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1 GENEL BİLGİLER 
 

1.1 Giriş 

Burada Tarihi Kocaeli Savcılık Binası’nın, 1999 
Kocaeli depreminde oluşan hasarlarının onarımı ve 
olası bir depreme karşı yapılan güçlendirme çalış-
maları özetlenmektedir. Onarım bir yapının yük ta-
şıma kapasitesinin, rijitliğinin, veya sünekliğinin 
veya bunlardan birkaçının hasar öncesi seviyesine 
çıkarılması amaçlı yapılan işlemlerdir. Güçlendirme 
ise yapının bahis konusu özelliklerinin hasar öncesi 
seviyenin veya mevcut durumunun üzerine çıkarıl-
ması amacıyla yapılan değişiklikler ve eklentilerdir. 
Burada verilen çalışmadaki amaç Tarihi Kocaeli 
Savcılık Binası’nın yatay yük taşıma kapasitesini 
hasar öncesindeki seviyesinin üzerine çıkarmaktır. 
Bazı durumlarda yapının güçlendirilmesi için yapı-
nın hasar görmüş olması gerekmez. Yapıda proje-
lendirmeden veya imalatta yapılan hatalardan dolayı 
oluşan kapasite zafiyetlerinin giderilmesi veya yapı-
nın değişen deprem yönetmeliklerine uyumlu hale 
getirilmesi için yapılan çalışmalar da onarım 
ve/veya güçlendirme olarak değerlendirilebilir. 
 

Tarihi yapıların onarım ve güçlendirilmesi yapılır-
ken uyulması gereken genel hesap kurallarının ya-
nında tarihi dokunun ve yapıya has mimari özellik-
lerinin korunması zorunluluğu vardır. Bu kriterler 
göz önünde bulundurularak yapılan “Tarihi Kocaeli 
Savcılık Binası” onarım ve güçlendirme çalışmasın-
da aşağıdaki yöntem izlenmiştir. 

1. Sahada yapılan çalışmalar: 
· Geoteknik inceleme 
· Duvar kayma dayanımı testi yapılması 
· Mevcut hasarların röleveye işlenmesi 

2. Büroda yapılan çalışmalar 
· Yapının mevcut durumunun analizi 

-  Sonlu elemanlar modelinin kurulması  
-  Yetersizliklerin tesbiti ve raporlanması 

· Güçlendirme projesi hazırlanması 
-  Dış duvar güçlendirmesi 
-  İç duvar güçlendirmesi 
-  Temel güçlendirmesi 
-  Raporların ve paftaların hazırlanması 

 
Uygulama paftalarının hazırlanması esnasında kritik 
olduğu düşünülen tasarım ve yapım kuralları pafta-
lar üzerine işlenmiştir.  
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1.2 Mevcut Durum 

İki katlı ve yığma olarak imal edilmiş olan Tarihi 
Kocaeli Savcılık Binası saha incelemesi binanın 
yağmurdan dolayı çürüyen çatısının kaldırılıp duvar-
lardaki sıvaların kazındığı bir aşamada yapılmıştır. 
Bu sayede 1999 Kocaeli depreminde oluşan ve dep-
rem sonrası yapının çatısından aldığı su ile gelişen 
hasar tam olarak incelenebilmiştir.  Yapıda her iki 
kattaki yığma dış duvarlar ile zemin kattaki yığma iç 
bölme duvarlar orijinaldir. Birinci kattaki yığma iç 
bölme duvarlar ile zemin kat betonarme tavan dö-
şemesi sonradan imal edilmiştir. 
 
Zemin kat dış duvarları kısmen taş yığmadır.  Birin-
ci kat dış duvarları ve pencere üstü kemerleri ise 
ocak tuğlası ile imal edilmiş yığma duvardır. Yapı-
nın zemin kat tavanı sonradan imal edilmiş beto-
narme döşemedir, ancak döşeme bu seviyede rijit 
diyafram oluşturamayacak şekilde imal edilmiş du-
rumdadır. Şöyle ki, döşemenin yapı duvarları ile 
herhangi bir irtibatı bulunmamakta olup her bir oda-
da, yan odadan bağımsız olarak imal edilmiş ve be-
tonarme kolonlar vasıtasıyla temel kotuna kadar yük 
akışı sağlanmıştır.  Bu durumda zemin kat tavanı hi-
zasında duvarlar bağımsız hareket etmekte ve yük 
paylaşımı duvar rijitlikleri oranında oluşmamaktadır. 
Bağımsız döşemelerdeki kalınlık 12 cm olarak öl-
çülmüştür.  
 
Birinci kat iç duvarları sonradan ve ocak tuğlası ile 
örülerek oluşturulmuştur. Bu sebeple iç duvar-dış 
duvar birleşimlerinde süreklilik bulunmamaktadır.  
Zemin kat ve birinci kat pencere üstleri kemerli imal 
edilmiş olup bu kemerlerde gergi çubuğu bulunma-
maktadır. İncelenen tarihi yapının pencerelerinde 
bulunan gergisiz kemerler düşey ve yatay yükleri 
aktaran veya taşıyan elemanlardır. Yapı temeli yü-
zeysel ve taş temeldir. 
 

1.3 Hasar Dağılımı 

Tarihi Kocaeli Savcılık Binasında gözlenen hasar 
genel olarak deprem hasarıdır. Deprem sonrası fonk-
siyonunu kısmen kaybeden çatısından aldığı yağmur 
suyu veya temelinden aldığı kapiler su ile oluşan ha-
sarlar minimal seviyededir. 
 
Yapı hasarı zemin kat ve birinci katta aşağıdaki gibi 
takip edilmektedir: 
 
Zemin katta kalınlıkları 40cm ile 60cm arasında de-
ğişen iç bölme duvarlarda yatay yük etkisinde olu-
şan herhangi bir çatlağa rastlanmamıştır. Ancak ser-
best yüzey suyunun yapı temelinde kısmen 

birikmesi ve kapiler etki ile zemin kat duvar harçla-
rında önemli bozulmalar gözlenmiştir. Dış duvarları 
yığma taş olan zemin katta iç duvarlar yığma tuğla-
dır ve oldukça özensiz bir iç duvar imalatı gözlen-
miştir. Zemin kat dış duvarlarında ise (duvar kalınlı-
ğı 60cm) hasar ağırlıklı olarak iki tiptedir. 
Bunlardan birincisi bina köşelerinde gözlenen açıl-
malar (dik birleşen duvarlar arasındaki açılmalar), 
ikincisi ise pencere üstlerinde gözlenen açılmalardır.  
Pencere üstlerindeki açılmalar yer yer kemerdeki ki-
lit taşının aşağıya kaymasına sebep olacak seviyeye 
ulaşmıştır.  İç veya dış duvarların hiçbirinde duvar 
düzlemine dik yüklemeden dolayı oluşan ve duvarda 
yatay takip edilen çatlak gözlenmemiştir. 
 
Birinci kat iç duvarlarında (duvar kalınlığı 17cm) 
düzlem içi yüklemeler neticesinde oluşan kayma 
çatlakları takip edilmemiştir. Ancak, duvar düzlemi-
ne dik hareketten dolayı döşeme seviyesinden 40-80 
cm yükseklikte yatay çatlaklar takip edilmiştir. Dış 
duvarlarda ise hasar üç kısımda incelenebilir. Önce-
likle köşe noktalarda birleşen duvarların bağlantı za-
fiyetinden dolayı düşey çatlaklar gözlenmiştir. Yapı 
cephesindeki yığma kolonların yine duvar düzlemi-
ne dik hareketinden dolayı döşeme hizalarında ve 
kolon yüksekliğinin yaklaşık yarısında yatay çatlak-
lar takip edilmiştir. Cephede çatı seviyesine ulaşıl-
dığında ise kemerler üzerine oturan duvarlarda düz-
lem içi hareketten dolayı oluşan diyagonal çatlaklar 
gözlenmiştir. 
 

2 SAHA ÇALIŞMALARI 
 
Proje kapsamında yapılan işleri iki ana grupta değer-
lendirmek gerekir. Birincisi sahada yapılan çalışma-
lar, ikincisi ise büro çalışmalarıdır. Aşağıda yapılan 
bu çalışmalar ve elde edilen veriler farklı başlıklar 
altında irdelenmiştir. 
 

2.1 Geoteknik İnceleme 

Yapının bulunduğu arazide 20m derinlikte kılıfsız 
sondaj ve SPT deneyi ile kayma dalgası hızı (Vs) 
ölçümleri yaptırılmıştır. Ayrıca kılıfsız sondajdan 
alınan numuneler üzerinde de laboratuar deneyleri 
yaptırılmıştır. 
 
Yapılan sismik ölçümlerde yüzeyden yaklaşık 5m 
derinliğe kadar Vs=200m/s, 5m den sonra 
Vs=450m/s değeri ölçülmüştür.  Kılıfsız sondajdan 
elde edilen veriler ışığında 0-5m aralığında siyah-
koyukahve renkli silt ve kil bileşenli çakıllı kum ni-
teliğinde kontrolsüz dolgu, 5m den sonraki derinlik-
lerde ise sarımsı-açıkkahve renkli az kumlu sert kı-
vamlı siltli kil tabakaları tesbit edilmiştir. Üst 
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tabakada SPT-N30 sayıları yaklaşık 15; 5m den son-
raki derinliklerde ise >50 değerindedir. Sondaj ku-
yusu yer altı su seviyesinin tesbiti amacıyla izlenmiş 
olup sondaj derinliğinde yer altı suyu bulunmamak-
tadır. 0-5m aralığında yatak katsayısı 
Ks=19800kN/m3, 5m den sonraki derinliklerde ise 
Ks=33000kN/3 olarak ölçülmüştür. 
 

2.2 Duvar Kayma Dayanımı Tesbiti 

Yığma yapıların duvarlarının taşıyabileceği en bü-
yük kayma, çekme ve basınç gerilmelerinin model-
leme ve analiz aşamalarından önce tesbit edilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla Tarihi Kocaeli Savcılık 
Binası zemin kat ve birinci kat duvarlarında kayma 
deneyleri yapılmış, elde edilen kayma değerlerinden 
hareketle ve “Fema 356 - Prestandard and 
Commentary for the Seismic Rehabilition of 
Buildings” standardı [1] kullanılarak yığma duvar-
lardaki basınç ve eğilme dayanımları ile elastisite 
modülü değerleri elde edilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Zemin Kat Duvar Kayma Deneyi 

 
Şekil 1’de zemin kat duvarında yapılan duvar kayma 
deney düzeneği gösterilmiştir. Şekil 1’deki I numara 
ile gösterilen 100kN kapasiteli hidrolik silindir ile 
yükleme yapılmış, II numara ile gösterilen yük hüc-
resi yardımıyla da yükün takibi yapılmıştır. III nu-
mara ile gösterilen deplasman ölçer aracılığıyla da 
tuğlanın kayması tesbit edilmiştir. Kayma testi yapı-
lan tuğlaların boyutları sürtünme yüzeylerinde (alt 
ve üst yüzeyler) 105*220mm; yükseklikleri ise 
60mm dir. Duvar harcının kayma gerilmesinde, de-
ney yapılan tuğla üzerinde bulunan düşey yük 
önemli bir parametredir. Fema 356 standardına göre 
duvar harcının kayma dayanımı aşağıdaki formül ile 
hesaplanmaktadır. 
 

0*2
στ −=

A
P

kayma               (1) 

 
Burada P tuğlaya deney esnasında uygulanan yatay 
yük, A tuğlanın bir yüzeyinin sürtünme alanı ve σ0  

ilgili tuğla üzerinde mevcut yüklerden dolayı oluşan 
normal gerilmeyi ifade etmektedir [1]. Denklem 1’ e 
göre yapılan hesaplamalar sonucunda zemin kat du-
varlarındaki harç kayma dayanımı τkayma=0.04MPa; 
birinci kat duvarlarında ise τkayma=0.26MPa dır. 
FEMA 356’da verilen yığma duvarların minimum 
mekanik özellikleri tablosu ve yukarıda verilen τkay-

ma değerleri birlikte kullanılarak, Tarihi Kocaeli 
Savcılık Binası Duvarları için zemin katta eğilmede 
çekme dayanımı f’r=0.05MPa, birinci katta ise 
f’r=0.14MPa olarak kabul edilmiştir. Sırasıyla zemin 
ve birinci katlardaki tuğla duvar basınç dayanımları 
f’m=1.0MPa ve f’m=6.0MP olarak kabul edilmiş; li-
neer elastik analizde kullanılmak üzere yine FEMA 
356’dan elde edilen elastisite modülleri ise zemin ve 
birinci kat için E=600MPa ve E=3000MPa’dır. Ana-
liz esnasında duvarlarda bu gerilme değerlerinin 
(kayma, eğilme, basınç) aşılması durumlarında du-
varda güçlendirme yapılmıştır. 
 

2.3 Hasar Rölevesinin Hazırlanması 

Yapının cephe duvarları ve iç bölme duvarlarında 
hasar rölevesi hazırlanmıştır. Hazırlanan hasar 
rölevesi Şekil 2 ve Şekil 3’de yalnızca cephe duvar-
ları için verilmiştir. Hazırlanan hasar rölevesi hem 
onarım esnasında hangi çatlağın ne şekilde tamir 
edileceğini göstermesi açısından hem de analiz neti-
cesinde bulunan ve kapasiteyi aşan gerilmelerin yer-
leri ile binadaki oluşan hasarın yerlerini karşılaştır-
mak açısından önemlidir. Bu sayede modelin 
doğruluğu ile ilgili yorum yapılabilmiştir. 
 
Hasar rölevesinin hazırlanması esnasında önce bütün 
duvarlar her iki taraflarından fotoğraflanmış, sonra 
bu duvarlardaki çatlaklara numaralar verilmiş ve 
çatlak genişlikleri ölçülerek kaydedilmiştir. 
 

3 ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER 
 
Yığma yapılarda, betonarme karkas yapıların aksine 
kütle bina yüksekliğince yaklaşık uniform olarak 
dağılmaktadır. Betonarme yapılarda kütlelerin kat 
hizalarında biriktiği kabulü ile “Eşdeğer Deprem 
Yükü Yöntemi” kullanılabilmesine rağmen, yığma 
yapılarda bu yöntemin kullanılması uygun değildir. 
Aşağıda detayları verilen analiz ve değerlendirme-
lerde “Tarihi Kocaeli Savcılık Binası” lineer elastik 
malzeme kullanılarak sonlu elemanlar yöntemi ile 
modellenmiş, mod birleştirme yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Bina ağırlıkları ve kütleleri sonlu eleman-
ların üzerlerinde ve planda ve düşeyde yayılı olarak 
tanımlanmıştır. Analiz esnasında sabit değerli 
(S(T)=2.5) tasarım depremi spektrum eğrisi kullanıl-
mıştır. Bina önem katsayısı (I), deprem bölge katsa-
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yıları (A0) ve hareketli yük katılım katsayıları (n) 
ABYYHY-98’de tanımlandığı şekliyle 1.4, 0.40, ve 
0.6 olarak kullanılmıştır [2]. Analiz kombinasyonları 
TS-500’de [3] tanımlandığı şekilde olup, hareketli 
yükler, rüzgar, kar ve ısıl yükler TS-498’de [4] ta-
nımlandığı gibidir. Faktörsüz düşey yükler etkisinde 
yapılan analizden her bir kattaki duvarların üzerinde 
oluşan normal gerilmeler (σ1.0G+1.0Q) elde edilmiş, 
sonra da bu duvarların kayma gerilmesi taşıma ka-
pasiteleri Denklem 2’ye göre hesaplanmıştır. 
 

QGkaymakapasite 0.10.1 ++= σττ            (2) 
 

3.1 Döşeme Modelleri 

Saha incelemesinde zemin kat tavanındaki döşeme-
nin yalnızca odaların içlerinde tekil olduğu ve tali 
kolonlara oturtulmuş olduğu, bir diğer deyişle kat 
döşemesinin duvarlarda sürekli olmamasından dola-
yı diyafram oluşturamayacağı bilgisine ulaşılmıştı. 
Ayrıca birinci kat tavanındaki ahşap döşeme de saha 
incelemesi esnasında çürümüş olduğu için çatı ile 
birlikte kaldırılmış durumdaydı. Sonuç olarak zemin 
ve birinci kat tavanlarında diyafram etkisi sağlana-
mamaktaydı. Duvarların hasarları ve kayma daya-
nımları incelendiğinde, iç bölme duvarların her iki 
katta da hasarsız olduğu ve özellikle birinci katta 
kayma dayanımlarının yüksek olduğu görülmüştür. 
Bu durumda kat hizalarında diyafram oluşturularak 
göreceli olarak güçlü olan duvarların yük paylaşı-
mında daha etkin hale gelmesinin sağlanması plan-
lanmıştır. Lineer elastik malzeme tanımı ile sonlu 
elemanlar modeli kurulan yapıda döşemeler de sonlu 
elemanlar ile modellenmiştir. Zemin kat tavanında 
düzlem içi deplasmanlar serbest bırakılmış, dolayı-
sıyla döşemede oluşan ve döşemeyi yırtmaya çalışan 
normal gerilmeler hesaplanmıştır. Birinci kat tava-
nında ise “döşemeler kendi düzlemleri içinde sonsuz 
rijittirler” tanımından hareketle diyafram tanımı ya-
pılmış ve deplasmanlar limitlenmiştir. Bu analizin 
neticesinde zemin kat döşemesinde oluşan çekme 
gerilmelerini taşıyabilecek sayı ve çapta cıvata kul-
lanılarak komşu döşemeler, duvarlar delinerek, bir-
birlerine bağlanmıştır. Plandaki bağlantı sıklıkları ve 
bağlantı detayları Şekil 4’de verilmiştir. 
 

3.2 Malzeme Karakteristikleri 

Tarihi Kocaeli Savcılık Binasının onarım ve güçlen-
dirmesi esnasında yeniden yapılacak birinci kat dö-
şemesinde C25 beton; zemin kat iç duvarlarının bir 
kısmında yapılacak püskürtme beton uygulamasında 
C35 beton; betonarme döşeme ve püskürtme beton 
uygulamalarında S420 kalitesinde donatı; zemin kat 
tavan döşemesinin sürekliliğini sağlamak amaçlı 

kullanılacak civatalarda S420 kalitesinde çelik; 
çekme ve/veya kayma dayanımının yetersiz olduğu 
tesbit edilen iç ve dış duvarlarda E=200GPa, 
σmax=2800MPa, σε=0.0065=1300MPa kalitesinde 
50mm genişlik ve 1.4mm kalınlığında karbon elyaf 
laminalar kullanılmıştır. 
 

3.3 Onarım ve Güçlendirme Yöntemi 

Tarihi Kocaeli Savcılık Binası güçlendirmesi için 
seçilen onarım ve güçlendirme yöntemi aşağıdaki 
ana başlıklar şeklinde sıralanabilir. 
 

Hasar rölevesinde yeri ve genişliği tanımlanan 
çatlakların çatlak genişliğine bağlı olarak 
(wcr>3mm) tamir harcı ile doldurma veya 
epoksi enjeksiyonu yöntemleri ile onarılması. 

 
Sıva yapılacak yüzeylerde, sıvanın yatay yük 

dayanımına olan pozitif katkısından fayda-
lanmak amacıyla, kireçsiz çimento harcı kul-
lanılması (sıvanın etkisi analizlerde dikkate 
alınmamıştır). 

 
Zemin kat duvarlarında serbest yüzey suyunun 

temele ulaşması ve kapiler olarak duvarlarda 
yükselerek harçları bozmasının engellenmesi, 
bu amaçla bina çevresine drenaj sistemi ku-
rulması. 

 
Zemin kat tavan döşemesinin rijit diyafram 

davranışı oluşturmak amaçlı bağlantılarının 
sağlanması; birinci kat tavanına betonarme 
döşeme imal edilmesi. (Her iki işlemde de 
amaç yüksek kapasiteli ve hasarsız iç duvar-
ların yük paylaşımına katılmasını sağlamak-
tır) 

 
Rijit diyafram kullanılarak kurulan modelin 

analizi neticesinde kayma dayanımı zafiyeti 
gösteren zemin kat iç duvarlarından bir kıs-
mının püskürtme beton ile (t=10cm) 
sandviçlenmesi ve duvar altı temel yapılması. 

 
Zemin kat ve birinci kat iç duvarlarında oluşan 

ve kapasiteyi aşan kayma ve çekme gerilme-
lerini taşımak amacıyla duvar yüzeylerine 
(gerekli yüzey hazırlaması yapıldıktan sonra) 
karbon elyaf (CFRP) yapıştırılması ve bunla-
rı döşemelere ankrajlanması. 

 
Zemin kat ve birinci kat dış duvarlarında kapa-

siteyi aşan kayma ve çekme gerilmelerini ta-
şımak amacıyla duvarlarda 5-10 mm spiral 
taş ile 100 mm derinliğinde yarıklar açılması. 
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Bu yarıkların içlerinin temizlenmesini taki-
ben epoksiye bulanmış CFRP laminaların bu 
yarıklara itilmesi ve epoksi kuruduktan sonra 
da yarıkların gizlenmesi amacıyla aslına uy-
gun malzemeden oluşturulacak macun ile ya-
rıkların doldurulması. 

 
3.4 Mimari Kısıtlar 

Tarihi yapılardaki güçlendirme çalışmalarının önün-
deki en önemli kısıt, mimariye uygun güçlendirme 
yönteminin bulunmasıdır.  Bazı durumlarda tarihi 
yapının yıkılarak yerine tarihi dokuya ve gabariye 
sadık kalarak yenisin yapılabilmesine karşın, bazı 
durumlarda yapısal müdahalelerin minimum seviye-
de olması gerekmektedir. 
 
Tarihi Kocaeli Savcılık Binasında da güçlendirme 
projesi hazırlanırken bina cephesinde herhangi bir 
değişiklik yapılamayacağı; dış duvarlarda harçlı 
imalatın olamayacağı; iç duvarlarda ise olası harçlı 
imalatların minimum seviyede tutulması talebi proje 
sorumlusu ve ilgili kamu kuruluşu tarafından belir-
tilmiştir.  Bu kısıtlar göz önüne alındığında yapının 
güçlendirmesi için harçlı imalat ile dış cephede ince 
yarıklar içerisine, iç duvarlarda da doğrudan yüzey-
lere yapıştırılacak karbon elyaf laminelerden fayda-
lanılma yoluna gidilmiştir. 
 

4 SONUÇLAR VE UYGULAMA 
PAFTALARININ HAZIRLANMASI 

 
Analiz neticesinde bulunan gerilmelerin duvar kapa-
sitesini aşması durumunda bu duvarların güçlendi-
rilmesi gerektiğine karar verilmiş, neticesinde de 
püskürtme beton veya karbon elyaf uygulaması için 
kapasite hesapları yapılmıştır. 
 

Hazırlanan yapısal restorasyon paftalarında öncelik-
le tüm cephelerde çatlak röleveleri verilmiş ve bun-
ların epoksili tamir harcı veya epoksi enjeksiyonuy-
la doldurulacak olanları belirtilmiştir. Zemin katta 
püskürtme beton ile kaplanacak duvar detayları ve 
duvar altı temel detayları verilmiş bütün bu işlem-
lerde kullanılacak malzeme karakteristikleri proje 
paftalarına işlenmiştir. 
 
Karbon elyaf kullanılarak güçlendirilecek olan cep-
he duvarları ve bazı iç bölme duvarlarda kullanıla-
cak elyafların özellikleri, her bir şeridin boyu ve yeri 
hem cephe çizimleri üstünde gösterilmiş, hem de 
kontrol kolaylığı açısından tablo halinde verilmiştir. 
 
Kapiler suyun duvar harcına verdiği zaraın en önem-
li göstergesi zemin kat duvarlarında elde edilen dü-
şük kayma dayanımı değerleridir. Yapılacak güçlen-
dirmenin olumsuz etkilenmesinin engellenmesi ve 
duvarların rezerv dayanımlarının daha fazla kayba 
uğramasının engellenmesi için bina çevresinde bir 
drenaj hattı oluşturulması da proje kapsamında öne-
rilmiştir. 
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Şekil 4. Zemin Kat Döşeme-Duvar-Döşeme Bağlantıları ve Bağlantı Detayı 
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Şekil 5. Püskürtme Beton-Duvar Bağlantı Detayı 
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