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Her binaya uygulanabilecek “gömlek kumaşı inceliğindeki 
karbon lifli polimerler” veya “öndökümlü betonarme 
panellerle” betonarme binalardaki tuğla duvarları depreme 
karşı güvenli hale getiriyor.

ODTÜ’den bina güçlendirme teknolojileri

O
DTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
son 10 yılda yürütülen araştırmalar 
sonunda, betonarme binalardaki tuğla 
duvarları “gömlek kumaşı inceliğindeki 

karbon lifli polimerler” veya “öndökümlü 
betonarme panellerle” depreme karşı 
güvenli hale getiren yöntemler geliştirildi.  
Mevcut güçlendirme yöntemlerinde, tuğla 
duvarlı çerçevelerin betonla güçlendirilmesi 
için binanın boşaltılması gerekirken, bu 
yöntemler, ev sahiplerine sadece boya-
badana kadar rahatsızlık verdiğinden her 
binaya uygulanabilecek özellik taşıyor.  Ulusal 
ve uluslararası platformlarda yayınlanan 
çalışma küresel ölçekte deprem mühendisliği 
camiasında yaygın kabul gördü.
 
ODTÜ’nün, İstanbul Teknik, Boğaziçi ile 
Kocaeli üniversitesinden araştırmacılar, 
NATO ve TÜBİTAK gibi kurumların desteğiyle 
çalışmalara başladığını anlatan ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Güney Özcebe, kullanımda olan 
binaların güçlendirilmesini mümkün 
kılmak için uygulanması kolay, ekonomik 
ve kullanıcılar tarafından kabul edilebilecek 
yöntemlerin geliştirilmesi gerekliliğine dikkati 
çekti. 

Gömlek kumaşı inceliğindeki karbon 
lifli polimerler
Özcebe, araştırma ekiplerinin bina 
güçlendirmesinde geliştirdiği ilk çalışmanın 
karbon lifli polimer adı verilen ince ancak çok 
güçlü bir ileri teknoloji ürününü kullanılarak 
yapılardaki tuğla duvarların dayanımlarının 
artırılmasına ve depremler sırasındaki 
bütünlüklerinin korunmasına yönelik 
olduğunu bildirdi. Gömlek kumaşı kadar ince 
bu malzemenin makasla kesilip duvarlara 
uygulanmasının ardından bir çelik levha gibi 
katılaştığını ve pekleştiğini belirten Özcebe, şu 
bilgiyi verdi: 

“Binanın ileri geri sarsılması ile odalar 
arasındaki tuğla dolgu duvarlar, koz 
helva gibi ezilebilir ve patlayarak 
çökebilir, insanları öldürebilir. 
Bunu engellemek için yapının ileri geri 
oynamasını (ötelenmesini) azaltmak, 
yani rijitliğini artırmak gerekiyor. İşte 
karbon lifli polimerlerle güçlendirilen 
tuğla duvarlar bunu sağlıyor.”

Karbon lifli polimerlerle yapılacak 
güçlendirmenin oldukça kolay 
uygulanabildiği, bu sayede sonuncusunu 
Van’da meydana gelen depremde 
görülen türde toptan göçmelerin 
önüne kesinlikle geçilebileceğine 
işaret eden Özcebe, tüm güçlendirme 
çalışmalarında olduğu gibi bu 
güçlendirme yönteminde de tekniğin 
gereklerine uygun olmadan yapılacak 
uygulamaların yarardan çok zarar 
getireceğini vurguladı.

 “Öndökümlü yüksek dayanımlı betonarme 
paneller de binayı güçlendiriyor”
Aynı proje kapsamında yürütülen diğer bir 
araştırmada da kullanımdaki mevcut yapıların 
güçlendirilmesine yönelik olarak tamamıyla 
yerli imkânlar kullanarak alternatif bir yöntem 
daha geliştirildi. Özcebe, Prof. Dr. Tuğrul 
Tankut yönetiminde yürütülen bu çalışmada da, 
mevcut yapılardaki tuğla duvarların güçlendirilip 
depremler sırasında hem yük taşıyıcı, hem de 
yapının rijitliğini artırıcı elemanlar olarak yapısal 
sistemle bütünleştirilmesinin hedeflendiğini 
belirtti.
Bu yöntemde bölme duvarların öndökümlü 
ve yüksek dayanımlı betonarme panellerle 
güçlendirilmesinin amaçlandığına değinen 
Özcebe, uygulamanın binanın boşaltılmadan 
yapılabilmesinin temel hedef olduğunu söyledi. 
Tercihen bir öndökümlü beton tesisinde imal 
edilecek betonarme paneller, yapının önceden 
belirlenen tuğla duvarlarının üzerine parça parça 
monte ediliyor.
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