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ÖNSÖZ 

 

 

Depremin yapılar üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırma veya en aza indirmek için 

Üniversitelerimizin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde çok sayıda ve kapsamlı deneysel 

araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı sayesinde 

yürütülen bu çalışmalardan elde edilen sonuçların farklı Üniversitelerde görev yapan 

araştırmacılar ile paylaşılmasına imkan sağlanmaktadır. Yapı Mekaniği Laboratuvarları 

Çalıştayı kapsamında farklı konularda kazanılan tecrübelerin genç araştırmacılar ile 

paylaşılmakta ve onlara ileriki çalışmaları için yol gösterilmektedir. Bu sayede, yürütülecek 

deneysel araştırmaların niteliği artırılacağı gibi ilgili araştırma alanlarında yeni ufukların 

açılmasına da imkan sağlanmaktadır. 

 

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı serisinin 8.’si 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde Eskişehir 

Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 43 farklı üniversiteden araştırmacıların 

katıldığı çalıştayda, 36 bildiri sözlü olarak sunulmuştur. İki gün boyunca yapılan sunumlara 

120’nin üzerinde katılımcı eşlik etmiştir. 

 

Çalıştayın gerçekleştirilmesi için desteklerini esirgemeyen Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Rektörü Sayın Prof. Dr. Adnan Özcan’a ve üniversitemiz çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 

Ayrıca, destekleriyle çalıştayın yapılabilmesini mümkün kılan sponsorlarımız Teknolojik 

İzolatör Sistemleri, Promer, UTEST, TDG, MEGA Danışmanlık, Fibrobeton, Birtat ve The 

Company firmalarına şükranlarımızı sunarız. 
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ESNEK T BAĞLANTILI DOLGU DUVARIN DÜZLEM İÇİ 

DAVRANIŞININ DENEYSEL İNCELENMESİ  
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF IN-PLANE BEHAVIOR OF INFILL 

WALL WITH FLEXIBLE T-JOINT 
  

M. Musab ERDEM1, Engin EMSEN2, Murat BİKÇE3 

 

 

 

ÖZET 

 
Hesaplara yalnızca ölü yük olarak dâhil edilen dolgu duvarların betonarme çerçevelere 

sağladığı yanal direnç genellikle ihmal edilmektedir. Ancak geleneksel metotlarla üretilen dolgu 

duvarların varlığı, çerçevelerin davranışlarını değiştirerek öngörülmeyen etkilere neden 

olmaktadır. Dolgu duvarların, yapısal davranışta neden olduğu bu etkilerin önüne geçmek için, 

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde (2018 TBDY) de önerildiği gibi, taşıyıcı 

çerçevelerden izole edilmesi çözümü benimsenmiştir. Bu çalışmada tasarlanan iki farklı esnek 

derz çeşidi tersinir tekrarlı yükler altında incelenmiş, düzlem-içi davranışları boş ve geleneksel 

dolgulu çerçevelerle karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlara göre esnek derzli çerçeveler, küçük 

ötelenmelerde yanal direncini önemli ölçüde kaybeden dolu çerçevenin aksine, duvar - .çerçeve 

etkileşimi öncesinde boş çerçeveye yakın davranmış, yanal direncini ileri ötelemelere kadar 

hasar almadan sürdürmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Dolgu duvar, Esnek derz, Betonarme, 2018 TBDY. 

 

ABSTRACT 

 
The lateral resistance provided by the infill walls to the reinforced concrete frames, which are 

only included in the calculations as dead load, is generally neglected. However, the presence of 

infill walls produced by traditional methods causes unpredictable effects by changing the 

behavior of the frames. In order to prevent the unpredictable effects of infill walls on structural 

behavior, the solution of isolating the infill walls from the load-bearing frames, as recommended 

in the 2018 Turkish Building Earthquake Code (2018 TBEC), has been adopted. In this study, 

two different types of flexible joints were investigated under reversed cyclic loads, and their in-

plane behavior was compared with that of bare and traditionally infilled frames. According to 

the experimental results, the flexible jointed frames behaved close to the bare frame before the 

wall-frame interaction, in contrast to the fully infilled frame, which lost its lateral resistance 

significantly at small drifts, and maintained its lateral resistance without being damaged until 

the latter drifts. 

Keywords: Infill wall, Flexible joint, Reinforced concrete, 2018 TBEC. 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Yapı tasarımları, genellikle dolgu duvarların yalnızca ağırlıkları dikkate alınarak yapılmakta, 

bulunduğu çerçeveye sağladığı dayanım ihmal edilmektedir. Ancak, dolgu duvarların, bulundukları 

betonarme çerçevelerin rijitlik, enerji tüketimi ve yanal yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde 

                                        
1 Dr., İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay, musab.erdem@iste.edu.tr 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, eemsen@akdeniz.edu.tr 
3 Prof. Dr., İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay, murat.bikce@iste.edu.tr 
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artırdığı, geçmişte yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır (Kahraman et al. 2015; Misir et al. 

2015; Ayatar et al. 2020; Umar et al. 2020). 

Dolgu duvarların yapının yanal rijitliğine etkisi, plandaki oranına bağlı olarak önemli ölçüde 

değiştirmektedir (Tezcan et al. 2007; Yakut et al. 2013). Aynı yapıdaki katların farklı amaçlarla 

kullanılması, dolgu duvar dağılımı ve oranının katlar arasında değişmesine, düşeyde süreksiz ve 

planda asimetrik dağılmasına neden olmaktadır. Bu durumda, zayıf bir perde duvara benzer bir 

davranış gösteren dolgu duvarlar, kat rijitliklerinin değişmesine, burulmaya ve dinamik özelliklerin 

değişmesine neden olmaktadır (Perrone et al. 2016; Sankhla and Bhati 2016; Benavent-Climent et 

al. 2018; Aras 2018; Sharbatdar and Tajari 2021). 

Dolgu duvarların yapı davranışına etkisini azaltmak/iyileştirmek için, taşıyıcı sistem ile 

etkileşimini azaltmak üzere yürütülen geçmiş araştırmalarda çoğunlukla dolgu duvar ile çerçeve 

arasına boşluk bırakılmış, bu boşluğa yüksek şekil değiştirme özelliklerine sahip çeşitli dolgu 

malzemeleri konularak dolgu duvarın yapısal davranışa etkisi minimize edilmeye çalışılmıştır. Dolgu 

duvar – çerçeve etkileşimini azaltmak üzere uygulanan bazı yöntemler; düşük dayanımlı dolgu 

birimlerinin kullanılması (Basha and Kaushik 2019), dolgu duvarda yatay kayar derzler bırakılması 

(Preti and Bolis 2017; Milanesi et al. 2020), dolgu duvarda düşey kayar derzler bırakılması, dolgu 

birimleri arasındaki derzlerde plastik konnektörler kullanılması (Vailati and Monti 2014), yüksek 

şekil değiştirme özelliğine sahip poliüretan, polietilen vb. malzemeler kullanılması (Gams et al. 

2017; Umar et al. 2021), çerçeve arasına bırakılan boşluğa, sismik izolatör görevi gören aparatlar 

yerleştirilmesi (Kauffman and Memari 2014) ve dolgu duvar – çerçeve ara yüzeyindeki derzlerde 

yüksek şekil değiştirme özelliğine sahip malzemeler kullanılarak düzlem dışı hareketin çeşitli 

aparatlar ile engellenmesi (2018 TBDY’deki esnek derz tanımı) olarak sıralanabilir. 

Esnek derz uygulamasında dolgu duvar ile çerçeve arasında boşluk bırakılmakta, bu boşluk 

şekil değiştirebilir malzemelerle doldurulmaktadır. Çerçeveden ayrılan dolgu duvarın düzlem dışı 

hareketi ise çeşitli aparatlarla kısıtlanmaktadır. Türkiye’de esnek derz uygulaması ilk olarak 2018 

TBDY Bilgilendirme Eki 4C’de (TBDY, 2018) yer almıştır. Binalarda dolgu duvar – çerçeve 

arasında esnek derzlerin kullanılması halinde göreli kat ötelemesi sınırı 2 katına yükselmektedir. 

Bu çalışmada da 2018 TBDY ile gündeme gelen dolgu duvar – çerçeve arası esnek derz 

uygulaması deneysel olarak araştırılmıştır. Kıyaslama amacıyla üretilen bir adet boş, bir adet 

geleneksel duvarlı çerçeve ile davranışı değerlendirilmek üzere T şekilde hazırlanan çelik plakalarla 

üretilen esnek derzli dolgu duvar uygulamasına sahip betonarme çerçevenin tersinir tekrarlı yatay 

yükler altında düzlem içi davranışı incelenmiştir. 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Deney Düzeneği 

 

Deneyler İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (BTM), Yapı – Deprem Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Güçlü döşeme üzerine kurulan 

çelik yükleme düzeneği içerisine yerleştirilen betonarme çerçeve numunelerine, reaksiyon duvarına 

tutturulan servo-hidrolik aktüatör ile yatay ötelemeler uygulanmıştır (Şekil 1). Yatay ötelemeler 

çerçevelere Şekil 2’deki protokole (FEMA-461, 2007) göre uygulanmıştır. Deney başlangıcında 

kolonlara nominal eksenel kapasitelerinin yaklaşık %10’u düzeyinde düşey yük, kirişlere ise 4.36 

kN/m yayılı yük uygulanmıştır. Deneylerde yatay ve düşey yük ölçümleri aktüatör ve kolon 

üstlerinde bulunan 500 kN kapasiteli yük hücreleri ile yapılmıştır. Yatay ötelemeler ise betonarme 

çerçeve kirişinin üst yüzeyi hizasına yerleştirilen potansiyometrik cetvel ile kaydedilmiştir.  

Deney düzeneği ve çerçeve numuneleri bulundukları yere M48 gijonlarla, deney esnasında 

maruz kalacağı yüklerin üzerinde yükler uygulanarak sabitlenmiştir. Her bir çerçeve numunesinin 

aktüatör ile aynı eksende olması hizalama yapılarak sağlanmıştır. Betonarme çerçevelerin olası 

düzlem dışı hareketi, deney düzeneğinin her iki tarafına yerleştirilen profiller ile kısıtlanmış, düzlemi 

içerisinde hareket etmesi sağlanmıştır.  
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Betonarme Çerçeveler 

 

Çerçeve numuneleri İSTE-BTM’de laboratuvar ortamında hazırlanmıştır. 2 m kat yüksekliği, 2.23 

m aks açıklığına sahip çerçevelerin kolonları 20×20 cm boyutlarında; kirişleri 27×16 cm 

boyutlarındadır. Kirişlerde 44 cm genişliğinde ve 9 cm kalındığında tabla bulunmaktadır. Kolonlar 

ise 70 cm genişlik ve 45 cm kalınlığa sahip rijit betonarme temel üzerine oturtulmuştur. Kolonlar ve 

kirişlerdeki boyuna donatılar sırasıyla 8Ø10 ve 6Ø10; enine donatılar ise her iki elemanda da Ø6/6-

10 olarak yerleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Deney düzeneği 

 
Şekil 2. Yükleme protokolü 

 

Dolgu Duvarlar ve Bağlantı Detayları 

 

Çalışmada, duvarsız (BÇ), geleneksel dolgu duvarlı (GÇ) ile ensek derzli T bağlantılı TÇ 

numunelerinin davranışları kıyaslanmıştır. Dolgu duvarların tamamında gazbeton birimler 

kullanılmıştır.  

BÇ dolgu duvarsız, GÇ esnek derz olmadan geleneksel dolgu duvar örüm tekniğiyle 

üretilmiştir. Bu iki numune esnek derzli çerçevenin düzlem içi davranışını değerlendirmek üzere 

hazırlanan kontrol numuneleri niteliğindedir. TÇ’nin esnek derz detayı T şeklinde üretilen çelik 

plakaların kolon ve kiriş iç yüzeylerine vida ve epoksi ile ankre edilmesiyle oluşturulmuştur. T 

şeklideki plaklar kenar birimlere açılan yarıkların içine yerleştirilmiştir. Esnek derz kenar birimler 

ile BA çerçeve arasına 35 mm boşluk bırakılarak üretilmiş, bu boşluk şekil değiştirebilen yangın 

direnci yüksek taş yünü ile doldurulmuştur (Şekil 3). 

 

Malzeme Özellikleri 

 

Betonarme çerçevelerin tasarımı B420C donatı ve C25/30 beton sınıfına göre yapılmıştır. Betonun 

15×15×15 cm’lik küp basınç testlerinden ortalama 35.89 MPa dayanım elde edilmiştir. Kullanılan 
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G2-400 sınıfı gazbeton numunelerinin ortalama basınç dayanımı 2.52 MPa, ortalama harç basınç 

dayanımı 14.79 MPa, ortalama sıva basınç dayanımı 5.13 MPa olarak elde edilmiştir.  

 

BÇ TÇ 

  

 

GÇ 

  

Şekil 3.Deney numune isimleri ve esnek derz detayları 

 

 

DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Betonarme çerçeve numunelerinin histerezis eğrilerinin ikinci döngülerinden elde edilen zarf eğrileri 

Şekil 4’te, deneyler sırasında gözlemlenen hasarlar ise Şekil 5’te sunulmaktadır. Aynı koşullar 

altında deneyleri gerçekleştirilen çerçeveler arasında BÇ, tipik boş çerçeve davranışı göstermiştir. 

Çoğunlukla kolon uç bölgelerinde olmak üzere eğilme çatlakları görülen BÇ, %2.10 ötelenme 

oranında en yüksek yanal yüke ulaşmıştır. %2.10 ötelenme oranından sonra yeni çatlaklar çoğunlukla 

kolon uçlarında meydana gelmiş ve yanal direnç azalarak devam etmiştir. Geleneksel dolgulu GÇ'nin 

düzlem içi davranışı, gazbeton dolgu duvarlarda meydana gelen hasarlardan önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Boş ve esnek derzli çerçevelere göre oldukça rijit bir başlangıca sahip olan GÇ, küçük 

ötelenmelerde yüksek yanal yüklere ulaşmış ve dolgu duvarda oluşan kesme çatlakları nedeniyle 

yanal rijitliğini koruyamamıştır. Dolgu duvarda kayma hasarının etkisiyle %0.81 ötelenme oranında 

ani bir direnç kaybı meydana gelmiş (Şekil 4, 5), öteleme arttıkça oluşan kayma mekanizması ile 

yeni diyagonal çatlaklar ile birlikte ciddi yanal direnç kayıpları meydana gelmiştir (Şekil 4). GÇ 

kolonlarda tespit edilen çatlaklar, sadece kolon uçlarında değil, dolgu duvar-kolon etkileşimi 

sonucunda dış orta bölgelerde de meydana gelmiştir (Şekil 5). 

Esnek derzli numunenin düzlem içi davranışının, GÇ'den farklı bir karaktere sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. TÇ'nin esnek derz tasarımında taş yünü ile doldurulan boşluklar sayesinde 

çerçeveden tamamen izole edilmiştir. Esnek derzli çerçeve hem yük-deplasman davranışı hem de 

kolon hasarı açısından, duvar ile çerçeve arasındaki boşluğun kapandığı yaklaşık %1.75 öteleme 

oranına kadar, boş çerçeveye yakın bir davranış sergilemiştir. Bu öteleme oranında TÇ’nin esnek 

derz boşlukları kapanarak dolgu duvar - çerçeve etkileşimi başlamış, dolgu duvarlar ile betonarme 

temel arasındaki yatak derzleri kırılmış, dolgu duvar yükün uygulandığı taraftan kalkmıştır. %1.75 

öteleme oranındaki bu temasın, esnek derzli çerçevenin yanal direncine katkı sağladığı 

anlaşılmaktadır (Şekil 4). Esnek derzli çerçeveden elde edilen yanal direnç, %2.21 öteleme oranının 

uygulandığı çevrimlerde en büyük değerine ulaşmış ve ardından BÇ'de olduğu gibi hafif bir azalma 

kaydedilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Yük – Öteleme oranı davranışı 

%3.10 öteleme oranının uygulandığı çevrimlerde, çerçeve ile temas eden dolgu duvarlar, önce 

yükün uygulandığı taraftan kalkmış ve daha sonra artan çerçeve ötelemesiyle birlikte sürüklenmiştir. 

Şekil 4’te görüldüğü gibi bu etkileşim, esnek derzli çerçevelerin yanal direnini BÇ'ye kıyasla daha 

az kaybetmesine neden olmuştur. 

%4.34 öteleme oranının uygulandığı çevrimlerde de dolgu duvar yükün uygulandığı taraftan 

kalkma ve öteleme hareketi yapmıştır. Bu hareket esnasında çerçeve ile birlikte ötelenen dolgu 

duvarın yaptığı sürtünmeli kayma hareketi, TÇ'nin yanal direncine katkı sağlamıştır. 

 

 %0.81 %1.58 %2.21 %4.34 %6.07 
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Şekil 5. Hasar gözlemleri 

%6.07 öteleme oranında, TÇ’nin her iki tarafındaki esnek derzlerin kapandığı ve dolgu duvarın 

diyagonal basınç aldığı anlaşılmıştır. Şekil 4’ten de anlaşıldığı gibi bu öteleme oranında TÇ’nin yanal 

direncinde artış görülmüştür. Ayrıca dolgu duvar köşelerinde çatlaklar tespit edilmiştir (Şekil 5).  

 

 

SONUÇ  

 

Dolgu duvarsız, geleneksel dolgu duvarlı ve esnek derzli çerçevelerden elde edilen deneysel 

sonuçlara göre, yük – deplasman davranışı ve hasarlar bakımından, esnek derzli çerçeve davranışının 

boş çerçeveye yaklaştığı görülmüştür. Dolayısıyla, dolgu duvardan kaynaklanan yumuşak/zayıf kat, 

kısa kolon ve burulma gibi olumsuz etkilerin azalacağı düşünülmektedir. Geleneksel dolgu duvarlı 

çerçevenin, boş ve esnek derzli çerçevelere kıyasla oldukça rijit davrandığı ve yanal direni 2.52 kata 

kadar artırdığı görülmüştür. Ancak esnek derzli çerçevenin yanal direncini aşırı ötelemelere kadar 

koruduğu tespit edilmiştir. Geleneksel uygulamada dolgu duvar, küçük ötelenmelerde ciddi hasar 

alarak bütünlüğünü kaybederken, esnek derzli çerçevede hasarlar aşırı ötelemeler uygulanmasına 

rağmen duvar köşelerinde meydana gelmiştir. Esnek derzli çerçevelerde oluşan dolgu duvar 
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hasarlarının kolayca onarılabilir düzeyde olduğu düşünülmektedir. Dolgu duvarlı çerçeve 

davranışındaki iyileşme, yanıcı olmayan, ısı yalıtımında başarılı, temini ve üretimi kolay 

malzemelerle sağlanmıştır. 
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TBM SEGMANLARI EĞİLME VE BASINÇ DENEYLERİ 
 

Oğuz TENGİLİMOĞLU1, Mutlu DEMİR2, Uğurhan AKYÜZ3 
 

 

 

ÖZET 

 
Tünel yapım teknolojilerinin gelişmesi ve özellikle tünel yapımında tünel açma makinelerinin 

(TBM) yaygın olarak kullanılmaya başlanılması, dünya genelinde prekast beton tünel 

kaplamalarına olan ilgiyi arttırmıştır. Artan ilgiye paralel olarak, inşaat sektöründe prekast 

tünel segmentlerinin üretim verimliliğini ve yapısal performansını arttırabilecek çözümler için 

arayış içerisine girilmiştir. Bu kapsamda geçtiğimiz son yirmi yılda konvansiyonel çelik 

donatılara alternatif olarak lifler ve cam elyaf takviyeli polimer donatılar prekast tünel 

segmentleri içerisinde kullanılmaya başlanılmıştır. Buna karşın, Türkiye'de prekast tünel 

segmentleri ile ilgili nitelikli çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, tam ölçekli 

prekast tünel segmentlerin eğilme ve basınç altındaki davranışları deneysel olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tünel Segmanı, Eğilme Kapasitesi, Basınç Kapasitesi 

 

ABSTRACT 

 
With the advancements of the tunnel construction technology and adoption of more powerful 

Tunnel Boring Machines (TBMs), using of precast tunnel segmental lining has increased in the 

last decades. Precast tunnel segmental linings serve as both initial ground support and final 

lining in the modern tunnels, which are constructed by TBMs. There are some drawbacks in 

terms of structural performance and manufacturing process. The curved shape of the precast 

tunnel segment causes using conventional reinforcement with complex detailing. This leads to a 

delay in project duration and increased labour costs. Therefore, one of the main efforts of 

engineers is to decrease the construction time and enhance the structural behaviour of precast 

tunnel segments in terms of flexural bearing capacity, corrosion resistance, and crack control. 

More recently, in addition to MSFs, some experimental studies have been conducted to evaluate 

the reliability and usability of glass fibre reinforced polymer (GFRP) reinforcing bars in metro 

tunnel segments. The aim of this research is to investigate the flexural bearing and compressive 

capacities of one to one scale TBM tunnel segments experimentally. 

Keywords: Tunnel Segment, Flexural Bearng Capacity, Compressive Capacity 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte inşaat ve madencilik sektöründe yeraltı yapılarına olan ilgi gün 

geçtikçe artmaktadır. Özellikle büyük şehirler ve yerleşim merkezlerinde metro, sulama suyu, 

yağmur suyu tahliye, derin deşarj iletimi, kanalizasyon ve doğalgaz tünelleri gibi yapıların yapımı 

sırasında çevreye ve yer yüzeyindeki yapılara zarar verilmemesi için tercih edilecek kazı yöntemi 

son derece önemlidir. Günümüzde tünel açma makinelerinin (TBM) ilk yatırım maliyetleri her ne 

kadar yüksek olsa da hızlı çalışmaları sebebiyle tünel inşası için yaygın olarak tercih edilmektedir.  

Fakat tünel açma makinelerinin tünel yapımında kullanılması, bazı zorlukları ve sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu zorluklardan ilki, tünel kazısı esnasında tünel oluşumu için kullanılan 

prekast tünel segmentlerinin farklı boyut ve dolayısıyla tasarıma sahip olmalarıdır (Şekil 1). Bir diğer 

                                        
1 İnşaat Yüksek Mühendisi, University of Leeds, Leeds, United Kingdom, oguz.tengilimoglu@gmail.com 
2 İnşaat Yüksek Mühendisi, Denzay Mimarlık ve Mühendislik, Ankara, mdemir@denzay.com 
3 Prof. Dr., ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, han@metu.edu.tr 
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sorunsa tasarımda kullanılan konvansiyonel çeliğin paslanma riskidir. Bu sebeple günümüzde çoğu 

tünel yapılarında segmentler içerisindeki çelik donatıların korozyona karşı dayanımını arttırmak için 

katodik koruma uygulanmaktadır. Fakat bu uygulama, tünel yapım aşamasının uzamasına ve projede 

ekstra bir maliyete neden olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1 TBM Tünel Kesiti 

 

Son yıllarda prekast tünel segmentlerinin üretilebilirliğinin kolaylaştırılması ve yapısal 

dayanımlarının arttırılması amacıyla çeşitli deneysel çalışmalar yürütülmüştür (Tengilimoglu, O. ve 

diğerleri) (Demir, M ve diğerleri). Bu deneylerde genel olarak geleneksel donatılı prekast 

segmentlere alternatif olarak çelik liflli veya sentetik lifli beton ile üretilmiş segmentler kullanılmıştır 

(ACI Committee 544). Yakın geçmişte ise cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) donatıların prekast 

tünel segmentleri içerisinde kullılabilirliğin tespiti için deneysel çalışmalar yürütülmüştür (Caratelli, 

a. ve diğerleri), (Spagnuolo, S. ve diğerleri). Ülkemizde tam ölçekli prekast tünel segmentleri 

üzerinde herhangi bir deneysel çalışma literatürde saptanmamıştır. Bu çalışmada Şekil 2’de verilen 

C tipi tünel segmanı bire bir ölçekli eğilme dayanım testine ve basınç testine tabi tutulmuştur. 

 

 
Şekil 2 Deney Elemanı 

 

 

 

 

 

 

Dairesel birleşim 

Kilit segmanı 

Boyuna birleşim 

Test elemanı 
Boyuna bağlantı elemanları 

Vakumla kaldırma 

delikleri 

TBM Yönü 

Iç çap: 5700 mm 

Dış çap: 6300 mm 

Kabuk kalınlığı: 300 mm 

Ortalama boy: 3534 mm 

En: 1500 mm 

Geometri: Romboidal 
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EĞİLME DAYANIMI DENEYİ 

 

Bu testin temel amacı, tam ölçekli prekast tünel segment numunelerin eğilme altındaki davranışlarını 

gözlemlemek, eğilme dayanımlarını belirlemek ve birbirleri arasında karşılaştırma yapmaktır. Ayrıca 

bu deneyde eğilme nedeniyle oluşan çatlak açıklıkları ve orta açıklık deplasmanları ölçülmektedir. 

Test sonuçları, prekast tünel segmanlarının imalatı esnasında veya imalat sonrası meydana 

gelebilecek eğilme momentlerine karşı kapasitelerini belirlemek için önemlidir.  

Prekast tünel segmanlarının eğilme kapasiteleri, özellikle segmentlerin depolama esnasında en 

alt kısımda yer alan segment üzerinde oluşan eğilme momentinden yüksek olması gerekmektedir. 

Segmentlerdeki eğilme davranışının elde edilebilmesi için üç noktalı eğilme testleri gerçekleştirilmiş 

(Şekil 3) ve bunun sonucunda yük-sehim (düşey yerdeğiştirme) davranışları, yerdeğiştirme 

süneklikleri, kırılma şekilleri, yük/moment taşıma kapasiteleri, belirli sehim değerlerinde maksimum 

çatlak genişlikleri ve çatlak dağılımları incelenmiştir.  

 

 
Şekil 3 Eğilme dayanımı test düzeneği 

 

Prekast tünel segment numunelerinin eğilme kapasitelerini belirmek için hazırlanmış olan 3 

noktalı eğilme deney düzeneğinde yükleme segment dış yüzeyinden yük kapasitesi 30 ton olan 

hidrolik kriko ile yapılmıştır. Bu yük, yükleme kirişi yardımı ile orta açıklıkta 200x200 mm'lik iki 

adet çelik levha tarafından segment dış yüzeyine etki ettirilmiştir. Prekast segment numuneler net 

açıklığı 2.6 metre olacak şekilde segment eni boyunca devam eden makaralı destekler üzerine 

oturmaktadır. Bu makaralı destek sistemi uygulanan kuvvete karşı segmentlerin kolayca hareketine 

imkan tanımış ve segmenlerin eğilme kapasitelerinin en kritik duruma karşı belirlenmesine olanak 

sağlamıştır. Çelik plakalarının altında segment dış yüzey ile tam temas sağlamak için toplam 3 cm 

kalınlığında kauçuklar kullanılmıştır. Buna ek olarak, yükleme esnasında segment ile yükleme 

plakası arasında oluşabilecek sürtünmeyi azaltmak için iki kauçuk arasına teflon tabaka 

yerleştirilmiştir. Deney esnasında uygulanan yük seviyesi hidrolik kriko ile yükleme krişi arasına 

yerleştirilen yük hücresi tarafından ölçülmüştür. Bu test sırasında 2 adet gerilim ölçer çatlak 

açıklığının ölçülmesinde kullanılmıştır. Bu gerilim ölçerler segment iç yüzeyine kesitteki zayıflık 

nedeni ile çatlak oluşumu ön görülen segment vakum delikleri etrafına yerleştirilmiştir (Şekil 5). 

Buna ek olarak, lineer değişken diferansiyel transformatörler (LVDT) sehim, eğilme çatlağı 

genişliği, ve yatay yer değiştirmeyi ölçmek için kullanılmıştır. 2 adet LVDT orta açıklıktaki eğilmeye 

bağlı çatlak açıklığı ölçümünde, 2 adet LVDT ise segmanların yüklemeye bağlı yatayda hareketini 

ölçmekte kullanılmıştır. Ayrıca 6 adet LVDT segman dış yüzeyinde orta açıklık hizasında prekast 

segment numunelerinin düşey doğrultudaki deplasmanlarını ölçmek için kullanılmıştır. Deney 

düzeneği ve deney esnasında kullanılan ölçüm cihazları Şekil 4’de belirtilmektedir. 
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Şekil 4. Eğilme dayanımı testi ölçüm düzenekleri 

 

 

BASINÇ DAYANIMI DENEYİ 

 

Segmentlerin tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden birisi tünel açma 

makinelerinin yapmış olduğu itkidir. Bunun nedeni TBM’lerin kazı esnasında segment yan 

yüzeylerine itici pistonlar tarafından uygulamış olduğu itki kuvveti prekast tünel segmentlerinde 

ciddi gerilmelere neden olmaktadır (Conforti, A. ve diğerleri). Bu nedenle, bu etki segment tasarımı 

esnasında kapsamlı şekilde ele alınmalıdır (DAUB, 2013).  

Noktasal basınç düzeneğinde toplam 6 adet 1,500 kN basınç kapasiteli hidrolik kriko 

kullanılmıştır. Bu sayede ayak başına yaklaşık 3,000 kN kapasiteli bir itki kuvveti uygulama imkanı 

olmuştur. Pistonlar tarafından uygulanan bu yük transmitterler aracılığı ile deney esnasında zamana 

bağlı olarak ölçümü yapılmıştır. 

Yüksek konsantrasyonlu TBM itme yükünün nispeten küçük yüzeylere uygulanması, 

uygulanan itme yönüne dik olan düzlemde lokal çekme (splitting stresses or bursting stresses) 

gerilmelerine neden olmaktadır. Düşey düzlemde ise, piston yükünden kaynaklanan kuvvetler 

çevresel yönde bir patlama etkisi yaratmaktadır. Patlama etkisi eksenel sıkıştırma yüküne göre çekme 

gerilmeleri deformasyonundan oluşmaktadır. Gerilmelerin maksimum değeri segment genişliğinin 

yarısı kadar derinlikteki bölgede oluşmaktadır (DAUB, 2013). Aynı etki, ayaklar arası yüksüz 

bölgede de görülmektedir. Bu etki teğetsel düzlemde yanma etkisi (spalling stresses)  olarak bilinir.  

Bu bilgiler doğrultusunda spalling stresses’den kaynaklanan çatlak açıklıkları ölçmek için 

TBM ayaklarının arasındaki yüksüz alana 4 adet LVDT yerleştirilmiştir. Bunlarda 2 adedi segment 

üst yüzeyine 2 adedi ise segman iç yüzey alanının üstüne yerleştirilmiştir. Ayrıca toplam 3 adet 

LVDT kesitlerdeki zayıflık nedeni ile olası lokal çatlak oluşumunu ölçmek için vakum delikleri 

hizasında yerleştirilmiştir. Orta ayak altında segman iç yüzeyine yerleştirilmiş olan LVDT splitting 

çatlak açıklığını belirlemektedir. Ayrıca, toplamda 6 adet LVDT TBM ayağı hizasında segmetdeki 

boy değişimini ölçmek için segment iç ve dış yüzey alanlarına yerleştirilmiştir. Bu ölçüm cihazlarının 

yerleşim yeri ve detayları Şekil 5’de yer almaktadır.  
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Şekil 5. Noktasal basınç deney düzeneği ve ölçüm düzenekleri 

 

 

SONUÇ 

 

ODTÜ Yapı Mühendisliği Laboratuvarı’ndaki bu deney düzenekleri sayesinde ülkemizde tünel 

segmentlerinin yapısal analizin deneysel yöntemler doğrultusunda yapılabilmesi imkanı ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca bu deney düzenekleri, sadece metro projeleri değil prekast tünel segmentlerinin 

kullanıldığı tüm tünel projeleri için segment eğilme dayanımlarının tespiti ve itki kuvveti altındaki 

davranışların araştırılması için olanak sağlayacağı açıktır. 
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KURŞUN ÇEKİRDEKLİ KAUÇUK İZOLATÖR BİLEŞENLERİNİN 

DÜŞÜK SICAKLIKLARDAKİ DAVRANIŞLARININ AYRI AYRI 

TESPİT EDİLMESİ İÇİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA  
 

AN EXPERIMENTAL STUDY TO DETERMINE THE BEHAVIOUR OF LEAD 

RUBBER BEARING COMPONENTS INDIVIDUALLY AT LOW AMBIENT 

TEMPERATURES 
 

Cansu YAŞAR1, Volkan KARUK2, Esengül ÇAVDAR3 ve Gökhan ÖZDEMİR4 

 

 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı, düşük sıcaklıklara maruz kalan kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin, 

karakteristik dayanım ve rijitlik değerlerinde meydana gelen artışta kurşun çekirdeğin ve kauçuğun 

paylarını belirleyebilmektir. Ayrıca, elde edilen sonuçların izolatör boyutlarına bağlı olup olmadığı da 

araştırılacaktır. Dolaysıyla hem büyük hem de küçük boyutlu KÇKİ’ler kurşun çekirdekli ve çekirdeksiz 

olarak dinamik koşullar altında test edilecektir. Deplasman kontrollü çevrimsel hareketler esnasında 

izolatörlere uygulanacak hareketin genliği %100 kayma birim şekil değiştirmeye karşılık gelecek 

şekilde belirlenmiştir. Döngüsel hareket 0.1 Hz yükleme frekansı ile tatbik edilecektir. Özdeş yükleme 

programı 0, -10 ve -20°C dış ortam sıcaklıklarına 3 ve 24 saat maruz kalma süreleri için 

tekrarlanacaktır. Bu sayede, düşük sıcaklığa maruz kalma süresinin de etkisi incelenmiş olacaktır. 

Testlerde kaydedilen yatay kuvvet-deplasman eğrileri kullanılarak kurşun çekirdekli ve çekirdeksiz 

numuneler için karakteristik dayanım ve akma sonrası rijitlik değerleri ayrı ayrı hesaplanacaktır. Daha 

sonra, kurşun çekirdeği olan izolatörler için elde edilen değerler çekirdeksiz izolatör sonuçları ile 

karşılaştırılarak LRB bileşenlerinin izolatör mekanik özelliklerindeki değişime katkısı farklı 

boyutlardaki izolatörler için ortaya koyulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kurşun çekirdekli kauçuk izolatör, Düşük sıcaklık, Maruz kalma süresi, Mekanik 

özellikler. 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this study is to examine the contribution of rubber and lead core to amplifications in 

mechanical properties of the tested lead rubber bearings (LRBs) when subjected to cyclic motion at low 

ambient temperature with different exposure times. Moreover, the sensitivity of results to LRB size will 

also be investigated. Thus, both large- and small-size LRBs with and without a lead core will be tested 

under dynamic conditions. The amplitude of the motion during the displacement controlled tests 

corresponds to 100% shear strain and subjected with a frequency of 0.1 Hz. Identical loading protocol 

was applied to the LRBs after conditioned at 0, -10 and -20°C for 3 and 24-hours. The force-

displacement curves recorded during the tests for each ambient temperature and exposure time will be 

used to compute hysteretic properties of isolators with and without lead core, specifically post-yield 

stiffness and characteristic strength. Then, results obtained for isolators with a lead core will be 

compared with the ones calculated for isolators without a lead core. Thus, the contributions of rubber 

and lead core to the change in mechanical properties of the tested LRBs will be revealed.  

Keywords: Lead rubber bearing, Low ambient temperature, Exposure time, Mechanical properties.  
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GİRİŞ 

 

Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler (KÇKİ) dünyada en yaygın kullanılan sismik izolatör 

tiplerinden birisidir. KÇKİ, üst üste yerleştirilen kauçuk ve çelik plakaların ortasına koyulan bir 

kurşun çekirdekten oluşmaktadır. Kauçuk sayesinde düşük yatay rijitlik sağlanırken çelik plakalar 

da düşey doğrultuda ihtiyaç duyulan yüksek rijitliği sağlamaktadır. Bu kompozit yapıda, kurşun 

çekirdek ise sismik izolatörün enerji sönümleme kapasitesinden sorumludur. Tasarım açısından 

bakıldığında, yatay doğrultudaki rijitlik ve dayanım ön plana çıkan iki parametredir. Sismik 

izolatörlü yapıların tasarımında, izolatörün yatay doğrultudaki dayanımından neredeyse tamamen 

kurşun çekirdeğin sorumlu olduğu, izolasyon periyodunu belirleyen akma sonrası rijitliğin ise sadece 

kauçuk özellikleri tarafından belirlendiği modelleme yaklaşımı esas alınır. Bu modelleme yaklaşımı 

normal koşullar altında gerçek davranışa çok yakın sonuçlar vermektedir. Ancak, özellikle düşük 

sıcaklıkların söz konusu olduğu koşullarda bu modelleme yaklaşımının geçerliliğini yitirebileceği 

belirtilmiştir (Kalpakidis, 2008). KÇKİ bileşenlerinden birisi olan kurşunun farklı sıcaklıklardaki 

davranışını belirlemek için Kalpakidis (2008) tarafından yürütülen çalışmada, kurşun davranışının 

ortam sıcaklığına bağlı olarak değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Ortam sıcaklığı düştükçe kurşunun 

gerilme-birim şekil değiştirme davranışının oldukça farklılaştığı gösterilmiştir. Diğer taraftan, 

kauçuk numuneler üzerinde yapılan testlere dayanarak kauçuk esaslı sismik izolatörlerin düşük dış 

ortam sıcaklıkları altında daha rijit hale geldiği bilinmektedir (Murray ve Detenber 1961; Long 1974; 

Roeder ve Stanton 1983; Roeder vd., 1987; Yakut ve Yura 2002, Cardone vd., 2011).  

Yukarıda belirtilen çalışmalarda kauçuk mesnetler üzerine odaklanılmıştır. Robinson (1982), 

Çavdar vd. (2022) ve Özdemir (2022) tarafından yürütülen çalışmalarda ise KÇKİ ile düşük dış ortam 

sıcaklıkları altında deneyler yapılmış ve sonuç olarak izolatörün dayanımında ve rijitliğinde önemli 

mertebelerde artış olduğu ortaya koyulmuştur. Ancak, elde edilen sonuçlar ışığında söz konusu 

artışların kurşun çekirdek ve kauçuk tarafından nasıl paylaşıldığının belirlenmesi mümkün 

olmamıştır. Kurşun çekirdeğin ve kauçuğun elde edilen kuvvet-deplasman değerlerindeki paylarının 

ayrı ayrı belirlenebilmesi için yapılması gereken, kurşun çekirdekli ve çekirdeksiz olarak üretilen 

özdeş boyut ve özelliklerde iki izolatörün ayrı ayrı test edilmesidir. KÇKİ histeretik davranışına 

kurşun ve kauçuk bileşenlerinin katkısını incelemek amacıyla yürütülen ilk çalışma Robinson 

(1982)’a aittir. Yazar çalışmasında 650 mm çapında ve 197 mm yüksekliğinde bir kauçuk izolatörü 

ilk aşamada kurşun çekirdeksiz olarak test etmiştir. Daha sonra aynı izolatöre 170 mm çapında 

kurşun çekirdek yerleştirilerek testler tekrarlanmıştır. Testler sonrasında kurşun çekirdeğin olmadığı 

durum için elde edilen kuvvet-deplasman eğrisiyle hesaplanan eşdeğer rijitliğin, kurşun çekirdekli 

için elde edilen eğrinin akma sonrası rijitliği ile büyük ölçüde örtüştüğü gösterilmiştir. Benzer 

çalışmalar Tyler ve Robinson (1984) ile Hasegawa vd. (1997) tarafından da gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaların sonucunda, düşen sıcaklık ile birlikte rijitlik artarken izolatörün kurşun çekirdekli ve 

çekirdeksiz teste tabi tutulduğu durumlar için çok yakın rijitlik değerleri elde edildiği vurgulanmıştır. 

Yukarıda özetlenen az sayıdaki çalışmaların ortak noktası aynı izolatörün önce kurşun çekirdeksiz 

sonra da kurşun çekirdekli olarak test edilmesidir. Bu durumda, kauçuğun yükleme geçmişine bağlı 

olarak davranışında gözlenebilecek değişimler elde edilen sonuçları etkileyebilir. Bunu göz önüne 

alan Constantinou vd. (2007) yürüttükleri çalışmada 185 mm çapında biri kurşun çekirdekli (38 mm 

çapında) diğeri çekirdeksiz olmak üzere iki numune üzerinde incelemelerde bulunmuşlardır. Aynı 

kauçuktan yapılmış olan iki numuneden biri kurşun çekirdeğin etkisini belirlemek için kontrol 

numunesi görevi görmüştür.  

Özetlenen literatür taramasına göre i) kauçuk esaslı izolatörlerin düşük dış ortam sıcaklığına 

maruz kalması durumunda mekanik özelliklerindeki değişimi incelemeye yönelik çalışmaların 

büyük bir çoğunluğu kauçuk numuneler ve mesnetler ile yürütülmüştür ii) KÇKİ ile yürütülen sınırlı 

sayıdaki çalışmalarda da izolatör mekanik özelliklerinde meydana gelen değişime kauçuk ve kurşun 

bileşenlerinin katkısı detaylı bir şekilde analiz edilmemiştir iii) kurşun çekirdeğin rijitliğe katkısını 

inceleyen yalnızca bir çalışma mevcuttur ve bu çalışmadaki testlerde küçük bir kurşun çekirdekli 

kauçuk izolatör kullanıldığı gibi düşük sıcaklık etkisi ve bu sıcaklıklara maruz kalma süresinin 

sonuçları nasıl etkilediği incelenmemiştir.  

Yürütülmesi planlanan bu araştırmada, normal koşullar altında hem kurşun çekirdeğin 

izolatör rijitliğine katkısının hem de kauçuğun izolatör dayanımına katkısının ihmal edilebilir 
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düzeyde olduğu kabullerinin düşük sıcaklık değerleri için de geçerli olup olmadığının belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda biri kurşun çekirdekli diğeri çekirdeksiz olmak üzere bir 

çift büyük bir çift de küçük boyutlu kauçuk izolatör kullanılacaktır. Çalışmaya konu olan 

izolatörlerin farklı düşük sıcaklık değerleri ve maruz kalma süreleri altında testleri 

gerçekleştirilecektir. Farklı boyutlardaki izolatör testlerinden elde edilen veriler sayesinde ise boyut 

etkisine dair sonuçlar ortaya koyulmuş olacaktır.  

 

YÖNTEM 

 

KÇKİ histeretik davranışı Şekil 1’de görülen tipik yatay kuvvet – yatay deplasman grafiği ile temsil 

edilir.  Bu grafikte karakteristik dayanım, Q, kurşun çekirdeğin kesit alanı AL ve akma gerilmesi L 

ile ilişkili olup Denklem 1 ile hesaplanmaktadır. Akma sonrası rijitlik, k2, ise Denklem 2’de verilen 

bağıntı yardımıyla belirlenmektedir. Burada Gr kauçuğun kayma modülünü, Ar ve Tr ise sırasıyla 

kauçuk kesit alanı ve toplam kauçuk tabaka yüksekliğini temsil etmektedir. Denklem 2’de yer alan 

fl parametresi ise kurşun çekirdeğin izolatör rijitliğine katkısı için kullanılan bir katsayıdır ve kurşun 

çekirdek boyutuna bağlıdır (Constantinou vd., 2007). Sismik izolasyonlu yapıların tasarımında fl 

katsayısı genellikle 1 olarak kabul edilir ve KÇKİ’ün yatay rijitliğinin kauçuk özelliklerine bağlı 

olduğu varsayımı yapılır. Bu durumda, Şekil 2.a’da gösterilen ve KÇKİ’ün idealize edilmesinde 

kullanılan temsili bir kuvvet-deplasman ilişkisi Şekil 2.b’deki gibi bileşenlerine ayrılabilir. Buna 

göre, izolatörün yatay doğrultudaki dayanımından neredeyse tamamen kurşun çekirdek sorumlu 

olurken, izolasyon periyodunu belirleyen akma sonrası rijitlik ise sadece kauçuk özelliklerine 

bağlıdır. Bu modelleme yaklaşımı normal koşullar altında gerçek davranışa çok yakın sonuçlar 

vermektedir. Bu çalışma kapsamında düşük sıcaklıklara çeşitli sürelerde maruz kalan farklı 

boyutlardaki KÇKİ’lerin Q ve k2 değerlerinde meydana gelen değişim incelenerek söz konusu 

modelleme kabulünün geçerliliği araştırılacaktır.   

 

 
Şekil 1. Kurşun çekirdekli kauçuk izolatöre ait kuvvet-deplasman eğrisi [Kalpakidis 2008’den alınmıştır]. 

 

Q=ALσL      (1) 

 

k2=fl
GrAr

Tr
     (2) 

 

  

(a) (b) 

Şekil 2. (a) Kurşun çekirdekli kauçuk izolatöre ait temsili iki eğrili kuvvet deplasman eğrisi (b) kauçuk ve 

kurşun çekirdek için yapılan modelleme kabulleri. 

Kuvvet

Deplasman

KÇKİ

Kuvvet

Deplasman

Kurşun
çekirdek

Kauçuk
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Test Edilecek Sismik İzolatörler 

 

Büyük boyutlu izolatörler 940 mm çapında ve 424 mm yüksekliğindedir. Kurşun çekirdeğe sahip 

izolatörün kurşun çekirdek çapı 240 mm’dir. Toplam kauçuk tabaka kalınlığı ise 270 mm’dir. 

Deneylerde kullanılacak küçük boyutlu izolatörler ise 330 mm çapında ve 102 mm yüksekliğindedir. 

Kurşun çekirdeğe sahip izolatörün kurşun çekirdek çapı 70 mm’dir. Toplam kauçuk tabaka kalınlığı 

ise 60 mm’dir. Test edilecek izolatörlere ait görseller Şekil 3’te verilmiştir. 

 

  
(a) (b) 

Şekil 3. (a) Test edilecek kurşun çekirdekli büyük ve küçük sismik izolatör (b) Test edilecek kurşun 

çekirdeksiz büyük ve küçük sismik izolatör. 
 

Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör Birimlerine Uygulanacak Deney Protokolü 

 

Yürütülecek çalışmada uygulanacak düşük sıcaklık protokolünün gerçekçi değerleri yansıtabilmesi 

amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilen saatlik sıcaklık verileri işlenmiş ve 

yürütülecek deneysel çalışmadaki düşük sıcaklık değerleri ve maruz kalma süreleri belirlenmiştir. 

Bu işlem yapılırken, Türkiye Deprem Tehlike Haritası gözetilerek hem deprem tehlikesinin yüksek 

hem de düşük sıcaklıkların daha baskın olduğu bir konum seçilmiştir. Buna göre, test edilecek kurşun 

çekirdekli kauçuk izolatörlerin Muş’ta inşa edilecek bir sismik izolatörlü köprüyü/viyadüğü temsil 

ettiği varsayılmıştır. Kurgulanan senaryoda bina yerine köprü/viyadük seçilmesinin sebebi, binalarda 

kullanılan izolatörler genellikle dış ortam sıcaklığına doğrudan maruz kalmazken 

köprü/viyadüklerde kullanılan izolatörlerin dış ortam sıcaklığındaki değişimlere doğrudan maruz 

kalmasıdır. Şekil 4’te Muş’ta 10 yıllık bir süre boyunca kaydedilen saatlik sıcaklık değerlerinin 0°C 

ve altında olma olasılığını gösteren grafikler paylaşılmıştır. Şekil 4’e göre ilgilenilen sıcaklık 

değerleri düştükçe uzun etkime sürelerinin görülme ihtimali de azalmaktadır. Örneğin, -20°C’nin 24 

saatten daha uzun bir süre etkimesi ihtimali %1’in altına düşmektedir. 

 

 

Şekil 4. Muş ili için düşük sıcaklık frekans analizi. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

F
re

k
a

n
s 

(%
) 

Ardışık saat sayısı

Muş

0 Derece

-5 Derece

-10 Derece

-15 Derece

-20 Derece



Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatör Bileşenlerinin Düşük Sıcaklıklardaki Davranışlarının Ayrı Ayrı Tespit 

Edilmesi İçin Deneysel Bir Çalışma 

16 

 

Şekil 4’te sunulan veriler ışığında, bu çalışma kapsamında uygulanacak düşük dış ortam 

sıcaklıkları 0, -10 ve -20°C olarak belirlenmiştir. Kontrol vazifesi görecek referans sıcaklık ise 

laboratuvar ortam sıcaklığında (23±5°C) gerçekleştirilecektir. Numunelerin düşük sıcaklıklara 

maruz kalma süreleri 3 ve 24 saat olarak kararlaştırılmıştır. Deplasman kontrollü yapılacak testlerde 

sismik izolatörlere tatbik edilecek deplasmanların mertebeleri %100 kayma birim şekil değiştirmeye 

denk gelecek şekilde belirlenmiştir. Buna göre büyük ve küçük izolatör testlerinde sırasıyla 270 mm 

ve 60 mm deplasmanlar tatbik edilecektir. Testler sırasında uygulanacak yatay hareketin frekansı 0.1 

Hz olarak seçilmiştir (EN 15129, 2018). Hazırlanan yükleme protokolü Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Kurşun çekirdekli ve çekirdeksiz kauçuk izolatör birimlerine uygulanacak deney 

protokolü. 

Test No Sıcaklık 
Etkime Süresi 

(saat) 

Kayma Birim Şekil 

Değiştirmesi (%) 

Frekans 

(Hz) 

Döngü 

sayısı 

1 23±5°C - 100 0.1 3 

2 0ºC 3; 24 100 0.1 3 

3 -10ºC 3; 24 100 0.1 3 

4 -20ºC 3; 24 100 0.1 3 

 

Testlerin Yürütülmesi ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Önerilen bu çalışma kapsamında yapılması planlanan testlerin Tablo 1’de özetlenen protokole uygun 

yürütülmesi için Eskişehir Teknik Üniversitesi, ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı 

imkânları kullanılacaktır. Test cihazının düşey yük kapasitesi 20.000 kN, yatay yük kapasitesi ise 

2.000 kN’dir. Cihaz, yatayda ± 600 mm deplasman yapabilmektedir. Deplasman kontrollü yatay 

hareketin uygulanabileceği maksimum hız seviyesi 1.000 mm/s mertebesindedir. Şekil 5.a’da 

görülen test cihazı hem yatay hem de düşey doğrultuda dinamik yükleme yapabilme kapasitesindedir. 

Bu sayede, test edilen sismik izolatöre uygulanan düşey yük seviyesi yatayda uygulanan hareket 

sırasında sabit tutulabilmektedir. Tablo 1’e uygun olarak yürütülecek testler sırasında sismik 

izolatöre düşey doğrultuda uygulanacak kuvvet 3780 kN’dur. Bu değer, uluslararası standartlara 

uygun olarak sismik izolatörde 6 MPa eksenel gerilmeye karşılık gelmektedir. Test edilecek 

numunenin farklı düşük dış ortam sıcaklıklarına maruz bırakılabilmesi için ESQUAKE’te bulunan 

iklimlendirme odası kullanılacaktır. Şekil 5.b’de gösterilen iklimlendirme odası 3x3x3 m 

boyutlarında olup sağlayabildiği en düşük sıcaklık değeri -40ºC’dir. 

 

  
a) b) 

Şekil 5. a) Sismik izolatör test cihazı, b) iklimlendirme odası. 

 

Her bir test sonrasında test edilen sismik izolatöre ait kuvvet-deplasman eğrileri 

kaydedilecektir. Bu eğriler kullanılarak kurşun çekirdekli ve çekirdeksiz numuneler için karakteristik 

dayanım ve akma sonrası rijitlik değerleri ayrı ayrı hesaplanacaktır. Daha sonra, kurşun çekirdeği 

olan izolatör için elde edilen değerler çekirdeksiz izolatörünkiler ile karşılaştırılarak izolatör mekanik 

özelliklerindeki değişim ortaya koyulacaktır. Bu karşılaştırmalarda esas alınacak referans değerler, 

tüm numuneler için laboratuvar koşullarında yürütülen testler ışığında hesaplanan karakteristik 

dayanımlar ve akma sonrası rijitlikler olacaktır. Örneğin, kurşun çekirdekli büyük izolatörün 

laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen testinden elde edilen akma sonrası rijitlik ve karakteristik 
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dayanımı ile -20ºC’de 24 saat bekletildikten sonra gerçekleştirilen testten elde edilen değerler 

kıyaslanacaktır. Aynı kıyaslama, kurşun çekirdeksiz büyük izolatör için de yapılacak ve mekanik 

özelliklerdeki artış miktarları hesaplanacaktır. Çekirdekli numune için hesaplanan artış miktarlarının 

çekirdeksize kıyasla daha fazla olması durumunda söz konusu fazlalığın kurşun çekirdeğin 

davranışındaki farklılaşmaya bağlı olduğu belirlenmiş olacaktır. Gerçekleştirilen hesaplamaların 

küçük numuneler için de tekrar edilmesiyle beraber mekanik özelliklerdeki söz konusu artışların 

numunenin boyutuna bağlı olup olmadığı tespit edilecektir. 
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BETONARME KOLONLARIN ÇEVRİMSEL EĞİLME VE 

DEĞİŞKEN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ SİSMİK PERFORMANSI 
 

SEISMIC PERFORMANCE OF RC COLUMNS UNDER COMBINED CYCLIC 

FLEXURAL AND VARIABLE AXIAL LOADINGS 
 

Cem AYDEMİR1 ve Müberra ESER AYDEMİR2 

 

 

 

ÖZET 

 
Betonarme kolonların sismik yükler altındaki davranışının incelendiği deneylerde çevrimsel 

yatay yüke ilave olarak eksenel yük de -genelde sabit olarak- uygulanmaktadır. Bu çalışmada 

betonarme kolonların sismik yükler altındaki performansı deneysel olarak incelenmiştir. Deney 

programında eksenel yük sabit ya da değişken uygulandığı 3 ayrı yükleme geçmişi kullanılmıştır. 

Yatay yüklemenin artan genlikli ve tersinir-çevrimsel uygulandığı standart çevrimsel yükleme 

geçmişinde eksenel yük deney boyunca sabit olarak uygulanmıştır. Eksenel yükün rastgele 

değişken olarak uygulandığı diğer iki yükleme geçmişi ise örnek bir betonarme çerçeve 

sisteminin zaman tanım alanı çözümlemesinden elde edilen eksenel yük ve ötelenme verileri 

yardımı ile uygulanmıştır. Rastgele yükleme geçmişleri ilkinde tek bir sismik etki 

çözümlemesinden ikincisinde ise tekrarlı sismik etki çözümlemesinden yükleme geçmişi verileri 

elde edilmiştir. Rasgele yükleme geçmişlerinin uygulaması yatay yükleme ve düşey yükleme aynı 

anda kontrol edilmiştir. Deney programında uygulanan yükleme geçmişi farklılığının; yer 

değiştirme kapasitesi, deney sonu kalıcı yer değiştirmesi, maksimum kalıcı yer değiştirme, hasar 

durumları ve sönümlenen enerji kapasiteleri üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak 

irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sabit eksenel Yük, Değişken Eksenel Yük, Rastgele çevrimsel yükleme, Çoklu 

sismik etki. 

 

ABSTRACT 

 
In this study, seismic performance of RC columns is experimentally investigated. In such 

experimental studies, axial load is generally applied constantly in addition to cyclic lateral load. 

Three different loading histories including constant and varying axial loading. Standard cyclic 

loading history contains increasing reversing lateral loading and constant axial loading. Other 

two loading histories consisting varying axial loading are derived from dynamic time history 

analysis of a sample RC frame under seismic loads. First random loading history contains a 

single event whereas the second random loading history represents a repeating earthquake 

event. During random loading, lateral loading and axial loading is controlled simultaneously. 

The effects of different loading histories on lateral displacement capacity, residual displacement, 

maximum residual displacement and dissipated energy capacities are compared.  

Keywords: Constant axial load, Varying axial load, random cyclic loading, repeated earthquake. 
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GİRİŞ 

 

Yapı mühendisliğinde mevcut tasarım yönetmelikleri ile uygunluğu gerçeklemek ya da performansa 

dayalı tasarımda performans düzeyini belirlemek için birçok farklı analiz ve tasarım yöntemleri 

kullanılır. Yapıların tasarımında kullanılan iki sınır durum, kullanılabilirlik sınır durumu ve taşıma 

gücü sınır durumudur. Taşıma gücü sınır durumu için yapısal analiz genellikle doğrusal elastik 

davranış yaklaşımıyla yapılır (Moehle, 2014). Performansa dayalı sismik tasarım; en genel haliyle, 

bir yapının farklı deprem düzeyleri altında öngörülen farklı yapısal performans hedeflerini 

sağlayacak şekilde tasarlanması olarak ifade edilebilir. Dolayısı ile binadan beklenilen işleve ve 

performansa göre bu son limit ve işletme limit durumları dışında da limit durumlar ya da hasar sınır 

durumları tanımlanabilir. Bu hasar sınırlarının daha gerçekçi olabilmesi sismik tasarım 

yöntemlerinin sürekli geliştirilmesiyle sağlanabilir. Bu nedenle, betonarme kolonların sismik yükler 

altındaki davranışının deneysel olarak incelenmesi önem taşır ve uzun süreden beri deneysel 

çalışmalarda inceleme konusu olmuştur (El-Bahy vd., 1999; Lehman vd., 2004; Sezen ve Moehle, 

2004; Pujol vd., 2006; Bae ve Bayrak, 2008; Xu vd., 2018).  Bu deneysel incelemelerde yatay deprem 

etkisinin yerdeğiştirme kontrollü tersinir çevrimsel yüklere benzeştirilerek uygulandığı statik benzeri 

(Quasi-Statik) testler, -basitliği nedeniyle- yaygın olarak tercih edilmektedir. Yatay yük etkisinin 

rasgele değişken olarak yüklendiği deneysel çalışmalar da söz konusudur (El-Bahy vd., 1999). Kolon 

davranışında önemli bir değişken olan eksenel yük ise deneysel incelemelerde sabit ya da çevrimsel 

değişken olarak dikkate alınır. Sabit tür yükleme geçmişlerinde yatay yükleme boyunca eksenel 

yükün genelde ard germe ile sabit uygulandığı varsayılmaktadır. Ard-germe uygulaması kullanılan 

deneylerde artan yer değiştirme talebine bağımlı olarak eksenel yükün eğik uygulaması söz konusu 

olur.  Eksenel yükün değişken alındığı bazı deneysel çalışmalarda pik yer değiştirme taleplerinde 

eksenel yükün alt ve üst sınırlar içinde değişken olarak yüklenmesi de uygulanmaktadır (Sezen ve 

Moehle, 2004; Xu vd., 2018). 

Bu çalışmada yükleme geçmişindeki değişkenliğin kolonların sismik davranışı üzerine etkileri 

karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Çalışmada 3 ayrı yükleme geçmişi dikkate alınmıştır. Bunlardan 

ilki yatay yüklemenin artan genlikli tersinir-çevrimsel olarak yüklendiği düşey yükün ise deney 

sırasında sabit tutulduğu yüklemedir. Eksenel yükün rastgele değişken olarak uygulandığı diğer 

yükleme geçmişleri ise örnek bir çerçeve sistemde zaman tanım alanı çözümlemesinden elde edilen 

eksenel yük ve ötelenme geçmişleri yardımı ile elde edilmiştir. Rastgele yükleme geçmişlerinin 

ilkinde tek bir sismik etki çözümlemesinden diğerinde ise tekrarlı sismik etki etkisine karşı 

gelmektedir. Rasgele yükleme olarak adlandırılan bu uygulamada deney düzeneği, yatay yükü yer 

değiştirme kontrollü olarak ve düşey yükü ise kuvvet kontrollü olarak aynı anda kontrol etmektedir. 

Çalışmada deney programında temel değişken olarak göz önüne alınan yükleme geçmişi uygulama 

farklılığının; kolon numunelerinin yer değiştirme kapasitesi, deney sonu kalıcı yer değiştirmesi, 

maksimum kalıcı yer değiştirme, hasar durumları ve sönümlenen enerji kapasiteleri üzerindeki 

etkileri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. 

  

 

DENEY PROGRAMI 

1 

Deney Numuneleri 

1 

İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında üretilerek test edilen kolon deney 

numunelerinin geometrisi ve donatı detayları Şekil 1’de gösterilmiştir. Deney kolonlarının genel 

özellikleri Tablo 1’de malzeme özellikleri ise Tablo 2’de özetlenmiştir.  
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Şekil 1. Kolon deney numunelerinin detayları ve birim şekil değiştirme ölçerlerin konumları 

Tablo 1. Deney kolonlarının genel özellikleri 

Kolon Düşey Yükleme 
(Çevrimsel) 

Yatay yükleme 
(Tersinir/ çevrimsel) 

Betonarme Çeliği Düşey Yük, N  

C RSE RSM SC RSE RSM 
Boyuna donatı 

(oranı) 

Enine donatı 
(oranı) 

Nmin 

kN/(N/Ac/fco) 

Nmaks 

kN/(N/Ac/fco) 

C/0.20/0.20 x   x   
614 

(0.0103) 

8/10 
(0.010) 

595/(0.20) 595/(0.20) 

RSE/0.13/0.20  x   x  
614 

(0.0103) 

8/8 
(0.012) 

491/(0.13) 753/(0.20) 

RME/0.11/0.20   x   x 
614 

(0.0103) 

8/8 
(0.012) 

420/(0.11) 761/(0.20) 

Not: C: Sabit, SC: Standard çevrimsel, RSE: Tekli bir deprem etkisinden belirlenen rastgele çevrimsel, RME: Tekrarlı deprem 

etkisinden belirlenen rasgele çevrimsel  

Tablo 2. Deney kolonlarının malzeme özellikleri 

Kolon Beton basınç 

dayanımı 

Betonarme Çeliği 

Boyuna donatı akma 

dayanımı 

Boyuna donatı akma 

dayanımı 

Enine donatı akma 

dayanımı 

C/0.20/0.20 33.0 484 637 690 

RSE/0.13/0.20 43.0 484 637 690 

RME/0.11/0.20 43.0 484 637 690 

1 

Deney Düzeneği  

1 

UTEST malzeme ve test cihazları tarafından üretilen deney düzeneği Şekil 2’de verilen şematik 

çizimden görülebilir. Kolon numuneleri deney öncesi laboratuvar kuvvetli döşemesine sabitlenerek, 

mesnet bölgesinde dönme ve yerdeğiştirme tutulu hale getirilmiştir. Deneylerde kolon numunelere 

iki ayrı eksenden yükleme uygulanmıştır. Çok eksenli yüklemede yatay yük yerdeğiştirme kontrollü, 

eksenel yük ise kuvvet kontrollü olarak uygulanmıştır. Eksenel yük verici piston, numune ile 

mafsallı, çerçeveye ise kayıcı ankastre bağ ile mesnetlidir. Bu bağ yapısı konsol ucundaki yatay 

yerdeğiştirme, düşey yerdeğiştirme ve dönmenin serbest; eksenel yük verici pistonun doğrultusunun 

ise sabit kalmasını sağlamaktadır (Aydemir vd., 2022). Bu bağlantının daha iyi anlaşılabilmesi için 

şematik deney düzeneği gösteriminde konsol ucundan yatay yer değiştirme uygulanmış bir kolon 

numunesi kullanılmıştır.   
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Şekil 2. UTEST Malzeme ve test cihazları tarafından üretilen çok eksenli yükleme yapabilen deney düzeneği 

ve yer değiştirmiş bir kolon numunesinin deney düzeneği içinde şematik gösterimi1 

Yükleme Geçmişleri  

1 

Deney programında “C”, “RSE” ve “RME” kısaltmaları ile sembolize edilen 3 ayrı yükleme geçmişi 

uygulanmıştır. Bu yükleme geçmişlerinin isimlendirilmesinde kullanılan bu kısaltmalar, deney 

kolonlarının da isimlendirilmesinde de kullanılmıştır. Deney programında uygulanan yükleme 

geçmişleri topluca Tablo 3’de özetlenmiştir. 

          Çalışmada “C” olarak isimlendirilen yükleme geçmişinin uygulamasının ilk adımı eksenel 

yükün başlangıç değerinin numuneye uygulanmasıdır. Deney kolonuna konsol ucundan uygulanan 

yatay bileşeni yer değiştirme kontrolünde çevrimsel ve artan genlikle, eksenel bileşeni ise kuvvet 

kontrolünde ve sabit olarak uygulanmaktadır. Bu yükleme profilinde artan genlikli yatay yer 

değiştirme geçmişi deney numunesinin nominal yer değiştirme süneklik oranına göre tanımlanmıştır. 

Yerdeğiştirme çevrimleri çatlama öncesi tek, çatlama sonrasında ise 3 tekrarlı şekilde uygulanmıştır. 

Çalışmada “RSE” olarak isimlendirilen yükleme geçmişi, prototip bir çerçeve sisteminin 

doğrusal olmayan zaman tanım alanı çözümlemesiyle elde edilmiştir. Kat çerçevesi tasarımında 2007 

tarihli deprem yönetmeliği esas alınmıştır (DBYBHY, 2007). Prototip çerçevenin doğrusal olmayan 

zaman tanım alanı çözümlemesinde deprem kaydının hem yatay hem de düşey bileşenleri aynı anda 

dikkate alınmıştır. Yapısal çözümlemeler Seismostruct isimli analiz programı yardımı ile yapılmıştır 

(Seismosoft, 2022). Yapısal çözümlemede nümerik davranış modeli, standart çevrimsel yüklemeden 

elde edilen deneysel sonuçlar ile kalibre edilmiştir. Dinamik zaman tanım alanı çözümlemesinde 

prototip çerçevenin zemin kat kolonlarında kesit güvenlik sınırı dolaylarında zorlama meydana 

getiren bir ölçek katsayısı esas alınmıştır.  

Çalışmada “RME” olarak isimlendirilen yükleme geçmişi, birden çok sismik etki durumu için 

dikkate alınan bir yükleme geçmişidir. Bu yükleme geçmişi, prototip bir kat çerçevesine artarda iki 

ayrı sismik yükleme durumunun dinamik zaman tanım alanı çözümlemesi ile modellenmiştir. 

Yapısal çözümlemeler Seismostruct analiz programı (Seismosoft, 2022) yardımı ile yapılmıştır. 

Prototip çerçevenin doğrusal olmayan zaman tanım alanı çözümlemesinde dikkate alınan her iki 

deprem kaydı için de hem yatay hem de düşey bileşenleri aynı anda göze alınmıştır. Yapısal 

çözümlemede nümerik davranış modeli, standart çevrimsel yüklemeden elde edilen deneysel 

sonuçlar ile kalibre edilmiştir. Bu yükleme profiliyle, birinci sismik etkide zemin kat kolonlarında 

kesit güvenlik sınırı; ikinci ve daha büyük sismik etki durumunda ise aynı kolonda kesit göçme 

sınırına yakın ve ötesinde bir zorlanma durumu aranmıştır. 
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Tablo 3. Deney kolonlarına düşey ve yatay doğrultuda uygulanan yükleme geçmişleri 

Yükleme 

Geçmişi 

Açıklama Yükleme doğrultusu 

/kontrol 

% Ötelenme oran (üst) ve % eksenel yük düzeyi (alt) 

geçmişleri 

C 
Standart çevrimsel 

yükleme 

Yatay/Yer değiştirme 

 

Düşey/Kuvvet 

 

RSE 

Tekli bir deprem 

etkisinden 

belirlenen rastgele 

çevrimsel yükleme 

Yatay/Yer değiştirme 

 

Düşey/Kuvvet 

 

RME 

Tekrarlı deprem 

etkisinden 

belirlenen rastgele 

çevrimsel yükleme 

Yatay/Yer değiştirme 

 

Düşey/Kuvvet 

 

 

 

DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞILMASI 

 

Çalışmanın bu bölümünde, yükleme geçmişleri ve tipleri değişken geçmişler ile zorlanan üç 

numunenin deneysel sonuçları, karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Deney kolonlarının yük-yer 

değiştirme (sol) ve eğilme momenti-yatay ötelenme oranı ilişkileri (sağ) Şekil 3’de diyagramlar 

halinde verilmiştir. Deneysel eğilme momentinin belirlenmesinde yatay yük ile kolon kesme 

açıklığının çarpımı olan birinci mertebe etkiler dışında, eksenel yük ile yatay yer değiştirmenin 

çarpımı olan ikinci mertebe etkiler de dikkate alınmıştır.  

Numunelerin deney sonundaki hasar durumları ise Şekil 4’de verilen fotoğraflar ile topluca 

gösterilmiştir. Deney numunelerinin tamamında boyuna donatıda akma, betondaki ezilme sonrası 

meydana gelmiş olup; numunelerin taşıma gücü sınır durumuna eğilme kırılmasıyla ulaştığı 

söylenebilir. Şekil 3’de verilen yatay yük-yatay yer değiştirme ilişkilerinden de görüleceği üzere; 

deney sonu kalıcı yer değiştirme diyagram üzerinde işaretçi ile gösterilmiştir. Ayrıca deney sürecinde 

ölçülen maksimum ve deney sonunda gerçekleşen kalıcı yer değiştirmeler ise ayrı ayrı olmak üzere 

Tablo 3’de özetlenmiştir. Tablodan da görüleceği üzere; çalışmada standart yükleme geçmişi olarak 

isimlendirilen (C) kolon numunesinde (C/0.20/0.20) deney sırasında ölçülen maksimum kalıcı yer 

değiştirme ile deney sonu kalıcı değerler özdeştir. Artan genlikli yatay yükleme uygulaması gereği 

bu durum beklenen bir durumdur. Buna karşın tekli ve çoklu sismik etki durumları için uygulanan 

rasgele yüklemede geçmişlerinde (RSE ve RME) ise bu özdeşlik söz konusu değildir.  

Deney sırasında ölçülen en büyük kalıcı yer değiştirme değerleri birbirine yakın olmasına 

karşın hasar gözlemleri arasında da farklılık söz konusu olabilmektedir. C/0.20/0.20 ve 

RSE0.13/0.20 kolon numunelerinin davranışı bu duruma benzerlik göstermektedir. İlgili kolonlarda 
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deney sırasında ölçülen maksimum kalıcı yer değiştirme birbirine yakın düzeyde gerçekleşmesine 

karşın; kolonların deney sonu hasar durumları arasında belirgin farklılık söz konusudur. Bu iki 

kolonun hasar durumları arasındaki farklılığın temel nedeni sönümlenen enerji düzeyleri arası 

farklılıktır. Kalıcı yer değiştirme ve hasar durumu arasında yukarıda verilen örneğe ters bir gözlem 

C/0.20/0.20 ve RME0.11/0.20 kolon numunelerinde gözlenmektedir. Bu kolonlarda deney sonu 

hasar gözlemleri birbirine yakın olmakla birlikte deney sırasında ölçülen en büyük kalıcı yer 

değiştirmeleri arasında yaklaşık 2 kat fark söz konusudur. Dolayısı ile kalıcı yer değiştirmeye bağlı 

önerilen hasar sınırlarının yükleme geçmişinden etkileneceği beklenmelidir.  

 

  

 
 

  
Şekil 3. Kolon numunelerinin deneysel yük-yer değiştirme (sol) ve moment-ötelenme oranı ilişkileri (sağ) 
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Şekil 4. Kolon deney numunelerinin deney sonu kalıcı yer değiştirme durumlarındaki hasar durumları 

Tablo 3. Yükleme geçmişi farklı deney kolonlarında kalıcı yer değiştirmelerin karşılaştırılması  

Kolon Deney sonunda ölçülen kalıcı yer değiştirme 

durumu 

Deney sırasında ölçülen kalıcı yer 

değiştirmelerin maksimumu durumu 

Kalıcı yer değiştirme, 

 

Kalıcı ötelenme oranı, 

/L 

Kalıcı yer değiştirme,     

 

Kalıcı ötelenme oranı, 

/L 

C/0.20/0.20 41.29 0.0353 41.29 0.0353 

RSE/0.13/0.20 4.10 0.0036 46.08 0.0393 

RME/0.11/0.20 -0.99 -0.0009 -99.83 -0.0853 

 

Deney numuneleri için sönümlenen enerji-çevrim sayısı ve birikimli sönümlenen enerji-

çevrim sayısı ilişkileri Şekil 5’de diyagramlar halinde özetlenmiştir. Diyagramlarda mavi renk 

sönümlenen enerji ilişkileri için, kırmızı renk ise birikimli sönümlenen enerji ilişkilerinin 

gösteriminde kullanılmıştır. Diyagramlarda yatay eksen yarı çevrim sayısı olup, eksenel yüklemenin 

çevrimsel uygulandığı rasgele yükleme durumlarında düşey yük çevrimleri de çevrim sayısına 

eklenmiştir. Diyagramlardan da görüleceği üzere birikimli sönümlenen enerji miktarı en düşük kolon 

en düşük hasarın gözlendiği RSE/0.13/0.20 kolonudur. Hasar gözlemleri birbirine yakın olan 

C/0.20/0.20 ve RME/0.11/0.20 kolonlarının birikimli sönümlenen enerji düzeyleri birbirine oldukça 

yakındır. 

Bilindiği üzere betonarme kolonlarda yatay yükte belirgin düşüş göçme hasarının 

betimlenmesinde anahtar bir rol oynar. Bu ani düşüş değeri için birçok öneri bulunmakla birlikte 

%20 değeri yaygın olarak kullanılmaktadır [x]. Eş yer değiştirmenin tekrarlı uygulandığı C/0.20/0.20 

kolonunda göçme hasarını betimlenmesinde gerek hasar gözlemleri gerekse de birikimli sönümlenen 

enerji düzeyi göz önüne alındığında maksimum yükte %20 düşüşün göçme hasar durumu sınırı 

olarak kullanılabileceği söylenebilir. Bilindiği üzere betonarme kolonlarda eksenel yük, yatay yükü 

etkilemektedir. Dolayısı ile eksenel yükün –özellikle– rasgele değişkenliği artan yer değiştirme 

talebinde ani ya da yavaş değişimler meydana getirebilir. Benzer değişim hasar durumlarında da söz 

konusu olabilir. Bu davranış bilgisine benzer durumlar rasgele yükleme ile zorlanan kolon 

numunelerinde de görülmektedir. Örneğin C/0.20/0.20 kolonunda maksimum yatay yükte %20 

düşme RSE/0.13/0.20 ve RME/0.11/0.20 kolonları için de göçme sınırı olarak değerlendirilsin. 

Anılan yer değiştirme ve öteleme değeri RSE/0.13/0.20 kolonunda betonda ezilmenin gözlendiği 

hasar durumuna karşı gelmektedir. Kolonun eğilme momenti kapasitesinde belirgin bir düşme söz 

konusu değildir. C/0.20/0.20 kolonu için söz konusu yer değiştirme ve öteleme sınır değerleri 

RME/0.11/0.20 kolonu için göz önüne alındığında, ilgili kolon bu sınıra çoklu sismik etki nedeniyle 

çoklu kere ulaşmaktadır. Kolon numunesi ilgili sınıra ilk ulaştığında numune betonunda ezilme 

hasarı gözlenmiş olup, kolon bu sınırın yaklaşık 3 katı mertebesinde yer değiştirme talebinde altında 

ise C/0.20/0.20 kolonuna benzer hasar gözlemleri sergilemiştir. 
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Şekil 5. Kolon numunelerinin sönümlenen enerji-yarı çevrim sayısı (mavi) ve birikimli sönümlenen enerji-

yarı çevrim sayısı (kırmızı) ilişkileri 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada, tersinir-çevrimsel yüklemeler altında zorlanan betonarme kolonlarda sabit ve değişken 

uygulanan eksenel yükün davranış üzerine etkileri deneysel olarak incelenmiştir.  Deney 

programında 3 ayrı yükleme geçmişi uygulama farklılığının; yer değiştirme kapasitesi, deney sonu 

kalıcı yer değiştirmesi, maksimum kalıcı yer değiştirme, hasar durumları ve sönümlenen enerji 

kapasiteleri üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Sınırlı sayıda deney numunesi 

sonucu esas alınarak yapılan karşılaştırmalardan elde edilen temel sonuçlar aşağıda maddeler halinde 

sunulmuştur. 

• Betonarme kolonların göçme hasar sınır durumu yer değiştirmesi, yükleme geçmişinden ve 

eksenel yükün değişken olarak uygulanmasından etkilenmektedir. Eksenel yüklemenin sabit, 

yatay yüklemenin artan genlikli ve tersinir-çevrimsel uygulandığı numunedeki göçme hasar 

sınırı, deney programındaki en ihtiyatlı sınır olarak gözlenmiştir. Bu sınır yer değiştirme, 

tekli ya da çoklu sismik etki durumu göz önüne yükleme uygulamalarında daha düşük hasar 

durumlarına karşı gelebilmektedir. Dolayısı ile eksenel yükün değişken olarak uygulanması, 

yatay yükte genelde %20 olarak anılan ani düşüş sınırı üzerinde etkili olmaktadır. 

• Artan genlikli yatay yükleme uygulamalarında deney sonu ve maksimum kalıcı yer 

değiştirme birbirine özdeştir. Buna karşın tekli ya da çoklu sismik etki durumları için zaman 

tanım alanı çözümlemesinden elde edilen rasgele yükleme geçmişi uygulamalarında bu 

özdeşlik söz konusu değildir. Sabit ya da rastgele değişken eksenel yük uygulanan kolonlar 

arasında maksimum kalıcı yer değiştirmeleri özdeş olup hasar gözlemleri arasında belirgin 

fark bulunabilmektedir (C/0.20/0.20. ve RSE/0.13/0.20 kolonları).  Ayrıca yükleme geçmişi 

farklılığı kolonlar arasında hasar gözlemleri özdeş olup kalıcı yer değiştirmeleri arasında 

belirgin farklılık meydana getirebilmektedir (C/0.20/0.20. ve RME/0.11/0.20 kolonları). 

• Yükleme geçmişi farklı kolonlarda birikimli sönümlenen enerji, hasar gözlemlerini 

yansıtmakta oldukça başarılı bir değişkendir. 
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MAFSALLI KAYICI ÇEKİRDEK KULLANIMININ EĞRİ YÜZEYLİ 

SÜRTÜNMELİ YALITIM BİRİMİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
 

EFFECTS OF USING AN ARTICULATED SLIDER ON THE BEHAVIOUR OF A 

CURVED SURFACE SLIDING ISOLATOR 
 

Ahmet ŞİMŞEK1, Esengül ÇAVDAR2, Volkan KARUK3 ve Gökhan ÖZDEMİR4 

 

 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı, eğri yüzeyli yalıtım birimlerinde mafsallı bir kayıcı çekirdek kullanımının 

yalıtım birimi davranışı üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu doğrultuda, özdeş geometrilere ve 

sürtünme özelliklerine sahip mafsallı ve mafsalsız çift sürtünme yüzeyine sahip eğri yüzeyli 

yalıtım birimlerinin farklı seviyelerdeki deplasman (200 ve 300 mm) ve yükleme hızı (50, 100 ve 

200 mm/s) altındaki davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Deplasman kontrollü olarak 

gerçekleştirilen çevrimsel yüklemeler sinüs dalgaları şeklinde uygulanmıştır. Belirlenen yükleme 

protokolü altında yürütülen deneysel çalışma Eskişehir Teknik Üniversitesi, ESQUAKE Sismik 

İzolatör Test Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneysel veriler sonucunda, 

mafsallı bir kayıcı çekirdek kullanımının özellikle düşük deprem seviyeleri ve servis yükleri 

altında daha avantajlı bir tasarıma imkân sağlayacağı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Deprem yalıtımı, Eğri yüzeyli sürtünmeli yalıtım birimi. 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this study is to determine the effect of articulation on the behaviour of a curved 

surface sliding isolator. In this sense, two double curved sliding isolators, having identical 

geometry and friction properties, with and without articulated slider are tested under cyclic 

motions. During the tests, different isolator displacements (200 and 300 mm) and loading 

velocities (50, 100 and 200 mm/s) are considered. The displacement controlled sinusoidal 

motions were applied by means of the test setup at Eskisehir Technical University, ESQUAKE 

Seismic Isolator Test Laboratory. The experimental results revealed that using an articulated 

slider in a double curved sliding isolator provide a more advantageous design especially for low 

seismicity levels and service loads. 

Keywords: Earthquake isolation, Friction pendulum surface bearings. 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Yapıları depremin yıkıcı etkilerinden korumak için geliştirilen inşaat tekniklerinden birisi de deprem 

yalıtımıdır. Bu yöntemde temel hedef, üst yapı ile temel arasına yerleştirilen yalıtım birimi adı verilen 

yapı malzemeleri aracılığıyla deprem sırasında açığa çıkan enerjiyi sönümlemektir. Bunu 

yapabilmek için yalıtım birimlerinin yatay doğrultudaki rijitliklerinin üst yapıya göre oldukça düşük 

olması gerekmektedir. Bu sayede, deprem sırasında oluşacak hareketin neredeyse tamamı deprem 
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yalıtımı seviyesinde gerçekleşir ve hem yapısal hem de yapısal olmayan unsurların kesintisiz 

kullanımı mümkün hale gelir. Taniwangsa ve Kelly (1994) çalışmalarında deprem yalıtımı 

kullanımının etkilerini ortaya koymak amacıyla 1994 yılında yapılmış bir binanın analizini 

yapmışlardır. Sonuçlar karşılaştırıldığında, deprem yalıtımının can güvenliği kriterlerinin ötesinde 

yapıları ve yapısal olmayan elemenları depremin yıkıcı etkilerinden korumaya yönelik en uygun 

seçenek olduğunu belirtmişlerdir. Achour ve diğ. (2011) çalışmalarında depremlerin sağlık hizmet 

binaları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla çeşitli ülkelerdeki hastanelerin işlevini 

durdurmasının nedenlerini araştırmışlardır. Bu kapsamda verilen bir örnekte gelecek riskleri 

azaltmak adına geliştirilen deprem yalıtım sistemlerinin kullanılması yapısal ve yapısal olmayan 

elemanları hasardan koruyarak tıbbi hizmetlerin sürekliliğini sağladığını belirtmişlerdir. Morales ve 

diğ. (2017) çalışmalarında sağlık hizmet binalarında yapısal olmayan bileşenlerinin deprem sırasında 

ve sonrasında kesintisiz kullanımını sağlayan deprem yalıtım sistemleri ile hastane bünyesindeki 

tedavilerin kesintiye uğramadan devam edebileceğini belirtilmişlerdir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan yalıtım birimlerinden birisi eğri yüzeyli 

sürtünmeli (EYS) yalıtım birimidir. Bu yalıtım birimleri ileri mertebede deplasman yeteneklerinin 

yanı sıra sürtünmeye dayalı enerji sönümleme yetenekleri ile ön plana çıkmaktadır. 

İsimlendirilmeleri de kaç sürtünme yüzeyinin enerji sönümlemeye katkı sağladığına bağlı olarak 

yapılmaktadır. İki yüzey arasındaki sürtünmeye bağlı olarak enerji sönümleyen yalıtım birimi en 

yaygın olarak kullanılan EYS yalıtım birimidir (Şekil 1). Özdeş eğrilik yarıçapına sahip konkav 

paslanmaz çelik plakalar ile kompozit yüzeyler arasındaki düşük sürtünme sayesinde üst yapıya 

aktarılan deprem kuvvetleri çok küçük değerlere düşürülebilmektedir. Bazı durumlarda EYS yalıtım 

birimlerinin alt ve üst çelik plakalarındaki eğrilik yarıçapları veya yüzeyler arasındaki sürtünme 

özellikleri birbirinden farklı olarak tasarlanabilirler. Bu durumda, kayıcı ara yüzeyde bir mafsal 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulur (Şekil 2). Bu mafsal sayesinde (a) üst ve alt plakalardaki eğrilik 

yarıçaplarındaki uyumsuzluk nedeniyle oluşacak farklı dönmelere geometrik olarak uyum 

sağlanabilmekte ve (b) düşey yükün sürtünme yüzeyine daha düzgün dağılımı söz konusu 

olduğundan sürtünme ara yüzündeki ileri düzeyde aşınmanın önüne geçilebilmektedir (Fenz ve 

Constantinou, 2006; Tsai vd., 2005). 

 

  
(a) (b) 

Şekil 1. Çift sürtünme yüzeyli yalıtım biriminin (a) kesit görüntüsü, (b) deplasman yapmış hali 

[https://www.tis.com.tr/en/products/] 

 

 
Şekil 2. Mafsallı bir çift sürtünme yüzeyli yalıtım biriminin kesit görüntüsü 

 

Bu çalışmanın amacı, özdeş geometrilere ve sürtünme özelliklerine sahip mafsallı ve mafsalsız 

çift sürtünme yüzeyli EYS yalıtım birimlerinin farklı seviyelerdeki deplasmanlar ve yükleme hızları 

https://www.tis.com.tr/en/products/
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altındaki davranışlarını incelemektir. Bu amaçla yürütülen deplasman kontrollü çevrimsel 

yüklemeler sonucunda elde edilen kuvvet-deplasman eğrileri kıyaslamalı olarak sunulmuştur. Bunun 

yanı sıra, deprem yalıtımlı yapıların tasarımında en önemli yalıtım birimi özelliklerinden birisi olan 

eşdeğer sürtünme katsayısındaki değişim de araştırılmıştır. 

 

 

TEST EDİLEN YALITIM BİRİMLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümde, çalışma kapsamında testleri yürütülen EYS yalıtım birimleri tanıtılmıştır. Test edilen 

her iki yalıtım birimi de özdeş geometriye sahiptir. Aralarındaki tek farklılık, kayıcı çekirdekte 

mafsal olup olmamasıdır. Yalıtım birimlerinin dış çapı 680 mm olup deplasman kapasiteleri 300 

mm’dir. Paslanmaz çelik plakaların eğrilik yarıçapları 4.7 m, kayıcı çekirdek çapı ise 280 mm’dir. 

Kayıcı ara yüzeyde kullanılan kompozit yapı, ultra yüksek moleküler polietilen (UHMWPE) 

malzemeden oluşmaktadır.  

 

  
(a) (b) 

Şekil 3. Deneysel çalışmada kullanılan (a) mafsalsız, (b) mafsallı EYS yalıtım birimleri 

 

 

TEST PROGRAMI 

 

Şekil 3’te gösterilen EYS yalıtım birimlerinin farklı deprem senaryoları altındaki davranışlarını 

belirleyebilecek şekilde hazırlanan yükleme protokolünde 2 farklı deplasman (200 ve 300 mm) ve 3 

farklı yükleme hızı (50, 100 ve 200 mm/s) dikkate alınmıştır. Deplasman kontrollü olarak 

gerçekleştirilen çevrimsel yüklemeler Şekil 4’te gösterildiği üzere sinüs dalgaları şeklinde 

uygulanmıştır. Tablo 1’de sunulan yükleme protokolü gözetilerek yürütülen deneysel çalışma 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı’nda (Şekil 5) 

gerçekleştirilmiştir.  
 

  
(a) (b) 

Şekil 4. (a) 200 mm ve (b) 300 mm deplasman değerleri için uygulanan yükleme döngüleri 
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Tablo 1. Uygulanan yükleme protokolü 

Yükleme No. Düşey Yük (kN) Yatay deplasman (mm) Yatay Hız (mm/s) 

P1  

 

5000 

 

200 

50 

P2 100 

P3 200 

P4  

300 

50 

P5 100 

P6 200 

 

 
Şekil 5. ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı yükleme düzeneği 

 

Yalıtım birimi testlerinde önemli noktalardan birisi, yatay doğrultuda ileri/geri hareket ettirilen 

yalıtım birimine düşey doğrultuda uygulanan kuvvetin kontrol edilebilmesidir. Bu husus özellikle 

EYS yalıtım birimi testlerinde daha önemli hale gelmektedir. Çünkü, yalıtım biriminin geometrisi 

gereği konkav yüzeyler üzerinde hareket eden kayıcı çekirdek nedeniyle düşey doğrultuda uygulanan 

kuvvetin kontrolü zorlaşmaktadır. Tablo 1’de belirtildiği gibi testler sırasında yalıtım birimlerine 

uygulanan 5000 kN’luk düşey yükün deneyler boyunca değişimini gösteren grafikler Şekil 6’da 

paylaşılmıştır. Görüldüğü üzere dikkate alınan tüm deplasmanlar ve yükleme hızları için uygulanan 

düşey yükün kontrolü problemsiz gerçekleştirilmiştir. 

 

  
(a) (b) 

Şekil 6. (a) 200 mm ve (b) 300 mm deplasmanlarda farklı yükleme hızları için düşey yük değişimi 

 

 

DENEY SONUÇLARI 

 

Yürütülen testlerde her bir yükleme için yalıtım birimlerine ait kuvvet-deplasman eğrileri 

kaydedilmiştir. Bu eğriler, mafsallı ve mafsalsız yalıtım birimlerinin tepkilerini kıyaslayabilmek için 

Şekil 7’de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Şekilden de görüldüğü üzere yalıtım birimine 
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uygulanan deplasman değeri ve yükleme hızı azaldıkça mafsallı ve mafsalsız yalıtım birimlerine ait 

kuvvet-deplasman eğrilerinde farklılaşma olmaktadır. Yalıtım biriminin yaptığı deplasman değeri ve 

yükleme hızı düştükçe, her bir yükleme döngüsü için elde edilen kuvvet-deplasman eğrilerinin 

altında kalan alanlar (sönümlenen enerji miktarı) mafsallı yalıtım biriminde azalmaktadır. Öte 

yandan, her iki yalıtım biriminin ikincil rijitliklerinde bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Şekil 

7’de, yalıtım biriminin maksimum deplasman değeri (300 mm) için yürütülen testlerde yükleme 

hızının 200 mm/s olduğu durumda mafsallı ve mafsalsız durumlar için elde edilen kuvvet-deplasman 

eğrilerinin de neredeyse özdeş olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar ışığında EYS bir yalıtım 

biriminde mafsallı bir kayıcı çekirdek kullanılması, yalıtım biriminin tasarımında dikkate alınan en 

büyük deprem seviyesi için histeretik davranışta bir farklılaşmaya neden olmamaktadır. Ancak, daha 

düşük genlikli hareketlerde (yalıtım birimi deplasmanı ve yükleme hızı azaldıkça) mafsallı yalıtım 

birimi için kaydedilen kuvvet değerleri daha küçük olmuştur. Bu durumda, mafsallı yalıtım birimi 

mafsalsız olana kıyasla, düşük deprem seviyeleri ve servis yükleri altında bağlantılı olduğu yapısal 

elemana daha düşük kesme kuvvetleri aktaracaktır. 

 

  

  

  
Şekil 7. Kuvvet-deplasman eğrileri 

 

Mafsallı ve mafsalsız yalıtım birimlerinin histeretik davranışlarındaki farklılaşmayı daha iyi 

sunabilmek adına eşdeğer sürtünme katsayıları her bir yükleme döngüsü için hesaplanmış ve 

birbirlerine oranlanarak (µmafsallı/µmafsalsız) Şekil 8’de sunulmuştur. Eşdeğer sürtünme katsayıları 

denklem (1) ve (2) kullanılarak hesaplanmıştır. Burada, EDC: her bir döngüde sönümlenen enerji 

miktarını, µ: sürtünme katsayısını, Dmax ve Dmin: yalıtım biriminin pozitif ve negatif yükleme 

yönlerinde yaptığı maksimum deplasmanları, Nave: yalıtım birimine uygulanan düşey yükü temsil 

etmektedir. 
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Şekil 8. Mafsallı ve mafsalsız durumlar için elde edilen sürtünme katsayılarının kıyaslanması  

 
Şekil 8’den de açıkça görüldüğü üzere mafsallı ve mafsalsız yalıtım birimlerine uygulanan 

hareketin genliği ve yükleme hızı arttıkça hesaplanan eşdeğer sürtünme katsayılarının oranı 1’e 

yaklaşmaktadır. Dikkate alınan en düşük genlik (200 mm) ve yükleme hızı (50 mm/s) için bu oran 

yaklaşık olarak 0.6 olarak elde edilmiştir. Diğer taraftan, bu oranın döngü sayısı arttıkça artma 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Şekil 8’den anlaşılan, yalıtım biriminde mafsal kullanılması 

sonucunda tek bir yalıtım biriminin farklı deprem seviyeleri için farklı davranış sergileyecek şekilde 

tasarımı mümkün hale gelmektedir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Bu çalışmada, özdeş geometrilere sahip EYS yalıtım birimlerinin kayıcı çekirdeğinde mafsal olması 

ve olmaması durumları için histeretik davranışlarındaki değişim incelenmiştir. Bunun için farklı 

genlikleri ve yükleme hızları için hazırlanan yükleme protokolleri dikkate alınarak testler 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneysel veriler sonucunda, kayıcı çekirdekte mafsal kullanımının 

özellikle düşük deprem seviyeleri ve servis yükleri altında daha avantajlı bir davranışa neden olduğu 

görülmüştür.  
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KISA KOLON ETKİSİNDEKİ BETONARME ÇERÇEVELERİN  

SİFCON PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ  
  

RETROFITTING OF SHORT COLUMNS IN RC FRAMES   
WİTH SIFCON PANELS  

  
Fatih KAYACIK1, Alptuğ ÜNAL2, Gamze DOĞAN3  

  
  
  

ÖZET  

  
Yapımı tamamlanmış betonarme binalarda özellikle zemin ve bodrum katlarda açılan bant 

pencereler, proje aşamasında öngörülmeyen asma katlar, kolona mesnetlenen merdiven 

sahanlıkları, rijit döşeme ve kirişler ile kolonların tutulması, kolon boylarının proje 

tasarımından farklı olmasına, azalan kolon boyuna gelen kesme gerilmelerinin artış 

göstermesine sebep olarak kısa kolon etkilerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada betonarme 

kolonlarda olası kısa kolon kesme hasarlarına karşı yeni bir güçlendirme yöntemi denenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda zemin kat yüksekliği normal kata göre daha fazla olan ve zemin kat 

dolgu duvar boyları birbirinden farklı olan 1/3 geometrik ölçekli 14 adet betonarme çerçeve 

deneyi yapılmıştır. Bu çerçevelerin 5 tanesi referans numune olarak üretilmiş, 9 numunede ise 

ultra performanslı özel bir beton olan SIFCON (Slurry Infiltrated Fiber Concrete) kullanılarak 

üretilen çeşitli panel tipleri ile betonarme çerçevedeki kısa kolonlar güçlendirilmiştir. Tüm 

deney elemanları laboratuvarda deprem yüklerini benzeştirilen tersinir tekrarlanır yatay 

yüklemeye maruz bırakılmıştır. Deney elemanlarından alt katta tuğla dolgu duvar örülmeyen 

çerçeve bölgesinin tüm yüzeylerine bir bütün olarak yerleştirilmiş S3 tipi panellerin diğer panel 

türlerine göre kısa kolon davranışına bağlı hasarları daha çok engellediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Betonarme, Güçlendirme, SIFCON panel, Deprem hasarları  
  

ABSTRACT  

  
In the completed reinforced concrete (RC) buildings, ribbon windows opened especially in the 

ground and basement floors, clerestory not foreseen during the project phase, stairway landing 

supported on the column, retention of the columns with rigid slab and beams cause the column 

lengths to differ from the project design and the shear stresses on the decreasing column length 

to increase, and thus create short column effects. In this study, a novel strengthening method 

was tried against possible short column shear damages in RC columns. For this purpose, 14 RC 

frame tests with 1/3 geometric scale, whose ground floor height is higher than the normal floor 

and whose ground floor infill wall lengths are different from each other, were carried out.  Five 

of these RC frames were produced as reference samples, and in 9 samples, short columns in the 

RC frame were reinforced with various panel types produced using SIFCON (Slurry Infiltrated 

Fiber Concrete), an ultra-performance special concrete. All test elements were subjected to 

reversed-cyclic lateral load simulating earthquake loads in the laboratory. It was observed that 

S3 type panels, among the test elements, placed on all surfaces of the frame area where brick 

infill walls were not built on the sub-ground floor sub-ground floor prevented the damages due 

to short column behavior more than other panel types.  
Keywords: Reinforced concrete, Strengthening, SIFCON panel, Earthquake damages  
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GİRİŞ  

 

Zemin katı işyeri olarak tasarlanan binalarda projelendirme aşamasında öngörülmeyen asma katlar 

teşkil edilebilmektedir.  Asma kata sahip binalarda ise bu katta yer alan kolonlar kirişler tarafından 

tutulduğu ve yatay yük altında hareketi engellendiği için kısa kolon etkileri oluşabilmektedir. Benzer 

şekilde yapıda yer alan kolonlara döşemelerin ya da merdiven kirişlerinin mesnetlenmesi ile de 

kolon hareketleri sınırlandırılarak kısa kolon oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Bir diğer durum 

ise yapı zemin katında havalandırma ve ışık ihtiyacını karşılamak üzere bant pencereler açılması ile 

benzer etkilerin ortaya çıkması durumudur. Sonradan açılan bant pencereler katın üst bölgesinde, 

kolon yüzeyleri arasında yerleştirilmektedir. Dolayısıyla bu kısımlarda dolgu duvarlar kaldırılarak 

boş alan oluşturulmaktadır. Özellikle yapılar deprem gibi yatay yük etkisine maruz kaldığında ise 

rijit duvarların bulunmadığı bu bölgelerde ötelenme daha fazla olmakta, kesme hasarları 

oluşmaktadır. Bant pencerelerin varlığı, kolon boylarının proje tasarımından farklı olarak azalması 

durumunu ortaya çıkarmaktadır. Boyları kısalan kolonda ise kesme gerilmeleri kolon-duvar birleşim 

bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Kolon boyunun azalması kolona uygulanan kesme kuvvetinin 

artmasına sebep olmaktadır. Tasarımda yoğun kesme/kayma gerilmeleri dikkate alınmadığı için 

yeterli düzeyde kesme donatısı ile tasarlanamamış kolonda kesme kırılması oluşarak kolon taşıma 

gücünü kaybetmektedir. Olası bir deprem durumunda kısa kolon oluşumu meydana gelebilmekte ve 

bu etki binanın göçmesine dahi sebep olabilecek son derece tehlikeli durumlar oluşturmaktadır.  

Kısa kolon davranışının iyileştirmesi üzerine literatürde yapılmış çeşitli güçlendirme 

teknikleri uygulaması mevcuttur. Bunlardan bazıları; çeşitli tiplerde lifli polimer sargı uygulaması, 

betonarme ve çelik kanat dolgu duvar uygulama ve lifli püskürtme beton uygulamalarıdır 

(Yoshimura vd. (2000), Shehata vd. (2002), Ghobarah vd. (2003), Koçak (2015), Başeğmez (2007), 

Demir (2013), Khoshkholghi (2015)). Farklı hasar tiplerini önlemek ve yapı performansını arttırmak 

için ise çeşitli güçlendirme uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamalardan bir tanesi ise SIFCON 

(Slurry Infiltrated Fiber Concrete) adı verilen ultra performanslı özel bir beton türünün güçlendirme 

elemanı olarak kullanılmasıdır. SIFCON beton yüksek oranda (%6-%20) çelik lif içeriğine sahiptir.  

SIFCON betonun lif içeriği sebebiyle betonarme elemanlarda kullanımında; özellikle elemanların 

süneklik, enerji tüketme kapasiteleri gibi değerlerine olumlu katkısı görülmektedir (Mısır (2011)).  

Bu değerlendirmeler ışığında, yapılarda kısa kolon hasarı meydana gelebilecek bölgelerde 

SIFCON paneller kullanılabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 14 adet betonarme çerçeve 

depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yükleme altında test edilmiş, yük taşıma kapasitesi, rijitlik, 

enerji ve süneklik gibi yapısal davranışları incelenmiş, çatlak dağılımları ve hasar oluşumları 

incelenmiş ve göçme modları belirlenmiştir. Deney elemanlarından 5 tanesi referans numune olup 

bu numunelerde herhangi bir güçlendirme işlemi yapılmamıştır. Bu numunelerde farklı duvar 

boylarının kısa kolon oluşumunu nasıl etkilediği incelenmiştir. Diğer numunelerde ise farklı 

çeşitlerde oluşturulan SIFCON paneller ile farklı duvar boylarına sahip betonarme çerçeveler 

güçlendirilmiş ve kısa kolon etkisinin nasıl değiştiğine dair inceleme yapılmıştır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada1/3 ölçekli 14 adet betonarme çerçeve iki katlı tek açıklıklı olarak üretilmiştir. Tüm 

çerçeve numuneler özdeş olarak üretilmiş, geometrik boyutları ve donatı detayları aynı olacak 

şekilde imal edilmiştir (Şekil 1). Betonarme çerçeveler tasarlanırken ebatlar mevcut binalardaki 

açıklık ve yükseklik ile kolon kiriş boyutları dikkate alınarak belirlenmiş, 1/3 geometrik ölçek 

kullanılmıştır. Kat yükseklikleri birinci kat için temel üst seviyesinden 1.kat kiriş düzeyine kadar 

1200 mm, ikinci katın için ise 1.kat kirişinden 2.kat kirişi düzeyine kadar 900 mm olarak 

tasarlanmıştır. Üretilen betonarme çerçevelerin açıklığı ise kolon dışından diğer kolon dışına 1500 

mm’dir. Eurocode-8, ACI 318 ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde (TBDY-2018) yer alan 

minimum kolon ve kiriş kesit şartları sağlanarak boyutlar belirlenmiş ve 1/3 geometrik ölçek 

uygulanarak kirişlerin boyutu 100x150 mm ve kolonların boyutları ise 150x150 mm olarak 

seçilmiştir. Betonarme çerçeve 500x700x2500 mm boyutlarında üretilen oldukça rijit bir temel 
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kirişine mesnetlenmiştir. Kısa kolon oluşumunun meydana geldiği mevcut binaların genellikle alt 

katları işyeri olarak tasarlanmaktadır. Bu binalarda zemin kat yüksekliği, normal katlara göre daha 

fazla olduğundan deney elemanı çerçevelerde ilk katın kat yüksekliği ikinci kata göre daha fazla 

seçilmiştir. Yapılan binalar incelendiğinde zemin katı işyeri olan binaların birçoğunda gerekli ışık 

ve havalandırmayı sağlamak amacıyla bant pencereler açılması, bunun da kısa kolon problemlerine 

yol açması sebebiyle deney elemanları üzerinde bu koşulları sağlayacak şekilde duvar işçiliği 

yapılmıştır. Çalışmada betonarme kısa kolonların SIFCON adı verilen ultra yüksek performanslı 

özel betondan üretilen paneller ile güçlendirmesi hedeflenmiş, optimum panel ebatları ve yerleşimi 

farklı üretimler ile betonarme çerçeveler üzerinde yapılan deneylerde belirlenmiştir. SIFCON panel 

tipleri Şekil 2’te gösterilmiştir. S1 tipi panel ile güçlendirme çalışmasında numunelerin sadece alt 

katta duvar örülmeyen boşluk bölgesi köşe noktalarına 40x90x110 mm ebatlı L şeklinde, S2 tipi 

panel 40x90 mm boyutları ile alt katta duvar örülmeyen bölgenin yan yüzeylerine U şeklinde, S2 

tipi panel ise 40x90 mm boyutları ile alt katta duvar örülmeyen bölgenin tüm yüzeylerine bir bütün 

olarak teşkil edilmiştir. Güçlendirme yapılan numuneleri karşılaştırmak için 5 adet referans numune, 

9 adet ise farklı panel tipleri ile güçlendirilmiş numune üretilmiştir. Referans çerçevelerde üst 

katların tamamı dolgu tuğla duvar, alt katlar ise boş, tam dolu ve boşluklu (262.5 mm, 525.5 mm, 

787.5 mm boşluk) olacak şekilde imal edilmiştir. R1 deney numunesi; üst kat tam dolu dolgu duvar, 

alt kat ise boş, R2 numunesinde ise hem alt hem de üst kat tam dolu, R3 üst kat tam dolu alt kat %75 

dolu, R4 üst kat tam dolu alt kat %50 dolu ve R5 ise üst kat tam dolu alt kat %25 dolu tuğla dolgu 

duvar olarak imal edilmiştir. Güçlendirilmiş numuneler ise R3, R4 ve R5 referans çerçeve modelleri 

üzerinde S1, S2 ve S3 tipi panellerin uygulanması ile elde edilmiştir. Her bir numunenin değişkenleri 

ve genel özellikleri referans numuneler için Şekil 3’te, güçlendirilmiş numuneler için Şekil 4’te 

gösterilmiştir.   

 

 
Şekil 1. Çerçeve boyutları (ölçüler mm’dir)  Şekil 2. SIFCON paneller tipleri  

  

  
Şekil 3. Referans deney elemanları (ölçüler mm’dir)  
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Şekil 4. Güçlendirilmiş deney elemanları  

 
Materyal ve Metot  

 

Malzeme Özellikleri  

Çalışma kapsamında yapılan 14 adet numune için çerçeve üretimlerinde kullanılmak üzere hazır 

beton tesisinden C25/30 sınıfına ait beton temin edilmiştir. Tüm çerçevelerde beton sınıfı aynıdır. 

Çerçeve betonu için küp numunelerin ortalama basınç dayanım değeri 33.62 MPa olarak 

bulunmuştur. Çerçeve üzerinde tuğla dolgu duvarlar imal edilmiştir. Tuğlalar da 1/3 geometrik 

ölçekli olarak üretilmiş olup boyutları 75x100x190 mm’dir. Tuğlaların basınç dayanımı ise yapılan 

testlerde 3.86 MPa olarak bulunmuştur. Dolgu duvarlarda tuğlaların üzerine yapılan sıva harcının 

basınç dayanımını belirlemek için 150x150x150 mm küp numuneler alınmış ve ortalama basınç 

dayanımı 14.20 MPa olarak belirlenmiştir.    

Çerçeve kirişlerinde açıklıkta altta 2Ø10’luk eğilme donatısı üstte 2Ø10’luk montaj donatısı 

kullanılmıştır. Kirişlerdeki eğilme donatısı oranı ρ=0.0105 olmuştur. Kolonlarda ise boyuna donatı 

olarak 4Ø10 kullanılmış olup donatı oranı ρ=0.014 olmaktadır. Bu donatı oranı değerleri TS500, 

2000, TBDY-2018, ACI-318 ve EC-8 yönetmeliklerinde belirtilen minimum ve maksimum donatı 

oranı sınırları arasındadır. Kolon ve kirişlerde Ø6/100 mm aralıklarla enine donatı (etriye) 

kullanılmıştır. 1/3 ölçekli deney elemanları düşünüldüğünde ise seçilen etriye çapı yönetmelik 

şartlarına göre uygundur. Kısa kolon hasarları meydana gelen binalar incelendiğinde kolonlarda 

genellikle sıklaştırma bölgesi yapılmadığı ve yönetmeliklerdeki etriye aralığı şartına uyulmadığı 

gözlemlenmiştir. Bu sebeple, bu çalışmada kolon ve kiriş bölgelerinde sıklaştırma bölgeleri 

oluşturulmamış, mevcut yönetmeliklerdeki etriye aralığı şartlarına uyulmamıştır. Temel donatısı 

olarak 8Ø16 boyuna donatı Ø8/100 mm enine donatı kullanılmıştır.  

SIFCON beton üretiminde yoğun olarak kullanılan çelik tel liflerin arasına yerleşebilecek 

düzeyde akışkan kıvama sahip şerbet beton üretilmesi gerekmektedir.  Bu sebeple beton agregası 

olarak ince malzemeler tercih edilmektedir. Çalışmada şerbet beton için, beton dayanımı ve beton 

yerleşimi parametreleri dikkate alınarak yapılan ön testler sonucu; ideal oran ve malzeme 

birleşimleri belirlenmiş ve belirlenen bu bileşimlere göre çimento şerbetinin 28 günlük basınç 

dayanımı ortalama fc= 35 MPa olarak bulunmuştur. Çalışmada SIFCON beton içerisinde uçları 

kancalı, yüksek mukavemetli, paslanmaz, soğuk çekilmiş olarak üretilen çelik lifler kullanılmıştır. 

Kullanılan çelik lif, 0,75 mm çapında, 60 mm uzunluğunda, narinliği 80 olan 80/60 BL ticari kodlu, 

çekme mukavemeti 1300 MPa (N/mm2) olarak belirtilen tutkalsız çelik liftir. Çalışmada hacimsel 

olarak %10 lif oranına sahip SIFCON beton üretimi gerçekleştirilmiştir.  

  
Deney Elemanlarının Üretilmesi  

Betonarme çerçeveler hazırlanırken ilk olarak kalıplar hazırlanmıştır. Kalıplar hazırlandıktan sonra 

çerçeveler için donatı imalatları yapılmıştır. Donatı yerleşiminden sonra beton döküm işlemine 

geçilmiştir. Deneylerden önce çerçeve betonlarının dayanım kazanması için 28 gün bekletilmiştir. 

Prizini alan betonarme çerçevelerde çalışmada belirlenen yüksekliklerde duvar örülmüştür. 
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Çerçevelerde dolgu duvar örüldükten sonra 10 mm kalınlığında sıva yapılmış ve ardından deney 

elemanları boyanmıştır.  

Betonarme çerçevelerde oluşan kısa kolon hasarlarının engellenmesi amacıyla yapılan 

güçlendirme çalışmasında çerçeveler için S1, S2 ve S3 olmak üzere 3 farklı tip SIFCON güçlendirme 

paneli üretilmiştir. SIFCON paneller uç bölgelerde her 75 mm’de iki sıra, orta bölgelerde de her 100 

mm’de iki sıra olarak deney elemanlarına ankrajlanmıştır. Panellerde SIFCON beton için %10 

hacimsel oranda çelik tel lif miktarı belirlenmiş, lif yönleri kalıp yönüne paralel olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Kalıplara liflerin arasına rahatça yerleşebilen akışkan kıvamda şerbet beton 

dökülmüştür. Çerçeveler üzerinde kısa kolon oluşması durumu söz konusu olan alt kat duvar-kiriş 

arası bölgelerde iyileştirme amacıyla panellerin çerçevelere montajı gerçekleştirilmiştir. Montaj için 

çerçeveler üzerinde panellerin ankrajlanacağı kısımlara matkap yardımı ile delikler açılmıştır. 

Açılan delikler bir hava kompresörü ile iyice temizlenmiştir. SIFCON paneller çerçeveye 

montajlanırken ilk olarak çift tesirli kimyasal dübel (epoksi) ile kiriş ve kolon yüzeylerine 

yapıştırılmış, daha sonra da 10 mm çapında, 120 mm boyunda ankraj çubukları (altı köşe baş çelik 

cıvata) ile sabitlenmiştir. Deney numunelerinin üretimleri Şekil 5’te verilmiştir.  

 

  
Şekil 5. Deney numuneleri üretim aşamaları  

  
Deneylerde itme (+) ve çekme (-) olarak her iki yönde de yatay yükleme yapılmıştır (Altın vd. 

(2008)). Yapılan tüm deneyler deplasman kontrollü yükleme ile gerçekleştirilmiş, itme ve çekme 

için belirlenen deplasman değerlerine bağlı yükleme uygulanmıştır. Tüm deneyler yaklaşık 12 

çevrimde tamamlanmış, numunelerde özdeş olarak her çevrim için aynı deplasman seviyesine 

gidilmiştir. Deplasmanlar belirlenirken betonarme elemanların yavaş sismik yükleme testlerinin 

yapılmasında uygulanan kılavuz olan ACI-374 (2013)’te yer alan ötelenme oranları kullanılmıştır. 

Yükleme %0,1 ötelenme oranı ile başlamış, her çevrimde pozitif ve negatif yönde yükleme yapılmış 

ve maksimum %9 ötelenme oranına karşılık gelen 101,250 mm deplasman ile deneyler 

sonlandırılmıştır. Laboratuvar deney yükleme düzeneği Şekil 6’da verilmiştir.  

  

  
Şekil 6. Yükleme düzeneği  

  
SONUÇ  

  
SIFCON paneller yeni bir güçlendirme yöntemi olarak betonarme çerçeveler üzerinde denenmiş, 

kısa kolon oluşumu ile meydana gelen hasar mekanizmasını engellemek için oldukça olumlu 

sonuçlar vermiştir.  

Çalışmada S1, S2 ve S3 olmak üzere üç tip güçlendirme elemanı kullanılmış ve kısa kolon 

hasarını engellemek üzere en etkin güçlendirme tipinin çerçeve bölgesinin tüm yüzeylerine bir bütün 

olarak yerleştirilmiş S3 tipi panel olduğu görülmüştür. Panel uzunluğu yatay yük altında davranışı 
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etkileyen en önemli parametre olmuştur. S3 panel tipi kullanılan güçlendirilmiş deney elemanlarında 

meydana gelen rijitlik artışı ile kısa kolon oluşan bölgede kolonun farklı oranda yanal ötelenme 

yapması engellenmiş, bu sayede kısa kolon oluşumuna bağlı kesme hasarları görülmemiştir. Elde 

edilen bu sonuç neticesinde S3 tipli SIFCON panel güçlendirmelerinin gerçek binalarda uygulaması 

mümkün olabilecektir. Deney numuneleri karşılaştırmalı zarf eğrileri Şekil 7’de gösterilmiştir. 

Güçlendirme elemanı olan SIFCON panellerin betonarme çerçevelerde dayanımı artırdığı 

görülmektedir.  Ayrıca panellerin kullanıldığı çerçevelerde daha rijit davranış gözlemlenmiştir. Alt 

kat dolgu duvar alanının %50 olduğu ve paneller ile güçlendirilen R4-S2 ve R4-S3 numunelerinde 

rijitlik daha fazladır. R3’e S1, S2, S3 panellerinin eklenmesi ile başlangıç rijitlikleri sırasıyla %31,7, 

%47,6, %46,8 oranında artmıştır. R4’e S1, S2, S3 panellerinin eklenmesi ile başlangıç rijitlikleri 

sırasıyla %41,0, %64,0, %95,5 oranında artmıştır. Benzer şekilde R5’e S1, S2, S3 panellerinin 

eklenmesi ile başlangıç rijitlikleri sırasıyla %46,3, %73,0, %100,2 oranında artmıştır. 

Güçlendirilmiş numunelerinin enerji yutma kapasiteleri nispeten daha yüksektir. R3-S2 ve R3-S3’ün 

deney sonunda ulaştıkları kümülatif tüketilen enerji değerleri R3’e göre sırasıyla %75 ve %53 daha 

fazladır. R4-S2 ve R4-S3’ün deney sonunda ulaştıkları kümülatif tüketilen enerji değerleri ise R4’e 

göre sırasıyla %87 ve %124 daha fazladır. Benzer şekilde, R5-S2 ve R5-S3’ün deney sonunda 

ulaştıkları kümülatif tüketilen enerji değerleri R5’e göre sırasıyla %84 ve %78 daha fazladır.   

  

     
 (a)  (b)  

     
 (c)  (d)  

Şekil 7. Deney numuneleri karşılaştırmalı zarf eğrileri referans numuneler (a), R3, R3-S1-S2-S3 

karşılaştırmalı (b), R4, R4-S1-S2-S3 karşılaştırmalı (c), R5, R5-S1-S2-S3 karşılaştırmalı  

Teşekkür   

Bu çalışma 120M029 nolu proje numarası ile TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Yazarlar katkılarından 

dolayı TÜBİTAK’a teşekkür eder.  
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ÖZET 

1 
Ülkemizin konumu itibariyle deprem bölgesinde yer alması nedeniyle mevcut yapıların 

güçlendirilmesi ve onarılması sık olarak gündeme gelmektedir. Güçlendirme ve onarım 

tekniklerinden bir tanesi olan karbon lifli kumaş ve plakalarla güçlendirme ve onarım tekniği 

günümüz uygulamalarında sıkça görülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda yapı taşıyıcı elemanı 

olan kirişlerdeki çekme donatısı ile kirişlerin alt yüzeyine yapıştırılan karbon fiber plakaların 

birbirlerine kenetlenme sağlayıp sağlamayacağı düşünülmüş olup bu doğrultuda deneysel 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 2 adet referans ve 8 adet güçlendirme 

elemanı olmak üzere 10 adet 1/1 ölçekli deney elemanı üretilmiştir. Referans elemanlarda kiriş 

çekme donatıları kiriş boyunca sürekli olacak şekilde yerleştirilmiştir. Güçlendirme 

elemanlarında ise kiriş çekme bölgesindeki donatıda tam orta noktada süreksizlik oluşturulmuş 

ve kirişe farklı bindirme boylarında yapıştırılan karbon fiber plakalar ile donatıdan karbon fiber 

plakaya yük aktarılıp aktarılamayacağı araştırılmıştır. Sonuçlar karbon fiber plakaların uç 

kısımlardan sıyrılma yaparak gevrek bir davranış sergilediğini göstermiştir. Karbon fiber 

plakaların sıyrılma yapmasının önlenmesi halinde taşıyıcı elemana yük taşıma kapasitesinin 

artması ve elemanda oluşacak deformasyonun engellenmesi açısından katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karbon lama, Bindirme boyu, BA elemanlar 

1 

ABSTRACT 

 
Due to the location of our country in the earthquake zone, the strengthening and repair of 

existing structures is frequently on the agenda. One of the strengthening and repair techniques, 

the strengthening and repair technique with carbon fiber fabric and plates, has started to be 

seen frequently in practice. In this context, it has been considered whether the tension bar in the 

beams, which are the structural bearing elements, and the carbon fiber plates bonded to the 

underside of the beams will provide lapping, and experimental studies have been carried out in 

this direction. Within the scope of the study, 10 pieces of 1/1 scale test specimens were produced, 

including 2 reference and 8 reinforcement specimens. In the reference specimens, the beam 

tension bars were placed continuously along the beam. In the reinforcement specimens, a 

discontinuity were created at the midpoint of the bar in the beam tension zone and it will be 

investigated whether the load can be transferred from the bar to the carbon fiber plate by bonded 

with different lapping lengths of carbon fiber plates. The results showed that the carbon fiber 

plates exhibited a brittle behavior by debonding from ends. It is thought that if the carbon fiber 

plates are prevented from debonding, it will contribute to the increase in the load carrying 

capacity of the structural element and to prevent the deformation that will occur in that element. 

Keywords: CFRP, Carbon plates, Lap splice, RC members  
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GİRİŞ 

1 

Ülkemizin konumu itibariyle fay hatlarının üzerinde olması ve buna bağlı olarak da deprem 

bölgesinde yer alması yapıların depreme karşı projelendirilmesinde, oluşturulan projelerin 

uygulanmasında, ayrıca eskiden inşa edilmiş ve depreme karşı yeterli olmadığı tespit edilen yapıların 

güçlendirilmesinde ve depremde hasar görmüş yapıların onarılmasında gerekli önlemlerin alınması 

gerektiğini göstermektedir. Ülkemizde yaşanan son yıllardaki depremlerle birlikte betonarme 

yapılarda kullanılan betonun kalitesinin yanı sıra yapı elemanlarındaki donatı yerleşiminin çok 

önemli olduğu hususu yapılan incelemelerde tespit edilmiştir.  

Betonarme yapılarda donatı yerleşimindeki önemli konulardan bir tanesi donatının yapı 

elemanı boyunca sürekli olarak devam edemediği durumlarda hesaplanan boylarda donatılar 

bindirilerek donatılarda kenetlenmelerin sağlanması hususudur. Ancak bazı durumlarda sahada 

uygulaması yapılan donatıların kenetlenme boylarının projede belirtilen kenetlenme boyuyla aynı 

olmaması, sahada imalatı yapılan donatıların kenetlenme bölgelerinin projedeki kenetlenme 

bölgesine uygun olmaması ve beton dökümünden sonra beton içerisindeki donatıya müdahale 

edilememesi gibi sebepler yeterli bindirme ve kenetlenmenin sağlanamamasına neden 

olabilmektedir. 

Bunun gibi işçilik, malzeme ve proje kaynaklı hatalar karşısında yapının tekrar yıkılıp 

yapılmasının ekonomik olmaması nedeniyle söz konusu yapıların güçlendirilmesi veya onarılması 

gibi durumlar inşaat mühendisleri tarafından ele alınmakta ve uygun çözümlerle yapı taşıyıcı 

elemanlarına takviye elemanlarla güçlendirmeler yapılabilmektedir. 

Bu güçlendirme tekniklerinden biri olan karbon fiber plakalar (CFRP) son zamanlarda 

yapıların güçlendirme ve onarımlarında oldukça sık kullanılmaya başlamıştır. Basit olarak bu 

uygulama tekniği, özellikle kiriş ve döşemelerin çekme bölgelerinde epoksi harcının beton yüzeye 

ve karbon fiber plaka yüzeyine sürülerek yapı taşıyıcı elemanına yapıştırıldığı bir uygulama 

tekniğidir. Ancak yapılan bu uygulamanın sağlıklı sonuçlar verip vermediği, uygulanan yapı 

elemanının hesaplarla elde edilen taşıyabileceği tasarım yükünde ve üzerinde gelen yüklerde yapı 

elemanının göstereceği davranışla görülebilmektedir. 

Bu doğrultuda karbon fiber plakalar ile betonarme kiriş elemanları içerisindeki donatıların 

kenetlenmesi ve donatıdan karbon fiber plakaya yük aktarımının sağlanıp sağlanamayacağı 

düşünülmüş olup, araştırma kapsamında bu konuya yönelik deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

1 

YÖNTEM 

1 

Deney Programı 

 

Çalışmada gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edebilmek adına deney elemanları 1/1 ölçeğe sahip 

olacak şekilde ve 3000 mm x 200 mm x 400 mm ebatlarında hazırlanmıştır. Deney elemanları 

içerisindeki donatı detayına göre iki ana gruba ayrılmıştır. İki ana gruptaki donatı detayı Şekil 1.’ de 

yer almaktadır. 

 

 
Şekil 1. Donatı detayı 

 

Toplamda 10 adet deney elemanı üretilip test edilmiştir. Bunlardan 2 tanesi referans eleman, 

8 tanesi güçlendirme elemanı olarak seçilmiştir. Güçlendirme elemanlarından 1. grup elemanlardaki 

Ø16 çekme donatılarında, 2. grup elemanlardaki Ø22 çekme donatılarında kirişin tam orta noktasında 
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1 cm süreksizlik oluşturulmuştur. Güçlendirme elemanlarında kullanılacak karbon fiber plakalar, 

süreksizlik oluşturulan çekme donatılarındaki kuvveti sağlayacak şekilde seçilmiştir.  

Deney değişkenleri olarak karbon fiber plakaların genişlikleri, donatı çapları ve kenetlenme 

boyu oranları ele alınmıştır. Tablo 1.’de deney elemanlarına ait özellikler verilmiştir. 

 

Tablo 1. Deney elemanları özellikleri 

Deney 

Elemanı 

Tip Çekme 

Donatısı  

Süreksizliği 

Süreksizlik 

Olan Çekme 

Donatısı  

(Ø) 

Karbon Fiber  

Plaka 

Genişliği  

(mm) 

Karbon Fiber 

Plaka 

Kenetlenme Boyu 

 Oranı 

Karbon 

Fiber 

Plaka 

Boyu 

(mm) 

RS50 Referans yok - - - - 

RS100 Referans yok - - - - 

S50/0.75 Güçlendirme var 16 50 0,75 912 

S50/1.00 Güçlendirme var 16 50 1,00 1216 

S50/1.25 Güçlendirme var 16 50 1,25 1520 

S50/1.50 Güçlendirme var 16 50 1,50 1824 

S100/0.75 Güçlendirme var 22 100 0,75 1254 

S100/1.00 Güçlendirme var 22 100 1,00 1672 

S100/1.25 Güçlendirme var 22 100 1,25 2090 

S100/1.50 Güçlendirme var 22 100 1,50 2508 

 

Deney Düzeneği 

1 

Deney elemanları Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Yapı Mekaniği laboratuvarında bulunan kapalı çerçeve deney düzeneğinde test edilmiştir. Uygulanan 

yükün büyüklüğü yük hücresinden alınan veriler doğrultusunda bilgisayarda okunmuştur. Şekil 2.’de 

yük ve ölçüm düzeni gösterilen bir deney elemanına ait görsel yer almaktadır. 

 

 
Şekil 2. Yük ve Ölçüm Düzeni 

1 

2 
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SONUÇ 

 

Deney çalışmaları sonucunda referans elemanların sünek bir davranış sergilediği, karbon fiber plaka 

kullanılarak güçlendirilen elemanların ise karbon fiber plakaların ani olarak sıyrılması nedeniyle 

gevrek bir davranış sergilediği tespit edilmiştir.  

Karbon fiber plakaların sadece epoksi macunu kullanarak taşıyıcı elemana yapıştırılması ve 

ek olarak herhangi başka bir işlem uygulanmaması durumunda plakaların sıyrılma davranışı 

gösterdiği tespit edilmiştir. Sıyrılma davranışı meydana gelen bir plaka görseli Şekil 3.’de yer 

almaktadır.  

 

 
Şekil 3. Sıyrılma davranışı gösteren karbon fiber plaka 

 

Sıyrılan plakaların uçlarında herhangi bir epoksi macunu kalıntısı olmadığı, sadece 

plakaların orta bölgesinde beton kalıntısı olduğu görülmüştür. Bu duruma ait görsel Şekil 4.’de yer 

almaktadır. 

 

 
Şekil 4. Karbon fiber plakaların deney sonrası durumları 

 

Ayrıca karbon fiber plakaların boylarındaki değişimin plakaların sıyrılması nedeniyle 

dayanımda önemli bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür. Deney elemanlarının ulaştığı 

maksimum dayanımları gösteren Tablo 2. ve Tablo 3.’den de bu durum anlaşılmaktadır. 
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Tablo 2. 1. grup deney elemanlarının dayanım değerleri 

Deney Elemanı Tip 
Maksimum Dayanım 

(kN) 

Göreceli Dayanım 

Referans Elemana Göre 

(kN/kN) 

RS50 Referans 151,30 1,00 

S50/0.75 Güçlendirme 46,36 0,31 

S50/1.00 Güçlendirme 42,73 0,28 

S50/1.25 Güçlendirme 44,55 0,29 

S50/1.50 Güçlendirme 42,27 0,28 

 

Tablo 3. 2. grup deney elemanlarının dayanım değerleri 

Deney Elemanı Tip 
Maksimum Dayanım 

(kN) 

Göreceli Dayanım 

Referans Elemana Göre 

(kN/kN) 

RS100 Referans 244,78 1,00 

S100/0.75 Güçlendirme 55,29 0,23 

S100/1.00 Güçlendirme 56,18 0,23 

S100/1.25 Güçlendirme 60,59 0,25 

S100/1.50 Güçlendirme 65,00 0,27 

 

Karbon fiber plakalar gelen yükler karşısında sıyrılma olayı gerçekleşene kadar 

deformasyonu engellemiştir ancak sıyrılma oluştuğu anda yük taşıma kapasitesi ani olarak düşmüş 

ve deformasyon büyük oranda artmıştır. İki ana grup deney elemanlarına ait Şekil 5. ve Şekil 6.’dan 

da bu durum açık olarak görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. 1. grup deney elemanlarının yük deplasman grafiği 
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Şekil 6. 2. grup deney elemanlarının yük deplasman grafiği 

 

Karbon fiber plakalar kullanılarak güçlendirilen deney elemanlarında tipik olarak ana eğilme 

çatlağı kirişin tam orta noktasında donatının süreksiz olduğu bölgede oluşmuştur. Bu duruma ait 

görsel Şekil 7.’de yer almaktadır. 

  

 
Şekil 7. Güçlendirme elemanlarındaki eğilme çatlakları 

 

Karbon fiber plaka uygulaması yaparken sadece epoksi macunuyla yapıştırmayla yapılan 

uygulamanın yeterli olmadığı, taşıyıcı elemana gelen yüklerde karbon fiber plakanın sıyrılma 

yapabildiği görülmüştür.  

Karbon fiber plakaların sıyrılma yapmasının önlenmesi halinde taşıyıcı elemana yük taşıma 

kapasitesinin artması, elemanda oluşacak deformasyonun engellenmesi ve donatı ile kenetlenmenin 

oluşması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Teşekkür 

1 

Çalışmamın gerçekleştirilebilmesinde emeği büyük olan babama, kardeşime, hocalarıma ve ismini 

sayamadığım herkese teşekkür ederim. 
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BİR DENEY SİSTEMİNİN ELEŞTİRİSİ 
 

CRITICIZING OF AN EXPERIMENTAL SYSTEM 
 

Meryem BÖCEK1, Eray ÖZBEK 2, Hüsnü CAN3 ve Sabahattin AYKAÇ4 

 

 

 

ÖZET 

 
Yapı Mekaniği Laboratuvarlarında yapılan ya da yapılması planlanan deneysel çalışmaların 

deney sistemleri iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada deneyi yapılacak eleman(lar)ın 

tasarımı yapılırken, ikinci aşamada ise bu elemanları test edecek bir yükleme sisteminin tasarımı 

yapılmaktadır. Bu bildiride deneysel bir çalışmaya ait deney sisteminin öz eleştirisi yapılmıştır. 

Bu öz eleştiri kendi içerisinde yükleme sistemini ve deney elemanlarının tasarımını 

kapsamaktadır. Yürütülmüş olan bu deneyler sırasında ön görülemeyen durumlar ve karşı 

önlemler ile deney sisteminin zayıf yönleri bu bildiri kapsamında sunulmuştur. Bu öz eleştirinin 

yeni akademik çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Deneysel çalışma, Deney sistemi, İlave çözümler. 

 

ABSTRACT 

 
The test setups of the experimental studies carried out or planned to be carried out in the 

Structural Mechanics Laboratories consist of two stages. The test elements are designed in the 

first stage, and in the second stage, a loading system is designed to test these elements. In this 

paper, the test setup of an experimental study was self-criticized. This self-criticizing includes 

the experimental system and the design of the test elements. With the misjudgements and 

countermeasures, weaknesses of the test setup were presented in this paper. It is thought that 

this self-criticism will shed light on new academic studies. 

Keywords : Experimental study, Test setup, Supplemental solutions. 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Yapı Mekaniği Laboratuvarlarında yapılan ya da yapılması planlanan deneysel çalışmaların deney 

sistemleri iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada deneyi yapılacak eleman(lar)ın tasarımı 

yapılırken, ikinci aşamada ise bu elemanları test edecek bir yükleme sisteminin tasarımı 

yapılmaktadır. Bu bildiride deneysel bir çalışmaya ait deney sisteminin öz eleştirisi yapılmıştır. 

Eleştiride deney elemanlarını ve deney sistemini oluşturan her iki aşamada ortaya çıkan sorunlar ile 

bu sorunlar için üretilmiş çözümler ele alınmıştır. Ele alınan deney sistemi, delikli levha ile 

güçlendirilmiş tuğla dolgu duvarın betonarme çerçeve dayanımına katkısının incelendiği bir doktora 

çalışmasına aittir. Araştırma kapsamında üretilen elemanlarda güçlendirme etkisi araştırıldığı için 

betonarme çerçevede bazı tasarım kusurları ortaya çıkmış ve bu kusurlar üretilen çözümler ile 

giderilmiştir. Ayrıca söz konusu çözümler yeni araştırmalara konu olmuştur. Çalışma kapsamında 

yükleme sistemi tasarımında deprem yükleri etkisindeki betonarme çerçevenin kolonlarına eksenel 

yükün uygulanmadığı ve uygulandığı iki tip yükleme sistemi geliştirilmiştir. Kullanılan bu yükleme 

sistemlerinde de benzer şekilde tasarımsal öngörülmeyen sorunlar ortaya çıkmış ve çözümler 
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üretilmiştir. Söz konusu deney sisteminin her iki aşamasında ortaya çıkan sorunlar ve üretilen 

çözümler bu çalışmada ayrıntılı şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

 

DENEY SİSTEMİ 

 

Çalışmaya ait deney elemanları ½ ölçekli kolon, kiriş ve temelden oluşan tek açıklıklı ve tek katlı 

betonarme çerçevenin içine tuğla duvar örülmesiyle elde edilmiştir. Oluşturulan bu yalın elemanlar 

delikli levhalarla takviye edilmiş ve depremi benzeştiren yükler altında test edilmiştir. Çalışma 

kapsamında; delikli levha kalınlığı, levhaların karşılıklı bulonlanmasında kullanılan aralıklar, delikli 

levhanın kolonlara bağlantısının olup olmaması ve betonarme çerçevenin kolonlarına verilen eksenel 

yükün düzeyi parametre olarak ele alınmış ve her seferinde biri değiştirilerek sistematik bir çalışma 

yapılmıştır. Ancak deney programı tasarım sürecinde öngörülemeyip deney elemanlarının test 

sürecinde yaşanan gelişmeler sonucu kimi zaman zorunluluktan dolayı, kimi zaman ise davranışı 

biraz daha iyileştirmek adına ilave değişkenler yapılmış ve yapılan değişkenlerden bazıları yeni 

araştırmalara konu olmuştur. Yapılan ilave değişkenlerden bazıları deney elemanı düzeyinde olup 

bazıları da yükleme sistemi düzeyinde yapılmıştır.  

 

Deney Elemanı Tasarımı 

 

Çalışma için üretilen betonarme çerçeveler ve duvarlarda, güçlendirme için gerçek bir durumda 

karşılaşılabilecek en olumsuz durum yansıtılmaya çalışılmıştır. Bunun için eleman üretiminde, sıkça 

rastlanan kusurların başında gelen beton dayanımının düşük olması, kolon ve kirişlerde seyrek 

ve/veya eksik etriye ve duvarlarda da kontrolsüz yapılan duvar işçiliği uygulanmıştır. Ancak deney 

elemanlarının testleri esnasında bazı kapasite sorunları ortaya çıkmış ve güçlendirilmiş duvarın 

taşıma kapasitesi ölçülememiştir. Çalışma konusu olan güçlendirmenin etkisinin anlaşılabilmesi için 

betonarme çerçeve üzerinde ilave güçlendirme teknikleri uygulanmış ve bunlar da araştırma 

konusuna dahil edilmiştir. Deney elemanlarındaki bu ilave güçlendirmelerin nedenleri ve nasıl 

uygulandığı bu bölümde detaylı olarak verilmeye çalışılmıştır. Yapılan değişikliklerden aşağıdaki 

(e) maddesi, çalışma içerisinde yeni araştırma konularının yolunu açmıştır.  Betonarme çerçeve 

üzerinde sonradan uygulanan değişiklikler; 

a) kolonlara çelik manto yapılması, 

b) birleşim bölgesinin çelik plakalarla takviye edilmesi, 

c) iki kolonun birbirlerine çelik çekme çubukları ile bağlanması, 

d) her iki yüzden “L” şeklinde oluşturulan çelik lamaların duvar köşelerine bulonlanması ve 

delikli çelik levhaların kolona uygulanan mantoya yatayda lamalarla kaynaklanması, 

e) kirişe çelik kablo sarılması, 

f) eksenel yük uygulanan kolon üst uçlarının ve yatay yük uygulanan kiriş ucunun çelik 

plakalarla sargılanması olarak sonradan geliştirilmiştir. 

 

Kolon Mantolaması 

Çalışmanın birinci kısmı olan kolonları eksenel yüksüz elemanlar grubundaki güçlendirilmiş 

elemanlardan ilki olan S1ZN200 elemanına ait deneyde betonarme çerçevenin ilk kapasite sorunu 

ortaya çıkmıştır. Çıkan sorun, deneyin ilerleyen bölümlerinde kolonların üst kısımlarında gözlenen 

kesme çatlakları sayıca artmış ve eleman davranışını kontrol etmeye başladığı görülmüştür. Duvarda, 

sadece köşe bölgelerde hafif ezilmeler olmasına rağmen, kolonların üst uçlarında ağır kesme 

hasarlarının ortaya çıkması, elemanın yük kapasitesinin sınırlı kalmasına neden olmuştur. Kolon üst 

uçlarında ortaya çıkan hasarın etkisiyle kolon boyuna donatıları pandül gibi davranmaya başlamış ve 

kiriş bu donatıların üstünde ileri geri hareket etmeye başlamıştır. Her iki kolon üst uçlarında ortaya 

çıkan ağır kesme hasarının etkisiyle bir nevi kısa kolon davranışı göstermiştir. Yapılan S1ZN200 

deneyi ile duvar güçlendirme işleminin başarılı olabilmesi için kolonlarda ortaya çıkabilecek kesme 

kırılmasının önlenmesinin ihtiyacı doğmuştur. Güçlendirilmiş duvarlarda köşelerde çok sınırlı 

ezilmeler haricinde neredeyse hiç hasar ortaya çıkmamış ve eleman beklenen kapasitesine 

ulaşamadan kesmeden göçmüştür. Daha sonra yapılmış olan delikli levhalarla takviye edilmiş 

elemanların deneylerinde, duvar güçlendirilmesinin etkisinin anlaşılabilmesi ve kolonlardaki kesme 
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kırılmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlangıcında düşünülmemiş olan kolonlarda mantolama 

şeklinde güçlendirme işlemlerine başvurulmuştur (Resim 1). 

 

Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Baskılanması 

Güçlendirilmiş elemanlardan ilki olan S1ZN200 deneyinde ortaya çıkan başka bir sorun ise kolon-

kiriş birleşimlerinin özellikle kolona yakın kısımlarında büyük hasarlar meydana gelmiş ve eleman 

davranışı bu hasarlardan önemli derecede etkilenmiştir. Üç boyutlu çerçevelerden meydana gelen 

gerçek yapısal sistemlerde düzlemsel elemanların yanı sıra kolon-kiriş birleşim bölgelerinde düzlem 

dışı kirişler de yer almaktadır. Düzlem dışı kirişlerin varlığı birleşim bölgelerinde rijitliği arttırarak 

oluşacak hasarların daha sınırlı düzeylerde kalmasını sağlamaktadır. 

  Düzlem dışı kirişlerin yapacağı bu kuşaklama etkisini az da olsa benzeştirmek amacıyla, 

kolon-kiriş birleşimlerinin her iki yüzüne 200×100 mm kesitli ve 10 mm kalınlığında birer çelik 

levha yerleştirilmiş ve iki yüzdeki levhalar birbirlerine 4 adet bulon yardımıyla bağlanmıştır (Resim 

1). Somunların bir miktar sıkılmasıyla beraber düğüm bölgesinin baskılanması sağlanmıştır. 

 

Kolonların Birbirlerine Bağlanması  

S1ZN200 deneyinde ortaya çıkan bir diğer sorun da çerçeveye yatayda etkiyen ileri geri yönlü yük 

etkisiyle duvar köşelerinde ezilme oluşmuş ve kolonlar arası yük aktarılamamıştır. Duvardan kolon 

üst ucuna köşegen doğrultusunda aktarılan yükün bir kısmının diğer kolona da aktarılabilmesi 

amacıyla her iki kolon üst uçtan ve her iki yüzden birbirine 10 mm çaplı S420 kalitesinde boyuna 

donatılar ile kaynaklanarak bağlanmıştır (Resim 1). Kolonları birbirine bağlayıp yük aktarması için 

açıklık boyunca kullanılan çelik çubuklar davranışı iyileştirerek kolonların dışa ötelenmesini 

sınırlamıştır. 

 

 

Resim 1. Betonarme çerçeve üzerinde sonradan ilave edilen güçlendirme teknikleri 

 

Kolon Duvar Bağlantısının Yapılması 

Söz konusu deneysel çalışmanın 1. grubundaki elemanlarda kolon duvar bağlantısı parametre olarak 

kullanılmış ve bunun etkinliği araştırılmıştır. Duvar-kolon bağlantısının uygulamasında kolonlara 

uygulanan mantolama sayesinde bağlantı için kullanılan lamalar hem mantoya hem de duvar 

köşelerinde yer alan “L” şeklindeki lamalara üst yüzünden kaynaklanması ile kolon ve duvarın 

beraber çalışmasını sağlamıştır. Böylece köşe bulonlarda oluşan gerilme yığılmaları azaltılarak, ileri 

deformasyonlarda kesilip kopmaları önlenmiş veya geciktirilmiştir. Bu uygulamanın yapıldığı kolon 

duvar bağlantılı güçlendirilmiş elemanların deneylerinde kolonları üst ucundan birbirine bağlayan 

çekme çubuklarının kaldırılması herhangi bir olumsuz sonuç doğurmamıştır. Bunun sebebinin delikli 

levhaların kolonlara bağlı olması ve böylece yatay yükün kolonlar arasında daha dengeli paylaşılmış 

olduğu düşünülmektedir (Resim 2). 
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Resim 2. Köşe bölgelerde ezilmeye karşı önlem ve kolon-duvar bağlantısı 

 

Çelik Kablo ile Kirişin Sarılması 

Çalışmanın ikinci kısmı olan kolonları eksenel yüklü elemanlar grubundaki güçlendirilmiş 

elemanlardan ilki olan S1LY200 elemanına ait deneyde kolonlara uygulanan eksenel yüke bağlı 

betonarme çerçevedeki kirişin kapasitesinde sorun yaşanmış; duvara uygulanan güçlendirmenin 

etkisi görülememiştir. Bu nedenle kirişi güçlendirme ihtiyacı doğmuş ve ilave değişken olarak “kirişe 

çelik kablo sarılması” olarak çalışma içerisinde sonradan tasarlanmıştır. Eksenel yük etkisindeki 

elemanların betonarme çerçeveleri önceden üretilmiş olup deneye hazır hale getirildiğinden kirişlerin 

kesmeye karşı güçlendirilmesi donatı ile mümkün olmamaktadır. Bu nedenle mevcut kirişin dışardan 

sargılanması ile kesme kapasitesi artırılmaya çalışılmıştır. Kirişe uygulanan kablo sarılması yöntemi 

detayları Şekil 1’de verilmiştir. Çalışma kapsamındaki diğer elemanların kirişlerine yapılan bu 

takviye ile kirişlerin kolonlara saplanan uç bölgelerindeki kesme hasarı ve kirişlerin üst yüzeyinde 

oluşan aderans çatlakları çelik kablo sargılanması ile sınırlı kalmış, kirişlerin kesilerek kırılmasını 

önlemiştir. 

 

    

Şekil 1. Kirişte çelik kablo ile güçlendirme detayı 

 

 Deneysel çalışmada kirişe uygulanan bu takviye işleminin davranışa katkısı deneysel olarak 

araştırılmış ve “Kesmeye Karşı Çelik Kablolarla Güçlendirilmiş Betonarme Kirişin Davranışı” 

başlıklı yüksek lisans tez konusu olmuştur (Kofoğlu,2019).  

 

Kolon Üst Uçlarının ve Yatay Yük Etkisindeki Kiriş Uç Bölgesinin Sargılanması 

S1LY200 elemanının deneyinde yaşanan bir diğer kapasite sorunu ise kolonlara uygulanan eksenel 

yükten dolayı açıkta bırakılan kolon uçlarında hasarlar oluşmasıdır. Oluşan bu hasarlar düşük beton 

dayanımı, yetersiz etriye ve sargılama bölgesinin olmamasından kaynaklanmış ve ezilme, kabuk 

betonu dökülmesi, ufalanmalar şeklinde görülmüştür. Eksenel yükleme sisteminde yük alanının 

değişmesiyle sorun oluşturabilecek bu durumun sınırlandırılabilmesi açısından açıkta bırakılmış olan 
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kolon uçlarının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yapılmış olan güçlendirme, çelik lamaların 

şaşırtmalı dizilerek ard germeli gijonlarla bağlanması ile uygulanmıştır (Resim 3).  

Üst kolon uçlarında yapılan güçlendirmeye benzer bir uygulama, yatay yükün etkidiği kiriş 

ucunda da hasar oluşması sonucunda yapılmıştır. Yükün uygulandığı kiriş ucunda, kolonlardaki 

uygulanma amacıyla aynı şekilde, çelik lamalar ve ard germeli gijonlarla takviye yapılmıştır     

(Resim 3). 

 

 

Resim 3. Kolon üst ucu ve kiriş ucu güçlendirme 

 

Çalışma kapsamındaki diğer elemanların kolon üst uçlarına ve kiriş ucuna yapılan takviyeler 

sonucu deneyler sırasında bu bölgelerde hasar oluşmadığı ve uygulamanın başarılı olduğu 

görülmüştür.  

 

Yükleme Sistemi Tasarımı 

 

Çalışma kapsamında yükleme sistemi tasarımında deprem yükleri etkisindeki betonarme çerçevenin 

kolonlarına eksenel yükün uygulanmadığı ve uygulandığı iki tip yükleme sistemi geliştirilmiştir. 

Kullanılan bu yükleme sistemlerinde de benzer şekilde tasarımsal öngörülmeyen sorunlar ortaya 

çıkmış ve çözümler üretilmiştir. Yükleme sisteminde oluşan sorunlar düzlem dışı ötelenme ve 

eksenel yükün uygulandığı yükleme sistemindeki eksenel yükün sabit tutulamaması şeklinde 

oluşmuştur. 

 

Düzlem Dışı Ötelenme Oluşması 

Deneysel çalışmanın tasarım aşamasında düzlem dışı ötelenme için herhangi bir düzenek 

tasarlanmamıştır. Ancak çalışmanın eksenel yüksüz grubunun elemanlarından S1.5ZY200’ün 

deneyinde düzlem dışı ötelenme sorunu ortaya çıkmıştır. Bu hareketi kısıtlamak amacıyla mevcut 

yükleme düzeneğine ilave yeni bir düzenek tasarlanmış ve imalatı yapılmıştır. Bu düzenek, krikonun 

yalnızca düşey ve yatay yönlerde hareket etmesini sağlayarak düzlem dışı hareketlerini engelleyen 

iki adet manşonlu çelik halattan meydana gelmektedir (Resim 4). Böylece deney elemanını tutup, 

aktarılan sürtünme kuvvetiyle davranışın değişmesine neden olmaktansa yükü veren kriko 

tutulmuştur. 

 

 

Resim 4. Düzlem dışı hareketi kısıtlayan düzenek 
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Kolonlara Uygulanan Eksenel Yükün Değişimi  

Deneysel çalışma içerisindeki 2. yükleme sistemi için deney elemanlarının kolonlarına verilecek 

eksenel yükü, gerçek yapıdakine oldukça benzer şekilde aktarmak ve ayarlamak için özgün bir 

düzenek hazırlanmıştır. Hazırlanan bu düzenek sayesinde gerçek yapıdaki kolonlarda bulunan 

eksenel yükün benzeri deney elemanının kolonlarına aktarılabilmiştir. Bunun için deney elemanının 

çevresinde, çelik profiller ve gijonlardan rijit kafes sistem oluşturulmuştur. Ardından deney 

elemanının her bir kolonun üst ucuna yerleştirilen iki adet hidrolik kriko ile eksenel yükleme 

gerçekleştirilmiştir. Aktarılan eksenel yük miktarı ise krikoların hortumlarına bağlanan 

manometrelerle ölçülmüştür. Yatay yük etkisinde oluşan yatay deformasyonlar neticesinde rijit kafes 

sistem, çelik sistemin alt uçlarındaki rulmanlar sayesinde deney elemanıyla beraber hareket ederken 

betonarme çerçevede ikinci mertebe zorlanmalarını başarılı bir şekilde oluşturmuştur. Deney 

esnasında eksenel yük miktarı yakından takip edilmiş, kayıp oluşması durumda eleman sıfır 

konumunda iken hidrolik pompa ile yük dengelemesi yapılmıştır. Ancak ileri düzeyde oluşan yatay 

ötelenmelerde kolonlarda oluşan boyca uzama sonrası yükleme sisteminin kapalı sistem olması 

sonucu kolonlara uygulanan eksenel yükte büyük değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimler kolon 

eksenel yükün düşük düzeyde olduğu elemanlarda 0,5 kat azalma olurken 0,7 kat artış olarak 

görülmüştür. Benzer şekilde kolon eksenel yükün yüksek düzeyde olduğu elemanlarda ise 0,3 kat 

azalma olurken 0,3 kat artış görülmüştür. Deneysel çalışmadaki referans elemanlarda ise deneyler 

sırasında eksenel yükte kısmi dengeleme yapılmış ve bu elemanların eksenel yük düzeyi düşük 

olanlarda 1,8 kat artış olurken yüksek olanlarda ise 0,4 kat artış olarak görülmüştür. 
 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada deney sistemlerinin tasarımlarında öngörülemeyen durumlardan bahsedilmiş yükleme 

sisteminin ve elemanların öz eleştirisi yapılmıştır. Genellemek koşulu ile bazen öngörülemeyen 

durumlar için önlem alınmasının mümkün olabileceği gösterilmiştir. Bunlar bildiri içinde sunularak 

gelecekteki araştırmacılar için öngörülebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada, planda düzensiz olan betonarme binaların statik ve dinamik yükler etkisi altındaki 

performanslarını iyileştirmek amaçlanmıştır. Betonarme düzensiz yapılar için her kat 

düzenindeki kütle merkezi ile rijitlik merkezleri arasında oluşan dışmerkezliği en düşük değere 

indiren ve genetik algoritma kullanarak hazırlanmış bir program yazılmışır. Daha sonra genetik 

algoritmadan çıkan en iyi kat kolonları yerleşimine göre ölçekli 8 katlı ve planda L şekilli 3-B 

model oluşturularak laboratuvar ortamında farklı yükleme açılarında yük altında kat dönmeleri 

Dijital Görüntü İlişkilendirmesi (DIC) yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Uygulanan 

boyutlandırma optimizasyonu ile dışmerkezliğin %90’a varan miktarda azaltılabileceği 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Betonarme, Plan düzensizliği, Genetik algoritma, Optimizasyon 

 

ABSTRACT 

 
In this study, it is aimed to improve the performance of unregulated reinforced concrete buildings 

under the effect of static and dynamic loads. For reinforced concrete irregular structures, a 

program has been written using genetic algorithm to minimize the eccentricity between the 

center of mass and the center of stiffness in each floor layout. Then, a scaled 8-storey and L-

shaped 3-D model was created according to the best floor column placement obtained from the 

genetic algorithm, and story rotations under load at different loading angles were measured 

using the Digital Image Association (DIC) method in the laboratory environment. It has been 

observed that the eccentricity can be reduced by up to 90% with the applied sizing optimization. 

Keywords: Reinforced concrete, Plan irregularity, Genetic algorithm, Optimization  

 

 

GİRİŞ 

 

Planda düzensiz betonarme binaların sismik yükler altındaki davranışının incelenmesinde deprem 

yüklerinin bina geometrisine hangi açıdan uygulandığında en elverişsiz tesirin oluşacağı konusu, 

bina tasarımında en yaygın sorunlardan bir tanesidir. Betonarme binalarda düzensiz taşıyıcı sistem 

kullanılması özellikle deprem etkileri altında binanın zayıf kısımlarında hasara sebep olmaktadır. 

Yapıya etkiyen deprem yükleri yapının kütle merkezine etki eder. Yapının kat kütle merkezi ile 

rijitlik merkezinin çakışmadığı durumlarda yapıya burulma etkisi gelmektedir. Bu nedenle 

tasarımlarımızda daima burulmayı sıfıra indirecek şekilde planlama yapmaya çalışırız. Ancak pek 

çok durumda bu mümkün olamamaktadır. Kat ağırlık merkezini değiştirmek zordur. Ancak rijitlik 

merkezi, kolon veya varsa perde duvarlarının boyutları ve yerleşimleri ile oynanarak değiştirilebilir. 

Ayrıca, deprem kuvvetinin yönü yapı eksenlerinin ana yönlerinden biri olmayabilir ve bu durumda 
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yapının yapısal elemanlarında daha yüksek iç kuvvetlere ve gerilmelere yol açabilir. Bu nedenle 

yapının deprem kuvvetlerinin farklı etkime açılarına dayanıklı olması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, planda düzensizliğe sahip (L -şekilli) 8 katlı çerçeve betonarme yapı Türk 

Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanmış ve yapay zekâ sistemleri ile MATLAB programı 

kullanılarak genetik algoritma (GA) yöntemi ile düşey taşıyıcı elemanlarının boyutları optimize 

edilmiştir. Daha sonra analizi yapılan bu çerçevenin 1/30 ölçeğinde 3-B modeli Akrilonitril Bütadien 

Stiren’den (ABS) imal edilmiş ve çerçeveye farklı açılarda yatay yükleme yapılarak kat dönmeleri 

ve ötelemeleri dijital görüntü ilişkilendirmesi (DIC) yöntemiyle ölçülmüştür. Sonuçlar sonlu 

elemanlar yöntemiyle yapılan çözüm ile karşılaştırılmıştır.    

 

BURULMA DÜZENSİZLİĞİ  

 

Deprem yönetmelikleri incelendiğinde yapısal düzensizlik durumlarından en çok göze çarpan 

düzensizlik durumu burulma düzensizliğidir. Kan ve Chopra (1979), burulma etkisinin genelde lineer 

elastik sistemlere kıyasla elastik olmayan sistemlerde daha büyük yer değiştirme etkisi ortaya 

çıkardığını bildirmişlerdir. Özmen(2004), burulma düzensizliği katsayısının maksimum değerde 

olabilmesi için hem aks sayısının hem de kat sayısının düşük olması gerektiğini saptamıştır. Ayrıca 

burulma düzensizliği değerinin perdelerin konumlarına göre değiştiğini de belirtmiştir. Özmen vd 

(2014), burulma düzensizliği katsayılarının kat sayıları azaldıkça arttığını ve tek kat yapıları için 

maksimum düzensizlik katsayılarının ortaya çıktığını göstermişlerdir. Ayrıca burulma davranışı, 

asimetrik perde duvarları kütle merkezlerine mümkün olduğunca yakın yerleştirildiğinde maksimum 

değerlere ulaştığını açıklamışlardır. Williams ve Tripathi (2016) eksantrisite artışının esas olarak 

sismik kuvvetler nedeniyle burulmayı artırdığı ve yapının yanal yer değiştirmesi üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olmadığı sonucuna varmışlardır. Artışın hem kütlenin büyüklüğüne hem de asimetrinin 

büyüklüğüne bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Athanatopoulou (2005), kritik sismik etkime açısının 

ve ilişkili üç sismik bileşene maruz kalan yapıların herhangi bir tepki miktarının karşılık gelen 

maksimum değerinin belirlenmesi için analitik formüller geliştirmiştir. Analiz sonuçları, kullanılan 

deprem kayıtları için bir tepki miktarının kritik değerinin, sismik bileşenler yapısal eksenler boyunca 

uygulandığında üretilen olağan tepkiden %80'e kadar daha büyük olabileceğini göstermiştir. Rigato 

ve Medina (2007), uygulanan iki yönlü yer hareketlerinin sismik etkime açısının elastik olmayan 

yapılar için çeşitli parametreler üzerindeki etkisini araştırmıştır. Modeller plan düzensizliklerini, 

çeşitli esneklik derecelerini, %5 sönümleme oranlarını ve (0,2 saniye ile 2,0 saniye) arasında değişen 

temel dönemleri dikkate alınmıştır. Çalışmalarında kritik sismik etkime açısının elastik olmayan 

derecesinde artışla değiştiğini gözlemlemişlerdir. De la Llera vd (2004) çalışmalarında sürtünmeli 

ve viskoelastik damperli tek katlı elastik yapıların zayıf burulma dengesi kavramını analitik ve 

deneysel olarak değerlendirilmişlerdir. Zhou vd (2011) deprem spektrumunun ve şiddetinin hibrit 

yapılar üzerine performans etkisini artımlı dinamik analiz kavramına göre incelenmiştir ve daha 

yüksek mod etkisi nedeniyle yapıların orta kısmının ciddi şekilde hasar gördüğünü açıklamışlardır. 

Broderick ve McCrum (2012) planda düzensiz olan çok katlı, çelik, çaprazlı ve çerçeveli yapıların 

sismik tepkisi sayısal modelleme ile birlikte tam ölçekli elastik olmayan dinamik testi kullanılarak 

incelenmiştir. Sonuçlar, statik dış merkezlilik ve yanal burulma frekansı oranının düzensiz çaprazlı 

çerçeve yapıların planlanmasında yer değiştirme ve süneklik talebini etkileyen önemli parametreler 

olduğunu doğrulamıştır. 

 

GENETİK ALGORİTMA OPTİMİZASYONU 

 

Yapısal analiz ve tasarımın temel amacı, kullanım ömrü boyunca uygulanan tüm yüklere kusursuz 

şeklide dayanabilecek bir yapı üretmektir. Bu hedef, yapı optimizasyon teknikleri kullanılarak 

gerçekleştirilebilir. Arora (2012), optimizasyon, en iyi sonucu belli koşullar altında alma eylemidir 

demektedir. Genetik Algoritmalar (GA), bazı doğal olayları modelleyen stokastik bir arama 

yöntemidir. Darwin’in en iyi olan yaşar (survival of the fittest) prensibine dayalı olarak bir 

popülasyonu oluşturan bireylerin rekabet etmelerini sağlayan, evrimsel süreci taklit eden genetik 

algoritmalar ilk olarak John Holland (1975) tarafından ortaya atılmıştır. Genetik algoritmalar, 

fonksiyonların nasıl değerlendirildiğine bakılmaksızın bir çözüme doğru ilerlemek için yalnızca 

arama sürecindeki fonksiyon değerlerini kullanır. Genetik Algoritmalar, genetik bilimindeki 
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kromozomal prosesleri ve evrim prensiplerini bilgisayar ortamında taklit ederek çalışmakta olan 

optimizasyon metodudur (Haupt vd, 2004). Ayrıca Genetik Algoritmalar iteratif optimizasyon 

yöntemi olmakla beraber her bir iterasyonda yalnızca tek bir çözümle değil, optimum tasarım 

değişkenlerinin seti ile de çalışır. Diğer optimizasyon yöntemlerinden farklı olarak amaç 

fonksiyonun türevlerinin değil, kendisini kullanılması GA’ların en önemli özelliklerinden birisidir 

(Sivanandam ve Deepa, 2008).  

Bu çalışmada, DBYBHY 2007 'de belirtilen planda L şekline sahip olan betonarme çerçeve 

yapı, dış merkezlik analizini yapmak üzere MATLAB programı kullanılmıştır. Daha sonra Genetik 

Algoritma (GA) uygulamaları ile boyutlandırma optimizasyonu yine MATLAB’de yazılmış ve 

geliştirilmiştir.  

Eksantrisite problemlerinin optimizasyonunda GA, lineer olmayan fonksiyonu tamsayı ve 

ayrık kısıtlamalarla en aza indirmek için kullanılır. Boyutlandırma optimizasyon probleminde, 

tasarım değişkenleri genellikle optimize edilen taşıyıcı elemanların kesit boyutlarıdır. Ayrık 

parametre sistemlerinin boyut optimizasyonunda önceden tanımlanmış yapısal elemanların 

boyutları, optimum tasarımı bulmak için değiştirilir. Böyle bir optimizasyon yapılmadan önce analiz 

edilecek yapının tanımlanması gerektiği anlamına gelir. Boyut kısıtlamaları, mimari ve/veya 

geometrik kriterlere göre kolon ve perde duvar boyutlarına uygulanan üst ve alt sınırlardır. Ayrıca 

düşey taşıyıcı elemanların kesit alanları taşıma kapasitesine göre hesaplanmış başlangıç değerine 

göre daha düşük olmamalıdır. Çalışmada bu sınırlar dikkate alınarak optimizasyon yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan mimari plan ve buna bağlı olarak düzenlenmiş kolon aplikasyon planı ve 

yükleme açıları Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Kolon aplikasyon planı ve yükleme açıları (Model boyutları ile gösterilmiştir) (Sadat, 2021) 

 

Seçilen modele 15 derecelik artışlarla değerleri 0 ile 180 derece arasında değişen on üç (13) yönde 

yatay yüklere maruz bırakılmıştır. Seçilen modelin analitk çözümü sonlu elemanlar (FEM) modeliyle 

ETABS’da çözülmüştür. Bina yüksekliği boyunca binanın düşey taşıyıcı sistem kesitleri sabit kabul 

edilmiş ve ankastre olarak mesnetlendirilmiştir. Tüm elemanların verimli bir şekilde birbirine 

geçmesini sağlayan otomatik bir ağ oluşturma kullanılmış ve ağlar modelin doğruluğunu karşılamak 

için uygun şekilde seçilmiştir. Tablo 1’de model çerçevenin gerçek boyutları ile başlangıç kesit 

boyutları, optimize edilmiş kesit boyutları ve 1/30 ölçekli model boyutları verilmiştir.  

 

Tablo 1. Başlangıç ve optimize edilmiş kolon kesit boyutları 

Kolon Adı 

Başlangıç Değeri Optimum Çözüm 1/30 ölçekli model 

Genişlik (b) 

(mm) 

Derinlik (h) 

(mm) 

Genişlik (b) 

(mm) 

Derinlik (h) 

(mm) 

Genişlik (b) 

(mm) 

Derinlik (h) 

(mm) 

C1 250 550 419,1 482,0 13,97 16,07 

C2 550 250 393,9 437,4 13,13 14,58 

C3 250 550 490,9 383,5 16,36 12,78 

C4 550 250 515,4 501,6 17,18 16,72 

C5 250 550 518,0 400,9 17,27 13,36 

C6 550 250 512,3 412,6 17,07 13,75 

C7 250 550 388,9 466,4 12,96 15,55 

C8 550 250 392,6 482,5 13,09 16,08 

Eksantrisite 427.0mm 4.52 mm (%99)  
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MODEL DENEY 

 

Analitik çalışmayı desteklemek amacıyla bir model deney oluşturulmuştur. Seçilen  model 3 boyutlu 

8 katlı bir yapıdır ve AutoCAD yazılımı ile modellenmiş ve ABS filament kullanarak Zortrax M200 

3 boyutlu yazıcı (3D printer) ile 1/30 oranında üretilmiştir. Üretilen her parça bir diğerine 

MITREAPEL hızlı yapıştırıcı ile birleştirilmiştir. Deneyler sırasında yapıştırılan hiçbir kesitte 

ayrılma olmadığı gözlenmiştir. MATLAB platformu üzerine inşa edilen açık kaynaklı Ncorr 

kullanımında dijital görüntü korelasyon (DIC) tekniğini kullanarak yatay yükler altında kolonların 

yüzey yer değiştirme alanını ölçülmüştür (Blaber vd, 2015). Dijital kamera ile çekilen her resim farklı 

bir yükleme adımına karşılık gelir. Teorik analiz için 3B sekiz katlı bina, FEM analiz yazılımı 

kullanılarak 15 derecelik artışlarla değerleri 0 ile 180 derece arasında değişen on üç yöndeki yatay 

yükler altında modellenmiş ve analiz edilmiştir. Şekil 2’de modeli oluşturmakta kullanılan Z-Suite 

dosyası, modelin görünümü, Zortrax M200 3D yazıcı, numune parçaları ve yapıştırıcı verilmiştir.  

   

 
Şekil 2.  (a) Z-Suite dosyası, (b) Modelin görünümü, (c) Zortrax M200 3D yazıcı  

(d) numune parçaları ve yapıştırıcısı, 

 

Modeli oluşturmakta kullanılan ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), son yıllarda 3 boyutlu 

modeller basmak için kullanılan en popüler malzeme olmakla beraber mukavemeti yüksek bir 

termoplastik polimerdir. Eriyik biriktirme modelleme (Fused Deposition Modelling-FDM) 

teknolojisi ile model; istenilen boyut, kalite ve dayanıklılığa ulaşabilmektedir. ABS filament, işlevsel 

3B modellerin sağlam ve dayanıklı olması istendiğinden, mukavemeti yüksek bir malzeme olduğu 

için tercih edilebilmektedir (Panes vd, 2018). Laboratuvarda elastisite modülü performans testi, 

modelin bir parçasından yapılan konsol kirişin (16,07x13,97) mm boyutundaki serbest ucuna 10 N 

noktasal yük uygulanarak doğrudan gerçekleştirilmiştir. Konsol kirişinin uzunluğu 45 mm çevre 

kalınlığı 1,5 mm. Çizgi tipi duvar deseni ve dolgu desenleri 45º ve 135º'dir. Elde edilen veriler 

yazarlar tarafından test edilen verilere benzerdir (Özkan vd, 2018). ABS’nin çekme dayanımı 41-

45MPa, basınç dayanımı 49MPa, elastik modülü 2250 MPa ve akma dayanımı 42.5 MPa dır.  

Dijital Görüntü Korelasyonu (DIC-Digital Image Correlation), bir nesnenin bir yüzeyinin 

dijital görüntülerini yakalayan ardından tam alan deformasyonu ve ölçümleri elde etmek için görüntü 

analizini gerçekleştiren temassız, optik bir yöntemdir (Pan vd, 2012). Bu teknik, bir referans görüntü 

(yüklemeden önce) ve ardından deformasyon sırasında çekilen bir dizi resimden oluşur. Deforme 

edilmiş görüntüler, deforme olmamış ilk referans resme göre farklı bir nokta deseni gösterir. Bu 

desen farkı, referans görüntünün pikselleri ile herhangi bir deforme olmuş görüntünün korelasyonu 

yapılarak hesaplanabilir ve yer değiştirme ölçümü hesaplanabilir. DIC'yi yer değiştirme ölçmek için 

kullanılan diğer deneysel tekniklerden ayıran şey ise bir dijital kamera kullanılmasıdır. Şekil 3’de 

deney düzeneği ve ölçüm yöntemi gösterilmiştir. 
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Şekil 3.  Deney düzeneği ve ölçüm yöntemi (Sadat, 2021) 

 

Deney modelinin genel boyutları; dıştan dışa açıklık 180 mm, her kat kirişi üst kotuna kadar olan 

mesafe yani her kat yüksekliği 100 mm, kiriş kesitleri 8,3x16,7 mm olarak tasarlanmıştır. Yapının 

plan geometrisi, toplam yüksekliği 800 mm olan L şeklinde çerçeve sistemi olarak tasarlanmıştır. 

Deney modeli üstten rijit bir plakaya kolonlardan monolitik olarak birleştirilmiştir. Yatay yük modele 

bu rijit plaka vasıtasıyla aktarılmıştır. Döşeme, her kattaki tüm düğümleri sınırlayarak eşit düzlemde 

yer değiştirmeyi kolaylaştırmak için rijit bir diyafram olarak modellenmiştir. Ayrıca planda A3 

düzensizliği TDY-2007'de “Bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların birbirine dik iki 

doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de binanın o katının aynı doğrultulardaki toplam plan 

boyutlarının %20'sinden daha büyük olması durumu” olarak tanımlanmaktadır (DBYBHY, 2017). 

Böylece modelde A3 düzensizliği oranı her iki yönde %50 olarak hesaplanmıştır. ETABS programı 

kullanılarak yapılan analizlerde Türk yönetmeliklerine uygun şekilde aşağıdaki yük kombinasyonları 

kullanılmıştır (1,4G +1,6Q,  G + Q ± E, 0,9G ± E). Her bir kata DIC ölçümü yapabilmek için üstleri 

özel olarak işaretlenmiş ve en alt katta en uzun en üst katta en kısa olacak şekilde rijit çubuklar 

yerleştirilmiştir. Böylelikle kamera her kata ait işaretlenmiş çubuğu görmektedir. Tablo 2’de her bir 

yatay yük açısı için FEM ve DIC sonuçlarına göre üst kat yer değiştirme değerleri ve hata yüzdeleri 

verilmiştir.  

 

Tablo 2. En üst kat yer değiştirme değerleri (FEM ve DIC) 
Yatay yük 

açısı 

X yönünde en büyük yerdeğiştirme (mm) Y yönünde en büyük yerdeğiştirme (mm) 

FEM DIC Hata (%) FEM DIC Hata (%) 

0º 6,137 5,798 5,5 0,567 0,532 6,2 

15º 5,995 5,714 4,7 0,364 0,355 2,6 

30º 5,861 5,644 3,7 0,174 0,166 4,5 

45º 5,892 5,660 3,9 0,164 0,159 2,9 

60º 6,025 5,716 5,1 0,254 0,248 2,3 

75º 6,104 5,764 5,6 0,311 0,300 3,5 

90º 6,131 5,788 5,6 0,33 0,317 4,0 

105º 6,104 5,763 5,6 0,311 0,300 3,6 

120º 6,025 5,714 5,2 0,254 0,248 2,4 

135º 5,892 5,661 3,9 0,164 0,160 2,7 

150º 5,861 5,645 3,7 0,174 0,166 4,4 

165º 5,995 5,715 4,7 0,364 0,353 2,9 

180º 6,137 5,798 5,5 0,567 0,532 6,2 

 

FEM ve DIC ile elde edilen en üst kat yer değiştirme değerleri x-yönü için Şekil 4 ve y-yönü için 

Şekil 5’de verilmiştir.    
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Şekil 5. FEM ve DIC’ye göre üst kat yer değiştirme değerleri (x-yönü) (Sadat, 2021) 

 

 

 
Şekil 6. FEM ve DIC’ye göre üst kat yer değiştirme değerleri (y-yönü) (Sadat, 2021) 

 

 

SONUÇ 

 

Analitik çalışmada Genetik Algoritma kullanılarak planda L şekilli ve 8 katlı bir yapı için ağırlık 

merkezini ve rijitlik merkezini birbirine en çok yaklaştıran düşey taşıyıcı elman boyutları 

belirlenmiştir. Daha sona kolon boyutları tespit edilmiş bu çerçevenin 1/30 ölçeğinde modeli 

yapılmış ve toplam 13 ayrı açıda en üst katına yatay yük uygulanmıştır. Her bir kata ait yer 

değiştirmeler DIC metodu ile ölçülmüş ve modelin sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizi 

sonucunda elde edilen kat yer değiştirmeleri karşılaştırılmıştır.  Genetik Algoritma kullanarak düşey 

taşıyıcı elemanların kesit boyutlarının belirlenmesiyle dış merkezliğin önemli ölçüde azaltılabildiği 

görülmüştür. Kat adedi azaldıkça dış merkezliğin azaltılmasında kurulan algoritmanın daha başarılı 

olduğu görülmüştür. Farklı açılarda yüklemeler yapıldığında algoritma en kötü durumda %60 en iyi 

durumda %100’e yakın oranında dış merkezliği azaltabilmektedir. Yani dış merkezliği yükleme 

açısına bağlı olarak sıfıra çok yaklaştırabilmektedir. Model deneylerden ve sonlu elemanlar 

analizlerinden elde edilen verilerin en fazla %6 fark ile aynı sonuçları verdiği görülmüştür. Buna 

göre bazı açılardaki yüklemeler daha kritik yer değiştirme değerleri vermektedir.  

 

 

 

 

 



Plan Düzensizliği Bulunan Yapılarda Kolon Kesiti Optimizasyonu 

58 

 

KAYNAKLAR 

 
Athanatopoulou AM (2005) “Critical orientation of three correlated seismic components” Engineering 

Structures, 27:301–312 

Arora JS (2012) Introduction to optimum design, 4th edition, Elsevier Science Publishing Co Inc, San Diego, 

USA, ISBN10 0128008067 

Blaber J, Adair B, Antoniaou A (2015) “Ncorr, Open Source DIC MATLAB Software”, Experimental 

Mechanics, 55, http://www.ncorr.com/index.php/dic-algorithms 

Broderick BM, McCrum DP (2012) “An experimental and numerical investigation into the seiusmic 

performance of a multi-storey concentrically braced plan irregular structure” 15th World Conference on 

Earthquake Engineering, LISBOA, Trinity College Dublin, Ireland 

De La Llera JC, Almazan JL, Vial I, Ceballos V,  Garcia M (2004) “Analytical and experimental response of 

asymmetric structures with friction and viscoelastic dampers” 13th World Conference on Earthquake 

Engineering, Vancouver, B.C., Canada 

(DBYBHY) (2007) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, T. C. Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, DepremAraştırma Dairesi, Ankara 

Holland JH (1975) Adaptation in natural and artificial systems, MIT Press Massachussets, USA, ISBN10 

0262581116 

Kan CL, Chopra AK (1979) Linear and nonlinear earthquake responses of simple torsionally coupled systems, 

National Science Foundation, Washington, USA 

Özkan MT, Çetindağ HA, Toktaş I (2018) “Determination of cross sectional geometries of beams according to 

tension and compression strength which are 3D printed with the same amount of filament” Journal of 

Polytechnic, 21(1): 213-219. 

Özmen G (2004), “Excessive torsion irregularity in multi-storey buildings” İnşaat Mühendisleri Odası Teknik 

Dergi Digest, 15(1):3331-3144 

Özmen G, Girgin K, Durgun, Y (2014) “Torsional irregularity in multi-story structures” International Journal 

of Advanced Structural Engineering, 6:121–131 

Panes AR, Claver J, Camacho AM (2018) “The influence of manufacturing parameters on the mechanical 

behaviour of PLA and ABS pieces manufactured by FDM” Materials, 11:1-21 

Pan B, Dafang W, Yong X (2012) “Incremental calculation for large deformation measurement using 

reliability-guided digital image correlation” Optics and Lasers in Engineering, 50:586–592 

Rigato AB, Medina RA (2007) “Influence of angle of incidence on seismic demands for inelastic single-storey 

structures subjected to bi-directional ground motions” Engineering Structures, 29-10 October, 2593-

3601 

Sadat Z (2021) “Plan düzensizliğinin yapıların deprem davranışına etkisinin yapay zekâ sistemleri ile 

optimizasyonu ve modellenmesi” Doktora Tezi, FBE Gazi Üniversitesi, Ankara 

Sivanandam SN, Deepa SN (2008) “Introduction to Genetic Algorithms”  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

Germany, ISBN: 978-3-540-73190-0 

Williams MP, Tripathi RK (2016) “Study of effect of eccentricity on the linear and nonlinear behaviour of 

RCC irregular buildings” International Journal of Engineering Research, 5(4), 275-278 

Zhou Y, Xilin Lu, Jian Y (2011) “Experimental Study on the Seismic Behavior of a High-rise Hybrid Structure” 

Proceedings of the 2nd EFAST Workshop & 4AESE International Conference, Ispa, Italy, 209-220 

 

 

http://www.ncorr.com/index.php/dic-algorithms


8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı 

14-15 Ekim 2022, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir 

59 

 

 

 

 

ATIK VE/VEYA DOĞAL LİFLERDEN GELİŞTİRİLEN 

KOMPOZİTLERİN ÇEŞİTLİ YETERSİZLİKLERE SAHİP 

BETONARME ELEMANLARA KATKISININ İNCELENMESİ 
 

INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTION OF COMPOSITES DEVELOPED 

FROM WASTE AND/OR NATURAL FIBERS TO REINFORCED CONCRETE 
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YALÇINKAYA4, Kutlay SEVER5, Yasemin SEKİ6, Yoldaş SEKİ7, Yıldırım ERTUTAR8 

 

 

ÖZET 

 
Çalışmada, atık malzemelerin ve organik malzemelerin farklı katman düzenleriyle üretilen 

polimer matrisli lamine şeklindeki plakaların güçlendirmede kullanımı araştırılmıştır. Böylece 

mevcut güçlendirme yöntemlerine alternatif olabilecek sürdürülebilir bir güçlendirme 

malzemesinin geliştirilmesi ve bu malzemenin kesme ve eğilme dayanımı yetersiz betonarme 

kirişlerde sağlayacağı katkının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda atık ve/veya doğal 

lifler kullanılarak geliştirilen kompozitler, kesme ve eğilme dayanımı yetersiz betonarme 

kirişlere tatbik edilerek dört noktalı eğilme deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak eğilme ve kesme 

deneyleri için sırasıyla %45 ve %59 dayanım artışı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Kompozit, Sürdürülebilirlik 

 

ABSTRACT 

 
In the study, the use of polymer matrix laminated plates produced with different layer orders of 

waste materials and organic materials for strengthening purposes was investigated. Herewith, 

it is aimed to develop a sustainable strengthening material that can be an alternative to existing 

strengthening methods and to examine the contribution of this material to reinforced concrete 

beams with insufficient shear and bending strength. In this context, four-point bending tests were 

carried out by applying composites developed by using waste and/or natural fibers to reinforced 

concrete beams with insufficient shear and bending strength. In conclusion, 45% and 59% 

strength increments were obtained for bending and shear tests, respectively. 

Keywords: Strengthening, Composite, Sustainability 
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Kompozit malzemeler, sanayi, uzay, havacılık ve inşaat gibi birçok sektörde kullanım imkânı bulan 

geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler araştırmacıların dikkatini çekmektedir.[1]. Bu 

çalışmalardan biri de kompozitlerin yapı elemanlarında güçlendirme malzemesi olarak kullanımıdır. 

Literatürde çeşitli yetersizliklere sahip elemanların güçlendirmesinde mantolama, çelik plaka veya 

levha uygulaması, çeşitli lifler içeren (karbon, cam, bazalt, aramid vb.) kumaşların sarılması gibi çok 

sayıda yöntem çalışılmıştır [2,3]. Bu yöntemlerin uygulanması durumunda elemanlara sağladıkları 

katkılar ve bu yöntemlerin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları çeşitli çalışmalar ile ortaya 

konulmuştur.[4] Ancak bu yöntemlere alternatif olacak, maliyeti yüksek olmayan, uygulandığı 

elemana dayanım kazandıran, yeni bir ürün öneren, atıkları geri dönüştürecek ve/veya mevcut 

malzemelere yeni kullanım alanları doğuracak, literatüre katkı sağlayacak yeni yöntem ve 

malzemelerin araştırılmasının gerekliliği de ortadadır. 

Çalışma kapsamında, uygulandığı elemanın kesme ve/veya eğilme dayanımına katkı 

sağlayacak ancak atık ve organik malzemelerden üretilmiş lamine şeklinde plakaların güçlendirme 

malzemesi olarak katkısının araştırılması amaçlanmaktadır. Üretilecek bu laminelerin atık 

malzemelerden üretileceği yani sürdürülebilirlik kriterleri dikkate alındığında, kesme ve eğilme 

yetersizliklerini gidermede sağladıkları katkının belirlenmesi ve ürünün kullanılabilirliğinin ortaya 

konulması son derece önemlidir. Bunlara ek olarak, atık malzemelerden lamine üretilecek olması seri 

üretim halinde maliyeti düşürülebilecek, istenilen boyutta üretilmesini sağlayacak, iyi bir kalite 

kontrol altında üretilmesiyle dayanım farklılıklarının önüne geçilebilecek ve son olarak uygulama 

alanında istenilen durumlarda kesilerek boyut değişimi sağlanabilecektir. Elde edilecek lamineler 

düşük eğilme dayanımına ve kesme yetersizliğine sahip kirişlere uygulanacaktır. Yapıştırma ve 

ankraj kullanılarak uygulanan laminelerin sağladıkları mekanik farklılıklar çalışma kapsamında 

değerlendirilecektir. 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Laminelerin Üretilmesi 

 

Çalışmada düşük eğilme dayanımına ve kesme yetersizliğine sahip kirişlerde uygulandığında 

dayanım ve davranış açısından katkı sağlayacak polimer matrisli lif takviyeli kompozit laminelerin 

üretilmesi ve betonarme elemanlara sağlayacakları katkının araştırılması amaçlanmaktadır. 

Betonarme yapı elemanlarının güçlendirilmesi için özel olarak geliştirilen kompozit malzemede 

reçine olarak epoksi kullanılacaktır. Çok katmalı bir şekilde üretilen laminelerde kompozit yapı 

içerisinde gözenek ve boşlukların kalmaması için vakum infüzyon yöntemi kullanılarak üretim 

yapılmıştır. Vakum infüzyon yöntemi ile çeşitli atık ve organik malzemeler kullanılarak çekme ve 

eğilme numuneleri elde edilmiştir. Bu numuneler üzerinde ASTMD 790 [5] ve ASTMD 3039 [6]’a 

uygun olarak direkt çekme ve eğilme deneyleri gerçekleştirilerek dayanım, kopma uzaması, elastisite 

modülü, enerji yutma gibi malzeme parametreleri belirlenmiştir. Laminelerin ayrıca sertlik deneyi, 

nem absorbsiyonu tayini ve yaşlandırma deneyleri, termogravimetrik analizler (TGA) ve dinamik 

mekanik analizleri (DMA) gerçekleştirilecek olup ilgili sonuçlar farklı çalışmalarda sunulacaktır. Bu 

bağlamda, inşaat mühendisliği uygulamalarına en uygun atık ve doğal lifli katman konfigürasyonuna 

karar vermek için 50’nin üzerinde farklı lamine test edilmiştir.  

Karakterizasyon deneylerinde kullanılan malzemelerin dizilimleri sonuçlar üzerinde etkin rol 

oynamıştır. Kompozitlerin çekme altındaki elastisite modülleri 1,2 ila 9 GPa olarak elde edilmiştir. 

Atık ve doğal liflerden üretilen kompozitlerde çalışma başında belirlenen dayanım hedefi (280 MPa) 

aşılarak 500 MPa seviyesine ulaşan çekme dayanımları elde edilmiştir (Şekil 1). Şekil’1 de sunulan 

her bir grafik, farklı lif kombinasyon ile üretilmiş kompozite aittir.  
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Şekil 1.Çekme gerilmesi- birim uzama grafiği 

 

Şekil’2 de farklı lif kombinasyonlarıyla geliştirilmiş kompozitlere ait eğilme gerilmesi – birim 

deformasyon grafikleri sunulmaktadır. Geliştirilen kompozitlerin bazılarında 800 MPa’ya ulaşan ve 

aşan eğilme dayanımları elde edilmiştir. Atık ve doğal liflerden üretilen kompozitlerin içerisinden 

sürdürülebilirlik ve dayanım kriterlerini dikkate alan iki farklı kompozit seçilecek olup bu iki farklı 

kompozit güçlendirme de kullanılacaktır.  

 

 
Şekil 2.Eğilme gerilmesi- birim deformasyon grafiği 

 

Kupon test sonuçlarına göre seçilen lamineler güçlendirmede kullanılacak gerçek boyutlarında 

üretilmiştir. Gerçek boyutlu üretimlerden kuponlar çıkartılarak bu kuponlar da test edilmiştir. 

Katman konfigürasyonuna karar vermek için üretimi gerçekleştirilen kuponlar ile gerçek boyutlu 

kompozitlerin dayanımlarının çok yakın olduğu görüldükten sonra kompozitler betonarme kirişlere 

uygulanmıştır. TUBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın katman özellikleri proje 

tamamlanmadığı için bu aşamada sunulmamış olup elde edilen sonuçlar özelliklerini belirtmeyecek 

şekilde sunulmuştur.  

 

Betonarme Eleman Deneyleri 

 

Planlanan çalışmada, deneysel değişkenler dikkate alınarak üretilen deney elemanları iki tekil yük 

altında test edilmiştir. Düşük eğilme dayanımına ve kesme yetersizliğine sahip oldukları için iki 

farklı grupta değerlendirilecek olan deney elemanlarının geometrik boyutları ve donatı detayları 

Şekil 4’te verilmiştir. Deney elemanlarının geometrik boyutları benzer olmasına rağmen, kesme 

dayanımı yetersiz deney elemanlarının a/d oranı 4,15, düşük eğilme dayanımına sahip deney 

elemanlarının a/d oranı 4,91 olacak şekilde test edilmiştir. Eğilme kapasitesi düşük kirişte Ø8 çapında 

S420a donatısı 125 mm aralıkla enine donatı (etriye) olarak kullanılmıştır. S420a boyuna donatı ise 

çekme bölgesinde 3Ø12 ve basınç bölgesinde 2Ø10 olarak belirlenmiştir. Kesme yetersizliğine sahip 

kirişte ise etriye aralıkları artarken, boyuna donatı oranı da arttırılmış, kirişin kesme göçmesine 

yönlenmesi hedeflenmiştir. Kesme yetersizliği olan kirişte Ø8 çapında S420a enine donatısı 350 mm 
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aralıkla yerleştirilmiştir. S420a boyuna donatısı ise çekme bölgesinde 4Ø18, basınç bölgesinde 2Ø14 

olarak yerleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre TUBİTAK projesi kapsamında kullanılacak kesit 

özelliklerine karar verilecektir.  

 

 

 
Şekil 4. Eğilme ve kesme elemanı geometrik boyutları ve donatı detayları 

 

Çalışma kapsamında ikisi referans numunesi olmak üzere 4 adet deney elemanı bu çalışma için özel 

olarak üretilen kompozitlerin kesme ve eğilme dayanımına katkısını belirlemek için test edilmiştir. 

Lamineler kirişlere tatbik edilmeden önce betonarme kirişlerin yüzeyinde taşlama işlemi yapılmıştır. 

Taşlama işleminden sonra epoksi malzemesi kullanılıp lamineler kirişlere yapıştırılmış ve 14 gün kür 

süresi beklenmiştir. 

 

 

DENEY SONUÇLARI 

 

Eğilme referans elemanında ilk eğilme çatlağı 21,25 kN yük, 2,97 mm deplasman seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Artan yükler altında referans elemanın orta bölgesinde gelişen eğilme çatlaklarının 

sayısında artış gözlenmiştir. Yük 62,92 kN, deplasman 13,05 mm seviyesine ulaştığı sırada kiriş 

boyuna donatısı akma dayanımına ulaşmıştır. Deney elemanı beton basınç bölgesinde ezilme ve 

dayanım yaklaşık %30 oranında düşünceye kadar teste devam edilmiştir (Şekil 5-a). Aynı özelliklere 

sahip olan ancak lifli kompozitlerle güçlendirilen deney elemanında ise ilk eğilme çatlağı 39,50 kN 

yük, 5,10 mm deplasman seviyesinde oluşmuştur. Artan yükler altında lifli kompozitlerle 

güçlendirilen elemanın orta bölgesinde eğilme çatlaklarının sayısında referans eleman ile 

kıyaslandığında artış gözlenmiştir. Yük 77,52 kN, 12,12 mm seviyesine ulaştığı sırada kiriş boyuna 

donatısı akma dayanımına ulaşmıştır. Kompozitin katkısıyla dayanımda bir miktar daha artış 

gözlenmiş ancak kompozitin beton yüzeyinden ayrılmasıyla deney elemanı ani olarak göçmüştür 

(Şekil 5-b). 
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Şekil 4. Kontrol kiriş elemanı ve güçlendirilmiş kiriş elemanının yük uzama grafiği 

 

Şekil 5. Yükleme sonrası referans eğilme elemanı (a), güçlendirilen eğilme elemanı (b) 

 

Deneysel çalışma kapsamında test edilen kesme referans elemanında ilk eğilme çatlağı 30,51 kN 

yük, 2,63 mm deplasman seviyesinde gelişmiştir. Artan yükler orta bölgede eğilme, kesme 

bölgesinde kesme ve eğik çatlak gelişimleri gözlenmiştir. Yük 119,14 kN, 12,21 mm deplasman 

seviyesine ulaştığı sırada kiriş ani olarak kesmeden göçmüştür (Şekil 7-a). Aynı özelliklere sahip 

olan ancak lifli kompozitlerle kesmeye karşı güçlendirilen deney elemanında ilk eğilme çatlağı 38,21 

kN yük, 2,80 mm deplasman seviyesinde görülmüştür. Artan yükler altında lifli kompozitlerle 

güçlendirilen elemanın orta bölgesinde eğilme çatlaklarının sayısında artış gözlenmiştir. Yük 196,38 

kN, 19,58 mm deplasman seviyesine ulaştığı sırada kiriş boyuna donatısı akma dayanımına 

ulaşmıştır. Deney elemanı beton basınç bölgesinde ezilme ve dayanım yaklaşık %30 oranında 

düşünceye kadar test edilmeye devam edilmiştir (Şekil 7-b). 

 

 
Şekil 6. Kontrol kiriş elemanı ve güçlendirilmiş kiriş elemanının yük uzama grafiği 

(a) (b) 
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Şekil 7. Yükleme sonrası referans kesme elemanı (a), güçlendirilen kesme elemanı (b) 

 

 

SONUÇLAR 

 

Deneysel çalışma kapsamında güçlendirilen elemanlardan elde edilen dayanım ve davranış 

farklılıklarını değerlendirmek için güçlendirilen deney elemanları özdeş referans elemanları ile 

karşılaştırılmıştır. Eğilme yetersizliğine sahip olan ve güçlendirilen deney elemanı 97,73 kN dayanım 

seviyesine ulaşmış olup güçlendirilen elemanda %45 dayanım artışı elde edilmiştir. Güçlendirilen 

deney elemanı 2532,29 kNmm enerji tüketmiş olup kompozitin yüzeyden ayrılması nedeniyle enerji 

yutma kapasitesi azalmış ve referans elemanına göre %43 daha az enerji tüketmiştir. Güçlendirilen 

deney elemanı başlangıç bölgesinde yaklaşık %10 daha rijit bir davranış sergilemiştir. 

Kesme yetersizliğine sahip olan ve güçlendirilen deney elemanı 202,66 KN dayanım 

seviyesine ulaşmış olup uygulanan güçlendirme yöntemi ile referans elemanına göre %59 dayanım 

artışı elde edilmiştir. Güçlendirilen deney elemanında kesme kırılması yerine eğilme davranışı elde 

edilmiştir. Kırılma şeklinin değişmesi güçlendirme yöntemi ile davranışta da iyileştirme elde 

edilebileceği göstermektedir. Güçlendirilen deney elemanı 9659,11 kNmm enerji tüketmiş olup 

referans elemanına göre %396 daha fazla enerji tüketmiştir. Farklı katman özelliklerine sahip 

kompozit uygulaması kesme yetersizliğine sahip deney elemanının süneklik ve dayanımına önemli 

katkı sağlamıştır. Ayrıca başlangıç bölgesinde elemanın yaklaşık %18 daha rijit bir davranış 

sergilemesini sağlamıştır. 

Kesme ve eğilme yetersizliklerine sahip elemanlarda güçlendirme malzemesi olarak kullanılan 

atık ve/veya doğal liflerden oluşturulan lamineler sürdürülebilirliğe ve ekosisteme katkı sağlarken 

uygulamada şekillendirilebilme, hafiflik, kolay uygulanabilirlik gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca 

üstün mekanik özellikleri ve sağladıkları katkı ile güçlendirmede alternatif oluşturabilme 

potansiyelleri olduklarını bu öncü deneyler ile göstermişlerdir.  
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EKSENEL YÜK VE BURULMA ETKİSİ ALTINDAKİ KOLONLAR 

İÇİN BİR YÜKLEME DÜZENEĞİ ÖNERİSİ 
  

PROPOSAL OF A LOADING ASSEMBLY FOR COLUMNS UNDER AXIAL 

LOAD AND TORSION   
  

Abdulkadir SOLAK1, Salih CENGİZ2, Alptuğ ÜNAL3, Mehmet KAMANLI4  
  
  
  

ÖZET 

  
Betonarme kolon tasarımında eğilme, eksenel yük ve kesme kuvvetinin yanı sıra, deprem 

meydana geldiğinde, kolonlarda burulma momenti de oluşmaktadır. Burulmanın meydana 

gelmesi ile kolonun yük taşıma ve enerji yutma kapasitesi burulma olmayan duruma göre %90 

a varan oranda azalmaktadır. Ancak mevcut yönetmeliklerde ve literatürdeki çalışmalarda 

elemanın kapasitesini önemli ölçüde değiştiren burulma etkisi üzerinde yeterince durulmamıştır. 

Betonarme yapı kolonlarında eğilme, eksenel yük ve kesmenin yanında elemana burulmanın 

etkimesi ile betonarme davranıştaki değişimin incelenmesi gereklidir. Bu çalışmada kolonlarda 

burulma deneylerinin gerçekleştirilebilmesi ile kolonun burulma etkisindeki betonarme 

davranışın belirlenmesi ve farklı yüklemeler altında betonarme davranış değişiminin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında farklı kombinasyonları numune üzerinde 

birlikte verilebilmesi amacıyla deney düzeneği tasarımı yapılmıştır. Hazırlanan deney düzeneği 

ile kolonlar üzerinde eksenel yük, eğilme ve burulma etkileri meydana getirilebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Betonarme, Burulma, Deneysel Çalışma, Hasar, Kolon….  
  

ABSTRACT 

  
When an earthquake occurs, in addition to bending, axial load and shear forces in reinforced 

concrete column design, torsional moment also occurs in the columns. With the effect of the 

torsion, the load carrying and energy absorption capacity of the column decreases up to 90% 

compared to the non-torsion condition. However, in the codes and studies in the literature, the 

torsion effect, which significantly changes the capacity of the element, has not been sufficiently 

emphasized. In this study, it is aimed to perform torsion tests on columns, to determine the 

behavior of reinforced concrete under the effect of torsion and to examine the behavior of 

reinforced concrete under different loads. Within the scope of the study, the experimental setup 

was designed in order to be able to give different combinations together on the sample. With the 

prepared test setup, axial load, bending and torsion effects can be provided on the columns. 

 Keywords: Reinforced Concrete, Torsion, Experimental Study, Damage, Column….  
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GİRİŞ  

  
Betonarme kolon tasarımında eksenel yük, kesme ve eğilme etkileri dikkate alınmaktadır. Deprem 

meydana geldiğinde kolonlarda bu etkiler haricinde burulma oluşmaktadır. Burulmanın meydana 

gelmesi ile kolonun yük taşıma kapasitesi burulma olmayan duruma göre azalmaktadır (Nie vd., 

2012). Özellikle kütle ve rijitlik merkezi arasında eksantrisite bulunan düzensiz yapılarda,  köşe  

kolonlar üzerindeki burulma momenti değerleri eksanstrisite arttıkça artmaktadır (Cengiz vd., 2022). 

Mevcut yönetmeliklerde tasarımda burulma etkisinin bulunduğu kolonlar için tasarım ve hesap 

yöntemleri bulunmamaktadır.    

Deprem etkisindeki kolonlarda eğilme, eğilmeli burulma ve salt burulma sonucunda oluşan 

kesme etkileri sebebiyle hasar oluşmaktadır (Xu vd., 2020). Kolonda eğilme nedeniyle kolon alt 

bölgesinde hasar meydana gelmektedir. Burulma etkisinin artması ile hasar kolonun alt bölgesinden 

orta bölgeye kaymakta ve kesme çatlakları 45⁰ açı ile tüm kolon boyunca oluşmaktadır (Belarbi vd., 

2009). Kolonda dönmenin artmasıyla enerji yutma kapasitesi %90’a varan oranda azalmaktadır 

(Attarchian vd., 2020). Kolonlarda eksenel yükün artmasıyla burulma hasarı azalmaktadır (Xu vd., 

2020). Burulma ve eğilmenin kolona birlikte etki etmesi ile burulma rijitliği eğilmeye göre daha 

fazla azalmaktadır. Bu durumda elemanda kesme kırılması meydana gelmektedir  (Yu ve Shan, 

2021).  

Literatürde burulmanın incelendiği çalışmalarda yoğunlukla kompozit kesitler, T ve L şekilli 

kesitler ve büyük kesitli betonarme köprü kolonları araştırılmıştır. Betonarme yapı kolonlarında 

eğilme, eksenel yük ve kesmenin yanında elemana burulmanın etkimesi ile betonarme davranıştaki 

değişimin incelenmesi gereklidir.   

Burulma konusunda çalışmaların az sayıda olmasının nedeni burulmanın dahil olduğu 

yüklemelerde testlerin aktüatörler ve eksenel yükleme çerçeveleri ile gerçekleştirilmesidir. Çünkü 

eğilme ve burulma meydana geldiğinde eksenel yükün kolon üzerinde sabit kalması ayrıca kolonun 

yükleme sisteminin altında serbestçe dönebilmesi için yüksek maliyetli sistemler gerekmektedir.   

Bu çalışma kapsamında burulma deneylerinin gerçekleştirilebilmesi için deneysel yükleme 

düzeneği hazırlanmıştır. Hazırlanan deney düzeneğinde kolonlara eksenel yük, eğilme ve burulma 

etkilerinin verilmesi amaçlanmıştır. Yapılan ön deneysel çalışmalarda elemanın eğilme yapması 

engellenerek, kolonların yalnızca eksenel yük ve burulma etkisindeki betonarme davranışı 

incelenecektir.   

  

  

DENEYSEL ÇALIŞMA 

  

Eksenel yük, eğilme ve burulma etkilerinin kolonlara verilmesi amacıyla Konya Teknik Üniversitesi 

Yapı ve Deprem Laboratuvarında hazırlanan burulma deney düzeneğinde farklı kesit boyutlarına 

sahip kolonlarda eksenel yük ve burulma etkileri oluşturulacaktır. Yapılan ön deneysel çalışmalarda 

C16 beton ve B420C donatı kullanılmıştır. Numuneler ½ ölçekli olacak şekilde 150x150 mm kesitli,  

1500 mm uzunluğunda üretilmiştir (Şekil 1). Kolonun altında zemine ankastre bağlantıyı oluşturmak 

ve kolonu sabitlemek için 700x1500x500 boyutlarında temel üretimi yapılmıştır. Temelin ortasında 

kolon için 300 mm derinliğinde, 190x190 mm boyutlu soket oluşturulmuştur. Bağlantıda hasar 

oluşmasını engellemek amacıyla kolon ve temel dayanımı C60 beton seviyesinde olan grout harcı 

ile birleştirilmiştir.  
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Şekil 1. Deney Elemanları  

 

Kolonda boyuna donatı 4Φ10 ve etriyeler sıklaştırmasız Φ6/100 mm olarak seçilmiştir. 

Kolonun sokete bağlandığı kısımda etriye sıklaştırması yapılmıştır. Ayrıca kolona burulma etkisini 

vermek amacıyla 400 mm uzunluğunda tek tarafa uzanan bir kiriş teşkil edilmiştir. Kirişler, yükleme 

nedeniyle oluşabilecek bölgesel hasarı önlemek amacıyla Φ6/50 mm etriyeli olarak üretilmiştir.   

  
Deney Düzeneği 

  
Hazırlanan deney düzeneğinde kolon üzerinde hidrolik silindir yerleştirilmiş ve silindir üzerinde 

bulunan çelik kiriş zemine bağlanarak sıkıştırma yoluyla eksenel yük etki etmektedir (Şekil 2a). 

Kolonda burulmayı oluşturmak amacıyla yatay silindir ile kirişte yatay yükleme oluşturulmuştur 

(Şekil 2b). Yatay yük kolona 400 mm moment kolu oluşturacak şekilde etkimektedir.  Her iki 

silindirin ucuna numuneye verilen yükleri belirlemek amacıyla mayın tipi yük hücreleri 

yerleştirilmiştir. Yatay yükleme etkisi ile kolon üzerinde burulma oluştuğunda elemanın serbestçe 

dönebilmesi ve üst kısımda bulunan yükleme sisteminin sabit kalması için mafsallı bir sistem 

üretilmiştir (Şekil 2c). Üretilen mafsallı sistem 42 adet bilyadan oluşmaktadır. Numune üzerine 

yerleştirilmeden tüm bilyalar sürtünmeyi azalmak amacıyla gres yağı ile yağlanmaktadır.   

Kolon üst kısmında eğilmeyi önlemek ve sistemin eksen üzerinde kalmasını sağlamak 

amacıyla Şekil 2a’da kolon üst kısmında görülen 2000 mm uzunluğundaki gijon kolon içerisinde 

400 mm kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Gijon yükleme duvarına çelik profiller ile tutturulmuştur. 

Kiriş kolon bağlantısında, yüklemenin kolona iletilmesi amacıyla çift taraflı plaka yerleştirilmiştir 

(Şekil 2b).  
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Şekil 2. (a) Deney Düzeneği (b) Yükleme Düzenekleri (c) Mafsallı sistem  

Numunedeki dönmelerin belirlenmesi, deneylerde deplasman kontrolünün yapılması ve 

yataydaki yükün kolona etki ettirdiği momentin hesaplanması amacı ile kolon ekseninde, kiriş 

ucunda ve kolonun alt orta üst bölgelerinde potansiyometrik cetveller yerleştirilmiştir (Şekil 2a). 

Deneylerden elde edilecek tüm verileri toplamak için saniyede 8 veri kaydı yapabilen sekiz kanallı 

statik veri toplama cihazı kullanılmaktadır.  

 

Yükleme Protokolü  

 

Deneylerin gerçekleştirilmesinde kolon üzerinde bulunan eksenel yük deney boyunca sabit olarak 

etki etmektedir. Deneylerde burulma etkisi kolon üzerine çevrimsel olarak verilecektir. Deneysel  

çalışma akmanın gerçekleştiği noktaya kadar yük kontrollü olarak ve akmanın gerçekleştiği yükün 

%25, %50, %75 ve %100 seviyelerinde itme ve çekme olarak birer tekrar yapılacaktır (Şekil 3). 

Akmanın gerçekleştiği noktanın tespit edilmesi için ön deneyler yapılmaktadır. Akmanın 

gerçekleştiği noktada kolonun yaptığı dönme oranı 1 olarak kabul edilecek ve akma sonrasında bu 

dönme oranının 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 olduğu dönme oranlarında deplasman kontrollü 

olarak devam edecektir. Akma sonrasında her bir adımda 3 tekrar yapılacaktır (Prakash Shanmugam, 

2009).   
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Şekil 3. Yükleme Protokolü (Prakash Shanmugam, 2009)  

  
Deneyler  

 

Oluşturulan eksenel yükleme, eğilme ve burulma düzeneği daha önce kullanılmadığı için tasarımda 

ve birleşimlerde herhangi bir hata olmaması amacıyla düzenekte yapılan işlemlerden sonra ön 

deneyler gerçekleştirilmektedir. Yapılan ön deneylerde kolon üzerinde 150 kN’a varan eksenel 

yükleme oluşturulabilmektedir (Şekil 4).   

  

  
Şekil 4. Eksenel Yükleme ve Hasar Durumu  
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Yatay yükleme sonucunda kolonda burulmanın oluştuğu belirlenmiştir. Kolon üzerinde tüm 

yüksekliği kolon boyunca 45⁰’ lik açı ile diyagonal kesme çatlakları oluştuğu gözlemlenmiştir (Şekil 

5). Ayrıca, daha sonraki çalışmalarda, oluşturulan yükleme sisteminde yapılabilecek geliştirmeler 

ile kolonlara eksenel yük ve burulma etkisinin yanında eğilme etkisi de verilebilecektir.  

  

   
Şekil 5. Kolonda Meydana Gelen Burulma Hasarları  

 

SONUÇ 

 

Burulma deneylerinin gerçekleştirilebilmesi için deneysel yükleme düzeneği oluşturulmuştur.  

Kolonlara eksenel yük, eğilme ve burulma etkilerinin verilmesi amacıyla hazırlanan deney 

düzeneğinde yapılan ön deneysel çalışmalarda kolon üzerinde 150 kN’a kadar eksenel yük 

verilmiştir.  

Kolonlarda eksenel yük ve burulma testlerinin tasarlanan sistem ile yapılabilmesi mümkün 

olacaktır. Deney düzeneğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ile eksenel yük ve burulma 

etkisindeki kolonların eğilme davranışı da araştırılabilecektir.  

Tasarlanan düzenek kullanılarak düşük maliyetler ile farklı kombinasyonlardaki yüklemeler 

gerçekleştirilebilecektir. Yapılacak çalışmalar sonucunda literatürde burulma konusunda çalışmalar 

arttırılabilecektir.  

Burulma ve diğer yüklemelere maruz kalacak elemanlarda yapılabilecek güçlendirme 

yöntemlerinde yapılacak güçlendirmenin çeşidine göre deney düzeneğinin düzenlemesi mümkün 

olacaktır.   
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PARALELKENAR GÖVDE BOŞLUKLU BETONARME KİRİŞLERİN 

EĞİLME DAVRANIŞLARI 
 

Saruhan KARTAL1, İlker KALKAN2, Hüsnü CAN3 

 

 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, boşluk geometrisinin, uzunluğu boyunca düzenli ve çok sayıda gövde boşluğu 

bulunduran betonarme kirişlerin eğilme davranışları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu 

kapsamda, 10 adet düzenli boşluklu ve iki adet boşluksuz referans olmak üzere toplam 12 adet 

betonarme kirişin dört noktalı eğilme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Dairesel, kare ve yatayla üç 

farklı açı yapan paralelkenar (45°-60°-75°) boşluklu kirişlerin deneyleri, boşluk geometrisi ve 

farklı donatı düzenlemeleri açılarından değerlendirilmiştir. Boşluklu kirişlerin farklı kesme 

kırılma modları ile taşıma gücüne ulaştığı bilindiğinden, kirişlerde boşluk çevresi özel donatı 

detayları kullanılmıştır. Ayrıca, kirişlerde normal ve yüksek olmak üzere iki farklı çekme donatı 

oranı kullanılarak, kirişlerin kesme göçme şekillerinden (kiriş ve çerçeve tipi eğik çekme ve eğik 

basınç ezilmesi) etkilenmeden salt eğilme davranışlarına ulaşmalarının mümkün olup olmadığı 

konusunda çıkarımlar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gövde boşluklu betonarme kiriş, kesme kırılması, paralelkenar boşluk, dikme, 

kirişçik 

 

ABSTRACT 

 
The present study pertains to the effects of the opening geometry on the flexural behavior of RC 

beams with multiple regular transverse openings. Within this scope, a total of 12 beams, 

including ten beams with openings and two beams without openings, were tested under four-

point bending. Circular, square and parallelogram (45°-60°-75°) opening geometries were 

adopted and the test results were evaluated based on the opening geometry and the longitudinal 

reinforcement ratio. In order to avoid various shear failure modes of beams with openings, 

different special reinforcement schemes were employed around the web openings. What’s more, 

two different longitudinal reinforcement ratios were used to understand if pure flexural failure 

can be reached in RC beams with openings without being affected by different shear failure 

modes (beam- and frame-type diagonal tension and diagonal compression).  

Keywords: RC beam with openings, shear failure, parallelogram opening, post, chord 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Elektrik, su, kanalizasyon ve havalandırma sistemleri için gerekli olan boru, tava ve kanalların kat 

kirişlerinin altından geçmesi, yapılarda asma tavan uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Asma 

tavanlar ise yapının kullanılabilir hacminde önemli azalmalara ve dolayısıyla yapısal maliyet 

artışlarına sebep olmaktadır. Ülkemizde mevcut kirişlerin gövdelerinin delinmesi ve tesisat 
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borularının ve kanallarının bu boşluklardan geçirilmesine dayanan son derece yanlış uygulamalar da 

yaygındır. Tesisat boru ve kanallarının en yoğun olarak bulunduğu yapısal kısımlar, bodrum ve 

zemin katlarıdır. Bilindiği üzere, deprem kuvvetlerinin etkisiyle oluşan kesme kuvvetleri ve devrilme 

momentleri temele yaklaştıkça artmaktadır. Bu sebeple, özellikle bodrum ve zemin katlarda kirişlere 

sonradan açılacak deliklerin yapı davranışı üzerinde son derece olumsuz etkileri olacağı açıktır.  

Kiriş gövdesinde gelişi güzel boşlukların açılması, betonarme kirişlerin eğilme kapasitelerine 

ulaşamadan kesme kırılması veya Vierendeel panel davranışı gibi sünek olmayan şekillerde göçmeye 

ulaşmalarına sebep olacaktır. Özellikle de kiriş-kolon birleşim bölgelerine yakın delikler, bu 

istenmeyen göçme şekillerini daha olası kılacaktır. Sonradan delik açmak yerine,  kirişlerin 

başlangıçta boşluklu olarak tasarlanması ve hazırlanması bu olumsuz etkilerin azalmasını 

sağlayacaktır. Bu amaçla birçok araştırmacı kesme bölgelerinde tek ya da birden fazla boşluk 

bulunduran betonarme kirişler üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mansur vd. (1991), kesme 

bölgesinde büyük bir boşluğun Vierendeel tipi kırılmaya sebep olduğunu ifade etmiştir. Mansur 

(1998), boşluklu kirişlerde yapısal davranışa göre küçük ve büyük boşluk tanımını yapmıştır. Mansur 

(1999), boşluklu kirişlerde iki farklı kesme kırılma modunu (kiriş tipi ve çerçeve tipi) birbirinden 

ayırmıştır. Tan vd. (2001), tablalı boşluklu kirişlerde, boşluk çevresinde diyagonal donatı 

kullanımının avantajlarını ortaya koymuştur. Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda ise boşluklu 

ve derin betonarme kirişler ve bunların güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşılmıştır. Lu vd. (2015), 

boşluklu kirişlerde CFRP kumaşlarla yatay ve düşey yönde sargılamanın etkileri araştırmıştır. Senthil 

vd. (2018) dikdörtgen boşluklu kirişlerde sonlu eleman analizleri gerçekleştirmiş olup yükün 

iletildiği yol üzerinde boşluk bulunmasının yük kapasitesini önemli ölçüde etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır.  

Kirişlerde az sayıda boşluğun boşluk etrafında gerilme yığılmalarına sebep olması nedeniyle 

kiriş gövdesi üzerinde düzenli ve çok sayıda boşluk bırakılması, önemli bir tasarım esası olarak 

ortaya çıkmıştır. Aykaç ve Yılmaz (2011) ve Aykaç vd. (2013, 2014) düzenli gövde boşluğuna sahip 

betonarme kirişlerin davranışlarını incelemişlerdir. Bu çalışmalarda boşluk geometrisi (dairesel, 

kare, üçgen), farklı ve özel donatı detayları (boşlukların etrafında çapraz donatı veya kablo, 

dikmelerde etriye kullanılması vb.) gibi deney değişkenleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Deney 

elemanlarının farklı kesme kırılma modlarına karşı takviye edilerek eğilme kapasitesine ulaşmaları 

hedeflenmiştir.   

Bu çalışmada literatürde diğer çalışmalardan farklı olacak şekilde düzgün paralelkenar gövde 

boşluklu betonarme kirişlerin davranışları araştırılmıştır. Paralelkenar boşluklar arasında yer alan 

dikmelerin yatayla yaptıkları açının, eşdeğer basınç çubuklarının oluşumunu ve yük iletimini 

kolaylaştıracağı düşünülmüştür. Paralelkenarların yatayla yaptığı açılar 45°, 60° ve 75° olarak 

seçilmiş ve bu açının etkisi de araştırılmıştır. Ayrıca, dairesel ve kare boşluklu elemanlar ile 

boşluksuz elemanlar da test edilerek, paralelkenar boşluk geometrisinin kiriş davranışına katkısı 

karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Deney Elemanları ve Malzeme Mekanik Özellikleri 

 

Çalışmada 200 mm genişlik, 300 mm yükseklik ve 3000 mm uzunluğa (2800 mm net açıklık) sahip 

toplam 12 adet betonarme kirişin testleri gerçekleştirilmiştir. İki adet boşluksuz (referans), iki adet 

160 mm çapında dairesel boşluklu, iki adet 150 × 150 mm boyutlarında kare boşluklu ve altı adet 

150 mm yüksekliğinde ve 150 mm kenar uzunluğunda paralelkenar boşluklu kiriş test edilmiştir. 

Paralelkenar boşluklu deney elemanları, dikmeler yatayla 45°,60° ve 75° açı yapacak şekilde 

tasarlanmıştır ve her açı için iki adet numune hazırlanmıştır. Şekil 1 ve Şekil 2’de donatı detaylarına 

yer verilmiştir. Eleman isimlendirmeleri ilk büyük harf elemanın boşluklu ya da boşluksuz oluşunu 

ve boşluk geometrisini göstermektedir. “R” boşluksuz referans, “C” dairesel boşluklu, “S” kare 

boşluklu ve “P” paralelkenar boşluklu elemanların gösterimi için kullanılmıştır. İkinci harf ise 

boyuna donatı oranını sembolize etmektedir. Buna göre,  “n” ve “h” numunenin sırasıyla normal 

(ρ=0.01) ve yüksek (ρ=0.015) donatı oranına sahip olduğunu ifade etmektedir. İsimlendirmede 
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kullanılan “75”, “60” ve “45” sayıları ise paralelkenar boşlukların yatay ile yaptığı açıyı ifade 

etmektedir. Tablo 1‘de kiriş isimlendirilmesi, boşluk tipi ve donatı oranları verilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Boşluksuz kiriş donatı detayı 

 

 
Şekil 2. Boşluklu kiriş donatı detayları 
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Tablo 1. Deney elemanları 

Kiriş Boşluk Donatı Oranı 

Rn Yok Normal 

Rh Yok Yüksek 

Cn Dairesel Normal 

Ch Dairesel Yüksek 

Sn Kare Normal 

Sh Kare Yüksek 

Pn-75 Paralelkenar Normal 

Ph-75 Paralelkenar Yüksek 

Pn-60 Paralelkenar Normal 

Ph-60 Paralelkenar Yüksek 

Pn-45 Paralelkenar Normal 

Ph-45 Paralelkenar Yüksek 

 

Tüm deney elemanları tek seferde dökülerek hazırlanmıştır. Betondan alınan 12 adet 150 × 150 × 

150 mm küp numunenin ortalama basınç dayanımı 43.38 MPa’dır. Çalışmada boyuna donatı olarak 

Ø12, dikme ve diyagonallerde kullanılan boyuna donatılar için ⌀10 ve etriyeler için ise ⌀8 donatı 

tercih edilmiştir. Tablo 2 ‘de donatı mekanik özelliklerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 2. Çelik donatı mekanik özellikleri 

Donatı Çapı (mm) Akma Dayanımı (MPa) Kopma Dayanımı (MPa) 

8 491.54 604.85 

10 476.26 599.49 

12 518.38 633.27 

 

Deney Düzeneği 

 

Deneylerde, Kırıkkale Üniversitesi, Yapı Mekaniği Laboratuvarında yer alan 250 kN kapasiteli çelik 

çerçeve kullanılmıştır. Yük hidrolik kriko aracılığı ile uygulanmış ve yük hücresi ile ölçülmüştür. 

Basit mesnet şartlarına sahip kirişler, dağıtıcı kiriş aracılığı ile kiriş orta noktasından 250’şer mm 

uzaklıktaki iki noktadan yüklenmiştir. Düşey sehimler ise kiriş orta noktasında (kiriş ön ve arka 

yüzüne yerleştirilen), her iki yük ve mesnet hizasına yerleştirilen altı adet potansiyometre aracılığı 

ile ölçülmüştür. Şekil 3’te deney düzeneğine yer verilmiştir.  
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Şekil 3. Test düzeneği 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Gövde boşluklu betonarme kirişlerde kiriş ve çerçeve tipi kesme (diyagonal çekme) göçmeleri ile 

çapraz gövde ezilmesi gibi farklı kesme kırılma şekilleri sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Kiriş 

tasarımlarında bu kesme göçme şekillerinin ortaya çıkmaması için gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 

Deney kirişlerine ait yük-sehim eğrileri Şekil 4’te gösterilmiştir. Rijitliği ve yük taşıma kapasitesi en 

büyük deney elemanları boşluksuz referans elemanlardır. Boşluklu elemanlarda ise rijitlikte ve yük 

taşıma kapasitesinde kayıplar söz konusudur. Dairesel boşluk geometrisinin, kiriş eğilme kapasitesi 

ve rijitliğinde asgari düzeyde kayıplara neden olmuştur. Dayanım ve rijitlik değerlerinde en büyük 

kayıplara neden olan geometri ise paralelkenar boşluk geometrisidir. Paralelkenar boşluklu olanlar 

kendi içlerinde yatayla yapılan Paralelkenar boşlukların yatayla (kiriş boyuna ekseniyle) yaptığı açı 

azaldıkça, kiriş rijitlik ve dayanımında genel olarak azalmalar ortaya çıkmıştır.   

 

 
Şekil 4. (a) Normal donatı oranına, (b) Yüksek donatı oranına sahip deney elemanlarına ait yük-sehim 

eğrileri 

 

Boşluksuz referans elemanlar (Rn ve Rh numuneleri), tasarımlarına uygun olarak eğilme 

kapasitelerine ulaşmış ve denge altı donatılı kiriş davranışı sergilemiştir. Çalışmada boşluklu 

kirişlerden yalnızca normal donatı oranına sahip dairesel boşluklu Cn elemanı eğilme kapasitesine 

ulaşmış ve sünek davranış göstermiştir. Beton ezilmesinin başlamasından sonra Cn elemanı 

maksimum yük değerinde önemli deformasyon değerlerine ulaşmış, yani oldukça sünek 
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davranmıştır. Ancak sol mesnete en yakın iki boşlukta oluşan aderans çatlaklarının derinleşmesi ile 

nihai göçme gerçekleşmiştir. Dairesel boşluklu elemanlarda diğer boşluklu elemanlara göre üst ve 

alt kirişçiklerin yüksekliği (7 cm) daha küçüktür. Bu durum, aderans kayıplarının meydana gelmesine 

neden olmuştur. Her iki dairesel boşluklu elemanda da bu kayıplara ortaya çıkmıştır. Kare ve 

paralelkenar gibi keskin köşeli boşluklara sahip olan elemanlarda ilk çatlaklar kesme bölgesinde ve 

boşlukların mesnete yakın alt ucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca, yük noktasına yakın olan boşluk üst 

uçlarında eğik kesme çatlakları oluşmuştur. Yük seviyesi arttıkça, üstteki çatlaklar yükün 

uygulandığı noktaya doğru, alttaki çatlaklar ise mesnete doğru kiriş boyuna eksenine paralel yönde 

ilerlemiştir. Bu ilerleme, boşluklara komşu donatılar ile beton arasındaki aderans kayıplarından 

kaynaklanmıştır.  

Kiriş üst kısmında basınç ve alt kısmında çekme gerilmelerinin bulunması nedeniyle, kare ve 

paralelkenar boşluklu elemanlarda boşluklar arasında yer alan dikme ve çapraz çubuklar, boşluk 

köşelerine göre dönme eğilimine girmiştir. Dairesel boşluklu elemanlar bu durumdan hemen hemen 

hiç etkilenmemiştir. Paralelkenar boşluklu elemanlarda yatay ile yapılan açı azaldıkça mesnet ile ona 

en yakın boşluk noktası yakınlaşmıştır. Bu durum özellikle Pn-45 ve Ph-45 numunelerinde 

çatlakların mesnete çabuk ulaşmasına neden olmuştur. Buna göre, boşlukların mesnetten belirli bir 

uzaklıkta olacak şekilde tasarlanması gerekliliği açıktır. Şekil 5’te boşluklu kirişlere ait deney sonu 

kırılma durumlarına yer verilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Boşluklu kiriş kırılma modları 

 

 

SONUÇ 

 

Düzenli gövde boşluklu betonarme kirişlerde farklı boşluk geometrisinin ve donatı oranının deney 

değişkenleri olarak seçildiği bu çalışmada elde edilen başlıca sonuçları, aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür: 

• Kiriş eğilme dayanımı ve rijitliği, boşluk geometrisinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu 

değerler üzerindeki en olumsuz etkiler, paralelkenar boşluk geometrisine sahip kirişlerde 

ortaya çıkmaktadır. Kiriş eğilme davranışı üzerinde en sınırlı etkilere sahip boşluk 

geometrisinin ise dairesel geometri olduğu ortaya konulmuştur. Paralelkenar boşlukların 

yatayla yaptığı açı azaldıkça, boşluk varlığının kiriş davranışı üzerindeki etkileri daha 

olumsuz olmaktadır. 
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• Hem keskin köşelerinin bulunmayışı hem de boşluklar arasındaki dikmelerin daha fazla 

betonla çevrelenmesi nedeniyle dairesel boşluk geometrisi, kiriş davranışını en az etkileyen 

boşluk geometrisidir. Bu çalışma kapsamında, sünek eğilme davranışına ulaşabilen tek 

boşluklu kiriş numunesinin, dairesel boşluklu ve normal donatı oranlı kiriş numunesi olduğu 

belirlenmiştir. 

• Paralelkenar ve kare boşluklu elemanlarda sünek davranış ve yeterli deformasyon 

kapasitelerine ulaşılamamasının en önemli nedeni, dikmeler ve kirişçikleri birbirlerine 

bağlayan çapraz donatıların bulunmaması olarak görülmüştür. Buna göre, dairesel boşluk 

geometrisi haricindeki geometrilerde ve dairesel boşluklu ve yüksek donatı oranlı kirişlerde, 

dikmeler ile kirişçiklerin çapraz kablo veya donatı çubukları yardımıyla bağlanması, kirişin 

bir bütün olarak davranması ve eğilme göçmesine ulaşması açısından elzemdir.  

• Çalışmada tasarlandığı üzere boşluklu kirişlerde sıklıkla görülen kiriş tipi ve çerçeve tipi 

kesme kırılmaları engellenmiştir. Ancak üst ile alt kirişçik yüksekliklerinin oldukça düşük 

uzunlukta seçilmesi aderans kayıplarının gözlemlemesine neden olmuştur. 

 

Teşekkür 

 

Çalışma Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminin desteklediği 2021/090 
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TUĞLA DOLGU DUVAR DEPREM DAYANIMININ MALZEME 
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PREDICTION OF THE INFILL BRICK WALL SEISMIC STRENGTH BY 

MATERIAL TESTS  
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ÖZET 

 
Dolgu duvarlar, yatay deprem yükleri altında kendisini çevreleyen betonarme taşıyıcı 

elemanlarla etkileşime girer ve böylece yapının sitem davranışını önemli ölçüde 

değiştirebilirler. Bu nedenle dolgu duvarların düzlemi doğrultusundaki dayanım hesabı 

tasarımcılar için kaçınılmaz hale gelebilir. Bu duvarlar çoğu zaman kil esaslı yatay delikli 

tuğlalar ile oluşturulmaktadır. Ancak söz konusu tuğlaların dayanımı yükleme doğrultusuna 

bağlı olup dolgu duvarda oluşan diyagonal basınç çubuğu uçlarında yer alanları ise iki eksenli 

basınca maruz kalmaktadır. Dolayısıyla, delikli tuğlanın sadece tek doğrultusu için toplanan 

dayanım verisinin, gerçek davranışı yansıtmakta yetersiz kaldığı görülmektedir. Buna bağlı 

olarak, dolgu duvarı modellemek için delikli tuğla basınç dayanımının nasıl belirlenebileceği 

veya nasıl hesaplara dâhil edilebileceği haklı olarak tasarımcıların kafasını karıştırmaktadır.      

Bu karışıklığı gidermek için, yatay delikli tuğlalardan oluşan sıvalı dolgu duvarların deprem 

dayanımına çeşitli malzeme deneyleri ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Yükleme doğrultusunun, 

sıvanın ve numunede tek veya çift tuğla bulunmasının basınç dayanımına etkileri deneysel olarak 

araştırılmıştır. Bu kapsamda altı adet referans dolgu duvar ve tuğlalardan oluşan 170’ den fazla 

prizma numune test edilmiştir. Dolgu duvarlar ile prizma numuneler arasındaki dayanım 

bağıntısı geçerli ve pratik bir yaklaşım ile irdelenmiştir. Deneysel sonuçlar, diyagonal 

doğrultuda yüklenmiş sıvalı prizma grubunun deneysel dolgu duvar dayanımını başarılı ve 

yeterli bir şekilde tahmin edebildiğini göstermiştir. Buna ek olarak, eğer diyagonal doğrultuda 

prizma numune testi yapma imkânı yok ise, yerine tek eksenli düşey ve yatay doğrultuda yüklemiş 

numunelerin ortalama dayanımının kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Delikli tuğla, Sıva, Dolgu duvar, Deprem. 

 

ABSTRACT 

 
Architectural infill walls interact with the surrounding reinforced concrete load bearing 

members of the building under lateral earthquake loads and can change the system behavior 

significantly. Therefore, lateral strength calculation of these walls may become mandatory for 

the designers. These infill walls often formed with horizontally-hollow clay based bricks. 

However, strength of these bricks depends on the loading direction and bricks remain in the 

diagonal compression strut ends of an infill wall are subjected to biaxial compression. Thus, 

testing procedures investigate the strength only in the direction perpendicular to the bed-joint 

seems insufficient to reflect actual behavior. Accordingly, it is confusing for designers to 

determine or consider compressive strength of hollow clay bricks in order to model and calculate 

the strength of an infill wall. To clear up this confusion, the seismic strength of plastered infill 

walls made up of horizontally-hollow bricks were tried to be estimated by various prism tests. 

The effects of loading direction, plaster, and presence of a single or double brick on prism 

strength were experimentally investigated. Six reference walls and more than 170 prism 

specimens were tested in accordance with this scope. The correlation between prism and infill 

wall strength was established with a valid and practical method. Results showed that diagonally 
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loaded plastered prism group successfully and adequately estimated the experimental infill wall 

strength. In addition, if diagonal testing is not possible to conduct, the average strength of the 

vertically and horizontally loaded prism tests may be used instead. 

Keywords: Hollow brick, Plaster, Infill wall, Earthquake.    

 

 

 

GİRİŞ 

 

Düşük maliyetli, ısıyı yalıtabilen ve nispeten hafif olması nedeniyle, betonarme yapıların dolgu 

duvarları çoğu zaman yatay delikli tuğlalardan oluşturulmaktadır.  Bu duvarlar genellikle taşıyıcı 

eleman olarak hesaplara dâhil edilmese de, yatay deprem yükleri altında yapının betonarme 

elemanları ile etkileşerek yapısal sistemin davranışını önemli ölçüde değiştirebilirler. Söz konusu 

davranış değişikliği, birçok mühendis tarafından sistemin dayanım ve rijitliğine olumlu bir katkı 

olarak algılanmaktadır. Bu nedenle dolgu duvar davranışının ihmal edilmesinin güvenli bir yaklaşım 

olduğu iddia edilmektedir. Ancak son araştırmalar böyle bir yaklaşımın yanıltıcı ve tehlikeli 

sonuçlara yol açabileceğini göstermiştir. Deprem yükleri altında dolgu duvarlar, süneklik ilkelerine 

göre tasarlanmış olsa bile betonarme elemanlarda kesme göçmesine neden olabilir (Cavaleri vd., 

2014). Bu nedenle dolgu duvardan iletilebilecek yüke karşı, kendisini çevreleyen betonarme 

kolonların ve kolon-kiriş birleşimlerinin yeterli kesme direncine sahip olmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

Dolgu duvar göçmesinin yatay derz kayması, diyagonal çatlama ve köşe ezilmesi gibi çeşitli 

modları vardır. Bunların içerinde dayanımı ve rijitliği en yüksek olanı ise köşelerin ezilmesidir 

(FEMA-306, 1998).  Dolayısı ile özellikle bu tip davranışa ait dolgu duvar dayanımı yeterli bir 

doğrulukla hesaplanabilmelidir. FEMA-306 (1998), köşelerin ezilmesiyle gerçekleşecek dolgu duvar 

yatay dayanımının eşdeğer diyagonal  çubuk ile modellenek hesaplanabileceğini belirtmektedir. 

Ancak FEMA-306 (1998)’ deki diyagonal basınç çubuğu genişliği varsayımı için oldukça karmaşık 

hesaplamalar gerekmektedir. ASCE/SEI 41-17 (2017) ise basınç çubuğu genişliğini dolgu duvar 

yüksekliğinin 1/3’ ü olarak varsayarak Denklem (1) ile yaklaşımı oldukça pratik hale getirmiştir.  

  

𝐹𝑚𝑐 =  𝑓′
𝑚 (ℎ𝑖𝑛𝑓/3) 𝑡𝑖𝑛𝑓     (1) 

 

Burada hinf dolgu duvar yüksekliğidir. f′m ise prizma numune alt sınır dayanımını ifade etmekte 

olup beklenen (ortalama) dayanımdan (f′me) bir tam standart sapmanın (SSD) çıkarılmasıyla elde 

edilmektedir. Öte yandan Fmc diyagonal doğrultudaki dolgu duvar basınç dayanımı olup eğer yatay 

doğrultudaki dayanım aranıyorsa gerekli trigonometrik bağıntılar kullanılmalıdır.  

ASCE/SEI 41-17 (2017) f′me’ nin prizma deneyleri ile belirlenebileceğini TMS 602 (2013)’ ye 

atıfta bulunarak tanımlanmaktadır. Prizma deneylerinin nasıl yapılacağı ise ASTM C1314 (2014) ile 

tayin edilmektedir. Buna göre prizmalar dolgu duvarın yapıldığı tuğla ve derz harcından, en az üst 

üste iki tuğla ile, yükseklik/kalınlık oranı 1.3 ile 5.0 arasında kalacak şekilde oluşturulmalıdır. 

Dayanım, en yüksek yükün brüt en kesit alana bölünmesiyle elde edilmektedir. Basıklık oranının 

etkisi ise düzeltme faktörleriyle hesaba katılmaktadır.  

Elbette ASTM C1314 (2014), ABD' de kullanılan yaygın tuğla çeşitlerine odaklanmıştır. 

ABD’ de dolgu duvarlar çoğu zaman deliksiz kil tuğlalar veya demirli-demirsiz briket tuğlalar ile 

oluşturulmaktadır. Delikli kil tuğlalar ise 1950’ lere kadar sıklıkla kullanılmasına rağmen bu tarihten 

itibaren neredeyse tamamen tedavülden kalkmıştır (Wells, 2007). Bilindiği gibi ülkemizde dolgu 

duvarlarda delikli tuğlalar halen sıklıkla kullanılmaktadır. Üstelik bu duvarların yüzeyleri hatrı 

sayılır kalınlıkta beton harçlı sıva ile kaplanmaktadır. ASTM C1314 (2014)’ de ise sıvalı durumları 

kapsamına dahil etmemiştir. Yapılan araştırmalar ise sıvanın duvar dayanımına önemli katkıda 

bulunabileceğini göstermiştir (Arslan vd., 2020).  Diğer taraftan, söz konusu delikli tuğlalar, delikleri 

yatay doğrultuda olacak şekilde yerleştirilmekle birlikte dayanımları yükleme doğrultusuna göre 

değişmektedir. Bu nedenle dayanımı sadece delikleri doğrultusunda inceleyen ASTM-C1314 (2014) 

prosedürlerinin yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Ayrıca dolgu duvar basınç diyagonalinde kalan 

tuğlalar tek eksenliden ziyade iki eksenli basınca maruz kalmaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak 

tasarımcıların dolgu duvar deprem dayanım hesabı konusunda tereddütleri oluşmaktadır. Bu 
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çalışmanın amacı ise tasarımcıları yönledirecek yeterli deneysel veri oluşturup mevcut kafa 

karışıklığını gidermektir. Bu kapsamda ASTM C1314 (2014)’ de dâhil olmak üzere çeşitli prizma 

test yöntemleri ile dolgu duvar deprem dayanımını elde etmek için deneysel araştırmalar yapılmıştır. 

Daha isabetli bir değerlendirme için deney numuneleri sayısı mümkün olduğunca çok tutulmuştur.  

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Deney Elemanları ve Deney Düzeneği 

 

Toplamda 6 adet dolgu duvar üretilmiş ve tersinir-çevrimsel yükler altında test edilmiştir. Bu 

duvarlar referans eleman olup birbirleri ile özdeştirler. Dolgu duvarlar yük taşıtma kaygısı ile 

üretilmediğinden yatay delikli tuğlaların standart sapması yapısal betonla kıyaslandığında oldukça 

yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle daha isabetli ve istatistiksel bir değerlendirme yapabilmek amacıyla 

referans duvar sayısı 6 adet olarak seçilmiş olup isimlendirme R1’ den R6’ ya şeklindedir. Duvarların 

yüksekliği 1172 mm, genişliği 1490 mm ve her iki yüze uygulanan 8 mm kalınlığındaki sıva ile 

birlikte 100 mm kalınlığındadır. Anma boyutları 85×190×190 mm olan yatay delikli tuğlalar ile inşa 

edilmiş olup ölçülen boyutları ise 84×187×187 mm’ dir. Bir tanesinin ağırlığı yaklaşık 20 N gelmekle 

birlikte delikli yüzeyin net alanı 6500 mm2 olarak hesaplanmıştır. Düşey ve yatay derzler ise 10 mm 

kalınlığında sıva harcı ile kapatılmıştır. Sıva harcının hacimsel karışım oranı kum, kireç, çimento ve 

su için sırasıyla 6:1:2:1.5’ dir. Söz konusu karışımdan 100×100×100 mm boyutlarında toplam 40 

küp numune alınmıştır. Harcın ortalama dayanımı (f′cm) 13.0 MPa, SSD değeri 1.3 MPa, varyasyon 

katsayısı (COV) ise %10 olarak hesaplanmıştır. Eğer 150×300 standart silindir dayanımına 

dönüştürmek isteniyorsa küp değeri 0.8 ile çarpılabilir (UNESCO, 1971).   

Prizma numuneler ise referans numunelerle birlikte ve aynı malzemelerle oluşturulmuştur. 

İsimlendirme deney parametrelerini İngilizce anahtar kelimelerle temsil edecek şekilde yapılmıştır 

(Şekil 1a). “S” numune anlamına gelen “specimen” içindir. Sonraki harf olan “V”, “H”  veya “D” 

ise sırasıyla yükleme doğrultusunu tuğla deliklerine göre aktarmakta olup düşey, yatay veya 

diyagonal anlamına gelen “vertical”, “horizontal” veya “diagonal” şeklindedir. Sıradaki harf “B” 

veya “P” ise, numunenin yalın veya sıvalı olmasına karşılık gelen “Bare” veya “Plaster” 

kelimeleridir. Sondaki rakam ise (1 veya 2) prizmadaki tuğla sayısıdır.     

 

 
Şekil 1. Prizma numune grupları (a) ve deney düzeneği (b)  

 

Toplamda 178 adet prizma test edilmiş olup numune özellikleri Şekil 1a’ de özetlenmiştir.    

Bunlardan SVB-2 grubu ASTM C1314 (2014) temel alınarak üretilmiştir. Yani iki adet tuğla, derz 

harcıyla sıva yapılmadan birleştirilmiş ve delikleri doğrultusunda yüklenmiştir. Bir başka ifadeyle 

tasarımcı yatay delikli tuğlalar için, ASTM C1314 (2014)’ ü benimseyerek test yapmak isterse 

karşılık gelen prosedür budur. İki adet tuğladan oluşan, toplam 4 gruptan her bir deney grubu için 

10’ ar adet test yapılmıştır. İki adet tuğla ile prizma numune üretip test etmek, zaman alıcı olduğu ve 

ilave işçilik gerektirdiği için iki adet tuğla ile üretilen numunelerin bir adet tuğlalı karşılığı da üretilip 

test edilmiştir. Bunların sıvalı olanları 21, yalın olanları ise 30 adet numuneden oluşmaktadır. Dolgu 

duvar basınç diyagonalinde kalan tuğlalar tek eksenliden ziyade iki eksenli basınca maruz 
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kalmaktadır. Bu nedenle bazı numune grupları da diyagonal olarak test edilmiştir. Bunlardan SDP-1 

21, SDB-1 ise 15 numuneden oluşmaktadır. 

Dolgu duvarlar (R1 den R6 ya kadar) dört köşesi mafsallı çelik çerçeve içinde tersinir-

çevrimsel yükler altında test edilmiştir (Şekil 1b). Yer değiştirmeler LVDT’ ler ile ölçülmüş olup 

yerleri Şekil 1b’ de gösterilmiştir. Bütün elemanlara aynı yükleme programı uygulanmıştır. Buna 

göre +10 kN ve -10kN yükleme ile ilk çevrim tamamlanmıştır. Ardından her çevrimde yük 10 kN 

arttırılarak rijitlikte önemli bir düşme gözleninceye kadar devam edilmiştir.  Böyle bir düşme 

gözlenince, deformasyon kontrollü yüklemeye geçilmiş ve her iki yükleme yönünde duvara benzer 

düzeyde hasarlar verilmiştir. Dayanımda en az %20 kayıp oluncaya kadar deneylere devam 

edilmiştir.   Prizma numuneler ise geleneksel beton presinde test edilmiş olup yükleme hızı 1.0 MPa/s 

olarak ayarlanmıştır.  Çapraz yüklenecek numuneler için ise çelik, rijit ve her bir diyagonalde 126 

mm uzunluğunda olan çeneler üretilmiş ve böylece beton presinde testleri yapılabilmiştir. 

 

Deneysel Sonuçların Değerlendirilmesi 

 

R1’ den R6’ ya kadar olan bütün duvarlar köşelerin ezilmesi ile göçmeye ulaşmıştır. Gözlenebilen 

diyagonal çatlaklar oluşmamıştır.  Referans duvarların yatay yüke karşılık LVDT-1’ den ölçülen yer 

değiştirme grafikleri çizilmiş, ardından itme ve çekme yönünde elde edilen en yüksek yük değerleri 

ile bunların aritmetik ortalaması Tablo 1’ de verilmiştir. Dolgu duvarların ortalama dayanımı 90.8 

kN, SSD değeri 12.4 kN, COV değeri ise %13.6 olarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 1. Prizma numuneler ve dolgu duvar deney sonuçları 

Prizma 

grubu 

Ortalama 

en yüksek 

yük   

(kN) 

En kesit 

alanı 

(mm2) 

Düzeltme 

Faktörü 

(γ) 

f′p 

(MPa) 

f′me = γf′p 

(MPa) 

SSD 

(MPa) 

COV 

(%) 

Dolgu 

Duvar 

En yüksek yük 

(kN) 

Göçme modu 

İtme Çekme 𝒙 ̅ İtme Çekme 

SVB-2 52.06 15708 1.19 3.31 3.94 0.36 10.89 R1 110 111 111 KE KE 

SHB-2 14.15 15708 1.19 0.90 1.07 0.18 19.47 R2 77 92 85 KE KE 

SVP-2 67.48 18700 1.19 3.61 4.30 0.28 7.84 R3 89 91 90 KE KE 

SHP-2 29.53 18700 1.19 1.58 1.88 0.27 17.27 R4 81 72 77 KE KE 

SVP-1 74.88 18700 1.01 4.02 4.16 1.21 29.97 R5 108 92 100 KE KE 

SHP-1 35.62 18700 1.01 1.90 1.92 0.54 28.36 R6 84 83 84 KE KE 

SDP-1 77.50 26440 1.01 2.93 2.96 0.46 15.71 Ortalama 91.5 90.2 90.8 KE KE 

SVB-1 62.76 15708 1.01 4.00 4.04 0.95 23.68      

SHB-1 18.36 15708 1.01 1.17 1.18 0.47 40.59      

SDB-1 55.31 22214 1.01 2.49 2.51 0.76 30.50      

𝑥 ̅:itme ve çekme değerlerinin aritmetik ortalaması, KE: Köşelerin ezilmesi 

 

Prizma numunelerin basınç testi sonuçları Tablo 1’ de özetlenmiştir. Elde edilen en yüksek 

yük değerleri, prizmanın yüklenen yüzeyinin brüt alanına (tuğla+ eğer varsa sıva) bölünmesiyle 

ortogonal yüklenen prizmalar için dayanım değeri (f′p) elde edilmiştir. Diğer taraftan diyagonal 

yüklenen prizmalarda ise diyagonal brüt alan göz önünde bulundurmuştur. Bilindiği gibi yüksekliğin 

kalınlığa oranı (hp/tp) prizma basınç dayanımını etkilemektedir. Bu nedenle f′p değerleri ASTM-

C1314 (2014) yer alan basıklık düzeltme faktörleri (γ) doğrusal interpolasyon ile belirlenerek 

çarpılmıştır. Düzeltme faktörleri kullanılması iki ve tek tuğlalı prizma dayanım deney sonuçlarını 

oldukça uyumlu duruma getirmiştir. İki tuğlalı prizmaların dayanımları tek tuğlalı prizmanın 

dayanımından biraz az çıkmıştır. Karşılaştırma grupları içinde söz konusu fark ise en fazla 0.14 MPa 

olup SVP-2 ile SVP-1 arasında çıkmıştır.  Ortalama fark ise 0.03 MPa kadar küçüktür. Bir başka 

ifadeyle, ASTM-C1314 (2014) düzeltme faktörleri kullanıldığında tek tuğlalı prizmalar iki tuğlalı 

prizmaları dayanım açısından oldukça yeterli ölçüde temsil edebilmiştir. 

Sıvanın bulunması prizmanın taşıyabildiği yükü arttırmıştır. Ancak, bu artışla beraber en kesit 

alanı da arttığı için dayanımdaki artış sınırlı kalmıştır. Öte yandan, sıvanın ve tuğlanın yük taşıma 

kapasitesi toplamları sıvalı prizmanın yük taşıma kapasitesini gerçekçi olarak vermemiştir. Bu 

doğrudan yaklaşım yerine, sıva dayanımının yarısı ile hesap yapmak oldukça isabetli sonuçlar 

vermiştir. Bir başka ifadeyle, 0.8f′cm önce 0.5 ile ardından sıvalı kısmın en kesit alanı ile çarpılınca 

ortogonal kesitin taşıdığı yük 15.6 kN, diyagonal kesitin ise 22.0 kN çıkmaktadır. Buradaki 0.8 

katsayısı kübik dayanımı standart silindir dayanımına çevirmek için kullanılmıştır (UNESCO, 1971). 
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SVP-2 ile SVB-2 arasındaki yük kapasitesi farkı 15.4 kN, SHP-2 ile SHB-2 arasında 15.4 kN, SVP-

1 ile SVB-1 arasında 12.1 kN, SHP-1 ile SHB-1 arasında 17.3 kN, SDP-1 ile SDP-2 is 22.2 kN 

çıkmıştır (Tablo 1). Dolayısı ile deneysel ile hesap yük kapasitesi arasındaki en fazla % 5 olmuştur. 

Buna ek olarak, ortalamalar alındığında ise deneysel ve hesap yük kapasiteleri yaklaşık eşit 

olmaktadır. Sıva katkısının %50 seviyesinde kalmasına dış yüzeydeki sıvada sargılama etkisinin 

bulunmamasının neden olduğu kanaatine varılmıştır.  

Delikleri doğrultusunda yüklenen elemanların dayanımı yatay doğrultuda yüklenen 

elemanlardan belirgin ölçüde yüksek çıkmıştır. Sayısal olarak ifade edilecek olursa, delikleri 

doğrultusunda yüklenen sıvasız elemanlar 3.6 kat, sıvalı elemanlar ise 2.2 kat daha fazla göreceli 

dayanıma sahip olmuştur (Tablo 1).   

 

 

ANALİTİK ÇALIŞMA 

 

Önceki bölümde bahsedildiği üzere dolgu duvarların ortalama dayanımı 90.8 kN, SSD değeri 12.4 

kN, COV değeri ise %13.6 olarak hesaplanmıştır. ASCE/SEI 41-17 (2017)’ de beklenen duvar 

dayanımı ortalama dayanım, alt sınır duvar dayanımı ise ortalama dayanımdan bir tam SSD’ nin 

çıkarılması ile elde edilen değer olarak tanımlanmıştır. Üst sınır değer ise benzer yaklaşımla ortalama 

değere bir tam SSD’ nin ilave edilmesi olarak elde edilmiştir. Böylece referans duvarın beklenen 

yatay dayanımı (Vinfe) 90.8 kN, alt sınır dayanımı (Vinfl) 78.4 kN ve üst sınır dayanımı ise (Vinfu) 103.2 

kN olarak deneysel sonuçlara göre elde edilmiştir. Dolgu duvar dayanımı hesabı için ASCE/SEI 41-

17 (2017)’ deki Denklem (1) benimsenmiş ve Denklem (2) olarak yeniden yazılmıştır.  

 

𝑉𝑖𝑛𝑓𝑒 =  𝑓′
𝑚𝑒 (ℎ𝑖𝑛𝑓/3) 𝑡𝑖𝑛𝑓 𝑐𝑜𝑠𝜃     (2) 

 

Burada hinf dolgu duvar yüksekliğini, tinf dolgu duvar kalınlığını, ϴ dolgu duvar yüksekliği ile 

uzunluğu arasındaki eğimin radran olarak değerini, f′me beklenen (ortalama) prizma dayanımıdır. Eğer 

Vinfl veya Vinfu araştırılıyorsa, f′me yerine sırasıyla f′me – SSD veya f′me + SSD yerleştirilmelidir. 

Denklem (2) ile hesaplanan analitik değerler ve bunların deneysel sonuçlarla kıyaslanması Tablo 2’ 

de verilmiştir. 

 
Tablo 2 . Prizma numunelerle hesplanan analitik değerler ve deneysel sonuçlarla kıyaslanması 

Prizma 

Grubu 

f′me 

(MPa) 

SSD 

(MPa) 

Vinfe 

(kN) 

Vinfl 

(kN) 

Vinfu 

(kN) 

Analitik yükün 

deneysel yüke oranı 

Vinfe Vinfl Vinfu 

SVB-2 3.94 0.36 121.0 109.9 132.0 1.3 1.40 1.28 

SHB-2 1.07 0.18 32.9 27.3 38.4 0.4 0.35 0.37 

SVP-2 4.30 0.28 132.0 123.4 140.6 1.5 1.57 1.36 

SHP-2 1.88 0.27 57.7 49.4 66.0 0.6 0.63 0.64 

SVP-1 4.16 1.21 127.7 90.6 164.9 1.4 1.16 1.60 

SHP-1 1.92 0.54 59.0 42.4 75.5 0.6 0.54 0.73 

SDP-1 2.96 0.46 90.9 76.8 105.0 1.0 0.98 1.02 

SVB-1 4.04 0.95 124.1 94.9 153.2 1.4 1.21 1.48 

SHB-1 1.18 0.47 36.2 21.8 50.7 0.4 0.28 0.49 

SDB-1 2.51 0.76 77.1 53.7 100.4 0.8 0.69 0.97 

 

Delikleri doğrultusunda yüklenen prizma grupları beklenen, üst sınır ve alt sınır durumları için 

deneysel değerlerden daha yüksek sonuçlar vermiştir.  Söz konusu fark ortalama 1.4 kat olup 1.6 kata 

kadar çıkmıştır. Diğer taraftan, deliklere dik doğrultuda yüklenen prizma grupları bütün durumlarda 

deneysel değerlerden daha düşük sonuçlar vermiştir.  Fark ortalama 0.5 kat olup 0.3 kata kadar da 

düşmüştür. Bütün bunlardan farklı olarak diyagonal yüklenmiş grup olan SDP-1 oldukça isabetli ve 

yeterli hassasiyetle (en yüksek sapma %2) beklenen, üst sınır ve alt sınır durumları için deneysel 

dolgu duvar dayanımlarını tahmin edebilmiştir (Tablo 2). Ayrıca düşey ve yatay doğrultudaki prizma 

dayanımlarının aritmetik ortalaması diyagonal yüklenmiş prizmalarınkine yaklaşık eşit çıkmıştır.  

Prizmalar üzerinde sıva bulunmasının dolgu duvar dayanımını başarılı düzeyde tahmin etmede 

önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Diyagonal yüklenmiş sıvasız prizmalara dayalı 
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hesaplamalar bile, deneysel sonuçlara kıyasla %20 daha az dolgu duvar beklenen dayanımına sahip 

olmuştur (Tablo 2). 

 

 

SONUÇ 

 

Diyagonal yüklenmiş, sıvalı ve tek tuğladan oluşan prizma grubu (SDP-1), ASCE/SEI 41-17 (2017)’ 

deki denklem aracılığı ile isabetli ve yeterli hassasiyetle beklenen, üst sınır ve alt sınır durumları için 

deneysel dolgu duvar dayanımlarını tayin edebilmiştir. Dolayısı ile prizmanın diyagonal testi, bu 

çalışmada kullanılana benzer aparat aracılığıyla teşvik edilmelidir. Delikleri doğrultusunda yüklenen 

prizmalar dolgu duvar dayanımını yüksek, deliklere dik doğrultuda yüklenenler ise düşük tahmin 

etmiştir. Her iki durum da kabul edilebilir sınırların oldukça ötesindedir. Bu durumun içinde ASTM-

C1314 (2014)’ e göre hazırlanan prizma grubunun da olduğunu vurgulamakta fayda görülmüştür. 

Diğer taraftan, eğer diyagonal testi uygulama imkânı bulunmuyorsa, düşey ve yatay doğrultuda 

testler yapılıp ikisinin aritmetik ortalamasının da kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.   

Sıvanın dolgu duvar deprem dayanımına önemli etkisinin olabileceği görülmüştür. Dolayısı 

ile prizmalar hazırlanırken gerçek duvardaki gibi sıva uygulaması yapılmalıdır. İlave olarak, yalın 

tuğla kapasitesi ve sıvanın ortalama standart silidir dayanımının yarısı ile hesaplanan kapasitesinin 

toplanmasıyla isabetli bir şekilde sıvalı prizma kapasitesine ulaşılabilmiştir. Dolayısı ile elde sadece 

malzeme dayanımları varsa benzer bir yaklaşım yapılabilir.  

Dönüştürme katsayıları uygulandığı sürece tek tuğladan oluşan prizmalarla iki tuğladan oluşan 

prizma dayanımları arasında belirgin fark gözlenmemiştir. Hazırlama ve test aşamalarını 

kolaylaştırması nedeniyle tek tuğladan prizmaların oluşturulmasında sakınca görülmemektedir. 

FEMA-306 (1998) dolgu duvarların ortalama dayanımına odaklanırken, ASCE/SEI 41-17 

(2017) duvarlardaki yüksek standart sapmaya bağlı olarak alt sınır dayanımına odaklanmaktadır.  

ASCE/SEI 41-17 (2017)’ deki alt sınır yaklaşımı kullanmak daha güvenli yönde gibi gözükse de 

durum her zaman böyle değildir. Örneğin tasarımcı dolgu duvardan gelen yüklere bağlı olarak 

çevreleyen kolonlar için kesme kontrolü yapıyorsa dolgu duvarın üst sınır dayanımını kullanmak 

daha uygun ve güvenli olur. Diğer taraftan dolgu duvarların yapıya olan dayanım ve rijitlikteki 

katkısı araştırılıyorsa alt sınır dayanımının kullanılması daha uygun ve güvenli olmaktadır. Sonuç 

olarak beklenen dayanım lehimize çalışıyorsa alt sınır, aleyhimize çalışıyorsa üst sınırın kullanılması 

tavsiye edilmektedir. 
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ESNEK BAĞLANTILI DOLGU DUVARLARIN DENEYSEL OLARAK 

İNCELENMESİ 
 

AN EXPERIMENTAL EXAMINATION OF INFILL WALLS WITH FLEXIBLE 

CONNECTIONS 
 

Alper CUMHUR1 

 

 

 

ÖZET 

 
Dolgu duvarlar betonarme çerçevelerdeki boşlukları doldurmak, yapı alanını bölümlere 

ayırmak ve mimari açıdan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere uygulanırlar. Betonarme 

çerçevelerde tuğla, gazbeton ve briket dolgu duvarlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu dolgu 

duvarlar özellikle deprem etkisi altında olumlu davranış göstermelerine rağmen taşıyıcı 

özellikleri dikkate alınmaz. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin (TBDY 2018) yürürlüğe 

girmesi ile dolgu duvarlar için göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış ve uygulama da yenilikler 

getirilmiştir. Bu çalışmada, esnek bağlantılı dolgu duvarlar için yapılacak deneysel çalışmalar 

ile dolgu duvar hasarlarının azaltılması ve tasarım ile uygulama arasındaki uyumluluğun TBDY 

2018’e göre sağlanabilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, ½ ölçeğe sahip 1500mm x 

1250mm ebadında üçü referans olmak üzere toplam 21 adet deney elemanı tersinir tekrarlanır 

yatay yükler etkisi altında, kendi başına dayanımı olmayan bir çelik çerçeve yardımıyla test 

edilecektir. Referans deney elemanları esnek bağlantılı olmayan duvar elemanları olarak diğer 

deney elemanları ise esnek bağlantılı olan duvar elemanları olarak üretilecektir. Çalışmada 

dolgu duvar türü (Tuğla, Gazbeton, Briket), esnek derz aralığı (25mm, 50mm) ve bağlantı dübel 

adeti (3, 5, 8) deney parametreleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada başarılı olunması 

durumunda aynı dolgu duvarların gerçek betonarme çerçeve içerisinde düzlem içi ve düzlem dışı 

tersinir tekrarlanır yükleme etkisi altındaki davranışlarının test edilmesi planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dolgu Duvar, Göreli Kat Ötelemesi, Esnek Derz, Tersinir Tekrarlanır Yükleme 

 

ABSTRACT 

 
Infill walls are used to fill the gaps in reinforced concrete (RC) frames, create partitions in the 

building space, and for architectural purposes. Brick, briquette, and autoclaved aerated 

concrete (AAC) infill walls are widely used in RC frames. Although these infill walls display 

good behavior under earthquake loading, their load-bearing properties are not considered. With 

the Turkish Seismic Code (TBDY 2018), inter-story drifts are limited for infill walls and some 

revisions are made in the practice. Through an experimental study on infill walls with flexible 

connections, the current paper aimed at reducing infill wall damages and achieving harmony 

between design and implementation pursuant to TBDY 2018. A total of 21 half scale -three of 

which are control specimens- test specimens with dimensions of 1500 mm x 1250 mm will be 

examined under repeated reversible lateral loading using a steel frame without strength. The 

control specimens will be produced as infill walls without flexible connections and other 

specimens as infill wall elements with flexible connections. The wall type (brick, AAC, briquette), 

flexible joint spacing (25 mm, 50 mm), and the number of dowels (3, 5, 8) are determined as the 

experiment parameters. If the study will be successful, the same infill walls in real RC frames 

will be examined under in-plane and out-of-plane repeated reversible loading. 

Keywords: Infill Walls, Inter-Story Drifts, Flexible Joint, Repeated Reversible Loading 
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GİRİŞ 

 

Dolgu duvarlar yatay yükler (deprem, rüzgâr vb.) etkisi altında olumlu davranış göstermelerine 

rağmen taşıyıcı olarak hesaplara katılmazlar. Oysa taşıyıcı sistemi bina türü olan yapılarda yer alan 

dolgu duvarların olumlu ve olumsuz etkileri vardır.  

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin (TBDY 2018) yürürlüğe girmesi ile dolgu duvarlı 

çerçevelerin göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış ve dolgu duvarların betonarme çerçeveye 

tamamen bitişik olması veya çerçeveden bağımsız olması durumunda iki farklı uygulama 

sunulmuştur. 

Sıkça tekrarlanan DD-3 ve DD-4 deprem yer hareketleri altında dolgu duvarın hasar 

görmesinin engellenmesi amacı ile gevrek dolgu duvarlar ile bitişik olduğu kolonlar/perdeler 

arasında esnek derzler oluşturulur. Bu derzler, duvarın şekil değiştirmesini engellemeyen esnek bir 

malzeme ile doldurulmalıdır (TBDY-2108). Literatürde dolgu duvarların şekil değiştirmesini 

engellemeyen esnek derzlerin kullanılması ile ilgili yapılan deneysel çalışmaların sınırlı düzeyde 

olması ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) derzli dolgu duvar elemanlarının düzlem 

içi yatay ötelenme kapasiteleri için istenilen sınır değeri deneye dayalı olarak belgelendirme 

zorunluluğu bu çalışmanın planlanmasında önemli bir etken olmuştur. Literatürde yer alan güncel 

bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir. 

Binici vd. (2019) biri boş olmak üzere toplam dokuz adet gazbeton dolgu duvarlı Betonarme 

(RC) çerçeve deney elemanları düzlem içi çevrimsel ve/veya düzlem dışı basınç etkisi altında test 

etmiştir. Yapılan deneysel çalışma sonucunda,  düzlem dışı basıncın varlığının RC çerçeveli 

Gazbeton (AAC) dolgu duvarların deformasyon kapasitesini düşürdüğü ve düzlem içi ötelemeleri de 

azalttığı belirtilmiştir. AAC blokların içine yerleştirdikleri kayar bağlantı elemanları ile düzlem dışı 

etkiler altında sistemin kararlılığını koruyarak ve çatlama yapmadan %2’lik düzlem içi deformasyon 

talebine ulaşıldığı sonucuna varmışlardır. 

Bayrak vd. (2020) dolgu duvarların çerçeve sistemden bağımsızlaştırıldığı düşey ve yatay 

taşıyıcı elemanların yüzeyine ankrajlanan C-profillerin içerisine düşük rijitlikte esnek malzeme 

konulması ile oluşturulan esnek derzli bağlantı durumunu Sap2000 yazılımında yay (boşluk) eleman 

olarak modellemiştir. Tek açıklık ve tek genişliğe sahip düzlemsel ve üç boyutlu olarak hazırlanan 

iki farklı betonarme çerçevenin deplasman kontrollü analizini gerçekleştirmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda çerçeve sistemlerin düzlem içi hareketinin 5 cm ötelemeye kadar dolgu duvarlardan 

bağımsız çalıştığı, fakat düzlem dışı hareketinde dolgu duvarlarda gerilmelerin meydana geldiği ve 

hasarların oluşabileceği sonucuna varmıştır. 

Bu çalışmanın ana amacı özellikle deprem etkisi altındaki dolgu duvarların hasar görmesinin 

önlenmesi, tasarım için gerekli parametrelerin belirlenmesi ve TBDY 2018’e göre uygulanabilir 

olmasıdır. Çalışma kapsamında, ½ ölçeğe sahip 1500mm x 1250mm ebadında üçü referans olmak 

üzere toplam 21 adet deney elemanı tersinir tekrarlanır yatay yükler etkisi altında test edilecektir. 

Referans deney elemanları hariç diğer deney elemanları için esnek bağlantılı olarak üretilecektir. 

Çalışmada dolgu duvar türü, esnek derz aralığı ve bağlantı dübel adeti deney parametreleri olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

YÖNTEM 

 

Deney elemanları ½ ölçeğe sahip 1500mm x 1250mm ebadında, tek katlı, tek açıklıklı ve düzlemsel 

olarak hazırlanacaktır. Deney elemanları dört ana gruba ayrılmıştır. Referanslar hariç her grup altı 

deney elemanından oluşmaktadır. Üçü referans deney elemanı olmak üzere toplam yirmi bir adet 

deney elemanı üretilerek teste tabi tutulacaktır. 

İlk grupta (A grubu) 3 adet referans deney elemanı esnek bağlantılı olmayan duvar elemanları 

(tuğla, gazbeton ve briket) olarak üretilecektir. İkinci grupta (B grubu) 6 adet tuğla dolgu duvar deney 

elemanı, üçüncü grupta (C grubu) Gazbeton dolgu duvar ve dördüncü grupta (D grubu) 6 adet briket 

dolgu duvar deney elemanı esnek bağlantılı olan duvar elemanları olarak üretilecektir. Referans 

deney elemanları hariç diğer deney elemanlarında; bağlantı aparatı olarak dübel, C-profil çelik sac, 

esnek dolgu malzemesi olarak mineral yün kullanılacaktır.  
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Çalışmada dolgu duvar türü (Tuğla, Gazbeton ve Briket), esnek derz aralığı (25mm, 50mm) 

ve bağlantı dübel adeti (3, 5, 8) deney parametreleri olarak ele alınmıştır. Deney elemanlarının 

özellikleri Tablo1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Deney Elemanlarının Özellikleri 

Eleman 

Grubu 

Deney 

No 

Deney 

Eleman Adı 

Dolgu Duvar 

Türü 
Sıva Türü 

Bağlantı 

Uygulaması 

Esnek Dolgu 

Malzemesi 

Esnek Derz 

Aralığı 

(mm) 

Bağlantı 

Dübeli 

(Adet) 

A 

1 BWR1 Tuğla Normal+Alçı Sıva - - - - 

2 ACR2 Gazbeton Alçı Sıva - - - - 

3 BR3 Briket Normal+Alçı Sıva - - - - 

B 

4 BWC25-3 Tuğla Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 3 

5 BWC25-5 Tuğla Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 5 

6 BWC25-8 Tuğla Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 8 

7 BWC50-3 Tuğla Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 3 

8 BWC50-5 Tuğla Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 5 

9 BWC50-8 Tuğla Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 8 

C 

10 AC25-3 Gazbeton Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 3 

11 AC25-5 Gazbeton Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 5 

12 AC25-8 Gazbeton Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 8 

13 AC50-3 Gazbeton Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 3 

14 AC50-5 Gazbeton Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 5 

15 AC50-8 Gazbeton Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 8 

D 

16 B25-3 Briket Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 3 

17 B25-5 Briket Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 5 

18 B25-8 Briket Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 25 8 

19 B50-3 Briket Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 3 

20 B50-5 Briket Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 5 

21 B50-8 Briket Normal+Alçı Sıva C-Profil Mineral Yün 50 8 

 

Göreli Kat Ötelemelerinin Değerlendirilmesi 

 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) 4.9.1 maddesine göre dolgu duvarlar için göreli 

kat ötelemelerinin sınırlandırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre; 

 

Azaltılmış göreli kat ötelemesi ∆𝑖, her iki doğrultuda (X ve Y deprem doğrultusu) 

hesaplanması gerekmektedir. Örneğin (X) deprem doğrultusunda azaltılmış göreli kat ötelemesi, 

∆𝑖
(𝑥)

, Denk. 1’de verilmiştir.  

 

 ∆𝑖
(𝑥)

= 𝑢𝑖
(𝑥)

− 𝑢𝑖−1
(𝑥)

 (1)  

 
Etkin göreli kat ötelemesi 𝛿𝑖, her iki doğrultuda (X ve Y deprem doğrultusu) hesaplanması 

gerekmektedir. Örneğin (X) deprem doğrultusunda etkin göreli kat ötelemesi, 𝛿𝑖
(𝑥)

, Denk. 2’de 

verilmiştir.  

 

 𝛿𝑖
(𝑥)

=
𝑅

𝐼
∆𝑖

(𝑥)
 (2)  

 

Denklem 2 ile hesaplanan 𝛿𝑖
(𝑥)

 etkin göreli kat ötelemelerinin kat içindeki en büyük değeri 

𝛿𝑖,𝑚𝑎𝑥
(𝑥)

 aşağıda (a) veya (b)’de verilen koşulları sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre; 

 

(a) Gevrek malzemeden yapılmış boşluklu veya boşluksuz dolgu duvarlarının ve cephe 

elemanlarının çerçeve elemanlarına, aralarında herhangi bir esnek derz veya bağlantı olmaksızın, 

tamamen bitişik olması durumunda: 
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 𝜆
𝛿𝑖,𝑚𝑎𝑥

𝑋

ℎ𝑖
≤ 0.008 𝜅 (3) 

  
(b) Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının aralarında esnek 

derzler yapılması, cephe elemanlarının dış çerçevelere esnek bağlantılarla bağlanması veya dolgu 

duvar elemanının çerçeveden bağımsız olması durumunda: 

 

 𝜆
𝛿𝑖,𝑚𝑎𝑥

𝑋

ℎ𝑖
≤ 0.016 𝜅 (4)  

 

Ancak, bu durumda derzli dolgu duvar elemanlarının, esnek dolgu duvar elemanlarının ve 

esnek bağlantılı cephe elemanlarının düzlem içi yatay ötelenme kapasitelerinin Denk.4’te verilen 

sınır değeri sağladığı TBDY-2018 1.4 maddesine göre deneye dayalı olarak belgelendirilmesi 

istenmektedir.  

 

Yükleme Düzeneği 

 

Deney elemanları Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı 

Mekaniği laboratuvarında test edilecektir. Deney çerçevelerine tersinir tekrarlanır yatay yükler, 

kendi başına dayanımı olmayan dört köşesi mafsallı yüzeyleri çelik çerçeve yardımıyla 

uygulanacaktır. Çalışma sonucunda istenilen başarıya ulaşılması durumunda aynı dolgu duvarların 

gerçek betonarme çerçeve içerisinde düzlem içi ve düzlem dışı tersinir tekrarlanır yükleme etkisi 

altında test edilmesi planlanmaktadır. Deney çerçevesinin sol üst tarafına bir hidrolik kriko ve bir 

yük hücresi konulacaktır. Hidrolik kriko ile de tersinir tekrarlanır yükler uygulanacak, Yük hücresi 

ile de deneyde uygulanacak yüklerin büyüklüğü belirlenecektir. Çerçeve duvar üzerinden göreli kat 

ötelemesi, esnek derz değişimi, kayma deformasyonu ve rijit hareketleri belirlemek için gerekli 

ölçümler alınacaktır. Yükleme düzeneği Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Yükleme düzeneği (Babayani, 2012) 
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ÇENTİKLİ NUMUNE EĞİLME DENEYİNDE 2D-DIC VE LVDT İLE 

ALINAN ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

COMPARISON OF THE MEASUREMENT RESULTS FROM THE NOTCHED 

SPECIMEN UNDER FLEXURE USING 2D-DIC AND LVDT 
 

Muhammed GÜMÜŞ1, Abdussamet ARSLAN2, Hüseyin KALKAN3 ve Ömer ALDEMİR4 

 

 

 

ÖZET 

 
Dış yükler altında beton elemanlarda meydana gelen çatlakların takibi, heterojen yapıdan dolayı 

oldukça güçtür. Bu sebeple, LVDT ve birim deformasyon ölçer gibi klasik yöntemler ile çatlak 

gelişimi üzerine ölçüm yapmak çoğunlukla hem pahalı hem de karmaşık bir deney düzeneği 

gerektirmektedir. Bu nedenle klasik ölçüm yöntemlerine alternatif olarak fiber optik sensor ve 

dijital görüntü korelasyon yöntemi gibi çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. Dijital görüntü 

korelasyon yöntemi: (i) temassız olması, (ii) görüntü üzerindeki her bir pikselden ölçüm 

yapabilmesi ve (iii) daha ekonomik ve basit olması nedeniyle, klasik ölçüm yöntemlerine göre 

daha avantajlı bir duruma gelmiştir. Bu yöntemin temeli deney esnasında çekilen iki farklı 

fotoğrafın karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada LVDT ve iki boyutlu dijital görüntü 

korelasyon (2D-DIC) yöntemlerini karşılaştırmak amacıyla, çentikli beton eleman üzerinde üç 

noktalı eğilme deneyi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar: (i) kiriş orta bölgesi düşey 

deformasyonu, (ii) mesnet bölgesi düşey deformasyonları ve (iii) çatlak gelişimi açısından 

irdelenmiştir. Deneysel sonuçlara göre, orta bölgede net deplasman ölçümleri açısından her iki 

yöntem de benzer sonuçlar sunmuştur. Ayrıca, klasik ölçüm yöntemleriyle belirlenemeyen çatlak 

gelişimi 2D-DIC ile elde edilebilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 2D-DIC, Çentikli numune, Eğilme deneyi, Çatlak gelişimi 

 

ABSTRACT 

 
Tracing the concrete cracking resulting from the external load is very difficult due to the 

heterogeneity of the matrix. Based on this condition, measuring the cracking features by classical 

methods such as LVDT and strain gauges is often expensive and also requires a complicated 

measurement setup. Therefore, new measurement technics such as fiber optic sensors and digital 

image correlation (DIC) have been developed as an alternative to the well-known classical 

method. Nowadays, DIC suppresses the classical measurement methods thanks to its superior 

features such as (i) non-contactless, (ii) full-field measurement and (iii) cost-effectiveness and 

easy application. In the DIC method, displacements and thereby strains are obtained by 

comparing the images captured at different times in the experiment. In this work, a comparative 

study between LVDT and two-dimensional digital image correlation (2D-DIC) was aimed 

through the experiment on the notched beam under three-point loading. Experimental results 

were evaluated in terms of (i) vertical deflection at the center of the beam, (ii) vertical deflection 

at the supports and (iii) crack propagation. Measured vertical deflections by 2D-DIC at the 

center were almost the same as the deflections achieved by LVDTs. Moreover, the crack 

development was accurately traced by 2D-DIC. 

Keywords: 2D-DIC, Notched specimen, Flexural test, Crack propagation  
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GİRİŞ 

 

Beton elemanlarda çatlak gelişimi, yapısal davranışın belirlenmesinde önemli ölçüde yol gösterici 

bir etmendir. Bu nedenle betondaki birim deformasyon değişimlerini ölçmek için strain gauge 

kullanılmaktadır. Bunun yanında, çatlak açılmasının ölçümünde sıklıkla başvurulan yöntemlerden 

birisi de LVDT kullanımıdır. Ancak eğilme çatlağının yerinin önceden bilinmemesi, çatlağın birim 

deformasyon ölçere hasar vermesi, ölçüm için kullanılan cihazların eleman yüzeyine monte edilmesi 

zorunluluğu ve bu cihazların maliyetleri geleneksel yöntemlerin dezavantajları olarak öne 

çıkmaktadır. Diğer taraftan, son yıllarda inşaat mühendisliği alanında sıklıkla kullanılan dijital 

görüntü korelasyon (DIC) yöntemi bu sorunları ortadan kaldırmaktadır. 

DIC yönteminin uygulanabilmesi için eleman yüzeyinde yüksek kontrastlı ve düzensiz 

noktasal örüntü oluşturulmalıdır. Bu noktasal örüntünün kalitesi DIC metodu ile yapılan ölçüm 

sonuçlarını büyük oranda etkilemektedir. Eleman üzerinde oluşturulan noktasal örüntü, mümkün 

olduğunca küçük noktalardan oluşmalı ve üniform olmalı (Romeo, 2013). Minimum nokta çapı 

yaklaşık olarak 3-5 piksel olmalıdır. Bu boyutlardan daha küçük olan noktalar program tarafından 

doğru bir şekilde belirlenemez ve eleman yüzeyinde oluşturulması gereken yüksek kontrast değerinin 

azalmasına neden olurlar (Lionello ve Cristofolini, 2014). Diğer taraftan, seçilen alt kümenin 

büyüklüğü DIC yöntemiyle elde edilen sonuçlar üzerinde büyük öneme sahiptir (Sutton vd., 2009). 

Alt küme büyüklüğü minimum üç adet noktayı içine alacak kadar olmalıdır. Alt kümenin büyüklüğü 

arttıkça, fotoğraflar arasındaki benzeşimden kaynaklı olarak korelasyon problemlerinde azalma 

görülebilmektedir. Ancak, alt kümenin büyümesi büyük deplasman ve deformasyon değişimleri 

altında elde edilen sonuçların doğruluğunu azaltmaktadır. Bu nedenle alt küme büyüklüğü çok büyük 

seçilmemeli ve yüzeydeki nokta çapıyla uyumlu olmalıdır. DIC yöntemiyle elde edilen sonuçlar aynı 

zamanda kamera özelliklerine ve çevresel koşullara bağlı olarak değişmektedir. Kamera 

çözünürlüğünün artması daha hassas sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Kamera deney 

numunesinin yüzeyine dik olacak şekilde yerleştirilmeli ve deney esnasında hareket etmemelidir. 

Deney elemanının düzlem dışı hareketi veya kameranın hareket ettirilmesi elde edilen sonuçlarda 

hataya neden olacaktır. Işıklandırma sistemi noktasal örüntünün fotoğraf makinası tarafında doğru 

şekilde pozlanması açısından oldukça önemlidir. Ancak eleman yüzeyinden yansıyan ışıklar kamera 

lensinde gürültüye neden olmaktadır (Sutton vd., 2009). Bu nedenle aydınlatma için led ışık 

kaynaklarının kullanılması görüntülerdeki gürültü seviyesini azaltmakta fayda sağlamaktadır. 

DIC yöntemiyle hem iki boyutlu hem de üç boyutlu analiz yapma imkanı mevcuttur. İki 

boyutlu analiz için, eleman yüzeyine dik olarak konumlandırılmış tek bir kamera yeterli olmaktadır. 

Ancak üç boyutlu analiz için belirli bir açıda yerleştirilmiş iki kameraya ihtiyaç duyulmaktadır. Her 

bir kamera tarafından eş zamanlı olarak çekilen fotoğraflar birleştirilerek üç boyutlu görüntü elde 

edilir ve fotoğraflar birlikte analiz edilir. Daha basit olmasından ve çoğu deney düzeneğinde 

numunelerin düzlem olarak hareket etmesinden dolayı, literatürde iki boyutlu sayısal görüntü işleme 

(2D-DIC) yöntemine ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur. Liu vd. (2013), Skarzynski vd. (2013), 

Skarzynski vd. (2011), Skarzynski ve Tejchman (2013) donatısız ve çentik bulunduran beton 

elemanlar üzerinde üç noktalı eğilme deneyleri yapmışlar ve eleman üzerindeki deformasyonları 2D-

DIC metoduyla elde etmişlerdir. Elde edilen deneysel sonuçlara göre bu yöntemin beton eleman 

yüzeyindeki deformasyonları ölçmede yeterli olduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan Barris vd. 

(2017), Hamrat vd. (2016) ve Joshi vd. (2018) betonarme kirişler üzerinde 4 noktalı eğilme deneyleri 

gerçekleştirmiş ve deformasyonları 2D-DIC yöntemiyle elde etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, 

deneyin başından sonuna kadar 2D-DIC yöntemiyle çatlak genişliklerinin başarılı bir şekilde elde 

edilebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçlar geleneksel ölçüm yöntemleriyle elde edilen 

sonuçlarla karşılaştırılmış ve benzer sonuçların elde edildiği ifade edilmiştir. Sutton vd. (2017) 2D-

DIC yönteminin farklı tipte betonarme elemanlara uygulanmasıyla ilgili detaylı bir çalışma 

yapmışlardır. 

Bu çalışmada çentikli beton numune üzerinde üç noktalı eğilme deneyi gerçekleştirilmiştir. 

Eğilme numunesinin arka ve üst yüzeyinden sırasıyla orta bölge ve mesnet deformasyonları için 

LVDT ile ölçüm alınmıştır. Elemanın ön yüzeyinden ise dijital kamera yardımıyla belirli aralıklarda 

deneyin başından sonuna kadar görüntü alınmış ve deney sonrasında analiz edilmiştir. LVDT ve 2D-

DIC ile elde edilen düşey deformasyonlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca 2D-DIC ile elde edilen çatlak 

gelişimi de çalışma kapsamında incelenmiştir. 
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YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, ölçüm yöntemleri arasında karşılaştırma yapmak amacıyla çentikli beton kiriş elemanı 

üzerinde eğilme deneyi yapılmıştır. Eğilme deneyi stroke (deplasman) kontrollü olarak ve 0.05 

mm/dakika sabit hızda gerçekleştirilmiştir. Çentikli kiriş üretiminde kullanılan betonun eksenel 

basınç dayanımı 85 Mpa’dır. Eğilme elemanın boyutları 100x100x500 mm olarak belirlenmiştir. 

Beton testeresi yardımıyla kiriş ortasında 30 mm uzunluğunda köşe çentiği açılmıştır. Eleman 

geometrisine ve ölçüm düzeneğine ait görsel Şekil 1’de sunulmuştur. Şekilden de görüldüğü üzere, 

düşey deformasyonlar mesnet hizalarında ve kiriş orta bölgesinde toplam 3 adet LVDT yardımıyla 

kaydedilmiştir. Mesnet ölçümleri için kullanılan 2 adet LVDT deney çerçevesine sabitlenmiştir. Bu 

sayede mesnetlerde meydana gelen çökme değerleri ölçülmüştür. Kiriş ortasında oluşan net düşey 

deformasyonu ölçmek için çentikli kirişin arka yüzeyine rijit çelik lama yerleştirilmiştir. Betonarme 

kirişin eğilme davranışını değiştirmemek adına, bağlantı noktalarından birinde sabit diğerinde 

hareketli mesnet olacak şekilde çelik lama betonarme kiriş yüzeyine monte edilmiştir. Daha sonra 

çelik lamanın ortasına bir adet LVDT takılmış ve kiriş alt yüzeyinden ölçüm alınmıştır. Bu sayede 

mesnet çökmelerinin kiriş ortasında ölçülen net düşey deformasyona katkısı dahil edilmemiş olur.  

  
Şekil 1. Eğilme elemanı boyutları ve ölçüm düzeneği 

Deneye ait temsili bir görüntü Şekil 2’de verilmiştir. LVDT ölçümleriyle elde edilen deneysel 

sonuçları karşılaştırmak amacıyla aynı kirişin ön yüzünden 3 saniye aralıklarla görüntü alınmıştır. 

Elde edilen görüntüler deneyden sonra analiz edilerek Şekil 1’de kiriş ön yüzünde gösterilen N1, N2 

ve N3 noktalarında düşey deformasyon değerleri hesaplanmıştır. Mesnet bölgelerinde LVDT ile 

ölçülen çökme değerleri 2D-DIC ile elde edilen N1 ve N2 noktalarındaki çökme değerleri ile 

karşılaştırılmıştır. Kiriş ortasındaki net düşey deformasyonu 2D-DIC ile elde edebilmek için orta 

bölge deplasmanından, N2, mesnetlerdeki ortalama çökme değeri çıkarılmıştır (N2-(N1+N3)/2). Elde 

net çökme değerli kiriş arkasında lama üzerine yerleştirilen LVDT ile ölçülen deformasyon 

değerleriyle karşılaştırılmıştır. 

  
Şekil 2. Deney düzeneğinin temsili görünümü 
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2D-DIC ile ölçüm yapabilmek için kiriş yüzeyinde yüksek kontrasta sahip düzensiz noktasal 

bir desene ihtiyaç vardır. Bu nedenle deneyden önce kiriş yüzeyi kireç yardımıyla beyaza 

boyanmıştır. Ardından siyah mat bir sprey boya yardımıyla beyaz yüzey üzerinde noktasal örüntü 

oluşturulmuştur. Sprey boya kiriş yüzeyine belirli bir mesafe dikey pozisyonda tutularak dikkatlice 

uygulanmış, noktaların belirli bölgelerde yoğunlaşmasına izin verilmemiştir. Kiriş yüzeyinden deney 

boyunca görüntü almak için Nikon D5300 fotoğraf makinası ve Sigma 50 mm F1.4 EX DG HSM 

Art lens kullanılmıştır. Dijital fotoğraf makinası kiriş yüzeyinden yaklaşık 1.15 m mesafede bir tripod 

yardımıyla sabitlenmiştir. Alınan fotoğraflarda oluşacak bozulmayı önlemek amacıyla kamera lensi 

kiriş yüzeyine dik olacak şekilde ayarlanmıştır. Beyaz kiriş yüzeyi ve üzerindeki siyah noktalar 

arasındaki kontrastı artırmak için 2 adet 50 Watt gücünde ve bir adet 100 Watt gücünde led ışık 

kaynakları kullanılmıştır.  

 

 

DENEYSEL SONUÇLAR 

 

Kiriş Orta Bölgesi Düşey Deplasmanı 

 

Şekil 3’de kiriş ortasında çeşitli ölçüm yöntemleri ile kaydedilen düşey deplasman değerleri 

karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Her iki grafik için kullanılan yük değerleri Shimadzu Trapezium 

x test kontrol yazılımından elde edilen değerlerdir. Deneyin başından sonuna kadar kaydedilen 

LVDT ve yük okumalarından, her bir fotoğraf çekim anına karşılık gelen veriler seçilmiş ve Şekil 

3’deki grafiklerin çiziminde kullanılmıştır. 

 Şekil 3a’da kiriş ortasında LVDT ve 2D-DIC ile kaydedilen net düşey deplasman ölçüm 

sonuçları sunulmuştur. Görüldüğü üzere, 2D-DIC ile elde edilen ölçümler LVDT ile elde edilen 

ölçüm değerlerine oldukça benzerdir. LVDT ile elde edilen ölçümlerde zikzaklı bir görünüm elde 

edilmiştir. Bunun LVDT çubuğu ve ölçüm yüzeyi arasındaki sürtünmeden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Şekil 3b’de ise Shimadzu Trapezium x test kontrol yazılımından elde edilen stroke 

değeri ile 2D-DIC ile elde edilen net düşey deformasyon ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Şekilden 

de görüldüğü üzere pik yüke kadar olan eğimde önemli bir fark oluşmuştur. Bu farkın nedeni hem 

kiriş altında bulunan mesnetlerdeki hem de yükleme başlığındaki deformasyonlardır. Ancak her iki 

yöntemle elde edilen maksimum deplasman birbirine çok yakındır. Başlangıç eğiminin oldukça 

önemli olduğu kırılma mekaniği çalışmalarında, stroke ölçümlerinin kullanılmaması, bunun yerine 

2D-DIC yönteminin veya Şekil 1’de gösterilen mesnetlerden kiriş yüzeyine sabitlenmiş çelik lamalı 

sistemin kullanılması önerilir. 

    
Şekil 3. Kiriş orta bölgesinden elde edilen ölçümlerin karşılaştırılması 

 

Mesnet Bölgesi Düşey Deplasmanları 

 
Şekil 4’de mesnet bölgelerinde LVDT ve 2D-DIC ile kaydedilen düşey deplasman ölçüm sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Grafiklerden görüldüğü üzere, mesnetlerde negatif deplasman yani yukarı yönlü hareket 

oluşmuştur. Bunun nedeni ise LVDT ile ölçüm alabilmek için eğilme elemanının yükleme ekseninden bir 

miktar saptırılmasıdır. Böylece kısmi dönme serbestliği olan sol mesnetten kaynaklı elemanın ekseni 

doğrultusunda bir miktar dönme meydana gelmiştir.  
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Şekil 3a’da verilen net düşey deplasman grafiğiyle karşılaştırıldığında, mesnet bölgelerinden alınan ölçümlerde 

2D-DIC ve LVDT sonuçları arasında bir miktar farklılık bulunmaktadır. Bu farklılığın ölçüm uygulama 

noktalarının farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mesnet bölgesindeki LVDT’lerin uygulama 

noktası kiriş eksenine daha yakınken, 2D-DIC ile verilerin elde edildiği hayali noktalar kiriş yüzeyindedir.  

 

  
Şekil 4. Kiriş mesnet bölgesinden elde edilen ölçümlerin karşılaştırılması 

Çeşitli Yükleme Anlarındaki Çatlak Gelişimi 

 
Şekil 5’de farklı yükleme anlarına ait olan çentik ucundaki çatlak gelişimleri gösterilmiştir. Bunu için (a) 

maksimum yük öncesindeki 1800 N, (b) maksimum yük ve (c) maksimum yük sonrasındaki 1788 N yükleme 

anları seçilmiştir. Şekil 5a ve Şekil 5b arasında 132 sn zaman farkı ve 20.9 mm çatlak uzunluğu farkı olmasına 

rağmen, Şekil 5b ve Şekil 5c arasında 36 sn zaman farkı ve 30.4 mm çatlak uzunluğu farkı vardır. Bu sonuçlar, 

maksimum yüke kadar stabil çatlak gelişimini, maksimum yükten sonrasında da stabil olmayan ani çatlak 

gelişimini ortaya koymaktadır. Benzer durum birim şekil değişimleri (exx) sonuçlarından da görülmektedir. 

Şekil 5a ve Şekil 5b arasındaki gerinim artışı yaklaşık olarak 0.0001 iken, Şekil 5b ve Şekil 5c arasındaki 

gerinim artışı yaklaşık olarak 0.0013’dir.  

 Gerinim sonuçlarını kiriş yüzeyi boyunca LVDT ile elde etmek olanaksızdır. Bunu için çok sayıda 

gerinim pulu kullanmak gerekecektir. Ancak bu gerinim pulları da tek kullanımlık ve yüksek maliyetli 

olduklarından, ölçüm maliyetleri önemli miktarda artacaktır. Eleman yüzeyindeki çatlak ilerlemesi hem doğru 

bir şekilde hem de çok daha ekonomik olarak 2D-DIC ile elde edilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

husus çatlak uzunluğunun kesit boyunca farklı değerler alacağıdır. Kiriş yüzeyindeki çatlak boyu genellikle 

kesit ortasındaki çatlak uzunluğundan daha büyük olmaktadır (Skarzynski ve Tejchman, 2016). 

  
Şekil 5. Farklı yükleme anlarında çatlak gelişimi 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada iki boyutlu dijital görüntü korelasyon yöntemi ve LVDT ile elde edilen ölçüm sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Deneysel aşamada, çentikli beton numune üç noktalı yükleme altında test 

edilmiştir. Çalışmada, kiriş yüzeyinde farklı yükleme anlarında gelişen çatlak deseni de 

incelenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda maddeler halinde sunulmuştur: 

• Kiriş orta bölgesinde 2D-DIC ve LVDT ile elde edilen net düşey deplasman değerleri 

birbirine oldukça benzerdir.  

• Alt mesnetlerde ve yükleme başlığında meydana gelen düşey hareketlerden dolayı, yükleme 

cihazından alınan stroke deplasmanında hata meydana gelmiştir.  

• Mesnet bölgelerindeki ölçümlerde, 2D-DIC ve LVDT sonuçları arasında bir miktar farklılık 

ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni LVDT ve 2D-DIC’deki ölçüm uygulama noktalarının 

farklılığıdır. LVDT’ler kiriş eksenine yakın konumlandırılmışken, 2D-DIC için seçilen 

hayali noktalar kiriş yüzeyindedir. Mesnet hareketlerinden kaynaklı kiriş yüzeyine dik 

dönmeler, ölçüm sonuçları arasında farklılıklara neden olmuştur.  

• Çentik ucunda meydana gelen çatlak gelişimi, 2D-DIC yöntemi ile elde edilmiştir. 

Maksimum yük öncesindeki stabil çatlak gelişimi ve maksimum yük sonrasındaki stabil 

olmayan ani çatlak gelişimi 2D-DIC ile başarılı bir şekilde elde edilmiştir. 
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BETON PLAKALAR ÜZERİNDE PATLAMA DENEYLERİ İÇİN ŞOK 

TÜPÜ KULLANIMI 
 

USING SHOCK TUBE FOR BLAST TESTS ON CONCRETE PLATES  
 

Selçuk SAATCI1, Mohammed Jalal ALKABBANI2, Tahir Kemal ERDEM3 

 

 

 

ÖZET 

 
Yapılar üzerinde gerçekleştirilen patlama deneyleri, yerleşim yerlerinden uzak uygun açık alan 

bulunması, patlayıcı temini ve patlama deneyleri için gerekli izinlerin alınması ve patlayıcılarla 

ilgili uzman personelin bulunması gereklilikleri ile çalışanların can güvenliğinin sağlanması ve 

deney ölçüm cihazlarının güvenliğinin sağlanması gibi hususlar nedeniyle büyük zorluklar 

içeren deneylerdir. Yüksek basınçlı havanın ani olarak test edilen numune üzerine 

yönlendirilmesiyle gerçek patlama yüküne benzer bir yük oluşturulmasını sağlayan şok tüpü 

düzenekleri sahada yapılan gerçek patlama deneylerine önemli bir alternatif oluşturmaktadır. 

Sunulan bu çalışmada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda 

tasarımı ve imalatı yapılan bir şok tüpü tanıtılmakta ve bu düzenekle gerçekleştirilen 

deneylerden elde edilen veriler ışığında düzeneğin işlevselliği irdelenmektedir. Kullanılan bu 

düzenekle yapılan deneylerde 1900x1900x50 mm ebatlarında çeşitli lif tip ve oranlarına sahip 

beton paneller patlama yükleri altında test edilmişlerdir. Yapılan deneyler sonucunda 3.5 bar 

civarı tahrik tüpü basıncının numunede patlama sırasında 50 kPa civarında maksimum basınç 

ve 600-800 kPa-ms aralığında impuls oluşturabildiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında 

şok tüpü deneylerinin sağladığı avantajlarla gerçek patlama deneylerine önemli bir alternatif 

olduğu değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Patlama yükleri, Şok tüpü, Beton plakalar 

 

ABSTRACT 

 
Blast tests performed on structures involves significant difficulties such as finding a suitable 

open field far from residential areas, acquiring explosives, obtaining necessary permits, working 

with explosive experts and providing the safety of staff and equipment. Shock tube, which delivers 

a load on the specimen by directing a suddenly released high pressure air similar to blast loads 

is an important alternative to real field blast tests. In this study, a shock tube, designed and 

manufactured at the Izmir Institute of Technology Structural Mechanics Laboratory, is 

introduced and its performance is evaluated through the experimental data obtained from tests 

conducted using this setup. Concrete panels, 1900x1900x50 mm in dimensions, containing fibers 

of different types and ratios were tested under blast loads using this setup. From the experimental 

data, it was observed that about 50 kPa maximum reflected pressure and impulses in the range 

of 600-800 kPa could be obtained on the test specimen when about 3.5 bar driver pressure was 

used. As a result of the study, it was seen that shock tube experiments can provide a significant 

alternative to real blast tests considering its advantages.              

Keywords: Blast loads, Shock tube, Concrete plates 
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GİRİŞ 

 

Dünyada ve ülkemizde zaman zaman yaşanan terör olayları sıklıkla binaları da hedef almakta, 

yapılarda patlama etkileriyle oluşan hasar büyük oranda can ve mal kaybıyla sonuçlanabilmektedir. 

Binaların patlama yüklerine karşı tasarımı özellikle askeri birimlerce uzun yıllardır üzerinde çalışılan 

bir konu olup yapıların hem mimari hem de taşıyıcı sistemlerinin patlama yüklerine karşı tasarımı 

konusunda yayınlanmış çok sayıda kılavuz kaynak bulunmaktadır (UFC 3-340-02, 2008; BIPS 

06/FEMA 426, 2011; ACI 370R-14, 2014). Yapıların döşeme, kolon, kiriş, perde duvar gibi taşıyıcı 

elemanları ile cephe kaplaması, kapı ve pencere gibi taşıyıcı olmayan elemanlarının patlama 

yüklerine karşı güçlendirilmesi ve bu yüklere karşı özel tasarımlar geliştirilmesi araştırmacıların 

yaygın olarak çalıştığı konular arasında yer almaktadır (Bewick vd., 2008; Carriere vd., 2009; 

Tanapornraweekit  vd., 2011; Drdlova vd., 2015). Bu çalışmalarda geliştirilen tasarımın veya 

güçlendirme tekniğinin deneysel olarak yetkinliğinin görülmesi son derece önemli olmakla birlikte 

üretilen numunelerin gerçek patlama yüklerine maruz bırakılarak test edilmesi büyük zorluklar 

içermektedir. Bu tür testler için yerleşim yerlerinden uzak uygun açık alan bulunması, patlayıcı 

temini ve patlama deneyleri için gerekli izinlerin alınması ve patlayıcılarla ilgili uzman personelin 

bulunması gereklilikleri ile çalışanların can güvenliğinin sağlanması ve deney ölçüm cihazlarının 

güvenliğinin sağlanması gibi hususlar bu zorluklar arasında sayılabilir. Ayrıca bu deneylerde 

patlayıcı maddenin tam reaksiyona girmemesi sonucu patlama yüklerinde oluşan öngörülemeyen 

farklılıklar, patlama yükünün tehlikesinden dolayı çok kısıtlı olan ölçüm imkanları, patlama 

deneylerinin özel alanlarda yapılması ve bu alanlara erişim konusunda zaman kısıtlamalarından 

kaynaklanan problemler gibi sebeplerden dolayı patlama deneyleri yapılabilse bile bilimsel açıdan 

elde edilen veriler kısıtlı kalabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı patlama deneylerinin laboratuvar 

ortamında kontrollü bir şekilde yapılabilmesi amacıyla “şok tüpü” olarak nitelendirilen, yüksek 

basınçlı havanın ani olarak test edilen numune üzerine yönlendirilmesiyle gerçek patlama yüküne 

benzer bir yük oluşturulmasını sağlayan düzenekler geliştirilmiştir (Lloyd, 2010; Andreotti vd., 

2015; Armstrong, 2015; Aune vd., 2016). Şok tüpleri kullanılarak yapılan patlama deneyleri 

laboratuvar ortamında yapılabilmekte, gerçek patlama yüklerine oranla çok daha kontrollü ve 

tehlikesiz olduklarından ilgili numuneler üzerinde çok sayıda ölçüm alınabilmekte, deneyler 

laboratuvar ortamında olduğu için zaman konusunda çok daha esnek olunabilindiğinden fazla sayıda 

numune test edilebilmektedir. Burada sunulan çalışmada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yapı 

Mekaniği Laboratuvarı’nda tasarımı ve imalatı yapılan bir şok tüpü tanıtılmakta ve bu düzenekle 

gerçekleştirilen deneylerden elde edilen veriler ışığında düzeneğin işlevselliği irdelenmektedir.  

 

 

ŞOK TÜPÜ DÜZENEĞİ 

 

Patlama yüklerini laboratuvar ortamında oluşturabilmek amacıyla tasarlanıp ve imal edilen şok tüpü 

(Şekil 1) üç bölümden oluşmaktadır (Şekil 2). İlk bölüm, tahrik tüpü, 610 mm çapında, birbirine 

eklenebilen parçalardan oluşan, en uzun halinde 6,3 m uzunluğa sahip çelik bir tüpten oluşmaktadır. 

Bu tüp bir ucundan çelik bir kör flanşla kapalı olup diğer ucuna ise değişen kalınlıklarda alüminyum 

plakalar sıkıştırılarak kapatılabilmektedir. Tüpü oluşturan parçaların bağlantısı conta yardımı ile 

hava geçirmez olarak imal edilmiştir. Alüminyum plakalar ise tüpün ucunda imal edilen dişler 

vasıtasıyla sıkıştırıldığında hava geçirmezlik elde edilebilmektedir. Bu şekilde oluşturulan tüpe kör 

flanş üzerine yerleştirilen girişlerle bir kompresör yardımıyla yüksek basınçlı hava 

doldurulabilmektedir. Tahrik tüpünün saklayabileceği en yüksek hava basıncı ucuna yerleştirilen 

alüminyum plakanın dayanımı ile sınırlıdır. Deneylere başlamadan önce yapılan kalibrasyon 

çalışmalarında diyafram görevi gören bu plakanın kalınlıkları ve adetleri değiştirilerek 

dayanabileceği en yüksek basınç deneysel olarak tespit edilmiştir. Şok tüpünün ikinci bölümü ise 

genişleme bölümüdür. Bu bölüm, alüminyum diyaframın patlamasıyla aniden serbest kalan yüksek 

basınçlı havanın genişleyerek numuneye ilerlemesini sağlayan konik bir tüptür. Genişleme 

bölümünün ucunda ise numune çerçevesi yer almaktadır (Şekil 3). Beton plaka numuneler 2x2 m 

boyutlarına sahip bu çerçeveye oturmaktadırlar.    
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(a) Arka görünüş 

 
(b) Üst görünüş 

 Şekil 1. Şok tüpü 

 

 
Şekil 2. Şok tüpü bölümleri 

Deneyler şu sıra ile gerçekleştirilmektedir: 

1) Numune, çerçeve içine oturtularak sabitlenir. 

2) Tahrik tüpünün çıkışına istenilen basınçta patlayacak alüminyum diyafram yerleştirilir ve 

sıkıştırılarak kapatılır.  

3) Kompresör çalıştırılarak tahrik tüpü doldurulmaya başlanır. 

4) Patlama basıncına ulaşan tahrik tüpünün ucundaki alüminyum diyafram yırtılarak patlar (Şekil 

11).  

5) Patlama anında oluşturulan tetik mekanizması ile veri toplama sistemi ve hızlı kamera devreye 

girer. 

6) Yüksek basınçlı hava genişleme bölgesinden geçerek numuneye çarpar ve deney gerçekleşmiş 

olur.  
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Şekil 3. Şok tüpü numune çerçevesi 

 

    
Şekil 4. Patlamış alüminyum diyafram örnekleri 

 

 

PATLAMA DENEYLERİ 

 

Şok tüpü kullanılarak yapılan deneysel çalışmada çeşitli lif tip ve oranlarına sahip beton paneller 

patlama yükleri altında test edilmişlerdir. Deney programı ve sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi 

Alkabbani (2021)’de verilmektedir. İlgili çalışmada kullanılan tüm deney numuneleri 1900 x 1900 x 

50 mm boyutlarındadır. Numunelerin her bir kenarında 38 mm çapında üçer delik bırakılmış ve 

numuneler numune çerçevesine bu deliklerden geçirilen çelik çubuklarla sabitlenmişlerdir. Bu 

noktalarda ayrıca altta ve üstte küresel rondelalar yerleştirilmiştir. Bu rondelaların oturdukları 

100x100x12 mm boyutlarındaki çelik plakalar ile rondelaların temas yüzeyleri gres yağı ile 

yağlanarak plakaların düzlemlerine dik hareketi tutulurken dönmenin ve döşeme düzlemine paralel 

hareketin serbest olması sağlanmıştır (Şekil 5).  

Deneylerde 12 noktada mesnet tepkileri, 5 noktada yer değiştirmeler, 8 noktada ivmeler, 2 

noktada ise yüzey basınçları ölçülmüştür. Mesnet tepkileri mesnetlere yerleştirilen 5 ton kapasiteli S 

tipi yük hücreleri ile, ivmeler 5000g kapasiteli PCB şok ivme ölçerleri ile, yer değiştirmeler RLPT’ler 

ile ölçülmüştür. Panel üzerinden yansıyan şok dalgasının basıncını ölçmek amacıyla 2 adet şok 

basınç ölçer kullanılmıştır. Bu basınç ölçerleri yerleştirmek için panel içinde delikler açılmış ve 

basınç ölçerler panelin arkasından sokularak sensörün ölçüm alan yüzeyi panelin yüzeyinden okuma 

alacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Panelden alınan bu ölçümler haricinde tahrik tüpünün basıncını 

ölçmek amacıyla tahrik tüpünün kör flanşı üzerine bir basınç ölçer yerleştirilmiş ve deneyler 

sırasında bu basınç ölçerden de kayıt alınmıştır. Tüm ölçümler tüm kanallardan paralel olarak 250000 

veri/kanal/saniye hızla veri kaydedebilen yüksek hızlı bir veri toplama cihazıyla kayıt altına 

alınmıştır. Kayıt süresi kısıtlı olduğundan veri toplama cihazına alüminyum diyaframın patlamasıyla 

devreye giren bir tetik mekanizması kurulmuş, bu sayede kayıt otomatik olarak patlamanın 

gerçekleşmesiyle başlayacak şekilde ayarlanmıştır. Ayrıca 1000 fps hızında kayıt alabilen bir hızlı 

kamera panel arkasına kurulmuş, bu kamera da veri toplama sistemindekine benzer bir şekilde bir 
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tetik mekanizmasıyla patlama anında kayıt alacak şekilde ayarlanmıştır. Deneyler normal video 

kamerayla da ayrıca kayıt altına alınmıştır. 

 

 
Şekil 5. Beton plaka numune yerleşimi ve mesnet detayı 

 

 

DENEY VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yapılan deneyler sonucunda şok tüpünün tipik bir patlama olayında yapılar üzerinde etki etmesi 

beklenen formda şok dalgası üretebildiği görülmüştür. Şekil 6’da yapılan deneyler sırasında numune 

üzerindeki basınç ölçerlerden elde edilen örnek bir yüzey basıncı-zaman eğrisi verilmektedir. Bu 

şekilden de görüldüğü gibi elde edilen basınç-zaman eğrisi ani sıçrama anı, parabolik düşüş ve 

parabolik negatif basınç bölgesi bakımından ideal patlama dalgası formuna yakın bir değişim 

sergilemektedir. Bu şekilden de görüldüğü gibi şok tüpü başarılı bir şekilde ideal bir patlamaya 

benzer formda bir basınç yükü oluşturabilmiştir. Ancak elde edilen basınç-zaman değişimi oluşan 

şok dalgasının şok tüpü duvarlarıyla etkileşimi nedeniyle bazı ikincil şok dalgaları da içermektedir. 

Bu tür dalgalar deneyden deneye değişim göstermektedir. 

 

    
                     (a) İdeal patlama dalgası formu                          (b) Ölçülen tipik patlama dalgası  

Şekil 6. İdeal ve ölçülen yüzey basıncı-zaman eğrileri 

 

Yapılan deneylerde test edilen panellere ileri düzey hasar vermeden ancak doğrusal olmayan 

davranışında görülmesine imkân verecek düzeyde patlama yükü verilmeye çalışılmış, bu amaçla ön 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan ön çalışmalar neticesinde 3.5 bar civarı tahrik tüpü basıncının 

numunede patlama sırasında 50 kPa civarında maksimum basınç ve 600-800 kPa-ms aralığında 

impuls oluşturabildiği görülmüştür. Bu basınç değerlerine 5 bar’dan düşük tahrik tüpü basıncıyla 

ulaşıldığı, ancak tahrik tüpündeki basıncın istenildiğinde 11-12 bar seviyelerine çıkarılabileceği 

düşünüldüğünde çok daha yüksek yansıyan basınç ve impuls değerlerine çıkılabileceği ve dayanımı 

çok daha yüksek plakaların test edilebileceği görülmektedir. Öte yandan aynı tahrik tüpü basıncı ile 
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her zaman aynı yansıyan basınç ve impulsun elde edilememesi bir handikap olarak görülebilir. 

Alüminyum diyaframların malzeme kalitesi arasındaki farklılıklar ve diyaframın dişler arasında 

sıkıştırılması sırasında oluşan mikro hasarlar nedeniyle farklı şekillerde yırtılan diyaframlardan 

kaynaklandığı düşünülen bu durum, hepsi tam olarak aynı yük altında test edilmemiş olduklarından 

plakaların performanslarının karşılaştırılmasında ve deney sonuçlarının değerlendirilmesinde de 

problem yaratmaktadır. Gerçek patlayıcılarla yapılan deneylerde de benzer problemlerin yaşandığı 

bilinmektedir. Ancak yine de şok tüpünden elde edilen basınç değerlerinin aynı tahrik tüpü basıncı 

için birbirlerine yakın mertebelerde olması bir değerlendirme yapmayı mümkün kılmaktadır. 

 

 

SONUÇ 

 

Sunulan çalışmada patlama yükleri oluşturmak üzere tasarımı ve imalatı yapılan bir şok tüpü 

düzeneği tanıtılmış ve bu düzenek kullanılarak yapılan beton plaka deneyleri ile elde edilen sonuçlar 

üzerinden düzeneğin performansı değerlendirilmiştir. Şok tüpü beton plakalar üzerinde ideal patlama 

dalgası formuna benzer bir formda basınç oluşturabilmiştir. Düzenek sayesinde plaklar üzerinde 

laboratuvar ortamında patlama deneyleri yapılabilmiş, numune üzerindeki yer değiştirmeler, ivmeler, 

yüzey basınçları ve mesnet tepkileri güvenli bir şekilde ölçülebilmiştir. Düzeneğin burada sunulan 

tipik basınç ve impuls değerlerinin çok daha üstüne çıkma kapasitesi olduğu değerlendirilmiştir.  

Öte yandan aynı tahrik tüpü basıncıyla birbirine yakın olsa da farklı maksimum basınç ve 

impuls değerleri elde edilmesi bir dezevantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu tür 

farklılıkların gerçek patlama deneylerinde de görüldüğü dikkate alındığında şok tüpü deneyleri 

sağladığı avantajlarla gerçek patlama deneylerine önemli bir alternatif olarak değerlendirilebilir.  
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EARTHQUAKE STANDARDS 
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ÖZET 
 

Türkiye’deki betonarme yapı stokunun deprem performanslarının gerçekçi bir şekilde 

belirlenebilmesi için bu yapıların genelinde kullanılmış olan düz yüzeyli donatılı ve beton 

dayanımı düşük olan betonarme kolonların davranışının detaylı bir şekilde incelenmesi 

gerekmektedir. Literatürde, betonarme kolonların sayısal analizi için boyuna donatının sıyrılma 

etkisini dikkate alan sıyrılma modelleri geliştirilmekle birlikte bu modellerin yetersizlikleri 

bulunmaktadır. Nervürlü donatı için önerilen model  nervürlü donatı ile imal edilen betonarme 

kolonların davranışı için gerçekçi sonuçlar verirken, nervürsüz (düz yüzeyli) donatı ile imal 

edilen kolonlarda davranışı gerçekçi bir şekilde yansıtamamaktadır. Bu çalışmada, güncel 

deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan, düz yüzeyli donatılı ve beton dayanımı 

düşük betonarme kolonların tekrarlı yatay yük etkisi altındaki davranışları deneysel ve sayısal 

olarak incelenecektir. Ayrıca, düz yüzeyli donatılı ve beton dayanımı düşük olan betonarme 

kolonların sıyrılma yerdeğiştirmesinin hesaplara yansıtılabilmesi için sayısal analizlerde 

kullanılmak üzere yeni ve özgün bir sıyrılma modeli önerilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Düz yüzeyli donatı, Betonarme kolon, OpenSees modeli, Sıyrılma modeli. 

 

ABSTRACT 
 

To provide reliable evaluation for the RC structures in Turkey, it is needed to further investigate 

the behavior of RC columns having low strength of concrete and smooth bars. In literature, there 

are limited experimental studies about the behavior of an RC column with smooth bars under 

lateral loading and additional experiments may require. Although there are several models in 

the literature to predict the lateral displacement of an RC column due to slippage of longitudinal 

bars, they may not be sufficient. The models developed for ripped reinforcing bars can 

realistically calculate the behavior of an RC column with ripped bars; however, for the columns 

with smooth bars, the results became unrealistic. In this project, the non-seismically detailed RC 

columns having smooth bars and low strength of concrete are going to be tested under quasi-

static cyclic lateral loading, and then numerical analyses based on the tests are going to be 

conducted. Furthermore, a new model to calculate the lateral displacement due to slippage of 

the smooth bars will be proposed. 

Keywords: Smooth reinforcing bars,RC columns, OpenSees model, Slip model. 
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GİRİŞ 

 

Türkiye’deki mevcut yapı stokunun ve özellikle 2000 yılından önce yapılmış olan betonarme 

binaların önemli bir kısmı, eski yönetmeliklere göre tasarlanıp inşa edildiğinden dolayı güncel 

deprem yönetmeliklerinin gereksinimlerini karşılamamaktadır. 2000 yılından önce yapılmış 

yapıların genelinde beton kalitesi 8-16MPa civarlarında olup, donatı olarak nervürsüz düz yüzeyli 

donatı kullanılmıştır (Arslan ve Korkmaz, 2007; Cağatay, 2005; Doğangün, 2004). Benzer şekilde 

bu yapılardaki, özellikle de 1997 Türk Deprem Yönetmeliği (TDY) öncesi inşa edilmiş olan 

betonarme yapılarda kullanılan betonarme kolonların özellikleri de güncel deprem yönetmeliklerinde 

tanımlanan yeterli beton kalitesi, enine ve boyuna donatı oranları ve detayları gibi ilke ve kurallardan 

uzaktır. Betonarme kolonlarda, beton kalitesinin oldukça düşük olması ve düz yüzeyli donatı 

kullanılması nedeniyle aderans (beton ile donatı yüzeyi arasındaki bağ) özelliği büyük ölçüde 

kaybolmakta ve donatının sıyrılma riski artmaktadır. 

Yapıların gerçek deprem performansını belirleyebilmek için her bir elemanın doğrusal 

olmayan davranışını gerçekçi bir şekilde modellemek gerekir. Betonarme bir kolonun yatay 

yerdeğiştirme davranışı a) eğilme yerdeğiştirmesi b) kesme yerdeğiştirmesi ve c) sıyrılma 

yerdeğiştirmesi olmak üzere üç bileşenden meydana gelir. Nervürlü donatılı betonarme kolonlarda 

sıyrılma yerdeğiştirmesi ihmal edilebilir düzeyde iken düz yüzeyli donatılı betonarme kolonlarda ise 

sıyrılma yerdeğiştirmesinin toplam yatay yerdeğiştirmeye katkısı oldukça yüksektir. Düz yüzeyli 

donatılı betonarme kolonlarda sıyrılma yerdeğiştirmesinin göz ardı edilmesi durumunda gerçek 

davranıştan daha az deformasyon tahmini söz konusu olmaktadır (Verderame vd., 2008). Dolayısıyla 

bu durumda, yapının monotonik ve tekrarlı yük altındaki performansının gerçekçi bir şekilde 

belirlenmesinden uzaklaşılır. Bu nedenle düz yüzeyli donatı kullanılarak inşa edilmiş mevcut 

yapıların deprem performansının gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için düz yüzeyli donatı ve 

beton arasındaki sıyrılma etkilerinden kaynaklanan yerdeğiştirmelerin hesap edilerek yapının gerçek 

yerdeğiştirme kapasitesinin bulunması gerekmektedir. 

GDYGS ve ülkemizdeki mevcut betonarme yapı stokunda yaygın olarak kullanılmış olan düz 

yüzeyli (nervürsüz) donatılı betonarme kolonların sıyrılma davranışları ile ilgili literatürde sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatürde bulunan deneysel çalışmalar incelendiğinde beton 

dayanımı genellikle 20-30 MPa civarında olan elemanların incelendiği görülmektedir( Bousias vd., 

2007; Verderame vd., 2008a; Verderame vd., 2008b; Arani vd., 2010; Pham ve Li, 2014). 

Literatürdeki düşük dayanımlı (8-16 MPa) ve düz yüzeyli donatı ile üretilen elemanlarla 

gerçekleştirilen deneysel çalışmaların sınırlı düzeyde kalması sebebiyle yeni deneysel çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, güncel deprem yönetmeliklerine uygun olmayan ve Türkiye şartlarının dikkate 

alındığı (düz yüzeyli donatılı, beton dayanımı düşük ve TDY1975 yönetmeliği sınırlamalarını 

sağlayan) betonarme kolonların tekrarlı yatay yük etkisi altındaki davranışları deneysel ve sayısal 

olarak incelenecektir. Ayrıca, düz yüzeyli donatılı ve beton dayanımı düşük olan betonarme 

kolonların sıyrılma yerdeğiştirmesinin hesaplara yansıtılabilmesi için yeni ve özgün bir sayısal model 

önerilecektir. Bu modelin geliştirilmesinde, literatürde nervürlü donatılı kolonlar için Sezen ve 

Setzler (2008) tarafından geliştirilmiş olan sayısal model dikkate alınacaktır. Önerilen çalışmanın ilk 

aşamasında, Türkiye’deki yapı stoku özellikleri (düz yüzeyli donatılı, beton dayanımı düşük ve 

TDY1975 yönetmeliği sınırlamalarını sağlayan) dikkate alınarak üretilecek olan 4 adeti referans 

(nervürlü donatılı) olmak üzere toplam 16 adet betonarme kolon (12 adeti düz yüzeyli donatılı) 

numunelerinin tekrarlı yük etkisi altındaki davranışları deneysel olarak belirlenecektir. İkinci 

aşamada ise OpenSees sonlu eleman programı yardımıyla deney numunelerinin sayısal modelleri 

oluşturulacak olup bu sayısal modellerin doğrulamaları deney sonuçları ile gerçekleştirilecektir. 

Doğrulanmış olan sayısal modeller ve deneysel sonuçlar kullanılarak nervürsüz donatılı betonarme 

kolonlar için yeni ve özgün bir sıyrılma modeli (slip model) geliştirilecektir. 
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SIYRILMA MODELİ 

 

Literatürde, betonarme kolonların sayısal analizi için boyuna donatının sıyrılma etkisini dikkate alan 

sıyrılma modelleri geliştirilmiştir (Sezen ve Setzler, 2008). Ancak önerilen model nervürlü donatı ile 

imal edilen betonarme kolonların davranışı için gerçekçi sonuçlar verirken, nervürsüz donatı ile imal 

edilen kolonlarda davranışı gerçekçi bir şekilde yansıtmamaktadır. Önerilen sıyrılma modelinin 

yetersizliğini daha iyi gösterebilmek için bir ön çalışma yapılmıştır. Bu ön çalışmada literatürdeki 

deneysel çalışma (Verderame vd. 2008) sonuçları ile (Sezen ve Setzler, 2008) tarafından nervürlü 

donatılar için önerilmiş olan sıyrılma modeli kullanılarak yapılan sayısal analiz sonuçları 

karşılaştırılmıştır (Şekil 1). Deney sonuçları ile sayısal analiz sonuçlarının karşılaştırılmasından da 

görüldüğü gibi literatürde önerilen sıyrılma modeli düz yüzeyli donatılı betonarme kolonların 

davranışını gerçekçi bir şekilde simüle etmekte yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bu deneysel çalışmada 

beton dayanımının 30MPa olduğu da dikkate alındığında beton dayanımı 8-16 MPa civarlarında olan 

betonarme kolonlardaki sıyrılma kaynaklı yerdeğiştirme değerlerinin çok daha yüksek olacağı 

açıktır. 

 
Şekil 1. Verderame vd. (2008) tarafından test edilmiş, düz yüzeyli donatılı iki kolonun deney ve analiz 

sonuçlarının karşılaştırılması. (—Deney Sonucu, —OpenSees Modeli) 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Deneysel çalışma, Düzce Üniversitesi’nin Yapı-Mekaniği Laboratuvarında gerçekleştirilecektir 

(Şekil 2). Deneylerin gerçekleştirileceği laboratuvar kapasitesi ve bu çalışma kapsamında yapılan ön 

çalışma sonuçları (Şekil 1) dikkate alınarak deney numunelerinin, eni b=250mm, boyu h=300mm ve 

yüksekliği H=1750mm olarak seçilmiştir (Şekil 3). Deneysel çalışmada, dört adet referans numunesi 

olmak üzere toplam 16 adet betonarme kolon numunesinin deneyleri gerçekleştirilecektir (Tablo 1). 

Deney numuneleri, eğilme davranışının hakim olmasını sağlamak amacıyla a/d oranı 4 ten büyük 

olacak şekilde boyutlandırılmıştır.  

12 adet GDYGS betonarme kolon numuneleri düz yüzeyli donatı ile üretilecek olup dört adet 

nervürlü donatı ile üretilmiş olan referans numuneler ile karşılaştırması yapılarak sıyrılmanın etkisi 

karşılaştırılacaktır. Donatı oranının etkisini araştırmak amacıyla %1,2 ve %1,6 olmak üzere iki farklı 

donatı oranı kullanılacak ve eksenel yük seviyesinin etkisini araştırmak amacıyla %15 (az katlı 

yapılar) ve %30 (yüksek katlı yapılar) seviyesinde olmak üzere iki farklı eksenel yük etkisi altında 

deney yapılacaktır. Etriye aralığı GDYGS kolonları yansıtabilmesi için 1975 Deprem Yönetmeliği 

dikkate alınarak 150 mm olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 2. Düzce Üniversitesi Yapı-Mekaniği Laboratuvarı 

 

Tablo 1: Deney Matrisi  

 
Numune 

Adı 

b 

(mm) 

h 

(mm) 
a/d 

H 

(mm) 

db 

(mm) 

ρ 

(%) 

Eksenel 

Yük 

Seviyesi 

(%) 

Boyuna 

Donatı  

Tipi 

Ankraj 

Tipi 

1 CRC1        nervürlü Tip A 

2 CRC2        nervürlü Tip A 

3 CRC3        nervürlü Tip A 

4 CRC4        nervürlü Tip A 

5 NCRC1        
Düz 

yüzeyli 

Tip B 

(kancalı) 

6 NCRC2        
Düz 

yüzeyli  

Tip B 

(kancalı) 

7 NCRC3        
Düz 

yüzeyli  

Tip B 

(kancalı) 

8 NCRC4        
Düz 

yüzeyli  

Tip B 

(kancalı) 

9 NCRC5        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

10 NCRC6        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

11 NCRC7        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

12 NCRC8        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

13 NCRC9        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

14 NCRC10        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

15 NCRC11        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

16 NCRC12        
Düz 

yüzeyli 
Tip A 

 

Deney numuneleri, Şekil 4’de görüldüğü gibi rijit döşemeye ankastre mesnetlenecek olup 

reaksiyon duvarına bağlı ve servo kontrollü 500 kN kapasiteli aktüatör (actuator) ile test edilecektir. 

Yatay çevrimsel yükler için FEMA 461’de önerilen ve Şekil 5’te verilen yükleme protokolü 

kullanılacaktır. Uygulanan yüklerin ölçülmesinde 500kN kapasiteli yük hücresi, bunlara karşılık 

gelen yerdeğiştirmelerin ölçülmesi için ise potansiyometrik cetveller (LPDT) ve boyuna 

donatılardaki birim şekildeğiştirmeleri ölçmek için Gerinim Pulu (strain gauge) kullanılacaktır 
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Tekrarlı tersinir yükleme altında betonarme kolonun yatay yerdeğiştirme değeri 3 farklı 

davranış (eğilme, kesme ve sıyrılma) ile oluşan bileşenlerden meydana gelmektedir. Eğilme ve 

sıyrılma etkisi nedeniyle oluşan bu etkileri ölçmek için bu çalışmada farklı noktalara yerleştirilen, 

düşey ve yatay yerdeğiştirme ölçümlerini sağlayan toplamda 10 adet LPDT kullanılacaktır. Deney 

numunelerinin tamamında a/d oranı 4’ten büyük seçildiği ve uygun kayma donatısı yerleştirildiği 

için eğilme hâkim davranış göstermesi beklenmektedir. Deneyler esnasında eğilme, kesme ve 

sıyrılmadan oluşan toplam yatay yerdeğiştirmeleri iki farklı yüksekliklerde numune üzerine 

yerleştirilen LPDT’ler (1, 2) yardımıyla ölçülecektir. Eğilme (flexure) yerdeğiştirmesi ise numune 

yüksekliği boyunca dikey olarak yerleştirilecek olan 10 adet LPDT’ler (3-12) yardımıyla 

ölçülecektir. Ayrıca, deney numunesi temelinin rijit döşemeye ankastre mesnetlenme şartının 

sağlanıp sağlanmadığı temelin olası yatay hareketi ve dönmesi 3 adet LPDT (13-15) yardımıyla 

ölçülerek belirlenecektir. Boyuna donatının sıyrılmasından kaynaklanan düşey yerdeğiştirme 

değerleri deney düzeneği yardımıyla doğrudan ölçülemediği için sayısal olarak hesaplanacaktır.  

 

 

 
Şekil 3. Numune detayı 
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Şekil 4. Deney düzeneği 

 
 
 

 

∆m: hedeflenen maksimum yerdeğişterme 
 ai : i. adımdaki genlik 
 ai+1 = 1.4*ai 

Şekil 5. Yükleme Protokolü 

 

VAKA ANALİZİ 

 

Bu proje kapsamında düz yüzeyli donatı için önerilecek olan sıyrılma modeli, betonarme kolonların 

deney sonuçları ile doğrulandıktan sonra mevcut betonarme binaların deprem performansının 

belirlenmesi üzerine bir vaka analizi (Case Study) gerçekleştirilecektir. 

Geliştirilecek olan sıyrılma modeli aynı zamanda SAP2000 programına da uygulanacaktır. 

Sıyrılma modeli (moment-dönme ilişkisi) SAP2000 programında taşıyıcı elemanlar için tanımlanan 

plastik mafsal (plastic hinge) atamalarında hesaba katılacaktır. Sıyrılma modelinin plastik 

mafsallarda tanımlanması, mevcut bir betonarme yapının performans analizinin daha gerçekçi bir 

şekilde yapılabilmesine imkân tanıyacaktır.  

Gerçek yapılar arasından seçilecek olan beş farklı yapının deprem etkisi altındaki 

performanslarının değerlendirilmesi amacıyla zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizleri 

TBDY2018’e göre gerçekleştirilerek bir vaka analizi yapılacaktır. Bu yapıların doğrusal olmayan 

analizleri a) sıyrılma modeli dikkate alınmadan b) nervürlü donatı için geliştirilen sıyrılma modeli 

(Sezen, 2008) c) düz yüzeyli donatı için geliştirilen sıyrılma modeli (bu çalışma) dikkate alınarak 

SAP2000 programında yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak sıyrılma modelinin, 

mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarına etkisi irdelenecektir. 
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MARAŞLI4 

 

 

ÖZET 

 
Gaz beton bloklar, hafif olmaları, kolay uygulanabilmesi ve yalıtım özellikleri sebebiyle 

geleneksel betonarme çerçeve sistem yapılarda bölme, yığma yapılarda ise taşıyıcı duvar 

elemanı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, yığma yapılarda yaygın olarak kullanılan bir 

diğer malzeme de pres tuğlalardır.  Yığma gaz beton blokların ve pres tuğlaların malzeme 

özellikleri iyi bilinmesine karşın, bu malzemelerden oluşan duvarların güçlendirilmeleri üzerine 

yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, gaz beton bloklar ve pres tuğlalardan oluşan taşıyıcı 

yığma duvarların davranışları incelenecektir. Duvarların yüzeylerine güçlendirme amacıyla tek 

ve çift yönlü olarak, farklı cam elyaf içeriğine sahip (%1,0, %2,0, %3,0) cam elyaf takviyeli beton 

sıva (GRC), ultra yüksek performanslı beton sıva (UHPC) ve geleneksel çimento sıva uygulaması 

yapılacaktır. Bu amaçla 150x150cm ölçülerinde yığma duvarlar üretilecektir. Üretilen 

duvarlara eksenel yük ve yatay çevrimsel yükler uygulanacaktır. Deney sonunda duvarların, yük 

taşıma kapasiteleri, rijitlik azalması ve enerji tüketme kapasiteleri belirlenecektir. Elde edilen 

sonuçlara göre, farklı yüzdelerde lif içeren sıvalarla güçlendirilen duvarların mekanik 

davranışları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu sonuçlar, gaz beton bloklardan ve tuğla 

bloklardan oluşan duvarları güçlendirmek için GRC ve UHPC sıvaların kullanılabilirliği 

hakkında bilgi verecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yığma gaz beton, Dolgu duvar, Pres tuğla, Eksenel yük, Çevrimsel yük. 

 

ABSTRACT 

 
Aerated concrete blocks are widely used as partition walls in ordinary reinforced concrete frame 

system structures and as wall elements in masonry structures due to their light weight, easy 

application and insulation properties. Also, another material commonly used in masonry 

structures is masonry bricks. Although the material properties of masonry aerated concrete 

blocks and masonry bricks are well known, studies on strengthening the walls made of these 

materials are limited. In this study, the behavior of masonry walls consisting of aerated concrete 

blocks and masonry bricks will be investigating. Glass fiber reinforced concrete plaster (GRC) 

with different glass fiber content (1.0%, 2.0%, 3.0%), ultra-high performance concrete plaster 

(UHPC) and conventional cement plaster will be applied. For this purpose, 150x150cm masonry 

walls will be produced. Axial loads and horizontal cyclic loads will be applied to the walls 

produced. At the end of the test, the load carrying capacities, stiffness degradation and energy 

dissipation capacities of the walls will be determined. According to the results obtained, the 

mechanical behavior of the walls reinforced with plasters containing different percentages of 

fiber will be examined comparatively. These results will inform about the applicability of GRC 

and UHPC plasters to reinforce walls made of aerated concrete blocks and brick blocks. 

 

Keywords: Masonry autoclaved aerated concrete, Infill wall, Masonry brick, Axial load, Cyclic 

loading. 
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YÖNTEM 

 

Çalışmada, sıvasız (referans), geleneksel çimento sıvalı, farklı oranlarda cam elyaf içeren GRC, 

UHPC ve geleneksel sıva ile GRC sıvanın birlikte uygulanması ile güçlendirilmiş 150x150 cm 

boyutlarında gaz beton bloklar ve pres tuğladan oluşan duvarlar üretilecektir. Üretilen duvarlara sıva 

uygulaması farklı kalınlıklarda (geleneksel sıva: 15 mm, GRC sıva: 5mm ve 10mm) tek yönlü ve çift 

yönlü olarak uygulanacaktır. Çimentolu ve UHPC sıvalar geleneksel yöntemlerle uygulanırken, GRC 

sıva püskürtme yöntemiyle uygulanacaktır. Üretilen tüm duvarlara hidrolik piston yardımıyla 

eksenel yük ve 500 kN kapasiteli aktüvatör yardımıyla çevrimsel yük uygulanacaktır. Eksenel ve 

çevrimsel yükler altındaki davranışları incelenen duvarların, yük taşıma kapasiteleri, rijitlik azalması 

ve enerji tüketme kapasiteleri incelenecektir. Ayrıca kullanılan yüksek çözünürlüklü kamera 

görüntüleri yardımıyla, deney sırasında meydana gelen çatlakların anlık tespit edilmesi ve çatlak 

haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Tüm duvarlar için FEMA 461 tarafından önerilen deformasyon kontrollü yükleme protokolü 

kullanılacaktır. Kullanılacak deney düzeneğini temsil eden görseller Şekil 1’de ve üretilecek olan 

duvarları temsil eden görseller Şekil 2’de verilmektedir. 

 

  
Şekil 9. Deney düzeneği. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 10. Üretilecek gaz beton (a) ve tuğla (b) duvarlara ait görseller. 
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BAZALT VE CAM LİFİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ GAZ BETON 

DOLGU DUVARLARIN ÇEVRİMSEL YÜKLER ALTINDAKİ 

DAVRANIŞI 
 

Mehmet Emin ARSLAN1, Batuhan AYKANAT2, Serkan SUBAŞI3 ve Muhammed 

MARAŞLI4 

 

 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, farklı lif içerikli (%1.0, %2.0 ve %3.0) 10 mm kalınlığında çift taraflı uygulanan 

bazalt ve cam elyaf takviyeli (BRC ve GRC) çimento esaslı sıvaların gaz beton bloklardan oluşan 

dolgu duvarların davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, dolgu duvarların 

çevrimsel yükleme altındaki davranışını belirlemek için 150 × 150 cm boyutlarında 8 dolgu 

duvar üretilmiştir. Dört köşesinden mafsallı olan çelik bir çerçeve içine yerleştirilen dolgu 

duvarların, yük taşıma kapasiteleri, rijitlik azalması ve enerji tüketme kapasiteleri, çevrimsel 

yük-yerdeğiştirme eğrileri kullanılarak hesaplanmıştır. Deneysel sonuçlar, BRC ve GRC sıva 

uygulamalarının dolgu duvarların yük taşıma ve enerji tüketme kapasitelerini önemli ölçüde 

artırdığını göstermektedir. Çalışama sonuçları, dolgu duvarların güçlendirilmesi için 

kullanılabilecek en ekonomik sıva %1.0 lif içeriğine sahip GRC sıva olarak tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar dolgu duvarlar için geçerli olsa da GRC sıvaların yığma 

duvarların güçlendirilmesinde de kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: BRC, GRC, Dolgu duvar, Çevrimsel yükleme. 

 

ABSTRACT 

 
In this study, the effects of basalt and glass fiber reinforced (BRC and GRC) cement based 

plasters with different fiber contents (1.0%, 2.0% and 3.0%) applied on both sides of 10 mm 

thickness on the behavior of infill walls made of autoclaved aerated concrete blocks were 

investigated. For this purpose, totally 8 infill walls with dimensions of 150 × 150 cm were 

produced to determine the behavior of infill walls under cyclic loading. Load carrying 

capacities, stiffness degradation and energy dissipation capacities of infill walls placed in a steel 

frame hinged at four corners were calculated using hysteretic load-displacement curves. 

Experimental results show that BRC and GRC plaster applications significantly increase the 

load carrying and energy dissipation capacities of infill walls. The results show that the most 

economical plaster that can be used for reinforcing infill walls was determined as GRC plaster 

with 1.0% fiber content. Although the results obtained in this study are valid for infill walls, it 

shows that GRC plasters can also be used to strengthening masonry walls. 

Keywords: BRC, GRC, Infill Wall, Cyclic loading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, Düzce, mehmeteminarslan@duzce.edu.tr 
2 Arş. Gör., Düzce Üniversitesi, Düzce, batuhanaykanat@duzce.edu.tr 
3 Prof. Dr., Düzce Üniversitesi, Düzce, serkansubasi@duzce.edu.tr 
4 Yük. Müh., Fibrobeton Yapı Elamanları, Düzce, muhammed@fibrobeton.com.tr 



 M.E. Arslan, B. Aykanat , S. Subaşı  ve M. Maraşlı  
 

113 

 

GİRİŞ 

 

Yığma ve betonarme yapıların yapımın da hem taşıyıcı duvar hem de dolgu duvar olarak birçok farklı 

malzeme kullanılmaktadır. Kolay uygulanabilir olması, hafif olması ve yalıtım özelliklerinden dolayı 

gaz betonlar özellikle konutlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Malzeme özellikleri iyi bilinen gaz 

betonların, yapısal davranışları üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir. Deprem sırasında 

meydana gelebilecek ilk hasarların duvarlarda oluşması ve başlıca yaralanmaların, duvarların kısmen 

veya tamamen çökmesinden kaynaklı olması, dolgu duvarların yapısal davranışlarını önemli hale 

getirmektedir. 

Son yıllarda, gaz beton bloklardan oluşan dolgu duvarların, farklı lif takviyeleri ile karbon 

fiber çubuklar ile polimer modifiyeli harçlar ve farklı yapıştırma harçları kullanılarak yapısal 

özelliklerinin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu amaçla, farklı lif içeriğine sahip GRC ve BRC sıvaların, dolgu duvarların çevrimsel yükler 

atındaki davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sıvasız (referans), geleneksel çimento sıvalı, 

GRC sıvalı ve BRC sıvalı olarak 8 farklı 150x150 cm boyutlarında duvar üretilmiştir. Köşeleri 

mafsallı çelik bir çerçeve sistem içine yerleştirilen duvarların çevrimsel yükler altındaki davranışı 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Tüm duvarlar için FEMA 461 tarafından önerilen deformasyon 

kontrollü yükleme protokolü uygulanmıştır. 

Çalışmada kullanılan liflere, deney düzeneğine, yükleme protokolüne ait görseller Şekil 11’de 

verilmektedir. Deneyler sonucunda elde edilen karşılaştırmalı yük-yerdeğiştirme eğrileri ve toplam 

tüketilen enerjiler verilmektedir. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

 

Şekil 11. Cam lifi (a), bazalt lifi (b), yükleme protokolü (c) ve deney düzeneğine (d) ait görseller. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

Şekil 12. Karşılaştırmalı yük-yerdeğiştirme eğrileri (a, b, c), toplam tüketilen enerji miktarları (d). 

 

 

SONUÇ 

 

Farklı lif oranları içeren GRC ve BRC sıvaların gaz beton dolgu duvarların çevrimsel yükleme 

altındaki davranışı üzerindeki etkilerini inceleyen bu çalışma sonunda elde edilen başlıca sonuçlar 

aşağıda özetlenmiştir. 

• Basınç dayanımı açısından BRC ve GRC için optimum lif oranı %1.0 olarak belirlenmiştir. 

BRC'nin lif miktarındaki artıştan daha fazla etkilendiği görülmektedir. Bu durum cam 

elyafların beton içerisinde daha homojen dağıldığını ve topaklanmanın daha az olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

• Tüm test numuneleri için çevrimsel yük-yerdeğiştirme eğrileri incelendiğinde, itme ve 

çekme yönlerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum duvarların yükleme sırasında 

simetriğe yakın bir davranış sergilediğini göstermektedir. 

• Bazalt lif içeriği %1.0 olan BRC sıva uygulaması yapılan duvar, yük taşıma kapasitesi 

açısından en iyi performansı göstermiştir. 

• En yüksek enerji tüketme kapasitesine bazalt lif içeriği %1.0 olan BRC sıva uygulanan test 

duvarında ulaşılmıştır. Ancak bazalt lif içeriği %2.0 ve %3.0 olan duvarlarda bu kapasitenin 

önemli ölçüde düştüğü gözlenmiştir. 

Test sonuçları, dolgu duvarlara yapılacak herhangi bir sıva uygulamasının yük taşıma ve enerji 

tüketme kapasitelerini arttırdığını göstermektedir ve lif kullanımının bu etkiyi daha da arttırdığı tespit 

edilmiştir. GRC kullanımında farklı lif oranları için benzer sonuçların olması, güçlendirme için 

ekonomik olarak en uygun lif içeriği olan %1.0 lif oranının kullanılmasının daha akılcı olacağını 

ortaya koymaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar dolgu duvarlar için geçerli olmakla birlikte, 

GRC sıvaların yığma duvarların güçlendirilmesinde de kullanılabileceğini göstermektedir. 
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DEPREM DAYANIMI ZAYIF BETONARME ÇERÇEVELERDE 

ROTASYONEL SÜRTÜNME SÖNÜMLEYİCİNİN DENEYSEL 

İNCELENMESİ  
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ROTATIONAL FRICTION DAMPER IN 

REINFORCED CONCRETE FRAMES WITH POOR EARTHQUAKE 

RESISTANCE 
 

Ensar SUCİ1, Nail KARA2 

 

 

 

ÖZET 

 
İnşaat mühendisliği açısından rehabilitasyon yöntemi olarak deprem enerjisinin azaltılmasına 

yönelik çalışmalar gelişen bir araştırma konusudur. Genel olarak binalara etki eden deprem 

enerjisinin bir kısmını çeşitli mekanizmalar aracılığıyla tüketilerek deprem etkilerinin 

azaltılması, böylece daha az deprem enerjisinin binayı etkilemesi amaçlanmaktadır. Bu 

mekanizmalardan biri olan rotasyonel sürtünme sönümleyici, kinetik enerjiyi ısı ve aşınma 

enerjisine dönüştüren,mekanizmalardır. Bu deneysel çalışmada, oluşturulan 2 tip rotasyonel 

sürtünme sönümleyicide  sürtünme davranışını geliştirmek için farklı sürtünme pedi malzemeleri 

denenmiştir. Teflon (PTFE), kurşun, pirinç ve karbonfiber sürtünme pedleri ile oluşturulan 

sönümleyicilerin belirli torklarda sıkılan civatalarla kenetlenmesi ile enerji dağıtma davranışı 

gözlemlenmiştir. Elde edilen test sonuçları karşılaştırılarak bu malzemelerin sürtünme pedi 

olarak kullanıma uygunluğu belirlenmiştir. Kullanıma uygun sürtünme pedi ve sıkma torkları 

belirlendikten sonra 7 adet betonarme çerçeve numunede 2 tip sönümleyici test edilmiş, enerji  

dağıtma kapasiteleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. 

 .Anahtar Kelimeler: Deprem enerjisi dağıtımı, sönümleme, sürtünme pedi, sürtünme 

sönümleyici 

 

ABSTRACT 

 
Studies on the reduction of earthquake energy as a rehabilitation method in terms of civil 

engineering are a developing research topic. In general, it is aimed to reduce the effects of 

earthquakes by dissipating some of the earthquake energy that affects the buildings through 

various mechanisms, so that less earthquake energy affects the building. One of these 

mechanisms, rotational friction damper, is the mechanism that converts kinetic energy into heat 

and wear energy. In this experimental study, different friction pad materials were tested to 

improve friction behavior in 2 types of rotational friction dampers. Energy dissipation behavior 

was observed by clamping the dampers formed with Teflon (PTFE), lead, brass and carbon fiber 

friction pads with bolts tightened at certain torques. By comparing the test results obtained, the 

suitability of these materials for use as friction pads was determined. After determining the 

friction pad and clamping torques suitable for use, 2 types of dampers were tested on 7 

reinforced concrete frame samples, their energy dissipation capacities were determined and 

compared. 

Keywords: Earthquake Energy dissipation, damping, friction pad, friction damper 
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GİRİŞ 

 

Ülkemizde son 25 yılda meydana gelen şiddetli depremlerde hasar gören ve yıkılan yapıların 

incelenmesi sonucunda, özellikle taşra yerleşimlerdeki yapıların yürürlükteki yönetmelik ve 

standartlara uygun inşa edilmedikleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kalitesiz ve gerekenden daha 

az malzeme kullanılması, kötü işçilik, projeye uyulmaması ve yetersiz mühendislik hizmeti gibi 

etkenler de depreme karşı başarısız performansın diğer sebepleri olarak gösterilebilir. Hasar 

görmeyen ve kullanımı devam eden birçok yapıda da bahsedilen kusur ve eksiklikler bulunmaktadır. 

Bu yapıların depremin yıkıcı etkilerine karşı güvenli hale getirilebilmesi için sismik rehabilitasyonu 

gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde özellikle köy, kasaba ve ilçe gibi taşra yerleşimlerindeki yapı 

stoğunun büyük kısmını oluşturan, aynı zamanda yapısal kusur ve eksiklikleri bulunan, deprem 

yönetmeliklerine göre projelendirilmemiş mevcut az katlı betonarme yapılar için yeni bir iyileştirme 

yönteminin araştırılmasıdır. Deprem davranışı zayıf yapıların rehabilitasyonunda kullanılan birçok 

yöntem ve strateji bulunmasına rağmen, ülkemizde kolon-kiriş mantolama, perde ve dolgu duvar gibi 

ilave kesme elemanları ile güçlendirme gibi yatay rijitlik ve dayanım artırma yöntemleri yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise alternatif bir rehabilitasyon yöntemi olarak rotasyonel 

sürtünmeli ilave enerji dağıtma cihazları ile mevcut deprem davranışı zayıf az katlı betonarme 

çerçeveli yapıların enerji dağıtma kapasitesinin artırılması incelenmiştir.  

 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Deprem ve kasırgalardaki şiddetli rüzgâr gibi durumlarda yapıları hasardan korumak için yapının 

kendi enerji yutma kapasitesi yanında alternatif bir enerji tüketme kaynağı ilave etmek mantıklı 

görünmektedir. Bu nedenle yapılarda deprem veya rüzgârdan kaynaklanan yanal kuvvetlerin neden 

olduğu elastik ve elastik ötesi deformasyonları en aza indirmek için enerji dağıtımının kullanılması 

çok fazla sayıda araştırmaya konu olmuştur. Bilindiği gibi hareket eden bir cismin kinetik enerjisini 

tüketmek için mevcut tüm yöntemlerden en yaygın olarak benimsenen yol, sürtünmeden yararlanılan 

frenlerdir. Sönümleyiciler de aslında bir fren gibi çalışan cihazlardır. Hareketlerden kaynaklanan 

enerjiyi sürtünme yoluyla ısı veya aşınmaya harcanan enerji olarak tüketirler.(Soong ve Dargush 

1997)  

Bu deneysel çalışma, 2 katlı betonarme çerçeve numunenin sismik davranışını iyileştirmek 

için iki farklı şekilde teşkil edilen ve iki farklı şekilde (diyagonal ve chevron-ters V) montelenen 

rotasyonel sürtünme yoluyla enerji dağıtan cihazların kullanımına odaklanmaktadır. İncelenen enerji 

dağıtıcı cihazlar, enerji yaklaşımı kullanılarak tasarlanan, tersinir-tekrarlanır dikdörtgen histeretik 

davranışa sahip rotasyonel sürtünme cihazlarıdır. Sürtünme sönümleyiciler pasif enerji dağıtma 

sistemleri içerisinde dikdörtgen histeretik davranış ile tek çevrimde en büyük enerji yutma 

yeteneğiyle dikkat çekmektedir. 

Sürtünme esaslı sönümleyiciler, eksenel veya rotasyonel deformasyon mekanizmalı yüksek 

dayanımlı cıvatalar ile birbirine sıkılan çelik plakalardan ve sürtünme pedlerinden oluşan 

mekanizmalardır. Rotasyonel tip sürtünme sönümleyicilerde çelik plaka ile daire şeklindeki 

sürtünme pedinin temas arayüzeyinde rotasyonel dönme hareketi oluşmaktadır. Daha önce yapılan 

çalışmalarda sönümleyici bileşenleri ve sürtünme pedi arayüzünde (çelik-PTFE) oluşan sürtünme 

davranışı Coulomb sürtünme yasasına göre açıklanmıştır, bu davranışa göre sürtünme kuvveti 

arayüzdeki sürtünme katsayısına ve arayüze etkiyen dik kuvvete bağlıdır. (Bondonet ve Filiatrault, 

1997)  

Sürtünme damperleri, genel sürtünme kuvvetini Ff = N x µ formülüyle ifade eden Coulomb 

sürtünme yasasına dayanır. Formüldeki µ değişkeni sürtünme katsayısıdır ve N, temas bölgesine 

etkiyen normal kuvvettir. Bu formüle göre sürtünen iki cismi harekete geçirmek için Ff sürtünme 

kuvvetini yenmek gerekmektedir. Sürtünme sönümleyicinin enerji tüketmedeki rolünü en çok 

etkileyen olgu sürtünme kuvvetidir. Sürtünme katsayısı µ, malzeme tipine ve yüzey pürüzlülüğüne 

bağlı olarak değişir. Daha önceki çalışmalarda sürtünme malzemesi olarak pirinç, bronz, fren diski 

kompozitleri, yağlı deri ve ahşap gibi malzemeler kullanılmıştır. (Symans vd., 2008) Malzeme 

biliminin gelişimiyle beraber son yıllarda yapılan çalışmalarda farklı malzemeler denenmiştir. Bu 
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malzemelerden biri de Teflon(PTFE) dur. Ayrıca bazı patentli sistemlerde kullanılan fren diski 

balatası malzemelerine benzer  kompozit malzemelerde sürtünme pedi olarak kullanılır ve sabit bir 

sürtünme katsayısı aralığı sağlamaktadır.(Mualla ve Belev, 2002) Sürtünme katsayısının, değişen 

koşullara rağmen sabit veya çok az değişken bir aralıkta kalması, sürtünme sönümleyicinin rijitlik 

ve enerji yutma kabiliyetini koruması açısından önemlidir. 

Çalışma Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem Laboratuarında 

yürütülen 2 ana deneysel araştırmadan oluşmaktadır. İlk deneysel araştırmada, üretilecek 2 tip 

rotasyonel sürtünme sönümleyicide kullanılması planlanan malzemelerden elde edilmiş sürtünme 

pedleri ve ardından Tip 1 ve Tip 2 sönümleyiciler test edilmiştir (Şekil 1.b-c). Kullanımı uygun 

görülen sürtünme pedi malzemeleriyle üretilmiş 2 tip sürtünme sönümleyicinin farklı civata sıkma 

torklarında rijitlik ve enerji dağıtma değerleri elde edilmiştir. Betonarme çerçeve numunelerde 

kullanılacak 2 tip sürtünme sönümleyicinin civata sıkma torkları belirlenmiştir. İkinci deneysel 

araştırmada ise üretilen 7 adet betonarme çerçeve deneyleri yapılmıştır. 1 adet betonarme çerçeve 

boş olarak statik itme deneyi yapılmıştır. Referans çerçevenin enerji dağıtma değerleri elde edildikten 

sonra 3 adet diyagonal braketli-Tip 1 sönümleyicili, ardından 3 adet chevron (ters V) braketli-Tip 2 

sönümleyicili betonarme çerçevenin deneyleri yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen enerji 

dağıtma değerleri karşılaştırılmıştır. 

1. Sürtünme Pedi ve Rotasyonel Sürtünme Sönümleyici Deneyleri 

Bu çalışmada sürtünme pedi malzemesi olarak teflon (PTFE), karbonfiber, kurşun ve pirinç plakalar 

olmak üzere dört farklı malzeme kullanılmıştır. Çelik plakaları ve sürtünme pedlerini bir arada tutup 

sıkıştırarak sürtünme yüzeylerinde normal kuvvet oluşturan yüksek mukavemetli civata farklı 

torklarda sıkıldığında farklı normal kuvvet değerleri verir. Bunun için civataların belli değerlerdeki 

sıkma torkları için elde edilen sönümleyici rijitliği ve enerji yutma kapasitesi incelenmiştir. 

 

     
Şekil 1. Üretilen Sönümleyiciler  a) V Tipi Sönümleyici  b) Tip 1 Sönümleyici    c)Tip 2 Sönümleyici 

 

Sürtünme sönümleyici üretiminde St37 paslanmaz çelik plakalar kullanılmıştır. Sürtünme pedi 

malzemelerini test etmek için üretilen sönümleyici, 10 mm kalınlığındaki tek levhanın merkezde, 

diğer iki levhanın ise her iki yanda olmak üzere 12 mm çapında civatayla birleştirilmesiyle V tipinde 

tek bir ünite olarak oluşturulmuştur. Plakaların ara yüzeyinde farklı tip malzemelerden (Teflon, 

kurşun, karbon fiber ve pirinç pedler) yapılmış dış yarıçapı 78 mm, iç yarıçapı 13 mm olan disk 

şeklinde sürtünme pedleri bulunmaktadır. Civata başı ve somunun temas ettiği dış plaka yüzeylerinde 

sabit bir sürtünme katsayısı elde etmek için konik yay (Belleville rondelası) ve basıncı yaymak için 

bir baskı rondelası kullanılmıştır. Kararlı bir sürtünme davranışı elde etmek için, deprem hareket 

döngüleri boyunca sürtünme katsayılarının sabit kalmasa bile, belirli bir aralıkta kalmaları istenir. 

Konik yaylar, deprem sırasında oluşacak dönme hareketi esnasında civatadaki çekme 

kuvvetini esnek bir şekilde aktaracak ve sürtünme ara yüzeylerinde sabite yakın bir normal basınç 

kuvveti oluşturacaktır. Civatada belirli bir normal kuvvet oluşturmak için dijital tork anahtarı ile 

belirli torklarda sıkılmıştır. Farklı tork değerlerinde sıkıldıktan sonra çekme-basma test düzeneği ile 

sönümleyicinin rijitlik ve enerji dağılım (histerezis) eğrisi elde edilmiştir (Şekil 2). Bu sayede 

deneme yanılma yöntemi ile sürtünme sönümleyici için en uygun rijitlik değerleri ve enerji dağıtma 

kapasiteleri elde edilmiştir.  

Sürtünme pedi malzemelerinin enerji tüketimi, tek bir ünite (3 çelik plaka ve 2 sürtünme 

pedinden oluşan) tek mafsallı V test damperi üretilerek test edilmiştir. (Şekil 1.a) Test genlikleri 

olarak 30 mm ve 50 mm'lik çekme-basma genlikleri kullanılmıştır. Deneyde, sürtünme pedi 

üzerindeki normal kuvveti sabit bir değerde tutmak için 17-340 N.m kapasiteli bir dijital tork anahtarı 
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kullanılmıştır. 4 farklı malzemeden oluşan sürtünme balataları için 50-60-70-80-90-100 N.m cıvata 

sıkma tork değerleri ile 10 devirden oluşan enerji kayıp grafikleri elde edilmiştir. 

 

 

 
Şekil 2. a) Sönümleyici test düzeneği  b-c) 30 mm-50 mm genlikte enerji tüketim grafikleri 

 

Elde edilen enerji tüketim grafikleri incelenerek 4 farklı sürtünme pedi malzemesinde her bir 

civata sıkma torku için rijitlik ve enerji tüketimi hesaplanmıştır. Rijitlik ve enerji tüketim değerleri 

incelenerek tek üniteli bir sönümleyici için 100 N.m civata sıkma torkunda maksimum değerlerin 

dikkate alınması uygun görülmüştür. Elde edilen histerezis grafikleri incelendiğinde tüm sürtünme 

pedi malzemeleri için döngüler boyunca sürtünme katsayısının sabit kaldığı, dolayısıyla grafiklerin 

döngüler boyunca birbirini tekrar ettiği tespit edilmiştir. Deneyler sonucunda Teflon (PTFE) 

sürtünme pedinin sönümleyici cihazında kullanımı için yeterli enerji dağılımına sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. Teflon (PTFE) sürtünme pedlerinin, düşük basınç mukavemeti ve sertlik değerine sahip 

olması nedeniyle, artan normal kuvvetler altında yüzeylerinin düzleşerek sürtünme katsayısının 

düşmesi sonucu yeterli enerji tüketmediği ve dirençlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu sonuca göre, 

betonarme çerçevelerdeki kullanışlılığını doğrulamak için karbonfiber, kurşun ve pirinç sürtünme 

pedleri ile 2 farklı tip rotasyonel sürtünme sönümleyici üretilmesi planlanmıştır. 

 

   
 

Şekil 3. a ) Tip 1 sönümleyicinin test edilmesi b) 30 ve 50 mm genlikte elde edilen enerji tüketim grafiği
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100 N.m sıkıştırma torkuna sahip tek üniteli Tip 1 ve Tip 2 sönümleyici numunelerde yapılan 

çekme-basma testlerinden elde edilen enerji dağıtım grafiklerine göre; kurşun ve karbonfiber 

sürtünme pedi ile ortalama 900 kg.mm, pirinç sürtünme pedi ile ortalama 1000 kg.mm sönümleyici 

kayma yükü elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre Tip 1 ve Tip 2 sönümleyicilerde karbonfiber, pirinç 

ve kurşun sürtünme pedleriyle yapılan deneylerde 90 ve 100 N.m sıkma torklu sonuçların enerji 

dağıtma ve rijitlik açısından betonarme çerçevelere uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. 

2. Betonarme Çerçeve Numune Deneyleri 

Çalışma kapsamında 7 adet betonarme iki katlı, tek açıklıklı çerçeve numune üretilmiştir. Betonarme 

çerçeveler kat yüksekliği 900 mm, dıştan dışa açıklığı ise 1500 mm olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Güçlü kiriş zayıf kolon kusuru oluşması için kiriş boyutları 150x150 mm, kolon boyutları 100x150 

mm ve çerçevenin mesnetlendirildiği temel boyutları ise 500x700x2500 mm seçilmiştir. 

Numunelerde günümüz standartlarındaa uygun görülmeyen nispeten düşük dayanımlı beton (C16-

C18) ve S420 nervürlü donatı kullanılmıştır. Kolon kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırması 

yapılmamış, etriye olarak S235 türü transmisyon çeliğinden Ø4/100 aralıklarla düz yüzeyli  etriyeler 

tercih edilmiştir.  Şekil 4. de de görüleceği üzere kirişlerde boyuna 6Ø10, kolonlarda 4Ø10, 

temellerde ise 8Ø14 donatı kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 4. Betonarme çerçeve numune donatı detayları 

 

Sönümleyicilerle rehabilite edilmiş betonarme çerçeve numunelerde 40x60x4 mm kutu 

profillerden braketler kullanılmıştır. Braket ve sönümleyicilerin betonarme çerçeveye bağlantı 

yaptığı köşelerde 120x120x12 mm korniyer profilden 150 mm genişliğinde bağlantı elemanları 

kullanılmıştır. Bağlantı elemanlarının kolon, kiriş ve temel betonuna ankrajı 4 er tane M10 çaplı 80 

mm uzunluğunda çelik gömlekli ankraj dübeli ile sağlanmıştır. Tip 2 sönümleyicinin kirişlere 

bağlantısı için yine aynı çap ve uzunluktaki 6 şar adet ankraj dübelinden yararlanılmıştır. Şekilde 

görüldüğü üzere betonarme çerçeve numuneler rijit reaksiyon duvarına bağlı hidrolik piston ile üst 

kirişe 2 alt kirişe 1 oranı ile tersinir tekrarlanır yatay yük verilmiştir. Çerçevenin yaptığı yer 

değiştirmeleri ölçmek için 2 tane üst kirişe, 2 tane alt kirişe ve 2 tane de temele olmak üzere toplamda 

6 tane potansiyometrik cetvel yerleştirilmiştir(Şekil 6a).  Sönümleyici hareketlerini gözlemlemek 

için 1.kat ve 2. kattaki sönümleyiciler üzerine 1 er tane daha potansiyometrik cetvel monte edilmiştir. 

 

                  
Şekil 5. a) Referans numune b) Tip 1 sönümleyicili numune c) Tip 2 sönümleyicili numune 
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Rotasyonel sürtünme sönümleyiciler ile rehabilite edilen deprem dayanımı zayıf betonarme 

çerçevelerde enerji dağıtma kapasitesinde ciddi bir artış gözlenmiştir. Deneyler sonucunda elde 

edilen kümülatif enerji tüketimi grafikleri incelendiğinde enerji dağıtma kapasitelerinin Tip 2 

sönümleyicili çerçevelerde daha fazla yükseldiği görülmektedir. Tip 1 sönümleyicili çerçevelerde de 

enerji dağıtma kapasiteleri artmasına rağmen, deneyin ilerleyen safhalarında plastik mafsal 

bölgelerindeki bağlantı elemanlarının betondan ayrılmasıyla, sönümleyici çalışmasının kısıtlandığı 

gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 6. a) Betonarme çerçeve yükleme düzeneği şeması b) Deneyden bir kesit 

 

Sonuç olarak bu rehabilitasyon yöntemi, deprem dayanımı yetersiz az katlı betonarme yapıyı 

yatay olarak fazla rijitleştirmeden enerji dağıtma kapasitesini artırma adına yeterli, etkili ve 

ekonomik bir yöntem olarak değerlendirilebilir.  

 

 
Şekil 7. Deneylerde elde edilen enerji dağıtma kapasitelerinin karşılaştırılması 
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BOŞLUKLU BETONARME PERDELERDE BOŞLUK DONATISININ 

YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OPENING REINFORCEMENT ON 

STRUCTURAL BEHAVIOR IN REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS 

WITH OPENING 

 

Ali DEMİR1 ve Taha Yasin ALTIOK2 

 

 
 

ÖZET 

 
Yanal rijitliği yetersiz betonarme yapıların güçlendirilmesi kapsamında en sık tercih edilen 

yöntemlerden biri yetersiz betonarme çerçeve içerisine betonarme perdelerin eklenmesidir. 

Mimari zorunluluklar, tesisat boruları, havalandırma gerekliliği gibi sebepler güçlendirme 

perdelerinde boşluk oluşturmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu çalışmada, boşluklu betonarme 

güçlendirme perdelerinde, boşluk çevresinde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018’de 

bulunan boşluk donatısının bulunmasının yapısal davranışa olan etkisi incelenmiştir. Boşluk 

çevresinin donatılı ve donatısız durumları göz önüne alınarak tek açıklıklı, tek katlı ve 1/3 ölçekli 

2 adet numune üretilmiştir. Numunelere yatay yönde tekrarlı ve tersinir yükleme uygulanmıştır. 

Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre boşluk çevresindeki donatının yapının yatay 

yük taşıma kapasitesinde kayda değer bir artış meydana getirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelime: Güçlendirme, Boşluklu perde, Deneysel çalışma, Tekrarlı-tersinir yükleme 

 
ABSTRACT 

 
One of the most preferred methods in the scope of strengthening reinforced concrete structures 

with insufficient lateral rigidity is that reinforced concrete shear walls is placed into the 

insufficient reinforced concrete frame. Some causes like architectural necessities, installation 

pipes, ventilation requirements make it inevitable to create hollows in reinforcement shear wall. 

In this study, the effect of the presence of the reinforcement which is specified by the Turkish 

Building Earthquake Code-2018 around the gap in the the reinforced concrete reinforcement 

shear walls with gap on the structural behavior was investigated. Considering the reinforced 

and non-reinforced conditions of the surroundings of the hollow, 2 samples were produced as 

single span, single storey and 1/3 scale. Reversed-cycling loading was applied to the samples in 

the horizontal direction. According to the results obtained from the experimental studies, it has 

been determined that the reinforcement around the hollow creates a significant increase in the 

horizontal load carrying capacity of the structure. 

Keywords: Strengthening, Hollow shear wall, Experimental study, Reversed-cycling loading 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizin mevcut yapı stokunun büyük bir çoğunluğu herhangi bir deprem yönetmeliğine uygun 

olarak tasarlanmamış veya yapılmamıştır. Depremlerin mevcut teknolojiyle önceden tespit 

edilememesi, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesini ve mevcut yapıların kapasitelerinin 

arttırılmasını zorunlu kılmaktadır. Mevcut depreme karşı dayanıksız yapıların tümünün yenilenmesi 
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pratik olarak mümkün olmamakla birlikte ciddi maliyetler gerektirmektedir. Bu nedenle, yetersiz 

yapı stokunun ve hasarlı yapıların depreme karşı dayanıklı hale getirilebilmesi için, yönetmeliklerce 

belirlenen kapasite sınır şartlarını sağlamak üzere onarım ve güçlendirme çalışmaları gerekmektedir. 

Onarım, hasarlı bir yapının veya yapı elemanının görünüş, kullanılabilirlik, taşıma gücü ve diğer 

mukavemet ve statik özelliklerinin ön görülen bir güvenlik düzeyine ve yapının hasarsız özelliklerine 

kısmen veya tamamen geri getirmek amacıyla yapılan uygulamalardır. Güçlendirme, yapının yatay 

yük kapasitesini, sünekliğini, rijitliğini ve dayanımını önceki yapısal özelliklerinin üzerine çıkarmak 

için yapılan uygulamalardır. Onarım çalışmalarında, yapının önceden bir hasar alması beklenirken, 

güçlendirmede yapının hasarlı olması gerekmemektedir. Onarım ve güçlendirme işlemlerinin temel 

amaçları yapıların düşey ve yatay yük kapasitelerini rijitliklerini, sünekliğini ve deprem esnasında 

enerji tüketimini arttırmaktır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 (TBDY-2018)’de 

güçlendirme uygulamaları her taşıyıcı sistem türü için eleman ve bina sistemi düzeyinde olmak üzere 

iki farklı kapsamda değerlendirilmektedir. Eleman güçlendirmesi, binanın kolon, kiriş, perde, 

birleşim bölgesi gibi deprem yüklerini karşılayan elemanlarında dayanım ve şekil değiştirme 

kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak uygulanan işlemler olarak tanımlanmıştır. Sistem 

güçlendirmesi ise, binanın taşıyıcı sisteminin dayanım ve şekil değiştirme kapasitesinin arttırılması 

ve iç kuvvetlerin dağılımında sürekliliğin sağlanması, binaya yeni elemanlar eklenmesi, birleşim 

bölgelerinin güçlendirilmesi, deprem etkilerinin azaltılması amacıyla binanın kütlesinin azaltılması 

işlemleri olarak tanımlanmıştır. TBDY-2018’de binaların güçlendirilmesinin kapsamı olarak, 

deprem hasarlarına neden olacak kusurlarının giderilmesi, deprem güvenliğini arttırmaya yönelik 

olarak yeni elemanlar eklenmesi, kütle azaltılması, mevcut elemanlarının deprem davranışlarının 

iyileştirilmesi, kuvvet aktarımında sürekliliğin sağlanması türündeki işlemleri içerir” ifadesine yer 

verilmiştir. Güçlendirme uygulamalarında en sık tercih edilen yöntemlerinden biri çerçeve düzlemi 

içine betonarme perde eklenmesidir (Kara ve Altın, 2006). Yanal rijitliği ve dayanımı yetersiz 

betonarme sistemler, yerinde dökme betonarme perdeler ile güçlendirilebilir. Betonarme perdeler 

mevcut çerçevenin iç bölümüne veya düzleme bitişik olarak uygulanabilir. Ancak bu yöntemde, 

mevcut veya yeni yapılacak betonarme yapıların perde duvarlarında, kapı/pencerelerin 

yerleştirilebilmesi, tesisat borularının geçirilebilmesi veya havalandırma amacı ile boşluklar 

bırakılması gerekmektedir. Bu boşluklar, perdelerin rijitliklerinde ve taşıma kapasitelerinde önemli 

kayıplara sebep olabilir (Kwan vd., 1998). Bu yüzden, bu tip perde duvarlara sahip olan yapılar 

depremde beklenen performansı sergileyemeyerek çeşitli hasarlar alabilirler. Literatürde yetersiz 

betonarme çerçevelerin betonarme perde ve ön üretimli betonarme paneller ile güçlendirilmesi 

kapsamında boşluk yeri, boşluk boyutları ve ankraj özellikleri gibi bağlantı detaylarının da 

incelendiği çalışmalar bulunmaktadır (Klingner ve Bertero, 1978; Kahn ve Hanson 1979; Higashi 

vd., 1984; Aoyama vd., 1984; Altin vd., 1992; Anil ve Altin 2007; Wang ve Wang 2021; Zhang vd., 

2021). 

 

Bu çalışmada, tek açıklıklı, tek katlı ve 1/3 ölçekli yetersiz betonarme çerçevelerin boşluklu 

perdeler ile güçlendirilmesi ele alınmıştır. Bu kapsamda 2 adet yetersiz betonarme çerçeve üretilmiş 

ve benzer boşluk boyutlarının bulunduğu geleneksel yerinde dökme betonarme perde ile 

güçlendirilmiştir. Boşluklu perdelerden birinde, boşluk çevresinde herhangi bir özel donatı detayı 

bulunmamaktadır. Diğerinde ise boşluk çevresi TBDY-2018’de önerilen kolon donatısına benzer 

donatı elemanları kullanılarak, perdelerin boşlukları etrafında oluşan büyük asal gerilmeler 

karşılamaya çalışılan özel donatı detayını bulundurmaktadır. Burada, boşluklu betonarme perdelerde 

boşluk çevresinin TBDY-2018’de önerilen donatının yük taşıma kapasitesi ve enerji tüketimine olan 

katkısı deneysel olarak araştırılmıştır. 

 

 
MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışma kapsamında, yetersiz betonarme çerçevelerin boşluk çevresi özel donatılı ve donatısız 

betonarme perdeler ile güçlendirilmesinin yapısal performansa olan etkisi deneysel olarak 

incelenmiştir.  
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Deneysel Numunelerin Detayları ve Üretimleri 

 

Deneysel çalışma kapsamında 2 adet yetersiz betonarme çerçeve geleneksel yerinde dökme boşluklu 

betonarme perde ile güçlendirilmiştir. Yetersiz betonarme çerçevelerin donatı detayı, taşıyıcı sistem 

eleman boyutları, malzeme ve işçilik özellikleri 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 

büyüklüğündeki İzmir (Seferihisar-Sisam) depreminde göçen ve ağır hasar alan yapıların yapısal 

özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu amaç kapsamında yetersiz çerçeveler güçlü kiriş-zayıf 

kolon, yetersiz etriye, yetersiz beton dayanımı, uygun olmayan agrega kullanımı, hatalı etriye kanca 

açısı (90o) ve hatalı donatı yerleşimi yapılarak imal edilmiştir. Numunelerden birinin boşluk 

çevresinde özel bir donatı detayı bulunmamaktadır. Bu numune HRCSS-1 olarak isimlendirilmiştir. 

Diğer numunede ise boşluk çevresi TBDY-2018 koşullarına göre donatılandırılmıştır. Bu numune 

HRCSS-2 olarak isimlendirilmiştir. HRCSS-2 numunesi, HRCSS-1 numunesiyle beton, donatı, 

malzeme ve işçilik anlamında eşdeğerdir. HRCSS-2 numunesinin HRCSS-1 numunesinden tek 

farklı, boşluk çevresinin TBDY-2018’de belirtilen özel donatı detayının uygulanmasıdır. Bu numune 

ile TBDY-2018’in kullanıcılara önermiş olduğu boşluk çevresi donatı detayının, deneysel olarak 

yapısal davranışa etkisi incelenmiştir. HRCSS-1 ve HRCSS-2 numunesinin donatı detayları Şekil 

1’de verilmiştir.  

 

  
Şekil 1. Numune detayları 

 

Ölçüm Düzeneği-Yükleme Protokolü 

 

Deneyler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü-Yapı ve Deprem 

Mühendisliği Laboratuvarında bulunan güçlü betonarme duvar ve döşemeden oluşan rijit platform 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda ölçüm aletleri olarak yük hücresi ve deplasman 

ölçerler kullanılmıştır. Ölçüm düzlemini temsil eden örnek bir model Şekil 2’de verilmiştir. 

Quasistatic analizlerden en efektif sonuçları elde etmek için önemli parametrelerden biri de yükleme 

protokolüdür. Literatürde önerilmiş birçok yükleme protokolü bulunmaktadır. Yükleme protokolü, 

hidrolik aktüatörün kapasitesine ve deney numunesinin özelliklerine göre belirlenir. SAP2000 

programında yapılan statik itme analizlerine göre yetersiz çerçevelerin yük-yer değiştirme eğrileri 

belirlenmiştir. Elde edilen eğriler dikkate alındığında, tez kapsamına benzerlik gösteren çalışmalarda 

kullanılan ve uluslararası geçerliliği olan ACI-374 yükleme protokolünün en uygun olduğu kanaatine 

varılmıştır ve deneylerde bu protokol kullanılmıştır. ACI-374’e ait yükleme protokolü Şekil 3’te 

verilmiştir. 
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Şekil 2. Ölçüm düzeneği 

 

 
Şekil 3. Yükleme Protokolü 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Mevcut yetersiz betonarme çerçevelerin hepsinde malzeme özellikleri özdeştir. Bu durum, 

güçlendirme elemanları içinde geçerlidir. Deneysel çalışmalarda, uluslararası geçerliliği olan ACI 

yükleme protokolü uygulanmıştır. Yüklemeler deplasman kontrollü olarak sisteme tersinir ve tekrarlı 

olarak etki ettirilmiştir. Tüm numunelerde sistem elemanlarında büyük hasarlar meydana gelene 

kadar yüklemeye devam edilmiştir. Deney esnasında yüklemeler adım adım gerçekleştirilmiştir. 

Yükleme hızı çatlak genişliğinin değişiminin gözlemlenebileceği şekilde ayarlanmıştır. Her 

çevrimde deney numunesi kontrol edilip yeni oluşan veya önceden oluşup genişlemesi devam eden 

çatlakların kontrolü yapılmıştır. Kolon üstlerine hidrolik kriko yardımıyla kolonların taşıma 

kapasitelerinin yaklaşık %15’i kadar (0.15x Ac x Cbeton = 0.15 x (100x150) x 15=33.7 kN) eksenel 

yük verilmiştir. Numunelere ait deney öncesi ve sonrası fotoğraflar Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Numunelerin deney öncesi ve sonrası görüntüleri 

 

 

BULGULAR 

 
Deneysel çalışmalar ile tersinir ve tekrarlı yükler altında numunelerin yük-deplasman eğrileri elde 

edilmiştir (Şekil 5). Zarf eğrileri, ilgili numunelerin deneysel yük-deplasman değerleri kullanılarak 

oluşturulan histerezis eğrilerinden elde edilmiştir. Bu eğrilerin, her bir çevrimdeki maksimum yüke 

denk gelen noktaları belirlenerek zarf eğrileri oluşturulmuştur. Çalışmada, Park R yöntemi 

kullanılarak, numunelerin akma noktaları belirlenmiştir (Park ve Paulay, 1975). Göçme deplasmanı 

(∆u), maksimum yükte (Pmax) %15’lik düşüşe karşılık gelen deplasman noktasıdır. Şekil 6’da 

numunelerin zarf eğrileri ve Tablo 1’de yük taşıma kapasitesi değerleri verilmiştir.  Numunelerin 

itme ve çekme için, maksimum yatay yüke ve göçme yüküne kadar olan kümülatif enerji tüketimleri 

Şekil 7 ve Tablo 2’de verilmiştir. Maksimum yatay yük kapasite verilerine göre HRCSS-2’nin 

HRCSS-1’den itme yönünde %18.15, çekme yönünde ise %14.72 daha fazla yük taşımıştır. Her iki 

yönde de maksimum yükler yaklaşık olarak benzer tepe deplasmanlarında oluşmuştur. Toplam enerji 

tüketim kapasitelerine göre, maksimum yüke kadar olan bölümde itme yönünde HRCSS-1 numunesi 

HRCSS-2 numunesinden %8.2 daha fazla yük tüketir iken çekme bölgesinde HRCSS-2 numunesi 

HRCSS-1’den %9.7 daha fazla enerji tüketmiştir.  
 

 
(a) HRCSS-1                                                                 (b) HRCSS-2 

Şekil 5. Yük-Deplasman eğrileri 
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Tablo 1. Maksimum yatay yük ve tepe deplasmanı 

 

 

Numune 

Max. yatay yük 

tepe deplasmanı 

(mm) 
Max. yatay yük 

(kN) 

İtme Çekme İtme Çekme 

HRCSS-1 13.71 -12.28 270.93 -247.15 

HRCSS-2 12.26 -14.39 320.11 -283.52 

Şekil 6. Zarf eğrileri  

 

 Tablo 2. Kümülatif toplam tüketilen enerji 
 

Numune 

Kümülatif toplam tüketilen enerji 

İtme Çekme 

Max. 

Yükte 

Göçme 

Yükte 

Max. 

Yükte 

Göçme 

Yükte 

HRCSS-1 2122.18 4137.08 1856.85 4031.86 

HRCSS-2 1961.46 3862.05 2037.25 2859.49 

Şekil 7. Kümülatif tüketilen enerji grafiği   

 

 
SONUÇ 

 

Bu çalışmada, boşluklu betonarme güçlendirme perdelerinde boşluk çevresinin TBDY-2018’de 

bulunan donatı detayına göre imal edilmesinin yük taşıma kapasitesine ve kümülatif enerii 

tüketimine olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre boşluk çevresindeki donatının yük 

taşıma kapasitesine itme ve çekme yönü için ortalama olarak %16.4 arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

deneysel çalışma sürecinde, boşluk çevresinde donatının bulunmaması durumunda ilk çatlakların 

boşluk köşelerinde oluştuğu gözlemlenmiştir. Ayrıca boşluk çatlakları, boşluk çevresinin donatılı 

olması durumuna göre daha küçük deplasmanlarda oluşmuştur. Kümülatif enerji tüketimlerine göre 

numuneler arasında önemli oranda değişiklik gözlenmemiş olsa da maksimum yüke kadar olan 

bölgede itme yönü için HRCSS-1 numunesi, çekme yönünde ise HRCSS-2 numunesinin daha çok 

enerji tükettiği tespit edilmiştir. 
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SAC LEVHALARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME 

DÖŞEMELERİN EĞİLME DAVRANIŞI 
 

FLEXURAL BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE SLABS 

STRENGTHENED WITH THIN PLATES  
 

Şule BAKIRCI ER1  

 

 

 

ÖZET 

 
Sac plakalar, yapısal elemanların güçlendirilmesinde kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeler 

çeşitli yöntemlerle kirişlere, tuğla dolgu duvarlara ankre edilerek elemanların taşıma 

kapasiteleri ve süneklikleri artırılmaktadır. Yapısal elemanlarda süneklik kapasitesinin artması, 

enerji yutma kapasitesini artırararak yapısal elemanların kırılmadan deforme olabilmesini 

sağlamaktadır. Bu çalışmada döşeme elemanlarının sac levhalarla güçlendirilmesine karar 

verilmiş ve bir deneysel çalışma planlanmıştır. Çalışmada 120 mm kalınlığında, 600 mm 

genişliğinde ve 2500 mm uzunluğunda 9 adet döşeme elemanının eğilme altında davranışı 

incelenecektir. Döşeme elemanları 1 mm kalınlıgında sac levhalarla güçlendirilecektir. Bulon 

sıklığı, uygulama yüzeyi parametre olarak incelenecektir.  Beton basınç dayanımı 25 MPa 

olacaktır. Elemanların 4 noktalı eğilme altında yuk-deformasyon ilişkileri incelenip, süneklik, 

enerji tüketme kapasiteleri üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. 

 Anahtar kelimeler: Güçlendirme, döşeme, düz levha, eğilme, betonarme, sehim, süneklik, enerji 

tüketme, donatı, kullanılabilirlik 

 

ABSTRACT 

 
Steel plates are materials used in the reinforcement of structural members. These materials are 

anchored to beams and brick infill walls by various methods to increase the bearing capacity 

and ductility of the elements. The increase in the ductility capacity of the structural elements 

increases the energy absorption capacity and ensures that the structural elements can be 

deformed without failure. In this study, it was decided to strengthen the slab elements with steel 

plates and an experimental study was planned.  The behavior of 9 slab elements with 120 mm 

thickness, 600 mm width and 2500 mm length under bending will be examined.  Elements will 

be reinforced with 1 mm thickness steel plates. Bolt space, application surface will be examined 

as parameters. Concrete compressive strength will be 25 MPa. Load-deformation relations of 

the elements under 4-point bending will be examined and evaluations will be made on their 

ductility and energy consumption capacities. 

Keywords: Strengthenıng, slab, Steel plate, bending, reinforced concrete, displacement, 

ductility, energy absorbtion, reinforcement, servicibility. 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Betonarme taşıyıcı sistem elemanlarından döşemeler, eğilmeye karşı çeşitli yöntemlerle 

güçlendirilerek yük taşıma kapasiteleri ve süneklikleri artırılmaktadır. Döşeme elemanlarını 

güçlendirmek amacıyla literatürde yapılan deneysel ve analitik çalışmalar mevcuttur[1-6]. Bu 

çalışmada doğrudan sac levhalar kullanılarak eğilme davranışları incelenecektir. Bu çalışmada çelik 

                                        
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Ünv.Müh. ve Mim Fak. İnşaat Müh. Böl, Kırıkkale, sulebakircier@kku.edu.tr 
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sac levhalar kullanılarak döşemelerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar, 

sac levhalarla güçlendirilmiş yapısal elemanların sünekliklerinin, enerji yutma kapasitelerinin ve 

deformasyon yapabilme yeteneklerinin arttığını göstermiştir. Bu noktadan yola çıkılarak betonarme 

döşemeler üzerine sac levhalarla güçlendirilmiş elemanların eğilme altında davranışları 

incelenecektir. Yöntemin başarılı olması durumunda gerçek yapılardaki betonarme döşemelere de 

uygulanabilecektir. Böylece mevcut yapı stoğunun eleman bazında güçlendirilmesinde ülke 

ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır.  

 

Yöntem 

 

Çalışmada 600 mm genişliğinde 120 mm yuksekliğinde ve 2500 mm boyunda 9 adet betonarme 

döşeme hazırlanacaktır. Bu elemanlardan bir tanesi referans elemanı olacak, kalan 8 tanesi alt ve üst 

yüzlerinden iki farklı sac levhayla güçlendirilerek yükleme çerçevesinde 4 noktalı  eğilme altında 

test edilecektir. Sac levhalar bulonlarla döşemeye bağlanacaktır. Tüm elemanlarda kullanılacak 

beton sınıfı C25 tir. Tüm döşemelerde alt yüzde iki doğrultuda ϕ8/150 donatı kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 1. Yükleme Sistemi 

 

 
Şekil 2. Döşeme Boyutları 
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Şekil 3. Donatı Detay Çizimi 

Ele alınacak parametreler şöyledir: 

• Uygulama yüzeyi 

• Bulon aralığı 

 

Deney elemanlarının adları ve özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Deney elemanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemanların Adlandırılması: 

Deney elemanları; kullanılacak çelik levha kalınlığını, bulon aralığını, levhanın uygulanma yüzeyini 

temsil edecek şekilde isimlendirilmiştir. Adlandırmada ilk harf referans veya güçlendirme elemanı 

olduğunu, ilk rakam çelik levha kalınlığını, sonraki LC veya SC harfleri levhanın tesviye üzerine 

(levelling concrete LC) veya beton plağı üzerine (slab concrete SC) olduğunu, ardından gelen rakam 

ise bulon aralığını göstermektedir.  
 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada çelik sac levhalar kullanılarak döşemelerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Elemanlar 

eğilme altında test edilecek ve yük deplasman eğrileri incelenip, süneklikleri, enerji tüketme 

kapasiteleri ve eğilme davranışları hakkında tablo ve grafıkler yardımıyla değerlendirmeler  

yapılacaktır. 

Eleman Adı Delikli 

Levha 

Kalınlığı 

Uygulama Yüzeyi Bulon Sıklığı 

RE --- --- --- 

S1LC120 1 mm Tesviye üzerine 120 mm 

S1LC240 1 mm Tesviye üzerine 240 mm 

S1LC360 1 mm Tesviye üzerine 360 mm 

S1LC480 1 mm Tesviye üzerine 480 mm 

S1SC120 1 mm Beton plağının üzerine 120 mm 

S1SC240 1 mm Beton plağının üzerine 240 mm 

S1SC360 1 mm Beton plağının üzerine 360 mm 

S1SC480 1 mm Beton plağının üzerine 480 mm 
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SÜRTÜNME KESMESİNİN DENEYSEL OLARAK İRDELENMESİ 
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FRICTION SHEAR 
 

Bengi AYKAÇ1, Eray ÖZBEK2, Meryem BÖCEK3, Duygu GENÇ4, Sabahattin AYKAÇ5 

 

 

 

ÖZET 

 
Betonarme yapıların özellikle düşey taşıyıcıların sertleşmiş yüzeye temas eden yüzlerinde soğuk 

derz oluşur ve temas yüzeyleri arasında olabilecek hareketlerin engellenmesi için sürtünme-

kesme dayanımının beklenen kesme kuvvetinden büyük olması istenir. TS500’de bu hesabın nasıl 

yapılacağı belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte, kesme kuvveti ile birlikte eksenel basıncın da olduğu 

durumlarda kesme-sürtünme donatısının azaltılabileceği belirtilmekle birlikte bunun nasıl 

yapılacağına değinilmemiştir. Bu çalışmada betonarme kolonlar için eksenel basıncın da olduğu 

durumunda sürtünme-kesme dayanımının nasıl değişeceği ve sürtünme-kesme dayanımının 

hangi durumlarda ne kadar önemsenmesi gerektiği belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme kolon, Sürtünme kesmesi 

 

ABSTRACT 

 
Especially on the faces of the vertical carriers of reinforced structures that come into contact 

with the hardened surface, cold joints are formed and it is desired that the friction-shear strength 

be greater than the expected shear force in order to prevent possible displacements between the 

contact surfaces. How to do this calculation is specified in Turkish Code-TS500. Within TS500, 

it is stated that shear-friction reinforcement can be reduced in cases where axial pressure is 

present along with shear force, but how this can be done is not described. In this study, it will be 

tried to determine how the friction-shear strength will change in case of axial pressure for 

reinforced concrete columns and how much importance should be given to the friction-shear 

strength in which cases. 

Keywords: Reinforced concrete column, Friction shear  

 

 

 

GİRİŞ 

 

Geleneksel betonarme konut veya hizmet binası türü yapılarda genellikle bir katın döşemesi dökülüp 

sertleştikten sonra bir üst kat kolonları bu serleşmiş döşeme yüzeyine konumlandırılarak dökülür. 

Bazen de önce kolonlar dökülür, yeterli dayanımı aldıktan sonra da kiriş ve döşemeler mevcut 

kolonların üzerinde oluşturulur. Buna bağlı olarak farklı zamanlarda dökülmüş elaman ara 

yüzeylerinde soğuk derzler oluşur. Tasarımcılar özellikle deprem gibi ana kuvvetlerin soğuk derz 

yüzeyine paralel olduğu durumlarda bir kayma olup olmayacağı kaygısı ile hesap yapar ve 

gerekiyorsa ilave önlem alırlar. TS500 de sürtünme-kesmesi ile ilgili hesap esasları verilmiş ve 

eksenel basınç durumunda kesme-sürtünme donatısının azaltılabileceği belirtilmiştir. Bu, eksenel 

basınç durumunda sürtünme-kesme dayanımının artacağı anlamına da gelmektedir. Ancak TS500’de 

bu hesabın nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi sunulmamıştır. TS500’ de sürtünme-kesme dayanımı 
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(Vr), kesme-sürtünme donatısı Awf ’nin akma dayanımının belirli bir sürtünme katsayısı (μ) ile 

çarpımından bulunmakta ve sürtünme-kesme dayanımının beklenen en büyük tasarım kesme 

kuvvetinden büyük ya da en azından eşit olması istenmektedir, Denklem-1, (TS500 Denklem8.8). 

Hesaplardaki kesme-sürtünme donatısı Awf, kayma düzlemine dik donatı olup kolonlardaki toplam 

boyuna donatı alanına karşı gelmektedir. Ayrıca TS500’de beklenen tasarım kesme kuvvetinin 

Denklem-2’deki şartı sağlanması da istenmektedir. Denklem-2’deki üst sınır değer hesaplanırken 

beton sınıfı ne olursa olsun tasarım basınç dayanımının en fazla 25 MPa alınabileceği konusunda da 

bir sınırlama bulunmaktadır. Yani TS500’e göre karakteristik basınç dayanımı fck=1.5x25=37.5 MPa 

değerinden büyük olan beton sınıfları için fcd=25 MPa alınmalıdır.      

 

 

𝑉𝑟 = 𝐴𝑤𝑓 . 𝑓𝑦𝑑 . 𝜇 ≥  𝑉𝑑                                                            (1) 

 

𝑉𝑑 ≤ 0.2𝑓𝑐𝑑 . 𝐴𝑐                                                                       (2) 

 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde (TBDY) sürtünme-kesme dayanımı Denklem-3 ile 

(TBDY, Denklem-7.19) tanımlanmakta ve kesme kuvvetinin (Ve) Denklem-3’teki sınırları sağlaması 

istenmektedir. TBDY, Denklem-7.19 aşağıda TS500’deki notasyonlara uyarlanarak verilmiştir. Bu 

hesaplardaki kesme-sürtünme katsayısı (μ) Tablo-1’den alınacaktır, (TS500, Çizelge 8.1). 

 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑟 = 𝑓𝑐𝑡𝑑. 𝐴𝑐 + 𝐴𝑤𝑓 . 𝑓𝑦𝑑. 𝜇                                                              

 

𝑉𝑑 ≤ 𝑚𝑖𝑛[0.2𝑓𝑐𝑘 . 𝐴𝑐; (3.3 + 0.08𝑓𝑐𝑘)𝐴𝑐]                                   (3) 

 

 

Tablo 1. Değişik durumlar için kesme-sürtünme katsayısı (TS500, Çizelge-8.1) 

Birdöküm beton (monolitik)  μ=1.4 

Sertleşmiş beton ile yeni betonun birleştiği yüzeylerde  

Pürüzlendirilmiş yüzey (pürüz ≥ 5 mm)  

Pürüzlendirilmemiş yüzey  

μ=1.0 

μ=0.6 

Çelik profil ve betonun birleştiği yüzeylerde  μ=0.7 

 

Sürtünme-kesme dayanımı hesaplanırken her iki yönetmelik arasındaki en temel fark TS500 

de beton tasarım çekme dayanımının hesaba katılmamasıdır. 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Betonarme kolonlar için sürtünme-kesme dayanımının eksenel basınç kuvvetlerinin olduğu ve 

olmadığı durumlarda nasıl değiştiğinin belirlenmesi için kapsamlı sayılabilecek bir deneysel çalışma 

planlanmıştır. Çalışmada eksenel yük düzeyi, donatı oranı ve yüzey pürüzlülüğü parametre olarak 

ele alınmıştır. Bu parametrelerin ölçütleri aşağıda sıralanmıştır. 

 

Eksenel Yük Düzeyi (n1=0, n2=0.20 ve n3=0.40) 

 

Betonarme kolonlar için bina deprem yönetmeliğinde karakteristik basınç dayanımı ile hesaplanan 

eksenel yük oranının n=0.40 değerini geçmesi istenmemektedir. Sürtünme-kesme dayanımının 

eksenel basınç kuvvetleri ile arttığı bilinmektedir. Eksenel çekme durumu bu çalışmanın kapsamı 

dışındadır. Dolayısıyla sürtünme-kesme dayanımının en düşük olduğu eksenel yük oranının 0 (sıfır) 

yani hiç eksenel yük olmadığı durum olacağı açıktır. Dolayısıyla eksenel yük oranları bu iki uç sınır 

arasında alınacaktır. Bu çalışmada araştırılması düşünülen eksenel yük oranları iki sınır değer ile üst 

sınırın yarısı olarak yani n1=0, n2=0.20 ve n3=0.40 olarak seçilecektir. 

 

Boyuna Donatı Oranı (ρ1=0.01, ρ2=0.02 ve ρ4=0.04) 
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Betonarme kolonlarda sürtünme-kesmesinin soğuk derz yüzeylerinde olması beklenmektedir. 

Dolayısıyla bu yüzeylere dik olan boyuna donatılar aynı zamanda kesme-sürtünme donatısı olarak 

çalışacaktır. Yani TS500’e göre sürtünme-kesme dayanımı sadece kolon boyuna donatıları ile 

hesaplanmaktadır. TBDY’de ise sürtünme-kesme dayanımı TS500 ile bulunan değere kolon alanının 

çekme dayanımı da eklenerek bulunmaktadır. Geleneksel yapılardaki beton sınıfları C25 ile C30 

arasında değişmektedir. Bu nedenle çalışmada beton sınıfı parametre olarak ele alınmayacak ve tüm 

elemanlarda C25 beton sınıfı kullanılacaktır. 

Kolonlarda boyuna donatının alt ve üst sınırları sırasıyla 0.01 ve 0.04 tür. Çalışmada her iki 

donatı oranının yanı sıra üst sınırın yarısı olan 0.02 donatı oranı da irdelenecektir. Yani donatı 

oranları ρ1=0.01, ρ2=0.02 ve ρ4=0.04 olarak seçilecektir. 

Ancak hem çalışmanın hacmini sınırlı tutmak için hem de yüksek donatı oranlarında eksenel 

yük oranının düşük olamayabileceği düşüncesi ile donatı oranlarının 0.04 olduğu kolonlarda düşük 

eksenel yük düzeyleri irdelenmeyecektir.  

 

Yüzey Pürüzlüğü (μ1 = 0.6, μ2 = 1.0) 

 

Sürtünme-kesme dayanımını etkileyebilecek en önemli parametrelerden birinin de soğuk derz 

yüzeyinin pürüzlüğü olduğu açıktır. TS500 de yüzey pürüzlüğü kesme-sürtünme katsayısı (μ) ile 

hesaplara katılmaktadır. Sürtünme-kesme dayanımı, kesme-sürtünme donatısı akma dayanımının μ 

ile çarpımından bulunmaktadır. Tablo-1’de çeşitli durumlar için alınacak kesme-sürtünme katsayıları 

verilmiştir. Çelik profil ile betonun birleştiği yüzeyler bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Monolitik 

dökümler için ise bir yüzey hazırlığı gerekmemektedir. Dolayısıyla çalışmada sadece beton ile 

betonun birleştiği yüzeyler ele alınacaktır. Buna göre pürüz derinliği 5 mm’den büyük veya eşit ise 

μ = 1.0 alınmakta, değilse μ = 0.6 alınmaktadır. İki uç durumdaki davranışın ortaya konabilmesi için 

yüzeylerden birinde pürüz derinliği sıfır alınacak (plywood kalıp yüzeyi), diğerinde ise en az 5 mm 

yapılacaktır. 

 

Çalışmanın Kapsamı Dışında Bırakılacak Parametreler 

 

Mevcut olanaklar nedeniyle çalışma kapsamı sınırlı tutulacaktır. Çalışmada önemli sayılabilecek 

fakat zorunlu olarak kapsam dışı bırakılacak parametrelerden bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

- Donatı çapı 

Donatının eğilme, kayma rijitliğinin davranışa etkisi 

 

- Etriye sıklığı ve ilk etriyenin temas yüzeyine mesafesi 

Etriye sıklığı ve ilk etriyenin kayma düzlemine mesafesi boyuna donatı kaldıraç etkisini 

önemli ölçüde değiştirebilmektedir.  

 

- Donatı dizilimi 

Kayma doğrultusuna paralel dizilmiş donatıların dik doğrultuda dizilmiş donatılara göre 

daha etkili olabileceği düşünülmektedir. 

 

- Kesme kolu uzunluğu 

Kolonlarda kesme kolu kısaldıkça kesme kuvvetleri artacaktır. 

 

- Beton çekme dayanımı 

Temas yüzeyindeki ilk direncin yitirilme notasını öteleyebilecektir. 
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DENEY ELEMANLARI ve ADLANDIRMA 

 

Mevcut olanaklar çerçevesinde deney elemanı ölçeği λ=1/2 olarak seçilmiştir. Çalışmada 

kolonlar rijit sayılabilecek 400/400 mm kesitindeki beton bloklar arasında yatay olarak oluşturulacak 

böylece her kolon için, aynı eksenel yük düzeyinde, biri pürüzsüz diğeri pürüzlü olmak üzere iki 

sürtünme-kesme düzlemi incelenebilecektir. Çalışmada 200/200 mm kesitinde toplam 16 kolon, 32 

kesme yüzeyi irdelenecektir. Bunların yarısı kıyaslama yapabilmek için referans elemanı olarak 

hazırlanacak ve rijit beton kütle ile birlikte dökülecektir. Diğer kolonların önceden sadece donatıları 

yerleştirilecek rijit beton kütleler dayanımını aldıktan sonra da betonları dökülecektir. Bu kolonlar 

dökülmeden önce temas yüzeylerinin birinin pürüzlü (pürüz derinliği en az 5 mm) diğerinin pürüzsüz 

(pürüz derinliği sıfır) olması sağlanacaktır. Tablo-1’de deney elamanları ve özellikleri verilmiştir. 

 

Tablo 2. Deney elemanı özellikleri 

Deney No Kesit Tipi 
Donatı 

Oranı 

Seçilen 

Donatı 

Eksenel 

Yük oranı  

Pürüz 

derinliği 
Kesit Adı 

1 S1 0.01 8Ø8 0 < 5 mm S100 

2 S1 0.01 8Ø8 0 > 5 mm R100 

3 S1 0.01 8Ø8 0 Birdöküm RS100R 

4 S1 0.01 8Ø8 0 Birdöküm RS100L 

5 S1 0.01 8Ø8 0.2 < 5 mm S120 

6 S1 0.01 8Ø8 0.2 > 5 mm R120 

7 S1 0.01 8Ø8 0.2 Birdöküm RS120R 

8 S1 0.01 8Ø8 0.2 Birdöküm RS120L 

9 S1 0.01 8Ø8 0.4 < 5 mm S140 

10 S1 0.01 8Ø8 0.4 > 5 mm R140 

11 S1 0.01 8Ø8 0.4 Birdöküm RS140R 

12 S1 0.01 8Ø8 0.4 Birdöküm RS140L 

13 S2 0.02 10Ø10 0 < 5 mm S200 

14 S2 0.02 10Ø10 0 > 5 mm R200 

15 S2 0.02 10Ø10 0 Birdöküm RS200R 

16 S2 0.02 10Ø10 0 Birdöküm RS200L 

17 S2 0.02 10Ø10 0.2 < 5 mm S220 

18 S2 0.02 10Ø10 0.2 > 5 mm R220 

19 S2 0.02 10Ø10 0.2 Birdöküm RS220R 

20 S2 0.02 10Ø10 0.2 Birdöküm RS220L 

21 S2 0.02 10Ø10 0.4 < 5 mm S240 

22 S2 0.02 10Ø10 0.4 > 5 mm R240 

23 S2 0.02 10Ø10 0.4 Birdöküm RS240R 

24 S2 0.02 10Ø10 0.4 Birdöküm RS240L 

25 S4 0.04 14Ø12 0.2 < 5 mm S420 

26 S4 0.04 14Ø12 0.2 > 5 mm R420 

27 S4 0.04 14Ø12 0.2 Birdöküm RS420R 

28 S4 0.04 14Ø12 0.2 Birdöküm RS420L 

29 S4 0.04 14Ø12 0.4 < 5 mm S440 

30 S4 0.04 14Ø12 0.4 > 5 mm R440 

31 S4 0.04 14Ø12 0.4 Birdöküm RS440R 

32 S4 0.04 14Ø12 0.4 Birdöküm RS440L 

 

Deney elemanı adlandırılması aşağıdaki gibi yapılmıştır. Adlandırmanın ilk iki harfi RS 

değilse ilk harf yüzey pürüzlüğünü göstermektedir. 

 

R : Pürüzlü yüzey (Rough surface) 

S : Pürüzsüz yüzey (Smoot surface) 
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Adlandırmadaki ilk rakam donatı yüzdesini, takip eden iki rakam karakteristik dayanımla 

hesaplanan yük oranı yüzdesini göstermektedir. Örneğin temas yüzeyi pürüzsüz, donatı oranı %2 ve 

eksenel yük oranı %40 olan elamanın adı S240 olacaktır. Sonradan dökülmüş her elemana karşı bir 

referans elamanı hazırlanacaktır. Referans elemanlarının adları RS ile başlayacak ve sol veya sağ ucu 

temsilen L (Left) veya R (Right) ile bitecektir. 

 

 

DENEY SİSTEMİ 

 

Deneylerde test edilen kolonlar, düşey olarak yerleştirilmiş ve göreceli olarak rijit sayılabilecek beton 

kütleler arasına yatay olarak yerleştirilecektir. Bunun için yan yana olan 2 rijit bloğun hemen 

paralelinde 2 rijit blok daha olacak ve bunlar her cepheden birbirlerine 2 adet kolonla bağlanacaktır. 

Yani her 4 rijit blokta 8 adet kolon ve 16 adet sürtünme-kesme düzlemi test edilecektir. Böylece 

olabildiğince az sayıdaki rijit blok ile çok sayıda sürtünme-kesme düzlemi test edilecektir. Her 

cephedeki kolonlardan üsttekinin sol ucu pürüzsüz, sağ ucu pürüzlü olarak imal edilecek ilk döküm 

sırasında bunların donatıları yerleştirilecek fakat betonları sonradan dökülecektir. Alttaki kolon ise 

üsttekinin referans elemanı olacak ve betonu rijit beton bloklarla birlikte dökülecektir. Hem soğuk 

derzli hem de referans elamanı aynı anda test edilecektir. Böylece referans elemanla, soğuk derzli 

elemanlardaki davranış ve dayanım farkları eş zamanlı olarak gözlenebilecektir. Öncelikle kolonlara 

uygulanacak eksenel yükler kolon köşelerine yerleştirilecek olan bulonlara ard-germe verilerek 

sağlanacaktır. Daha sonra çift etkili bir kriko ile tüm elemanlara artan adımlarla tersinir tekrarlanır 

yük uygulanacak ve kesmenin soğuk derzde oluşmasını zorlamak için eleman ortasında rijit çelik 

plakalar kullanılacaktır. 

Uygulanan yükün büyüklüğü elektronik yağlı manometre ile ölçülecektir. Kesitlerden birisi 

kapasitesine ulaştığında bu kesit için destekleyici önlem alındıktan sonra diğer kesitler kapasitesine 

ulaşıncaya kadar yüklemeye devam edilecektir. Her sürtünme-kesme düzleminin düzlem 

doğrultusundaki olası hareketlerini ölçmek için sürtünme-kesme düzlemine 1 adet LVDT 

yerleştirilecektir (D3, D4, D5, D6). Kolon ortalarının yük doğrultusundaki hareketleri ise D1 ve D2 

LVDT ’leri ile ölçülecektir. Tüm yük ve ötelenme okumaları değerlendirilmek üzere eş zamanlı 

olarak bilgisayara kaydedilecektir. Yük ve ölçüm sistemi Şekil-1’de gösterilmiştir. 
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BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE ÇEKİNCELER 

 

• Öncelikle referans elemanlarının yapılması yönünde çekinceler bulunmaktadır. Başarı 

ölçütü referans elemanlar mı olmalıdır yoksa ortalama dayanımlarla hesaplanan TS500 ve 

TBDY denklemleri mi olmalıdır? Eğer ikincisi ise bu deney hacmini yarı yarıya azaltacaktır. 

 

• Ayrılmaların sürtünme-kesme düzleminden oluşumunu zorlamak için kolon ortalarında rijit 

çelik plakaların kullanımı tartışılabilecek bir konudur. 

 

• Pürüzsüz soğuk derzlerde pürüz derinliği sıfır mı alınmalıdır, yoksa 5 mm’den küçük makul 

bir değer mi alınmalıdır? Sıfır pürüz derinliği TS500 de tanımlanan sınır bir değerdir. Ancak 

gerçekte olması pek olası değildir.  

 

• Kapasiteye ulaşılması için hidrolik kriko kapasitesinin 2000 kN civarında olması 

gerekmektedir. Bu hem çok tehlikeli bir yük düzeyidir hem de bu ölçüdeki yükü aktaracak 

birleşim elemanları için başarılı bir taraşım yapılması gerekmektedir.   

 

 

SONUÇ 

 

Çalışmada bir sonuca ulaşılabilmesi için deney sisteminin başarılı ve ulaşılan sonuçların anlamlı 

olması gerekmektedir. Aksi takdirde deney sistemi yeniden tasarlanacaktır. Deneylerden elde edilen 

sonuçlar ilave deneylerin yapılmasını gerektirecekse bu deneyler de yapıldıktan sonra ulaşılan 

sonuçlar bilimsel platformlarda paylaşılacaktır. 
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YAPILARIN TİTREŞİM FREKANSLARININ FAZ TEMELLİ OPTİK 

AKIŞ YÖNTEMİYLE TESPİTİ 
 

DETERMINING THE VIBRATION FREQUENCIES OF STRUCTURES BY 

PHASE-BASED OPTICAL FLOW METHOD 

 

Ferit YARDIMCI 1 ve Cem YALÇIN 2 

 
 

 

ÖZET 

 
Gerçek yapıların titreşimlerinin video ile ölçülmesi için hassas bir görüntü işleme metoduna 

ihtiyaç vardır. Bu çalışmada faz temelli optik akış prensipleri kullanılarak MATLAB ortamında 

bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım video kayıtlarındaki küçük hareketleri tespit 

edebilmektedir. Bu yazılımda 2 farklı video incelenmiş (metal çerçeve, FSM köprüsü) ve 

videolardaki yapıların modal frekansları elde edilmeye çalışılmıştır.  Videolarda elde edilen 

sonuçlar literatürdeki verilerle ya da başka ölçümlerle kıyaslanmıştır. Gözle görülebilecek 

herhangi bir hareketi olmayan bu yapılardan anlamlı titreşim sinyalleri elde edilebilmiştir. Bu 

sinyallerin frekans alanındaki tepe noktaları kıyaslandıkları diğer verilerle örtüşmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Faz temelli optik akış, gerçek yapı titreşimleri, FSM köprüsü, bilgisayar 

görüşü 

 

ABSTRACT 

 
A sensitive image processing method is needed to measure the vibrations of real structures. In 

this study, a software was developed in MATLAB environment by using phase-based optical flow 

principles. This software can detect small movements in video recordings. In this software, 2 

different videos (metal frame, FSM bridge) were examined and the modal frequencies of the 

structures in the videos were tried to be obtained. The results obtained in the videos were 

compared with the data in the literature or with other measurements. Significant vibration 

signals could be obtained from these structures, which do not have any visible movement. The 

peaks in the frequency domain of these signals coincide with the other data to which they are 

compared. 

Keywords: Phase based optical flow, real structure vibrations, FSM bridge, computer vision 

 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

 

Yapıların dinamik özelliklerinin tespiti için pek çok yöntem vardır. Günümüzde yaygın olarak 

kullanılan yöntem ivmeölçerlerle titreşim sinyallerini algılama yöntemidir. Buna alternatif olarak 

video kameralarla yapılan ölçümler de vardır. Video kamera teknolojileri eskiye kıyasla son derece 

gelişmiş ve yaygın hale gelmişlerdir. Bu yöntemle ölçüm yapmanın birçok avantajı vardır. 

İvmeölçerlere göre çok daha ucuz olan bu yöntem sayesinde, tek bir cihaz ile yapının bir cephesinin 

tamamının titreşimi ölçülebilir. İvmeölçerler ve benzeri geleneksel sensörlerin yerleştirilmesi gibi 

fiziksel zorlukların olmaması da bu yöntemin en önemli avantajlarından birisidir. Ayrıca, 

yaygınlaşan video kamera kullanımı, cep telefonlarının git gide yükselen kamera teknolojileri 

sayesinde, bu ölçüm yöntemi için gereken aygıtların tedariki oldukça kolaylaşmıştır. 

                                        
1 Türk Alman Üniversitesi /İSTANBUL yardimci@tau.edu.tr 
2 Boğaziçi Üniversitesi/İSTANBUL yalcince@boun.edu.tr 
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Video kamera ile ölçümün en büyük dezavantajı ise hassasiyetin diğer ölçüm yöntemlerine 

göre nispeten daha düşük olmasıdır. Dinamik özellikleri bilinmek istenen birçok yapı oldukça rijittir. 

Titreşimleri gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Bu küçük titreşimlerin tespiti adına, birçok 

araştırmacı, bilgisayar görüşü (Computer Vision) alanında yapılan çalışmalardan istifade etmiştir 

(Baqersad vd., 2017). Günümüzde video temelli yapı titreşimi ölçümünde kullanılan yöntemlerin iki 

farklı yaklaşıma dayanmaktadır. Bu yaklaşımlardan birincisi belli bir hedefe ait piksel değerlerinin 

video karelerinde takibi üzerine kuruludur. Dijital imaj korelasyonu (Yu vd., 2019) ve şablon eşleme 

(Xu vd., 2018) gibi yöntemler bu yaklaşımı kullanmışlardır. İkinci bir yaklaşım ise, belli bir pikselde 

değişim gösteren piksel yoğunluğu incelenerek hareketin tespiti üzerine kuruludur. Bu yaklaşım 

küçük hareketlerin yüksek bir hassasiyetle tespit edilmesinde oldukça başarılı olmuştur. Optik Akış 

ve Kanade-Lukas-Tomasi (KLT)gibi sıkça kullanılan algoritmalar uygulamalar, bu yaklaşım üzerine 

inşa edilmiştir (Yan vd., 2022, Morlier vd., 2010). Bu yaklaşımın başka bir uygulaması da faz temelli 

optik akış tahminidir (Fleet ve Jepson, 1990). Son yıllarda büyük bir ilgi uyandıran hareket büyütme 

(Chen vd., 2014) çalışmalarında da bu uygulama kullanılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı faz temelli optik akış prensiplerine dayanarak bir yazılım geliştirmek 

ve bu yazılım aracılığıyla deneysel ve gerçek yapıların gözle görülmeyen küçük titreşimlerini elde 

etmektir. Çalışmanın kapsamı bu yapıların mod frekanslarının elde edilmesiyle sınırlıdır. Bu çalışma 

kapsamında 3 farklı video kaydındaki yapılar incelenmiştir. Bu yapıların birincisi çelik bir kolonun 

tepe noktası, ikincisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, üçüncüsü ise 14 katlı bir konut binasıdır. Takip 

eden bölümlerde sırasıyla teorik arka plan, yazılımın tanıtımı, deneyler ve sonuçlar, son olarak da 

sonuç kısmı yer almaktadır. 

 

 

FAZ TEMELLİ OPTİK AKIŞ 

 

Bu çalışma için MATLAB ortamında Faz Temelli Optik Akış hesaplayan bir yazılım geliştirilmiştir. 

Bu yazılım Fleet ve Jepson ‘ın (1990) ortaya koyduğu temel prensipler kullanılarak geliştirilmiştir. 

Video kayıtlarında bir obje takip edilmeye çalışıldığı zaman, genellikle bu objenin piksel 

yoğunlukları takip edilir. Bu yoğunluklar peş peşe gelen video karelerinde tespit edildiğinde, objenin 

video karesi üzerindeki pozisyonu zamana bağlı olarak tespit edilmiş olur. Yapı titreşimlerinin 

tespitinde de genellikle bu metotlar uygulanmıştır. 

Fleet ve Jepson (1990), çalışmalarında piksel yoğunluğuna ilginç bir alternatif önermişlerdir. 

Görüntü sinyallerinin dalgacık dönüşümü (wavelet transform) kullanılarak iki farklı bileşeni elde 

edilmiştir. Bu bileşenlerden birincisi genlik ikincisi ise fazdır. Araştırmacılar bu ikisinden faz 

bileşeninin video akışındaki hareketleri takip etmek için çok elverişli olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Faz bileşeni, genlik bileşenine görece daha gürbüz ve daha hassas bir ölçüm sağlar. 

Faz bileşeninden optik hızın elde edilmesi için iki boyutlu görüntü sinyaline karmaşık bir 

dalgacık filtresi olan Gabor filtresi uygulanır (Jain vd., 1990). Uygulanan filtrenin oryantasyonu 

önemlidir. Filtreyi hareketin beklendiği oryantasyonda uygulamak gerekmektedir. Bu filtre 

sonucunda görüntü karmaşık bir sinyale dönüşür. Bu sinyal 1. Denklemde görüldüğü gibi genlik ve 

faz şeklinde iki değişkenle ifade edilebilir. 

 

 𝑅(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑡) 𝑒𝑖𝜙(𝑥,𝑦,𝑡) (1) 

   

Bu denklemde 𝑅 Gabor filtresi tepki sinyalini, 𝑥 ve 𝑦 yatay ve dikey eksendeki konumu, 𝜌 sinyalin 

genliğini, 𝜙 sinyalin fazını, 𝑒 Euler sayısını,𝑡 ise zamanı göstermektedir. Şekil 1’de gösterilen bina 

karesi Gabor filtresi ile iki bileşenine ayrılmıştır. Bu ikisinden genlik bileşeni Şekil 2’de faz bileşeni 

ise Şekil 3’te gösterilmektedir. Gözlenebileceği üzere faz bileşeni incelenmeye daha elverişlidir. 
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Burada temel kabul, faz bileşeninin sabit değerli konturlardan oluştuğudur. Bu kabulün matematiksel 

ifadesi aşağıdaki gibidir. 

 

 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑐 
(2) 

   

Bu ifadenin türevi alındığında ise denklem 3’te belirtilen ifade elde edilir. 

 

 𝜕𝜙

𝜕𝑥
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+

𝜕𝜙

𝜕𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+

𝜕𝜙

𝜕𝑡
= 0 (3) 

 

Denklem 3’te belirtilen ifadede bina gibi dikey yapılar için 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 0 kabul edilebilir. Köprü açıklıkları 

gibi yatay yapılarda ise 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 0 olarak kabul edilecektir. Bu durumda denklem aşağıdaki ifadeye 

indirgenir. 

 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= − (

𝜕𝜙

𝜕𝑥
)

−1 𝜕𝜙

𝜕𝑡
 (4) 

 

Bu ifade ile Gabor filtresine tabi tutulan alandaki piksellerin hızı bulunmuş olur. Daha detaylı bilgi 

için Fleet ve Jepson (1990) ve Chen vd. (2014) çalışmaları incelenebilir. 

 

 

YAZILIM 

 

Yazılımın amacı, belirlenen alanda optik akış hızlarını belirlemektir. Yazılımda girdiler olarak, video 

kaydı, titreşimin başlangıcı, titreşim süresi ve kullanıcının seçtiği ilgili alan vardır. Bu girdiler 

alındıktan sonra videonun belirtilen süreleri kırpılır, seçilen alan işleme sokulur. Bu işlem esnasında 

önce Gabor filtresi uygulanır, ardından da Bölüm 2‘de belirtilen matematiksel işlemler sonucunda 

ilgili alandaki piksellerin optik akış hızları tespit edilir. 

Elde edilen sinyallerden bozuk olanlar mevcuttur. Bu bozuk sinyallerin ayrıca bir filtreden 

geçmesi gerekmektedir. Literatürdeki çalışmalarda bu sinyallerin elenmesi için iki metot önerilmiştir 

(Chen vd., 2014). Bu metotların birincisi genliği küçük olan sinyallerin belirli bir limit uygulanarak 

elenmesidir. Bu sayede sadece kenarlardan gelen sinyaller kalacaktır. İkincisi ise faz sıçramaları 

(Phase Wrapping) olan piksellerin elenmesidir. Bu eleme için geliştirilen basit bir algoritma da 

yazılıma eklenmiştir. 

Bu elemelerin sonunda geriye kalan piksellerin optik hız ortalamaları alınarak bir zaman 

serisi elde edilmiştir. Bu zaman serilerine Fourier dönüşümü uygulanarak, baskın frekanslar tespit 

edilmiştir. Eğer sinyaller yeterince uzunsa (1000 ve üzeri veri noktası olan serilerde) Welch Güç 

Serisi Tahmini uygulanarak gürültü daha da azaltılmıştır (Welch, 1967). 

 

 

 

 

Şekil 14. Video karesinin 

genlik bileşeni 
Şekil 1. Video karesinden bir 

bina örneği  
Şekil 13. Video karesinin 

faz bileşeni 
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DENEYLER VE SONUÇLARI 

 

Bu çalışma kapsamında iki farklı deney videosu incelenmiştir. Bunlardan birincisi “Çekiç Darbesi 

Kaydı” ikincisi ise “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kaydı” olarak isimlendirilmiştir.  

 

Çekiç Darbesi Kaydı 

 

Bu deneyde kullanılan video açık bir kaynaktan alınmıştır (Chen vd., 2014). Video kaydının 5. 

saniyesinde yapıya bir çekiç darbesi vurularak harekete geçmesi sağlanmıştır. Bu hareketin kendisi 

dahi çok küçük genlikli olmasına rağmen kolayca tespit edilebilmiştir. Video kaydında yapıya 

ivmeölçer yerleştirildiği görülmektedir, fakat bu ivmeölçerin verilerine ulaşılamamıştır. Şekil 4’te 

videodan bir kare ve ilgili alan gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 15. Darbe deneyinin ilk karesi ve takip edilen alan 

 

Darbe sonrasında gözle de görülebilecek olan titreşim, analiz edildiğinde yapının tek serbestlik 

dereceli bir yapı gibi davrandığı görülmüş ve doğal frekansı 9,49 s-1 olarak belirlenmiştir. Bu analizde 

karşılaştırma yapılıp doğrulanabilecek bir veri olmamasına rağmen yapının frekansı çok açık bir 

şekilde kendini ortaya koymaktadır. Şekil 5‘te ise frekans spektrumu yer almaktadır. 

Çekiç darbesinden sonra titreşen yapının hareketinin algılanması, gerçek binaların titreşimlerinin 

tespiti adına kendi başına ümit vericidir. Fakat daha ilginç olan sonuç, darbe öncesindeki hareketin 

incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Şekil 6 ‘da darbeden önceki sinyalin frekans spektrumu 

sunulmuştur. 

 

 
Şekil 5. Darbe deneyi frekans spektrumu  Şekil 6. Darbe öncesi frekans spektrumu 

 

Oldukça rijit olduğu gözlemlenen ve doğal frekansı nispeten yüksek olan bu yapının, darbe 

öncesindeki hareketi incelendiğinde, elde edilen en yüksek güç yoğunluğunun frekansı 9,61 s-1 olarak 

kayda geçmiştir. Hiçbir titreşim göstermeyen bu yapının doğal frekansı %1,2 gibi küçük bir hata 

payıyla tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar metodun gerçek yapılar üzerinde kullanılabileceğine 

dair bir işaret vermiştir.  
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kaydı 

 

Köprüler, titreşim genlikleri nispeten yüksek olan yapılardır. Bu nedenle, video kamera çekimiyle 

titreşim ölçümü için binalara göre nispeten daha elverişlidirler. Video kayıtlarından titreşim tespiti 

yapılan çalışmaların çoğunda köprülerin titreşimi tespit edilmektedir. (Baqersad vd., 2017) İncelenen 

bu videoda FSM Köprüsü yaklaşık 850 m kadar bir mesafeden kayda alınmıştır. Videonun 

çözünürlüğü 1920x1080, kare hızı ise 60 s-1’dir. 7 dakikalık videonun en az gürültü içeren iki dakikası 

incelenmiştir. Şekil 7’de belirtilen alan incelemeye tabi tutulmuştur.  

 

 
Şekil 7. FSM Köprüsü videonun ilk karesi ve takip edilen bölge 

Kayıt analiz edildiğinde Şekil 8‘de belirtilen optik akış sinyali elde edilmiştir. Bu sinyalden 

elde edilen Welch güç spektrumunda ise baskın frekans olarak 0,154 değeri tespit edilmiştir. Bu 

spektrum Şekil 9‘da sunulmuştur. 

 

                
Şekil 8. FSM Videosu Optik Akış Hız Sinyali Şekil 9. FSM Videosu Normalize Güç Spektrumu 

Bu elde edilen frekans değeri literatürdeki çalışmalarda belirtilen  1. dikey modun frekansı ile 

uyuşmaktadır. Literatürde bu frekans için 0,152 - 0,155 değerleri verilmiştir (Kavak, 2019, Kılıc vd, 

2016). Diğer dikey modların frekansları ise bariz bir şekilde tespit edilememiştir. 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada gözle görülür bir titreşimi olmayan yapıların titreşimleri kamera kayıtlarının 

analizinden elde edilmeye çalışılmıştır. Bu analizlerde Faz Temelli Optik Akış yöntemi 

kullanılmıştır. 3 farklı video incelenmiştir. Bunların ilki darbe testidir. Bir çekiç darbesinden sonra 

serbest titreşim tecrübe eden yapının doğal frekansı bulunmuştur. Bu doğal frekansın darbe olmadan 

önce de elde edilip edilemeyeceği incelenmiş sonuç olumlu olmuştur. İkinci video FSM köprüsünün 

bir kaydıdır. Bu kayıtta köprünün açıklığındaki bir bölge incelenmiş, incelenen bölgenin hareket 

sinyali frekans spektrumunda incelenmiştir. Baskın olarak bulunan frekans literatürde belirtilen 

frekansla uyuşmaktadır. Son olarak incelenen videoda ise sadece yapının olduğu bir bölge ve rasgele 

bir bölge incelenmiştir. Yapının spektrumunda farklı bir baskın periyot görülmüş ve bu binanın doğal 

periyodu olarak tahmin edilmiştir.  
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Gözle görülür bir hareketi olmayan yapılardan anlamlı sinyaller elde edilebilmiştir. Fakat elde edilen 

sonuçlar ivmeölçer gibi geleneksel ölçüm cihazlarının hassasiyetinin hala çok uzağındadır. Görüntü 

temelli metotların titreşim ölçümünde kullanılması için bu hassasiyetin geliştirilmesi kaçınılmzadır.  

İleride yapılacak çalışmalarda kameranın kendi hareketinin sinyallerinin daha kesin olarak tespit 

edilmesi oldukça faydalı olacaktır. Bunun için kameraya yerleştirilebilecek bir ivmeölçer oldukça 

faydalı olacaktır. Zaman alanında kesin olarak bu titreşimler ölçülemese de, frekans alanında elde 

edilen veri, yapının dinamik karakteristiğinin elde edilmesinde oldukça faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada, deprem hasarına maruz kalmış betonarme yapıların hasar, onarım ve 

güçlendirme durumlarının yapıların dinamik davranışına ne ölçüde etki ettiği araştırılacak ve 

uygulanan iyileştirmelerin performansları irdelenecektir. Bu amaçla 1/3 ölçekli 2 katlı ve tek 

açıklı 3 boyutlu 3 adet betonarme çerçevede hasarsız durum, birleşim bölgelerinden hasarlı 

durum, onarılmış durum ve dolgu duvarlarla, düzleme içi ve düzleme bitişik perde duvarlarla ve 

X çelik çaprazlarla güçlendirilmiş durumlar test edilecek ve araştırılacaktır. Numunelere 

sarsma tablası ile zorlanmış titreşime maruz bırakılacaktır. Numunelere her durumda aynı 

şiddette Kobe depreminin 1/2 ivme ölçekli simülasyonu uygulanacaktır. Titreşim deneyleri 

esnasında numunelerde kat hizalarından ivme ve deplasman talepleri ölçülecektir. Geleneksel 

deneysel modal analiz ile frekans davranış fonksiyonları üzerinden doğal titreşim frekansları, 

sönüm oranları ve mod şekilleri belirlenecektir. Ayrıca yük-deplasman histerezis eğrileri, zarf 

eğrileri, enerji tüketimi ve rijitlik değerleri incelenecektir. Sonuçta yapılarda her farklı durumda 

dinamik davranış elde edilecek, hasarın, onarım ve güçlendirmelerin davranışa etkisi 

karşılaştırılarak yorumlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Deneysel modal analiz, Deprem hasarları, Dinamik davranış, Sarsma tablası 

 

ABSTRACT 

 
In this study, the effect of damage, repair and strengthening conditions of reinforced concrete 

structures exposed to earthquake damage on the dynamic behavior of the structures.  The 

performances of the applied improvements will be examined. For this purpose, 3 dimensional 

1/3 scaled 2 story-2 span 3 samples' undamaged condition, joint damage condition , repaired 

condition and reinforced with infill walls, with shear walls inside of plane and out of plane, and 

with X steel braces will be tested and investigated. The samples will be subjected to forced 

vibration by shaking table. 1/2 acceleration scaled simulation of the Kobe earthquake in all 

conditions will be applied to the samples. During the vibration tests, acceleration and 

displacement demands will be measured from the story levels of the samples. By using 

experimental modal analysis, natural frequencies, damping ratios and mode shapes will be 

determined through frequency response functions. In addition, load-displacement hysteresis 

curves, envelope curves, energy consumption and stiffness values will be examined. As a result, 

the dynamic behavior of the structures in each condition will be obtained and the effects of 

damage, repair and strengthening on the behavior will be compared and interpreted. 

Keywords, Experimental modal analysis, Earthquake damages, Dynamic behavior, Shaking 

table,  
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GİRİŞ 

 

Depreme dayanıklı yapı tasarımı ülkemiz için oldukça hassas bir konudur. Depremler yapılara 

etkiyen dinamik yüklerin başında gelir. Yapılarda, dinamik yükler, statik yüklere göre çok daha 

büyük tepkilere sebep olmakta ve büyük iç kuvvetler ve yer değiştirmeler yaratmaktadır. Bu nedenle 

sistemlerin tasarım aşamasında dinamik yük durumu gerçek haliyle mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Ancak, deprem, rüzgâr vb. dinamik etkiler, çözümlerinin karmaşıklığından dolayı genellikle 

basitleştirilmiş eşdeğer statik çözüm yöntemleriyle incelenmektedir. Bu yöntemler yapıların dinamik 

etkiler altındaki gerçek performansını tam anlamıyla gösterememektedir. 

Ülkemiz, her yıl büyük küçük ortalama 20 bin depreme maruz kaldığı için adeta doğal bir 

deprem laboratuvarı niteliğindedir. Bu depremlerden bazıları yapılarda hasara sebep olmaktadır. Bu 

hasarlar yapının depreme ne kadar dayanıklı tasarlandığı ile de alakalıdır. Hasar görmüş yapılar bazı 

durumlarda, onarım ve/veya güçlendirme yapılmadan yeni sarsıntılara maruz kalmaktadır. Kimi 

zaman bu sarsıntılar artçı bir deprem olurken kimi zaman da yeni bir ana deprem olmaktadır. Hasarlı 

bir yapıda depreme karşı direnç önemli miktarda azalmış olacak ve yeni bir sarsıntının etkisiyle yapı 

göçme durumuna bile geçebilecektir.  

Bu çalışmada; yapılarda deprem sonrasında meydana gelen hasara bağlı ve hasar sonrası 

uygulanan onarım ve güçlendirmelere bağlı etkiler irdelenecektir. Deprem yüklemesinin gerçek 

haliyle ele alınması için araştırma dinamik tabanlı olacaktır. Bu amaçla laboratuvar ortamında sarsma 

tablası vasıtasıyla zorlanmış titreşim deneyleri üzerinden deneysel modal analiz yürütülecektir. 

Çalışmanın öncelikli amacı; betonarme model yapılarda hasar, onarım ve güçlendirmelerin dinamik 

davranış üzerindeki etkisinin ve iyileştirme tekniklerinin dinamik açıdan verimliliğinin 

incelenmesidir. 

Betonarme yapılarda titreşim deneyleri/modal analiz üzerine son yıllarda yapılmış bazı 

çalışmalar şu şekildedir. Musiał (2012) yaptığı çalışmada, betonarme kirişlerde statik ve dinamik 

eğilme rijitliklerini deneysel yollarla belirleyip karşılaştırmıştır. Operasyonel modal analiz yöntemi 

uygulanmıştır. Sonuçta statik ve dinamik karakteristikler arasında ciddi farklılıklar gözlenmiştir. 

Yousefianmoghadam vd. (2015), yaptıkları çalışmada 2 katlı betonarme bir binanın farklı hasar 

durumlarındaki dinamik davranışını belirlemişlerdir. Shin vd. (2016), çalışmalarında betonarme 

çerçevelerde FRP mantolama ile güçlendirilmiş kolonların sistemin dinamik davranışına etkisini 

incelemişlerdir. Geleneksel deneysel modal analiz ile zorlanmış titreşime uygulanmıştır. Sonuçlar 

FRP mantolamanın sistemin mukavemetini, rijitliğini ve sünekliğini artırdığını göstermektedir. 

Altunışık vd. (2018), yaptıkları çalışmada betonarme çerçeve modelin dinamik karakteristiklerini 

belirlemişlerdir. Hasarsız, hasarlı, tamir edilmiş ve güçlendirilmiş durumlar incelenmiştir. Sonuçlar 

doğal titreşim frekanslarının hasardan dolayı ciddi miktarda azaldığını, ancak güçlendirilmiş ile 

hasarsız durumdaki değerlere oldukça yaklaşıldığını göstermiştir. Hüsem vd. (2018), kompozit kolon 

ve çelik kiriş birleşimlerinde hasarın dinamik davranışa etkisini araştırmışlardır. Çalışmada ortamsal 

titreşimlerin kullanılarak operasyonel modal analiz yapılmıştır. Sonuçta doğal titreşim frekanslarında 

hasarın etkisinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Beskhyroun vd. (2020), çalışmalarında farklı 

titreşim testleri ile 13 katlı mevcut betonarme bir binanın dinamik davranışını belirlemişlerdir.  

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışmada 1/3 ölçeğinde 2 katlı tek açıklıklı 3 boyutlu 3 adet çerçeve numunesinin hasarsız, hasarlı, 

onarılmış ve güçlendirilmiş durumları incelenecektir. Deneylerde numuneler sarsma tablası 

vasıtasıyla zorlanmış titreşime maruz bırakılacaktır. Titreşim deneylerinden elde edilecek ivme-

zaman, yük-zaman verileri kullanılarak geleneksel deneysel modal analiz yöntemiyle numunelerde 

her durum için dinamik parametreler belirlenerek yapıların dinamik davranışı irdelenecektir. 

Belirlenecek dinamik parametreler; doğal titreşim frekansları, sönüm oranları ve mod şekilleridir. 

Aynı zamanda dinamik yükleme esnasında numunelerde kat hizalarından LVDT cihazları vasıtasıyla 

deplasman-zaman değerleri elde edilecektir.  

İlk önce hasarsız durum için deney yapılacak, ölçümler ve hesaplar tamamlanıp sistemlerin 

dinamik davranışları belirlenecektir. Ardından çerçevelerde olası deprem hasarı oluşturulacaktır. 

Hasarlı numune için titreşim testi tekrardan yürütülecek ve hasarın dinamik açıdan yapıya etkisi 
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görülmüş olacaktır. Devamında yapı üzerindeki hasarlar onarılacak ve tekrar aynı titreşime maruz 

bırakılacaktır. Bu şekilde onarımının yapıyı ne ölçüde ilk haline döndürdüğü incelenecektir. Son 

deneylerde ise, numunelerin 3 farklı şekilde güçlendirilmesi yapılacak ve aynı şekilde yüklenecektir. 

Böylece güçlendirmelerin dinamik davranışa katkısı görülmüş olacaktır. Bu aşamada çerçevelerde; 

düzlem içi perdeler, düzleme bitişik perdeler ve çelik çaprazlarla güçlendirme yapılacaktır. Ayrıca 

tam bir güçlendirme yöntemi olmasa da çerçevelere dolgu duvar eklenmesi ile de bir başka 

iyileştirme yapılacak ve duvar varlığının dinamik davranış üzerindeki etkisi görülmüş olunacaktır.   

 

Yapı ve Numuneler 

 

Yapıların taşıyıcı sistemi betonarme çerçevelerden oluşmaktadır. Numuneler ilk hallerinde dolgu 

duvarsız boş çerçeveler olarak imal edilecektir. Burada boş çerçevelerin kullanılmasının öncelikli 

amacı dolgu duvarların dinamik özelliklere etkisini görebilmektir ve ayrıca ticari, estetik vb. birçok 

sebepten dolayı dolgu duvarların olmadığı veya kaldırıldığı binaların temsil edilmesi amaçlanmıştır. 

Çerçeve numunelerinde ülkemiz yapı stoğunda sıkça karşılaşılan bazı olumsuzluklar özellikle 

oluşturulacak olup bunlardan biri kolonların kirişlerden güçlü olması ilkesine uyulmayacak 

olmasıdır. Kolon enkesit boyutları 10x10 cm, kiriş enkesitleri de aynı şekilde 10x10 cm olacaktır. 

Katlarda 8 cm kalınlığında plak döşemeler teşkil edilecektir. Numunelerin temelleri 180x180x25 cm 

boyutlarında kirişsiz radye şeklinde imal edilecektir. Kat yükseklikleri her katta 1m, döşemelerde 

her iki doğrultuda da net açıklıklar 1m’dir. Ön ve yan görünüşler birebir aynıdır. Şekil 1’de 

numunelerin cm cinsinden boyutları ve görünüşleri verilmiştir.  

 

      
                                  a)                                                               b) 

Şekil 1.  Numunelerin boyutları ve görünüşleri; a) Ön ve yan görünüş, b) Üst görünüş 

 

Malzeme 

 

Mevcut yapı stoğunun durumu düşünülerek, fck=16MPa basınç dayanımına sahip beton kullanımı 

öngörülmektedir. Enine ve boyuna olmak üzere yerleştirilecek tüm donatılar B420C nervürlü 

çeliğinden olacaktır.  Kolonlarda 4Φ8, kirişlerde altta 2Φ8 ve üstte 2Φ8 olmak üzere toplamda yine 

4Φ8 düz boyuna donatı kullanılacaktır. Kolon ve kirişlerin tamamında enine donatı olarak 

Φ6/100mm etriye kullanılacaktır.  

Döşemelerde altta ve üstte 6mm donatı çapında 150x150 mm aralıklı hasır donatı 

kullanılacaktır. Temele ise her iki doğrultuda altta ve üstte Φ12/190 mm düz donatı yerleştirilecektir. 

Numunelerin x ve y doğrultularında boyutları, donatı düzenleri ve detayları aynıdır. 

 

Çerçevelerin Hasar, Onarım, Güçlendirme Durumları ve Deney Planı 

 

1. Hasarsız durum: betonarme çerçeveler bu durumda hasarsız ve boş haldedir. 1. durum bütün 

numuneler için genel referans olacaktır. 

2. Hasarlı durum: deprem etkisinde betonarme yapılarda en kritik bölgelerden olan düğüm 

bölgeleri genellikle hasar gördüğü için çerçeve numuneler kolon-kiriş ve kolon-temel birleşim 
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bölgelerinden hasarlandırılacaktır. Bu amaçla 1. durumdaki hasarsız boş çerçevelerin 2. durum için 

düğüm bölgelerindeki beton örtüsü kırılacak ve donatıları açığa çıkarılacaktır. 

3. Onarılmış durum: 2. durumda hasarlandırılan çerçeveler 3. durumda beton örtüsünün tamiri 

yapılarak onarılacaktır.  

4. Güçlendirilmiş durum: Bu durumda 3. durumda onarılmış olan çerçeveler farklı tekniklerle 

güçlendirilecektir. Güçlendirmeler tek doğrultuda ve sistemsel bazda yapılacaktır. 

1. numune öncelikle, x ekseni doğrultusunda dolgu duvarlarla iyileştirilip titreşim deneylerine 

tabi tutulacaktır.Ardından 1. numunede dolgu duvarlar kaldırılacak ve numune düzlem içi betonarme 

perde duvarlarla güçlendirilerek deneyi yapılacaktır. 2. numune ise düzleme bitişik betonarme perde 

duvarlarla güçlendirilecektir.3. numunenin güçlendirilme aşamasında St37 çeliğinden imal edilmiş 

olan L köşebentler X çapraz şeklinde kullanılacaktır. Betonarme çerçeveler ile çelik profillerin 

bağlantısı için çelik plakalar hazırlatılacaktır. Bu plakalar ankraj bulonlarıyla betona 

ankrajlanacaktır. Köşebentler de plakalara kaynaklanacaktır. 

Sonuç olarak toplamda 7 farklı durumda zorlanmış titreşim deneyi yapılacaktır. Şekil 2’de 

numunelerin hasar onarım ve güçlendirilme durumlarındaki görünüşleri verilmiştir. 

 

  
                                  a)                                   b) 

  
                                 c)                                  d) 

  
                                    e)                                     f) 

Şekil 2.  Numunelerin durumları; a) Hasarsız durum, b) Hasarlı durum, c) Onarılmış durum, d) Dolgu 

duvarlarla iyileştirme, e) Perde duvarlarla güçlendirme, f) Çelik çaprazlarla güçlendirme 

 

Deney Düzeneği, Yükleme ve Ölçüm 

 

Zorlanmış titreşim deneylerinde titreşim üreteci olarak sarsma tablası kullanılacaktır. Sarsma 

tablasının hem x hem y yönünde hareket edebilmesi için iki adet servo motoru bulunmaktadır. 
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Sarsma tablası dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürme prensibiyle çalışmaktadır. 4x4 m 

boyutlarındaki sarsma tablası her iki doğrultuda ±15 cm deplasman kapasitesine ve 10 ton düşey yük 

taşıma kapasitesine sahiptir. Şekil 3’te sarsma tablasına ait görünüşler verilmiştir. 

 

     
Şekil 3.  Sarsma tablası 

 
Dinamik yükleme olarak çerçevelere sarsma tablasında 1995 Kobe, Japonya depreminin 

simülasyonu uygulanacaktır. İvme verileri 90° yönü için Kakogawa, Japonya istasyonunun 

kaydettiği veriler olup 0.5 ölçek faktörüyle çarpılarak numunelere etki ettirilecektir.  

Numunelerin titreşime tepkileri ivmeölçerler ve LVDT’ler ile ölçülecektir. MEMS tipi düşük 

gürültü özellikli yüksek hassasiyetli 3 eksenli ivmeölçerler ile katlardaki ve tabladaki ivme değerleri 

ve LVDT’ler vasıtasıyla katların deplasman tepkileri ölçülecektir. Ham veriler 16 kanallı yüksek 

çözünürlüklü (24 bit) dinamik veri toplama ünitesi vasıtasıyla bu sensörlerden toplanıp dijital ortama 

aktarılacaktır. 

LVDT takımının sisteme entegre edilebilmesi için sarsma tablasının paralelinde bir karkas 

oluşturulacaktır.  LVDT’ler karkasa monte edilecek ve buradan çerçevelere uzatılarak deplasman 

ölçümleri elde edilecektir. 

Şekil 4’te ölçüm ekipmanları, Şekil 5’te de deney düzeneğinin genel görünüşü gösterilmiştir. 

 

       
                                            a)                                 b)                                      c) 

Şekil 4.  Ölçüm ekipmanları; a) Dinamik veri toplama ünitesi, b) 3 eksenli ivmeölçer, c) LVDT 

 

 
Şekil 5.  Deney düzeneği 
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Analiz 

 

Geleneksel deneysel modal analiz ile modal parametrelerin belirlenebilmesi için; deneylerden elde 

edilecek ham veriler düzenleme, kalibrasyon, sinyal işleme, filtreleme vb. süreçlerden geçirilecektir. 

Sinyal işleme aşamasında numunelerde kat hizalarından ölçülecek etki ve tabla üzerinden ölçülecek 

tepki ivme verilerinin Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) yapılarak zaman tanım alanından frekans tanım 

alanına geçilecektir. Daha sonra tepki Fourier genlik verileri, kuvvete dönüştürülen etki Fourier 

genlik verilerine oranlanacak ve Frekans Davranış Fonksiyonları yani Transfer Fonksiyonları (FRF) 

elde edilecektir. FRF fonksiyonlarının grafiklerinde eğri uydurma yapılarak tepe tutma yöntemi 

(peak picking) vasıtasıyla doğal titreşim frekansları, mod şekilleri ve sönüm oranları her bir mod için 

ayrı ayrı belirlenecektir. Sönüm oranlarının belirlenmesinde yarım güç bant genişliği yöntemi 

kullanılacaktır. 

Bunun dışında LVDT’ler ile ölçülen zamana bağlı deplasman verileri ve tabla üzerinden 

ölçülen ivmeden elde edilecek olan dinamik yük verileri kullanılarak numunelerin yük-deplasman 

histerezis eğrileri, zarf eğrileri, tüketilen enerji miktarları, rijitlik grafikleri elde edilecektir. 

Aynı zamanda SAP2000 yapısal analiz bilgisayar programı vasıtasıyla da çerçeveler 

modellenecek ve aynı yükleme koşulları altında analitik olarak incelenecektir. 

 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Çalışmanın sonuç ve tartışma kısmında yapıların gerçek dinamik yükleme altında deprem sonrası 

hasarlı, onarılmış ve çeşitli yöntemlerle güçlendirilmiş durumlarındaki dinamik davranışları 

karşılaştırılıp yorumlanacaktır. 

Analitik olarak elde edilen değerler deneysel yollarla elde edilen değerlerle karşılaştırılacak 

ve yorumlanacaktır. 
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ÖZET 

 
Betonarme yapılarda yer alan derin kirişler, korozyon riskine veya ömürlerinin kısalmasıyla 

sonuçlanabilecek ciddi çevresel koşullara maruz kalmaktadır. Fiber takviyeli polimer (FRP) 

malzemeler, geleneksel çelik donatıya kıyasla korozyon sorunu yaşamamasının yanı sıra hafiflik, 

yüksek dayanım, yorulma mukavemetinin yüksek olması, düşük ısı iletkenlik özelliği ve manyetik 

geçirgenliğinin olmaması gibi avantajlarından dolayı çeliğe alternatif olarak birçok 

uygulamada ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, cam lifli polimer donatılı (GFRP) beton derin 

kirişlerin kesme davranışı deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. 150 × 350 × 2000 mm 

boyutlarında üç adet derin kirişin dört nokta yükleme etkisi altındaki deney sonuçları 

sunulmuştur. Test parametreleri, kesme açıklık/derinlik oranı ve farklı donatı oranları olarak 

belirlenmiştir. Yapılan testlerde, tüm kirişlerde kemer davranışı etkin olmuş ve kesme basınç 

kırılmasıyla taşıma gücüne ulaşılmıştır. Derin kiriş taşıma gücü kapasiteleri basınç ve çekme 

çubuğu modelli ile belirlenmiştir. Çalışmada, ACI 318-19 ve CSA S806 standartlarında önerilen 

basınç çubuğu dayanım azaltma katsayısının (βs) değerlendirilmesi yapılmıştır. Literatürde yer 

alan deney sonuçları ile sayısal sonuçlar karşılaştırıldığında, derin kiriş taşıma gücü 

kapasiteleri ACI 318-19 modeli ile daha yüksek elde edilirken, CSA S806 modeli ile daha düşük 

ve güvenli tarafta bulunmuştur. Deneysel sonuçlar, kiriş donatı oranı arttıkça kiriş taşıma 

gücünün de arttığını göstermiştir. Kiriş taşıma gücünün hesabında önemli bir etkiye sahip olan 

βs katsayısı, ACI 318-19 standardında donatı oranından bağımsız olarak belirlenirken, CSA 

S806 standardında çekme çubuğundaki uzama şekil değiştirmesini dikkate alan yani kesitin 

donatı oranını da göz önünde bulunduran bir model ile belirlenmektedir. Sonuç olarak βs 

katsayısı hesaplanırken donatı oranının da dikkate alınması derin kiriş tasarımında büyük önem 

kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Derin kiriş, Kesme davranışı, FRP donatı, Basınç ve çekme çubuğu modeli. 

 

ABSTRACT 

 
Deep beams in reinforced concrete structures are exposed to the risk of corrosion or severe 

environmental conditions that can result in shortening of their lifespan. Fiber-reinforced 

polymer (FRP) materials come to the fore in many applications as an alternative to steel due to 

their advantages such as lightness, high strength, high fatigue strength, low thermal conductivity 

and non-magnetic material, as well as not having corrosion problems compared to conventional 

steel reinforcement. In this study, shear behavior of glass fiber polymer reinforced (GFRP) 

concrete deep beams were investigated experimentally and numerically. The test results of three 

deep beams with dimensions of 150 × 350 × 2000 mm under four-point loading are presented. 

Test parameters were determined as shear span/depth ratio and different reinforcement ratios. 
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In the tests, the arch action behavior was effective in all beams and the ultimate capacity was 

achieved with shear compression failure. Deep beam ultimate capacities were determined by the 

strut-and-tie model. In the study, the strut efficiency factor (βs) proposed in ACI 318-19 and CSA 

S806 standards were evaluated. Deep beam ultimate failure loads are estimated with models 

proposed in ACI 318-19 and CSA S806 standards. CSA S806 gives underestimating prediction 

of the ultimate failure load, while ACI 318 gives overestimating prediction of the ultimate failure 

load. Experimental results showed that as beam reinforcement ratio increases, beam ultimate 

capacity also increases. The coefficient of βs has an important effect on the calculation of the 

beam bearing capacity. While the βs coefficient is determined independently of the reinforcement 

ratio in the ACI 318-19 standard, it is determined by a model that considers the reinforcement 

ratio of the section in the CSA S806 standard. As a result, considering the reinforcement ratio 

while calculating the βs coefficient is of great importance in the design of deep beams. 

Keywords: Deep beam, Shear behavior, FRP reinforcement, Strut-and-Tie model. 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Betonarme derin kirişler, köprülerde, yüksek yapılarda, açık deniz yapılarında, transfer kirişi gibi 

birçok yapısal uygulamalarda kullanılmaktadır. Diğer kirişlerden farklı olarak derin kirişlerde kayma 

deformasyonları ihmal edilemeyecek kadar önemli olmaktadır. Ayrıca kesme açıklığının faydalı 

yüksekliğe oranı (a/d<2) çok küçük olduğundan, eğilme nispeten önemini kaybetmekte ve kirişte 

kemer davranışı etkin olmaktadır. Kemer etkisinin doğal sonucu olarak da donatı aderansı kritik 

olmaktadır (Ersoy ve Özcebe, 2017). Derin kirişlerde, normal kirişler için elastik analizde yapılan 

doğrusal gerilme dağılımı geçerliliğini yitirmektedir. Bu da düzlem olan kesitlerin eğildikten sonra 

düzlem kalmadığı ve bu varsayıma dayalı çözümlerin doğru olmadığı anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle bu tür kirişlerin tasarımı ve detaylandırılması daha fazla özen gerektirmektedir. 

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda, betonarme derin kirişler ampirik yöntemlerle veya 

basit yaklaşımlarla tasarlanmıştır. Son yıllarda, literatürde betonarme derin kirişlerin kesme 

dayanımı, Şekil 1’de gösterilmekte olan basınç ve çekme çubuğu modeline (strut-and-tie model) 

dayalı olarak kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. strut-and-tie modelde (STM), çekme çubuğu 

(Tie) çekme gerilmelerini karşılarken basınç çubukları (Strut) basınç gerilmelerini karşılamaktadır.  

çekme ve basınç çubukları düğüm noktalarında kesişir. Bu nedenle, STM üç ana unsurdan oluşur: 

basınç çubuğu, çekme çubuğu ve düğümler. ACI 318-19 ve CSA S806 gibi uluslararası 

yönetmeliklerde ve literatürde STM yönteminin uygulaması birbirinden farklı olduğundan 

betonarme derin kirişlerin kesme dayanımının belirlenmesinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Bunun temel nedeni uygulamalarda önerilen diyagonal basınç çubuğu dayanım azaltma faktörleri 

(βs) arasındaki tutarsızlıklardan ortaya çıkmaktadır (Farghaly ve Benmokrane, 2013). Yapılan çok 

sayıda deneysel araştırmalar basınç çubuğu dayanım azaltma faktörünün ve doğal olarak derin 

kirişlerin kesme dayanımının, a/d oranı, boyuna donatı oranı, kesme donatısı, beton basınç dayanımı, 

kiriş genişliği, boyuna donatı tipi gibi birçok parametreden etkilendiğini göstermektedir. Nehdi vd. 

(2008) ve Dhahir (2017), mevcut betonarme tasarım kodlarında kullanılan βs modellerinin, FRP 

donatılı derin kirişlerin nihai kesme dayanımını çelik donatılı derin kirişler kadar iyi tahmin 

etmediğini belirtmişlerdir. βs için FRP donatısının eksenel rijitliğine ve a/d oranına bağlı olarak bir 

model önermişler ve mevcut tasarım yönetmeliklerinde yer alan modellere göre daha iyi sonuçlar 

verdiğini göstermişlerdir. Yang ve Ashour (2011), derin kirişlerin kesme kapasitesini belirlemek için 

crack band teorisine dayalı boyut etkisini hesaba katan basitleştirilmiş bir STM modeli sunmuştur. 

Mihaylov (2016) araştırmalarında FRP takviyeli derin kirişlerin kesme mukavemetini belirlemek için 

iki parametreli kinematik teori (2PKT) önermiştir. Mohamed vd. (2016), FRP takviyeli derin 

kirişlerin kesme kapasitesini tahmin etmek için STM dayalı bir model önermiş, boyuna donatı şekil 

değiştirme oranı, beton basınç dayanımı ve a/d oranının βs üzerindeki etkisini araştırmıştır. Zinkaah 

vd. (2017) ve Farghaly ve Benmokrane (2013) FRP donatılarla güçlendirilmiş derin kirişler için 

farklı yönetmelik modellerine dayalı STM’nin tahmin doğruluğunu araştırmışlardır. Mohamed vd. 

(2017, 2020), Kim vd. (2014), Cholostiakow vd. (2020), Thomas ve Ramadas (2019), Lim ve Hwang 

(2016), Andermatt ve Lubell (2013), Ismail vd. (2018), betonarme derin kiriş tasarımı için basınç ve 

çekme çubuğu modelinde kullanılan βs’i değerlendirmek için çalışmalar yapmıştır. βs’in a/d oranı, 
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boyuna donatı oranı, kesme donatısı, beton basınç dayanımı, kiriş genişliği, boyuna donatı tipi gibi 

birçok parametre ile ilişki incelenmiş ve bu parametrelerin etkisini hesaba katacak modeller 

önerilmiştir. 

 
Şekil 1. Basınç ve çekme çubuğu modeli 

 

Sonuç olarak, βs'i etkileyen farklı parametreler birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. 

βs değeri kesit geometrisine, donatı detaylarına, beton dayanımına ve a/d oranına bağlı olarak 0.4 ile 

1.0 arasında değiştiği ortaya konulmuştur (Mohamed vd., 2016, Farghaly ve Benmokrane, 2013). 

FRP donatı derin kirişlerin kesme dayanımını daha doğru düzeyde belirlemek için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır.  

Sunulan çalışmada, cam lifli polimer donatılı (GFRP) derin kirişlerin kesme davranışı 

deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada; aynı boy ve kesit özelliklerine sahip 

üç adet derin kiriş numunesi hazırlanarak, kesme açıklığının faydalı yüksekliğe oranı (a/d) ve donatı 

oranının GFRP donatılı derin kirişlerin kesme davranışı üzerine etkileri araştırılmıştır. Sayısal 

çalışmada; basınç ve çekme çubuğu modeli (Strut-and-Tie Model) ele alınarak ACI 318 ve CSA 

S806 tarafından önerilen diyagonal basınç çubuğu dayanım azaltma faktörü (βs) araştırılmıştır. 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Test Numuneleri 

 

Çalışma kapsamında, dikdörtgen kesitli ve GFRP donatılı olmak üzere toplam üç adet derin kiriş 

laboratuvar ortamında üretilmiştir. Tüm numuneler ACI 318-19 standardının derin kiriş tanımına 

uygun olarak 150 mm genişliğinde, 350 mm yüksekliğinde ve 2000 mm boyunda tasarlanmıştır. Yük 

etkisi altında kiriş uç kısımlarında oluşabilecek aderans sıyrılmasının bu bölgelerde olası bir tahribata 

yol açmasını önlemek amacıyla, ACI 440.1R-03, ACI 440.2R-17, Wambeke ve Shield (2006) ve Pay 

vd. (2014) tarafından sunulan modeller dikkate alınarak, kirişlerin her iki ucu (mesnet ile numune 

ucu arası), beton ve donatı arasındaki aderansı sağlamak amacıyla, mesnet noktasından itibaren 400 

mm’lik kısmında boyuna GFRP donatılar 8 mm çaplı etriye ile 50 mm aralıklarla bağlanmıştır (Şekil 

2). 

 
Şekil 2. Derin kiriş numune detayı ve kesit özellikleri 
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Test edilen kirişler aynı kesit özellikleri ve boyutuna sahiptir. Kiriş numunelerinin ikisinde 4Ø9.5 

mm, birinde ise 4Ø11.5 mm GFRP donatısı yer almaktadır. Tüm numunelerde standart silindir beton 

basınç dayanımı 40.8 MPa olarak ölçülmüştür. GFRP donatıların kopma dayanımı ve elastisite 

modülünün minimum değerleri üretici firma tarafından sırasıyla 1000 MPa ve 50 GPa olarak 

belirtilmiştir.  

 

Deney Düzeneği 

 

Çalışma kapsamında hazırlanan GFRP donatılı derin kirişler Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarında yer alan çelik eğilme 

çerçevesi cihazı ile test edilmiştir (Şekil 3). Kirişlere yük, 100 mm genişliğinde iki plaka ile taşıma 

gücüne ulaşıncaya kadar 20 kN/dk hızında uygulanmıştır. Numunelerin açıklık ortası, yükleme 

noktası ve kesme açıklık ortasında meydana gelen deplasmanları ölçmek için beş adet deplasman 

ölçer kullanılmıştır. Deney sırasında uygulanan yük ve karşılık gelen deplasman değerlerini okumak 

ve kaydetmek için veri toplama ünitesinden (Data Logger) faydalanılmıştır. Kaydedilen veriler 

kullanılarak kirişlerin yük-deplasman eğrilerini elde edilmiştir. 

 

     
Şekil 3. Laboratuvar deney düzeneği 

 

Deney Sonuçları 

 

Çatlak Modelleri 

Test edilen kirişlerde yükleme sırasında gözlenen çatlaklar ve çatlak gelişimi Şekil 4(a)’da 

sunulmaktadır. Tüm kirişlerdeki çatlak gelişimleri, kemer mekanizmasının gelişimini 

göstermektedir. İlk olarak sabit moment bölgesinde eğilme çatlakları tespit edilmiştir. İlk kesme 

çatlağı eğilme çatlaklarından bağımsız olarak yükleme plakası ile mesnet arasında gözlenmiştir. 

Yükleme arttıkça mesnet tarafında çok sayıda ilave kesme çatlağı gözlemlenmiştir. Kiriş taşıma 

gücüne ulaştığında meydana gelen tüm çatlaklar ve göçmeye neden olan ana çatlaklar Şekil 4(b)’de 

gösterilmiştir. Şekil 4(b)’de koyu renkli olarak gösterilmiş olan kesme çatlaklarının dışındaki tüm 

çatlakların deney sonuna kadar kılcal düzeyde kaldığı görülmüştür. Tüm kirişler, basınç ve çekme 

çubuğu modeline uygun olarak kesme basınç kırılmasıyla taşıma gücüne ulaşmıştır. 

 

       
(a)        (b) 

Şekil 4. Derin kiriş numunesi çatlak gelişimi 
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Yük-Deplasman İlişkisi 

Deneysel çalışma kapsamında, derin kiriş numunelerin yük-deplasman ilişkilerinin karşılaştırılması 

kiriş açıklık ortasından elde edilen deplasman verileri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Karşılaştırmalarda kesme açıklık/derinlik oranı (a/d) ve donatı oranı göz önünde bulundurulmuştur. 

a/d oranının ve donatı oranının derin kiriş davranışına etkisini incelemek üzere numunelere ait yük-

deplasman eğrileri Şekil 5’te sunulmuştur. Aynı kesit özelliği ve beton dayanımı sahip olan 

kirişlerde, donatı oranı ve a/d oranı değişken tutulmuştur. 

 

 
Şekil 5. Derin kiriş numunelerinin yük-deplasman ilişkisi 

 

Şekil 5’te görüleceği üzere ilk eğilme çatlağın oluşumuna kadar yük-deplasman eğrisi 

doğrusal olarak artış göstermiştir. İlk eğilme çatlağının oluşumundan sonra kiriş rijitliğinde önemli 

ölçüde düşüş gözlemlenmiştir. Aynı kesit ve malzeme özelliklere sahip numunelerin farklı a/d 

oranları altında gerçekleştirilen deneyler sonucunda, aynı yük düzeyinde, a/d oranı arttıkça kirişlerde 

meydana gelen deplasmanın arttığı, aynı deplasman düzeyinde a/d oranı düştükçe yük düzeyinin 

arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca donatı oranı farklı olan numunelere ait yük-deplasman eğrileri, ilk 

eğilme çatlağın oluşumu ve devamında bir miktar daha benzerlik göstermektedir. İlk kesme 

çatlağının ortaya çıkmasıyla yük-deplasman eğrilerinde ayrışma gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, 

aynı yük düzeyinde donatı oranı arttıkça kirişlerde meydana gelen deplasmanın azaldığı, aynı 

deplasman düzeyinde donatı oranı düştükçe yük düzeyinin de düştüğü gözlemlenmiştir. 

 

 

SAYISAL ÇALIŞMA 

 

Basınç ve Çekme Çubuğu Modeli 

 

Basınç ve çekme çubuğu modeli (STM) betonarme yapılarda süreksiz bölgelerin (D bölgeleri) 

tasarımında araştırmacılar tarafından önerilmektedir. Model basit tek eksenli gerilme izlerinden 

oluşan kafes içerisindeki betonarme elemanların D bölgesi içerisindeki karmaşık gerilme durumlarını 

basitleştirmektedir. Şekil 1’de görüleceği üzere her tek eksenli gerilme izi STM’nin bir elemanı 

olarak düşünülmektedir. Burada a kesme açıklığını, hü üst düğüm noktasının yüksekliğini, wst 

diyagonal basınç çubuğunun genişliğini, θ diyagonal basınç çubuğunu ile çekme çubuğu arasındaki 

açı, ha alt düğüm noktasının yüksekliğini, h kiriş yüksekliğini ve d kiriş faydalı yüksekliğini ifade 

etmektedir. STM kullanılarak derin kirişlerin kesme kapasitesi Denklem (1)’deki eşitlik ile 

hesaplanmaktadır. 

 

( )2 sin
strut d

P F =       (1) 

( ) cu strutstrut d
F f A=       (2) 

 

Burada, F(strut)d diyagonal basınç çubuğunun basınç dayanımını ifade etmekte ve Denklem 

(2)'deki eşitlik ile hesaplanmaktadır. fcu diyagonal beton basınç çubuğunda müsaade edilebilir 

maksimum gerilme ve Astrut diyagonal beton basınç çubuğunun alanını ifade etmektedir. 

CSA-S806'ya göre basınç çubuklarında izin verilen maksimum basınç gerilmeleri, enine 

çekme gerilmelerinin neden olduğu çatlamanın etkisini dikkate alan Modified Compression Field 
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Theory (MCTF) tabanlı bir yaklaşım kullanılarak belirlenmektedir. CSA-S806'ya göre fcu Denklem 

(3) ve Denklem (4)’teki ifadeler yardımı hesaplanmaktadır. 

 
'

'

10.8 170

c
cu s c

f
f f


= =

+
      (3) 

( ) ( )2

1 0.002 cots s   = + +      (4) 

 

Burada, f'c beton basınç dayanımını, ε1 diyagonal basınç çubuğu enine şekil değiştirme değerini, θ  

basınç çubuğu ile çekme çubuğu arasındaki açıyı ve εs çekme çubuğundaki uzama şekil 

değiştirmesini ifade etmektedir. 

ACI 318-19’a göre fcu Denklem (5)’teki ifade ile hesaplanmaktadır. Denklemde, βc basınç 

çubuğu ve düğüm sargı faktörünü ifade etmektedir. βs ve βc değerleri ACI 318-19’da Tablo 23.4.3(a) 

ve Tablo 23.4.3(b)’de sunulmuştur. 

 
'0.85cu c s cf f =                 (5) 

 

Literatürde yer alan deney sonuçları ile sayısal sonuçlar karşılaştırıldığında derin kiriş taşıma gücü 

kapasiteleri, ACI 318-19 modeli ile daha yüksek ve güvensiz tarafta elde edilirken, CSA S806 modeli 

ile daha düşük ve güvenli tarafta bulunmuştur. Kiriş taşıma gücünün hesabında önemli bir etkiye 

sahip olan βs katsayısı, ACI 318-19 standardında donatı oranından bağımsız olarak belirlenirken, 

CSA S806 standardında çekme çubuğundaki uzama şekil değiştirmesini dikkate alan yani kesitin 

donatı oranını da göz önünde bulunduran bir model ile belirlenmektedir.  

 

 

SONUÇ 

 

Devam etmekte olan doktora çalışmasının bir bölümünün paylaşıldığı bu çalışmada GFRP donatılı 

üç adet beton derin kirişin dört nokta yükleme etkisi altındaki deney sonuçları sunulmuştur. Deneyler 

farklı donatı oranları (%0.582 ve %0.852) ve farklı kesme açıklık/derinlik oranı (0.85 ve 1.08) etkisi 

altında gerçekleştirilmiştir. Literatürde sunulan deney sonuçları ile CSA S806 ve ACI 318-19 

yönetmeliklerinde yer alan modellerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmadan aşağıdaki 

sonuçlar çıkarılabilir: 

 

1. Tüm kirişler, basınç ve çekme çubuğu modeline uygun olarak kesme basınç kırılmasıyla 

taşıma gücüne ulaşmıştır. 

2. a/d oranı arttıkça kirişlerde meydana gelen deplasmanın arttığı, a/d oranı düştükçe kiriş 

taşıma günün arttığı gözlenmiştir. 

3. Sadece donatı oranı farklı tutulan kirişlerde ilk kesme çatlağı görülene kadar yük-deplasman 

eğrilerinin benzer davranış gösterdiği, kesme çatlağının oluşumundan sonra donatı oranına 

bağlı olarak kiriş taşıma gücünde artış oluştuğu gözlenmiştir. 

4. Tasarım açısından derin kiriş taşıma gücü kapasitesi, ACI 318-19 yönetmeliği tarafından 

daha yüksek tahmin edilirken, CSA S806 tarafından daha düşük tahmin edilmektedir.  

5. Test sonuçlarını daha çok doğrulamak, daha fazla bulgular elde etmek ve FRP donatılarla 

güçlendirilmiş derin kirişlerin davranışının belirlenmesi üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. 
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UZAMASI KISITLANMIŞ CTP DONATILI BETON ELEMANLARDA 

RÖTRENİN KALICI DONATI GERİLMELERİNE ETKİLERİ 
 

THE EFFECTS OF SHRINKAGE ON THE RESIDUAL STRESSES IN 

REINFORCEMENT OF RESTRAINED RC MEMBERS WITH GFRP BARS 
 

Boğaçhan BAŞARAN1, İlker KALKAN2, Ceyhun AKSOYLU3 

 

 

 

ÖZET 

 
Donatı korozyonu problemine karşı etkin bir çözüm sunan CTP (Cam Takviyeli Polimer) 

donatılar her ne kadar yüksek çekme dayanımlarına sahip olsalar da bu donatıların sünme 

dayanımları çekme dayanımlarından oldukça düşüktür. Sünme kopması adı verilen bu davranış 

şekli, sürekli yükler altındaki yapı elemanlarında CTP donatıların dayanımları 

sınırlandırılmaktadır. Buna ilaveten, boy değişimi kısıtlanmış yapı elemanlarında beton 

büzülmesi bu donatılarda ilave nihai gerilmeler ortaya çıkarmaktadır. Dış yük etkilerine ek 

olarak ortaya çıkan bu ilave gerilmelerin, donatıların sünme dayanımlarında ortaya 

çıkarabileceği azalmaların mertebesi henüz bilinmemektedir. Yapılması planlanan çalışmada,  

CTP donatı gerilmelerine etki eden faktörlerin ve bu faktörlerin etki düzeylerinin incelenmesi 

için 72 adet uzaması kısıtlanmış CTP donatılı beton eleman büzülme deneyine tabi tutulacaktır. 

Bu kapsamda, çeşitli büzülme oranlarına (%40 ve %80 nem altında) ve basınç dayanım (C30 ve 

C50) değerlerine sahip beton numuneler içinde farklı elastisite modülü (40, 60 ve 75 GPa) 

değerleri ve yüzey özellklerine sahip (nervürlü ve sargılı) CTP donatılar farklı oranlarda 

(%0.14, %0.31 ve %0.56) kullanılacaktır. Çalışma sonucunda, beton büzülmesinden kaynaklı 

donatılarda oluşacak nihai gerilmeler tespit edilerek, bu gerilmeleri  donatı sünme 

kapasitelerine etki düzeyleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: CTP donatı sünmesi, Kısıtlanmış gerilme, Beton büzülmesi, Döşeme 

 

ABSTRACT 

 
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) reinforcing bars, which offer a vital solution for the 

reinforcement corrosion problem, have much lower creep strength values as compared to the 

their high tensile strengths. The permissible tensile strength values of GFRP bars in structural 

members subjected to sustained loading are rather limited due to a special failure mode denoted 

as the creep rupture. Furthermore, concrete shrinkage induces additional permanent stresses to 

GFRP bars in restrained structural members. The reductions in the creep strength values of 

GFRP bars originating from these additional restraint stresses, are still unclear. The planned 

study pertains to testing 72 restrained concrete members with GFRP bars in order to 

comprehend the effects of various factors on restraint stresses and the degree of these effects. 

Concrete specimens with different amounts of shrinkage (under 40% and 80% moisture) and 

concrete grades (C30 and C50) will be reinforced with GFRP bars of various modulus of 

elasticity values (40, 60 and 75 GPa) and surface textures (ribbed and wrapped). The specimens 

will contain different amounts of bars (0.14, 0.31 and 0.56 %). The residual stresses in the bars 

stemming from the concrete shrinkage are going to be measured in this study and the effects of 

these stresses on the creep rupture will be uncovered.  

Keywords: GFRP creep rupture, Restraint stress, Concrete shrinkage, Slab 
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GİRİŞ 

 

İstinat duvarları, su depoları, tüneller, betonarme yollar, liman yapıları vb. dayanıklılığın önem 

kazandığı betonarme yapılarda çelik donatının zamanla korozyonu büyük bir sorun teşkil etmektedir. 

Donatı korozyonu neticesinde yapının servis ömrü azalmakta ve yüksek ek bakım maliyetleri ortaya 

çıkabilmektedir. Son zamanlarda maliyetlerinin çelik donatı seviyesine kadar düşmesi ve çelik 

donatıların korozyon sorununa karşı etkin bir çözüm sunmaları nedeniyle, lif takviyeli polimer 

donatılar çelik donatılara alternatif olarak artan bir şekilde tercih edilmektedir (Benmokrane ve 

Mohamed, 2018). Buna ilaveten, cam lif takviyeli polimer (CTP) donatılar yüksek çekme ve yorulma 

dayanımları, ısı ve elektrik yalıtkanlıkları, hafiflikleri gibi nedenlerle de tercih edilmektedirler (ACI 

440R-07, 2007). Ancak CTP donatıların beton elemanlarında kullanımlarını sınırlayan bazı 

özellikleri vardır. CTP donatıların çekme kuvvetleri altında düşük elastisite modülü değerlerinin yanı 

sıra süneklik ve deformasyon kapasitelerinin sınırlı olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır 

(Nanni vd., 2014).  

CTP donatıların beton elemanlarda kullanımlarını sınırlayan bir başka önemli husus da 

sünme dayanımlarının çekme dayanımlarına oranla çok düşük olmasıdır. Geçmişte yapılan 

çalışmalarda CTP donatıların sünme dayanımlarının, çekme dayanımlarının 0.20 ile 0.50 katı 

arasında olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, ACI 440.1R-15 (2015) CTP donatıların nihai çekme 

dayanımlarını çevresel azaltma katsayısı ile (çevresel etkilere maruz kalan yapı elemanları için 0.70) 

sınırlandırmaktadır. Bu bakımdan sürekli yüklemeye maruz kalan yapı elemanlarında CTP 

donatıların sünme dayanımları çekme dayanımlarının 0.14 katına kadar düşmektedir. Sünme 

kaynaklı bu durum, sürekli yük etkisine maruz kalan yapı elemanlarının yük taşıma kapasitelerini 

oldukça sınırlamaktadır. Sürekli dış yük etkisi olmasa da betonarme elemanlarda betonun büzülmesi 

sonucunda donatılarda kalıcı çekme ve basınç gerilmeleri oluşabilmektedir. Özellikle uzaması 

kısıtlanmış kirişli döşemeler, zemin üzerine oturan döşemeler, köprü tabliyeleri gibi eğilmeye çalışan 

elemanlarda büzülmeden kaynaklı bu kalıcı gerilmeler, CTP donatı sünme dayanımını aşan kritik 

seviyelere gelebilmektedir. Ghatefar vd. (2014) ve Ghatefar (2015), % 0.30 oranında donatı içeren 

ve uzaması kısıtlanmış köprü tabliyelerinde büzülmeden kaynaklı donatı çekme gerilmelerini 

yaklaşık 279 MPa ve %1.10 donatı oranında ise yaklaşık 66 MPa olarak belirlemiştir.  Akgüngör vd. 

(2018), % 0.59 ile % 0.82 çelik donatı oranına sahip beton yollarda donatıdaki çekme gerilmelerinin 

yaklaşık 200 MPa değerine ulaşabildiklerini hesaplamıştır. Piyasada mevcut CTP donatıların, 500 

MPa’dan  1500 MPa’a kadar değişen çekme dayanımı değerlerine sahip oldukları düşünüldüğünde, 

betondaki büzülme etkilerinin CTP donatının sünmesine ve hatta düşük donatı oranlarında sünme 

kopmasına neden olabileceği görülmektedir. Nitekim ACI 440.1R-15’in (2015),  büzülme ve sıcaklık 

etkilerine maruz kalan CTP donatılı beton elemanlar için kullanılması gereken minimum donatı 

oranını %0.14 değerine sınırlandırmakta ve donatılarda sünme problemlerinin oluşmasını olası 

görmektedir.   

Bu çalışmada, uzaması kısıtlanmış CTP donatı takviyeli beton elemanlarda, betondaki 

büzülmenin neden olduğu donatı gerilmelerini ve beton basınç dayanımı, nem oranı, donatı oranı, 

donatı elastisite modülü ve donatı yüzey özellikleri gibi değişkenlerin bu gerilmeler üzerindeki 

etkilerini incelemek için 72 adet kısıtlanmış büzülme deneyi yapılması planlanmaktadır. Çalışma 

sonucunda, beton büzülmesinden kaynaklı donatılarda oluşacak kalıcı nihai gerilmeler tespit edilerek 

ve bu gerilmelerin donatı sünme kapasitelerine etki düzeyleri incelenecektir. 

 

 

DENEYSEL YÖNTEM 

 

Malzemelerin Özellikleri 

 

Beton 

Çalışmada beton basınç dayanımının donatı gerilmesine etkisini incelemek için C30 ve C50 olmak 

üzere iki tür beton kullanılacaktır. Beton basınç dayanımı değerlerini tespit edebilmek için her beton 

türü için üç numune olacak şekilde, EN 12390-3 (2009) standardına göre 150x150x150 mm3 
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boyutlarına sahip küp numuneler alınacak ve bu numuneler üzerine 3, 7, 28 ve 90 günlük basınç 

dayanım testleri yapılacaktır. Buna ilaveten, her beton grubu ve beton yaşı için üçer adet olmak üzere, 

3, 7, 28 ve 90. günlerdeki doğrudan çekme dayanımının belirlenmesi için 100x100x500mm’lik beton 

numuneleri, Alhussainy vd. (2019) tarafından önerilen şekilde test edilecektir (Şekil 1). Beton 

numunelerin serbest büzülme değerlerinin belirlenmesi maksadıyla ise her beton sınıfı için üçer adet 

numune olmak üzere 60 x 60 x 400 mm boyutlarına sahip beton numuneleri, iki farklı nem ortamında 

(%40 ve %80) kurumaya bırakılarak serbest büzülme değerleri bir gerinim ölçer vasıtasıyla 

ölçülecektir.  

 

 
Şekil 1. Alhussainy ( 2019) tarafından önerilen beton çekme deneyi (değiştirilerek alınmıştır) 

 

CTP Donatılar 

Bu çalışmada donatı yüzey özelliğinin donatı aderansına ve gerilmesine etkilerini incelemek 

amacıyla sargılı ve nervürlü olmak üzere iki farklı yüzey özelliğine sahip 8, 12 ve 16 mm çaplarında 

CTP donatıların kullanılması amaçlanmaktadır. Benzer şekilde donatıların elastisite modüllerinin 

donatı gerilmesine etkisini inceleyebilmek için 40, 60 ve 75 GPa elastisite modülü değerlerine sahip 

üç çeşit donatı kullanılacaktır. Çalışmada donatıların çekme dayanımlarının belirlenmesi için her 

donatı çapı için üç adet olacak şekilde donatı numuneleri ASTM D7205 (2016) standartına uygun 

olarak donatı çekme deneylerine tabi tutulacaktır. Buna ilaveten donatıların milyon saatlik sünme 

kapasitelerini belirlemek için ASTM D7337 (2012) standartına uygun olarak sünme deneyleri 

yapılacaktır.  

 

Uzaması kısıtlanmış donatılı betonun büzülme deneyi 

 

Betonun büzülmesinden kaynaklı donatıda oluşacak kalıcı gerilmeleri tespit edebilmek için Şekil 

2’de boyutları gösterilen deney numuneleri kullanılacaktır. Minimum donatı oranının ACI 440.1R-

15’de (2015) %0.14 olmasından ötürü, numune kesitlerine bu donatı oranına göre karar verilmiştir. 

Deneylerde donatı oranının donatı gerilmesine etkisini inceleyebilmek için aynı numune 

boyutlarında %0.31 ve %0.56 donatı oranına sahip numuneler de test edilecektir. %0.14 donatı 

oranına sahip numune için 2 adet 8mm’lik donatı, %0.31 donatı oranına sahip numune için 2 adet 

12mm’lik donatı ve %0.56 donatı oranına sahip numune için ise 2 adet 16mm’lik donatı 

kullanılacaktır. 

Deney numunlerinde ilk çatlağın yerini tespit edebilmek ve çatlak bölgesinde donatıda 

oluşacak çekme gerilmesini belirleyebilmek için numunenin orta bölgesinde çentikler bırakılacaktır. 

Buna ilaveten numunelerde gerinimleri ölçebilmek için donatılarda 4 adet, beton yüzeyinde ise 2 

adet gerinim pulu kullanılacaktır. Beton dökümü gerçekleştikten sonra numune iki gün süreyle küre 

tabi tutulacak ve ardından gerinim pulları betona yapıştırılacaktır. Daha sonra  numuneler iki farklı 

nem ortamında (%40 ve %80) kurumaya bırakılarak beton ve donatıda oluşan gerinme değerleri 90 

gün süreyle yüksek çözünürlüklü bir veri toplama sistemi vasıtasıyla depolanacaktır.  
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Şekil 2. Uzaması kısıtlanmış CTP donatılı betonun büzülme deney numunesi 

(Boyutlar mm cinsinden verilmiştir.) 

 

 

SONUÇ 

 

Yapılması planlanan deneysel çalışmada korozyon problemine karşı kullanılmaya başlanan CTP 

donatıların sünme dayanımlarındaki değişim araştırılacaktır. Bu kapsamda, boy değişimi kısıtlanmış 

CTP donatı takviyeli beton elemanlarda CTP donatı gerilmelerine etki eden faktörlerin ve bu 

faktörlerin etki düzeylerinin incelenmesi için 72 adet beton büzülme (rötre) deneyi yapılacaktır. 

Yapılacak çalışma ile uzaması kısıtlanmış CTP donatılı beton numunelerin 

 

1. %40 ve %80 ortam nemine maruz kalması durumunda 

2. Beton basınç dayanımının C30-C50 olması durumunda 

3. CTP donatının elastisite modülünün 40, 60 ve 75 GPa olması durumunda 

4. CTP donatı yüzeyinin nervürlü ve sargılı olması durumunda 

5. Betondaki CTP donatı oranının %0.14, %0.31 ve %0.56 olması durumunda 

 

beton büzülmesinden kaynaklı donatılarda oluşacak kalıcı nihai gerilmeler tespit edilecektir. Ortaya 

çıkan bu kalıcı gerilmelerin, CTP donatı sünme dayanım değerinde hangi ölçüde bir azalma meydana 

getireceği son derece önemlidir. Sünme kopması göçme modundan olumsuz etkilenen ve çekme 

dayanım değerinin sadece sınırlı bir bölümünün tasarımda kullanıldığı CTP donatılar için bu kalıcı 

gerilmelerin tespiti büyük önem taşımaktadır. Polimer lif takviyeli donatılar arasında en küçük sünme 

dayanım değerleri CTP donatıları aittir. Bu sebeple, deneysel çalışmada CTP donatılar tercih 

edilmiştir.  

Geçmişte yapılan çalışmalarda, CTP donatıların aderans dayanımları ile beton sünmesi 

kaynaklı kalıcı gerilmelerini azami ölçüde etkileyen donatı yüzey özelliği ve donatı elastisite modülü 

gibi değişkenler göz önüne alınmamıştır. Bu çalışma, donatı yüzey özelliği, donatı oranı, beton 

basınç dayanımı ve donatı elastisite modülü gibi değişkenlerin de göz önüne alınması bakımından 

literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Özellikle donatı oranlarının düşük olduğu yapısal 
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elemanlarda büzülme kaynaklı gerilmeler çok kiritik mertebelere ulaşmaktadır. Bu gibi elemanlarda 

CTP donatıların kullanımının uygun olup olmadığı konusunda bu çalışmada elde edilecek 

sonuçlardan önemli çıkarımlar yapılacaktır.  
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Kabil ÇETİN1, Taha Yasin ALTIOK2 ve Ali DEMİR3 

 

 

 

ÖZET 

 
Deprem esnasında yapıların enerji dağılımı ve süneklik kapasiteleri kiriş-kolon birleşimlerin 

sismik davranışından ciddi şekilde etkilenmektedir. Yetersiz donatı detayına sahip birleşim 

bölgelerinde görülen kesme göçmesinin, birçok yapının yıkılmasına neden olduğu araştırma 

raporlarında belirtilmektedir. Bu çalışmada, yetersiz kesme dayanımına sahip betonarme kolon-

kiriş birleşim bölgelerinin oluklar üzerine dıştan yapıştırma yöntemi kullanılarak karbon lif 

takviyeli polimer (CFRP) kumaşlar ile güçlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. CFRP kumaşların 

sıyrılma davranışı güçlendirmenin verimliliğini ciddi derecede etkilemektedir. Uygulanan 

güçlendirme yöntemi ile sıyrılmanın ertelenerek, birleşimlerin kesme kapasiteleri ve sismik 

davranışlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 1970 yılı öncesini temsil edecek, yetersiz 

detaylandırılmış 1/2 ölçekli numuneler üretilmiştir. 1’i referans ve 3’ü güçlendirilmiş olmak 

üzere toplam 4 adet numune tersinir tekrarlı yükleme altında test edilmiştir. CFRP kumaşlardaki 

erken sıyrılma önlenmiş ve numunelerdeki kesme göçmeleri gecikmiştir. EBROG yöntemi 

numunelerin yük taşıma ve enerji tüketim kapasitelerini referans numuneye kıyasla sırasıyla 

%54 ve %78’e kadar arttırmıştır. Sonuçlar, EBROG yönteminin, numunelerin sismik 

performansını iyileştirmede başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. EBROG yönteminin, dıştan 

yapıştırma yöntemi karşısındaki üstünlüğü kanıtlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Betonarme kolon-kiriş birleşim bölgesi, Sismik güçlendirme, Oluklar 

üzerine dıştan yapıştırma, Karbon lif takviyeli polimer (CFRP)  

 

ABSTRACT 

 
The energy distribution and ductility capacities of the structures during the earthquake are 

seriously affected by the seismic behavior of column-beam joints. It is stated in the research 

reports that the shear failure observed in the joints with deficient reinforcement detail causes 

the collapse of many structures. In this study, retrofit of reinforced concrete column-beam joints 

with deficient shear strength were carried out with carbon fiber reinforced polymer (CFRP) 

fabrics by using externally bonded reinforcement on grooves (EBROG) method. The debonding 

behavior of CFRP fabrics seriously affects the efficiency of retrofit. It is aimed to improve the 

shear capacities and seismic behaviors of the joints by postponing the debonding with applied 

the retrofit method. Insufficiently detailed half-scale specimens were produced to represent the 

prior to 1970. A total number of 4 specimens, including 1 reference and 3 retrofitted, were tested 

under the reverse-cyclic loading. Premature debonding in the CFRP fabric was prevented and 

shear failures in the specimens were delayed. The EBROG method increased the load carrying 

and energy dissipation capacities of the specimens up to 54% and 78% respectively, compared 

to the reference specimen. The results revealed that the EBROG method was successful in 

                                        
1 Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, kabil.cetin@cbu.edu.tr 
2 Arş. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, taha.altiok@cbu.edu.tr 
3 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, ali.demir@cbu.edu.tr 

 



İYTE, İTÜ ve OXFORD Üniversitesi İş Birliğinde Tamamlanmış ve Devam Eden Deneysel Çalışmalar 

164 

 

improving the seismic performance of the specimens. The superiority of the EBROG method over 

the externally bonded method was proven. 

Keywords: Reinforced concrete column-beam joint, Seismic retrofit, Externally bonded 

reinforcement on grooves (EBROG), Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) 

 

 

1. GİRİŞ 

 

1970 yılı öncesinde inşa edilen ve yapı stoğumuzun büyük bir kısmını oluşturan betonarme yapıların, 

mevcut deprem yönetmeliklerindeki koşulları sağlamadığı ve bu yüzden deprem dayanımlarının 

yetersiz olduğu bilinmektedir. Yaşanan depremler sonrası gerçekleştirilen saha incelemelerinde, 

hasarların çoğunlukla yapıların kolon-kiriş birleşim bölgelerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. 

Uygulama, tasarım ve donatı detaylandırılmasındaki çeşitli hata ve eksiklikler bu bölgelerde oluşan 

hasarın başlıca nedenleridir. Birleşim bölgelerinde enine donatının hiç kullanılmaması ya da yetersiz 

sayıda kullanımı ve yönetmeliğe uygun olmayan donatı detayları, depremlerde yapıların kararlılığını 

ve dayanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Kesme dayanımı bakımından yetersiz birleşim 

bölgelerinin göçmesi, artan kat ötelemeleri altında yapıların göçmesine neden olmaktadır. 

Deprem etkilerine karşı yapısal güvenliği sağlamak amacıyla yetersiz birleşim bölgelerinin 

sismik davranışlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Geçmiş yıllarda araştırmacılar tarafından epoksi 

ile tamir, betonarme ve çelik manto gibi farklı güçlendirme yöntemleri araştırılmıştır. Uygulama 

zorluğu ve yapıda ağırlık artışına neden olması bu yöntemlerin yerine pratik ve yapının kullanım 

halindeyken güçlendirmenin yapılabilmesine imkan sağlayan yeni yöntemlere ihtiyacı ortaya 

çıkarmıştır. FRP kompozit malzemeler son 30 yılda yapıların güçlendirmesinde sıklıkla kullanılarak 

bu ihtiyacı karşılamaktadır. Yetersiz kolon-kiriş birleşimlerin kapasitelerini arttırmak amacıyla, 

FRP’nin dıştan yapıştırılarak uygulandığı birçok güçlendirme çalışması araştırmacılar tarafından 

araştırılmıştır. Allam vd. (2019), 1970 yılı öncesi inşa edilen yapıların donatı detayına sahip, kesme 

dayanımı yetersiz iç kolon-kiriş birleşim bölgelerinin güçlendirilmesinde yenilikçi bir yöntem ortaya 

koymuşlardır. Güçlendirme uygulamasında, birleşimin dört köşesine, epoksi ve civatalar aracılığıyla 

hibrit kompozit guseler yerleştirilmiştir. Yüksek dayanımlı CFRP kumaş ve hibrit kompozit 

guselerin birlikte kullanımı, plastik mafsalın kumaşın kiriş üzerindeki bitim noktasında oluşmasını 

ve sıyrılmanın bu bölgede olmasını sağlamıştır. Güçlendirme yöntemi, numunenin kesme dayanımı 

ve sünekliğinde sırasıyla 2.5 ve 2.18 kat iyileşme sağlamıştır. Obaidat vd. (2019), kısmi hasarlı iç 

kolon-kiriş birleşimlerinde, farklı düzenlerde yerleştirilen CFRP plakaların kesme davranışına 

etkisini araştırmışlardır. Güçlendirme, numunelerin yük taşıma kapasitelerinde %64-%148 

aralığında bir iyileşme sağlamıştır. Kontrol numunesinde gerçekleşen kesme göçmesi, güçlendirmiş 

numunelerde artan kesme kapasitesi sayesinde CFRP sıyrılma göçmesine dönüşmüştür. 

Numunelerde, daha büyük yük değerlerinde ilk çatlak oluşmuş, kesme çatlağı gelişimi uygulanan 

farklı CFRP yerleşimleri ile kısıtlanmıştır. Bu durum, CFRP plakalarda gerçekleşecek sıyrılmayı 

ertelemiştir.   

CFRP’nin sıyrılma davranışı, uygulanacak güçlendirmenin etkinliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Güçlendirme öncesi yapılan yüzey hazırlıkları, probleme çözüm olarak önerilen 

mekanik ve CFRP sargı ankrajların yetersizliği ve pratik olmayışı, araştırmacıları yeni yöntemlere 

yöneltmiştir. Mostofinejad ve Mahmoudabadi (2010), tarafından sıyrılmayı tamamen önlemek veya 

ertelemek amacıyla EBROG yöntemi önerilmiştir. Kiriş elemanların kesme ve eğilme 

güçlendirilmesinde kullanılan yöntem, sıyrılmayı önlemede oldukça başarılı olmuştur. Numunelerin 

yük taşıma ve süneklik kapasitelerinde önemli artışlar gerçekleşmiştir. Kesme dayanımı yetersiz 

kirişlerde eğilme göçmesi gerçekleşirken, eğilme güçlendirilmesi yapılan kirişlerde CFRP 

malzemede kopmalar görülmüştür (Mostofinejad ve Moghaddas 2014; Mostofinejad ve Kashani 

2013). Literatürde sıklıkla, kirişlerde uygulanan bu yöntemin, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde 

kullanımı ve birleşimlerin deprem performansına etkisi son zamanlarda araştırmacılar tarafından 

araştırılmaktadır (Davodikia vd. 2021; Ilia ve Mostofinejad 2019). 

Bu konuda sınırlı sayıda çalışma olması ve yöntemin, birleşim bölgelerinin güçlendirilmesinde 

etkinliğinin ortaya konulması gerekliliği bu çalışmanın yapılma amaçlarından bir tanesidir. Bu 

sebeple çalışmada, EBROG yöntemi kullanılarak güçlendirilmiş çeşitli eksikliklere sahip kesme 

dayanımı yetersiz kolon-kiriş birleşim bölgelerinin tersinir tekrarlı yükleme altında deneyleri 
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yürütülmüştür. Süneklik, maksimum yük taşıma gücü ve enerji tüketimi kapasiteleri bakımından 

numunelerin sismik performansları değerlendirilmiştir. 

 
2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

2.1. Numune Detayı ve Malzeme Özellikleri  
 

Çalışma kapsamında, yetersiz detaylandırılmış çok katlı moment çerçeve bir yapının kolon ve kiriş 

moment büküm noktalarından alınmış bir iç kolon-kiriş birleşim bölgesi, deney numunelerini temsil 

etmektedir. Kolon ve kiriş elemanlarında etriye sıklaştırma bölgelerinin uygulanmadığı ve birleşim 

bölgesinde enine donatının mevcut olmadığı sismik olarak yetersiz donatı detayına sahip, 1/2 ölçekli 

toplam 3 adet deney numunesi üretilmiştir. Numunelerin tasarımı, Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği ve TS-500 kriterlerini sağlamayacak şekilde güçlü kolon-zayıf kiriş prensibine göre 

yapılmıştır. 1 adet referans numune belirlenerek, 2 adet numune güçlendirilmiştir. Tüm numunelerin 

boyut ve donatı detayları aynıdır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Numune boyut ve donatı planı 

Boyutu 200×200 mm ve yüksekliği 2000 mm olan kolon elemanında 4 adet Ø14 nervürlü 

boyuna donatılar kullanılmıştır. Kiriş elemanının boyutu 150×200 mm ve uzunluğu 2600 mm’dir. 

Kirişlerin basınç bölgesine 2 adet Ø10 ve 1 adet Ø14, çekme bölgesine ise 3 adet Ø12 nervürlü 

boyuna donatılar yerleştirilmiştir. Nervürlü enine donatıların çapı 8mm seçilmiştir. Kiriş ve 

kolonlarda etriye aralığı 100 mm olarak belirlenmiştir. Kiriş ve kolon uçlarında bu aralık 50 mm’e 

düşürülmüştür. Numunelerden alınan, 9 adet beton silindirin basınç testi sonuçlarına göre, 

numunelerin 28 günlük ortalama beton basınç dayanımı 31.47 MPa olarak belirlenmiştir. Tüm 

numunelerde, S420 sınıfı nervürlü donatı çeliği kullanılmıştır. Donatıların ortalama akma dayanımı 

450 MPa’dır. Etriye kancaları, 90° olacak şekilde hazırlanmıştır. Tek yönlü, 0.17 mm kalınlığında 

CFRP kumaşın elastisite modülü, çekme dayanımı ve kopma uzaması sırasıyla 230000 MPa, 4900 

MPa ve %2.1 olarak üretici firma tarafından verilmiştir. 
 

2.2. Deney Düzeneği ve Yükleme Protokolü 
 

Numunenin deney düzeneğine yerleşimi Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Deney düzeneğinin genel görünüşü 
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Deney düzeneği ACI 374.1-05 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Tersinir tekrarlı 

yüklemeler, reaksiyon duvarına bağlı hidrolik piston aracılığıyla, kolonun üst ucundan 

uygulanmıştır. Yanal yüklemeler, hidrolik pistonun ucuna yerleştirilen yük hücresi ile ölçülmüştür. 

Kolon tepe noktasındaki deplasmanı ölçmek amacıyla ipli potansiyometrik cetvel yerleştirilmiştir. 

Numuneler, mafsallı çelik plakalar kullanılarak güçlü döşemeye bağlanmıştır. Kiriş elemanların bitiş 

noktalarının, iki mafsal arasına yerleştirilen pandül ayaklarla düzlem içi doğrultuda serbestçe 

dönmeleri sağlanmış ve düşey hareketleri engellenmiştir. Deneyler esnasında kolon elemanına, 

eksenel yük kapasitesinin %20’si kadar, sabit 250 kN’luk bir basınç yükü 50 ton’luk kapasiteye sahip 

hidrolik kriko vasıtasıyla uygulanmıştır. Deneyler deplasman kontrollü olarak yarı-statik çevrimsel 

yükleme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Deneylere 5 mm deplasman seviyesiyle başlanmış ve deney 

bitimine kadar deplasman seviyeleri kademeli olarak 5’er mm arttırılmıştır. Her deplasman seviyesi, 

numunelerde iki çevrim şeklinde uygulanmıştır. Deneylerde yük, maksimum yük değerinin %85’in 

altına düştüğünde deneylere son verilmiştir. 

 

2.3. Güçlendirme Aşaması 

 

EBROG yönteminde, beton yüzey ile CFRP kumaşın yapışma alanını arttırmak amacıyla, beton 

yüzeylerde oluklar açılmaktadır. 1 adet numune, dıştan yapıştırma yöntemiyle güçlendirildiğinden 

bu numune için herhangi bir oluk açma işlemi gerçekleştirilmemiştir. 1 adet numune ise EBROG 

yöntemi kullanılarak güçlendirilmiştir. Bu numunede, birleşimin dört köşesine de, kolonda 10 cm, 

kirişte ise 20 cm uzunluğunda, her iki elemanın beton yüzeyinde 3’er adet oluk açılmıştır. 

Numunenin ön ve arka birleşim bölgelerinde, beton yüzeyler kesilerek 5’er adet oluk hazırlanmıştır. 

Birleşim bölgeleri ve birleşimin köşelerinde oluşturulan olukların, genişliği ve derinliği 10 mm, iki 

oluk arası mesafe 30 mm olarak belirlenmiştir. Güçlendirilen numuneler arası farklılık, uygulamada 

kullanılan güçlendirme yöntemleri ile oluşturulmuştur. EBROG yöntemi ve dıştan yapıştırma 

yöntemi kullanılarak güçlendirilen numuneler sırasıyla Ebrog 10 ve Ebr olarak isimlendirilmiştir. 

Tüm numuneler için aynı güçlendirme planı uygulanmıştır. Ebrog 10 numunesinde, ön-arka yüz 

birleşim bölgesi ve birleşimin köşelerinde açılan oluklar Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 

   
Şekil 3. Birleşim bölgeleri ve birleşimin köşelerinde açılan oluklar (Ebrog 10 numunesi) 

Güçlendirme öncesi kumaşların yapıştırılacağı yüzeyler taşlanmış, keskin köşeler 

yuvarlatılmıştır. Yüzeyler ve oluklar içerisindeki tozlar kompresör ile temizlenmiştir. Uygulanan 

güçlendirme planı ve güçlendirme işlemleri Şekil 4’de verilmiştir.  

   
a)                                  b)                                                   c) 

Şekil 4. Güçlendirme işlemleri ve uygulanan güçlendirme planı 

Ebrog 10 numunesinde, beton yüzeylerdeki tüm olukların içleri Teknobond 400/450 ankraj 

epoksisi ile doldurulmuştur (Şekil 4.a). Güçlendirilecek tüm numunelerin beton yüzeylerine, 
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yaklaşık 1 mm kalınlığında, Teknobond 550 epoksi reçine sürülmüş, yapıştırılan CFRP Kumaşlar, 

en son yeterli miktarda aynı epoksi reçine ile doyurulmuştur (Şekil 4.b). Güçlendirilmiş 

numunelerde, birleşimin dört köşesine, toplam 4 adet L şeklinde kumaşlar yapıştırılmıştır. Açılan 

oluklar, deneylerdeki itme ve çekme hareketi sonucunda CFRP’nin sıyrılmasını ve kabarmasını 

önlemektedir. Birleşimin üst ve alt bölgesinde, kolon elemanlarda, 25 cm yüksekliğinde 1 kat tam 

sargı uygulanmıştır. Numunelerin ön ve arka birleşim bölgelerine, kolon-kiriş ara yüzlerinden 500 

mm mesafede sonlanan, kiriş ekseni boyunca uzanan, 1200 mm uzunluğunda 1 kat kumaşlar 

yerleştirilmiştir. Birleşim bölgesinde kullanılan EBROG yöntemi, sıyrılmayı erteleyerek, birleşimin 

kesme kapasitesini iyileştirmektedir. Son olarak sağ ve sol kirişlerde, 500 mm uzunluğunda 1 kat U 

sargı yapılmıştır (Şekil 4.c). 
 

2.4. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Yapıların sismik performansları, yük - deplasman histeretik eğrileri ile değerlendirilebilmektedir.  Bu 

eğriler yardımıyla, yapıların deprem yükleri altındaki davranışlarını etkileyen süneklik ve enerji 

tüketim kapasitesi parametreleri belirlenebilmektedir. Histeretik eğrilerin, her deplasman 

seviyesinde itme ve çekmedeki maksimum yüklerine karşılık gelen noktalar birleştirilerek 

numunelerin zarf eğrileri çizdirilmiştir. Numunelerin, yük-deplasman histeretik ve zarf eğrileri 

sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.  
 

  

 
Şekil 5. Numunelerin yük-deplasman histeretik eğrileri 

 
Şekil 6. Numunelerin yük-deplasman zarf eğrilerinin karşılaştırılması 

Çalışmada, Park R yöntemi kullanılarak numunelerin akma noktaları belirlenmiştir (Park ve 

Paulay, 1975). Göçme deplasmanı (Δu), maksimum yükte (Pmax) %15’lük düşüşe karşılık gelen 

deplasmandır noktasıdır. Δy, ise numunenin akma deplasmanını göstermektedir. Numunelerin zarf 

eğrileri kullanılarak elde edilen maksimum yük, süneklik katsayısı ve toplam enerji tüketimleri Tablo 

1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Numunelerin deneysel sonuçları 

Numune 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 (kN)  
∆𝑦 (mm) ∆𝑢 (mm) 𝜇 (

∆𝑢

∆𝑦
) 

Toplam 

enerji 

tüketimi 

(kN-mm) 
İtme 

(+) 

Çekme 

(-) 
Ortalama 

İtme 

(+) 

Çekme 

(-) 

İtme 

(+) 

Çekme 

(-) 

İtme 

(+) 

Çekme 

(-) 
Ortalama 

Referans 18.12 18.22 18.17 25.79 29.56 60.5 60.6 2.35 2.05 2.2 4170.3 

Ebr 23.57 23.41 23.49 27.1 30 72.29 76.64 2.67 2.56 2.61 6232.9 

Ebrog 10 28.2 27.88 28.04 27.17 34.42 72.84 75.8 2.68 2.2 2.44 7426.29 

 

Tüm histeretik eğrilerde birleşimdeki kesme hasarından dolayı çevrim sıkışması görülmüştür. 

Referans numunesinde, artan deplasman seviyelerinde birleşimde biriken hasar, numunenin gevrek 

bir davranış sergilemesine, rijitliğinde ve maksimum yükten sonra kapasitesinde hızlıca bir düşüşe 

neden olmuştur. Referans numunesinde, deplasman seviyelerindeki çevrimsel dayanım kayıpları, 

artan deplasman seviyelerinde artış göstermiştir. Ebrog 10 numunesi, referans ve ebr numuneleriyle 

karşılaştırıldığında, ortalama maksimum yükte sırasıyla yaklaşık %54 ve %19 oranında artışlar elde 

edilmiştir. Ebrog 10 ve ebr numuneleri, referansa numunesine göre sırasıyla %78 ve %49 oranında 

daha fazla enerji tüketmiştir. Ebr numunesinin birleşim bölgesindeki kumaşta erken sıyrılma 

görülmüş, 60 mm deplasman seviyesinde kumaştaki ayrılma ciddi seviyelere ulaşmıştır. Bu durum, 

ebr numunesinin histeretik davranışında, aynı deplasman seviyesinde görülen hızlı yük düşüşü ile 

açıklanmaktadır. Ebrog 10 numunesiyle karşılaştırıldığında, Ebr numunesinde, maksimum yüke 

ulaşmadan, erken deplasman seviyelerinden itibaren, çevrimsel dayanım kayıpları görülmeye 

başlanmıştır. Ebrog numunesinde birleşim bölgesinde oluşturulan oluklar, bu bölgedeki kumaşın 

sıyrılmasını ertelemiş, deney sonuna kadar numunede önemli yük düşüşleri olmaksızın, CFRP 

kumaşların etkin kullanımını sağlamıştır. Ebrog 10 numunesi, referans numunesiyle 

karşılaştırıldığında ortalama süneklik katsayısında %11 artış gerçekleşmiş, sünek bir davranış 

sergilemiştir. 

 

SONUÇ 

 

Güçlendirilmiş numunelerin dayanım, süneklik ve enerji tüketim kapasitelerinde referans 

numunesine kıyasla önemli derecede iyileşmeler gerçekleşmiştir. Deney sonunda kumaşın tamamen 

ayrılması önlenerek, EBROG yöntemi, numunelerin dayanım ve enerji tüketimlerindeki artışa dıştan 

yapıştırma yönteminden daha fazla katkı sağlamıştır. Numunelerde gerçekleşen kesme göçmesi 

süneklik artışının belirli bir düzeyde kalmasına neden olmuştur. EBROG yönteminin, numunedeki 

kesme göçmesini erteleyerek, birleşim bölgelerinin sismik davranışı iyileştirmede etkili bir yöntem 

olduğu görülmüştür.   
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TAMAMLANMIŞ VE DEVAM EDEN DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

 

Korhan Deniz Dalgıç1, Burcu Gülen2, Yiyan Liu3, Cennet Yeşilyurt4, Üveys Gözün5 

Medine İspir6, Sinan Açıkgöz7 ve Alper İlki8 
 

 

ÖZET 

 
Bu bildiride, yakın zaman içerisinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yürütücülüğünde 

İTÜ ve OXFORD üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen ve devam eden deneysel çalışmalar 

özetlenmiştir. Bu çalışmalar, yığma ve betonarme yapılar gibi yapı mühendisliğinin farklı 

konularını kapsaması ve yığma duvarlar için zemin oturmalarını, betonarme kolonlar için ise 

deprem etkilerini temsil eden çevrimsel yüklemelerin yapılmasına imkân verecek deney 

düzeneklerinin tasarımına ilişkin detayları içermesi bakımından ilginçtir. Ayrıca, kurulan iş 

birlikleri çerçevesinde fiber optik kabloların ve görüntü korelasyonu tekniklerinin büyük ölçekli 

saha testlerinde kullanımı; kapsamlı deney verilerinin toplanmasına imkan vermiş ve kurulan 

sayısal modellerin doğrulanması için önemli bir deneysel verinin elde edilmesini sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme Kolon, Güçlendirme, Yığma yapı, Zemin Oturması  

 

 

 

GİRİŞ 

 

Gerçek yapıları temsil edecek biçimde üretilmiş yapı elemanlarının belirli etkiler altında 

davranışlarının deneysel olarak incelenmesi, göz önüne alınan kriterler açısından performanslarının 

değerlendirilmesi ve gerektiğinde performanslarının istenilen düzeye yükseltilmesi için girişimlerde 

bulunulması yapı mühendisliğinin önemli temel çalışma konuları arasında yer almaktadır. Deneysel 

araştırmalar, yapıların davranışlarını modellemek ve başarılı bir şekilde tahmin etme konusunda 

mühendislerin anlayışlarını ve yeteneklerini geliştirmek için vazgeçilmez olanaklar sunmaktadır. 

Deneyler, yapı davranışı ile ilgili bir bilgiye ulaşmak için yapılabileceği gibi yapı davranışı hakkında 

ileri sürülen bir düşünceyi kanıtlamak için de kullanılabilir. Örneğin, geçmiş yıllarda yapılan 

deneysel çalışmalar günümüzdeki modern yönetmeliklerin ve yapım standartlarının oluşturulmasına 

imkân sağlamıştır.  

 Bu bildiride, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 

ve Oxford Üniversitesi’nden yapı mühendisliği alanında çalışan araştırmacıların iş birliğinde devam 

eden ve tamamlanmış deneysel çalışmalar özetlenmiştir. Çalışmalardan ilki, yığma yapıların zemin 

oturmaları altındaki davranışlarının incelenmesine odaklanmaktadır. Devam eden diğer çalışmada 

ise günümüz deprem yönetmeliği koşullarını sağlamayan betonarme kolonların laboratuvar 

ortamında lif takviyeli polimer malzemeler ile dışarıdan güçlendirilip test edilerek güçlendirme 

yönteminin etkinliğinin araştırılması planlanmaktadır.  
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DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Tarihi Yığma Yapıların Tünel Kazılarına Bağlı Olarak Oluşan Zemin Oturma Etkileri 

Altında Davranışlarının İncelenmesi 

 

Giriş 

Kentleşmiş bölgelerde, iki önemli altyapı faaliyeti; metro projeleri ve derin temel kazıları, komşu 

yüzey yapıları üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Yüksek yoğunluğa sahip bu 

bölgelerde ulaşım, konut ve ofis binalarına olan talebin artması, bu tür altyapı yatırımlarının sayısını 

artırmaktadır. Örneğin, 15,5 milyon nüfusa sahip İstanbul'da mevcut metro ağının 2022-2025 yılları 

arasında tamamlanacak yeni hatlar ile birlikte 222 km daha uzaması planlanmaktadır. Diğer yandan, 

bu bölgelerde yatay kentsel büyüme olanağı sınırlı olduğundan, düşey alanları verimli kullanmak 

için derin temel çukurları olan yüksek binalar inşa edilmektedir. Sonuç olarak, tünel açma veya derin 

kazı faaliyetleri zemin içerisindeki mevcut gerilme durumlarının değişmesine ve zemin yüzeyinde 

yatay ve düşey yönlü zemin hareketlerinin meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu hareketler, 

özellikle tarihi ya da tarihi olmayan yığma yapılar üzerinde ciddi hasar riskleri oluşturmaktadır.  

Peck (1969), yer hareketinin dikey bileşeninin (bundan sonra oturma olarak 

adlandırılacaktır) tünel eksenine dik doğrultuda bir Gauss Dağılım Eğrisi şeklinde değişeceğini 

varsayarak oturma tahminlerinde kullanmak üzere ampirik bir model önermiştir (Şekil 1). Buna göre 

en büyük oturmanın (Sv,max) tünel merkezinin hemen üzerinde gerçekleşeceği varsayılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 1. Tünel kazısına bağlı zemin oturmalarının değişimi ve model binanın tünele göre konumu 

 

Çalışmanın detayları 

Bu yazının konusu olan ilk deneysel çalışmada, 19. yüzyıl’da İstanbul'da inşa edilmiş tarihi yığma 

yapıları (Akaretler sıra evleri) temsil edecek biçimde dört adet 1/2 ölçekli olarak üretilen numuneler, 

tünel açma faaliyetlerinden kaynaklanan zemin deformasyonlarını andıran düşey mesnet hareketleri 

oluşturularak test edilmiştir. Şekil 2’de gösterildiği üzere, her bir numune birbirine paralel olarak 

konumlandırılmış iki adet taşıyıcı yığma duvardan ve bu duvarları iki kat seviyesinde birbirine 

bağlayan betonarme döşemelerden oluşmaktadır. Duvarlar, dolu kil tuğlaların her boyutunun yarıdan 

kesilmesi ile (1 tam tuğladan 8 küçük tuğla çıkacak şekilde) üretilen yarı ölçekli tuğlalardan 

örülmüştür. Numune yüksekliği duvar tabanından tavana kadar 3,2 m (iki kat), uzunluğu ise 5.6 

m’dir. Hedef alınan prototip yapı ile eşdeğer taban gerilmesi seviyesi oluşturabilmek adına, 

ölçeklendirilmiş numunelere her iki kat seviyesinde döşemeler üzerine betonarme kütleler 

yerleştirilerek 7.8 ton ağırlık eklenmiştir. Tünel kazılarının etkisi, duvarların altında yer alan ve iki 

noktadan basit mesnetli IPE 330 çelik profillerin bir ucundan vidalı krikolar ile düşey yönde aşağı 

çekilerek deforme edilmesiyle taklit edilmiştir. Oturma etkilerinin oluşturulmasında bölgede 

gerçekleştiği varsayılan senaryo bir tünel kazısı esas alınmıştır (Şekil 1). 
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Deneyler sırasında, yığma duvarlar üzerindeki yerdeğiştirmeler ve şekildeğiştirmeler 

geleneksel ölçüm tekniklerine (LVDT’ler) ek olarak optik kameralar ve fiber optik kablolar 

kullanılarak da ölçülmüştür. Kalibre edilmiş optik kameraların duvar üzerine belirli aralıklarla 

yapıştırılmış hedef noktaları için adım adım ölçtüğü yerdeğiştirme verileri daha sonra görüntü 

korelasyonu tekniği kullanarak işlenmiştir. Fiber optik kablolar, deneylerden önce gerçekleştirilen 

nümerik analizlerin sonuçlarına göre potansiyel duvar hasarları göz önüne alınarak duvar yüzeyine 

tek taraftan yerleştirilmiştir. Bir metre arayla sensör bulunduran kabloların duvara bağlantısı özel 

olarak üretilen alüminyum bağlantı parçaları sayesinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’de referans bina 

modeli için optik kameraların ve fiber optik kabloların yerleşim planı gösterilmiştir. Oturma test 

düzeneğinin tasarımına ilişkin detaylar ve ölçüm sisteminin kuruluma esas olan ön modelleme 

çalışmalarının sonuçları sırasıyla Dalgıç vd. (2022) ve Dalgıç vd. (2020)’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Yapay zemin oturması etkisine maruz bırakılan bina test modelleri 

 

 
 

Şekil 3. Oturma deneylerinde kullanılan ölçüm sistemleri
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Dışarıdan Lif Takviyeli Polimer Sargı ile Güçlendirilmiş Standart Altı Betonarme Kolon 

Testleri 

 

İkinci çalışma kapsamında, İYTE, İTÜ ve Oxford üniversiteleri iş birliğinde başlamış olan ve 

Türkiye’de mevcut durumda yer alan standart altı betonarme kolonların lif takviyeli polimer 

malzemeler ile dışarıdan sargılanarak güçlendirilmesini konu edinen TÜBİTAK projesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. İYTE Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda bu çalışmada ve gelecek diğer 

çalışmalarda kullanmak üzere bir kolon test düzeneği inşa edilmek istenmektedir. Bu düzenek 

vasıtasıyla bir yandan kolon eksenel yüklerinin etkisi dikkate alınırken diğer yandan deprem 

etkilerini temsil edecek tersinir çevrimsel yatay yüklemeler de yapılabilecektir. Bunun için, 

üretilecek kolon numunelerin betonarme bir temel ile birlikte üretilerek kolon üst ucunun tam ölçek 

kolonların moment sıfır noktasını temsil ettiği varsayımı ile test edilmesi planlanmaktadır. 

Kolonların temelinden ankastre mesnetli olacak şekilde laboratuvar güçlü döşemesine bağlanması 

için güçlü döşemenin delik düzeninin numune temeli delik düzeni ile uyumlu hale getirmek üzere 

bir çelik adaptör düzeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Çözümlenmesi gereken bir diğer konu da eksenel 

yükü verebilmek için kullanılacak gergi düzeneğinin tasarımıdır (Şekil 4). Artan maliyetler nedeniyle 

kolon eksenel yük düzeneğinde kullanılagelen yüksek dayanımlı geniş dişli çelik ard-germe 

çubukları yerine dolu kesitli silindir çubukların uçlarına diş açılarak kullanılması planlanmıştır. Şekil 

4, kullanılan sonlu eleman modelini, buna göre imal edilen çelik adaptör düzeneği ve eksenel yük 

vermek için kullanılacak gergi çubuklarının mafsallı alt bağlantı noktalarını göstermektedir.  

 

 

 

  
(a) (b) 

 

 

Şekil 4. Kolon testi için (a) sonlu eleman modeli ve (b) imal edilen test düzeneği 

 

Gergi çubuklarının mafsallı bağlantı noktalarının tasarımında AISC 360 dokümanında yer 

alan hesap önerilerinden faydalanılmıştır. Bu dokümandaki yaklaşıma göre mafsalların yük taşıma 

kapasitesi; mafsal plakasının çekme etkileri altında yırtılması, mafsal plakasının delik etrafında 

oluşacak kayma gerilmeleri nedeniyle yırtılması ve mafsal plakasının delik çevresinde mafsal pini 

tarafından oluşturulacak basınç gerilmeleri altında ezilmesi gibi üç farklı göçme modu göz önüne 

alınarak hesaplanmıştır. Düşey ve yatay doğrultuda uygulanması beklenen en büyük kolon yükleri 

güvenli bir tasarım sağlamak ve gelecekte yapılacak farklı testleri de kapsayabilmek amacıyla 5 kat 

arttırılarak tasarım yapılmıştır. Bu yüklemeler altında sistem üzerinde oluşacak yerdeğiştirmeler ve 

çelik düzenek için Von Mises gerilmelerinin dağılımları Şekil 5’de gösterilmektedir. Bu analiz 

sonuçları, arttırılmış yüklemeler etkisinde betonarme kolonun anlamlı bir şekilde yerdeğiştirme 

yapabileceği sınırlara kadar çelik düzeneğin elastik sınırlar içerisinde davranabildiğini 

göstermektedir.  

 

Mafsal 

bağlantı 

plakaları 
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(a) 

 

(b) 

 

Şekil 5. (a) Kolon testi sırasında yerdeğiştirmeler ve (b) en elverişsiz duruma karşılık gelen Von 

Mises gerilmeleri 

 

 

DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Her iki çalışma paralel yürütülmekte olup yığma yapılar ile ilgili olan ilk çalışmada son 

aşamaya ulaşılmıştır. Elde edilen ilk verilere göre, belirli bir tünel kazısı senaryosu göz önüne 

alınarak oluşturulan düşey yönlü yapay mesnet hareketleri altında test edilen yığma duvarların 

davranışları gerçek zemin oturmaları ile hasar büyüklükleri ve hasar dağılımları bakımından 

karşılaştırılabilir sonuçlar vermiştir. Bina ağırlığının ve farklı düşey yük düzenlemelerinin 

yığma duvarların oturma davranışı üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Şekil 6). Betonarme 

kolon testlerini konu edinen diğer çalışmada ise altyapı tamamlama ve ön tasarım çalışmaları 

devam etmektedir.  
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Şekil 6. Farklı düşey yük seviyesi ve yük düzenlemelerinin yığma duvarların oturma davranışına 

etkisi 

 

 

SONUÇ 

 

Bu bildiri; İYTE, İTÜ ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve devam eden iki ayrı 

deneysel çalışma için test numuneleri, test düzeneği, ölçüm sistemi ve dikkate alınan etkiler için 

temel bilgileri içermektedir. İlk çalışma, test düzeneklerinin ve test numunelerinin üretiminden önce 

yapılacak tasarım çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır. Çalışmanın başında yapılacak özenli 

tasarım çalışmalarının, test düzeneklerinin iyi çalışmasına, numune üretiminin kontrollü olmasına, 

gözlemlenecek parametrelerin uygun bir şekilde seçilmesine ve test sırasında önemli verileri 

kaçırmayacak biçimde ölçüm sisteminin etkin kullanımına fırsat vereceği görülmüştür. 
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ŞEKİL DEĞİŞTİRME SINIR DEĞERLERİNE ETRİYE 

DETAYLARININ ETKİSİ 
 

THE EFFECT OF STİRRUP DETAİLS ON STRAİN LİMİTS DEFİNED 

 
K. Ethem KINIK1, Ahmet Ş.ÖZGÖREN2, H. Selim ŞENGEL3,  

Hakan EROL4, ÖMER KARAGÖZ5, Özgür AVŞAR6 

 

 

 

ÖZET 
 

Mevcut yapı stokumuzun önemli bir bölümünün yönetmelik şartlarını sağlamaması yüzünden, 

geçmişte meydana gelen şiddetli depremler büyük yıkımlara ve ağır yapısal hasarlara bağlı can 

ve mal kayıplarına neden olmuştur. Deprem sonrası yıkılan veya ağır hasar gören yapıların 

incelendiği çalışmalarda genel olarak yapı malzemelerindeki yetersizlikler, depreme dayanıklı 

tasarım ilkelerine aykırı uygulamalar ve özellikle de betonarme elemanların tasarım ve 

uygulamasında yapılan detaylandırma hataları ve yetersizlikleri standart altı yapıların en temel 

eksikliklerini oluşturmaktadır. Standart altı betonarme binaların Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği (TBDY)(2018)kuralları doğrultusunda mevcut durumlarının tespit edilerek, yetersiz 

olanlar için güçlendirme veya yıkım kararının verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, TBDY 

(2018)’de tanımlanan hesaplama yöntemlerinin ve kuralların gerçekçi sonuç vermesi büyük 

önem arz etmektedir. 

 

TBDY 2018’in 15.7.1.3 maddesinde enine donatının hacimsel oranı (ρsh) hesabında “90 derece 

kapalı etriyelerin %30’u hesaba dâhil edilebilir” olarak verilmektedir. Ancak bu madde ile ilgili 

detayların yeterli olmaması ve deneysel bir dayanağının olup olmadığının bilinmemesi bu oranın 

irdelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Çalışmanın ana konusu olan 90 dereceli kanca gibi uygun 

olmayan etriye detaylandırmasının hangi durumlarda (eksenel yükleme oranı, etriye aralığı, 

kanca uzunluğu, kanca büküm açısı) ve hangi mertebede etkin olduğu ortaya konmamıştır. 

Planlanan çalışma ile TBDY (2018)’e göre uygun detaylandırmaya sahip olmayan etriyenin 

hangi durumlarda ve hangi oranda dikkate alınacağı konusunda deneysel veri elde edilecektir. 

 

TBDY (2018)’nin ilgili maddesinin irdelenmesi ve gerekiyorsa yeni önerilerin getirilmesi için 

gerçekleştirilecek deneysel çalışma kapsamında gerçek ölçekli betonarme konsol kolonlar 

laboratuvar ortamında sabit eksenel yük altında yatay çevrimsel yükleme uygulanarak test 

edilecektir. Uygun olmayan etriye kullanımının kolon davranışına etkisinin inceleneceği 

çalışmada eksenel yük oranı, etriye kanca açısı, kanca boyu ve etriye sıklaştırması ayrı ayrı 

değişkenler olarak dikkate alınarak test numuneleri planlanmıştır. Çevrimsel yükleme 

sonrasında elde edilecek kuvvet - yerdeğiştirme eğrileri, toplam sönümlenen enerji, süneklik, 

rijitlik azalımı, kolon alt noktasında ölçülecek plastik eğrilik ve birim şekil değiştirme 

davranışları karşılaştırılarak uygun olmayan etriyelerin yönetmelik kapsamında hangi oranda 

dikkate alınacağı irdelenecektir. 
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ABSTRACT 
 

Due to the fact that a significant part of our existing building stock did not meet the requirements 

of the regulation, past severe earthquakes have caused great destructions as well as structural 

damage induced loss of life and property. Seismic performance assessment of the existing 

substandard RC buildings should be conducted based on the specifications described by Turkish 

Building Earthquake Code (TBEC, 2018). If the investigated building does not satisfy the 

corresponding performance limits required by TBEC (2018), it must be demolished or retrofitted 

to a degree where it satisfies the required performance level. Therefore, the methods and 

specifications defined in TBEC (2018) for seismic performance assessment should have realistic 

basis to achieve the actual response of the investigated building. 

 

As per the article 15.7.1.3 of TBEC (2018), in the calculation of the volumetric ratio of the 

transverse reinforcement (ρsh) is given as "30% of 90 degree closed stirrups can be included". 

However, the lack of sufficient details about this requirement and the fact that it is not known 

whether it has an experimental basis led to the need to examine this ratio.  

 

Within the scope of the experimental study to be carried out to examine and develop the relevant 

article of TBEC (2018), RC cantilever columns will be tested by applying horizontal cyclic 

loading under constant axial load in the laboratory conditions. By comparing the force-

displacement curves, total dissipated energy, ductility, stiffness reduction, plastic curvature and 

strain demands to be measured at the bottom of the column, effectiveness of the improper stirrups 

on the cyclic response of RC columns will be examined. 

Keywords: Stirrup, Reinforced Concrete, Earthquake Performance, Seismic Code 

 

 

AMAÇ 

 

TBDY (2018)’in Deprem etkisi altında mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirme 

tasarımı için özel kurallar bölümünde, 15.7.1.3 maddesinde ρsh hesabında “90 derece kapalı 

etriyelerin %30’u hesaba dâhil edilebilir” olarak verilmektedir. Ancak bu madde ile ilgili detayların 

yeterli olmaması ve belirli bir dayanağının olmadığının düşünülmesi bu oranın irdelenmesi ihtiyacını 

oluşturmuştur. Mevcut binalarda çeşitli yükleme durumları, farklı etriye detay durumları veya 

sistemin sünekliğine göre bu oranın altında veya üzerinde durumların oluşması muhtemeldir. 

Betonarme elemanlarda deprem yönetmeliği şartlarına uygun olmayan detayları haiz etriyelerin 

hangi durumlarda ve hangi mertebede dikkate alınacağının irdelenmesi hedeflenmektedir. Bu oranın 

deprem yönetmeliğinde belirtildiği üzere sadece etriye kanca açısına bağlı olmadığı ve farklı 

parametrelerin de etkin olduğu literatürde belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu oranın deneysel yöntemlerle 

araştırılarak deprem yönetmeliğine daha gerçekçi bir model önerilmesi bu çalışmanın esas amacıdır. 

Betonarme elemanlarda sünekliği sağlayan en önemli bileşenlerin başında etriye gelmektedir. 

Ancak yönetmeliğin ilgili maddesindeki oranı odak noktası haline getiren bir çalışma 

bulunamamıştır. Proje çalışmasının hedefi bu oranın daha gerçekçi bir şekilde ortaya konmasıdır. 

Yatay donatıların kanca açılarının 90 derece yapılması deprem esnasında bazı durumlarda etriye 

açılması ve sonuç olarak kesit bütünlüğünün yitirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Etriyelerin açılması 

boyuna donatıların burkulmasıyla, çekirdek betonunun sargılama etkisinin kalkması ile ezilmesi ya 

da kesme kırılması ile sonuçlanmaktadır. Öngörülen çalışma kapsamında ilgili yönetmelik 

maddesinin irdelenmesinde sadece kanca açısı değil bunun yanında diğer bir takım parametrelerin 

de dikkate alındığı bir deneysel çalışma planlanmıştır. 

Bu çalışma ile ulaşılmak istenen diğer bir hedef ise elde edilecek deneysel veriler kullanılarak 

söz konusu oranın dayanağına alt yapı oluşturmaktır. Böylece deprem etkisi altında mevcut binaların 

performanslarının belirlenmesi için deneysel verilere dayalı daha gerçekçi bir oran ortaya 

konabilecektir. 
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YÖNTEM 

 

TBDY2018 Deprem etkisi altında mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirme 

tasarımı için özel kurallar bölümünde, 15.7.1.3 maddesinde ρsh hesabında “90 derece kapalı 

etriyelerin %30’u hesaba dâhil edilebilir” olarak verilmektedir. Mevcut binalarda çeşitli yükleme 

durumları, farklı etriye detay durumları veya sistemin sünekliğine göre bu oranın altında veya 

üzerinde durumların oluşması muhtemeldir. Bu oranın araştırılması bu çalışmanın esas amacıdır. Bu 

kapsamında planlanan deneysel çalışma ile ulaşılmak istenen diğer bir hedef ise elde edilecek 

deneysel veriler kullanılarak söz konusu oranın dayanağına alt yapı oluşturmaktır. Böylece deprem 

etkisi altında mevcut binaların performanslarının belirlenmesi için deneysel verilere dayalı daha 

gerçekçi bir oran ortaya konabilecektir. 

Ülkemizdeki mevcut yapı stokunun oldukça düşük beton dayanım sınıflarına sahip olduğu 

bilinmektedir. Bu yüzden deney çalışmasında 10 MPa beton dayanımı kullanılması öngörülmüştür. 

Hedeflenen bu çalışma ile yönetmeliğin mevcut binaların değerlendirilmesi kısmına daha gerçekçi 

bir bakış açısı sunulması hedeflenmektedir. 

 

Deney Numunelerinin Tasarlanması 

 

Deney numunelerinin planlanan çalışma doğrultusunda tasarlanması ve birçok değişkene (eksenel 

yük oranı, etriye kanca açısı, kanca boyu, etriye sıklaştırması, beton dayanımı, donatı sınıfı, boyuna 

donatı oranı, numune ebatları, gibi) karar verilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde mevcut yapı stoku göz önüne alındığında, deprem sonrası değerlendirmeler ve 

literatür çalışmalarına istinaden ortalama beton dayanımının 10 MPa olduğu, nervürsüz donatı 

kullanıldığı, etriye aralıklarının 250-300 mm olduğu, etriye kanca açısı ve kanca boyu yetersizlikleri 

olduğu düşünülerek deney numuneleri tasarlanacaktır. Deneysel çalışma sonuçlarında ölçek etkisi 

olmaması için gerçek boyutlu kolon numuneler hazırlanacaktır. Yatay deprem etkisi nedeniyle 

momentin yaklaşık sıfır olduğu kolon orta noktasından ankastre mesnetlendiği temel arasında kalan 

konsol kolon numunesi deneysel çalışmalar için planlanmaktadır.  

 

Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Üretilmesi 

 

Numune üretilmesi aşamasında gerçeği yansıtabilmesi için temel ve kolon beton döküm işi ayrı ayrı 

döküm olacak şekilde iki aşamada gerçekleştirilecektir. Laboratuvar ortamında gerekli kürleme proje 

ekibi tarafından yapılacaktır. Değişken parametrelerin birbiri ile aynı şartlarda kıyaslanabilmesi 

adına tüm numunelerin kolonlarının beton dökümü tek seferde aynı harmandan gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca, numunelerin aynı şekilde kürlenmesi, aynı ortamda bulundurulmaları sayesinde üretimde 

standart kalitenin yakalanmasında herhangi bir sorun beklenmemektedir. 

 

Deney Düzeneği ve Yükleme Sisteminin Hazırlanması 

 

Laboratuvar içerisinde mevcut bulunan rijit duvar ve temel sayesinde deney altyapısı hazırdır. Deney 

çalışmasında çevrimsel yatay yük ve eksenel yük uygulanacaktır. ESOGÜ Yapı Mekaniği ve Deprem 

Araştırma Laboratuvarı altyapısında aktüvatör ile tekrarlı tersinir yükleme imkânı vardır (Şekil 1).  

Mevcutta bulunan iki adet aktüvatör sayesinde yatay yükleme yapılabilmektedir. Ayrıca 

numunelere planlanan seviyede eksenel yük verilebilmektedir. Hazır olan deney numunelerinin 

üzerine potansiyometrik cetveller planına uygun şekilde montajı gerçekleştirilecektir. Ayrıca mevcut 

yatay aktuvatörde bulunan yük hücresine ilaveten laboratuvarımızda var olan ikinci bir yük 

hücresinin bağlanarak yedekli ve diğer veriler ile senkron okumanın yapılması sağlanacaktır. Bu 

amaçla gerekli bağlantı aparatlarının tasarımı ve imalatı yaptırılacaktır. 
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Şekil 1. ESOGÜ Yapı mekaniği ve deprem araştırma Laboratuvarı ve gerçekleştirilen bir çerçeve deneyi 

 

Deneylerin gerçekleştirilmesi 

 

Potansiyometrik cetvellerin uygun şekilde montajları tamamlanacaktır. Yük hücreleri, 

potansiyometrik cetveller, strain gaugelerin veri kablolarının veri toplama cihazına ve bilgisayara 

uygun bağlantıları yapılacaktır. Yükleme gerçekleştirilerek gerekli veriler her yükleme döngüsünden 

sonra çatlak çizgileri işaretlenecek ve fotoğraflanarak kaydedilecektir. Deney süresi boyunca çalışma 

video kayıt altına alınacaktır. Hasar şekli tespit edilecektir. Deney süresince sürekli; eksenel ve yatay 

yükleme büyüklükleri, deplasmanlar, kritik donatı gerinimleri, kolon plastik mafsal bölgesindeki 

eğrilikler, temelin olası yer değiştirme değerleri kayıt altına alınacaktır. Laboratuvarda üretilecek 

numunelerin deneyleri tamamlanıp sonuçlar değerlendirildikten sonra proje önerisi konusu olan 

yönetmeliğin ilgili maddesi irdelenecektir. 

 

Deney Sonuçlarının ve Geçmiş Deneysel Çalışma Verilerinin Derlenmesi, İşlenmesi ve 

Karşılaştırılması 

 

Deneyin gerçekleştirilmesi sırasında kaydedilen veriler yardımıyla deney numunelerinin kuvvet-yer 

değiştirme eğrileri elde edilerek, en büyük ve son adımdaki yatay yük (deneyin sonu ya da en büyük 

yükün %80’ine düştüğü nokta) kapasitesi, enerji tüketimi, eşdeğer sönüm oranı, süneklik, rijitlik 

değişimi gibi parametreler hesaplanacaktır. Yatay deformasyona bağlı olarak donatı gerinimleri, 

plastik mafsal bölgesindeki eğrilikler, çatlak şekli, ilerlemesi ve genişlikleri, hasar tipleri 

karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Deney parametrelerine göre elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılacaktır. 

Proje çalışmasında da her bir deney numunesinin histeresis eğrileri elde edilip, deney 

esnasında gözlenen hasar türleri ve gözlendiği deformasyon değeri histeresis eğrisi üzerinde 

gösterilecektir.  
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İşlenmiş Deney Verisi Kullanılarak İlgili Maddenin İrdelenmesi ve Öneri Getirilmesi 

 

Gerçekleştirilecek deneysel çalışmada hesaplanacak tüm parametreler, etriyelerin uygun olmaması 

(90 derece kanca, yetersiz kanca boyu, yetersiz sıklaştırma) ve etriyelerin uygun olması (135 derece 

kanca, yeterli kanca boyu, yeterli sıklaştırma) durumları için oranlanarak her bir değişkenin (etriye 

kanca açısı ve boyu, sıklaştırma miktarı, eksenel yük) etkinliği hesaplanacaktır. Gerçekleştirilecek 

deneysel çalışmada test edilecek numune sayısı sınırlı sayıda olacaktır. Dolayısıyla yönetmelik 

maddesinin geliştirilmesi için sınırlı sayıdaki deneysel çalışma sonuçları ayrıca literatürden elde 

edilecek çalışma konusuyla uyumlu deneysel veriler ile genişletilecektir. 

 

 

SONUÇ 

 

TBDY (2018)’nin ilgili maddesinin irdelenmesi ve geliştirilmesi için gerçekleştirilecek deneysel 

çalışma kapsamında gerçek ölçekli betonarme konsol kolonlar laboratuvar ortamında sabit eksenel 

yük altında yatay çevrimsel yükleme uygulanarak test edilecektir. Uygun olmayan etriye 

kullanımının kolon davranışına etkisinin inceleneceği çalışmada eksenel yük oranı, etriye kanca 

açısı, kanca boyu ve etriye sıklaştırması ayrı ayrı değişkenler olarak dikkate alınarak test numuneleri 

planlanmıştır. Çevrimsel yükleme sonrasında elde edilecek kuvvet - yerdeğiştirme eğrileri, toplam 

sönümlenen enerji, süneklik, rijitlik azalımı, kolon alt noktasında ölçülecek plastik eğrilik ve birim 

şekil değiştirme davranışları karşılaştırılarak uygun olmayan etriyelerin yönetmelik kapsamında 

hangi oranda dikkate alınacağı irdelenecektir. Ayrıca literatürdeki mevcut benzer deneysel çalışma 

sonuçların da bu kapsamda değerlendirilmesi ile de gerçekleştirilecek çalışmanın veri seti 

genişletilecektir. Elde edilecek bu oranlar kullanılarak ilgili değişkenin hangi mertebede etkin olduğu 

irdelendikten sonra deprem yönetmeliğinin ilgili maddesi için uygun olmayan etriye detayına sahip 

betonarme elemanlar için öneriler getirilecektir. 
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ÖZET 

 
Yüksek yapılarda esas taşıyıcı sistemi oluşturan betonarme perde duvarlar, kapı, pencere ve 

koridor gibi mimari amaçlarla boşluklu olarak inşa edilmek durumunda kaldığında bağımsız 

kalan perde duvarlar kısa ve derin bağ kirişleriyle birbirlerine bağlanmaktadır. Deprem ve 

rüzgâr gibi yatay yüklerin büyük bölümü perde duvarlar tarafından karşılanırken, ortaya çıkan 

enerji bağ kirişleri yardımıyla tüketilmektedir. Yoğun kesme kuvvetine maruz kısa ve derin 

kirişler olarak adlandırılan bağ kirişlerinin boşluklu perde duvar sistem içerisindeki rolünü tam 

olarak yerine getirebilmesi için tasarımının uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bağ kirişleri 

için yönetmeliklerde önerilen diyagonal donatı düzenlemesinin uygulama açısından zor ve işçilik 

maliyetinin oldukça yüksek olması alternatif çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Gelişen malzeme teknolojisi ve uygulama teknikleri ile beraber yüksek dayanım, yüksek süneklik, 

yüksek enerji tüketme kabiliyetinin yanında işçilik kolaylığı ve hasar sonrası değiştirilebilirlik 

üzerine birçok çalışma araştırmacılar tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada, ultra yüksek 

performanslı beton (UHPC) kullanılarak üretilecek yenilikçi uç plakalı (değiştirilebilir) prekast 

bağ kirişlerinin yapısal davranışları deneysel olarak incelenecektir. Bu amaçla, dolaylı yükleme 

deney düzeneği kullanılarak açıklık/derinlik oranı 2 ve 4 olmak üzere 450 mm derinliğe sahip 

bağ kirişleri yarı-statik çevrimsel yüklemeye tabi tutulacaktır. Deney sonucu elde edilecek olan 

ön rijitlik, yük-yerdeğiştirme ilişkileri, rijitlik ve dayanım azalması, enerji tüketme kapasiteleri, 

birleşim bölgelerindeki hasar durumları, bağlantı elemanlarındaki hasar durumları 

yönetmeliklerde önerilen betonarme bağ kirişi donatı düzenlemelerinden elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar, UHPC’nin ve yenilikçi uç plakalı prekast bağ 

kirişlerinin boşluklu perde duvarlarda değiştirilebilirlik, enerji tüketme kabiliyeti ve ön rijitlik 

talebi açısından uygulanabilirliği ve betonarme bağ kirişlerine alternatif olabilirliği hususunda 

katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Boşluklu perde duvar, Bağ kirişi, UHPC, Yarı-statik çevrimsel yükleme  

 

ABSTRACT 

 
When the reinforced concrete shear walls, which form the main bearing system in tall buildings, 

have to be built with gaps for architectural purposes such as doors, windows, and corridors, the 

independent shear walls are connected to each other with short and deep coupling beams. While 

most of the horizontal loads such as earthquakes and wind are resisted by the shear walls, the 

resulting energy is dissipated with the help of coupling beams. In order for the coupling beams, 

which are called short and deep beams subject to intense shear force, to fully fulfill their role in 

the coupled shear wall system, their design must be made appropriately. The fact that the 

diagonal reinforcement arrangement recommended in the regulations for the coupling beams is 

difficult in terms of congestion of reinforcement and the complex arrangement is quite high 

necessitates the development of alternative solutions. Along with the developing material 
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technology and application techniques, many studies on high strength, high ductility, high energy 

dissipation capability as well as ease of labor and replaceability after damage are carried out 

by researchers. In this study, the structural behavior of innovative end plate (replaceable) 

precast coupling beams to be produced using ultra-high-performance concrete (UHPC) will be 

experimentally investigated. For this purpose, coupling beams with a depth of 450 mm, with an 

aspect ratio of 2 and 4, will be subjected to quasi-static cyclic loading using an indirect loading 

test setup. Initial stiffness, load-displacement relations, stiffness and strength degradation, 

energy dissipation capacities, and damage conditions in the connection joints, which will be 

obtained as a result of the test, will be compared with the results obtained from the reinforced 

concrete coupling beam reinforcement arrangements recommended in the regulations. The 

obtained results will contribute to the applicability of UHPC and innovative end plate precast 

coupling beams in coupled shear walls in terms of interchangeability after damage, energy 

consumption capability, and initial stiffness demand and alternatives to reinforced concrete 

coupling beams. 

Keywords: Coupled shear wall, Coupling beam, UHPC, Quasi-Static Cyclic Loading 

 

 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalışmada öncelikle, boşluklu perde duvar davranışını (bağ kirişi uçlarında eşit dönme, birleşim 

bölgelerinde eşit çatlak dağılışı vb.) ortaya koyacak uygun deney düzeneği üretilecektir. Bunun için 

1 adet yükleme kirişi ve 4 mafsaldan oluşan dolaylı yükleme deney düzeneği laboratuvar imkanlarına 

uygun boyutlarda tasarlanacaktır.  Çalışmada önerilen UHPC ve yenilikçi uç plakalı prekast bağ 

kirişi uygulamalarının etkinliğinin ortaya konması için C30 sınıfı beton kullanılarak açıklık/derinlik 

oranı 2 ve 4 (geleneksel ve diyagonal donatı düzenlemeleri için yönetmeliklerde verilen sınır 

değerler) olan geleneksel ve diyagonal donatılı betonarme bağ kirişi davranışları FEMA-461’e göre 

hazırlanan yerdeğiştirme kontrollü yarı-statik çevrimsel yükler altında elde edilecektir. Referans 

deney elemanlarının davranışı elde edildikten sonra yenilikçi uç plakalı prekast bağ kirişi (geleneksel 

donatı düzenine sahip) deney elemanları üretilerek çevrimsel yüklemeye tabi tutulacaktır. Daha sonra 

yüksek enerji sönümleme ve yüksek dayanıma sahip UHPC kullanılarak üretilecek yenilikçi uç 

plakalı prekast bağ kirişi deney elemanlarının davranışları yarı-statik çevrimsel yükler altında 

incelenecektir. Yapılan tüm deneyler sonucunda deney elemanlarının yük taşıma kapasiteleri, rijitlik 

ve dayanım azalmaları, enerji tüketme kapasiteleri, göçme mekanizmaları, birleşim bölgelerindeki 

hasarlar ve perde duvarlardaki hasar oluşumları incelenecektir. Çalışmada kullanılması planlanan 

deney düzeneği ve yenilikçi uç plakalı prekast bağ kirişine ait görseller Şekil ve Şekil 2’de ayrıntılı 

olarak verilmektedir.  
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Şekil 16. Deney düzeneği. 

 

 
 

Şekil 17. Uç plakalı prekast bağ kirişi 
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DONATI KOROZYONUNUN HİBRİT DONATILI BETONARME 

KİRİŞLERİN EĞİLME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

THE EFFECTS OF REINFORCEMENT CORROSION ON THE FLEXURAL 

BEHAVIOR OF RC BEAMS WITH HYBRID REINFORCEMENT  
 

Hayrettin KARACA1, İlker KALKAN2 ve Handan ADIBELLİ3 

 

 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, hibrit CTP (Cam Takviyeli Polimer)-çelik donatılı betonarme kirişlerde meydana 

gelen donatı korozyonunun kiriş eğilme davranışına etkileri araştırılacaktır. Bu kapsamda, çelik 

donatıları iç donatı katmanı ve CTP (GFRP) donatıları dış donatı katmanında konumlandırılmış 

5 çeşit hibrit donatılı kiriş, bir çeşit salt CTP donatılı kiriş ile beton örtüleri birbirinden farklı 

iki çeşit salt çelik donatılı referans kiriş, hızlandırılmış korozyon işlemine maruz bırakılacaktır. 

Korozyon işleminden sonra bu kirişler noktalı eğilme altında test edilecekltir. Kirişler özel 

hazırlanmış bir korozyon havuzunda üç farklı oranda (%0, 10, 20) korozyona maruz 

bırakılacaktır. Üç farklı korozyon oranı ve sekiz farklı donatı çeşidi ve düzeni olmak üzere 

toplam 24 adet betonarme kiriş test edilecektir. Donatıların pas payları, CTP-çelik donatı 

oranları, donatı yerleşimleri ve donatı çubukları arasındaki uızaklıklar, bu çalışmanın deney 

değişkenlerini teşkil etmektedir. Bu çalışma ile donatı korozyonunun hibrit CTP-çelik donatılı 

kirişlerin eğilme davranışlarına etkileri ve farklı donatı düzenlemeleri ile bu etkilerin hangi 

ölçüde azaltılabileceği araştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: CTP donatı, hızlandırılmış korozyon yöntemi, hibrit CTP-çelik donatılı kiriş, 

polimer donatı çubuğu 

 

ABSTRACT 

 
The present study pertains to investigating the effects of reinforcement corrosion on the bending 

behavior of RC beams with hybrid GFRP-steel reinforcement. Within this scope, five types of 

hybrid reinforced beams, whose GFRP bars are located at the inner layer and steel bars at the 

outer layer, one type of GFRP-reinforced beam and two types of steel-reinforced reference 

beams with two different concrete cover thicknesses will be subjected to accelerated corrosion 

procedure. Following the corrosion procedure, the beams will be tested under four-point 

bending. The specimens will be subjected to three different levels of corrosion (0, 10, 20%). A 

total of 24 beams will be tested for three different levels of corrosion and eight different types 

and schemes of reinforcement. The reinforcement concrete cover, GFRP-steel reinforcement 

ratio, location of bars and bar spacing constitute the test parameters. With this study, the effects 

of reinforcement corrosion on the flexural behavior of hybrid GFRP-steel RC beams and the 

degree of the effectr of this corrosion for different types of reinforcement schemes are planned 

to be unfolded.  

Keywords: GFRP reinforcement, accelerated corrosion method, hybrid GFRP-steel 

reinforcement, polymer reinforcing bar 
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GİRİŞ 

 

CTP (Cam Takviyeli Polimer)donatı çubuklarının betonarme donatısı olarak kullanımı gün geçtikçe 

yaygınlaşmaktadır. CTP’nin korozyon direnci, yüksek çekme ve yorulma dayanımları, hafifliği gibi 

etkenler, CTP donatı çubuklarının kullanımının yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Ancak, salt 

CTP donatılı betonarme eğilme elemanlarında polimer donatı malzemesinin düşük elastisitemodülü 

ve gevrek davranışı sebebiyle ortaya çıkan süneklik ve kullanılabilirlik sorunları baş göstermektedir. 

Ayrıca, polimer donatıların çelik donatılara göre daha pahalı olması ve salt polimer donatılı 

elemanların denge üstü tasarlanmaları sebebiyle elemanlardaki donatı oranlarının nispeten yüksek 

olması, salt CTP donatılı betonarme elemanların, salt çelik donatılı muadillerine göre daha maliyetli 

olmalarına sebep olmaktadır. CTP ve çelik donatı türlerinin olumsuz yönlerinin eleman üzerindeki 

etkilerini azaltmak amacıyla hibritCTP-çelik donatılı betonarme eleman tasarımları yapılmaktadır. 

Salt çelik donatılı elemanlardaki korozyon sorunu, yapısal elemanların performanslarını 

önemli ölçüde kötüleştirdiği gibi bakım ve onarım maliyetlerini de artırmaktadır. CTP donatı 

çubukları, korozyona uğramamaları nedeniyle çelik donatılara en önemli alternatif olarak 

görülmektedir. Her ne kadar CTP donatılar korozyon probleminden etkilenmese de hibritCTP-çelik 

donatılı kirişlerde bulunan çelik donatılar zamanla korozyona uğramakta ve kiriş performansında 

kayıplar yaşanmaktadır. Donatısı korozyona uğramış betonarme bir kirişin eğilme kapasitesi ile 

eğilme davranışı, korozyonun miktarına ve türüne, birleşik çatlak mekanizmasına, malzeme 

bozulmasına ve donatının aderans-kayma ilişkilerine bağlıdır. Aşınmış elemanların eğilme 

dayanımlarının ve sünekliklerinindoğru değerlendirilebilmesi için, ilgili bileşenlerin tam olarak 

dikkate alınması gerekir. Bu sebeple, hibrit donatılı kirişlerde hızlandırılmış korozyon deneylerinin 

yapılması ve bu deneyler sonucu kiriş dayanımları ve eğilme davranışlarının hangi ölçüde 

etkilendiğinin belirlenmesi elzemdir.  

Türkiye, depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunmaktadır ve ülkemizde sıklıkla yıkıcı 

depremler meydana gelmektedir. Donatılarda meydana gelen korozyon hasarı yapıların deprem 

performansını olumsuz etkileyen başlıca etkenlerden biridir. Her ne kadar yeni inşa edilen yapılar 

yönetmelik koşullarına uygun üretilse de, kullanım ömürleri boyunca gerek çevre koşullarından 

dolayı, gerekse beton üretimindeki faktörlerden dolayı korozyona maruz kalmaktadırlar. Bu da 

deprem sırasında sistemde süneklik ve enerji tüketimini sağlayan temel bileşen olan donatıların 

kesitlerinin ve akma dayanımlarının azalmasına, oluşan pas hacminden dolayı betonda çatlama ve 

kabuk atmaya ve beton-donatı aderansında azalmaya neden olmaktadır. Dolayısıyla korozyon, 

özellikle kirişlerin tasarım aşamasında öngörülenden daha gevrek olmasına, daha düşük yük taşıma 

kapasitesine sahip olmasına ve daha az enerji tüketmesine neden olmaktadır. Bu açılardan 

düşünüldüğünde, korozyon direnci daha yüksek olana hibrit CTP-çelik betonarme tasarımların ülke 

ekonomisi ve deprem güvenliği açısından son derece önemli olduğu görülmektedir.  

Hibrit donatılı betonarme elemanların eğilme davranışları geçmişte birçok çalışmaya konu 

olmuştur. Bu çalışmalarda, çelik donatıların korozyondan korunması amacıyla çelik çekme 

çubuklarının daha iç katmanlarda, CTP donatıların ise dış katmanlarda yer aldığı bir tasarım esas 

alınmıştır. Bu tasarım, eleman durabilitesi için daha uygun görülmüştür. Salt CTP donatılı kirişlere 

kıyasla hibrit donatılı kirişlerde, çelik donatıların katkısıyla çatlak genişlikleri ve servis yükü 

seviyesinde kiriş deformasyonlarında önemli ölçüde azalmalar gözlemlenmiştir. Hibrit donatılı 

kirişlerde çelik donatıların akmasından sonra CTP donatıların daha etkin bir rol aldığı ifade 

edilmiştir. Denge üstü hibrit donatılı kirişlerin, salt CTP donatılı kirişlere göre daha yüksek süneklik 

ve dayanım değerlerine sahip olduğu ifade edilmiştir. Hibrit donatılı kirişlerde çelik donatı oranı 

arttıkça deformasyon kapasitesinin azaldığı sonucuna varılmıştır (Aiello ve Ombres, 2002; Leung ve 

Balendran, 2003; Lau ve Pam, 2010; Safan, 2013; Yinghao ve Yong, 2013; Refai vd., 2015; Pang 

vd., 2015; Kartal, 2020). Ancak, korozyon etkisiyle hibrit CTP-çelik donatılı kirişlerin 

davranışlarında meydana gelen değişimler geçmişte hiçbir çalışmaya konu olmamıştır.  

Bu çalışma kapsamında, hibrit donatılı kirişler literatürce kabul görmüş ve yaygın olarak 

kullanılan hızlandırılmış korozyon testine tabii tutulacak ve ardından eğilme davranışları 

araştırılacaktır. Çalışmada farklı CTP-çelik donatı oranlarına sahip kirişler test edilecektir.  Ayrıca, 

salt CTP ve salt çelik donatılı referans elemanları da deneysel programa dahiledilerek korozyona 

uğramış hibrit donatılı kirişlerin davranışları karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma kapsamında, betonarme kiriş numuneler üretilerek salt çelik, salt CTP ve hibritCTP-çelik 

donatılı kirişlerin hızlandırılmış korozyon deneyleri yapılacaktır. Deneyler sonucunda her bir 

serideki referans kiriş ile farklı seviyede korozyon hasarına maruz bırakılmış kirişlerin moment 

kapasiteleri, korozyon miktarları, korozyon türleri, çatlak mekanizmaları, aderans-kayma ilişkileri 

karşılaştırılacaktır. Böylece korozyon hasarına maruz bırakılmış kiriş kesitlerinde meydana gelen 

dayanım kayıpları da belirlenecektir. Ayrıca, aynı ve farklı süreler boyunca korozyon etkisi altında 

kalan salt çelik, salt CTP ve hibrit donatılı olarak üretilmiş betonarme kirişlerin korozyon hasarına 

karşı dirençleri ve davranış farklılıkları hakkında bilgi edinilecektir. Eğilme deneylerinden sonra 

betonarme kirişlerin içindeki donatılar çıkartılarak, teorik ağırlık kayıpları ile gerçek ağırlık kayıpları 

karşılaştırılacaktır. Kiriş numunelerindeki donatıların çıkartılması ile klor iyonlarının donatıya 

vermiş olduğu tahribat belirleneceği gibi, gerçek ağırlık kaybı yüzdeleri de belirlenerek, betonun 

içerisindeki donatıları, klor iyonlarına karşı koruyabilme kabiliyetleri araştırılacaktır. 

 

Malzeme ve Kesit Özellikleri 

 

Çalışma kapsamında geleneksel betonarme yapılardaki betonarme kirişleri temsil edebilecek 

betonarme numuneler üretilecektir. Katkısız C30 beton sınıfına ait hazır beton kullanılarak aynı gün 

ve tek aşamada beton döküm işleri gerçekleştirilecektir. Deneye tabi tutulacak betonarme kirişlerin 

en ve boy kesit özellikleri Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir. Her bir kirişe ait tahmini taşıma 

gücü değerleri ve kırılma şekilleri Tablo 1’de, beton örtülerine ait bilgiler Tablo 2 ve Tablo 3’te 

verilmiştir. Çekme donatıları arasındaki mesafe ise Tablo 4’te gösterilmiştir. Betonarme kirişler 3000 

mm uzunluğa, 2800 mm net açıklığa, 300 mm yüksekliğe ve 200 mm genişliğe sahiptir. Elemanların 

çekme bölgesinde 12 mm çaplı çelik ile 12 mm çaplı GFRP boyuna donatılar, basınç bölgesinde 8 

mm çaplı çelik ile 10 mm çaplı GFRP boyuna donatılar yer alacaktır. Enine donatı olarak ise iki kollu 

10 mm çaplı GFRP ile 8 mm çaplı çelik etriyeler kullanılacaktır. Betonarme kirişlerde tüm etriye 

aralıklarının 100 mm olması planlanmaktadır. Hibrit donatılı elemanlarda FRP donatıların birinci 

sırada, çelik donatıların ise ikinci sırada yer aldığı tasarım esas alınmıştır. Deney elemanlarının 

tamamında çekme bölgesinde toplam 6 adet donatı kullanılmıştır. 

Ayrıca deney elemanı grubunda salt GFRP ve salt çelik donatılı referans elemanlarına yer 

verilmiştir. Salt çelik donatılı referans elemanları arasında etriye yüksekliği değiştirilerek donatı 

etkili derinliğinin korozyona maruz kalmış/kalmamış tüm elemanların eğilme davranışı üzerindeki 

etkileri anlaşılabilecektir. S6* kirişinde S6 kirişinden farklı olarak çekme bölgesindeki donatılar iç 

katmanda yer almaktadır. S6 kirişi için 17 cm genişlik ve 27 cm yükseklik ölçülerinde etriyeler 

kullanılmıştır. S6* kirişi için 17 cm genişlik ve 25 cm yükseklik ölçülerinde etriyeler kullanılacaktır.  

Elemanların isimlendirilmesinde çekme bölgesinde kullanılan donatı tipi ve sayısı dikkate 

alınmıştır. S ve G harfleri sırasıyla çelik ve CTP donatıyı göstermektedir. Harflerden sonra kullanılan 

rakamlar ise o donatıdan çekme bölgesinde kaç adet kullanıldığını ifade etmektedir. G3G1S2 ve 

G3G2S1 elemanlarında birinci sırada 3 er adet CTP donatının yanı sıra ikinci sırada da sırasıyla 1 ve 

2 adet CTP donatı kullanılmıştır. Çalışmada bu deney grubunda yer alan her elemandan 3 er adet 

üretilmesi (toplam 24 adet kiriş) ve bu elemanların %0, %10, %20 oranlarında hızlandırılmış 

korozyon testine maruz bırakılması planlanmıştır. 
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Şekil 1. Betonarme kirişlerin en kesitleri 

 

 
Şekil 2. Deney düzeneği ve donatı detayları 

 

Tablo 1. Kirişlere Ait Taşıma Gücü ve Kırılma Modu Tahminleri 

Kiriş P (kN) Kırılma Modu 

(Tahmin) 

S6 Referans 105,04 Denge altı 

S6* Referans 96,35 Denge altı 

G2S4 90,43 Denge üstü 

G3S3 91,3 Denge üstü 

G4S2 92,35 Denge üstü 

G3G1S2 89,74 Denge üstü 

G3G2S1 88,52 Denge üstü 

G6 Referans 95,13 Denge üstü 
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Tablo 2. Referans Kirişlere Ait Net Beton Örtüsü Değerleri 

Kiriş Alt Beton 

Örtüsü (mm) 

Üst Beton Örtüsü 

(mm) 

S6 Referans 29 27 

S6* Referans 49 27 

G6 31 30 

 

Tablo 3. Diğer Kirişlere Ait Beton Örtüleri 

Kiriş 1. Sıra Alt 

Beton Örtüsü 

(mm) 

2. Sıra Alt Beton 

Örtüsü (mm) 

Üst Beton Örtüsü 

(mm) 

G2S4 31 59,4 30 

G3S3 31 59,4 30 

G4S2 31 59,4 30 

G3G1S2 31 59,4 30 

G3G2S1 31 59,4 30 

 

Tablo 4. Çekme Donatıları Arasındaki Mesafe 

Kiriş Çekme Donatıları 

Arasındaki Mesafe 

(mm) 

S6 Referans 16,4 

S6* Referans 16,4 

G6 15,6 

G2S4 34,0 

G3S3 57,0 

G4S2 34,0 

G3G1S2 57,0 

G3G2S1 57,0 

 

 

 

Hızlandırılmış Korozyon Yöntemi 

 

Hızlandırılmış korozyon yöntemi, gerçekleşmesi uzun süreler alan korozyon sürecini aylar içinde 

tamamlamayı sağlayan bir yöntemdir. Çalışma kapsamında kullanılacak hızlandırılmış korozyon 

yöntemi tam ölçekli bakır kaplı bir paslandırma havuzunda gerçekleştirilecektir. Yapılacak çalışma 

kapsamında betonarme kirişler hızlandırılmış korozyon yöntemi kullanılarak çeşitli oranlarda (%0, 

%10, %20) paslandırılacaktır. Referans kirişler de kontrol amaçlı kullanılacağı için aynı oranlarda 

korozyona maruz bırakılacaktır. 

Paslandırma havuzunda deney sırasında olası elektrik kaçaklarına karşı havuzun tüm iç 

yüzeyleri plastik membran ile kaplanacaktır. Korozyonun yapılarda ilerlerken izlediği yolu veya 

dağılımını tahmin etmek oldukça güçtür. Bu sebepten dolayı yapılacak çalışmada donatı boyunca 

eşit bir paslanma dağılımı elde etmek için tüm boyuna donatı ve sargı donatılarından bakır kablolar 

geçirilecektir ve bu kabloların doğrudan donatılar ile teması sağlanacaktır. Bu şekilde sistem 

üzerinden uygulanan akımın tüm donatı yüzeyi boyunca sağlıklı bir şekilde ilerlemesi amaçlanmıştır. 

Şekil 3’te çalışma kapsamında kullanılacak paslandırma düzeneğine örnek olabilecek bir 

paslandırma havuzu gösterilmektedir. Devre elemanları, 30 volt 10 amper kapasitesinde ayarlanabilir 

güç kaynaklarından, devreden geçen akımların kontrollü bir şekilde kayıt altına alınması için 

kullanılan bir veri toplama sisteminden ve tüm havuzu çevreleyen bakır plakadan oluşmaktadır. 

Elektrik devresinin tamamlanabilmesi için güç kaynağının artı kutbu donatılara bağlanmış bakır 

kablolara, eksi kutbu ise betonarme havuzunu çevreleyen bakır plakaya bağlanmaktadır (Turan, 

2019). 
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Şekil 3. Örnek bir paslandırma havuzu (Doğru, 2019) 

 

Hedeflenen teorik korozyon oranlarına ulaşmak için deney süreleri ve teorik paslanma oranları 

Faraday Kanununa göre hesaplanabilmektedir (Denklem 1). t(s) saniyeyi, I(A) sistemden geçen 

akımı, n = 2 değeri korozyon sürecinde üretilen veya harcanan elektron miktarını, 55,847 değeri 

metalin atomik kütlesini (gr/mol), 96487 (A.sn/mol) Faraday sabitini, m(gr) ise Faraday kütle kaybını 

göstermektedir. Teorik paslanma hesabında kullanılan Faraday Kanunu çelik donatılara yalın halde 

akım verilerek gerçekleştirilmektedir. Fakat betonun çeliğe karşı koruyucu etkisi ile paslanma 

olayının başlaması için belirli bir süreye ihtiyacı vardır. Bu sebepten dolayı gerçek kütle kaybı 

Faraday Kanunu’na göre hesaplanan (teorik) kütle kaybından her zaman daha düşüktür. Faraday 

kanunu sadece hedeflenen pas oranlarını daha yakın bir şekilde teorik olarak elde etmek amaçlı 

kullanılmaktadır. Betonarme donatılardaki gerçek korozyon oranlarını elde etmek için eğilme 

deneylerinden sonra betonun kırılarak ve içerisinden donatıların çıkartılması ile elde edilmektedir. 

Gerçek korozyon oranlarının hesaplanması için Denklem (2) kullanılmaktadır. Denklemde CL 

korozyon oranını, Wi donatıların korozyona uğramadan önceki ilk kütlesini, Wf ise korozyona 

uğradıktan sonra mekanik ve kimyasal temizliği yapılarak hassas terazi ile tartılan donatıların son 

kütlesini temsil etmektedir (Turan, 2019). 
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SONUÇ 

 

Her iki donatı malzemesinin üstünlüklerinden faydalanmak için yapılan hibrit çelik-CTP donatılı 

betonarme elemanların korozyondan etkilenme seviyelerinin anlaşılması amacıyla yapılan bu 

deneysel çalışma, farklı deney parametrelerinin etkilerini belirleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Özellikle, donatıların yerleşim düzenleri ile net beton örtüsü ve donatı aralığı gibi parametrelerin 

korozyon üzerindeki etkileri son derece önemlidir. Bu çalışma sonucunda donatı korozyonundan 

daha az etkilenen donatı yerleşim ve düzenleri belirlenerek, bu korozyonunun kiriş eğilme davranışı 

üzerindeki etkileri sınırlandırılmaya çalışacaktır. Geçmişte bu konuda yapılmış çalışmalara 

rastlamamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma kapsamında elde edilen çıkarımlar, hibrit donatılı kiriş 

tasarımlarının optimize edilmesi ve çevresel şartlara en uygun tasarımların elde edilmesi bakımından 
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oldukça hayati bir nitelik taşımaktadır. Bu çalışma, korozyon düzeyi, CTP-çelik donatı oranı, donatı 

aralığı ve beton örtüsü ile donatı katmanlarının teşkili gibi değişkenleri de göz önüne alması 

sebebiyle literatürdeki birçok çalışmaya öncülük edecektir.  
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ÖZET 

 
Kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturan tarihi yığma yapıların korunması ve gelecek 

nesillere güvenle aktarılması hayati değerdedir. Depremler sonrası tarihi yığma binalarda 

gerçekleştirilen hasar gözlemleri, bu yapıların düzlemdışı doğrultudaki zayıflığını ortaya 

koymaktadır. Çeşitli duvar türleri için düzlemdışı ötelenme-hasar ilişkisi kullanılarak binaların 

hasar görebilirliğinin şekil değiştirme esaslı bir yaklaşımla belirlenmesi mümkün olabilir. Sunulan 

çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş 

birliğiyle tamamlanan büyük ölçekli yığma duvar testlerinin sonuçları paylaşılmıştır. Duvar 

numuneleri, referans alınan bir tarihi yapının özellikleri göz önünde bulundurularak iki ve üç 

tabakalı kuru ve harç birleşimli olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Düzlemdışı yarı-statik 

çevrimsel yükler altında test edilen U şekilli numunelerin hasar durumları ve karşılık gelen ötelenme 

limitleri incelenmiş ve deneysel ötelenme oranları literatüre önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi yığma binalar, taş yığma duvar, düzlemdışı test, ötelenme sınırları. 

 

ABSTRACT 

 
The preservation and safely transfer to future generations of historical masonry structures, which 

constitute an important part of cultural heritage, is crucial. Damage observations of historical 

masonry buildings after earthquakes revealed the weakness of these structures in the out-of-plane 

direction. It may be possible to assess the vulnerability of buildings with a displacement-based 

approach by using the out-of-plane drift-damage relationship for various wall types. In the 

presented study, the results of large-scale masonry tests completed in cooperation with Dokuz Eylul 

University Civil Engineering Department and The General Directorate of Foundations are shared. 

The wall specimens were designed and constructed as a combination of two and three leaves of dry 

and mortar jointed walls, taking into account the characteristics of a reference historical building. 

The damage states and the corresponding drift limits of U-shaped specimens, tested under out-of-

plane quasi-static cyclic loads, were examined and suggested to the literature. 

Keywords: Historical masonry buildings, stone masonry wall, out-of-plane test, drift limits. 

 

 

 

GİRİŞ 

 

İnsanlık tarihinin bilinen ilk yapım türlerinden olan yığma yapılar, basit yapım tekniğine karşın karmaşık 

birer yapısal davranışa sahiptir. Malzemenin zayıf çekme ve kesme dayanımı, heterojen ve anizotrop 
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yapısı ve birleşim detaylarının yetersizliği bu yapıların zayıf bir deprem davranışı sergilemesine sebep 

olmaktadır. Yapının genel bütünlüğü ve global hasar mekanizmaları çoğunlukla sadece düzlemiçi 

dayanımla kontrol edilmesine karşın düzlemdışı doğrultudaki hasarın yığma duvarlarda büyük yıkımlara 

yol açabildiği bilinmektedir (Şekil 1) (Dizdur vd., 2011; Da Costa, 2012). Tarihi yapılar, yıllar boyunca 

maruz kaldıkları dış etkiler sebebiyle malzemede önemli miktarda lokal davranış farklılıkları 

gösterebilmelerinin yanı sıra her biri kendi içerisinde özel yapı elemanları ve taşıyıcı sistem türleri de 

barındırabilmektedir. Bu sebeple tarihi yığma yapıların sayısal analizlerinde geleneksel hesap 

yaklaşımlarının kullanımı zorlaşmakta ve gerçekçi bir hasar görebilirlik değerlendirmesi için deneysel 

veri setine ihtiyaç duyulmaktadır.  

  
(a) 2011 Christchurch depremi (b) 1998 Azores depremi 

Şekil 1. Düzlemdışı deprem hasarı örnekleri. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yakın 

zaman önce tamamlanan araştırma projesi (UDAP-Ç-16-05) kapsamında ülkemizde yer alan bazı tarihi 

taş yığma binalar referans alınarak saha testleri yürütülmüş, deprem performanslarına ilişkin doğrusal 

olmayan sayısal analizler gerçekleştirilmiştir (Misir vd., 2020). Bunun için ilk olarak İzmir Selçuk’ta 

bulunan tarihi İsabey Camii’nin avlu duvarları üzerinde ortamsal titreşim testleri yapılmış, duvarların 

düzlemdışı doğrultudaki dinamik karakteri tahmin edilmiş, ardından flatjack testleri, endoskopik 

muayene ve harç analizleri yapılarak yapının ortalama mekanik özellikleri belirlenmiştir (Misir vd., 

2017). Ayrıca bu referans yapıyı temsil eden U şekilli duvar numuneleri üzerinde yarı-statik düzlemdışı 

testler ve ortamsal titreşim testleri yürütülmüştür. Numunelerde kullanılan hidrolik kireç harcı, referans 

yapıda karşılaşılan içerik ve ortalama basınç dayanımını yansıtacak şekilde tasarlanmış, çeşitli 

kum:bağlayıcı oranlarına sahip harç örneklerinin malzeme testleri, harçlı duvar birimleri üzerinde yalın 

kesme ve basınç testleri ile hedeflenen karışıma karar verilmiştir. Bu bildiri kapsamında, düzlemdışı 

doğrultuda test edilen üç adet duvar numunesinde gözlenen hasar durumları ve karşılık gelen düzlemdışı 

ötelenme oranları sunulmuş, bu tür yapıların performans değerlendirmesinde kullanımı önerilmiştir.  

 

 

 MALZEME VE YÖNTEM 

 

Sunulan bildiri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Mühendisliği Laboratuvarı'nda iki ve üç 

tabakalı, kuru birleşimli ve harçlı taş duvar numunelerinin düzlemdışı testlerinin kurulumu, numune 

davranışı ve gözlenen hasar limitleri paylaşılmıştır. Numuneler, 1375 yılında inşa edilen ve Osmanlı 

Anadolu Beylikler dönemine ait en eski ve en görkemli şaheserlerden biri olan İzmir ilindeki tarihi 

İsabey Camii’nin avlu duvarları referans alınarak hazırlanmıştır. Bir avluyu üç tarafından çevreleyen, 

en büyük duvar yüksekliği 15 m, yaklaşık kalınlığı 180 cm olan, iki ve üç tabakalı duvar morfolojisine 

sahip bu taş duvarlar, tepe ötelenmesi serbest durumda bulunduğundan düzlemdışı davranışın 

incelenmesi için uygun bulunmuştur. İsabey Camii'nin batı ve kuzey avlu duvarının malzeme ve 

mekanik özelliklerini belirlemek için sahada flat-jack testleri yapılmış, endoskopik incelemeler 

sonucunda duvarların alt yarısında iki tabakalı, üst yarısında ise üç tabakalı bir yığma duvar kesitine 

sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca iç kısımlarındaki boşluklar, harç ve taş kalınlıkları da belirlenmiş, 

mikroskobik içerik analizi ile alınan harç örneklerinin bileşenleri belirlenmiştir. Duvarın dinamik 

özellikleri, referans yapı üzerinden alınan ortamsal titreşim verisinin operasyonel modal analizi ile elde 

edilmiştir (Misir vd., 2020; Misir vd., 2017). Bölgedeki yapılarda genellikle cephe duvarları düzlemdışı 

davranışı oldukça etkileyen dikine duvarlarla bağlantılıdır. Bu nedenle laboratuvar numuneleri planda 

U şekilli olarak inşa edilmiştir. Bu yaklaşımı başka araştırmacılar da takip etmişlerdir (Restrepo vd., 

2014; Orduña, 2017). Numunelerin ön duvarı, referans yapının 30 m genişlik ve 15 m yüksekliğe sahip 

kuzey cephe duvarı dikkate alınarak 1/6 geometrik ölçekte (5 m genişlik ve 2.5 m yükseklik) 
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tasarlanmıştır. Duvar kalınlığı 0.30 m, narinlik oranı referans duvarda olduğu gibi 8.33’tür. Enine 

duvarlar 45 derecelik çatlak eğimi varsayımı dikkate alınarak yaklaşık 2 m uzunlukta üretilmiştir. Tüm 

numunelerde 20 cm x 6 cm x 10 cm boyutlarında mermer bloklar kullanılmıştır. Referans yapıda duvar 

birimi olarak kullanılan mermer blokların keskin köşeleri ve temiz işçiliği laboratuvar numunelerine de 

yansıtılmıştır. Endoskopik inceleme sırasında referans yapıda kurşun kenetlerin kullanılmadığı 

gösterilmiş ve numunelerde de kullanılmamıştır. İki tabakalı kuru derzli (DDW), iki tabakalı harçlı 

(DMW) ve üç tabakalı harçlı (TMW) olmak üzere üç adet duvar numunesinin üretim detayları ve test 

sonuçları paylaşılacaktır. Üç tabakalı harçlı numunenin iki dış katmanı taş, orta katmanı ise moloz 

dolgudan oluşmaktadır. İsabey Camii avlu duvarında karşılaşılan iki farklı duvar morfolojisi 

sınıflandırılırken ve numuneler tasarlanırken Binda vd. (1997 ve 2005) tarafından önerilen sınıflandırma 

esas alınmıştır. Duvar numunelerinde mermer blokların yerleşimi Şekil 2’de görülmektedir. 

 
Şekil 2. (a) İki tabakalı (DDW ve DMW) ve (b) üç tabakalı (TMW) numunelerde taş yerleşimi 

Duvar numuneleri, deneyimli bir duvar ustası tarafından iki ve üç tabakalı duvar morfolojisi için duvar 

birimlerinin yerleşimini gösteren bir plana göre yapılmıştır. İki tabakalı DDW ve DMW'de tabakalar, 

Şekil 2a'da görüldüğü gibi hem duvar düzlemi boyunca hem de köşe bağlantılarında her bir taş sırası 

düzenli olarak üst üste bindirilerek birbirine bağlanmıştır. Üç tabakalı TMW'de, dış katmanlar ile kesitin 

orta dolgusu arasında yeterli kenetlenme oluşturmak için mermer blokların yüksekliği ve blokların 

genişliği sonraki duvar sıralarında değiştirilmiştir. Ayrıca duvarın her altı sırasında bir katmanlar 

arasında girişim oluşturmak için iki sıra boyunca taşlar dikine kullanılmış ve Şekil 2b'de gösterildiği 

gibi duvar uzunluğu boyunca 50 cm aralıklarla yerleştirilmiştir. İki dış tabakayı enine doğrultuda 

birbirine bağlayan bu detay, duvarın stabilitesini artırmak için bölgenin tipik bir yapım tekniğidir. 

Birçok yazar bu tekniğin bölgesel yapılarda yaygın olarak kullanıldığını bildirmiştir (De Felice, 2011). 

            Referans yapının duvarlarında kullanılan harcın içeriği mineralojik-petrografik yöntemle 

belirlenmiş, yapılan flat-jack testleri ile elde edilen duvar ortalama basınç dayanımı (~2.30 MPa) 

laboratuvar numunelerinde kullanılacak harç için hedef dayanım olarak alınmış (Misir vd.,2020), harç 

karışımları daha önceki çalışmalar da değerlendirilerek hazırlanmıştır (Chan ve Bindiganaville, 2010; 

Garijo vd., 2018). Bağlayıcı olarak literatürde sıklıkla NHL-3.5 olarak bilinen doğal hidrolik kireç 

kullanılmıştır. Kullanılan agreganın maksimum tane çapı (Dmax) 2 mm’dir. Bağlayıcı/agreganın 

ağırlıkça 1:2/3/4/5/6 oranında beş farklı karışımına işlenebilirliği sağlayacak kadar su eklenmiştir. 

İşlenebilirlik ve dayanım hedeflerini sağlayan karışım, duvar numunelerinde kullanılmak üzere 

seçilmiştir. Mermer blokların ortalama basınç ve çekme dayanımları sırasıyla 94.2 MPa ve 14.6 MPa'dır. 

Mermer blokların ortalama yoğunluğu 2710 kg/m3’tür. İki tabakalı duvar kesiti, sıradan bir alçak duvar 

yapısını temsil etmektedir. Üç tabakalı kesit ise, daha hafif bir moloz dolgu sayesinde toplam ağırlığın 

ve dolayısıyla duvarın devrilme momentinin azaltıldığı, genellikle binaların üst kısımlarında kullanılan 

bir duvarı temsil etmektedir. Referans yapıda her iki duvar kesiti de görülmüştür. DMW ve TMW'nin 

düşey ve yatay birleşimlerinde referans yapıda olduğu gibi kireç harcı kullanılmış, bu harç hem referans 

yapıdaki 2.3 MPa'lık hedef basınç dayanımı hem de ıslak harç için optimum kürlenme süresi dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. DMW ve TMW'nin üretimi sırasında, her partiden harç numuneleri alınarak 

harcın basınç dayanımının homojenliği kontrol edilmiştir. Ayrıca harç dayanımının alt limitini ifade 

eden kuru derzli bir duvar numunesi de (DDW) üretilmiştir. Cephe duvarı ve yanal duvarlar birbirleriyle 

iyi kenetlenecek şekilde inşa edilmiş, duvar numunelerinin yapımı sırasında alınan harç numuneleri, 

duvar numuneleri ile aynı kür koşullarında bırakılmıştır. DMW numunesinin test edildiği günde harcın 

ortalama çekme ve basınç dayanımları sırasıyla 0.43 MPa ve 2.10 MPa olarak bulunmuştur. TMW için 

bu harç dayanımları test gününde sırasıyla 0.31 MPa ve 1.87 MPa olarak bulunmuştur. Moloz dolgunun 
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ortalama basınç dayanımı ise 2.96 MPa’dır. TMW'de kullanılan moloz dolgunun içeriği, referans yapıda 

kullanılan malzeme içeriğine uygun olarak belirlenmiştir. Moloz dolgu malzemesinin TMW'ye 

yerleştirilmesi sırasında referans yapıda gözlenen benzer koşullar dikkate alınarak ek bir sıkıştırma 

yapılmamıştır. Referans yapıda gözlenen 10-15 mm’lik derz kalınlığı 1/6 geometrik ölçekli 

numunelerde 1.7–2.5 mm’ye karşılık gelmektedir. Ancak, eldeki mermer blokların boyut toleransı, 

harcın su içeriğinin stabilitesi ve referans yapıdakiyle benzer olması istenen duvar dayanımı göz önüne 

alınarak DMW ve TMW için 4-5 mm derz kalınlığı kullanılmıştır. 

 

 

LABORATUVAR TESTLERİ 

 

Yığma duvarların düzlemdışı yapısal davranışı, detayları 2. Bölümde verilen ölçekli duvar numuneleri 

üzerinde gerçekleştirilen yarı-statik testler ile araştırılmıştır. Deprem kuvvetlerini temsil eden yanal 

yükler dört noktadan yatay olarak uygulanmıştır (Calvi ve Bolognini, 2001; Misir vd., 2016). Bu dört 

noktalı yüklemede (duvar yüksekliğinin ve genişliğinin üçte biri ve üçte ikisinden geçen karelajın kesim 

noktaları), bir hidrolik aktivatör tarafından sağlanan yanal yükler, kullanılan üç katlı kontrplaklar 

sayesinde duvar yüzeyine dağıtılabilmiştir. Böylece yükleme noktalarında oluşabilecek gerilme 

yığılmalarının önüne geçilmiştir. Dağıtma kirişi ve kontrplaklar arasına yerleştirilen küresel mafsallar, 

yükleme plakalarının uygun açılarda dönmesine ve duvarın şekil değiştirmiş yüzeyine yaslanabilmesine 

imkan vermiştir. Ayrıca, aktivatörün her iki ucunda, duvar numunesinin düzlemdışı deformasyonuna 

uygun yönde iki adet tek eksenli mafsal bulunmaktadır. Dağıtma kirişinin ağırlığı, ayarlanabilir yay 

elemanlara sahip iki gergin kablo ile dengelenmiştir. Yanal yük, 500 x 800 mm2'lik dört kontrplak yüzey 

üzerinden ön duvara simetrik olarak uygulanmış ve uygulanan yük Şekil 3a’da görüldüğü gibi bir yük 

hücresi tarafından kaydedilmiştir. 

    
(a) (b)  (c) 

Şekil 3. (a) Test kurulumu, (b-c) DMW numunesinde gözlenen hasar 

Düzlemdışı deplasman yükleri % 0.15; 0.25; 0.30; 0.40; 0.65; 0.80; 1.00; 1.20; 1.60; 2.00; 2.40; 3.00; 

3.25; 4.00 gibi kademeli olarak artan ön tanımlı ötelenme oranlarında ve testler sırasında gözlenen 

yapısal tepki de göz önüne alınarak belirlenmiştir. Hedef yer değiştirmeye ulaşıldığında yük boşaltılmış, 

böylece, bir sonraki yükleme duvarın kalıcı deformasyonlarından itibaren başlatılmıştır. Bu prosedür, 

her döngüden sonra kümülatif kalıcı yer değiştirmelerin kaydedilmesini mümkün kılmıştır. Her döngüde 

aktivatör üzerindeki yük boşaltılırken kasıtlı olarak az miktarda itme kuvveti duvar üzerinde 

bırakılmıştır. Böylece yükleme noktalarının ve levhaların duvar üzerindeki konumunu sabit tutmak için 

kontrplaklar ile duvar arasında bir miktar sürtünme kuvveti sağlanmış, duvar ve yükleme sistemi 

arasında başka bir bağlantı kullanılmasına gerek kalmamıştır. Yükleme sistemindeki tek yönlü mafsallar 

ve küresel mafsallar sayesinde testler sırasında yükleme noktalarının merkezi duvarın merkezini takip 

edebilmiştir. Testler sırasında ön duvarın düzlemdışı yer değiştirmeleri bir referans çerçeve üzerine 

yerleştirilmiş 17 adet ipli ölçer kullanılarak takip edilmiştir. DMW numunesinde test sonunda gözlenen 

hasara ait bazı görseller Şekil 3b ve 3c’de örnek olarak verilmiştir. Test edilen üç numuneye ait yük-

tepe deplasmanı eğrileri ve dayanım zarfları Şekil 4’te sunulmuştur. 
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(a) DDW (b) DMW 

 

 

(c) TMW (d) 

Şekil 4. (a-c) Numunelerin yük-tepe ötelenmesi eğrileri ve (d) dayanım zarfları 

Statik laboratuvar testlerinin yanı sıra deney numunelerinin hasarlı ve hasarsız durumları üzerinde 

ortamsal titreşim testleri yapılarak elemanların mod şekilleri ve serbest titreşim periyotları ölçülmüştür. 

Böylece deney numunelerinin statik ve dinamik rijitlikleri arasında ilişki kurmak mümkün hale 

gelmiştir. Bu ilişki gerçek yapı üzerinde hasarsız olarak uygulanabilen ortamsal titreşim testlerinin 

sonuçları ile yapı sisteminin yatay ötelenme rijitliğinin öngörülmesine imkan sağlamıştır. Numunelerde 

gözlenen hasar durumu-düzlemdışı tepe ötelenmesi ilişkisinin benzer türdeki tarihi yığma yapı 

duvarlarının performanslarının değerlendirilmesi sırasında sayısal analiz sonuçlarının yorumlanması 

aşamasında kullanılması önerilmiştir. Hasar limitlerine ilişkin daha detaylı bir değerlendirme Misir vd. 

(2022) çalışmasında yer almaktadır. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

  

Sunulan çalışma kapsamında, tarihi kesme taş duvarları temsil eden çeşitli morfolojik özelliklere sahip 

büyük geometrik ölçekli ve U-şekilli duvar numunelerinin çevrimsel düzlemdışı test sonuçları 

paylaşılmış ve benzer nitelikteki yapıların performans değerlendirmesinde kullanmak üzere belirli hasar 

düzeylerine karşılık gelen kabul edilebilir tepe ötelenme oranları önerilmiştir. Numunelerin Şekil 5’te 

verilen zarf eğrileri üzerinde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hasar limitleri, EC8’de (CEN, 2005) tanımlanan sınır 

durumlara tekabül etmekte olup hasar gözlemlerine göre konservatif kaldığı düşünülmektedir.   

 
 

(a) DMW (b) TMW 
Şekil 5. Düzlemdışı hasar sınırlarına karşılık gelen tepe ötelenme oranları. 

Gözlenen hasar miktarı dikkate alınarak önerilen hasar limitleri SH, KH ve GÖ harf kısaltmaları 

kullanılarak aynı şekiller üzerinde dikdörtgen noktalarla ayrıca işaretlenmiştir. EC8 yaklaşımından 

farklı olarak deneysel hasar durumu-ötelenme limitleri ilişkisi belirlenirken, kullanılabilirliğin sona 

ermesi, duvar parçalarının can güvenliğini etkileyecek miktarda ayrışması ve yapısal stabiliteyi 
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tehlikeye atacak miktarda deformasyon gibi hasar gözlemleri esas alınmıştır. Buna göre deneysel 

gözlemlere dayanarak önerilen hasar limitlerinin EC8 yaklaşımıyla elde edilen sonuçlardan kayda değer 

miktarda yüksek olduğu, narin duvarların düzlemdışı performansının değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek tepe ötelenme limitlerinin, düzlemiçi ötelenme limitlerinden farklı ve büyük değerler 

alabileceği belirlenmiştir. 

  

Teşekkür 

  

Sunulan araştırma AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı tarafından desteklenmiş [Proje No: 

UDAP-C-16-05] ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Mühendisliği Laboratuvarında yürütülmüştür. Yapı 

malzemelerinin önemli kısmının tedariği ve numunelerin yapımı Kordon Restorasyon A.Ş. tarafından 

üstlenilmiştir. Yazarlar testler sırasındaki yardımları için Özgür Özçelik, İbrahim Gündoğan, Umut 

Yücel, Erkan Durmazgezer, Ege Yeşilbaş, Ercan Tuna, Emine Daş, Alperen Gülen, Cemerk Arar, Baran 

Selimoğlu ve Cem Göksoy'a teşekkürlerini sunar. 

 

 

KAYNAKLAR 

 
Binda L, Cardani G, Saisi A (2005) “A classification of structures and masonries for the adequate choice of repair”, 

In Proc. International RILEM Workshop on Repair for Historic Masonry, Delft, January, Vol. 2005, 20-34 
Binda L, Modena C, Baronio G, Abbaneo S (1997) “Repair and investigation techniques for stone masonry walls”, 

Construction and Building Materials, 11(3):133-142 
Calvi G M and Bolognini D (2001) “Seismic response of reinforced concrete frames infilled with weakly 

reinforced masonry panels”, Journal of Earthquake Engineering, 5(02):153-185 
CEN (2005) EN1998-3, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 3: Assessment and 

retrofitting of buildings, European Committee for Standardization, Bruxelles 

Chan R and Bindiganavile V (2010) “Toughness of fibre reinforced hydraulic lime mortar. Part-1: Quasi-static 

response”, Materials and structures, 43(10):1435-1444 
Da Costa A A M G (2012) Seismic assessment of the out-of-plane performance of traditional stone masonry walls, 

Doctoral dissertation, Universidade do Porto, Portugal 
De Felice G (2011) “Out-of-plane seismic capacity of masonry depending on wall section morphology”, 

International Journal of Architectural Heritage, 5(4-5):466-482 
Dizhur D, Ingham J, Moon L, Griffith M, Schultz A, Senaldi I, ..., Lourenco P (2011) “Performance of masonry 

buildings and churches in the 22 February 2011 Christchurch earthquake”, Bulletin of the New Zealand 

Society for Earthquake Engineering, 44(4):279-296 
Garijo L, Zhang X, Ruiz G, Ortega J J, Wu Z (2018) “The effects of dosage and production process on the 

mechanical and physical properties of natural hydraulic lime  mortars”, Construction and Building 

Materials, 169, 325-334 
Misir I S, Yucel G, Kuran F, Eser C B, Aldemir O, Topcu S (2022) “Experimental out-of-plane damage limits of 

historical stone masonry walls”, Construction and Building Materials, 333, 127098 
Misir I S, Ozcelik O, Durmazgezer E, Yucel U, Amaddeo C, Kuran F, Tuna F, Yucel G, Youssouf I B (2020) 

Determination of Damage Limits for Out-of-Plane Earthquake Effects in Existing Historic and New 

Masonry Buildings in Turkey, AFAD-UDAP, Project ID: UDAP-C-16-05, Izmir 
Misir I S, Ozcelik O, Durmazgezer E, Yucel U, Amaddeo C, Kuran F, Tuna E, Yucel G, I B Youssouf (2017) 

“Model Calibration of Three Leaf Stone Masonry Walls of Historical Masonry Buildings Under Out-of-

Plane Actions: A Case Study on Isabey Mosque”, 6th Int. Symp. Conserv. Consol. Hist. Struct., 483–492 
Misir I S, Ozcelik O, Girgin S C, Yucel U (2016) “The behavior of infill walls in RC frames under combined 

bidirectional loading”, Journal of Earthquake Engineering, 20(4):559-586 
Orduña A (2017) “Non-linear static analysis of rigid block models for structural assessment of ancient masonry 

constructions”, International Journal of Solids and Structures, 128, 23-35 
Restrepo Vélez L F, Magenes G, Griffith M C (2014) “Dry stone masonry walls in bending—Part I: Static tests”, 

International Journal of Architectural Heritage, 8(1):1-28 

 



8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı 

14-15 Ekim 2022, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir 

198 

 

 

 

TUĞLA YIĞMA MİNARELERİN SARSMA MASASI TESTLERİ İÇİN 

NUMUNE ÜRETİMİ, ÖLÇÜM ÇERÇEVESİ VE KORUMA SİSTEMİ 
 

THE SPECIMEN PRODUCTION, INSTRUMENTATION FRAME, AND 

PROTECTION SYSTEM FOR SHAKING TABLE TESTS OF MASONRY BRICK 

MINARETS 
 

Medine İSPİR1, Osman Fatih BAYRAK2, Berkay ALDIRMAZ3, Fikret KURAN4, Elif 

DURGUT5 ve Alper İLKİ6  

 

 

 

ÖZET 

 
Camilerin bir bölümü olan tarihi yığma minareler, ülkemizin tarihi mirası için büyük önem arz 

etmektedir. Bu yapılar ayrıca yapısal eksiklikler nedeniyle önemli bir işlevsellik kaybına 

eğilimlidir. Bu çalışma, AFAD-UDAP (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından 

desteklenen “Bursa Tarihi Minarelerinin Deprem Performanslarının Analitik ve Deneysel 

Yaklaşımlar ile İncelenmesi ve Hasargörebilirlik Eğrilerinin Elde Edilmesi” projesi kapsamında 

yapılacak olan sarsma masası testleri için numune üretimini, ölçüm çerçevesi tasarımını ve 

koruma sistemi hazırlıklarını açıklamaktadır. Öncelikle numuneler için uygun bir ölçekleme 

yaklaşımı seçilmiş ve geometrik ölçek katsayısı ¼ olarak belirlenmiştir. Bu ölçeğe uygun tuğla 

birimlerinin yerel bir üretici tarafından üretilmesi sağlanmış ve minare numuneleri üretilmiştir. 

Sonrasında iki eksenli sarsma masasında test edilecek minare numunelerinden öteleme, ivme 

gibi verileri toplamak ve test sırasında kullanılan ölçüm cihazlarını konumlandırmak için çelik 

bir ölçüm çerçevesi tasarlanmıştır. Test merkezi cihazlarını ve sarsma masasını, numunelerin 

kısmi veya toptan göçmesi durumundan kaynaklı olası hasarlara karşı korumak için koruma 

sistemi tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Sarsma masası, Tarihi minare, Yığma yapı  

 

ABSTRACT 

 
The historical masonry minarets, which are part of the mosques, are of great importance to our 

historical heritage. These structures are also prone to a significant loss of functionality due to 

structural deficiencies. This study introduces the specimen’s production, instrumentation frame 

design, and protection system preparations for the shaking table tests to be carried out within 

the scope of “The Analytical and Experimental Identification of Seismic Performance and 

Fragility Curves of Historical Minarets of Bursa” supported by Disaster and Emergency 

Management Agency of Turkey. Firstly, an appropriate scaling approach was chosen for the 

specimens and the geometric scale coefficient was determined as ¼. The brick units were 

appropriately provided for this scale by a local manufacturer and minaret specimens were 

produced. A steel instrumentation frame system was then designed to collect data such as 

displacement, acceleration, etc. from the minaret specimens to be tested on the biaxial shake 

table and to position the measuring devices used during the test. A protection system was 

designed to protect the laboratory equipment and shaking table in case of partial or total 

collapse of the specimens. 

Keywords: Earthquake, Shaking table, Historical minaret, Masonry structure  
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GİRİŞ 

 

İnşa edildiği dönemin mimari özelliklerini taşıyan tarihi yığma minareler, yüksek ve estetik 

görünümleri ile tarihi mirasımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Cami beden duvarına bitişik 

veya ayrı olarak inşa edilen tarihi yığma minarelerin hem narin olmaları hem de malzeme mekanik 

özelliklerinin düşük olması nedeniyle deprem altında diğer yapılardan farklı davranış sergiledikleri 

ve bu etkiler altında yaygın olarak hasar gördükleri bilinmektedir (Tapan vd. 2013). Bu nedenle, 

tarihi yığma minarelerin deprem gibi yanal etkilere karşı güvenliğinin belirlenmesi/sağlanması tarihi 

mirasın korunması açısından önem arz etmektedir. 

Yığma minarelerinin deprem etkileri altındaki davranışının incelenmesi için çevresel titreşim 

testleri ve sonlu eleman çalışmaları yapılmaktadır. Çevresel titreşim testleri ile minarelerin dinamik 

karakteristikleri (frekans, mod şekilleri ve sönüm oranları) elde edilmektedir (örneğin Peña vd. 2010, 

Bayraktar vd. 2011, Hökelekli vd. 2020, Kuran vd. 2021). Bu testlerden elde edilen dinamik 

karakteristikler, minarelerin sonlu eleman modellerinin kalibre edilmesinde kullanılmaktadır 

(örneğin Durgut vd. 2021, Capanna vd. 2021, Giordano vd. 2022, Shabani vd. 2022). Üsküp’teki 

tarihi Kocamustafa Paşa caminin prototip olarak seçildiği sarsma masası testlerini ve sonuçlarını 

içeren çalışmalarda (Krstevska vd. 2008, Krstevska vd. 2012, Çaktı vd. 2016), taş minare cami ile 

bitişik olarak 1/10 ve 1/6 geometrik ölçeklerinde inşa edilmiş ve test edilmiştir. Sadece tarihi 

minarelerin deprem etkileri altındaki davranışının sarsma masası testleri ile doğrudan belirlendiği 

çalışmalar, sunulan çalışmanın yazarları tarafından gerçekleştirilen Bayrak vd. (2021) ve Birel vd. 

(2022) ile sınırlıdır. Bu çalışmalarda sadece minareye odaklanılmış olup model tuğla minare ¼ 

ölçeğinde üretilmiştir. 

Türkiye'de bazı yığma minareler geçmiş depremler nedeniyle farklı seviyelerde hasar görmüş 

ve bu nedenle minareler yeniden inşa edilmiş, onarılmış ve/veya güçlendirilmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğuna başkentlik yapmış Bursa’da, Erken Dönem Osmanlı mimarisinin özelliklerini 

yansıtan çok sayıda tarihi minare bulunmaktadır. Kocaeli ve Düzce 1999 depremlerinden etkilenen 

Bursa, 1855 yılından beri yıkıcı bir deprem yaşamamıştır. Ancak, Kuzey Anadolu Fay hattında yakın 

gelecekte beklenen olası depremin Bursa'da yıkıcı hasarlara yol açabileceği düşünülmektedir 

(Livaoğlu vd., 2016).  

Yukarıda bahsi geçen proje kapsamında, Bursa-Erken Dönem Osmanlı mimarisi 

karakteristiklerini yansıtan tarihi Hocaalizade Cami (15.yy) minaresi prototip seçilerek üretilen 

model yığma minarelerin sarsma masası testlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Tarihi yığma 

cami ve minarenin görünüşleri Şekil 1’de verilmektedir. Sunulan bildiride, bu testlere yönelik 

yapılan numune üretimi; ölçüm çerçevesi ve koruma sistemi çalışmaları verilmiştir. Sarsma masası 

testlerinde uygulanan deprem kayıtları ve bu kayıtların ölçeklendirilmesi Bayrak vd. (2021) ve Birel 

vd. (2022) çalışmalarında anlatılmıştır. 

 

               

Şekil 1. Hocaalizade Cami ve minaresi 
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KULLANILAN DEPREM KAYITLARI VE NUMUNE ÜRETİMİ  

 

Tarihi tuğla yığma minarelerin gerçek deprem ivme kayıtları altındaki davranışını belirlemek ve bu 

davranışı iyileştirmeye yönelik güçlendirme yöntemlerinin etkinliğini ortaya koymak için sarsma 

tablası deneyleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 5 adet minare numunesi üretilmiş ve 6 adet 

test yapılmıştır. Bu numunelerin detayları ve kullanılan deprem kayıtları, Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1: Minare numuneleri ve kullanılan deprem kayıtları 

Minare Numunesi Deprem İvme Kayıt No 

Referans minare Kocaeli-Düzce RSN1158-PEER 

Ön hasar verildikten sonra 

TRM ile güçlendirilen 

numune 

 

Kocaeli-Düzce 

 

RSN1158-PEER 

Üretim aşamasında çelik 

halatla güçlendirilen 

numune 

 

Kocaeli-Düzce 

 

RSN1158-PEER 

Yakın fay etkisini 

gözlemek üzere üretilen 

numune 

Bursa Depremi 

Kocaeli-Düzce 

1623-AFAD 

RSN1158-PEER 

Referans numuneye göre 

bodur üretilen numune 
Kocaeli-Düzce RSN1158-PEER 

 

Deneyler, Türk-Alman Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Allianz Teknik Deprem & Yangın Test 

ve Eğitim Merkezi’nin sarsma masasında gerçekleştirilmiştir. Sarsma masası; ±250 mm öteleme 

kapasitesi, 30 tm moment kapasitesi, 10 t yük kapasitesi, 1 g ivme kapasitesi, 1 m/s hız kapasitesi ve 

1-50 Hz frekans aralığına sahiptir. Sarsma masasının kapasitesi, test merkezinin fiziksel kısıtları ve 

tuğla birimlerinin üretilebilirliği dikkate alınarak model numuneleri üretmek için yer çekimi 

kuvvetlerinin ihmal edildiği (Gravity Force Neglected) benzerlik yaklaşımı benimsenmiş ve 

numuneler ¼ oranında ölçeklenmiştir (Şekil 2, 3). Ölçekleme yaklaşımının seçimi, ölçekli deprem 

kayıtlarının oluşturulması ve diğer sınır değerler, Bayrak vd. (2021) ve Birel vd. (2022) tarafından 

verilmiştir. Çalışma kapsamında, sarsma masasının yaklaşık olarak düşey yük kapasitesinin %30’u, 

ivme kapasitesinin %90’ı ve hız kapasitesinin %60’ı kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 2. Kocaeli-Düzce depremi ivme kaydı (kırmızı: tam ve siyah: ¼ ölçekli) 
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Şekil 3. (a) Prototip ve (b) model minarenin boyutları 

Minare numunelerini sarsma masasına sabitlemek için tekil temeller üzerinde minare numunelerinin 

üretilmesi uygun görülmüştür (Şekil 4). Betonarme temeller aynı anda üretilmiş ve üretime ait 

görüntüler Şekil 4’te verilmiştir. Minarenin temel ile birlikte çalışması ve temel-minare arakesitinde 

bir ayrılma oluşmaması için temel içinde 15 cm yüksekliğinde bir boşluk bırakılarak yuva 

oluşturulmuş (Şekil 4) ve minare üretimi bu yuvadan başlanarak tuğla sıraları ve bu tuğlaları birbirine 

bağlayan yatay/düşey harç tabakaları ile teşkil edilmiştir.  

 

 
Şekil 4. Betonarme temel üretim görüntüleri 

Model minarenin külah kısmı, Bursa minarelerinin külahları genel olarak ahşaptan inşa edildiği için 

ve test merkezi kapı yüksekliği sınırından dolayı inşa edilmemiştir. Prototip minarenin kaide bölümü 

cami beden duvarına birleşik olduğu için model minarenin üretiminde bu bölüm dikkate 

alınmamıştır. Boyutları ve geometrisi uygun olmayan tuğlalar kesilerek düzeltilmiş ve tuğlalar suda 

bir süre bekletildikten sonra numune üretiminde kullanılmıştır (Şekil 5). Numuneleri oluşturan tuğla 

sıralarının yatay ve düşeyde birbirine paralel olması için düşey ipler çekilmiş ve su terazisi ile kontrol 

edilmiştir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Minare numunelerinin üretimi 

 

 

ÖLÇÜM ÇERÇEVESİ 

 

Deprem etkileri altında test edilmesi planlanan minarelerin tepkilerini ölçmek için kullanılacak 

ölçüm sisteminin sabitleneceği herhangi bir çerçeve test merkezinde mevcut olmadığı için bir ölçüm 

çerçevesinin tasarlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sarsma masasına sabitlenmesi düşünülen 

çerçevenin yeterince rijit olması yanında kütlesinin olabildiğince düşük olması hedeflenmiştir. Çelik 

profiller kullanılarak ön tasarımı yapılan çerçevenin Kocaeli-Düzce (RSN1158-PEER) deprem kaydı 

ile zaman tanım alanında analizi gerçekleştirilmiştir (SAP2000, 2021). Bu deprem kaydı altında test 

minarelerinin maksimum göreli ötelemesi 43 mm olarak gözlemlenirken (Bayrak vd. 2021, Birel vd. 

2022), çelik ölçüm sisteminin maksimum göreli ötelemesi 1.87 mm olarak elde edilmiştir. Tasarlanan 

çelik çerçeve sistemine ait görüntüler, Şekil 6’te verilmiştir. 

 

         

Şekil 6. Çelik ölçüm sistemi 

Ölçüm çerçevesinin yüksekliği 4200 mm ve yatay düzlemde iki doğrultudaki açıklığı eşit olup 1697 

mm olarak tasarlanmıştır. Çelik çerçevenin düşey ve yatay taşıyıcı elemanları, sırasıyla, SHS 60x4 

ve L 60x3 kiriş profilleri ile teşkil edilmiştir, Şekil 7. Ana kirişlere yatay olarak saplanan tali kirişler, 

SHS 40x3 delikli kare profillerden oluşmaktadır. Bu tali kirişlere yükseklik boyunca L 40x3 delikli 

çelik profil eklenmiştir. Ölçüm çerçevesi sayesinde ölçüm cihazları minare yüksekliği boyunca 

istenilen seviyelerde konumlandırabilmiştir. 
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Şekil 7. Ölçüm çerçevesi detayları 

Test sırasında yer değiştirmeleri ölçmek için 12 adet ±100 mm kapasiteye sahip doğrusal 

potansiyometrik cetvel ve 4 adet ±1500 mm kapasiteye sahip lazer deplasman ölçer kullanılmıştır. 

Buna ek olarak belirli bölgelerde görüntü işleme ile öteleme takibi yapılmıştır. İvme değerlerinin 

elde edilmesi için ±4 g kapasiteye sahip 2 doğrultuda ölçüm yapabilen ivme ölçerler 

konumlandırılmıştır. Tüm ölçüm sistemi birbiri ile entegre edilmiş ve eş zamanlı veri alımı 

gerçekleştirilmiştir.  

 

KORUMA SİSTEMİ 

 

Test merkezi cihazlarını ve sarsma tablasını; numunelerin kısmi veya tamamen göçmesinden 

kaynaklı olası risklere karşı korumak için minare çevresinin korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Farklı koruma sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmış ve çizimleri Şekil 8a-d’de sunulmuştur.  

 

  

  

Şekil 8. (a) Şemsiye, (b) file, (c) ahşap ve (d) alüminyum iskele koruma sistemleri 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 
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İlk çalışma, ters şemsiye şeklinde bir koruma sisteminin tasarlanması şeklinde yapılmıştır, Şekil 8a. 

Ancak sarsma masasına yerleştirilecek olan bu sistem, numuneler ile benzer depreme maruz kalacağı 

için büyük kesitler gerektirmiştir. Bu nedenle, bu sistemin uygun olmadığına karar verilmiştir. 

Koruma sistemi seçeneklerinden ikincisi, laboratuvarın file ile korunmaya alınması olmuştur, Şekil 

8b. Bu sistemle laboratuvarın belirli bölgelerine sabitlenecek örgü sistemi ile minarenin göçmesi 

durumunda çevreye vereceği muhtemel hasarın engellemesi öngörülmüştür. Fakat, örgü sisteminin 

köşe noktalarını sabitlemek için kullanılması gerekli uygun yüzeylerin bulunmaması ve numunenin 

devrilmesi nedeniyle örgü sisteminin yırtılma olasılığı dikkate alınarak bu sistemden vazgeçilmiştir. 

Üçüncü sistem, minare çevresini ahşap kalıp bir sistem ile kapatmak şeklinde ortaya çıkmıştır, Şekil 

8c. Bu koruma sisteminde, sarsma tablasının üzerine köpük yerleştirilmesi ve onun üzerine de ahşap 

kalıpların yerleştirilmesi düşünülmüştür. Devrilme sırasında çarpma etkisi ile yığma ve ahşap 

malzemelerin dağılması ve etrafa zarar verme olasılığı göz önünde bulundurularak bu sistemden 

vazgeçilmiştir. Son olarak minare çevresinin alüminyum iskele sistem ile korumaya alınmasının 

uygun olacağı kanaatine varılmıştır. İskele taşıyıcı sisteminin istenilen bölgelere yerleştirilmesi ve 

istenilen yükseklikte üretilebilmesi nedeniyle uygulanabilir olduğu görülmüş ve deneysel 

çalışmalarda laboratuvarın korunmaya alınmasında bu sistem tercih edilmiştir, Şekil 8d. 

 

 

SONUÇ 

 

Tarihi tuğla yığma minarelerin deprem etkileri altındaki davranışını ortaya koymak üzere sarsma 

masası testlerini içeren bir deneysel çalışma yürütülmüştür. Erken Dönem Osmanlı mimarisi 

özelliklerini taşıyan ve 15. yüzyılda Bursa’da inşa edilmiş Hocaalizade Cami minaresi prototip olarak 

seçilmiştir. Çalışmada, düşey kuvvetlerin ihmal edildiği yaklaşıma göre ¼ oranında ölçekli 5 adet 

minare numunesi üretilmiştir. Gerekli deneysel verinin elde edilmesini temin etmek için çelik 

çerçeveli ölçüm sistemi tasarlanmış ve sarsma masasına sabitlenmiştir. Test sırasında, minare 

numunelerin göçmesi ihtimali nedeniyle laboratuvarda meydana gelebilecek hasarların engellenmesi 

için farklı koruma sistemleri üzerinde çalışılmış ve uygun koruma sistemi seçilmiştir.  

 

Teşekkür 

 

Bu çalışma, AFAD-UDAP tarafından desteklenen ‘‘Bursa Tarihi Minarelerinin Deprem 

Performanslarının Analitik ve Deneysel Yaklaşımlar ile İncelenmesi ve Hasargörebilirlik Eğrilerinin 

Elde Edilmesi’’ isimli ve (G-18-07) numaralı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projeyi resmi 

olarak destekleyen AFAD-UDAP’a, T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne, DOĞAL AFET 

SİGORTALARI KURUMU’na (DASK), ALLİANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST ve 

EĞİTİM MERKEZİ’ne ve ayrıca proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar sırasında karşılan 

problemlerin giderilmesinde çok değerli katkılar sunan MESA İMALAT SANAYİİ ve TİCARET 

A. Ş’ye, ALACALI İNŞ. SAN. ve TİC. A. Ş’ye, BİL-SA İNŞAAT TURZ. SAN. ve TİC. LTD. 

ŞTİ’ne, KÜLTÜR YAPI RESTORASYON İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ’ne, OFTEK 

İNŞAAT’a, ORION AĞIR ÇELİK YAPI MÜH. İNŞ. SAN. ve TİCARET LTD. ŞTİ.’ne ve 

KADIOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT KOLLEKTİF ŞİRKETİ’ne teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, 

yerinde yapılan incelemeler sırasında her türlü kolaylığı sağlayan BURSA VAKIFLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’ne ve BURSA İL MÜFTÜLÜĞÜ’ne teşekkür ederiz. 
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STENTLİ KOMPOZİT KİRİŞLERİN EĞİLME ETKİSİNDE  

DENEYSEL İNCELENMESİ  
  

Abdulkerim İLGÜN1, Berna BAYRAM2, Sadrettin SANCIOĞLU3  

  
  

  

ÖZET  

  
Bu çalışmada kapsamında beton dolgulu çelik kirişlere stent eklenerek eğilme etsi altındaki 

davranışı incelenmiştir. Çalışmada 114,3x3 mm dairesel kesitli 7 adet profil, 90x90 mm kare kesitli 

8 adet profil ve 80x100 mm dikdörtgen kesitli 8 adet profil olmak üzere toplam 23 adet kiriş 

numunesi test edilmiştir. Profillerin cidar kalınlıkları 3 mm olup yapısal çelik sınıfı S235 seçilmiştir. 

Dolgu betonu olarak 28 günlük silindirik basınç dayanımı 40 MPa olan beton sınıfı seçilmiştir. Stent 

elemanı olarak kirişlere 4 köşelerinden 10 mm lik boyuna donatı eklenmiştir. Donatılar arası etriye 

sıklığına göre kirişler 4 gruba ayrılmıştır. Deneyde hazırlanan numuneler 4 noktadan eğilme yüküne 

maruz bırakılmıştır. Deney esnasında kirişlerde meydana gelebilecek deplasmanların ölçülmesi için 

LVDT’ler kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen veriler ile moment – orta deplasman eğrileri 

oluşturulmuş ve kirişlerin eğilme momenti kapasiteleri kıyaslanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Eğilme, CFST Beam, Stent   

  
ABSTRACT  

 

In this study, the behavior of concrete-filled steel beams with stents was investigated under bending. 

In the study, a total of 23 beam specimens were tested, including 7 profiles with a circular cross 

section of 114.3x3 mm, 8 profiles with a square section of 90x90 mm and 8 profiles with a 

rectangular cross section of 80x100 mm. The wall thickness of the profiles is 3 mm and the structural 

steel class S235 has been chosen. Concrete class with a cylindrical compressive strength of 40 MPa 

for 28 days was chosen as the filler concrete. As a stent element, 10 mm longitudinal reinforcement 

was added to the beams from their 4 corners. The beams were divided into 4 groups according to 

the frequency of stirrups between the reinforcements. The samples prepared in the experiment were 

subjected to bending load from 4 points. LVDTs were used to measure the displacements that may 

occur in the beams during the experiment. With the data obtained as a result of the experiment, 

moment –middle displacement curves were created and the bending moment capacities of the beams 

were compared.  
Keywords: Bending, CFST Beam, Stent  
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GİRİŞ  

 

Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte inşaat sektöründe kompozit elemanların kullanımı hızla 

yayılmıştır. Özellikle yük taşıma kapasitelerindeki artışının yanı sıra inşa süresinin kısa olması sebebiyle 

farklı birçok yapıda örneklerine rastlanmaktadır. Enerji sönümleme kapasitesi, yüksek süneklik düzeyi 

ve kare, dikdörtgen, daire gibi farklı birçok kesitte kullanılabiliyor olması beton dolgulu çelik boruların 

kullanılmasını yaygınlaştırmıştır.  

Yüksek basınç dayanımına sahip beton yapı elemanı eğilme dayanımı çok düşük olduğu için 

eğilme yüküne karşın desteklenerek kullanılır. Yapısal çelikler eğilme dayanımı yüksek malzeme 

oldukları için beton ile birlikte kullanılır. Beton dolgulu çelik kompozit yapı elemanları (BDKE) bu iki 

yapı malzemesinin ortak kullanılması ile oluşturulmaktadır. Yüksek katlı yapılarda kolon-kiriş elemanı 

olarak kullanılmasının yanı sıra endüstriyel yapılar, köprüler gibi birçok mühendislik yapısında BDKE 

kullanılmaktadır. Literatürde BDKE kirişleri üzerine farklı çalışmalar bulunmaktadır.  

Han (2004) çalışmasında içi beton dolgulu çelik kesitlerin davranışını tahmin eden bir mekanik 

model tasarlamıştır. Beton dolgulu kare ve dikdörtgen kesitli 16 adet 1100 mm uzunluğundaki kirişleri 

deneye tabii tutulmuştur. Deneyde derinlik – genişlik oranı 1 ile 2 arasında değişimi ve derinlik – et 

kalınlığı oranı 20 ile 50 arasındaki değişimi ana parametreler olarak belirlemiştir. Yük ve eğilme ilişkisi 

hem deneysel hem de teorik olarak belirlenmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar AIJ-1997, BS5400-

1994, EC4-1994, ve LRFD-AISC-1999 yönetmelikleri ile kıyaslanmıştır. Deneysel sonuçlarda 

kesitlerin maksimum moment kapasitesi ve göçme modları incelenmiştir. Deneysel çalışma sonucunda 

elde edilen sonuçlar ile standartlara göre hesaplanarak elde edilen değerlerin birbirlerine yakın olduğu 

ve deneysel sonuçlara en yakın değerleri EC4-1994 standardından elde edilen değerler olduğu 

saptanmıştır. (Han, 2004)   

Al-Zand, Badaruzzaman, Mutalib ve Hilo (2014) tarafından yapılan çalışmada, beton dolgulu 

çelik elemanları alt bölgelerinden karbon fiber ile güçlendirerek eksenel yük etkisi altında davranışını 

sonlu elemanlar analizi kullanarak incelenmiştir. Kare ve dairesel kesitlere sahip, alt kısımlarından U 

şeklinde sarılmış tek ve çok katmanlı beton dolgulu kirişlerinin davranışları ABAQUS programı 

kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonucunda karbon fiber kullanılarak güçlendirilmiş beton dolgulu 

kirişlerin moment taşıma kapasitesini arttırdığı gözlemlenmiştir. Sonlu elemanlar analizinden elde 

edilen sonuçlar daha önce deneysel çalışması yapılan karbon fiber ile güçlendirilen beton dolgulu 

kirişlerin davranışı ile doğrulanmıştır (Al-Zand ve diğ., 2014)  

Aravind ve Rafi (2017) tarafından yapılan çalışmada farklı aderans teknikleri ile doldurulmuş içi 

beton dolgulu çelik kirişlerin eğilme davranışı incelenmiştir. Deneyde 120x60x3.2 mm en kesitli 

dikdörtgen çelik profillere epoksi reçine kullanılarak 3,35 mm elek üzerinde kalan kum tanecikleri 

yapıştırılmış ve doldurulan betonun çelik profil ile arasındaki aderans arttırılmıştır. Deneyde kullanılan 

bir diğer aderans tekniği ise dikdörtgen kesitli çelik tüplerin çapraz köşelerine 10 mm çaplı çubuk donatı 

uçlarından kesme konektörü olarak kaynaklanmıştır. Elde edilen deney sonuçları yük deplasman eğrileri 

ile kıyaslanmıştır. Deney sonucunda normal beton dolgulu numuneler, epoksi reçine ile aderansı 

arttırılan numuneler ve kesme konektörü kullanılarak aderansı arttırılan numuneler boş kesitlere göre 

sırasıyla %67. 9, %97.48 ve %114.84 daha fazla yük taşıma kapasitelerine sahip olduğu gözlenmiştir 

(Aravind ve Rafi, 2017).  

Abed, Abdelmageed ve İlgün (2018) tarafından yapılan çalışmada; içi beton dolgulu dikişsiz 

çelik borunun eğilme davranışı araştırılmıştır. Çalışma kapsamında deneysel, nümerik ve sonlu 

elemanlar analizi ile sonuçlar elde edilmiştir. Deneysel çalışmada 6 adet içi beton dolgulu çelik boru ve 

3 adet dairesel kesitli boş boru olmak üzere toplam 9 adet kiriş 4 nokta eğilme yükü altında 

incelenmiştir. Deney numunelerinin çap – et kalınlığı (D/t) oranı 7.82, 13.5 ve 17.5 olan üç gruba 

ayrılmıştır. Deney sonrası elde edilen veriler ile moment – yer değiştirme, yük – deplasman, göçme 

modları ve maksimum kapasite değerlerine ait grafikler oluşturulmuştur. Kirişlerde yüksek D/t oranına 

sahip numunelerinin eğilme kapasitesinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Nümerik sonuçlar için 

Japon Mimari Standardı (AIJ), İngiliz Standardı (BS), Amerikan Çelik Yapılar Standardı (AISC-

LRFD), EuroCode4 (EC4) ve Han tarafından geliştirilen analitik denklemler kullanılmıştır. Sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılarak ABAQUS programında numuneler modellenmiş ve tüm sonuçlar 

kıyaslanmıştır. Teorik incelemeler sonucunda AIJ standartının ve Han tarafından geliştirilen analitik 

denklemlerin hem deneysel hem de analiz sonuçlarına en yakın sonuçları verdiği saptanmıştır (Abed ve 

diğ., 2018).  
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Al-shaar ve Göğüş (2018) çalışmalarında, cıvatalı çelik plakalar kullanılarak güçlendirilmiş 

kendiliğinden beton dolgulu kare kesitli çelik kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışı incelenmiştir. 

Deneysel çalışmada 2 farklı çelik plaka boyları ile güçlendirilmiş 12 adet kendiliğinden yerleşen içi 

beton dolgulu kare kesitli çelik kiriş, 3 adet kontrol amaçlı güçlendirilme yapılmamış kendiliğinden 

yerleşen içi beton dolgulu kare kesitli çelik kiriş ve 3 adet boş kesit kullanılmıştır. Güçlendirilen 

kirişlerde 6 adet kiriş önyükleme yapılmadan çelik plaka ve cıvatalar ile güçlendirilmiş ve diğer kalan 

6 adet kirişe ise önyükleme yapılarak hasar aldırılmış ve ardından güçlendirme yapılarak deneye tabi 

tutulmuştur. Deney sonunda moment taşıma kapasiteleri, süneklik, göçme modları, moment – orta 

açıklık deplasman ilişkileri, eğilme momenti kapasiteleri belirlenmiştir. Deneysel çalışma sonrasında 

kendiliğinden yerleşen beton dolgulu çelik boruların moment taşıma kapasitelerinin hesaplanmasına 

yönelik bir teorik model sunulmuştur. (Al-Shaar ve Göǧüş, 2018)  

Sancıoğlu, İlgün, Çarbaş ve Akın (2019) yaptıkları çalışmada farklı enkesitli beton dolgulu çelik 

kirişlerin eğilme dayanımlarını analitik olarak incelemiştir. Aynı kesit alanına ve cidar kalınlığına sahip 

olan kare, dikdörtgen ve boru kesitli çelik profiller seçilmiştir. Profiller içerisine 28 günlük ortalama 

basınç dayanımı 25 MPa olan beton doldurulmuştur. Numuneler 4 noktadan eğilme etkisinde kalacak 

şekilde modellemesi yapılmıştır. Modellenen kirişler numunelerinin analizleri sonlu elemanlar tabanlı 

ANSYS Workbench programı ile yapılmıştır. Analiz sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda 

beton dolgulu çelik kirişlere ait yük–deplasman eğrileri oluşturulmuştur. Analiz sonucundaki veriler 

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar – 2018 (ÇYTHYE) yönetmeliğine göre 

yapılan hesaplardan elde edilen sonuçlar ile kıyaslanmıştır (Sancıoğlu ve diğ., 2019).  

Khalil (2019) tarafından yapılan tez çalışmasında beton doldurulmuş çift cidarlı çelik boru 

kirişlerde iç tüpün kesit ve konumunun eğilme performansı üzerine etkisini deneysel olarak incelemiştir. 

Deneysel çalışmada 810 mm uzunluğunda 100mm x 100mm x 3mm boyutlarına sahip kare kesitli çelik 

tüpler içerisine kare ve dikdörtgen kesitli 2 mm lik profiller farklı pozisyonlarda yerleştirilmiştir. İç 

profiller ve konumları değişken parametreler olarak belirlenmiştir. Deneylerde kirişler 2 noktadan 

eğilme testine tabi tutulmuştur. İncelenen numuneler arasında eğilme dayanımı, göçme modları, 

süneklik ve eğilme rijitliklerine göre karşılaştırmalar sunulmuştur. (Khalıl, 2019)  

Zhang, Zhang, Shan, Bai ve Zhang (2020) çalışmasında inşaası yapılan bir karayolu projesinde 

yer alan beton dolgulu çelik kemerlere stent yerleştirilmesinin eğilme etkisine katkısını incelemiştir. 

Yapılan çalışmada beton dolgulu çelik kemerin sağ omuz, sol omuz ve kemerin orta bölgesine stent 

yerleştirilmiştir. Yerleştirilen bu stentlerin eşit yükleme altındaki deformasyonu izlenmiştir. Stentlerin 

dış çelik borunun ve beton çekirdeğinin eğilme direncine etkisini gözlemlemiştir. Gerçek gözlemler ve 

deneysel çalışma sonucunda stent kalınlığının artmasıyla beton dolgulu kompozit elemanın 

kapasitesinde artış gözlemiştir. Elde edilen sonuçlar ABAQUS programında oluşturulan analiz 

modelinin sonuçları ile kıyaslanmış ve beton dolgulu çelik kesitlerde stentin eğilme direnci için analitik 

metot önermiştir (Zhang ve diğ., 2020).  

Sancıoğlu (2020) tarafından yapılan tez çalışmasında, aynı kesit alanına sahip dairesel,kare ve 

dikdörtgen kesitli beton dolgulu kompozit elemanların eğilme etkisi altında dayanımları araştırılmıştır. 

Tez çalışması kapsamında deneysel, analitik ve nümerik analizler yapılmış ve sonuç kısmında 

karşılaştırılmıştır. Deneyde 114,3x 3 mm dairesel kesitli, 90x90 mm kare kesitlive 100x80 mm 

dikdörtgen kesitli 3 mm cidar kalınlığında profiller seçilmiştir. Deneyde her kesitten üç (3) adet içi boş 

kiriş ve 28 günlük silindirik basınç dayanımı 40 MPa olan beton dolgulu dokuz (9) adet kiriş olmak 

üzere toplam 12 adet kiriş dört (4) nokta eğilme deneyine tabi tutulmuştur. Deney sonucunda elde edilen 

verilere göre yük – deplasman ve moment – deplasman grafikleri oluşturulmuştur. Deney çalışmasından 

alınan sonuçlar ANSYS Workbench sonlu elemanlar paket yazılımında yapılan analiz sonuçlarıyla ve 

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar – 2018, EuroCode4 yönetmelikleri ve Lin 

Hai Han tarafından geliştirilen yöntemle karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda beton dolgulu çelik 

kirişlerin numerik analizlerinin ve ANSYS Workbench programından elde edilen sonuçların deneysel 

sonuçlara yakın sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir (Sancıoğlu, 2020).   

 

MATERYAL  

Numuneler  

Deneysel çalışmada serbest açıklığı 1500 mm olan aynı kesit alanına sahip beton dolgulu çelik profiller 

test edilmiştir. Deneyde 114,3x3 mm dairesel kesitli 7 adet profil, 90x90 mm kare kesitli 8 adet profil 

ve 80x100 mm dikdörtgen kesitli 8 adet profil olmak üzere toplam 23 adet kiriş numunesi 4 noktadan 
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eğilme yüküne maruz bırakılmıştır. Çalışma kapsamında stent elemanı olarak 10 mm ve 8 mm çapına 

sahip yumuşak demir yapı elemanı seçilmiştir. 10 mm çaplı dört adet demir, profillerin köşe noktalarına 

yerleştirilmiştir. Kirişler stentlerin etriye sıklığına göre 4 gruba ayrılmıştır (Tablo 1). Şekil 1’de 

stentlerim konumları mm cinsinden verilmektedir.  

 

 
(a)  

 

  
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

Şekil 1. (a) GR1’e ait stent yerleşimi, (b) GR2’ye ait stent yerleşimi, (c) GR3’e ait stent yerleşimi, 

(d) GR4’e ait stent yerleşimi 
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Tablo 1. Numune Özellikleri  

Eleman Kesiti Eleman Adı 
Etriye ölçüleri 

(mm) 

Mesnet noktası 

etriye aralığı (cm) 

Gövde etriye 

aralığı (cm) 

Kare Kesitli  

GR1 / K1  60-60-10-10  2,5  57,5  

GR1 / K2  60-60-10-10  2,5  57,5  

GR2 / K1  60-60-10-10  2,5  28,75  

GR2 / K2  60-60-10-10  2,5  28,75  

GR3 / K1  60-60-10-10  2,5  14,4  

GR3 / K2  60-60-10-10  2,5  14,4  

GR4 / K1  60-60-10-10  2,5  7,2  

GR4 / K2  60-60-10-10  2,5  7,2  

Eleman Kesiti  Eleman Adı  
Etriye ölçüleri 

(mm)  

Mesnet noktası 

etriye aralığı (cm)  

Gövde etriye 

aralığı (cm)  

Dikdörtgen 

Kesitli  

GR1 / D1  70-50-10-10  2,5  57,5  

GR1 / D2  70-50-10-10  2,5  57,5  

GR2 / D1  70-50-10-10  2,5  28,75  

GR2 / D2  70-50-10-10  2,5  28,75  

GR3 / D1  70-50-10-10  2,5  14,4  

GR3 / D2  70-50-10-10  2,5  14,4  

GR4 / D1  70-50-10-10  2,5  7,2  

GR4 / D2  70-50-10-10  2,5  7,2  

Eleman Kesiti  Eleman Adı  
Etriye ölçüleri 

(mm)  

Mesnet noktası 

etriye aralığı (cm)  

Gövde etriye 

aralığı (cm)  

Dairesel Kesitli  

GR1 / DR1  Ø84  2,5  57,5  

GR1 / DR2  Ø84  2,5  57,5  

GR2 / DR1  Ø84  2,5  28,75  

GR2 / DR2  Ø84  2,5  28,75  

GR3 / DR1  Ø84  2,5  14,4  

GR3 / DR2  Ø84  2,5  14,4  

GR4 / DR1  Ø84  2,5  7,2  

  
Deney Düzeneği  

KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği yapı laboratuvarında kurulu olan deney düzeneği 

kullanılmıştır. Kiriş mesnetleri arasındaki mesafe 1350 mm ve yükler arası mesafe 450 mm olarak 

belirlenmiştir (Şekil 1).  
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Şekil 1 Deney düzeneği  

  

METOD  

 

Numunelerin Hazırlanması  

 

Tasarlanan özelliklerdeki stentler hazırlandıktan sonra çelik borular içerisine yerleştirilmiştir. Kirişlerin 

bir ucuna 15x15 cm boyutlarında ve 3 mm kalınlığında çelik plakalar merkezli olarak kaynatılmış ve 

dolum için hazır hale getirilmiştir. Çelik boru numuneler hazırlandıktan sonra beton dolum işlemine 

geçilmiştir. Doldurulan betonun dağılımının düzgün olması için dolum sırasında ve priz alma süresince 

(28 gün) numuneler dik bir şekilde konumlandırılmıştır.  Boşluksuz ve homojen bir dolum olması için 

borular çelik çubuk yardımıyla şişlenmiştir.   

  

  
Şekil 2. Stentleri eklenmiş numuneler  
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(a)                                                         (b)   

 
(c) 

Şekil 3. (a) Beton dolum işlemi, (b) Şişleme yöntemi, (c) Dikey konumlandırılan numuneler 

  
Deneysel Çalışma  

 

Deney esnasında kullanılacak olan çelik borular mesnetten mesnete 1500 mm’dir. Deney numunesi 

serbest açıklığı 1350 mm olup 4 oktalı eğilme testine tabii tutulmuştur. Deneyde 2 nokta arası mesafe 

kiriş merkezinde 450 mm olarak tarlanmış ve bu açıklık saf moment açıklığı olarak tanımlanmaktadır. 
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Kirişte oluşabilecek düşey deformasyonların kayıt altına alınabilmesi için kiriş serbest açıklığının, L, 

ortasında, L/2, ve yük uygulanan noktaların altında, L/3 ve 2L/3, ve mesnetlerin altına LVDT’ler 

yerleştirilmiştir.  

  

  
(a)  

   
Şekil 4. (a) Numunenin yükleme öncesi durumu, (b) Numunenin yükleme sonrası durumu  
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SONUÇ  

 
Yapılan bu çalışma sonucunda deneylerden elde edilen verilere göre yük-orta deplasman eğrileri 

oluşturulmuştur. Yükleme esnasında mesnetlerde deplasman kontrolü yapılmış olup yükleme altında 

mesnetlerin deplasman yapmadığı gözlemlenmiştir. Oluşturulan eğriler ile Sancıoğlu (2020) tarafından 

yapılan tez çalışmasındaki aynı kesit özelliklerine ve yükleme sistemine sahip içi boş çelik profillerden 

alınan sonuçlar kıyaslanmıştır.  

GR1’de ki stentlerin etriye aralığına göre aynı kesite sahip olan numune değerlerin ortalamaları 

alındığında maksimum yük taşıma kapasitesi dikdörtgen kesite sahip kirişlerde gözlemlenmiştir. 

Dairesel kesitlerde akma noktasındaki yük taşıma kapasitesi kare kesitlerden kıyaslandığında 

dayanımlarının %22,86 oranında artarken, orta noktada %1,045 daha az deplasman yaptığı görülmüştür. 

Dairesel kesitler ile dikdörtgen kesitler kıyaslandığında, dairesel kesitlerin yük taşıma kapasitesi %2,37 

oranında arttığı ve orta noktada %8,94 daha az deplasman yaptığı gözlenmiştir. G1’e ait numunelerde 

yük taşıma kapasitelerinin kesitlere göre ortalamaları alındığında maksimum değeri gösteren dairesel 

kesitli numuneler ile Sancıoğlu (2020) tarafından yapılan çalışmadan alınan içi boş dairesel kesitli 

numunenin (B4) eğilme yükü altında karakteristik eğilme momenti kıyaslandığında, Stentli kompozit 

numune %114,7 daha fazla moment taşıdığı gözlemlenmiştir. Aynı numuneler için orta deplasmanda 

%20,2 azalma gözlenmiştir.  

GR2’ de yer alan numunelerin yük taşıma kapasiteleri kıyaslandığında dikdörtgen kesitlerinin 

kare kesitlere göre dayanımları %26,46 oranında artarken, orta noktada %19,6 daha fazla deplasman 

yaptığı görülmüştür. Dikdörtgen kesitler ile dairesel kesitler kıyaslandığında, dikdörtgen kesitlerin yük 

taşıma kapasitesi %2,02 oranında arttığı ancak orta noktada %25,97 daha fazla deplasman yaptığı 

gözlenmiştir. G2’ye ait numunelerde yük taşıma kapasitelerinin kesitlere göre ortalamaları alındığında 

maksimum değeri gösteren dikdörtgen kesitli numuneler ile Sancıoğlu (2020) tarafından yapılan 

çalışmadan alınan içi boş dikdörtgen kesitli numunenin (D4) eğilme yükü altında karakteristik eğilme 

momenti kıyaslandığında, Stentli kompozit numune %88,56 daha fazla moment taşıdığı 

gözlemlenmiştir. Aynı numuneler için orta deplasmanda %80,53 artış gözlenmiştir.  

GR3’ de yer alan numunelerin yük taşıma kapasiteleri kıyaslandığında maksimum kapasite 

dairesel kesitlerde gözlenmiştir. Dairesel kesitlerin kare kesitlere göre dayanımları %26,46 oranında 

artarken, orta noktada %8,2 daha az deplasman yaptığı görülmüştür. Dairesel kesitler ile dikdörtgen 

kesitler kıyaslandığında, dikdörtgen kesitlerin yük taşıma kapasitesi %17,26 oranında arttığı ve orta 

noktada %16,45 daha fazla deplasman yaptığı gözlenmiştir. Deney sonuçlarından alınan verilere göre 

GR3D2 numunesinde yerel burkulma gözlenmiştir. Beton dolumu sırasında yaşanan aksiliklerden 

kaynaklı kirişte homojen bir beton dağılımı olmadığı bu sebeple kirişte yerel burkulma durumu ve 

beklenen değerden daha az yük taşıma kapasitesi ölçülmüştür. G3’e ait numunelerde yük taşıma 

kapasitelerinin kesitlere göre ortalamaları alındığında maksimum değeri gösteren dairesel kesitli 

numuneler ile Sancıoğlu (2020) tarafından yapılan çalışmadan alınan içi boş dairesel kesitli numunenin 

(B4) eğilme yükü altında karakteristik eğilme momenti kıyaslandığında, Stentli kompozit numune 

%109,1 daha fazla moment taşıdığı gözlemlenmiştir. Aynı numuneler için orta deplasmanda %12,38 

azalma gözlenmiştir.  

GR4’ de yer alan numunelerin yük taşıma kapasiteleri kıyaslandığında maksimum kapasite 

dikdörtgen kesitlerde gözlenmiştir. Dikdörtgen kesitlerinin kare kesitlere göre dayanımları %26,85 

oranında artarken, orta noktada %97,8 daha fazla deplasman yaptığı görülmüştür. Dikdörtgen kesitler 

ile dairesel kesitler kıyaslandığında, dikdörtgen kesitlerin yük taşıma kapasitesi %6,11 oranında arttığı 

ancak orta noktada %17,1 daha fazla deplasman yaptığı gözlenmiştir. G4’e ait numunelerde yük taşıma 

kapasitelerinin kesitlere göre ortalamaları alındığında maksimum değeri gösteren dikdörtgen kesitli 

numuneler ile Sancıoğlu (2020) tarafından yapılan çalışmadan alınan içi boş dikdörtgen kesitli 

numunenin (D4) eğilme yükü altında karakteristik eğilme momenti kıyaslandığında, Stentli kompozit 

numune %90,3 daha fazla moment taşıdığı gözlemlenmiştir. Aynı numuneler için orta deplasmanda 

%82,40 artış gözlenmiştir.  
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Şekil 5. GR1’e ait numunelerin yük-deplasman eğrisi  

  
Şekil 6. GR2’e ait numunelerin yük-deplasman eğrisi  

  
Şekil 7. GR3’e ait numunelerin yük-deplasman eğrisi  
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Şekil 8. GR4’e ait numunelerin yük-deplasman eğrisi  
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Eleman  

Kesiti  
Eleman Adı Yük (kN) Moment  (kN.m) Orta Deplasman (mm) 

Kare Kesitli  

GR1 / K1 48,72 10,96 9,57 

GR1 / K2 50,12 11,28 9,*3 

GR2 / K1 48,75 10,97 9,41 

GR2 / K2 51,07 11,49 9,97 

GR3 / K1 51,19 11,52 10,73 

GR3 / K2 49,08 11,04 9,01 

GR4 / K1 49,96 11,24 1,41 

GR4 / K2 50,51 11,36 10,43 

Eleman  

Kesiti  
Eleman Adı Yük (kN) Moment  (kN.m) Orta Deplasman (mm) 

Dikdörtgen 

Kesitli  

GR1 / D1 63,94 14,39 10,83 

GR1 / D2 54,67 12,30 9,97 

GR2 / D1 66,85 15,04 12,39 

GR2 / D2 59,38 13,36 10,79 

GR3 / D1 55,01 12,38 9,25 

GR3 / D2 42,99 9,67 6,31 

GR4 / D1 64,22 14,45 11,86 

GR4 / D2 63,24 14,23 11,55 

Eleman  

Kesiti  
Eleman Adı Yük (kN) Moment  (kN.m) Orta Deplasman (mm) 

Dairesel Kesitli  

GR1 / DR1 63,06 14,19 10,82 

GR1 / DR2 58,37 13,13 8,12 

GR2 / DR1 62,93 14,16 9,04 

GR2 / DR2 60,79 13,68 9,36 

GR3 / DR1 56,33 12,67 9,15 

GR3 / DR2 58,59 13,18 8,98 

GR4 / DR1 60,06 13,51 10 
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STRENGTHENING UN-DAMAGED REINFORCED CONCRETE BEAMS 

HAVING INSUFFICIENT SHEAR REINFORCEMENT WITH AN INNOVATIVE 

APPROACH: MECHANICAL STEEL STITCHES 
 

Yusuf UYSAL1, Ceyhun AKSOYLU2, Yasin Onuralp ÖZKILIÇ3, Musa Hakan ARSLAN4  

 

 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada kesme kapasitesi yetersiz betonarme kirişlerin güçlendirilmesine yönelik pratik, 

ekonomik ve inovatif bir güçlendirme yöntemi araştırılmıştır. Bunun için kesme açıklıkları 

boyunca kirişin her iki yüzüne dıştan U şeklinde Mekanik Çelik Dikişler (MÇD) 45° ve 90° açı 

ile uygulanmıştır. Yapılan güçlendirme sonrası değişen davranış değişimlerini gözlemlemek için 

düşey yükler altında dört noktalı eğilme deneyleri yapılmıştır. Çalışmada, ½ geometrik ölçekli 

125 x 250 x 2500 mm boyutlarında biri referans olmak üzere toplam 3 adet betonarme kesme-

kritik kiriş üretilmiştir. Kirişlerde kesme kapasitesinin yetersiz olması için etriyeler Ø6 / 350 mm 

olarak seçilmiştir. Ayrıca uygulanan MÇD’nin kesme kapasitesine katkısını görebilmek için 

çekme donatısı 3Ø16 ve basınç donatısı 2Ø12 olarak seçilmiştir. Seçilen bu yüksek boyuna 

donatı oranı sayesinde MÇD’nin kesme kapasitesine katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun 

için numunelerden bir tanesi güçlendirilmeden referans olarak test edilirken diğer iki numune 

sırasıyla d/5 (45mm) aralıkla 45° ve 90° MÇD uygulanarak güçlendirilmiştir. Yapılan deneysel 

çalışma sonucunda referans numuneye (RN) göre 45° ve 90° güçlendirilen  S-45 ve S-90 

numuneler sırasıyla yük taşıma kapasitesinde %53.74 ve %14.76 artış sağlamıştır. Toplam 

enerji tüketme kapasiteleri karşılaştırıldığında RN’ye göre S-45 numunesinde %261.6 artış 

gözlenirken, S-90 numunesinde %93.73 artış meydana gelmiştir. Bu durum MÇD’lerin 

güçlendirmede 45 derece olarak uygulanmasının daha etkili olduğunu göstermiştir. Ulusal ve 

uluslararası yönetmeliklerde olmayan ve literatür için oldukça yeni bir güçlendirme alternatifi 

olan MÇD’nin optimum tasarımına yönelik yapılacak yeni çalışmaların oldukça önemli olduğu 

düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme kesme kirişi, Güçlendirme, Kesme hasarı, Mekanik çelik dikiş 

(MÇD)  

 

ABSTRACT 

 
This study investigated a practical, economical and innovative strengthening method for 

strengthening reinforced concrete (RC) beams with insufficient shear capacity. U-shaped 

Mechanical Steel Stitches (MSS) were applied from the outside on both sides of the beam along 

the shear spans at 45° and 90° angles. Four-point bending tests were carried out under vertical 

loads to observe the behaviour changes after strengthening. In the study, a total of 3 RC shear-
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critical beams with ½ geometric scale, 125 x 250 x 2500 mm dimensions, one of which is a 

reference, were produced. Stirrups were chosen as Ø6 / 350 mm to have the insufficient shear 

capacity in the beams. In addition, the tensile rebar was chosen as 3Ø16, and the compression 

rebar was chosen as 2Ø12 to observe  the applied MSS's contribution to the shear capacity. The 

contribution of MSS to shear capacity has been determined thanks to this selected high 

longitudinal rebar ratio. Therefore, one of the specimens was tested as a reference without 

strengthening, while the other two were strengthened by applying 45° and 90° MSS with d/5 

(45mm) spacing, respectively. As a result of the experimental study, S-45 and S-90 samples, 

which were strengthened at 45° and 90° relative to the reference specimen (RS), increased their 

load carrying capacity by 53.74% and 14.76%, respectively. When the total energy dissipation 

capacities are compared according to RS, an increase of 261.6% was observed in the S-45 

specimen, while an increase of 93.73% was observed in the S-90 specimen. This showed that the 

application of MSSs at 45° is more effective in strengthening. It is thought that new studies for 

the optimum design of MSS, which is not in national and international codes and is a reasonably 

new retrofitting  or strengthening alternative for the literature, are critical. 
Keywords: Reinforced concrete shear beam, Strengthening, Shear damage, Mechanical steel 

stitches (MSS) 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde kullanılan tüm yapım yönetmeliklerinde kesme gerilmesi ne kadar küçük olursa olsun 

olası kesme hasarının önüne geçebilmek için minimum seviyede enine donatı kullanılması zorunlu 

tutulmuştur. Kapasite tasarımı gereği de özellikle betonarme yapı içindeki elemanlardan kirişlerde 

sünek bir davranışın oluşması ve eğilme güç tükenmesi (taşıma gücü) sınır durumunun gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Yani kirişlerde hasar oluşacaksa bunun ilk olarak eğilme hasarı olması 

gerekmektedir. Bunun için yeterli miktarda yerleştirilen enine donatılar kesme kırılmasını engelleyip 

kirişi eğilme kapasitesine ulaştırarak eğilme güç tükenmesinin oluşmasını sağlamaktır. Bununla 

birlikte Türkiye’de gerek düşey yükler gerekse deprem yükleri açısından yeterli kapasiteye sahip 

olmayan önemli bir bina stoku bulunduğu da bilinmektedir (Tankut, 2005). Ayrıca betonarme yapı 

elemanlarının, servis ömürleri boyunca tasarım ve uygulama hataları, korozyon ve durabilite 

problemlerinden dolayı zamana bağlı kapasite kayıpları, kullanım amacının değiştirilmesi ve yeni 

yönetmeliklere göre yetersiz kalması gibi nedenlerle güçlendirilmesi gerekebilmektedir (Bayülke, 

2010). Bunun için, taşıyıcı elemanların taşıma kapasitesini, eğilme ve kesme dayanımını arttırmak 

için konvansiyonel ve yenilikçi olmak üzere literatürde birçok araştırmacı tarafından güçlendirme 

yöntemleri araştırılmaktadır. Konvansiyonel güçlendirmelerden betonarme mantolama, çelik levha 

ile sarma vs. gibi yöntemler incelenmişken, son yıllarda maliyetin azalmasına bağlı olarak lifli 

polimerler (FRP) ile güçlendirme gibi nispeten daha yeni güçlendirme yöntemleri de kirişler üzerinde 

birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Literatürdeki çalışmaların bir kısmı hasarlı kirişlerin 

onarılmasına yönelik olduğu bir kısmı ise hasarsız kirişlerin güçlendirilmesi üzerine olduğu 

görülmektedir. Mevcut hasarlı kirişlerde, çatlaklar üzerinden çelik plakalar veya karbon fiber 

malzemeler özelliklerine göre ankraj veya kimyasal yapıştırıcılar kullanılarak betonarme kiriş 

üzerinde sabitlenerek kirişin onarımı ve güçlendirilmesi işlemi yapılmaktadır. (Abadel vd., 2022; 

Abed vd., 2021; Aksoylu vd., 2019; Aksoylu, 2021; Al-Khafaji vd., 2021; Alshlash, 2019; Bhat, 

2022; Hadhood vd., 2019; Rashid vd., 2022)  

Literatürde son yıllarda yeni bir güçlendirme yöntemi ortaya çıkmıştır. Mekanik çelik dikiş 

(MÇD) veya Çatlak Kilit Sistemi (ÇKS) olarak ortaya çıkan bu yöntem kesme yönünden yetersiz 

betonarme kirişlerin güçlendirilmesinde kullanılmaktadır. MÇD’ler ile kesme yönünden yetersiz 

betonarme ön hasarlı ve hasarsız kirişlerin güçlendirilmesi Alshlash vd. (2019) ve Aksoylu (2021)’in 

yaptığı katkılar ile literatür açısından ilk çalışmalardır. Literatür kapsamlı incelendiğinde küçük 

ölçekli donatısız beton kirişte oluşan eğilme çatlaklarının onarımının hedeflendiği ilk çalışmanın 

1997 yılında Hamoush and Ahmad tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Yapılan çalışma 

sınırlı sayıda deneysel çalışma ve bunun analitik doğrulanması üzerinedir. Bu sayede yapılan 

çalışma, beton yapılarda çatlak onarım yöntemi olarak dikişlerin kullanımına yönelik hazırlanan bir 

kılavuzu temsil etmesi üzerine oluşturulmuştur. Çalışma bir onarım aracı olarak çatlağın dikilmesinin 

etkinliğini belirlemek için analitik bir yöntem sunmaktadır. Ön hasarlı kirişlerin MÇD ile 

onarımı/güçlendirilmesine yönelik Alshlash ve ark. (2019) bir dizi deneysel çalışma 
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gerçekleştirmiştir. Bunun için 25MPa basınç dayanımına sahip beton ve S420 donatı tipine sahip ½ 

kesit geometrik ölçekli (125/250 mm) ve 2500 mm uzunluğunda biri referans diğer üçü farklı hasar 

seviyelerine sahip kirişler MÇD’lerle güçlendirilmek suretiyle dikdörtgen kiriş olarak üretilmiştir. 

Yapılan deneysel test sonucunda %50, %65 ve %85 ön hasarlı kesme kirişlerinin MÇD’ler ile 

onarım/güçlendirilmesi neticesinde referans kirişe göre kesme kapasitelerinde sırasıyla %17, %43 ve 

%50 oranında artışlar sergilenmiştir. Bu çalışmayla %85 ön hasarlı kirişin her iki kesme açıklığının 

ön ve arka yüzüne dört adet MÇD’ler ile onarımı/güçlendirilmesi  neticesinde  kapasitedeki  artışın  

oldukça  fazla  olması  ve  kirişin  kesme  hasarından  tipik eğilme hasarına doğru davranış sergilemesi 

bu yeni güçlendirme yönteminin oldukça pratik ve etkili bir yöntem olarak ilerleyen süreçte 

uygulamada kullanılabilecek başlıca yöntemler arasında yer alacağı ifade edilmiştir. Burada hasarın 

artmasıyla kirişlere uygulanan mekanik dikiş sayısı artmış ve sonuç olarak en az dört mekanik dikiş 

ile sünek davranışın oluştuğu görülmüştür. Bu çalışmada hasarın artmasıyla uygulanan minimum 

dikiş sayısının tayini oldukça önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Bunun üzerine Aksoylu (2021) 

çalışmasında Alshlash ve ark. (2019) tarafından testleri yapılan benzer kiriş geometrisini kullanarak 

ön hasarsız kirişler üzerinde bir dizi deneysel çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmada yerleşimi yapılan 

MÇD’ler referans kirişte oluşan kesme hasarı dikkate alınarak ve bu hasarın engellenmesine yönelik 

45° açı ile 100 mm aralıkla sistematik yerleştirilmiştir. Çalışmadaki amaç lifli polimer malzemeler 

içerisinde en ucuz maliyete sahip olan GFRP ile yeni bir teknik olan MÇD’lerin karşılaştırılması 

sonucu güçlendirme performansı/maliyet etkisini görmektir. Güçlendirmeler sırasıyla Mekanik 

dikişler (MÇD), Cam fiber kompozit kumaşlar (GFRP) ve bu ikisinin hibrid (GFRP ve MÇD) olarak 

kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmada referans kiriş (E0), MÇD ile güçlendirilen 

kiriş (E1), GFRP ile güçlendirilen kiriş (E2) ve GFRP+MÇD ile güçlendirilen (E3) kirişlerin düşey 

yük altında testleri yapılmıştır. Deneysel çalışmada E0 numunesi, beklenildiği üzere doğrudan kesme 

hasarı ile göçme moduna ulaşmıştır. Güçlendirilmiş olan E1 ve E2 kirişleri deney sonunda tipik 

eğilme kiriş davranışı göstermiştir. E1 ve E2 kirişlerinin E0’a göre düşey yük taşıma kapasitesinde 

sırasıyla 16.8%-18.1% oranında artış meydana gelmiştir. Hibrid E3 kirişinde ise yük taşıma 

kapasitesi 19.2% artmasına rağmen kirişin kesme hasarı ile göçme moduna ulaştığı görülmüştür. 

Deney sonunda E1 ve E2 tipi güçlendirmede sünek davranışın gözlenmesi GFRP ve MÇD’lerin hem 

dayanım artışı hem de yeterli süneklik için doğrudan kullanılabilecek etkili güçlendirme alternatifleri 

olduğunu da göstermiştir. Bu çalışma ile kiriş kesme bölgesinde her iki yüze yedi adet yerleşimi 

yapılan MÇD’lerin (E1 tipi güçlendirmenin) gelecek çalışmalarda kesme yönünden zayıf kirişler için 

yaygın olarak kullanılacağı düşünüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca deneysel çalışmalar neticesinde 

kesme kirişleri için en uygun güçlendirme yönteminin performans/maliyet bakımından sırasıyla 

E1>E2>E3 şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışma ile literatür için yenilikçi bir güçlendirme alternatifi olarak önerilen MÇD 

güçlendirme tekniği kolay uygulanabilir, ekonomik ve etkili olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

Ancak literatürde var olan iki çalışmadan farklı olarak MÇD’ler kirişlere 45mm aralıklarla 45° ve 

90° olarak uygulanmıştır. Daha sonra hazırlanan biri referans toplam 3 adet kesme yönünden yetersiz 

betonarme kirişin düşey yükler altında testleri yapılmıştır. Yapılan çalışma ile 45° ve 90° uygulanan 

MÇD’lerin davranış üzerindeki etkileri belirlenmiştir. 

 

 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Konya Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem laboratuvarına üretilen kirişler ½ geometrik ölçekli ve 

125x250 mm kesit alanına sahip olup uzunluğu 2500 mm’dir. Kirişe ait detaylar Fig 1.‘de 

gösterilmiştir. Üretilen kirişlerin 28 günlük beton basınç dayanımı 16.65 MPa olarak hesaplanmıştır. 

Kirişin çekme bölgesine 3ϕ16 (ρ=0.0214) ve basınç bölgesine 2ϕ12 (ρ’=0.0080)  B420c tipi nervürlü 

boyuna donatı yerleştirilmiştir. Kirişlerin tasarımında dikkate alınan donatı oranı minimum donatı 

oranından fazladır. Ayrıca boyuna donatılar denge altı sünek tasarıma uygun seçilmiştir. Enine 

donatılar nervürlü ϕ6/350 mm olarak uygulanmıştır. Etriye kancaları ise yaygın ve yönetmeliğe 

aykırı olarak 90º olarak bükülmüştür. Kirişlerde 25 mm plastik pas payları kullanılmıştır. 
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Şekil 1.  Kiriş donatı detayları, ölçüler mm’dir. 

 

Güçlendirme uygulamalarında ϕ6 mm çapında soğukta çekilmiş transmisyon mili kullanılarak U tipi 

mekanik çelik dikişler (MÇD) hazırlanmıştır. Uygulama yapılacak kiriş yüzeyinde belirlenen 

noktalar ϕ8mm çapında matkap yardımıyla 60 mm derinliğinde delinip, delikler basınçlı hava ile 

temizlendikten sonra Dubell-F.1311 marka epoksi ile doldurulmuştur. Hazırlanan U tipi MÇD’ler 

kirişin her iki yüzünde açılan deliklere 45° ve 90° olacak şekilde yerleştirilmiştir.  

Deneysel çalışmada her bir numuneye ait düşey yük-orta nokta deplasman grafikleri 

karşılaştırmalı olarak çizilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar MÇD’lerin kirişe 45° ve 90° 

uygulanmasıyla adım adım gerçekleştirilmiştir. Bu sayede davranıştaki değişim ve öneriler net bir 

şekilde ortaya konulabilmiştir. Yapılan güçlendirme çalışmaları için referans olması amacıyla 

herhangi bir güçlendirme işlemi uygulanmamış RN kirişi, yalın halde düzenlenmiştir. Yapılan tüm 

MÇD uygulamaları kesme açıklığı boyunca kirişin her iki yüzünde uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 

Karşılaştırmalar yük taşıma kapasitesi, rijitlik, süneklik ve toplam enerji tüketme kapasitesi ile 

sınırlandırılmıştır. Tüm numunelerin karşılaştırılması Şekil 3’de ve Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Referans ve güçlendirilen numunelerin karşılaştırılması  
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Tablo 1. Numunelerin deney sonucu elde edilen değerleri 

Numune 
Maksimum 

yük (kN) 

Maksimum yükteki 

rijitlik (kN/mm) 
Süneklik katsayısı 

Toplam enerji 

tüketimi 

(kJ) 

RN 85.02 7.82 1.48 0.685 

S-90 97.57 6.81 1.65 1.327 

S-45 130.7 7.11 1.73 2.477 

 

SONUÇ 

 

Yapılan deneysel çalışma sonucunda MÇD uygulama açısının oldukça önemli olduğu görülmüştür. 

Literatürde Aksoylu (2021) ve Alsdudi (2021) tarafından yapılan  iki çalışmada MÇD’ler kiriş kesme 

bölgesindeki çatlakların ilerlemesini durduracak şekilde yerleştirilmiştir. Sonuç olarak çatlaklar 

ilerleyemediğinden kiriş kesme kapasitesi artarak sünek bir eğilme gerçekleşmiştir. Bu iki 

çalışmadan farklı olarak yapılan MÇD’lerin 45° ve 90° yerleşimi dikkate alınarak davranış değişimi 

araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda RN’ye göre maksimum kesme kapasitesine katkı S-45 

numunesinde %53.7 olarak elde edilirken S-90 numunesinde %14.7 olarak elde edilmiştir. 

Beklenildiği üzere numunelerin hiçbirinde yeterli süneklik gözlenmemiştir. Ancak süneklik 

katsayıları sırasıyla S-45>S-90>RN şeklinde gerçekleşmiştir. Süneklikle orantılı olan toplam enerji 

tüketme kapasiteleri karşılaştırıldığında RN’ye göre  S-45 numunesinde %261.6 artış gözlenirken, 

S-90 numunesinde %93.73 artış meydana gelmiştir. Sonuç olarak MÇD’lerin güçlendirmede 45 

derece olarak uygulanmasının daha etkili olduğu görülmüştür.  

 

 

Teşekkür 

 

Bu çalışma, Türkiye Bilim ve Teknoloji Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 122M091 numaralı proje 

ile desteklenmiştir.  
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