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ÖZET 

 
Türkiye’nin %90’ından fazlası dünyanın en aktif sismik bölgelerinden birinin üzerindedir. 

Ülkemizde, mevcut binaların çoğu yeterli deprem dayanımına sahip değildir. En çok gözlenen 

sorunlar hatalı sistem seçimi, yetersiz yanal rijitlik, yanlış detaylandırma, zayıf malzeme 

kalitesi ve yapım sürecinde rastlanan hatalardır. Bu sebeple depreme karşı güçlendirme önem 

taşımaktadır. Betonarme dolgu kullanarak güçlendirme büyük miktarda inşaat işi 

gerektirmektedir ve oldukça zaman alır. Bu çalışmada özellikle kullanıcı dostu, ekonomik, 

çabuk ve kolay bir güçlendirme yönteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yöntem, çelik tel 

ve/veya polipropilen fiberlerin harca eklenerek tuğla duvar üzerine uygulanmasına 

dayanmaktadır.  

Kullanılan çimento, agrega ve harcın fiziksel özellikleri malzeme deneyleri ile belirlenmiştir. 

Eğilme dayanımı ve eğilme sonrası basınç dayanımı deneyleri sonucunda optimum harç elde 

edilmiştir.  

Çerçeve deneylerinden önce güçlendirilmiş dolgu duvarların doğru şekilde modellenebilmesi 

ve bu duvarların yük altında davranışları hakkında bilgi sahibi olabilmek için iki seri halinde 

panel deneyleri gerçekleştirilmiştir.   

Toplam 10 çerçeve deneyi yapılmıştır. 4 adedi referans, diğer 6’sı ise güçlendirilmiş çerçeve 

deneyleri olarak yapılmıştır. Ana deney elemanları boşluklu tuğla dolgu duvarlı, 1/3 ölçekli, iki 

katlı, tek açıklıklı çerçevelerden oluşmaktadır. Değişkenler fiber oranı (%0 ve %2), fiber ile 

güçlendirilmiş harcın kalınlığı (0 mm, 10 mm ve 20 mm), ankraj (ankrajlı veya ankrajsız), fiber 

çeşitleri (çelik fiber, polipropilen fiber ve hibrid fiber) idi.  

Bu güçlendirme tekniği pratik, kullanıcı dostu ve ekonomiktir. Bu metot dayanım, başlangıç 

rijitliği, enerji dağılımı ve sünekliği artırarak deprem davranışını geliştirmekte etkilidir.   

Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Betonarme Dolgu, Çelik Tel, Polipropilen Fiber 

 

ABSTRACT 

 
Over 90% of Turkey lies over one of the most active seismic zones in the world. Majority of 

buildings in Turkey do not have enough seismic resistance.Most commonly observed problems 

are faulty system configuration, insufficient lateral stiffness, improper detailing, poor material 

quality, and mistakes during construction. For this reason, seismic strengthening is  important. 

Strengthening using cast-in-place RC infills leads to a huge construction work and is time 

consuming. In this study it was aimed to develop especially a user-friend, economical, rapid, 

and easy strengthening method. This method is based on application of steel fiber and/or 

polypropylene added mortar on masonry  walls.   

Physical properties of cement, aggregate, and mortar  were determined by material tests. After  

flexural strength and compressive strength tests, optimum mortar was obtained.   

Before frame tests, two series of panel tests were performed to correctly model strengthened 

infill walls and to gather information about behavior of walls under load. 

Totally 10 frame tests were done. 4 tests were done as reference, and other 6 were done as 

strengthened frame tests. Main test specimens consisted of 1/3 scale, two-story, one bay hollow 
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brick infilled frames. Variables were fiber ratio (0% and 2%), thickness of fiber reinforced 

mortar (0 mm, 10 mm and 20 mm), anchorage (anchored or non-anchored), fiber types (steel 

fiber, polypropylene  fiber and  hibrid fiber).  

This strengthening technique is practical, user-friend, and economical. This method is effective 

in improving seismic behavior by increasing strength, initial stiffness, energy dissipation, and 

ductility.    

Keywords: Strengthening, RC Infill, Steel Fiber, Polypropylene Fiber 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizdeki birçok binanın deprem dayanımı yetersizdir. Bu binaların çoğunlukla kullanılan 

betonarme dolgular ile güçlendirilmesi fazlaca inşaat işi ve binanın boşaltılmasını gerektirmektedir 

(Ersoy ve Uzsoy, 1971, Altın vd., 1992). Bu araştırmanın başlıca amacı depreme karşı yeterli 

dayanımı olmayan binalara binanın boşaltılmasını gerektirmeden güçlendirme sağlayacak yeni, 

etkili ve ekonomik bir teknik geliştirmek ve bu yeni önerilen metodun binaya gerekli dayanımı ve 

yanal rijitliği sağladığını deneysel olarak ispatlamaktı.  

Tuğla dolgular genel olarak yapısal olmayan elemanlar olarak kabul edilir ve yapısal 

analizde hesaba katılmazlar. Fakat, bu elemanlar yapı deprem yüküne maruz kaldığında kendilerini 

çevreleyen çerçeve ile etkileşime geçer ve eğer uygun şekilde sarılmış ise oldukça çok düzlemiçi 

basınç taşırlar. Deney sonuçlarına göre yaklaşık %1 ötelenme oranından sonra tuğla duvarlar ya 

ezilir yada düzlem dışına yıkılır ve yük taşıma kabiliyetlerini kaybederler (Mehrabi vd., 1996, 

Negro ve Verzeletti, 1996, Schneider vd., 1998, Flanagan ve Bennett, 1999).  

Çelik tel donatılar inşaat sektöründe yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada çelik 

tel donatıların yapıların güçlendirilmesi alanında da kullanılma olasılıkları incelenmiştir. Bu yeni 

önerilen metot uygun hacimsel oranda çelik teller içeren yüksek dayanımlı harcın tuğla duvar 

üzerine uygulanmasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı çelik telli yüksek dayanımlı harcın 

tuğla duvar üzerine uygulanması ile yapısal olmayan tuğla dolgu duvarı yük taşıyan duvara 

çevirmekti. Çelik fiberler beton matrisinine eklenirse (fiber katkılı beton), çatlaklara rastgele bir 

biçimde köprü yaparlar ve daha sünek bir davranış sağlarlar. Polipropilen fiberler beton 

uygulamalarında çoğunlukla plastik rötre çatlağını kontrol etmedeki etkileri ve nispeten düşük 

fiyatları, alkali dayanımları ve yüksek uzamalarından dolayı kullanılırlar. İki veya daha çok tip ve 

büyüklükteki fiberlerin birleşimi (hibrit fiber katkılı beton) her bir fiberin avantajlarını alarak 

bileşimin performansını geliştirebilir (Shah ve Naaman, 1976, Otter ve Naaman, 1988, Zollo, 1997, 

Gao vd., 1997, Qian ve Stroeven, 2000, Song vd., 2004, Singh vd., 2004, Song ve Hwang, 2004).  

T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟nin Yapı Mekaniği Labotatuvarı‟nda kullanıcı dostu, 

etkili ve aynı zamanda ekonomik güçlendirme teknikleri icat etmek için birçok girişimde 

bulunulmuştur ve halihazırda bu çalışmalar devam etmektedir. Bu motivasyonla yapısal olmayan 

tuğla duvarlar elemanı yapısal bir elemana çevirme amacıyla birçok yöntemle güçlendirilmektedir. 

Önerilen teknikler tuğla duvarlar üzerine çapraz FRP, önüretimli beton paneller ve tel örgü ile 

güçlendirilmiş harç uygulamalarıdır. Bu çalışmalar hemen hemen tamamlanmıştır ve depreme karşı 

güçlendirme için değişik alternatifler sunmaktadır. Yine de belirtilmelidir ki, CFRP ithal bir 

malzemedir ve önüretimli panel masraflı epoksi malzemeleri kullanılarak bağlanmaktadır. Bunlar 

güçlendirme masraflarının toplam masrafların önemli bir miktarını tutmasına sebep olmaktadır.    

Proje kapsamında 10 adet çerçeve deneyi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen deneyler 

arasından 4 tanesi referans deney, diğer 6 adet deney ise güçlendirilmiş çerçeve deneyleri olarak 

yapılmıştır. Dolgulu betonarme çerçeveler deprem yüklerini temsil eden tersinir tekrarlı yükler 

altında denenmiştir.  

Ana deney elemanları 1/3 ölçekli, iki katlı, tek açıklıklı, boşluklu tuğla dolgulu betonarme 

çerçevelerden oluşmuştur. Çerçeveler Türkiye‟deki betonarme binaların çerçevelerinde 

gözlemlenen tipik özellikleri ve sıkça rastlanan yetersizlikleri yansıtacak şekilde hazırlanmıştır. 

Zayıflıklar; düşük beton dayanımı, kötü sargılama, yetersiz enine donatı, yetersiz yanal rijitlik ve 

sünek olmayan elemanlardı. Çerçevelere boşluklu tuğla örülüp, her iki yüze de sıva işlemi 

yapılmıştır. Tüm elemanlarda sürekli donatı kullanılmıştır.            
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DENEYSEL PROGRAM 

 

Ana Deney Elemanlarının Hazırlanışı 

 

Çerçeve elemanlarının serbest açıklığı 1300 mm ve net kat yüksekliği 750 mm idi. Kolonlar       

100 × 150 mm, kirişler ise 150 × 150 mm idi. Elemanların boyutları Şekil 1‟de verilmiştir.  

 Deney elemanlarının detayları Türkiye‟deki çoğu yapıda görülen yeterli özelliklerin 

eksikliğini gösterecek şekilde seçilmiştir. Kirişler için 68 mm çaplı düz demir çubuklar boyuna 

donatı olarak kullanılmıştır. Kolonlar için 48 mm çaplı düz demir çubuklar boyuna donatı olarak 

kullanılmıştır. Kirişler ve kolonlar için 4 mm çaplı düz çubuklar 100 mm aralıklarla etriye olarak 

kullanılmıştır. Etriyelerin uçları sadece 90 bükülmüştür. Çengellerin düz kısımları 60 mm 

uzatılmıştır. Deney elemanlarının donatı biçim düzeni Şekil 2‟de gösterilmiştir.  

 Kolonların ve kirişlerin donatı detayları Şekil 3‟de verilmiştir. Tüm deney elemanları için 

aynı donatı detayları kullanılmıştır. Bütün çerçeve elemanlarının betonu çelik kalıp kullanılarak 

eleman yatay halde iken dökülmüştür. Her çerçeve ile birlikte rijit temel kirişleri hazırlanmış ve 

dökülmüştür. Temeller 1900 mm uzunluk, 450 mm genişlik ve 400 mm yüksekliğe sahipti.  

 Çerçevelerin betonları ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarı‟nda üretilmiştir. Bir çerçeve 

elemanının betonu 3 takım halinde dökülmüştür. Deney silindirleri (150 mm × 300 mm) deney 

elemanları ile aynı koşullarda tutulmuştur. Kürleme işlemi elemanlar ıslak çuval bezi ile örtülerek  

yapılmıştır.  

 Kürleme işleminden sonra kalıplar çıkarıldı, elemanlar dik pozisyona getirildi ve tuğla 

örme işlemleri tamamlandı. Tuğla duvarların üzerine 6 mm kalınlığında sıva yapıldı. Duvarı 

sıvadıktan  sonra, %2‟lik hacimsel oranda çelik teller içeren harç orijinal sıvanın üzerine uygulandı. 

Deneylerde kullanılan teller üretici firmanın elinde bulunan en küçük tellerdi. Karşılaştırma amacı 

ile bir eleman %2 Polipropilen (PP) ile, diğer bir eleman %2 hibrit fiber ile (%1 çelik tel + %1 PP) 

ve bir diğer eleman ise fibersiz harç ile güçlendirildi.  

 Çerçeve ile güçlendirilmiş tuğla dolgu duvar arasında kuvvet transferini sağlamak için 

çevreleyen çerçeveye ankraj çubukları takılmıştır. Ankraj olarak 180 mm uzunluğunda ve 8 mm 

çaplı nervürlü çubuklar kullanılmıştır. Ankraj çubukları 200 mm aralıklarla, 60 mm‟i çerçevenin 

içine gömülmüş 120 mm‟i ise harcın içinde kalacak şekilde, yerleştirilmiştir. Bir çerçeve için 

toplam 40 adet ankraj çubuğu kullanılmıştır. Elemanların özellikleri Tablo 1‟de özetlenmiştir.  

 Elemanların isimlendirilmesinde ilk kısımdaki „REF‟, „SF‟, „PPF‟ ve „HF‟ kısaltmaları 

sırasıyla Referans, Çelik Fiber, Polipropilen Fiber ve Hibrit Fiber anlamlarına gelmektedir. 

Referans elemanların isimlerindeki son kısımda bulunan „BA‟, „B‟ ve „BM‟ kısaltmaları sırasıyla 

Boş, Tuğlalı, Tuğla ve Harçlı anlamlarına gelmektedir. „1‟ ve „2‟ sayıları cm cinsinden 

güçlendirme harcının kalınlığını göstermektedir. „A‟ ve „NA‟ sırasıyla ankrajlı ve ankrajsız 

anlamlarına gelmektedir.  

 

Tablo 1. Deney Elemanlarının Özellikleri 

Eleman Tuğla Sıva (mm) Ankraj Çelik Fiber 

Oranı 

Polipropilen 

Fiber Oranı 

Fiber ile Güçlendirilmiş 

Harcın Kalınlığı (mm) 

REFBA - - - - - - 

REFB + - - - - - 

REFBM + 6 - - - - 

REF2ABM + 6 + - - 20 

SF1NABM + 6 - 2% - 10 

SF2NABM + 6 - 2% - 20 

SF1ABM + 6 + 2% - 10 

SF2ABM + 6 + 2% - 20 

PPF2ABM + 6 + - 2% 20 

HF2ABM + 6 + 1% 1% 20 
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               Şekil 1. Deney Elemanlarının Boyutları                     Şekil 2. Elemanlarının Donatı Biçim Düzeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Kolonların ve Kirişlerin Donatı Detayları 

 

Malzemeler 

       

Çerçevelerin beton karışım dizaynı Tablo 2‟de verilmiştir. Kullanılan malzemeler ağırlıkçadır ve   

1 m
3 

beton için verilmiştir. Hedeflenen çerçeve betonu basınç dayanımı 10 MPa olarak 

belirlenmiştir. Çerçeve elemanlarının beton dayanımları Tablo 3‟de gösterilmiştir. Tablo 3‟den 

görülebileceği üzere çerçevelerin beton dayanımları oldukça fark göstermiştir. Bu farklılık kürleme 

koşulu, kürleme zamanı, sıcaklık farkı ve kumdaki su miktarındaki farka bağlanmıştır.  

 Çerçevelerde 8 mm ve 4 mm çaplı düz demir çubuklar sırasıyla boyuna donatı ve etriye 

olarak kullanılmıştır. Temel kirişlerinde 16 mm çaplı nervürlü çubuklar boyuna donatı olarak ve 8 

mm çaplı nervürlü çubuklar etriye olarak kullanılmıştır. Ankraj işlemleri için 8 mm çaplı nervürlü 

çubuklar kullanılmıştır. Çelik çubukların tipik özellikleri Tablo 4‟de verilmiştir.  

 Bütün elemanlarda dolgu malzemesi olarak özel üretilmiş 1/3 ölçekli boşluklu tuğla 

kullanılmıştır. Boşluklara paralel yapılan basınç deneylerinin sonuçlarına göre brüt ve net basınç 

dayanımları sırasıyla 13.1 MPa ve 27.3 MPa olarak bulunmuştur. Tuğlanın dış ölçüleri küçültülmüş 

olsa da, duvar kalınlığı aynı şekilde ölçeklendirilememiştir. Bu yüzden tuğlaların basınç 

dayanımları nispeten yüksektir. Kullanılan harçların karışım oranları Tablo 5‟de verilmiştir. 

Harçların basınç dayanımları 3 adet 75 mm çaplı, 150 mm yükseklikli silindir denenerek 

bulunmuştur. Harçların deney sonuçları da Tablo 3‟de verilmiştir. Harç dayanımlarındaki farklılık 

işçiliğe bağlanabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Kolonlar: 100×150 mm 

Kirişler: 150×150 mm 

Tüm ölçüler mm cinsinden 

Kolon 

 

Kiriş 
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Tablo 2. Çerçevelerin Beton Karışım Dizaynı 

 Ağırlık (kN) Ağırlıkça Oran (%) 

Çimento 1.54 12 

0-3 mm Agrega 2.43 19 

3-7 mm Agrega 4.86 38 

7-15 mm Agrega 2.56 20 

Su 1.40 11 

Toplam 12.79 100 

 

Tablo 3. Elemanların Harç ve Beton Dayanımları (MPa) 

 Deney Günündeki Basınç Dayanımı (MPa) 

 Çerçeve 

Betonu 

Tuğla 

Örme 

Harcı 

Sıva 

Harcı 

%2 Çelik Fiberli 

Güçlendirme 

Harcı 

%2 PP Fiberli 

Güçlendirme 

Harcı 

Fibersiz 

Güçlendirme 

Harcı 

Hibrit 

Güçlendirme 

Harcı 

REFBA 12.7 - - - - - - 

REFB 13.3 3.4 - - - - - 

REFBM 12.7 8.4 8.2 - - - - 

REF2ABM 8.6 8.7 6.0 - - 40.8 - 

SF1NABM 9.9 7.5 6.4 17.0 - - - 

SF2NABM 14.8 7.4 7.2 20.8 - - - 

SF1ABM 17.0 6.0 7.2 22.0 - - - 

SF2ABM 13.6 12.9 7.6 20.9 - - - 

PPF2ABM 10.0 10.8 6.6 - 29.3 - - 

HF2ABM 11.6 9.9 6.2 - - - 24.8 

 

Tablo 4. Donatı Çubuklarının Özellikleri  

Çubuk Çapı 

(mm) 

Özellik  Bulunduğu Yer  Akma                

Gerilmesi ,fsy(MPa) 

Kopma 

Gerilmesi,fsu(MPa) 

4 Düz Kolon ve Kiriş Etriye 271 398 

8 Düz Kolon ve Kiriş Boyuna Donatı 365 511 

8 Nervürlü Ankraj Çubuğu, Temel Kiriş Etriye 557 782 

16 Nervürlü Temel Kiriş Boyuna Donatı 453 682 

 

Tablo 5. Çerçeve Elemanların Harçlarının Karışım Oranları 

 Ağırlık (kg) 

 Tuğla 

Örme 

Harcı 

Sıva 

Harcı 

%2 Çelik Fiberli 

Güçlendirme 

Harcı 

%2 PP Fiberli 

Güçlendirme 

Harcı 

Fibersiz 

Güçlendirme 

Harcı 

Hibrit 

Güçlendirme 

Harcı 

Çimento                                          

(CEM I 32.5R) 

13.8 11.9 22 23.3 23.4 22.6 

0-3 mm Agrega 66.0 67.9 60 63.4 63.8 61.6 

Kireç 6.4 5.5 - - - - 

Su 13.8 14.7 12 12.7 12.8 12.3 

Akışkanlaştırıcı - - 0.04 0.042 0.043 0.041 

Çelik Fiber - - 6 - - 3.1 

PP Fiber - - - 0.63 - 0.41 

Toplam 100 100 100 100 100 100 

 

Deney Düzeneği ve Yükleme Sistemi  

 

Deneyler için kullanılan deney düzeneği ve yükleme sistemi güçlü zemin, reaksiyon duvarı, 

yükleme aletleri, enstrümantasyon ve veri toplama sisteminden oluşmuştur. Yükleme sistemi bir 

hidrolik kriko, bir yük hücresi, adaptörler ve iki uçta mafsallardan oluşmuştur. Çerçevelerin düzlem 

dışı deformasyonlarını önlemek için deney elemanının etrafına harici bir çelik kılavuz çerçeve 

yapılmıştır. Yanal yük iki kata da depremi benzeştiren üçgensel bir usulda uygulanmıştır. Yanal 

yük katlara hidrolik krikodan gelen yükü 2:1 oranında katlara aktaran bir yayıcı kiriş sayesinde 

uygulanmıştır. Deneyler sırasında eksenel yük sabit olarak 53.38 kN‟da tutulmuştur. Bu eksenel 

yük çerçeve beton dayanımına bağlı olarak eksenel yük kapasitesinin %9.2‟si ile %14.6‟sı arasına 

denk gelmektedir. Deney düzeneğinin genel görünümü Şekil 4‟de gösterilmiştir.    
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Çok Amaçlı Blok

Temel   Kirişi

Kriko

Öngerilme 

Halatı

Yükleme Kirişi

Yükölçer

Güçlü Duvar

Kriko

Mafsal

Yük Dağıtma Kirişi

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Deney Düzeneğinin Genel Görünümü 

 

 

DENEY ELEMANLARININ DAVRANIŞLARI 
 

Tablo 6 deney sonuçlarını özetlemektedir. Bu tabloda kolonların eksenel yük oranları, maksimum 

uygulanan yanal yük, ileri ve geri çevrimlerdeki birinci ve ikinci katlar arası ötelenme oranları, 

başlangıç rijitliği ve kümülatif dağıtılan enerji değerleri verilmiştir. Tablo 6‟daki h, ve 

N/NOsırasıyla kat yüksekliği, iki üst üste kat arasındaki relatif deplasman ve eksenel yük seviyesini 

göstermektedir. Şekil 5 ortak ölçekte çizilmiş birinci kat yanal yük-birinci kat katlar arası 

deplasman/ötelenme grafiklerini göstermektedir. Elemanların deneylerden sonraki genel 

görünümleri Şekil 6‟da gösterilmiştir. 

  Tüm testler elemanın akmasından sonra deplasman kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir. 

Çerçevenin tepesindeki deplasman gözlenmiştir. Şekil 5‟te görülebileceği üzere REFBA ve REFB 

elemanları hariç diğer bütün elemanlarda geri çevrimlerdeki birinci kat katarası deplasmanları ileri 

çevrimlerinkinden küçüktür. Bu simetrik olmayan davranış deney düzeneğine bağlanmıştır. 
  

Tablo 6. Çerçeve Elemanların Deney Sonuçları 

 İleri Yükleme Geri Yükleme  

Eleman- 

Eksenel Yük 

Seviyesi N/N0 

Maks.

Yük 

(kN) 

1. Kat 

Ötelenme 

Oranı* 

1/h1 

2. Kat 

Ötelenme 

Oranı*  

(2-1)/h2 

Maks. 

Yük 

(kN) 

1. Kat 

Ötelenme 

Oranı** 

1/h1 

2. Kat 

Ötelenme 

Oranı** 

(2-1)/h2 

İlk 

Eğim 

(kN/ 

mm) 

Küm. 

Enerji 

Dağıt. 

(kNm) 

REFBA 

0.11 

14.53 0.0160 0.0076 12.03 0.0151 0.0090 1.74 2.06 

REFB 

0.11 

50.23 0.0113 0.0062 50.29 0.0103 0.0065 24.44 5.88 

REFBM 

0.11 

66.59 0.0043 0.0032 66.59 0.0032 0.0042 21.39 4.49 

REF2ABM 

0.15 

104.52 0.0124 0.0055 101.52 0.0047 0.0124 61.08 10.78 

SF1NABM 

0.13 

80.56 0.0043 0.0018 80.69 0.0023 0.0025 101.31 8.40 

SF2NABM 

0.10 

96.58 0.0033 0.0027 90.51 0.0020 0.0023 34.25 15.56 

SF1ABM 

0.09 

125.66 0.0084 0.0017 116.84 0.0025 0.0058 53.91 9.52 

SF2ABM 

0.11 

140.42 0.0056 0.0024 134.17 0.0021 0.0080 67.12 9.43 

PPF2ABM 

0.13 

123.85 0.0174 0.0 113.34 0.0024 0.0090 93.82 15.74 

HF2ABM 

0.12 

122.04 0.0078 0.0040 119.03 0.0033 0.0054 93.70 12.27 

* values at the maximum forward load , ** values at the maximum backward load  
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Şekil 5‟te gözlemlendiği üzere SF2NABM elemanı diğer elemanlardan farklı olarak 

sıkıştırma etkisi sergilememektedir. Bu beklenmeyen davranışı açıklamak zordur. Boşaltma 

noktalarında yanal yükün çok ani, neredeyse dikey biçimde azalmasının sebebi ya dolgu duvarın 

çevreleyen çerçeveden ayrılması ya da tuğla duvar üzerindeki belirli çatlakların aşırı açılmasıdır. 

Bu elemanda dolgu üzerindeki ana çatlaklar diyagonal değildi. Çatlaklar kolonun tabanından kirişin 

1/3‟üne 75 açıyla hareket etmişlerdir. Bu yüzden basınç çubuğu diyagonal olarak oluşmadı, fakat 

daha dik eğimle V-çatlaklar oluştu. Yukarıda anlatıldığı gibi boşaltma noktasında eşzamanlı olarak 

ters yönde bir basınç çubuğu oluşmuştur. Ters yönde kapasiteye ulaşıldığında ankraj eksikliğinden 

dolayı dolgu çerçevenin içinde kayar. Bu ankrajsız çerçevede kolon-kiriş birleşim yerlerine dolgu 

tarafından doğrudan kesme uygulanmıştır ve sonuç olarak aşırı hasar görmüştür. Belirli noktalarda 

aşırı hasar ve deformasyon o noktalarda boyuna donatıların gerinim sertleşmesine sebep olur. 

Grafikteki yüksek ötelenme oranındaki kapasite artışı çelik çubukların bu gerinim sertleşmesi ile 

açıklanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Birinci Kat Yanal Yük-Birinci Kat Katlar Arası Deplasman/Ötelenme Grafikleri 
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Şekil 6. Elemanların Deneylerden Sonraki Genel Görünümleri 

 

Tepki Zarfları  

 

Çerçeve elemanlarının dayanım özelliklerini değerlendirmek için tepki zarf eğrileri kullanıldı. Şekil 

7‟ye göre referans elemanlarının davranışları karşılaştırıldığında REF2ABM‟nin, sıvalı, ankrajlı, 20 

mm kalınlığında çelik tel veya PP fiber içermeyen harç uygulanmış çerçeve, referans elemanları 

içinde en iyi davranışı sergilediği söylenebilir. Bu çerçeve en büyük yanal yük taşıma kapasitesine 

sahipti. Bu çalışma için referans eleman olarak sayılsa da, ankrajlı, 20 mm kalınlığında harç 

uygulaması kendisi de bir güçlendirme tekniğidir. Ayrıca, harcın dayanımının diğer harç 

dayanımlarının yaklaşık iki katı olan 40 MPa olduğuna da dikkat edilmelidir. Bu sebeple bu eleman 

yaklaşık olarak 100 kN yanal yük taşımıştır. Sıvalı referans çerçeve deneyi REFBM ikinci en iyi 

davranışı göstermiştir. Sıvasız referans çerçeve deneyi REFB boş referans çerçeve deneyi olan 

REFBA‟ya göre daha iyi davranış sergilemiştir. Tüm referans elemanlar ileri ve geri çevrimlerde 

neredeyse aynı davranmışlardır. REFBM deney elemanı diğer referans elemanlarından daha önce 

yanal yük taşıma kapasitesini kaybetmiştir. REFBA, REFB ve REFBM‟in yanal yüklerindeki 

farklılık yapısal olmayan tuğla dolgu duvarlardan dolayı önemli ölçüde rezerve kapasite 

olabileceğini açıkça göstermektedir. Bu rezerve kapasite duvarın erken düzlem dışı göçmesinden 

dolayı dikkatlice ele alınmalıdır.     

 Şekil 8‟e göre SF2ABM‟nin, sıvalı, ankrajlı, 20 mm kalınlığında %2‟lik hacimsel oranda 

çelik fiber içeren harç uygulanmış çerçeve, en büyük yanal yük taşıma kapasitesine sahip olduğu 

gözlemlenir. Fakat bu eleman diğer elemanlara göre daha erken, yaklaşık %1.2 ötelenme oranında, 

yanal yük taşıma kapasitesini kaybetmiştir. Bu nedenle böyle bir güçlendirme tekniğinin dizayn 
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kısmında ötelenme limitleri dikkatlice kontrol edilmeli ve dizaynda belirli limitler arasında 

kalınmalıdır. Güçlendirilmiş çerçeve eleman deneyleri SF1ABM, PPF2ABM ve HF2ABM çok 

benzer davranışlar göstermişlerdir ve yanal yük taşıma kapasiteleri yaklaşık olarak aynı idi. 

SF2NABM deneyinde kullanılan çerçeve elemanı bu çerçeve elemanlarından daha düşük yanal yük 

kapasitesi göstermiştir. En düşük performans SF1NABM deneyinin çerçeve elemanı tarafından 

sergilenmiştir. Ankrajlı elemanların ankrajsız olanlardan daha iyi davranış gösterdikleri 

gözlemlenmiştir. Ankrajsız elemanlarda hasar kolon-kiriş birleşim yeri yakınında toplanmışken 

çatlaklar daha küçük çatlak kalınlığı ile kolon boyunca yayılmışlartır.      

       Şekil 7. Referans Elemanların 1. Kat Zarf         Şekil 8. Güçlendirilmiş Elemanların 1. Kat Zarf  

                                  Grafiği                                                                      Grafiği 

 

Dayanım 

 

Depreme karşı güçlendirmede yeterli yanal dayanımı sağlamak çok önemlidir. Elemanların yanal 

yük taşıma kapasitelerinin karşılaştırması Tablo 7‟de gösterilmiştir. Güçlendirme işlemleri 

yapıldıktan sonra elemanların yanal yük taşıma kapasitelerinde önemli ölçüde bir artış olmuştur. 

Referans elemanı REFBM‟ninkine göre yanal yük taşıma kapasitesi SF2ABM elemanı için iki kat 

artmıştır. Şekil 5‟teki ortak ölçekte çizilmiş yük-1. kat deplasman grafikleri incelendiğinde, %2‟lik 

hacimsel oranda çelik fiber ve/veya PP fiber içeren harcın güçlendirme amacıyla uygulanması ile 

yapılan güçlendirme işlemleri sonucunda çerçeve elemanların performansları çok arttırılmıştır.  

 

Tablo 7. Elemanların Yanal Yük Taşıma Kapasitelerinin Karşılaştırması 

Eleman Maksimum İleri Yükün 

REFBM‟ninkine Oranı 

Maksimum Geri Yükün 

REFBM‟ninkine Oranı 

REFBA 0.22 0.18 

REFB 0.75 0.76 

REFBM 1.00 1.00 

REF2ABM 1.57 1.53 

SF1NABM 1.21 1.21 

SF2NABM 1.45 1.36 

SF1ABM 1.89 1.76 

SF2ABM 2.11 2.02 

PPF2ABM 1.86 1.70 

HF2ABM 1.83 1.79 

 

Rijitlik 

 

Bir yapının rijitliği onun deplasmanlara karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Bir yapının 

rijitliği yüksek olduğunda onda meydana gelecek deformasyon küçüktür. Yeterli yanal rijitlik 

eksikliği yapıların yıkımının önemli bir nedenidir. Rijitlik çerçeve deneylerinden elde edilen yük-

deformasyon eğrilerinin eğimi olarak hesaplanabilir. Elemanın ilk rijitliği yük-deformasyon 

eğrisinin ilk ileri yarım çevrimdeki ilk eğimi olarak hesaplandı ve deney elemanlarının 

davranışlarını karşılaştırmak için kullanıldı. Elemanların ilk rijitlikleri Tablo 8‟de verilmiştir.  

1.Kat Ötelenme 1.Kat Ötelenme 
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 Tablo 8‟den görülebileceği üzere güçlendirilmiş elemanların ilk rijitliklerinin referans 

elemanlarınkine oranı 1.60 ile 4.74 arasında değişti. SF2NABM için oran düşük bir rakam olan 

1.60 çıktı. Fakat, SF1NABM oranı göz önünde tutulduğunda önemli bir artış gözlendi, oran 

referans elemanınkinin 4.74 katı çıktı. Bu fark teorik temelde açıklanamaz. Bu yüzden, bu fark 

işçilik ve olası deneysel değişimlere bağlandı. Referans eleman REFBM ile karşılaştırıldığında 

SF2ABM‟nin rijitliği yaklaşık üç kat çıktı. Boş çerçeve ve dolgulu çerçevelerin ilk rijitlikleri 

arasındaki çok büyük fark yapıların bilgisayar modellemesinin önemini bir kez daha 

göstermektedir. Yapısal olmayan dolgular olmadan doğal periyod kesinlikle doğru olarak 

hesaplanamaz.  

 Dolgulu çerçevedeki hasarın ve panel-çerçeve arayüzeylerinin durumunun kötüleşmesinin 

bir sonucu olarak yanal deplasman arttığı zaman rijitlik önemli miktarda düşer. Bu davranış uçtan 

uca rijitlik değişimlerini karşılaştırarak incelenebilir. Bir elemanın uçtan uca rijitliği yük-

deformasyon eğrisinin çevrimlerdeki ortalama eğimi olarak hesaplanır. Referans ve güçlendirilmiş 

elemanlar için rijitlik alçalma eğrileri sırasıyla Şekil 9 ve 10‟da gösterilmiştir. Ankrajsız elemanlar 

SF1NABM ve SF2NABM‟nin rijitlik alçalma eğrileri diğer güçlendirilmiş elemanlarınkinden daha 

diktir. Bu eğilim ankrajların olumlu etkisini açıkça göstermektedir.  

 

Tablo 8. Elemanların İlk Rijitlikleri 

Eleman İlk Rijitlik 

(kN/mm) 

İlk Rijitliğin 

REFBM‟ninkine 

Oranı 

REFBA 1.74 0.08 

REFB 24.44 1.14 

REFBM 21.39 1.00 

REF2ABM 61.08 2.86 

SF1NABM 101.31 4.74 

SF2NABM 34.25 1.60 

SF1ABM 53.91 2.52 

SF2ABM 67.12 3.14 

PPF2ABM 93.82 4.39 

HF2ABM 93.70 4.38 

 

        Şekil 9. Referans Elemanlar İçin Rijitlik           Şekil 10. Güçlendirilmiş Elemanlar İçin Rijitlik                                       

Alçalma Eğrileri                                                       Alçalma Eğrileri 

 

Enerji Dağıtımı 

 

Bir yapısal sistem deforme olduğunda, yapılan iş gerilme enerjisi olarak depolanır. Bu enerjinin bir 

kısmı boşaltma işleminde serbest bırakılırken geriye kalan enerji değişik mekanizmalar aracılığı ile 

dağıtılır. Enerji dağıtım kapasitesi bir yapının şiddetli yer hareketlerine dayanma kabiliyetinin 

önemli bir göstergesidir ve yük-deformasyon ilişkisinin histerezis çevrimleri tarafından çevrelenen  

alandan belirlenebilir. Bir elemanın kümülatif enerji dağıtımı tüm çevrimlerde dağıtılan enerjilerin 

toplamından hesaplandı.  

 Elemanların enerji dağıtım karakteristikleri ağırlıklı olarak yükleme geçmişine 

dayanmaktadır. Aynı yükleme geçmişine sahip elemanların enerji dağıtım karakteristiklerini 
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karşılaştırmak daha iyidir. Yükleme geçmişlerinin aynı olması amaçlanmıştı, fakat davranış 

doğrusal olmayan olduğunda yüklemeler ikinci kat deplasmanları tarafından kontrol edildi. 

Elemanların kümülatif dağıtılan enerji eğrileri ve dağıtılan enerji değerleri sırasıyla Şekil 11 ve 

Tablo 9‟da sunulmuştur. Tablodaki değerler incelendiğinde güçlendirilmiş elemanların kümülatif 

dağıtılan enerjilerinin referans elemanlarınkine oranının 1.87 ile 3.51 arasında değiştiği 

söylenebilir. Bu, kullanılan güçlendirme yönteminin elemanların enerji dağıtım karakteristiklerini 

geliştirdiğini gösterir.  

 Şu konudan bahsedilmelidir ki; güçlendirme tekniğinin asıl amacı yapısal olmayan tuğla 

duvarları bir deprem sırasında yüksek düzeyde enerji absorbe edebilen yüksek sünek perde 

duvarlara çevirmek değildi. Ayrıca, güçlendirilmiş duvarların perde duvar gibi davranması 

sağlamak imkansızdır. Çünkü onların uçları sarılmış kolonları yoktur. Orijinal kolonlar yaygın 

eksiklikleri olan tipik kolonları temsil etmektedir. Ana amaç tuğla duvarları yerinde tutmak, yanal 

yük kapasitesini arttırmak ve yanal deplasmanları düşürmekti.          

 

Tablo 9. Elemanların Kümülatif Dağıtılan Enerji Değerleri 

Eleman Kümülatif Dağıtılan Enerji 

(Joule) 

Kümülatif Dağıtılan 

Enerjinin REFBM‟ninkine 

Oranı 

REFBA 2,059 0.46 

REFB 5,875 1.31 

REFBM 4,486 1.00 

REF2ABM 10,780 2.40 

SF1NABM 8,401 1.87 

SF2NABM 15,558 3.47 

SF1ABM 9,516 2.12 

SF2ABM 9,426 2.10 

PPF2ABM 15,744 3.51 

HF2ABM 12,273 2.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Elemanların Kümülatif Dağıtılan Enerji Eğrileri 

 

Kat Ötelenme İndeksi 

 

Kat ötelenme indeksi birbirini izleyen katlar arasındaki relatif deplasmanın kat yüksekliğine 

bölümü olarak tanımlanabilir. Yapısal ve yapısal olmayan hasarı önlemek için kat ötelenme 

indeksinin genellikle belirli limitleri aşmasına izin verilmez. Türk Deprem Kodu (1998)‟na göre 

maksimum kat ötelenme oranı 0.02 olarak sınırlandırılmıştır. UBC (2007)‟a göre elastik olmayan 

analizler için maksimum kat ötelenme oranı ana periyodu 0.7 sn. den az olan yapılar için 0.025 ve 

ana periyodu 0.7 sn. den fazla olan yapılar için 0.020 olarak sınırlandırılmıştır.  

 Şekil 5‟e göre çerçeveleri güçlendirmek azalmış bir katlar arası ötelenme ile 

sonuçlanmıştır. İleri çevrimlere ve ankrajlı elemanlara göre maksimum katlar arası ötelenme %1 

olarak sınırlandırılmalıdır.  

 Sadece kat ötelenme oranlarını karşılaştırarak güçlendirme tekniklerinin etkili olup 

olmadıkları hakkında bir sonuca varmak kolay değildir. Güçlendirme kesinlikle kat ötelenme 
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oranlarını düşürdü. Aynı zamanda rijitlik ve yanal yük taşıma kapasiteleri arttı. Bu nedenle, aynı 

deprem etkisi altında yapı büyük ihtimalle aynı sünekliği gerektirmeyecektir. Yine de dikkat 

edilmelidir ki, rijitlikteki artış ve yapı doğal periyodundaki azalış dolayısıyla dizayn ivme 

spektrumu da artacak ve bu deprem yükünde bir artış ile sonuçlanabilecektir.     

 

Süneklik 

 

Deplasman sünekliği kopma deplasmanının akma deplasmanına oranı olarak tanımlanır. Kopma 

deplasmanı yanal yükün maksimum uygulanan yükün %85‟ine düştüğündeki deplasman olarak 

tanımlanır. Akma deplasmanı orijin ve maksimum uygulanan yükün %70‟i arasında çizilen bir 

sekant ile tanımlandı. Bu çizgi maksimum yükten çizilen yatay çizgiye kadar uzatılır (Sezen ve 

Moehle, 2004). Süneklik tanımı Şekil 12‟de verilmiştir. Hesaplanan süneklik değerleri Tablo 10‟da 

listelenmiştir.  

 Tablo 10 maksimum sünekliğin REF2ABM tarafından ulaşıldığını göstermektedir. Yine de 

bu elemanın durumu deney sırasında çok kötüye gitti. Birinci katın kiriş-kolon mafsallarında kesme 

çatlakları oluştu, bu bölgedeki beton ezildi ve donatı büküldü. Ayrıca, güçlendirilmiş tuğla dolgu 

çevreleyen çerçeveden çok fazla ayrıldı. Güçlendirilmiş elemanlar neredeyse benzer yaklaşık 5‟e 

yakın deplasman sünekliği gösterirler. Süneklik değerlendirmesi dikkatlice ele alınmalıdır. Çünkü, 

güçlendirilmiş tuğla dolgu duvarların sınırlı deplasman kabiliyeti vardır.  

 

Tablo 10. Deplasman Sünekliği 

Eleman Deplasman Sünekliği REFBM‟ninkine Oran 

REFBA 4.74 1.68 

REFB 5.88 2.09 

REFBM 2.82 1.00 

REF2ABM 7.70 2.73 

SF1NABM 4.07 1.44 

SF2NABM 4.89 1.73 

SF1ABM 4.09 1.45 

SF2ABM 5.64 2.00 

PPF2ABM 5.94 2.11 

HF2ABM 5.16 1.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Deplasman Sünekliği Tanımı 

 

Deney Değişkenlerinin Etkisi  

 

Ankraj Etkisi  

Çerçeve ve dolgu arasındaki ankrajların etkisini değerlendirmek için SF1NABM elemanı eş 

elemanı olan SF1ABM ile karşılaştırıldı. Benzer şekilde SF2NABM de SF2ABM ile karşılaştırıldı. 

Karşılaştırmalar gösterdi ki, yanal yük kapasiteleri 10 mm. ve 20 mm. kalınlıkta güçlendirme harçlı 

elemanlar için sırasıyla %45 ve %49 oranlarında arttı. Buradan ankraj kullanımının yanal yük 

taşıma kapasitesini yaklaşık %45 oranında arttırdığı sonucuna varılabilir.  
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Kalınlık Etkisi  

Güçlendirme harcının kalınlığının etkisi ya SF1NABM‟yi SF2NABM ile ya da SF1ABM‟yi 

SF2ABM ile karşılaştırarak gözlemlenebilir. Yanal yük taşıma kapasiteleri her iki durumda 

sırasıyla %12 ve %15 oranında arttı. Güçlendirme harcının kalınlığını iki katına çıkarmak yanal 

dayanımı sadece yaklaşık %12 oranında arttırır.  

 

Güçlendirme Harcının İçindeki Çelik Fiberlerin Etkisi  

Bu etki REF2ABM ve SF2ABM‟nin karşılaştırılması ile çalışılınabilir. Bununla birlikte harçların 

dayanımları arasındaki farka dikkat edilmelidir. Harcının içinde çelik fiber olmayan eleman, 

REF2ABM, 40.8 MPa‟lık bir harç dayanımına sahipken %2‟lik çelik fiberli eş eleman 20.9 

MPa‟lık bir harç dayanımına sahipti. SF2ABM elemanının harç dayanımındaki dezavantaja rağmen 

bu elemanın yanal dayanımı REF2ABM‟ninkinden %34 daha yüksekti. Düşük harç dayanımlı PP 

fiber ve hibrit fiberli elemanlar REF2ABM‟den yaklaşık %18 daha yüksek yanal dayanıma 

sahiplerdi.  

 

 

SONUÇLAR 

   

Burada çıkarılan sonuçlar yapılan deneylerin sınırlamaları ile dikkatlice kullanılmalıdır ve 

genellenmemelidir. Aşağıdaki sonuçlar bu çalışmadaki deneylerin sonuçlarına dayanmaktadır: 

 Çelik fiber ile güçlendirilmiş harcın uygulaması ile çerçevelerin sıvalı dolgu duvarları 

üzerine yapılan güçlendirme sismik olarak zayıf betonarme yapıların güçlendirilmesinde 

pratik, kullanıcı dostu ve ekonomik bir teknik olarak bulunmuştur.  

 Referans elemanların davranışları ile karşılaştırıldığında güçlendirilmiş elemanlar dayanım 

ve rijitlik yönlerinden daha iyi davranmışlardır.  

 Tuğla duvar üzerine uygulanan güçlendirme harcı erken düzlem dışı yıkılmayı geciktirir ve 

var olan yapısal olmayan duvarı yük taşıyan bir duvara çevirir.  

 Çevreleyen çerçeveye ankrajlanmamış güçlendirilmiş elemanlar, SF1NABM ve 

SF2NABM, güçlendirilmiş elemanlar arasında daha az yük taşıma kapasiteleri gösterdiler. 

Bu elemanlarda hasar kiriş-kolon mafsalları yakınında yoğunlaşmıştır. Bu yüzden güvenilir 

sonuçlar almak için ve çerçeve ile güçlendirilmiş duvar arasında yük transferini garantiye 

almak için duvarı çevreleyen çerçeve boyunca ankraj kullanılmalıdır.  

  Önerilen güçlendirme tekniği etkili olduğu gözlemlenmiştir, şöyle ki güçlendirilmiş 

çerçeve elemanları çerçeveden çok monolitik konsol gibi davranmıştır. Çerçeve davranışı 

referans elemanlarda görülmüştür. Bu elemanlarda çerçeve dolgu duvar çerçeveden 

ayrıldıktan sonra yanal rijitliğini kaybetmiştir. Ankrajsız güçlendirilmiş elemanlar da 

monolitik konsol gibi davranmamışlardır ve klasik çerçeve davranışı sergilemişlerdir.  

 Ankraj etkisi dikkate alındığında ankrajların kullanımının yanal yük taşıma kapasitesini 

yaklaşık %45 arttırdığı sonucuna varılabilir.  

 Kalınlığın etkisi incelendiğinde güçlendirme harcının kalınlığını iki katına çıkarmanın 

yanal dayanımı sadece yaklaşık %12 arttırdığı söylenebilir.  

 SF2ABM‟nin harç dayanımı REF2ABM‟ninkinin yarısı olmasına rağmen bu elemanın 

yanal dayanımı REF2ABM‟ninkinden %34 daha yüksekti. Bu çelik fiberlerin dolgu 

duvarların güçlendirilmesindeki etkinliğini göstermektedir.  

 Katlar arası ötelenme %1 ile sınırlandırılmalıdır. Bu ötelenme oranından sonra 

güçlendirilmiş dolgu duvarlardaki hasar artar ve dayanım hızla düşer.  

 Güçlendirilmiş elemanların kümülatif enerji dağıtımının referans elemanlarınkine oranı 

1.87 ile 3.51 arasında değişti. Bu sismik olarak gelişmeyi göstermektedir.  
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