına dikkat edilmiştir.

YÖNTEM:
Bu çalışma kapsamında yapılacak olan 94 adet bindirme ekli kiriş deneyi yardımıyla, FRP donatının
lif çeşidi (cam, bazalt ve karbon), donatı yüzey özellikleri (kumlanmış, sargılı ve nervürlü), donatı çapı (6,
8 ve 12 mm), beton basınç dayanımı (C25, C40, C60 ve C80 beton sınıfları), donatı elastisite modülü (42.5,
52.5 ve 65 GPa), pas payı (donatı çapının 2.5, 3.5 ve 5 katı), donatı kenetlenme boyu (400, 600 ve 800 mm),
donatı çubukları arasındaki mesafe (donatı çapının 2.5, 3.5 ve 5 katı) ve kiriş etriyesi (Φ8/50 ve Φ8/100
mm) değişkenlerinin FRP ile beton arasındaki aderansa etkisi incelenecektir. ACI 408R-03 [1], ASTM
standartları [2-4] ve RILEM standartları [5-6], beton-FRP aderansının belirlenmesinde kullanılmak üzere,
doğrudan çekip çıkarma, kiriş sonu, Belçika mafsallı kiriş, bindirme ekli kiriş ve basit kiriş deneyleri gibi
farklı yöntemleri önermektedir. Uygulama kolaylığı sebebiyle, doğrudan çekip çıkarma deneyi en çok
rağbet gören deney yöntemi olma özelliğini taşımaktadır. Ancak, çekip çıkarma deneyindeki yükleme
koşulları ve donatı davranışı, bir eğilme elemanındaki çekme donatı çubuğunun koşulları ve davranışını tam
manasıyla yansıtmamaktadır. Bu sebeple, doğrudan çekip çıkarma deneyinin sadece farklı deney
değişkenlerinin aderansa etkisinin belirlenmesinde ve karşılaştırma yapılmasında kullanması uygun
görülmektedir. Diğer deney yöntemlerinden kiriş sonu ve Belçika mafsallı numune deneylerinde ise her
deney elemanında sadece bir donatı çubuğu bulundurulması mümkün olduğundan, bu deneyler donatılar
arası mesafenin ve etriye oranının aderansa etkisinin araştırıldığı mevcut çalışma için uygun değildir.
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Eğilme elemanlarında yer alan çekme donatı çubuklarının yükleme koşullarını en iyi şekilde yansıtan ve
donatı çubukları arasındaki mesafe ve etriye oranı dahil tüm deney değişkenlerinin incelenmesine izin veren
bindirme ekli kiriş deneyi yöntemi tercih edilmiştir.
Bindirme ekli kiriş deney numuneleri, 200x350 mmxmm en kesite ve toplam 2000 mm uzunluğa
sahiptir (Şekil 1). Bu kirişler, dört noktalı eğilme altında test edilerek, bindirme ekinin bulunduğu açıklık
orta bölgesinde sabit moment ve sıfır kesme ortaya çıkması sağlanacaktır. Bu şekilde, bindirme ekinin
sadece eksenel çekme kuvvetine maruz kalması ve kesme kuvvetlerinden etkilenmemesi hedeflenmektedir.
Bütün kirişlerde iki ayaklı 75 mm aralığa sahip S420 sınıfı Φ8 etriyeler kullanılarak, kesme açıklıklarında
diyagonal çatlakların davranışı etkilemesi engellenecektir. Bindirmeli ek bölgesindeki ve kiriş açıklık ortası
kesitindeki birim deformasyonların ölçülmesi için açıklık ortasında 3 adet, donatı sıyrılmasını ölçebilmek
için boyuna donatı uçlarında 2 adet olmak üzere toplam 5 adet deplasman ölçer kullanılacaktır. Yük, birim
deformasyon ve deplasman ölçümleri, bir veri toplama sistemi aracılığı ile toplanarak bilgisayarda
görüntülenecek ve kaydedilecektir. Deneylerde ilk olarak aynı deney gurubunda olan farklı bindirme eki
uzunluğuna sahip (200, 400 ve 600 mm) kiriş numuneleri test edilerek, kirişlerin moment-eğrilik
diyagramları yardımıyla çekme donatılarında oluşan çekme gerilmeleri hesaplanacaktır. Donatıda oluşan
maksimum çekme gerilmeleri ile kenetlenme boyu değerleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik yardımıyla,
deney gurubunda olan kirişlerin standart bindirme boyları belirlenecektir. Kontrol deneylerinde ise
bindirme boyu değerleri, gerekli bindirme boyu değerinden (400mm) düşük tutulacaktır. Kontrol deney
sonuçları, 400 mm bindirme ekli kiriş sonuçlarıyla karşılaştırılarak, regresyon analizleri yardımıyla
kenetlenme boyu bağıntısına ulaşılacaktır.

Şekil 1. (a) Deney Numuneleri; (b) Deney Düzeneği

KAYNAKLAR:
1. ACI 408R-03 (2003). "Bond and Development of Straight Reinforcing Bars in Tension", American
Concrete Institute (ACI), Farmington Hills, MI, ABD.
2. ASTM A944-10 (2015). "Standard Test Method for Comparing Bond Strength of Steel Reinforcing Bars
to Concrete Using Beam-End Specimens", ASTM, West Conshohocken, PA, ABD.
3. ASTM D7913/D7913M-14 (2014). "Standard Test Method for Bond Strength of Fiber-Reinforced
Polymer Matrix Composite Bars to Concrete by Pullout Testing", ASTM, West Conshohocken, PA, ABD.
4. RILEM RC 5 (1982). "RC 5 Bond Test for Reinforcement Steel. 1. Beam Test", RILEM
Recommendations for the Testing and Use of Constructions Materials, Paris, Fransa.
5. RILEM RC 6 (1983). "RC 6 Bond Test for Reinforcement Steel. 2. Pull-out Test", RILEM
Recommendations for the Testing and Use of Constructions Materials, Paris, Fransa.
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BETONARME KİRİŞ BOŞLUKLARININ DAVRANIŞA ETKİSİ
Talip DEMİRAL, Fatih ALTUN
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri
talipdemiral@gmail.com; faltun@erciyes.edu.tr

AMAÇ:
Günümüzde yapılan konut, iş merkezi ve sanayi yapıları gibi birçok alanda uygulanan yerinde
dökme beton uygulamasından önce veya daha sonra kiriş elemanlarının içerisine elektrik kablo boruları,
buatlar, tesisat için kiriş elemanda oluşturulan vb. boşluklar ile yaş numune beton dayanımının düşük
çıkması nedeniyle kiriş elemanından karot alınmasından kaynaklanan boşlukların kiriş elemanının
davranışına etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı kiriş elemanının sıklaştırma bölgesinde (2h) kalan ve
tarafsız eksende oluşturulacak %20, %40 ve %60 oranında boşluklar ile referans kiriş elemanından çıkan
sonuçların karşılaştırılması yapılacaktır.
Şu an yapılmakta olan yapılarda veya mevcut yapılarda yukarda belirtilen boşluklar ile çok sık
karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda şantiyelerde veya mevcut yapılarda basit harçlar ile boşlukların
doldurulma işlemi gerçekleşmektedir. Kirişlerin o bölgesinde bulunan etriyeler kesilerek kirişlerde meydana
gelen kesme kuvvetini karşılayan eleman yok edilmektedir. Yapılacak olan deneylerde çıkan sonuçlar bu
boşlukların ne kadar büyük olması gerektiğini ya da olmaması gerektiği hakkında bilgi verecektir.

YÖNTEM
Serbest boyutu 400 cm olan ve uç noktasından 110 cm uzaklıktaki mesafenin tarafsız ekseninde
%20, %40 ve %60 boşluk oranına sahip 2' şer adet boşluklu kiriş ve 2 adet referans kirişten toplamda 8 adet
numune üretilmiştir.
Net kiriş açıklığı (Lnet) 300 cm olarak üretilen kirişler, yüksekliği 105 cm, genişliği 50 cm ve
uzunluğu 190 cm olan 2 adet destek ayaklar üzerine yerleştirilecektir. Destek ayaklar üzerine yerleştirilecek
olan kirişler 2 adet IPE270 çelik elemanından üretilecek olan ve arasında 2 noktadan kiriş elamanlarını
sabitlemek amacıyla bırakılan boşluklardan millerle destek ayaklara oturtulacaktır. Uygulamada kiriş kolon
birleşim bölgeleri ankastre davranış göstermesinden, elemanların dönmemesi için alt ve üst bölgeleri çelik
plakalarla ankastre olması sağlanacaktır. (Not: Yükleme düzeneği hazırlanırken (Alptuğ ÜNAL, Doktora
Tezi, Selçuk Üniversitesi) faydalanılmıştır).
Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi kiriş alt bölgesinde yukarı doğru hidrolik pompa yardımıyla
iki noktadan yükleme yapılacaktır. Yapılan yüklemelerin elemanlarda meydana getireceği şekil
değiştirmeler LCT deplasman ölçeler ile belirlenecektir.
Yüklemeler sonucunda meydana gelen kiriş elemanlarının, yük-deplasman, tüketilen enerjideplasman ve moment-eğrilik diyagramları oluşturulacaktır. Bu sonuçlar referans kiriş ile ve boşluk oranı
farklı olan kirişlerle karşılaştırılarak sonuçlar ortaya konacaktır. Sonuçlara bakılarak gerekli önerilerde
bulunulacaktır.
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SABİT DİKDÖRTGEN KESİTLİ KİRİŞLERİN FARKLI MESNET
KOŞULLARINDA KESME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Mehmet Kamanlı, 2Alptuğ Ünal

1
1,2

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
1
mkamanli@selcuk.edu.tr, 2alptugunal@gmail.com

AMAÇ:
Literatürde kirişler ile ilgili yapılan deneysel çalışmalar incelendiğinde, üretilen kiriş elemanlar
basit mesnetli olarak üretilip test edilmiştir. Bu yaklaşım betonarme köprü kirişleri gibi yapı elemanlarında
doğru bir yaklaşım olmasına rağmen, betonarme binalardaki kiriş sistemine göre eksik olabileceği
düşünülmektedir. Betonarme binalardaki kirişler kolonlara bağlandığından, kiriş mesnetleri ne tam olarak
ankastre mesnet ne de tam olarak basit mesnet olarak çalışmaktadır. Fakat betonarme binalardaki kirişlerin
mesnetlerinin ankastre mesnet şartına daha yakın olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple yapılan bu çalışmada
basit mesnet ve ankastre mesnet tiplerinin kiriş kesme dayanımına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla basit
mesnet ve ankastre mesnet tiplerinde oluşturulacak betonarme kirişlerde a/d oranının değişiminin de
incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kirişlerin kesme davranışını etkileyen en önemli parametrelerden bir
tanesi kesme donatısı oranıdır. Yapılan bu çalışmada mesnet şartları ve a/d oranlarının yanı sıra kesme
donatısı oranının kiriş kesme davranışına etkisi de incelenmiştir.

YÖNTEM (12 PT KOYU TIMES ROMAN):
Yapılan bu çalışmada, 1/1 ölçekli, 16 adet betonarme kiriş, 4 noktalı eğilme düzeneğinde test
edilmiştir. Bu deney elemanlarından 4 tanesi basit mesnetli ve 12 tanesi ankastre mesnetlidir. Çalışma
kapsamında üretilen numunelerde a/d oranı 1.0, 2.0 ve 3.0 olarak alınmıştır. Ayrıca diğer bir değişken olan
enine donatı miktarında ise bir grup etriyesiz ve birer grup 8/7.5, 8/15 ve 8/30 olacak şekilde üretilmiş
ve test edilmiştir. Deneysel çalışma sonucu elde edilen verilere bağlı olarak yük-deplasman, rijitlik, enerji
tüketimi ve moment-eğrilik grafikleri çizilmiştir. Her bir deney için çizilen bu grafikler ile deneylerde
meydana gelen çatlaklar ve hasar oluşumlarına göre, deney sonuçları yorumlanmış ve deneyler birbirleri ile
karşılaştırılmıştır.
Literatürde birçok çalışmada küçük ölçekli numuneler kullanıldığından deney elemanlarına üstten
yük vermek suretiyle yükleme yapılmıştır. Ancak yapılacak olan bu çalışmada deney numuneleri gerçek
boyutlu olduğundan böyle bir yükleme düzeneği kullanılamamıştır. Bu sebeple yüklemenin alttan yani
döşeme üzerine konulacak bir hidrolik silindir yardımıyla yapılması düşünülmüştür. Dolayısıyla yükleme
düzeneğine deney elemanları ters bir şekilde konulmuş ve yükleme bu şekilde gerçekleşmiştir. Bunun
yanında laboratuvar döşemesinden yükleme yapılacağı için kiriş mesnetleri de kirişin mesnet bölgelerinin
üzerinde yer almıştır. Çalışmada basit ve ankastre mesnetli numuneler bulunduğundan deney düzeneği her
iki mesnet durumuna göre ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil 1 (a)’da gösterilen deney düzeneği
basit mesnetli numuneler için tasarlanmıştır. Burada üst mesnet bölgelerinin altı ile kiriş arasında kalan yere
miller yerleştirilerek basit mesnet şartlarının sağlanması hedeflenmiştir. Basit mesnetli numunelerin
deneyleri yapılırken alt destek ile kirişin arası boş bırakılmış böylece kiriş mesnetlerinin rahat bir şekilde
dönmesi sağlanmıştır.
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Şekil 1.(b)’de gösterilen deney düzeneği ankastre mesnetli numuneler için tasarlanmıştır. Ankastre
mesnetli numunelerde kiriş mesnet bölgelerinin altına ve üstüne plakalar yerleştirilmiştir. Daha sonra
yüksek dayanımlı millerde bulunan yivler sayesinde deney numunelerini mesnet bölgeleri iyice
sıkılaştırılmış ve mesnet bölgelerinin dönmesi engellenerek ankastre mesnet şartlarının oluşması
sağlanmıştır.

(a)
(b)
Şekil 1. Yükleme düzenekleri (a) Basit mesnetli numuneler için (b) Ankastre mesnetli numuneler için

Test edilen deney elemanlarında Yük-Orta Nokta Deplasmanı Grafikleri, Eğim Açısı (Rijitlik)
Grafikleri, Kümülatif Tüketilen Enerji Grafikleri ve Moment-Eğrilik Grafikleri çizilerek sonuçlar
yorumlanmıştır (Şekil 2).
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ANKRAJLARIN ÇATLAKLI BETONDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Yavuz S. Çavunt, Derya Çavunt, Alper İlki
İstanbul Teknik Üniversitesi
cavunt@itu.edu.tr, onderd@itu.edu.tr, ailki@itu.edu.tr

AMAÇ:
Ankrajlar yapısal veya yapısal olmayan uygulamalarda bağlantı elemanı olarak sıklıkla
kullanılmaktadır. Mekanik ve kimyasal bağlı olarak sınıflandırılan ankrajlar kullanım amacına bağlı olarak
farklı yükleme durumlarına maruz kalmaktadır. Bu yükler altında ankrajların göstereceği performans
yapılan uygulamanın performansını doğrudan belirlemektedir. Hedeflenen performansın sağlanması, uygun
ankraj sisteminin seçilerek, tasarımının ve uygulamasının belirli standart kriterlerine göre yapılması
durumunda mümkün olmaktadır.
Ülkemizde ankraj tasarımı ve ankraj performansının değerlendirilmesine yönelik ulusal bir
doküman bulunmamaktadır. Genel olarak tasarım aşamasında yabancı kaynaklı teknik dokümanlardan
faydalanılmakta olup çoğu zaman seçilen ankraj sisteminin bu teknik dokümanlarda yer alan uygunluk
kriterlerine göre değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Bu uygunluk kriterlerinin biri de, betona uygulanan
ankraj sistemleri için servis yükleri altında betonun çatlamış kabul edilmesi gerektiğidir. Betonun çatlaması
durumunda, ankraj sisteminin yük taşıma kapasitesi ve sıyrılma davranışı önemli derecede etkilenmektedir.
Kimyasal bağlı ankrajların betonun çatlaması durumundaki performansının çeşitli deneysel parametreler
altında incelenmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında
kapsamlı bir proje yürütülmektedir. Bu bildiri kapsamında projede yararlanılan test yöntemi ele alınmıştır.

YÖNTEM:
Betonarme yapılarda gerek servis yüklerinin oluşturduğu iç kuvvetlerden gerekse sıcaklık değişimi
ve büzülme gibi etkilerin oluşturduğu çekme gerilmelerine bağlı olarak çatlak oluşumu gerçekleşmektedir.
Betona sonradan ekilen bir ankraj üzerinden geçen çatlak, ankrajın yük taşıma kapasitesinde bir düşüşe
sebep olabilmektedir. Bu dayanım kaybı başta çatlak genişliği olmak üzere, çatlağın biçimine, kullanılan
yapıştırıcının türüne ve delik koşulları gibi etkenlere bağlıdır. Bu yüzden, ankraj tasarımı yapılırken ankrajın
uygulanacağı betonun çatlamış ya da çatlamamış kabul edilmesi tasarım üzerinde oldukça etkilidir.
Dolayısıyla tasarımcının kullanım amacına uygun ankraj sistemini seçmesi önemli olmaktadır. Kimyasal
bağlı ankrajların tasarımı için Avrupa Teknik Onaylar Organizasyonu (EOTA) tarafından hazırlanan
Avrupa Teknik Onayı Kılavuzu (ETAG) TR029 tasarım dokümanı yaygın olarak kullanılırken, ankraj
sistemlerinin yeterliklerinin değerlendirmesi aynı kılavuza bağlı ETAG001 teknik onay kılavuzunda yer
olan esaslara göre belirlenmektedir. ETAG TR029`da tasarımda betonun çatlamış olarak kabul edilmesi
önerilmekte olup yalnızca, çekme gerilmesinin oluşmayacağının hesap ile gösterilmesi halinde betonun
çatlaksız kabul edilebileceği belirtilmiştir. Servis yükleri altında ortaya çıkan bu çatlakların genişliği 0.3
mm olarak belirtilirken, yine servis yükleri altında fakat zaman zaman ortaya çıkan aşırı yüklerden dolayı
oluşacak çatlakların genişliği ise 0.5 mm olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda, çatlamış betondaki ankraj
sistemi tasarımı için gerekli karakteristik yapışma dayanımı yukarıda belirtilen çatlak genişlikleri dikkate
alınarak teknik onay kılavuzundaki (ETAG001) esaslara göre belirlenir.
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Bu bildiri kapsamında sunulan çalışmada, C20/25 sınıfı betondan imal edilmiş plaklar üzerine M12
saplamalar kullanılarak ekilmiş kimyasal bağlı ankrajların 0.3 mm ve 0.5 mm çatlak genişliğinde çekme
etkisi altındaki davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Ankrajların belirlenen çatlak genişliğinde test
edilmesi için çatlağın ankrajın ekili olduğu bölgeden ankraj deliği boyunca geçmesi gereklidir. Bu sebeple
beton kontrollü bir şekilde çatlatılarak ankrajın ekileceği bölge önceden belirlenmiştir. Ayrıca oluşturulan
çatlak, ankraj ekiminden önce kapanarak doğal haline geri dönebilmelidir. Bu durum ancak çatlak
düzlemine dik doğrultuda yerleştirilen ve çatlak genişliğinin kontrolünü sağlayan donatılar ile mümkün
olmaktadır. Bu donatılar belirlenen çatlak genişliğinde elastik davranış göstererek betonun düzgün ve
kontrollü olarak çatlatılabilmesini sağlamalıdır. Çalışmada betonun çatlatılabilmesi için literatürde önerilen
bir yöntem tercih edilmiştir. Bu yönteme göre özel olarak tasarlanmış kamaların beton içinde önceden
bırakılmış deliklere kama yuvalarıyla birlikte yerleştirilip çekiç ile çakılarak betonun çatlatılması
sağlanmıştır (Şekil 1). Beton, kamalar ile çatlatılıp kılcal çatlak oluşumu gözlemlenerek ankraj ekimi için
delik açımının yapılacağı bölgeler belirlenmiştir. Daha sonra kamalar deliklerden çıkarılarak çatlakların
kapanması sağlanmıştır. Çatlaklar kapandıktan sonra ankraj ekimi için belirlenen çaplarda delik açımı
yapılıp delikler temizlenerek ankraj ekimine hazır hale getirilmiştir. Açılan deliklerden çatlağın delik
boyunca geçmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla kamalar tekrar yerleştirilip çatlaklar belirgin hale gelinceye
kadar çatlak açım işlemi tekrarlanmıştır. Belirginleşen çatlakların delik boyunca geçip geçmediği kontrol
edilerek ankraj ekiminin yapılması için kamalar tekrar çıkarılıp çatlağın kapanması sağlanmıştır (Şekil 1).
Ankraj ekiminin ardından deney için hedeflenen çatlak genişliğinin ölçülmesi amacıyla çatlak doğrultusuna
dik yerdeğiştirme ölçerler yerleştirilmiştir. Kamalar son kez yerleştirilip çatlaklar hedef çatlak genişliğine
kadar kontrollü bir şekilde tekrar açılarak çekme testi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Çatlaklı betonda ankraj testi düzeneği ve çatlağın görüntülenmesi
ETAG001`e göre kimyasal bağlı ankrajların karakteristik yapışma dayanımı sınırlandırılmış test
düzeneği ile izin verilen minimum gömülü derinlikte ekilmiş ankrajlar ile belirlenir. Sınırlandırılmış test
düzeneği betonun konik göçme mekanizmasını engelleyerek ankrajın sıyrılmasını sağlamak amacıyla
kullanılır. Böylelikle uniform gerilme dağılışı kabulüyle kimyasal bağlı ankrajın yüzey alanında oluşan
gerilme hesaplanabilmektedir. İzin verilen minimum gömülü derinlik ankraj çubuğu çapının dört katından
ve 40 mm `den az olmayacak şekilde belirlenir. Bu derinlik ankraj çubuğunun kopma dayanımına erişmeden
sıyrılmasını sağlamalıdır. Çalışmada kullanılan M12 ankrajlar için minimum gömülü derinlik 70 mm olarak
alınmıştır. Çatlaklı betonda 0.3 mm ve 0.5 mm çatlak genişliğinde test edilen kimyasal bağlı ankrajların test
sonuçları çatlaksız betonda elde edilen test sonuçlarıyla karşılaştırılarak davranış performansları
incelenmiştir.
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GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR NUMUNELERİNİN ÜÇ NOKTALI
KESME DENEYLERİ İLE KAYMA DAYANIMLARININ BELİRLENMESİ
Berna İSTEGÜN ve Erkan ÇELEBİ
Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye
bernaistegun@sakarya.edu.tr

AMAÇ:
Yığma yapıların ana bileşeni olan duvarlar, süneklikten yoksun olmaları nedeniyle ve yetersiz
kesme gerilmesi-kayma mukavemeti kapasitelerinden ötürü son yıllarda meydana gelen depremlerden
büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Şiddetli depremlerden sonra meydana gelen ölümlerin veya ölümcül
yaralanmaların çoğu, yığma yapıların hasar görmesi veya çökmesinden kaynaklanmıştır.
Ülkemizde, mühendislik hizmeti almamış önemli ölçüde yığma yapı stoku bulunmaktadır. Söz
konusu hasar ve kayıpları minimize etmek maksadıyla mevcut yapıların depreme dayanıklılığını,
stabilitesini ve süneklik kapasitelerini etkin güçlendirme yöntemleri ile arttırmak mümkündür. Kompozit
sismik tekstil malzemelerinin duvar yüzeyine harici olarak uygulanması, bahsi geçen yapıların
güçlendirilmesinde sık kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Bu çalışmada, kompozit sismik tekstil
malzemesi kullanılarak güçlendirilen ve güçlendirme olmaksızın ele alınan düşey boşluklu tuğla duvar
elemanlarının kesme gerilmeleri altındaki mekanik davranışları ve çatlama biçimleri deneysel olarak
incelenmiştir. Gerçekleştirilen deneylerde, numunelere düşey yönde yükleme yapılarak ilgili numuneler
harç-tuğla ara yüzeyinden kaymaya zorlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, tüm numuneler için kuvvet-yer
değiştirme eğrileri dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

YÖNTEM:
Sakarya Üniversitesi’nin yapı malzemesi laboratuvarında yürütülen deneylerde yükleme hızı 1.5
mm/dk olan basma-çekme test cihazı kullanılarak; üçlü numuneler düşey yüke tabi tutulup, tuğla duvarharç ara yüzeyinden kaymaya zorlanmıştır. Eğilme momentinin etkisini azaltmak ve uygulanan yükü
düzgün bir şekilde aktarabilmek amacıyla, üçlü numunenin orta tuğlası üzerine çelik levha yerleştirilmiştir.
Dış tarafta kalan iki tuğla ise rijit iki L profil tarafından tutularak mesnet koşulları oluşturulmuştur. Deneysel
çalışmanın sonuçları, 50 kN düşey kuvvet kapasitesine sahip yük silindirine entegre edilmiş bir yer
değiştirme sensörü tarafından kaydedilmiştir. Üç noktalı kesme deneyinin şematik gösterimi verilmiş olup,
ts1=30 mm, ts2=12 mm ve ts3=12 mm’dir (Şekil 1).

Şekil 6. Deney düzeneği şeması ve test cihazı
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Numunelerin oluşturulduğu bloklar, yığma türden düşey boşluklu fabrika tuğlası olup; boyutları 19*29*13.5
cm’dir. D1R00 kodlu numuneler referans numuneleri, D1G02 ve D1G03 kodlu numuneler ise
güçlendirilmiş numuneleri ifade etmektedir. Her bir deney seti aynı özellikte 3 adet numune içermektedir.
Güçlendirme işlemi, alkali dayanımlı cam elyaf (AR) ve polipropilen liflerden örülmüş çok eksenli sismik
tekstil malzemesinin, düşey boşluklu tuğla duvar elemanları ile oluşturulan deney numunelerinin
yüzeylerine tek taraflı uygulanması (2 cm kalınlığında) ile gerçekleştirilmiştir. Sismik kumaşın numune
yüzeyine yapıştırılabilmesi için farklı özelliklerde iki sıva kullanılmıştır.
Tablo 2. Yapıştırma sıvaları ve derz harcının mekanik özellikleri

Beyaz çimento ve
doğal su kireci
esaslı sıva (D1G02)
14 N/mm2
Basınç Dayanımı (28 gün)
4 N/mm2
Eğilme Dayanımı (28 gün)

Cam kürecik
esaslı sıva
(D1G03)
3,5 N/mm2
2.9 N/mm2

Çimento
Harcı
1.32 N/mm2
0.41 N/mm2

Şekil 7. Hibrit çok eksenli sismik tekstil malzemesi

Şekil 8. Her bir deney setine ait bir numunenin deney öncesi ve sonrasındaki durumları

Bütün numuneler için fv kayma gerilmesi EN 1052-3’e göre hesaplanmıştır. D1G02 kodlu numuneler,
güçlendirilmiş diğer deney setine (D1G03) kıyasla daha sünek bir davranış gösterirken; referans numuneler
ise yük taşıma kapasitesi, kayma mukavemeti ve tüketilen enerji bakımından yetersiz kalmışlardır. Bu
çalışmada, yığma yapıların deprem performansının basit iyileştirme teknikleriyle artırılabileceği
vurgulanmıştır. Gerçekleştirilen 9 adet deneye ait kuvvet-yer değiştirme eğrileri karşılaştırmalı olarak
verilmiştir (Şekil 4).

Şekil 9. Kuvvet-Yerdeğiştirme İlişkilerinin Karşılaştırılması
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PERDE KONUMUNUN YAPI DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Boş satır (Times Roman 11
Mohammed KAMAL ALI ALI1, Prof. Dr. Fatih ALTUN2
1,2

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ, TÜRKİYE
civil_mehmet@yahoo.com, faltun erciyes.edu.tr

Boş satır (Times Roman

AMAÇ :
Depremin yaygın bir şekilde etkili olduğu ülke topraklarımızda ve diğer ülkelerde yapılacak olan
yapıların deprem sırasında oluşan yatay etkiler altında kabul edilebilir sınırlar içerisinde davranış
göstermelidir. İşte bunun sonucu olarak perdeli çerçeveli taşıyıcı sistemlerin kullanımı kaçınılmaz hale
gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı yapıya gelen yüklerin çerçeveli sistemlerle perdeli-çerçeveli sistemlerde
taşıyıcı elemanlara dağılımlarını incelemek ve karşılaştırmaktır. Taşıyıcı sistemde perde yerleri
değiştirilerek inceleyip sonuçları karşılaştırmaktır. Yüksek yapılarda taşıyıcı sistemler kullanılan malzeme,
yapı yüksekliği, kat adedi ve yapının işlevine göre çeşitlilik gösterir.
Bu çalışma ile araştırılacak olan çerçeve sistem içinde perdenin yerdeğişmesi sistemi nasıl etkiler,
tepe nokta deplasmanları nasıl değişir, tersinir - tekrarlanır yükleme altında kolonlar ve perde donatılarda
oluşan şekil değiştirme diyagramları karşılaştırıldığında nasıl bir sonuç elde edilir.
Boş satır (Times Roman 11

YÖNTEM:
Tez çalışması deneysel ve analitik olarak iki kısımda gerçekleştirilecektir. Tez çalışmasının
deneysel kısmı Erciyes Üniversitesi Melikgazi Belediyesi Deprem Araştırma Laboratuvarında
gerçekleştirilecektir. Analitik çalışmada kullanılan 5 adet numune (1 perdesiz referans çerçeve ile 4 perdeli
çerçeve) laboratuvar ortamında üretilecektir. Laboratuvarda bulunan yükleme duvarından faydalanılarak,
1/2 ölçeğinde tasarımı yapılmış betonarme numuneler deneye tabi tutulacaklardır. Hidrolik krikolar
vasıtasıyla, sisteme eksenel ve tersinir yatay yük altında davranışı incelenecektir. Yapılan deneyler ile
numunelerde çatlak dağılımları, tepe noktaları yerdeğiştirmeleri, burulma dayanımları, dönme açıları gibi
bulgular değerlendirilecektir.
Tez çalışmasının analitik kısmında tasarlanan 1 adet perdesiz üç boyutlu betonarme çerçeve
(referans olarak) ve 4 adet üç boyutlu çerçeve içinde ve farklı konumlarda bulunan perdeler sonlu eleman
programı kullanılarak modellenecektir. Numunelerin doğru modellenmesi analiz sonuçlarının gerçekçiliği
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, sonlu eleman programlarında çerçeveler ve perdeler
modellerken yapılması gereken kabuller ve varsayımlar ile çerçeve ve perde duvar modelleme teknik ve
yöntemleri araştırılacaktır. Deney düzeneğindeki yüklemenin sonlu eleman programında en uygun şekilde
nasıl uygulanacağı belirlenecektir. Modellenen betonarme numuneler yapılan yüklemeler altında analiz
edilerek, analiz sonuçları değerlendirilecektir. Yapılan analizler ile tepe noktaları yerdeğiştirmeleri, burulma
momenti değerleri, dönme açıları ve kolon ve perdelerde oluşacak θ açıları elde edilmeye çalışılacaktır.
Sonuç olarak analitik ve deneysel çalışmalardan elde edilen veriler karşılaştırılacaktır. Perde
duvarların farklı konumu sistemin deprem yükü altında nasıl etkilendiği incelenecek.
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Kurulması planlanan deney düzeneği, 1/2 ölçeğinde tasarımı yapılmış 5 adet numunenin bir perdeli
çerçevenin (Model 3) olanın kolon, kiriş ve betonarme perdenin donatı planları ve çerçeveye yapılacak olan
temel ile döşeme detayları aşağıda gösterilmektedir.

Şekil 10. Deney Düzeneği

Şekil 11. Numunelerin Planı
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SIKIŞTIRILMIŞ KİL DUVARLARIN ÇEVRİMSEL YÜK ALTINDAKİ YAPISAL
DAVRANIŞLARININ KARŞILATIRMALI ANALİZİ
Mehmet Emin Arslan ve Mehmet Emiroğlu
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
mehmeteminarslan@duzce.edu.tr, mehmetemiroglu@duzce.edu.tr

AMAÇ:
En eski yığma yapım tekniklerinden biri olan sıkıştırılmış kil duvarlar ile yapılmış birçok antik bina
günümüzde hala ayakta durmaktadır. Her ne kadar eski bir yapım tekniği olsa da, yenilenebilir malzemelerle
inşa edilmesi, sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunumu, düşük karbon ayak izi gibi üstün özellikleri
sayesinde tüm dünyada yeniden kullanımı artmaktadır. Ancak, yapısal eleman davranışları hakkındaki bilgi
birikimi oldukça kısıtlı kalmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada farklı karışım oranlarına sahip sıkıştırılmış
kil duvarlar ile tuğla ve gazbeton duvarların yapısal davranışları yatay çevrimsel yükleme altında
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

YÖNTEM:
Çalışmada, takviyesiz (stabilizasyon olmadan), %10 çimento takviyeli, %10 çimento ve %1 cam
lifi takviyeli, %5 çimento ve %5 yüksek fırın cürufu takviyeli olmak üzere 4 farklı sıkıştırılmış kil duvar
elemanları üretilmiştir. Antik bir yapım tekniği olan sıkıştırılmış kil duvarların performanslarının
günümüzde yaygın olarak kullanılan eşdeğer yapım teknikleri ile kıyaslamasını yapabilmek amacıyla tuğla
ve gazbeton ile üretilmiş duvarlar da çalışmada kullanılmıştır.
Sıkıştırılmış kil duvar üretimi, yaklaşık 20 cm tabakalar halinde gevşek bir biçimde kalıp içerisine
serilmiş kil+kum+varsa stabilizasyon malzemesi karışımının pnömatik bir tokmak ile sıkıştırılmasıyla
gerçekleştirilmektedir. Bir adet stablizasyonsuz ve 3 adet stabilizasyonlu olmak üzere 4 farklı sıkıştırlmış
kil duvar 20x150x150 cm boyutlarında üretilmiştir. Ayrıca karşılaştırma amacıyla kullanılmak üzere
20x25x60 cm boyutlarındaki gazbeton ve 13.5x19x29 cm boyutlarındaki yığma tuğla elemanlarından
150x150 cm boyutlarında iki ayrı duvar üretimi de gerçekleştirilmiştir.
Üretilen tüm duvarların yatay çevrimsel yükleme altındaki yapısal davranışları (yük taşıma
kapasiteleri, toplam tüketilen enerji değerleri ve rijitlik azalmaları) tespit edilmiştir. Deney yükleme
protokolü FEMA 461’e uygun olarak deformasyon kontrollü olarak belirlenmiştir. Deney sonuçları
incelendiğinde, yük-deplasman eğrilerinin itme ve çekme yönlerinde kısmen simetrik olduğu
görülmektedir. Bu surum, dört köşesinden mafsallı deney düzeneğinin doğru çalıştığını göstermektedir.
maksimum yatay yük değerleri %10 çimento takviyeli numune ile %10 çimento ve %1 cam lifi takviyeli
numunelerden elde edilmiştir. %3.5 yatay ötelenme oranında rijitlik azalma değerleri tüm karışımların
başlangıç rijitliklerine oranla %80 civarında azalma göstermiştir. Yatay çevrimsel yükleme ardından hakim
hasar modu diagonal çatlama olarak ortaya çıkmıştır. Toplam enerji tüketme ve yük taşıma kapasiteleri
incelendiğinde en düşük performansın yığma tuğla ile üretilmiş duvarlarda gözlenmiştir.
Numune üretimi, yükleme ve ölçüm düzeneği, yükleme protokolü, tipik çevrimsel yük-deplasman
eğrisi, zarf eğrileri ve deney ardından oluşan hasar moduna ait görseller Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Üretim, deney düzeneği ve sonuçlara ait görseller
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK-BİDEB (Proje no: 114M582) maddi desteği ile gerçekleştirilmiştir. Yazarlar
TÜBİTAK’a desteğinden dolayı teşekkürlerini sunar.
Kaynaklar
NZS 4297, Engineering Design of Earth Buildings, Wellington: New Zealand Standard, 1998.
NZS 4298, Materials and Workmanship for Earth Buildings, Wellington: New Zealand Standard, 1998.
Standards Australia, The Australian Earth Building Handbook, Australia Standards, Sydney, 1998.
D.D. Tripura, K.D. Singh, Axial load-capacity of rectangular cement stabilized rammed earth column,
Eng. Struct. 99 (2015) 402–412.
L. Miccoli, U. Müller, P. Fontana, Mechanical behaviour of earthen materials: A comparison between
earth block masonry, rammed earth and cob, Constr. Build. Mater. 61 (2014) 327–339.
C. Jayasinghe, W.M.C.D.J. Fonseka, Y.M. Abeygunawardhene, Load bearing properties of composite
masonry constructed with recycled building demolition waste and cement stabilized rammed earth, Constr.
Build. Mater. 102 (Part 1) (2016) 471–477.
FEMA461, Interim Testing Protocols for Determining the Seismic Performance Characteristics of
Structural and Nonstructural Components, Federal Emergency Management Agency, California, 2007.
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YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARDA KESME KIRILMASI
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Abdussamet ARSLAN1, İffet Gamze MÜTEVELLİ ÖZKAN2
Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara/TÜRKİYE
Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kastamonu/TÜRKİYE
1
aarslan@gazi.edu.tr , 2 gmutevelli@kastamonu.edu.tr
1

2

AMAÇ:
İlerleyen teknoloji ve artan yapılaşmayla beraber yüksek dayanımlı ve yüksek performanslı
betonların kullanım alanları da artmıştır. Ancak bu betonların bilinmeyen yönleri uygulamalarda sorunlar
doğurabilmektedir. Özellikle betonlarda gevreklik sorunu ve kesme dayanımı yetersizliği büyük yıkımlara
neden olabilmektedir. Yüksek performanslı betonlar ve bunların kesme kırılması ile ilgili yönetmeliklerdeki
bilgi eksiklileri hatalara sebebiyet vermektedir.
Günümüzde, beton yapıların tasarımında kullanılmakta olan taşıma gücü yöntemine göre betonun
basınç dayanımı dikkate alınıp çekme dayanımı ihmal edilmekte ve yine klasik mukavemet yaklaşımında
beton elemanda ortaya çıkan maksimum gerilme, betonun basınç dayanımına göre kıyaslanmaktadır. Ancak,
beton heterojen bir malzeme olduğundan içerisinde kusurlar bulundurduğu için bu durum gerçeği çok da
doğru yansıtmamaktadır. Kırılma mekaniği yaklaşımı ise yükleme sonucu elemanda oluşan gerilmeyle
birlikte gevreklik ve parça içinde bulunan süreksizlikleri de göz önüne almaktadır.
Yapılan bu araştırmada kırılma mekaniği yaklaşımı kullanılarak farklı niteliklere sahip yüksek
performanslı beton numunelerin maksimum kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM:
Bu çalışmada mikro çelik lifler ve polipropilen - aramid karışımından oluşan mikro polimer lifler
kullanılarak lif takviyeli beton matrisleri elde edilmiş ve bu lifli betonlar levha şeklindeki kalıplara
dökülerek kesme deneyi için beton paneller tasarlanmıştır.
Beton karışım hazırlanırken öncelikle silis kumu, çimento ve silis dumanı karıştırılarak kuru karışım
oluşturulmuştur. Daha sonra, ilk olarak suyun %70’i ile süperakışkanlaştırıcının %50’si karıştırılıp kuru
karışıma birlikte ilave edilmiş ve karışım 3 dakika boyunca karıştırılmıştır. Ardından kalan su ve
süperakışkanlaştırcı birlikte tekrar eklenerek 7 dakika daha karışım sağlanmıştır. En son çeşitli oranlardaki
lifler de eklenerek beton karışımı tamamlanmıştır. Karışımlar, kesme deneyi için 250x250x30 mm
boyutlarında panel kalıplara ve basınç testi için 100x100x100 mm boyutlarında küp kalıplara
yerleştirilmiştir. Bir gün sonra kalıplardan çıkarılan beton paneller ve küp numuneler oda sıcaklığında
bulunan kür havuzunda 28 gün boyunca kür edilmiştir.
Beton karışım içerisine beton ağırlığının %1, %2 ve %3’ü oranında mikro çelik lif ile yine toplam
beton ağırlığının %0,1; %0,2 ve %0,3’ü oranında mikro polimer lif katılmıştır. Ayrıca herhangi bir lif
içermeyen referans numuneleri de elde edilmiştir. Karışımda kullanılan mikro çelik lifler 13 mm
uzunluğunda 0,16 mm çapında olup, 2600 MPa çekme dayanımına sahiptir. Mikro polimer lifler ise 19 mm
uzunluğunda olup bileşimindeki polipropilen lif 483 MPa, aramid lif ise 3000 MPa çekme dayanımındadır.
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Elde edilen her bir numuneye karşılıklı olmak üzere ikişer çentik açılarak her bir lif oranı için 5
farklı açıda Mod II kesme kırılması durumu oluşturulmuştur. Bu açılar 68°, 73°, 79°, 84° ve 90° olarak
belirlenmiştir. Çalışmada 35 farklı durum incelenmiş ve her bir numuneden üçer adet olmak üzere 105 adet
deney elemanı ile basınç dayanım testleri için yine üçer adet olmak üzere toplam 21 adet küp numune
dökülmüştür.
Deney elemanları elde edildikten sonra kısa kenarlarına dik yönde statik kuvvet uygulanarak liflerin
kesme kuvvetine olan etkisi araştırılmıştır. Yapılan deneyde hızı elle ayarlanabilir hidrolik yükleme cihazı
ve 220 kN basma özelliğine sahip yük hücresi (load cell) kullanılmıştır. Deneye başlamadan önce yük
hücresinin pres altında kalibrasyonu yapılmıştır. Basınç testi için ise 2000 KN kapasiteli press cihazı
kullanılmıştır. Kesme deneyi sırasında yatay deplasmanları ve düşey deplasmanı ölçmek üzere üçü
numunenin sol tarafında, üçü numunenin sağ tarafında ve bir tanesi de numunenin alt kısmında olmak üzere
toplam yedi adet deplasman ölçer (LVDT) kullanılmıştır. Sekiz kanallı bir veri toplayıcı (data logger)
hazırlanarak yük hücresi ve deplasman ölçerler için ayrı ayrı kanal ayarları yapılmıştır. Deneyde yüklemeyi
yapabilmek ve mesnet ayarlarını sağlayabilmek için bir yükleme sehpası tasarlanmıştır. Mesnetlerde yanal
ve düşey hareketler önlenmeye çalışılarak yükleme sırasında çekme gerilmelerinden kaynaklı açılma
oluşması engellenmek istenmiştir. Deney düzeneğinin şematik gösterimi Şekil 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik gösterimi
Sonuç olarak liflerin basınç dayanımına katkısı incelendiğinde, mikro polimer lifler beton basınç
dayanımına çok belirgin bir etki göstermezken mikro çelik lifler kullanıldıkları oranlara paralel olarak beton
basınç dayanımında belirgin bir artış sağlamıştır.
Numunelere gelen maksimum kesme kuvvetleri incelendiğinde ise mikro çelik lifli bütün
numuneler, aynı açı değerleri için mikro polimer lifli numunelere göre daha yüksek kesme kuvvetinde
kırılmıştır. Karşılıklı çentikler arasındaki açı büyüdükçe aynı lif oranındaki numuneler için rijitlik artmış,
kesme yüzeyleri küçülmüştür. Diğer yandan karşılıklı çentikler arasındaki açı küçüldükçe mesnet kuvveti
ile uygulanan statik yük arasındaki mesafe büyümüş kesme kırılmaları zıt kuvvetlere doğru eğilim
göstermiştir.
Bu deneyde mesnetlerde açılma ve numunelerde oturma problemi yaşanmıştır. Bundan dolayı
çalışma daha stabil şartlarda ve daha hassas bir şekilde tekrarlanarak daha iyi sonular elde edilebileceği
düşünülmektedir.
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARI
Zehra Şule GARİP, İnan KESKİN, Şenol GÜRSOY
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
zsulegarip@karabuk.edu.tr

AMAÇ:
Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans, doktora ve ileri seviyede
deneysel araştırmalar yapabilmek amacıyla bir yapı mekaniği laboratuvarı planlanarak projelendirilmiştir.
Aynı zamanda kurulacak olan bu laboratuvar diğer üniversitelerle yapılacak ortak akademik çalışmalarda
da kullanılabilecektir. Bu çalışma ile söz konusu laboratuvarın proje detayları duyurularak gelecekte yapı
mekaniği laboratuvarı kurmak isteyenlere yön verebilmesi ve katılımcılardan görüş alınması amaçlanmıştır.
Bu bilimsel toplantı sırasında ve sonrasında yapılacak eleştiriler göz önüne alınarak yapı laboratuvarı
planındaki muhtemel eksiklikler giderilecektir. Böylece ülkemiz kaynaklarının daha etkin ve etkili bir
şekilde değerlendirilebileceği ön görülmektedir.
Çalışmada, laboratuvarın ve içinde oluşturulacak deney platformunun boyutları, özellikleri,
olanakları ve kapasiteleri sunulmuştur. Bir başka ifadeyle uzun yıllar hizmet vermesi düşünülen bir yapı
mekaniği laboratuvarının nasıl projelendirilebileceği konusunda somut bir örnek verilmiştir.

YÖNTEM:
Laboratuvar binası 9,5 m eninde ve 32 m boyunda bir alana kurulacak olup yüksekliği 11 m’dir.
İçerisinde deneysel çalışmaların yapılacağı betonarme bir platform inşa edilecektir (Şekil-1). Bu platform
0,5 m kalınlığında güçlü bir döşeme ve biri uzun yönde 0,4 m, diğeri kısa yönde 0,5m kalınlığında olmak
üzere iki güçlü (güçlendirilmiş) duvardan oluşmaktadır. Döşemenin bir köşesinde duvarlar birleşmektedir.
Birbirine komşu bu iki duvar sayesinde gerektiğinde deney elemanlarına her iki doğrultuda birden yük
ve/veya yükler uygulanabilecektir. Döşemenin üst yüzü zemin kotunda olup altında -3 m kota inen, uzun
doğrultuda üç adet betonarme hol oluşturulmuştur. Bu holler sayesinde hem deney döşemesinin eğilme
rijitliği önemli ölçüde arttırılmış hem de deney elemanlarının döşeme altı bağlantılarının yapılabilmesine
olanak sağlanmıştır. Hollerin net genişliği 1,2 m ve yüksekliği 2,5 m olup içinde rahat çalışmaya elverişli
bir alan bulunmaktadır. Benzer şekilde güçlü duvarların dayanımını arttırmak için arka kısımlarına
payandalar yapılmıştır. Güçlü döşeme ve duvarların üzerinde, her iki yönde 0,8m’de bir 80 mm çapında
delikler oluşturulmuştur. Kısa doğrultuda altı ve uzun doğrultuda on iki sıra delik bulunmaktadır. Böylece
platform çeşitli deney düzeneklerine kolayca uyum sağlayabilecektir. Ayrıca bu durum hem platform
üzerinde birkaç deneysel çalışmanın aynı anda yürütülmesine hem de üç boyutlu bina türü yapı deneylerine
imkân tanıyacaktır. Güçlü döşeme üzerinde deney yapılabilecek net alanın boyu 9,6 m ve eni 4,8m’dir.
Güçlü duvarın ise yüksekliği 7,7m’dir. Bahsi geçen ölçüler, döşeme üzerinde1/1 ölçekli ve iki katlı bina
türü yapı deneylerinin rahatlıkla yapılabilmesini sağlayacaktır. Yine bu boyutlarla benzer olarak 1/2 ölçekli
dört katlı ve1/3 ölçekli yedi katlı bina türü yapılar için deneysel araştırmalar yapılabilecektir.
Laboratuvarda 50 ton kapasiteli bir kren vinç kurulacaktır. Bu vinç laboratuvarı boydan boya
gezebilecektir. Laboratuvara gerektiğinde iş makineleri ve kamyonların rahat girebilmesini sağlayacak bir
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kapı projelendirilmiştir. Ayrıca laboratuvar içerisinde gözlem, çalışma ve araç-gereç odalarıyla beraber duş
ve WC de bulunmaktadır (Şekil-2).

Şekil-1 Deney platformunun içten (a) ve dıştan (b) görünüşleri

Şekil-2 Laboratuvar planı
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