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Özet 
 
Çankırı Telekom binası; Çankırı’da Karatekin Üniversitesinin kurulması üzerine, 
üniversitenin eğitim ve hizmet binası olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmiştir. 
Çankırı’nın 1. derecede deprem riski altında olması ve resmi daire olarak kullanılmak 
üzere projelendirilip inşa edilen yapının, üniversite olarak kullanılmasından 
kaynaklanacak farklı yüklerin oluşacağı dikkate alınarak, Üniversite mütevelli heyetinin 
isteği doğrultusunda, yapının deprem güvenliğinin kontrolü için gerekli inceleme ve 
hesaplar yaptırılmıştır.  
 
Binadan alınan karot numunelerdeki basınç dayanım sonuçlarının değerlendirilmesi, 
yapının taşıyıcı sisteminin mevcut durumuna göre proje üzerinde yapılan inceleme ve 
hesaplar, üniversite yönetiminin binanın kullanım alanlarının özellikleriyle ilgili 
talepleri dikkate alındığından, binada güçlendirme yapılmasına karar verilmiştir. Bina 
SAP2000 programı ile modellenerek incelendikten sonra 11.400 m²’ lik binanın 
güçlendirme tadilat projesi yapılmıştır. Tadilat projesine göre yapılan güçlendirme 
kapsamında, yapının değişik katlarında farklı ebatlarda toplam; 18 adet kolonda 
mantolama ve 45 adet betonarme perde yapılmıştır.   
 
Güçlendirme çalışması tamamlandıktan sonra, Proje firması teknik elemanlarınca,  
binanın en üst katına titreşimli kayıt cihazı yerleştirilerek, yapının  X ve Y 
doğrultularındaki titreşimleri kaydedilip, değerlendirilmiş  ve eklenen betonarme perde  
duvarların, yapının rijitliğini  büyüttüğü ve dayanımını artırdığı  tespit edilmiştir.   
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Abstract 
 
The former Çankırı Telekom Building, upon the establishment of the Karatekin 
University in Çankırı, has been handed over be used as the education and service 
facility of the university. Since Çankırı has a high earthquake risk level of and by 
considering formation of different forces which are arisen from the usage of the 
building has been modified from official building to a university building. Required 
examinations and calculations were executed for control of earthquake security of 
building by technical staff of Artı Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti in accordance with the 
trustees of university.  
 
In consideration of the compressive strength of the concrete core samples taken from 
the building calculation and evaluation of the strength of the as built condition of the 
building and demands of the university administration with respect to the usage 
requirement of building portions. It was decided that the building should be 
strengthened after the evaluation of building with SAP 2000 program. Strengthening 
design of the 11.400 m2 building has been drawn. Within rehabilitation design of the 
building 18 columns are jacketed and 45 new shear walls are added on various storey 
with varying sizes.    
 
After the execution of the strengthening elements, the ambient vibrations of the building 
are measured by triaxial seismometer. The vibration record is analyzed by ART 2.2 
program so as to determine periods and modes of vibration. These measured periods of 
vibrations are compared with the calculated periods of vibration for both before and 
after strengthening. It was found that the shear walls added for strengthening, and the 
building increased the rigidity and the earthquake resistance of the building.   

 

 

1. GİRİŞ 
 

Çankırı Telekom binası, Karatekin Üniversitesi eğitim ve hizmet binası olarak 
kullanılmak için tahsis edilmiştir. Çankırı 1. derecede deprem kuşağında olmasından 
dolayı her an deprem riski vardır. Telekom’un idari hizmetlerinde kullanılmak üzere 
projelendirilip inşa edilen yapının üniversite binası olarak kullanılmasından 
kaynaklanacak dinamik yükler dikkate alındığından dolayı, Üniversite mütevelli 
heyetinin isteği doğrultusunda yapının deprem güvenliğinin kontrolü için inceleme ve 
hesaplar yaptırılmıştır. Proje firmasınca yapılan tadilat projesine göre, binanın uzun 
yönünde iki, kısa yönünde bir betonarme duvar eklenerek yapılan güçlendirme 
kapsamında, yapının değişik katlarındaki 18 adet kolonda mantolama ve farklı ebatlarda 
45 adet betonarme perde yapılmıştır.  
 
Binanın güçlendirmesi ve üniversite olarak kullanımı için gerekli olan restorasyon 
işlerinin yapımını eğitime katkı amacıyla, Ilgaz İnşaat Tic. Ltd. Şti. Yönetimi 
üstlenmiştir.  Üniversitenin eğitim dönemine yetiştirilmesi yönünde Çankırı Valilik 
Makamı ve Rektörlüğün özel ricasını dikkate alan firma, yurt içi ve yurt dışı 
projelerindeki personellerinden uygulama ve kalite kontrol ekibi oluşturmuştur. 
Çalışmalar vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz yapılarak 45 günde tamamlanmıştır. 
Güçlendirme çalışması tamamlandıktan sonra, bilgisayar donanımla desteklenen 3 
eksenli ivme ölçerle  
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( Güralp CMG- 5 TD Modeli ) yapının titreşimleri kaydedilmiş ve bu kayıtlara fourier 
analiz yöntemi uygulanarak titreşim frekans ve periyotları hesaplanmıştır. Yapılan 
hesaplamalarda yapıya eklenen betonarme perde duvarların yapının rijitliğini büyüttüğü 
ve dayanımını artırdığı tespit edilmiştir.   

 
 

2. ÇANKIRI VE DEPREM 
 

Çankırı 1. derecede deprem kuşağında olup, Erzincan üzerinden gelen fay hattı Çankırı 
Ilgaz ilçesinden geçmektedir. 1951 yılında richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde 
Kurşunlu-Çerkeş depremi olmuştur. 6 Haziran 2000 tarihinde Çankırı’ya yaklaşık 50 
km mesafede meydana gelen, richter ölçeğine göre 5,9 mağnitüdlü deprem, Telekom 
binasının yanı sıra, bazı betonarme binalarda da tahribatlara neden olmuştur.  
                        
 

3. GÜÇLENDİRME YAPILAN BİNANIN TANITIMI 
 
3.1. Binanın Genel Durumu    
 
Türk Telekom’un idari binası olarak kullanılmak üzere projelendirilip inşa edilen yapı, 
bodrum kat hariç olmak üzere toplam 8 kattan ibaret olup 11.400 m² alana sahiptir.   
Heykel atölyesi olarak kullanılacak bodrum katında; binanın ısıtılması ve sıcak su 
ihtiyacını karşılamada kullanılan kalorifer kazanları, yaz mevsiminde kullanılmak 
amacıyla monte edilen klima sistemleri ve bunlara ait değişik çaptaki tesisat boruları, 
tadilat projesinin bodrum katıyla ilgili bölümündeki çalışmalarda zorluklara neden 
olmuştur. Binada yapılan incelemede;  
 
• Binanın değişik bölümlerdeki kirişlerde genellikle kılcal ve milimetrik boyutta 

çatlakların olduğu tespit edilmiştir. Eğilme momentleri ve kesme kuvvetlerinin yol 
açtığı eğik ve dik çatlakların, 6 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen depremden 
kaynaklandığı tahmin edilmektedir.  Bu çatlaklar, yapının deprem sırasında elastik 
limit yük dayanımının üzerinde zorlanmış olduğunu göstermektedir.   

• Kılcal çatlaklar kirişlerin mesnetlerinde, merdiven boşluklarında ve merdiven 
sahanlıklarındaki dolgu duvarlarda da vardır. Kılcal çatlaklar yapının dayanımında 
risk oluşturacak düzeyde olmasa bile yapıdaki rijitliğin önemli derecede azalmasına 
neden olmuş ve yapının titreşim periyodunu uzatmıştır. Şekil 1 ve 2’ de kiriş 
mesnetleri ve duvarlardaki çatlaklar görülmektedir.    

 

                          
 

    Şekil 1. Kiriş mesnet çatlakları                        Şekil 2. Duvar çatlakları   
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3.2. Binadaki Beton Kalitesinin Belirlenmesi  
 
Yapıdaki betonun kalitesini tespit etmek amacıyla, binadaki betonun kabuk kalınlığı ve 
donatı kalınlıkları örnekleme yöntemiyle tespit edilmiş ayrıca yapının değişik 
bölümlerindeki betondan karot numuneleri alınmıştır. Karot numunelerinde yapılan 
incelemede; beton içerisindeki agreganın maksimum tane çapının çok büyük olduğu, 
gradasyonu uygun olmayan kirli agrega kullanılarak üretildiği, hava boşluklarının 
mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bina projesinde yapılan incelemede, betonun B225 
olması istenilmesine rağmen,  karot numunelerindeki basınç dayanımlarının yaklaşık 10 
Mpa olduğu tespit edilmiştir. Beton basınç dayanımının düşük olması kiriş mesnetleri 
ve duvarlardaki çatlakların meydana gelmesinde en büyük etken olmuştur.      
 
3.3. Binanın SAP 2000 Programıyla İncelenmesi 
 
Yapının güçlendirme öncesi ve güçlendirme sonrasındaki durum SAP 2000 programıyla 
modellenerek incelenmiştir. Yapının incelenmesinde taşıyıcı elemanlarındaki betonun 
elastisite modülü E = 15000 √fc denkleminden hesaplanmıştır. Yapının SAP 2000 
programıyla yapılan analizi aşağıdaki kabuller doğrultusunda yapılmıştır.  
 
• Yapının beton basınç dayanımı 100 kg/cm² (10 Mpa) olarak alınınca yapının mevcut 

beton elemanlarının elastisite modülü 150 000 kgf/cm² olmaktadır.  
• Güçlendirme sırasında yapılan betonarme perdede C30 sınıfında beton 

kullanıldığından basınç dayanımı 300 kgf/cm²’dir. Dolayısıyla binaya eklenmiş olan 
45 adet betonarme perdedeki betonun elastisite modülü 260.000 kg/cm² olmaktadır.  

• Bina betonunun birim ağırlığı 2.25 ton/m3 olarak alınmıştır.  
• Yapı modelinde bina ağırlığının hesaplanmasında betonarme yapı elemanlarının 

kendi ağırlıkları dışında, tuğla bölme, dolgu duvar ve döşeme kaplama yüklerinden 
de 200 kgf/m² gibi sabit yük geldiği kabul edilmiştir. Yapılan SAP 2000 analizinde 
yukarıdaki varsayımlarla binanın ağırlığı 1.28 ton/m² olarak bulunmuştur.  

  
SAP 2000 modeliyle yapılan analizler Çizelge 1’de görüldüğü üzere, yapının çatlaklı ve 
çatlaksız durumuna göre ayrı ayrı yapılmıştır. Çatlaksız analiz durumunda kiriş en 
kesitlerinin atalet momentleri (I) alınırken, çatlaklı durumdaki analizde kiriş atalet 
momentleri % 60 azaltılarak 0,4 x I alınmıştır. 

 
Çizelge1. Yapının SAP 2000 programıyla hesaplanmış titreşim periyotları 

 
Yapının durumu 1. mod periyodu 2. mod periyodu 3. mod periyodu 
Kirişler çatlaksız 0.613 sn 0.468 sn 0.393 sn 
Kirişler çatlaklı 0.687 sn 0.525 sn 0.440 sn 

 
Kirişlerin çatlaklı olması durumunda yapının periyodu yaklaşık % 12 kadar daha uzun 
hesaplanmaktadır. Yapıda çok miktarda betonarme perde duvar bulunması periyot 
üzerinde sınırlı bir etkisi olmakta ve betonarme çerçeve rijitliğini azaltan çatlaklı kirişler 
yapının ana perde duvarlı bölümünün daha baskın olduğundan dolayı yapı periyodu 
üzerindeki etkisi sınırlı kalmaktadır. 
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4. GÜÇLENDİRME KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
4.1. Güçlendirmede Kullanılan Yapı Kimyasalları  
 
Güçlendirme çalışmaları kapsamında demir filizlerinin ekimi, mantolama ve yeni 
betonarme perde yapılması, betonarme perde ile kirişlerin alt bölümünde kalan 
boşlukların doldurulması amacıyla aşağıda belirtilen beton kimyasalları kullanılmıştır. 
Sentetik polimer esaslı yapıştırma emülsiyonu;  Güçlendirme çalışmalarında,   
yapının ana betonuyla, güçlendirme kapsamında yapılan beton arasındaki aderansı 
sağlamak için sentetik polimer bazlı yapıştırma emülsiyonu kullanılmıştır.   
İki bileşenli epoksi reçine yapıştırıcı; Kolonlara yatay konumda ve kirişlere aşağıdan 
yukarıya doğru demir filiz ekiminde, ASTM C 881-78 Tip 1 standardına uygun, 10 
günlük basınç dayanımı (+10 °C,  +20 °C’de )  60 - 70 Mpa, çekme dayanımı 15 - 20 
Mpa olan iki bileşenli epoksi reçine kullanılmıştır. 
Üç bileşenli epoksi reçine döküm harcı; Kirişlere yukarıdan aşağıya doğru demir filiz 
ekiminde kullanılan solventsiz 3 bileşenli özel gradasyonlu  agregalar ve  yüksek 
dayanımlı  epoksi reçinelerden meydana gelen, 28 günlük basınç dayanımları 75 – 85  
Mpa, çekme dayanımları  35 - 45 Mpa olan akıcı grout kullanılmıştır.     
Çimento esaslı genleşen döküm harcı; Güçlendirme kapsamında kolonlara uygulanan 
mantolamanın kolon başlıklarıyla, betonarme perdelerin kirişle birleştiği yerde kalması 
muhtemel boşlukların doldurulması amacıyla, çimento esaslı olan genleşme özelliği 
gösteren harç kullanılmıştır.  
Beton kimyasalı; Beton üretiminde yüksek oranda su azaltan, betonun erken ve nihai 
dayanımını artıran süper akışkanlaştırıcı beton kimyasalı kullanılmıştır.  
 
4.2. Binada Güçlendirme Yapılan Yerlerin Tanıtımı   
 
Bodrum hariç 8 katlı olan, Telekom binasında, 11.400 m²’ lik alanda çizelge 2’de detayı 
verilen bina güçlendirmesi yapılmıştır.   
 
 Çizelge2.   Binada yapılan güçlendirme çalışmasının detayı 

 
Kolonda mantolama Betonarme perde Güçlendirmenin 

yapıldığı yer  Ebadı Adet Ebadı Adet 
2,2x3,5 m 4  

Bodrum kat  
 

0,8x0,8x4,5 m 
 

9 5,4x4,5 m 1 
2,2x3,5 m 4  

Zemin kat  
 

0,8x0,8x4,5 m 
 

9 5,4x4,5 m 1 
1,2,3,4,5,6,7 kat - - 2,2x3,5 m 4’er adet 
1,2,3,4,5,6,7 kat - - 5,4x3,5 m 1’er adet 
TOPLAM   18  45 

 
Bina güçlendirmesi kapsamında yapılan çalışmalar; Bayındırlık İl Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturulan teknik heyet tarafından kontrol edilmiş olup, aşağıda belirtilen 
hususların çözümü amacıyla Artı Mimarlık Mühendislik Firmasının teknik 
elemanlarınca revize proje yapılmıştır.      
 
a.Projede, kolonlara Ø 20 mm 1,0 m. uzunluğunda 8 adet nervürlü demir filizinin 

ekileceği ifade edilmektedir. Ekim yapılacak kısımdaki deliklerin açılması sırasında 
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bazı kolon betonlarında dağılmalar meydana geldiği tespit edilmesi üzerine bu 
kolonlardaki delikler karot makinesi kullanılarak açılmıştır.    

b.Bazı kirişlerdeki beton dayanımının düşük olmasından dolayı, kirişlerdeki deliklerin 
derinliği kiriş yüksekliği kadar olmuştur. Bu durumdaki kirişlerde Ø 22 mm L = 2,0 m 
uzunluğunda olan tek demir kullanılarak ekim yapılmıştır.  

c.Bodrum katta yapılan 2,2x3,5 metre ebatlarındaki betonarme perdenin bulunduğu 
yerden ısıtma ve soğutma sistemine ait boruların geçebilmesi için perde içerisinde 
boşluk bırakılmıştır.  

 d.Tadilat projesinde bodrum kattaki mantolamada kirişle bağlantı yerinde,  6 adet Ø 22 
mm’ lik demir filiz ekilmesi gerekmektedir. Bodrum katın mevcut durumundan dolayı 
bazı yerlerde 5 adet demir filiz ekilebilinmiştir.  

e.Betonarme perde yapılması kapsamında; kirişlere demir filiz ekimi yapabilmek için Ø 
hitliyle 25 mm’lik uç kullanılarak delik açılırken, kiriş betonunda tahribatlar meydana 
gelmiştir. Kiriş betonunu daha da zayıflatmamak amacıyla demir filiz ekim miktarı 
çizelge 3’de görüldüğü üzere azaltılmıştır.      

 
                Çizelge 3. Revize projeye göre kirişlerdeki demir filizlerin değişimi 
     

Betonarme  
perdenin ebadı  

Tadilat projesinde 
demir filiz  

Revize projede  
demir filiz  

5,4 x 4,5 m  Ø 22 mm 40 adet  Ø 22 mm 25 adet 
2,2 x 3,5 m Ø 22 mm 18 adet  Ø 22 mm 14 adet 

 
4.3. Demir Filiz Ekimlerinin Yapılması   
 
Güçlendirme kapsamında yapılan çalışmalarda aşağıdaki yol izlenilmiştir.  [ I ] 
 
a.Güvenlik tedbiri olarak binanın tüm elektrik şebekesi devre dışı bırakılmış, hilti, 

vibratör ve diğer elektrikli aletlerin çalıştırılması için gerekli olan elektrik enerjisi bina 
dışından seyyar kablolar kullanılarak temin edilmiştir.    

b.Mantolama yapılacak olan kolonlar ile kolonların kiriş birleşim yerlerindeki boya ve 
sıvalar kırılarak çekirdek betonu meydana çıkarılmış, çekirdek betonundaki zayıf 
bölümler şekil 3’de görüldüğü üzere ortamdan uzaklaştırılmıştır.  

 

 
 

Şekil 3. Çekirdek betonu üzerindeki zayıf bölgeler  
 
c.Kolon ve kirişlere Ø 25 mm’lik uçlar kullanılarak delikler açılırken bazı kolon 

betonlarının deforme olduğunun tespit edilmesi üzerine, delikler karot makinesiyle 
açılarak betonun zedelenmesi önlenmiştir.   

d.Büyük betonarme perde yapılacak bölümlerdeki kirişlere 25 adet, küçük perdelerin 
yapılacağı yerlerde 14 adet Ø 25 mm’lik delik açılmıştır.  Bazı kirişlerde beton zayıf 
olduğundan dolayı, tek donatı kullanılması amacıyla kiriş yüksekliğince delinmiştir.  
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e.Güçlendirme kapsamındaki beton işlerinde kullanılmak amacıyla, güçlendirme 
yapılacak bölümün tavan kısmında takriben 30 cm çapında delikler açılmıştır.  

f.Kolon, kiriş ve açılmış olan deliklerin iç kısımları basınçlı havayla temizlendikten 
sonra, güçlendirme çalışmasının yapılacağı yer suyla yıkanmış ve demir filiz ekimine 
başlanılmadan önce, basınçlı havayla beton ve deliklerin içerisi kurutulmuştur.    

g.Kolonlara yatay olarak, kirişlere aşağıdan yukarıya doğru ve tek donatıyla yapılacak 
demir filiz ekimlerinde akıcı kıvamda olmayan iki bileşenli epoksi reçine yapıştırıcı 
kullanılmıştır.  Demir filiz ekimi sırasında;  

 
• Demir filizi ekilecek deliklere epoksi reçine konulmadan önce basınçlı hava 

tutularak tekrar temizlenmiştir. 
• Epoksi reçine homojen şekilde hazırlandıktan sonra, ekimin yapılacağı delik içiyle 

demir filizin takriben 15 cm’ lik kısmına sürülmüştür. 
• Demir filiz delik içerisine dairesel şekilde hareket ettirilerek girdirildikten sonra, 
şekil 4’de görüldüğü üzere delik içerisine yerleşmesi amacıyla çakılmıştır.   

 

 
                                       

Şekil 4. Demir filizin delik içerisine çakılması 
 
 h.Epoksi reçinenin sertleşme sürecinde istenilen dayanıma ulaşması için, ekim yapılmış 

olan bölüm etrafında su ile çalışma yapılmamış ve bu bölümün yaklaşık 2 metre 
civarında darbeli ve titreşimli çalışan makine kullanılmamıştır.      

k.Tadilat projesine uygun olarak hazırlanan donatılar şekil 5 ve 6’da görüldüğü üzere 
güçlendirme yapılacak yere konulmuştur. Beton ile donatı arasında aderansın 
sağlanması, demir donatılar temizlendikten sonra, plastik pas payları konulmuştur.  

 

                            
 

   Şekil 5. Donatıların yapımı                           6. Donatıların kontrolü 
 
l.Kalıpların 1. kanatları çakıldıktan sonra, yapının ana betonu üzerine sentetik polimer 

esaslı emülsiyon fırçayla sürüldükten sonra kalıpların diğer bölümleri monte 
edilmiştir. Kalıpların açılması ve şişmesini önlemek için gerekli tedbirler alınmıştır. 

m.Binanın şehir merkezinde olması ve güçlendirme yapılacak kısımların konumundan 
kaynaklanan problemler dikkate alındığından dolayı, beton talep edilmeden önce,  



 685  

beton pompası inşaat mahalline getirtilerek sevk borusu ve fil hortumu güçlendirme 
yapılacak kısma girdirilip hazır duruma getirildikten sonra beton talep edilmiştir.   

n.Beton, kalıp içerisine 3 farklı bölümden verilmiş ve betonun kalıp içerisine iyice 
yerleşmesini sağlamak amacıyla;   Küçük uçlu el vibratörleri kullanılmış ayrıca 
hiltinin uç kısmına monte edilen Ø 30 cm’lik çelik tepsi ahşap kalıba tutularak 
betonun yerleşmesi sağlanmıştır. Beton döküm işleri tamamlandıktan yaklaşık 3 saat 
sonra çimento esaslı genleşen döküm harcı, kalıp içerisine 3 değişik bölümden 
dökülerek yeni betonla kirişlerin arasındaki boşluk doldurulmuştur.   

 
 

5. GÜÇLENDİRMEDE KULLANILAN BETONUN KALİTESİ 
 
Güçlendirmede kullanılacak beton dizaynını belirlemek için, beton santralinden agrega,  
çimento, beton kimyasalı ve beton karma su numuneleri alınarak standart limitlerine 
uygunluğu yapılan laboratuar testleriyle tespit edilmiştir.  
 
5.1.  Beton Üretiminde Kullanılan Bileşenler ve Beton Dizaynı     
 
Agrega; beton üretiminde 3 değişik gradasyonda kırma kalker ve dere kumu olmak 
üzere 4 farklı gradasyonda agrega kullanılmıştır.  
Çimento; betonun hazırlanmasında CEM I   PÇ 42,5   sınıfında çimento kullanılmıştır.  
Beton Karışım Suyu; Beton santralinde kullanılan içme ve kullanma suyu beton karma 
suyu olarak kullanılmıştır.      
Beton kimyasalı; Beton üretiminde yüksek oranda su azaltan, betonun erken ve nihai 
dayanımını artıran süper akışkanlaştırıcı beton kimyasalı kullanılmıştır.  
Beton dizaynının tespiti; Donatı aralıkları ve beton pas payı dikkate alınarak 
maksimum agrega çapı tespit edilmiş, yapılan beton deneme çalışmaları sonunda 
mantolama ve betonarme perdede kullanılacak beton dizaynları belirlenmiştir.  
 
5.2. Beton kalitesi  
 
Güçlendirme çalışmaları sırasında kullanılan betondan alınan numuneler 7 ve 28 günlük 
basınç dayanımları tespit edilmiş, ayrıca scmith çekici kullanılarak da tahribatsız 
yöntemle basınç dayanımları belirlenmiştir. Basınç dayanım sonuçları çizelge 4’de 
verilmiştir.  
   
               Çizelge 4. Beton basınç dayanım sonuçları 
  

Beton basınç dayanımı (  Mpa ) 
Beton basınç dayanımı 

( 15 cm küp numunede ) 
Scmıth çekici kullanarak 

(Değerler 10 okuma ortalamasıdır) 

Numunenin 
alındığı 

tarih 
7 günlük 28 günlük 7 günlük 28 günlük 

14.05.2007 30,0 38,4 32,8 41,9 
17.05.2007 32,4 38,0 33,0 42,6 
21.05.2007 29,9 38,6 30,4 40,9 
24.05.2007 31,2 39,4 31,5 42,8 
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6. BİNANIN DİNAMİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER 
   
Güçlendirme çalışması tamamlandıktan sonra, teknik ekip tarafından şekil 7’de 
görüldüğü üzere binanın 7. katına konulan titreşim kayıt cihazıyla yapının X ve Y 
doğrultularındaki titreşimleri kaydedilip bilgisayar ortamına aktarılmış ve ART-2,0 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir.   [2] 
Yapıya öz titreşim periyoduyla çakışan periyotlarda titreşimler uygulanırsa rezonans 
nedeniyle yapının titreşim genliği büyüdüğünden yapının titreşim periyotları daha 
büyük duyarlılıkla ölçülüp hesaplanmaktadır. Bu husus dikkate alındığından, yapılan 
ölçümler sırasında 4 kişi ileri geri hareket ettirilerek yapıya dinamik bir kuvvet 
uygulanmıştır. X ve Y yönlerinde meydana gelen titreşimler kaydedilip bilgisayar 
ortamına aktarıldıktan sonra yapılan hesapla şekil 8 ve 9’da verilen fourier spektrum 
eğrileri tespit edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 7. Titreşim ölçüm noktaları 
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   Şekil 8,9.   X ve Y yönünde tespit edilen fourier spektrum eğrileri 
 

6.1. Güçlendirmeden Sonra Binada SAP 2000 Programıyla Yapılan İnceleme 
 
Güçlendirilmiş yapının dinamik özelliklerinin hesaplanması için modellenmiş olan 
yapıda, güçlendirme öncesinden farklı olarak SAP analiz modeline güçlendirme 
perdeleri eklenmiştir. Betonarme perdelerdeki elastisite modülü 260.000 kgf/cm² 
alınmış olup, güçlendirilmiş yapının modları şekil 10.11.12’de verilmiştir.  

       
 
Şekil 10. 1.Titreşim modu         Şekil 11.  2.Titreşim modu   Şekil 12.  3.Titreşim modu  
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1. Titreşim modu;   Yapının burulma modudur. Yapının sol tarafında yoğun betonarme 
perde olması, buna karşılık sağ tarafında daha çok “çerçeveli” taşıyıcı sistem 
bulunduğundan yapının rijitlik merkezi sol taraftadır. 1.titreşim modunda burulma 
titreşimi olmaktadır.     
2. Titreşim modu;  yapı hakim olarak Y yönünde kısa yönde salınım yaparken, X 
yönünde de önemli bir miktarda yanal ötelenmektedir. 
3. Titreşim modu; burulmalı titreşim modu olup, yapının sağ tarafındaki bir düşey 
eksen çevresinde Y yönünde salınım yapmakta ve dönmektedir. Hesapla bulunan ve 
güçlendirme yapıldıktan sonra ölçülmüş olan periyotlar çizelge 5’de verilmiştir.  
 
                 Çizelge 5. Hesaplanmış ve ölçülmüş periyotların karşılaştırılması 

Periyodun detayı  1. mod 2. mod 3. mod 
Ölçülmüş periyot 0.465 sn 0.465 sn  0.334 sn 
Hesaplanmış periyot   0.475 sn 0.431 sn 0.383 sn 

 
Ölçüm ve analiz ile bulunan yapı titreşim özelliklerinin birbirlerine yakın oluşu yapının 
dinamik modelinin gerçeği temsil ettiğini göstermektedir. Bu koşulda güçlendirmenin 
yapının dinamik özelliğini değiştirerek yapının 1.mod periyodunun 0.613– 0.687 saniye 
aralığından 0.475 saniyeye indirmiştir. Bundan dolayı eklenen perde duvarların, yapının 
rijitliğini büyüttüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca perde duvarın eklenmesiyle binada dayanım 
artışı da sağlanmıştır. 
 
 

7. GÜÇLENDİRMEDEN SONRA YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR 
 
Güçlendirme çalışması tamamlandıktan sonra, binanın üniversitenin eğitim ve hizmet 
binası olarak kullanılabilmesi amacıyla restorasyon çalışması yapılmıştır. Yüklenici 
firma tarafından eğitime katkı amacıyla yapılan çalışma kapsamında, binanın bodrum 
dahil toplam 9 katında yeni yapılan mimari projeye uygun olacak şekilde;  Amfiler, 
konferans salonları, derslikler, atölyeler, idari bölümler, dinlenme salonları, 
yemekhaneler gibi yerler yapılmıştır. Bunun yanı sıra binanın ısıtma ve soğutma sistemi 
yenilenmiş, öğretim görevlileri ve öğrencilerin kullanabileceği her türlü elektronik alet 
ve ekipmanlar dikkate alınarak binanın tesisat sistemi tekrar yapılmış ve binanın tüm 
bölümleri kullanım amaçlarına göre düzenlenip tefriş edilmiştir. 16.03.2008 tarihinde 
yapılan törenle eğitime açılan binada,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiyle Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğretime başlamıştır.  
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