
1 GİRİŞ 

Mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi 
konusu bölgesel risklerin artması sebebiyle yeni bir 
boyut kazanmıştır. Mevcut deprem güvenliği belir-
leme yöntemlerinde kullanılan parametreler, yapılan 
ölçümler ve hesaplamalar bina bazında elde edilebi-
lecek doğruya en yakın sonuçları verebilecek şekilde 
geliştirilmişlerdir. 
Geniş alan deprem güvenliği tarama çalışmalarında 
bina sayısı on binlerle ifade edildiğinden doğruya en 
yakın sonuçları, az sayıda parametre ile kısa sürede 
verebilecek yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur. Bina 
bazında karar verebilen yöntemler doğruya yakın so-
nuçlar verebilmekle beraber ihtiyaç duydukları pa-
rametreler ve harcanan süre bakımından geniş alan 
deprem güvenliği tarama çalışmaları için kullanışlı 
olmamaktadırlar. 

ABD ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde 
geliştirilmiş olan tarama yöntemleri mevcuttur. Yapı 
stokunun oluşmasında bölgesel, sosyal ve tarihsel 
etkenlerin etkili olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda, söz konusu yöntemlerin Türkiye’deki yapı 
karakteristiğine uygun olmadığı için doğrudan uygu-
lanması mümkün olmamaktadır[1]. Bu sebeple yapı-
lan akademik çalışmalarla Türkiye şartlarına uygun 
olarak yeni yöntemler geliştirilmiş ve bazı mevcut 
yöntemler kalibre edilmişlerdir. Söz konusu yöntem-
lerde kullanılacak hesapların elle yapılması zaman 
kaybına ve hata ihtimalinin artmasına sebep olaca-
ğından kullanışlı olmamaktadır. Yapılardan elde edi-
len verilerin bilgisayar ortamında analiz edilmesi 
yöntemlerin hızlı ve güvenilir sonuçlar verebilmesi-
ne katkı sağlamaktadır. 
Geniş alan deprem güvenliği tarama çalışmaları için 
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Tespit Yöntemi”nin [2-6] “Bakırköy İlçesi Zemin 
Yapı Etkileşimine Bağlı Risk Analizi Araştırma Pro-
jesi”ndeki uygulaması [2–9] için BASIC program-
lama diliyle özel amaçlı bir yazılım geliştirilmiştir. 
Uygulamalar sırasındaki deneyimlere göre yazılımın 
amaca uygun çalışmakla birlikte, veri girişi, düzelt-
me, çizim ve raporlama seçeneklerinin yeni teknolo-
jilerin sunduğu imkânlara uygun olarak geliştirilme-
sine ihtiyaç duyulmuştur. 
 
 

2 GELİŞTİRİLEN YAZILIM 
 
Yazılımın ilk sürümünde bilgi girişi sıralı soru-cevap 
şeklinde ve yalnızca klavye yardımıyla yapılabilmek-
tedir (Şekil 1). 
 

 
 

Şekil 1. İlk sürümün bilgi giriş ekranı 

 
İlk sürümde röleve bilgilerinin girilmesi için önce-
likle yöntemde kullanılan yapısal elemanların sayıla-
rı ve eksenler arasındaki en büyük açıklıkların belir-
tilmesi gerekmektedir. Yapısal elemanların türleri, 
konumları, boyutları ve eksenler yazılımda tanım-
landıktan sonra çizim ekranında binanın kat planı 
şematik olarak kullanıcıya görüntülenmektedir. Çi-
zim ekranında farklı yapısal eleman türleri farklı 
renklerde olup yapısal eleman sayılarında olabilecek 
hataları azaltmak için kullanıcıya olanak sağlamak-
tadır(Şekil 2). 
 

 
 

Şekil 2. İlk sürümün çizim ekranı 

 
Girilen verilerin yöntem esaslarına uygun olarak 
analizi yapıldıktan sonra elde edilen bina ile ilgili 
rapor ASCII karakterleri içeren bir metin dosyası 
olarak oluşturulmaktadır. 

Yöntem için geliştirilen yazılımın ilk sürümü taşına-
bilir olup işletim sistemi kök dizinine dosya kurulu-
mu gerekmemektedir.  
Yazılımın ikinci sürümü Visual Basic 6.0 program-
lama diliyle geliştirilmiştir [10, 11]. Yazılım işletim 
sisteminin kök dizinine dosya yüklediğinden kuru-
lum işleminin yapılması gerekmektedir. Kullanıcı 
arabirimindeki formlar DURTES anket formundaki 
düzene sadık kalınarak tasarlanmıştır (Şekil 3). Veri 
girişi formların altında bulunan “İleri” ve “Geri” tuş-
ları ile sıralı olarak yapılabildiği gibi sol menüde bu-
lunan düğmeler yardımıyla sıradan bağımsız da yapı-
labilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. İkinci sürümün bilgi giriş ekranı 

 
Röleve bilgilerinin girilmesi için her yapısal eleman 
türüne ve eksenlere ait bilgi tabloları oluşturulmuş-
tur. Tablolar yeni eleman tanımlandıkça genişleyebi-
lecek şekilde tasarlanmışlardır (Şekil 4). İlk sürümde 
kullanılan yapısal eleman sayıları, tablolardaki ele-
man bilgilerine göre yazılım tarafından otomatik ola-
rak hesaplanmaktadır. 
 

 
 

Şekil 4. İlk sürümün kolon bilgi tablosu 

 



Geliştirilen yeni sürümün çizim ekranında yapısal 

elemanların kendi içlerinde ölçekli olarak görüntü-

lenmesini sağlayan alt programlar geliştirilmiştir 

(Şekil 5). Yapısal elemanların çizimleri dışında ayrı-

ca eleman isimleri ve boyutları da çizim ekranında 

görüntülenebilmektedir. Bu sayede modelleme aşa-

masında olabilecek kullanıcı hatalarının tümünün 

azaltılması amaçlanmaktadır. 
 

 
 

Şekil 5. İkinci sürümün çizim ekranı 

 
Analiz sonucu bina ile ilgili hazırlanan rapor otoma-
tik olarak MS Word yazılımında oluşturulabilmekte-
dir. Aks, kolon, perde duvar ve bölme duvar bilgi 
tablolarındaki veriler yazılımda geliştirilen alt prog-
ram aracılığıyla MS Excel yazılımına otomatik ola-
rak aktarılabilmektedir. Ayrıca yazılım kat planı çi-
ziminin AutoCAD yazılımında otomatik oluşturula-
bilmesine olanak sağlamaktadır. 
 
 

3 KARŞILAŞTIRMA VE SONUÇ 
 
Yazılımın ikinci sürümü ilk sürümün kullandığı veri 
dosyasıyla çalışabilmekte ayrıca ilk sürümün kulla-
nabileceği veri dosyaları oluşturabilmektedir. İkinci 
sürümde programlama dilinin sunduğu imkânlarla 
veri girişi ve düzeltme işlemleri daha hızlı olduğun-
dan kullanıcıya zaman kazandırmaktadır. İkinci sü-
rümde kat planı çizimi kendi içinde ölçekli olduğun-
dan ve yapısal elemanların isimlerini ve boyutlarını 
da içerdiğinden modellemede ilk sürüme göre hata 
ihtimali daha azdır. Geliştirilen alt programlar saye-
sinde yaygın olarak kullanılan yazılımlara veri üreti-
lebilmektedir. Puanlama ve röleve bilgilerinin girişi 
sırasında olabilecek mantıksal hatalara karşı hata ve 
uyarı mesajları ile kullanıcı yönlendirilmektedir.  
Yazılımın ilk sürümü sistem gereksinimlerinin dü-
şük ve dosya boyutunun küçük olması sebebiyle 
ikinci sürüme oranla daha hızlı çalışmakla beraber 
bu üstünlük ilk sürümün tercih edilmesini sağlaya-
cak kadar belirleyici değildir. Programlama dilinin 
sunmuş olduğu imkânlar sebebiyle veri girişi ve dü-
zeltme işlemleri ikinci sürüme göre daha yavaştır ve 

zaman kaybına sebep olmaktadır. İlk sürümün taşı-
nabilir olması ikinci sürüme göre en belirgin üstün-
lüğüdür.  
 
Hızlı durum tespit yönteminde kullanılan yazılım 
özel amaçlı olarak geliştirildiğinden yöntemin yar-
dımcı elemanı değil bir parçası olarak kabul edil-
mektedir. Bakırköy ilçesinde 10162 bina üzerindeki 
çalışmalarda elde edilen deneyimlere göre yöntemde 
kullanılan yazılımın ikinci sürümü geliştirilmiştir. 
İlk sürüme göre kullanıcı dostu olarak tasarlanan bu 
sürüm araziden toplanan verilerin bilgisayar ortamı-
na aktarılmasındaki zaman kaybını ve kullanıcı kay-
naklı hata ihtimalini azaltmaktadır. Bu sayede yön-
temin daha kısa sürede daha az hata ile uygu-
lanmasına imkân sağlamaktadır. 
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