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ÖZ Son yıllarda bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yapısal analizler hız
kazanmış, daha az sürede daha büyük sistemlerin analizleri mümkün hale gelmiştir.
Özellikle yapıların deprem davranışlarının belirlenmesinde kullanılan zaman-tanım
alanında yapılan analizler ve doğrusal olmayan analizler gibi zaman alıcı işlemler
günümüzde daha kısa sürelerde yapılabilmektedir. Bilgisayar teknolojilerinden
faydalanılarak yapılan yığma türü yapıların analizlerinde genellikle 3 farklı tip strateji
kullanılmaktadır. Bunlar; Detaylı ve Basitleştirilmiş mikro modellemeler ile makro
modelleme teknikleridir. Bu çalışmada yukarıda sözü edilen stratejilerden basitleştirilmiş
mikro modelleme tekniği kullanılarak 3 ü sarılmış olmak üzere toplam 4 adet yığma
yapının bilgisayar yardımıyla deprem performansları değerlendirilmiştir.

ABSTRACT Owing to the development of computers technology, structural analyses
have been speed up, more sophisticated systems solved within the minimum time
consumes. Especially, the procedures for determining the earthquake behaviors of
structures as time history and nonlinear analyses consumes less time. Generally masonry
modeling on computers has been performed with three different approaches via detailed
micro modeling, simplified micro modeling and macro modeling strategies. In this study
the earthquake performances of four different confined masonry structures have been
evaluated with simplified micro modeling strategy.

GİRİŞ
Türkiye, dünyadaki en aktif fay sistemleri arasında yer almaktadır. Bu sebeptendir ki
geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük depremler neticesinde birçok vatandaşımız hayatını
kaybetmiştir. Bunun yanında yaşanan bu felaketler çok büyük derecede maddi hasara da
yol açmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Kocaeli Depremi sırasında 130,000
binada ağır, orta ve hafif hasarlar gözlenmiştir. Yine aynı depremde yaklaşık olarak
15,000 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 23,000 vatandaşımız ise yaralanmıştır (KOERI,
1999).
Yığma yapılar; taşıyıcı sistemi doğal taşlar, tuğla veya briket gibi çeşitli malzemelerden
yapılmış düşey duvarlardan oluşan yapılardı. Hiçbir mühendislik bilgisi olmadan inşa
edilen bu tür yapılar deprem gibi doğal afetler karşısında çeşitli hasarlar almaktadır.
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Özellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak yığma yapıların kullanılmış olması, bu tür
yapıların ülkemiz için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.
2000 yılında yapılan bina sayımına göre (DİE, 2000) ülkemizdeki yığma yapı mevcudu
toplam yapı stokumuzun yaklaşık olarak %51’ini temsil etmektedir. Bunun yanında en
fazla kullanılan donatısız yığma yapılardır. Donatısız yığma yapılar duvar örgü malzemesi
(tuğla, gazbeton, briket, vb.) ve bunlar arasında bağlayıcı görevi üstlenen harçtan
meydana gelmektedir. Bu tür yapılar deprem esnasında gevrek bir davranış
göstermektedir. Çünkü kullanılan malzemelerin kendisi gevrek olduğu gibi, yapının
sünekliğini artıracak herhangi bir yapısal eleman da bulunmamaktadır.
Yığma yapıların mekanik ve deprem davranışlarının iyi belirlenmesi, depremlerde can
kayıplarının azaltılması ve yapının hasarsız veya en azından hafif hasarlı olarak
kurtarılabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemizde yığma yapılar ile uğraşan
bilim çevreleri genellikle deneysel metotları tercih etmektedirler. Hiç şüphe yok ki yığma
yapıların deprem davranışlarının incelenmesinde kullanılacak yöntemlerin en
önemlilerinden biri deneysel metotlardır. Fakat bunlar genellikle zaman alıcı ve pahalı
yöntemlerdir. Oysaki yapılan deneyler, nümerik modellemeler ile pekiştirilmiş olsa daha
net sonuçların elde edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bilgisayar destekli nümerik analizler
araştırmacıya hem zaman kazandırmakta hem de yapılacak olan deneysel faaliyetlere yön
verebilmektedir.

YIĞMA YAPILARIN MODELLEME STRATEJİLERİ
Yığma yapıların sonlu elemanlar yöntemiyle gerçekleştirilen yapısal çözümlemelerinde
taşıyıcı duvar elemanlarının modellenmesi son derece önemlidir. Özellikle doğrusal
olmayan çözümlemelerde bilinmeyen sayısının fazla olması ve büyük boyutlardaki sistem
rijitlik matrisi çözüm süresini artırmaktadır. Büyük yığma sistemlerin çözümündeki bu
sorun için Lourenço (1996) homojenleştirme tekniği önermiştir. Homojenleştirme
kullanılarak tuğla ve harçtan meydana gelen duvar elemanı için tek bir malzeme özelliği
elde edilebilmektedir.
Yığma yapıların nümerik analizlerinde kullanılan malzeme modelleri ve modelleme
stratejileri, betonarme yapılara göre oldukça farklı olabilmektedir. Aşağıda yığma
sistemin büyüklüğüne göre 3 farklı modelleme stratejisi sunulmaktadır. Bu modelleme
stratejilerine Lourenço (1996) çalışmasında geniş yer vermektedir. Bu stratejiler;
• Detaylı mikro modelleme
• Basitleştirilmiş mikro modelleme
• Makro modelleme
Detaylı mikro modellemede yığma duvarı meydana getiren yapı taşlarının (Tuğla birim ve
harcın) ayrı ayrı her birinin mekanik özellikleri yani Elastisite Modülleri, Poisson oranları
ve elastik olmayan özellikleri dikkate alınmaktadır. Bu yaklaşımda çatlaklar yığma birim
ve harcın arasındaki ara yüzeylerde meydana geleceği varsayılmaktadır.
tuğla

harç

ara yüzey

kompozit

Şekil 1. Yığma duvarlardaki modelleme teknikleri a)Detaylı mikro modelleme,
b)Basitleştirilmiş mikro modelleme, c)Makro modelleme (Lourenço, 1996).
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Basitleştirilmiş mikro modellemede, bir harç ve iki yığma birim-harç ara yüzeyinden
oluşmakta olan her bağlantı noktasında kütle yoğunlaştırması yapılmış ve ortalama ara
yüzey olarak kabul edilerek yığmada meydana gelebilecek çatlakların ortalama ara yüzey
çizgisinde meydana gelebileceği kabul edilmiştir. Burada harcın Poisson oranı dikkate
alınmadığından, bulgular detaylı mikro modellemeye göre biraz farklıdır (Lourenço,
1996). Fakat bu fark ihmal edilebilecek kadar azdır.
Makro modellemede ise yığma birim ve harcın özellikleri homojenleştirme işlemine tabii
tutularak yığma duvar kompozit malzeme olarak düşünülmüştür. Bu modelin mekaniksel
özellikleri de homojenleştirme işlemi sonucunda elde edilen değerlerdir. Homojenleştirme
teknikleri bu çalışmanın kapsamında yer almamaktadır. Bu modelleme stratejisi ile ilgili
detaylı bilgiler; Cecchi, Milani ve Tralli (2005), Sab (2003), Lourenço, et al., (2001) ve
Anthoine (1997) yayınlarında verilmektedir.
Burada anlatılan tekniklerden herbiri farklı durumlarda tercih edilmektedir. Genellikle
büyük sistemler için makro modeller tercih edilmektedir. Yapılan analizler neticesinde
ortaya çıkan kritik bölgeler için ayrıca mikro modeller kullanılabilmektedir.

SAYISAL UYGULAMALAR
Bu çalışmada, Basitleştirilmiş Mikro Modelleme Tekniği kullanılarak modellenen 4 adet
yığma yapının deprem performansları incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle oluşturulmuş
modeller üzerinde sırasıyla Lineer Statik, Modal ve Tepki Spektrumu analizleri
gerçekleştirilmiş, daha sonra elde edilen sonuçlar değerlendirilerek modeller arasında en
uygun yığma model belirlenmeye çalışılmıştır. Modelleme aşamasında yığma modellerin
geometrik yapısı sabit tutulmuş boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Kullanılan düşey hatıllar Türk Deprem Yönetmeliğindeki minimum koşula uygun olarak
200x200mm seçilmiştir. Yazarlar, literatürde bu modelleme tekniği kullanılarak yığma
yapıların deprem davranışlarının incelenmesine dayalı bir yayına henüz rastlamamışlardır.
Modellerde ortak olarak bir kapı boşluğu ve karşılıklı olarak birer pencere boşluğu yer
almaktadır. Tüm modeller betonarme döşeye sahiptir.
döşeme

hatıl

Şekil 2. Analizleri yapılan modeller.
Model-1’de herhangi bir düşey hatıl mevcut değildir. Model-2’de sadece duvarların
kenarlarına düşey hatıl konulmuştur. Model-3’te sadece kapı ve pencere boşluklarının her
iki kenarına düşey hatıl konulmuştur. Model-4’te ise hem duvar hem de kapı/pencere
boşluklarının kenarlarına düşey hatıllar konulmuştur.
Modeller Sonlu Eleman Metodu kullanılarak LUSAS (2006) yapısal analiz programında
oluşturulmuştur. Tüm modeller için tuğla boyutları 300x200x150 mm3 seçilirken harcın
kalınlığı sıfır kabul edilerek harç yerine ara yüzey eleman modellenmiştir. Modellerde
kullanılan eleman tipleri Şekil 3 te gösterilmektedir.
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a)Tuğla birim için kullanılan sonlu eleman

b)Arayüzey için kullanılan sonlu eleman

Şekil 3. Modellerde kullanılan sonlu eleman tipleri
3D katı elemanlar 8 düğüm noktalıdır. X, Y ve Z eksenlerinin her birinde 3’er deplasman
serbestlikleri vardır. Ara yüzey elemanlar çatlak (ayrılma) yüzeylerinin belirlenmesinde
kullanılmakta ve sıfır kalınlıklı 8 düğüm noktalı elemanlardır.
Modellerde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri aşağıdaki Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Elastik malzeme özellikleri
Malzeme
Tuğla
Döşeme
Hatıl

Elastisite Modülü
6500
25000
15000

Poisson Oranı
0,2
0,3
0,2

Yoğunluğu
2,0E-9
2,4E-9
2,4E-9

Basitleştirilmiş mikro modellemede arayüzey elemanı için normal ve kayma rijitlikleri
ve
aşağıdaki bağıntılarla hesaplanmaktadır.
olarak tanımlanan

Burada
ve
tuğlanın ve harcın Elastisite Modüllerini,
ve
ise tuğlanın ve harcın
ise harcın kalınlığını göstermektedir. Buna göre uygulamaya esas
Kayma Modüllerini,
,
olarak alınmıştır.
olan modellerdeki ara yüzeyler için

Lineer Elastik Analizler
Lineer elastik analizler +x yönünde döşeme kotundan uygulanan 1000 kN’luk tekil yük ile
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deplasman ve gerilme sonuçları aşağıdaki Tablo 2 ve
Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 2. Lineer elastik analize ait deplasman sonuçları
Deplasmanlar
Model-1
Model-2
Model-3
Model-4

DX
3,58
3,25
3,08
2,82

DY
0,12
0,1
0,12
0,097
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DZ
1,10
0,85
0,94
0,75

Tablo 3. Lineer elastik analize ait gerilme sonuçları
Gerilmeler
Model-1
Model-2
Model-3
Model-4

SX
6,45
6,26
6,54
6,33

SY
1,71
3,58
2,47
3,22

SZ
7,32
12,52
9,78
11,17

SXY
1,01
0,93
0,93
0,83

SYZ
0,78
0,95
1,12
0,87

SXZ
2,39
2,32
2,33
2,25

Hem model kenarlarında ve hem de boşluk kenarlarında düşey hatıl olan Model-4 en az
deplasmanı yaparken, hiçbir düşey hatıl olmayan Model-1’de ise en fazla yatay
deplasman meydana gelmiştir. Modellere ait gerilme dağılımı aşağıdaki deforme olmuş
şekiller üzerinde görülebilmektedir (Şekil 4).

maksimum

Model-1

Model-2

minimum

Model-3

Model-4

Şekil 4. Lineer Elastik Analiz (gerilme dağılım şekilleri)

Model 1’de meydana gelen gerilmeler duvar içerisinde yayılmış olmasına rağmen diğer
modellerdeki gerilmeler düşey hatıllarda yoğunlaşmıştır. Model 4’te özellikle duvar
kenarlarındaki hatıllar boşluk kenarlarındaki hatıllardan daha fazla gerilme aldığı
görülmektedir. Buna göre duvar kenarlarına yerleştirilen hatıllarda daha dikkatli olunması
ve mümkünse enkesitinin biraz daha büyük tutulması tavsiye edilmektedir.

Modal Analizler
Modal analizler tüm modellerde ilk 20 mod için yapılmış olup sonuçlar grafikler yardımıyla
aşağıdaki Şekil 5’te toplu olarak gösterilmektedir. Buna göre periyodu en fazla olan Model
1’in birinci periyodu 0,035 sn’dir.
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Şekil 5. Modal analiz sonuçları
Analizleri yapılan tüm modellerin mod şekilleri birbirine benzer çıkmıştır. Aşağıda
modellere ait ilk 4 mod şekli verilmektedir. Buna göre 1.modda yapı y yönünde
deplasman yapmakta, 2.modda yapı x yönünde deplasman yapmaktadır. Yapı 3.modda z
ekseninde deplasman yaparken 4.modda ise hem x hem de y ekseninde deplasman
yapmaya zorlanmaktadır.

Şekil 6. Modellere ait ilk 4 mod şekli
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Spektrum Analizleri
Tepki Spektrumu Analizleri modellerin dinamik davranışlarını belirlemek amacıyla
yapılmaktadır. Uygulamaya esas olan modellerin spektrum analizlerinde modal analiz
neticesinde elde edilmiş olan ilk 20 modları dikkate alınmıştır. Spektral veri olarak ise 1
Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen ve 6,4 büyüklüğündeki Bingöl Depreminin ivme
spektrumu kullanılmıştır. Bingöl depremine ait ivme spektrum grafiği aşağıdaki Şekil 7’de
gösterilmektedir. Maksimum ivmelenmenin y doğrultusunda olduğu verisi göz önüne
alınarak analizler sadece y doğrultusu verileri kullanılarak ve %5 sönüm oranıyla birlikte
yapılmıştır.

Şekil 7. Bingöl depremine ait ivme spektrumu

Aşağıdaki tablo ve şekillerde spektrum analizleri sonucunda çıkan deplasman ve gerilme
değerleri ile gerilme dağılımları görülmektedir.

Tablo 4. Spektrum Analizine ait modellerin deplasman değerleri
Deplasmanlar
Model-1
Model-2
Model-3
Model-4

DX
27,58
25,65
25,02
18,58

DY
15,61
14,1
10,12
16,16

DZ
8,7
6,7
8,99
8,08

Tablo 5. Spektrum Analizine ait modellerin gerilme değerleri
Gerilmeler
Model-1
Model-2
Model-3
Model-4

SX
47,2
44,53
51,7
42,96

SY
25,43
34,08
31,62
44,06

SZ
53,17
125,9
133,2
158,83
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SXY
9,42
9,54
10,6
10,54

SYZ
9,27
9,45
14,74
20,22

SXZ
14,84
16,1
15,79
19,72

Şekil 8. Spektrum analizleri sonunda elde edilen gerilme dağılımları
Yukarıdaki tablo ve gerilme dağılım şekillerinden de anlaşılacağı üzere Model 4 diğer
modellere göre en az deplasman yapan model olmuştur. Buna bağlı olarak aynı modelde
düşey hatıllar daha fazla gerilme almışlardır. Model 1 diğer modellere göre en fazla
deplasman yapan model olmuştur. Bu modelde gerilmeler daha çok taban seviyesine
yakın bölgelerde yığılmıştır. Olası bir depremde en zayıf olanı Model 1’dir.

SONUÇLAR
Bu çalışmada elde edilen bazı sonuçlar aşağıda verilmektedir;
Burada anlatılan modelleme tekniklerinden her biri farklı büyüklükteki sistemler için tercih
edilmektedir. Büyük sistemlerin analizlerinde makro modelleme tekniği tercih edilmelidir.
Makro modellemede gerekli olan malzeme parametreleri ise çeşitli homojenleştirme
teknikleriyle elde edilmektedir. Homojenleştirme tekniğiyle makro model kullanılmak
istenmiyorsa, sistemin büyük olması durumunda buradaki uygulamada da kullanılan
basitleştirilmiş mikro modelleme tekniği kullanılabilir.
Bu çalışmada basitleştirilmiş mikro modelleme tekniği kullanılarak yığma modellerin
deprem davranışları incelenmiştir. İnceleme aşamalarında öncelikle Lineer Elastik Analiz
yapılmıştır. Bu analiz sonucunda en fazla düşey hatıla sahip olan Model 4 diğerlerine göre
en az yatay deplasman meydana gelmiştir. Modal Analiz neticesinde Model 4’ün
periyotları diğer modellere göre daha düşük çıkmıştır. Bunun sebebi düşey hatılların
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modelin rijitliğini artırması yönünde yapmış olduğu katkıdan dolayıdır. Tepki Spektrumu
Analizlerinde ise yine en az deplasman yapan Model 4 olmuştur.
Elde edilen bu sonuçlara göre düşey hatılların yığma yapıların deprem performanslarında
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Şöyle ki, özellikle düşey hatıllar, yığma
duvarların herhangi bir sebeple yanal ötelenmelerinde bunlara katkı sağlaması hususunda
önemli oranda faydalar sağlamaktadır. Model-4 bu bakımdan en fazla katkıyı yapan
sarılma biçimi olmuştur.
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