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ÖZET  

HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE 

BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ 

 

Deprem zararlarını azaltma stratejilerinin çekirdek kısmını oluşturan, mevcut yapıların 

deprem güvenliğinin belirlenmesi konusu kendine özgü şartlar sebebiyle yeni 

yaklaşımlar, yöntemler ve araçlar gerektirmektedir. Kısa sürede doğruya en yakın 

sonuçları elde etmeyi amaçlayan bu yöntemlerin hesap adımlarının fazlalığı ve 

karmaşıklığı nedeniyle yardımcı yazılımlar geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mevcut çalışmada “Hızlı Durum Tespit Yöntemi (DURTES)” yazılımı için bilgi giriş, 

raporlama ve çizim modülleri geliştirilmiştir. Geliştirilen modüllerle puanlama ve 

röleve bilgilerinin girişinde harcanan süre azalmış, raporlama ve çizim seçenekleri 

geliştirilmiş, kullanım kolaylığı ve farklı yazılımlarla etkileşim sağlanmıştır. 

Oluşturulan data dosyası mevcut yazılımda da kullanılabilmektedir. 
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SUMMARY 

DEVELOPING A RAPID ANALYSIS TECHNIQUE AND 

RELATED SOFTWARE  

 

The topic of the determination of the earthquake safety of the buildings on earthquake 

hazard mitigation plan requires new approaches, methods and tools because of its 

specific conditions. Because these methods, intending to obtain the most accurate 

results in short time, have a great number of analyze operations and complexity, it is 

necessary to develop new software. In this work, data entry, report and drawing 

modules were developed for the “Rapid Analysis Technique (DURTES)” software. 

With the developed modules the time spent on the data entry is lowered, new report and 

drawing options were developed and interaction is obtained by ease of use and different 

software. Saved data file can be used with the existing software. Time required input of 

the data is minimized by adding a new modules. Furthermore drawing options are added 

by providing easy use. 
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 1. GİRİŞ 

Türkiye’de çeşitli sebeplerle 1940’lı yıllarda başlayan hızlı nüfus yığılmaları ile artan 

konut talebi plansız ve jeofizik, geoteknik açıdan uygun olmayan bölgelerde de 

yapılaşmaya sebep olmuştur. Plansız yapılaşma denetimden uzak olduğundan söz 

konusu yapıların pek çoğu mühendislik hizmeti de almamıştır. Çoğunluğu yeterli 

niteliklere sahip olmayan bu yapılar için çeşitli çıkar hesaplarıyla af yasaları 

çıkarılmıştır. Çıkarılan af yasaları hem toplumda adalete olan güveni sarsmış hem de 

ruhsat, iskân gibi bilimsel temellere dayanan kavramların gereksiz bürokratik engeller 

olarak algılanmasına sebep olmuştur. Bu durumun etkileri mühendislik hizmeti alan 

yapılarda da görülmüştür. 1975 öncesinde yeterli bir deprem yönetmeliği 

bulunmadığından, sonraki dönemde ise var olan yönetmelik gerektiği gibi 

uygulanmadığından mevcut yapıların büyük çoğunluğu depreme karşı risk içermektedir. 

Ülkenin yaşadığı hızlı ama sağlıksız sosyal ve ahlaki değişimlerin yanında 

bilimsellikten uzak uygulamaların sebep olduğu riskler 90’lı yıllardaki depremlerde 

yaşanan büyük kayıplarla kendini göstermiştir. 

 

1999 yılında yaşanan depremlerdeki ağır kayıpların ardından yapı denetimine yasal 

düzenlemeler getirilmiştir. Yapı denetim sistemi öngörüldüğü kadar sağlıklı işlemese de 

1999 depremlerinden sonra yapılan ruhsatlı yapıların, depremlerin öncesinde yapılan ve 

denetim görmeyen binalara oranla daha az risk içerdikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla 

yapı stoku yenilendikçe deprem riski de azalmaktadır. Deprem bölgelerinde bulunan ve 

büyük bölümünün depreme karşı yeterli güvenliği sağlamadığı bilinen mevcut yapı 

stokunun hizmet ömrünü tamamlaması sonucunda yenilenmesi uzun zaman alacaktır. 

Bu sebeple deprem bölgelerinde bulunan yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesi 

ve gerekli görülenlerin yeniden inşa ya da onarım/güçlendirme yapılarak mevcut yapı 

stokunun deprem güvenliğinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 

Deprem güvenliği şüpheli olan yapı stokundaki yapıların sayısı milyonlarla ifade 

edilmektedir. Değerlendirilmesi gereken yapı miktarı göz önüne alındığında en az 
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parametre ile güvenilir ve hızlı sonuçlar verecek yeni değerlendirme yöntemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Ulusal Deprem Konseyi’nin 2002 yılında yayımladığı Deprem Zararlarını Azaltma 

Ulusal Stratejisi’ne göre ABD ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde geliştirilmiş 

tarama yöntemlerinin hiçbiri Türkiye koşullarına uygun değildir ve doğrudan 

uygulanması da mümkün değildir. Bu sebeple Türkiye’deki yerel koşullar, yapım 

yöntem ve alışkanlıklarıyla yapısal karakteristikler de göz önüne alınarak geçmiş 

depremlerde toplanmış verilerle kalibre ve test edilmiş tarama yöntemlerinin 

geliştirilmesi gerektiği de söz konusu çalışmada vurgulanmıştır. 

 

Mevcut tez çalışmasının literatür taramasında Türkiye şartlarına uygun olarak 

geliştirilmiş veya kalibre edilmiş yöntemler ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan “Hızlı 

Durum Tespit Yöntemi”nin temel esasları 1992 Erzincan depreminde belirlenmiş ve 

yöntemde kullanılan risk puanları takip eden yıllardaki depremlerde elde edilen verilerle 

kalibre edilerek 2002 yılında “Bakırköy İlçesi Zemin Yapı Etkileşimine Bağlı Risk 

Analizi Araştırma Projesi”nde uygulanmıştır. 

 

Söz konusu yöntemlerde kullanılacak hesapların elle yapılması kullanışlı değildir. 

Yöntemlerin hızlı ve güvenilir sonuçlar verebilmesi için yapılardan elde edilen verilerin 

bilgisayar ortamında analiz edilmesi gerekmektedir. 

 

“Hızlı Durum Tespit Yöntemi” yapıya etkiyen taban kesme kuvveti ve yapının taban 

kesme kuvveti kapasitesini de hesaplayarak yapıdan elde edilen 100’e yakın parametre 

ile risk analizi yapmaktadır. Bu derece karmaşık hesapları barındıran yöntemin sonuç 

verebilmesi için yönteme özgü olarak hazırlanmış özel amaçlı bir bilgisayar programına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yöntemin Bakırköy ilçesindeki uygulamaları sırasında BASIC 

diliyle özel amaçlı bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım hızlı ve doğru 

hesaplar yapmakla birlikte kullanılan programlama dilinin sunduğu imkânlar sebebiyle 

bilgi giriş, düzenleme ve raporlama seçenekleri yeterince kullanışlı değildir ve zaman 

kaybına sebep olmaktadır. 
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Mevcut çalışmada “Hızlı Durum Tespit Yöntemi” için yeni bir yazılım geliştirilmiştir. 

Söz konusu yazılım BASIC dili ile geliştirilmiş olan yazılımla aynı veri dosyalarını 

kullanabilmekle beraber daha hızlı bilgi giriş-düzeltme ve gelişmiş raporlama 

seçenekleri sunmakta ve farklı yazılımlara veri üretebilmektedir. 

 

Her ne kadar Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi’nde kaçak yapıların yoğun 

olduğu bölgelerde bina bazında analiz yerine bölgesel analizin daha uygun olabileceği 

görüşü belirtilse de söz konusu yapıların durum tespiti büyük bütçeler gerektirmediği de 

göz önüne alındığında bina bazında analiz, gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiğinden 

daha uygundur. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. İSTANBUL DEPREM MASTER PLANINDA ÖNERİLEN YÖNTEMLER 

Yapıların deprem dayanımlarının incelenmesi konusu İstanbul Deprem Master Planı’nın 

çekirdek kısmını oluşturmaktadır. İncelenmesi hedeflenen bina sayısının çok fazla 

olması ve bunların önemli bir kısmının mühendislik hizmeti görmemiş olması sebebiyle 

çok ayrıntılı inceleme yöntemlerinin kullanılmasının doğru olmayacağı düşünülmüştür. 

Bu sebeple ayrıntıları artan kademeli değerlendirme yöntemi benimsenmiştir. 

 

Kademeli Değerlendirme 3 kısımdan oluşmaktadır: 

 

1. Kademe: Sokak Taraması 

2. Kademe: Ön değerlendirme 

3. Kademe: Kapsamlı Değerlendirme 

 

Her değerlendirme kademesi için Master Plan dâhilindeki üniversiteler tarafından 

değişik değerlendirme yöntemleri geliştirilmiş ve önerilmiştir. Söz konusu yöntemler 

kullanılabilir duruma getirilmek için Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 

uygulanmakta ve yöntemler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

İstanbul Deprem Master Planı’nda Türkiye’deki yapılar kullanım amacı, yapı tipleri ve 

türlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 

 

a) 1–7 katlı betonarme binalar 

b) 1–5 katlı yığma binalar 

c) 8 ve daha fazla katlı yüksek binalar (konut blokları ve iş merkezleri) 

d) Okullar, hastaneler ve itfaiye binaları (önemli yapılar) 

e) Diğer kamu binaları 

f) Basit sanayi yapıları (organize sanayi, 1–2 katlı betonarme, prefabrik, çelik) 
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g) Sanayi tesisleri (fabrikalar) 

h) Stratejik yapılar 

i) Tehlikeli yapılar (depolama tesisleri, vb.) 

j) Köprüler 

k) Ahşap yapılar 

l) Altyapı şebekeleri 

m) Kültür varlıkları 

 

İstanbul’daki mevcut yapı stokunun dağılımı ve nitelikleri sebebiyle (a) - (f) türü 

yapıların kademeli değerlendirme yöntemleriyle incelenmesi uygun görülmüştür. Söz 

konusu yapı türleri için kullanılacak değerlendirme kademeleri Tablo 2.1’deki gibi 

önerilmiştir.  

Tablo 2.1: Yapı türüne bağlı olarak değerlendirme seviyeleri 

Yapı Türü 
1. Kademe 

(Sokak Taraması) 
2. Kademe 

(Ön Değerlendirme) 
3. Kademe 

(Kapsamlı Değerlendirme) 

(a)    

(b)    

(c)    

(d)    

(e)    

(f)    

 

Sekiz kat veya daha yüksek binalar mühendislik hizmeti görmüş ve projeleri elde 

edilebilir kabul edildiklerinden Sokak Taraması ve Ön Değerlendirme yöntemlerinin bu 

yapılarda uygulanmaması, yalnızca kapsamlı değerlendirmeyi içeren üçüncü kademenin 

uygulanması uygun görülmüştür. 

 

Normal binalardan daha yüksek deprem performansına sahip olması beklenen okullar, 

hastaneler ve itfaiye tesisleri gibi yapı önem katsayısı yüksek binalara da doğrudan 

Kapsamlı Değerlendirmenin uygulanması uygun görülmüştür. 

 

Sanayi tesisleri, stratejik yapılar, tehlikeli yapılar, köprüler, alt yapı şebekeleri ve kültür 

varlıkları özel yapılar olduğundan farklı ölçütlere göre değerlendirilmesi uygun 

görülmüştür. Ahşap yapılar için ise hem sayılarının az hem de deprem zararı oluşturma 

olasılığı düşük olduğundan özel bir değerlendirme yöntemi geliştirilmemiştir. Ancak 
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Birinci Kademe Değerlendirme için BÜ-YTÜ çalışma grubu tarafından önerilen 

yöntemin ahşap yapılar için de uygulanabilirliği vardır. 

2.1.1 Birinci Kademe Değerlendirme (Sokak Taraması) 

Binaların içine girmeden, dışarıdan basitçe gözlenebilen ölçütlerle deprem riski 

açısından sıralama yapılması, riskli görülen bina sayısının ve kent içindeki dağılımının 

tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Sokak Taraması için binalardan toplanacak verilerin 

formu Tablo 2.2’de verilmiştir. Buna göre bir kişi tarafından bir binada söz konusu 

bilgilerin toplanmasının ortalama 15 dakika süreceği tahmin öngörülmüştür. 

Tablo 2.2: İDMP birinci kademe bina puanlama formu 

 

FORM 1: SOKAK BİLGİLERİ (Ekip başkanı tarafından doldurulacaktır) 

Sokak Adı  

Mahalle  

İlçe  

Coğrafi Koordinat 1 Kuzey: Doğu:  

Coğrafi Koordinat 2 Kuzey: Doğu:  

Hız Bölgesi I  II  III  

Not: Coğrafi koordinatlar sokağın iki ucunda alınacaktır. 

FORM 2: GENEL BİNA BİLGİSİ 

Kapı No: Betonarme  Yığma  Karma  

Bina türü betonarme ise FORM 3, yığma veya karma ise FORM 4 doldurulacaktır. 

 

FORM 3: BETONARME BİNA BİLGİLERİ 

Kat Adedi (Bodrum Dâhil)  

Yumuşak Kat: Yok  Var   

Ağır Çıkmalar: Yok  Var   

Görünen Kalite: İyi  Orta  Kötü  

Kısa Kolonlar: Yok  Var   

Çarpışma Etkisi: Yok  Var   

Tepe/Yamaç Etkisi: Yok  Var   

FORM 4: YIĞMA VE KARMA BİNA BİLGİLERİ 

Kat Adedi (Bodrum Dâhil)  

Görünen Kalite İyi  Orta  Kötü  

Duvar Boşluk Oranı Az  Orta  Çok  

Duvar Boşluk Düzeni Düzenli  Az Düzenli  Düzensiz  

Çarpışma Etkisi Yok  Var   
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2.1.1.1 Yöntem I – II: ODTÜ 

Birinci Kademe Değerlendirme için Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 1–7 katlı 

betonarme binalar ve 1–5 katlı yığma veya karma binalar için ayrı yöntemler 

önerilmiştir. Yöntemlerin yaklaşımları benzer olmakla beraber farklı yapısal sistemlerde 

uygulanacağından “Birinci Kademe Bina Puanlama Formu” (Tablo 2.2) ile gelen 

bilgilerden uygun olanları kullanılarak puanlama yapılır (Tablo 2.3). Puanlamada 

kullanılacak olumsuzluk puanları ve katsayılar da farklıdır. Söz konusu değerler 

istatistiksel yöntemlerle belirlenmiştir. 

Tablo 2.3: ODTÜ sokak taraması yöntemlerinde kullanılan ölçütler 

Ölçütler 
1–7 katlı 

Betonarme Binalar 
1–5 katlı 

Yığma veya Karma Binalar 

Kat Adedi   

Yumuşak Kat   

Ağır Çıkmalar   

Görünen Yapı Kalitesi   

Duvar Boşluk Oranı   

Duvar Boşluk Düzeni   

Kısa Kolon   

Çarpışma Etkisi   

Tepe-Yamaç Etkisi   

Yerel Zemin Koşulları ve Deprem Etkisi   

2.1.1.2 Yöntem III: BÜ-YTÜ 

Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi çalışma grubunca Sokak Taraması 

için önerilen yöntemde kullanılacak bilgiler ODTÜ yöntemlerine göre farklılıklar 

göstermektedir. 

 

1. Adres ve koordinatı 

2. Binanın cepheden çekilmiş elektronik fotoğrafı 

3. Yaklaşık oturma alanı 

4. Kat sayısı 

5. Görünen inşaat kalitesi 

6. Bitişik veya ayrık nizamda olması durumu 

7. Bitişik nizamda ise, 

a. Binanın köşede olup olmadığı 

b. Bina betonarme ise kat seviyelerinin farklı olup olmadığı 

8. Binanın ana taşıyıcı sistemi 
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9. Betonarme binalarda: 

a. Zayıf kat olup olmadığı 

b. Cephede kısa kolon olup olmadığı 

c. Cephe kolonlarının zemin katta konsollara oturup oturmadığı 

10. Yığma-kâgir ve ahşap binalarda: 

a. Cephe duvarlarında duvar boşluk oranı seviyesi 

b. Cephe duvarlarında duvar boşluklarının düzenli olup olmadığı 

2.1.2. İkinci Kademe Değerlendirme 

2.1.2.1. Yöntem I: (1–7 Katlı Betonarme Binalar İçin) - ODTÜ  

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nce 1–7 katlı betonarme binalar için önerilen ilk 

yöntemde amaç “Can Güvenliği” ve “Hemen Kullanılabilirlik” performans düzeylerini 

göz önüne alarak binaları, “Güvenli/Yeterli”, “Güvensiz/Yetersiz” veya “Ara Bölgede” 

şeklinde üç sınıfa ayırmaktır. Can Güvenliği Performans Seviyesi; Ağır hasara uğrama 

veya çökme durumu, Hemen Kullanılabilirlik Performans Seviyesi ise; hasarsız, hafif 

veya orta hasar görme durumu olarak tanımlanmaktadır. 

 

Yöntemin kullanılabilmesi için; 

 

a. Binanın kat sayısı, 

b. Kat alanları, 

c. Kat yükseklikleri, 

d. Kritik kat kolonlarının boyutları ve konumları, 

e. Kritik kat perde duvarlarının boyutları ve konumları, 

f. Kritik kat bölme duvarlarının boyutları ve konumları, 

g. Yerel zemin koşulları ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Söz konusu yöntemde uzun kenarının kısa kenarına oranı 7’den küçük olan düşey 

taşıyıcı elemanlar “Kolon”, 7’den büyük olanlar ise “Perde” olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre kolon ve perdelerin eylemsizlik momentleri kullanılarak Minimum 

“Normalize Edilmiş Yatay Rijitlik İndeksi”(mnlstfi), kolon, perde ile kolondan kolona 
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giden, kapı ve pencere boşluğu bölme duvarların alanları kullanılarak binanın taban 

kesme kuvvetini temsil eden “Minimum Normalize Edilmiş Yatay Dayanım İndeksi” 

(mnlsi) hesaplanır. 

 

Minimum Normalize Edilmiş Yatay Dayanım İndeksi hesaplanırken kare kolonların 

alanlarının 1/2’si, dikdörtgen kolonların ise ekseni doğrultusunda alanının 2/3’ü, 

eksenine dik doğrultuda alanının 1/3’ü ile hesap yapılmaktadır. Perde ve bölme 

duvarların ise yalnızca eksenleri doğrultusunda taban kesme kuvveti taşıdıkları kabul 

edildiğinden eksenlerine dik doğrultuda hesaba katılmamaktadırlar. Ayrıca bölme 

duvarların, aynı alana sahip perde duvarın %10’u kadar kesme kapasitesi olduğu 

varsayılmaktadır. 

 

Yöntemde ayrıca zemin kat rijitliğinin bir üst katın rijitliğine oranını ifade eden 

“Yumuşak Kat İndeksi” ile her bir kattaki çıkma alanlarının toplamının, zemin kat 

alanına oranı olarak tanımlanan “Çıkma Oranı” hesaplanır. 

 

JICA raporlarında verilen zemin haritası ve binaların koordinatları kullanılarak binanın 

bulunduğu zemin türü ve fay hattına olan mesafesi belirlenmektedir. 

 

Söz konusu yöntemde binadan gelen ölçüm bilgileriyle elde edilen; 

 

a) Kat Sayısı 

b) Minimum Normalize Edilmiş Yatay Rijitlik İndeksi 

c) Minimum Normalize Edilmiş Yatay Dayanım İndeksi 

d) Normalize Edilmiş Çerçeve Süreklilik Puanı 

e) Yumuşak Kat İndeksi 

f) Çıkma oranı 

g) Zemin türü ve fay hattına olan mesafesi 

 

ölçütleri kullanılarak binanın güvenlik seviyesi belirlenmektedir. Yönteme göre “Ara 

Bölgede” yer alan yapıların daha ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesinin daha 

uygun olduğu belirtilmiştir. 
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2.1.2.2. Yöntem II: (1–5 Katlı Betonarme Binalar İçin) - İTÜ  

5 kata kadar olan betonarme binalar için İstanbul Teknik Üniversitesi’nce önerilen bu 

yöntemde binalar hakkında; 

 

 Güçlendirmeye yönelik ayrıntılı bir incelemeye gerek olup olmadığı, 

 Toptan göçmeye karşı önlem almanın gerekliliği ve yeterliliği, 

 Güçlendirme maliyetine değip değmeyeceği 

 

konularında karar verilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Yöntemin kullanılabilmesi için; 

 

a. Binanın kat sayısı 

b. Kat yükseklikleri 

c. Kritik kat kolonlarının boyutları ve konumları 

d. Kritik kat perde duvarlarının boyutları ve konumları 

e. Kritik kat bölme duvarlarının boyutları ve konumları 

f. Kritik kat kirişlerinin boyutları ve konumları 

g. Döşeme boyutları ve boşlukları 

h. Kaplama bilgileri 

i. Varsa hasar, çatlaklar ve bunların türü 

j. Donatı kalitesi, donatı yerleşimi, sıva ve pas payı kalınlıkları 

k. Yerel zemin koşulları ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Söz konusu yöntemde binaların beton basınç dayanımının MPa8.210ƒcd  , kolon 

boyuna donatılarının (0.008~0.01)Ac olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımlar ve 

araziden gelen bilgiler kullanılarak binalara etkimesi öngörülen eğilme momenti, 

eksenel kuvvet ve kesme kuvveti ile birlikte bu kuvvetlere karşılık gelen mevcut 

kapasite hesaplanmaktadır. Etkimesi öngörülen yüklerle, kapasite karşılaştırması 

yapılarak binalar hakkında karar verilmektedir. 
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2.1.2.3. Yöntem III: (Deprem Güvenliği Tarama Yöntemi) - İTÜ  

Taşıyıcı sistemi betonarme çerçevelerde ve/veya betonarme perdelerden oluşan, bodrum 

kat hariç 1–6 kat arası olan binalarda uygulanması önerilen bir hızlı tarama yöntemidir. 

Japon Sismik İndeks Yöntemi’nin Türkiye koşullarına uyarlanması ile geliştirilen bu 

yöntemde amaç binaların ayrıntılı değerlendirmesi için öncelik sıralaması yapmaktır. 

 

Yöntemin kullanılabilmesi için; 

 

a. Binanın yaşı 

b. Binanın kat sayısı 

c. Kat yükseklikleri 

d. Kritik kat kolonlarının boyutları ve konumları 

e. Kritik kat perde duvarlarının boyutları ve konumları 

f. Kritik kat bölme duvarlarının boyutları ve konumları 

g. Kritik kat kirişlerinin boyutları ve konumları 

h. Döşeme boyutları ve boşlukları 

i. Döşeme ve kaplama kalınlıkları 

j. Varsa hasar, çatlaklar, bunların türü ve yangın geçirip geçirmediği 

k. Donatı kalitesi, donatı yerleşimi, sıva ve pas payı kalınlıkları 

l. Yerel zemin koşulları ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Buna göre bir karşılaştırma indeksi ile performans indeksi hesaplanmakta ve bu değerler 

kullanılarak karar verilmektedir. Karşılaştırma indeksi binanın bulunduğu deprem 

bölgesi, zemin sınıfı, kullanım amacı ve ana karşılaştırma indeksi kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Performans indeksi ise binanın yaşı, kat sayısı, fiziksel özellikleri, 

geometrisi, yapısal düzensizlikleri, hasar durumu, yangın geçirmiş olup olmadığı ve 

taşıma gücüne ek olarak, taşıyıcı elemanların sünekliğine bağlı davranış katsayısı ve yer 

değiştirme uyum katsayıları kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 

Yöntemde kullanılan bazı kat sayıların kalibrasyonunun Zeytinburnu Pilot Projesi’nde 

yapılması öngörülmüştür. 
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2.1.2.4. Yöntem IV: BÜ – YTÜ 

Bodrum hariç en fazla 6 kat olan, taşıyıcı sistemi sadece betonarme çerçevelerden 

oluşan binalara uygulanmak üzere geliştirilen “Yer Değiştirmeye Göre Performans 

Değerlendirme Yöntemi”, prensip olarak sadece zemin katla ilgili taşıyıcı sistem 

bilgilerinden yararlanılarak yapılan yaklaşık, ancak kendi içinde tutarlı bir nonlineer 

“itme analizi (pushover analizi)”ne dayanmaktadır (İDMP 2003). 

 

İtme analizi ile ilgili olarak yapılan varsayımlar şunlardır: 

 

1. Bütün itme analizi adımlarında taşıyıcı sistemin yer değiştirme profilinin ve 

aynı zamanda birinci doğal titreşim mod şeklinin doğrusal (ters üçgen) olduğu 

varsayılmaktadır. 

2. Plastik mafsalların sadece kolon uçlarında oluşacağı varsayılmaktadır. Bu 

varsayım, deprem yer değiştirme isteminin kestirilmesi açısından güvenli 

taraftadır ve ayrıca Türkiye’deki depremlerde gözlenen yapı davranışı ile 

uyumludur. 

3. Kolonlardaki plastik mafsalların davranışı elasto-plastik olarak varsayılacaktır. 

Plastik mafsal boyu, kesitin çalışan yüksekliği olarak alınmaktadır. 

4. Donatıların kolonların köşelerine yerleştirildiği ve donatı oranının %0.8 – %1 

olduğu varsayılmaktadır. 

5. Kolonlarda beton basınç dayanımı olarak ortalama 12 MPa alınmaktadır. 

6. Kolonlarda sargısız beton davranışına karşı gelen klasik beton modeli 

(maksimum basınç şekil değiştirmesi 0.004 alınmak kaydıyla Hognestadt 

modeli) esas alınmaktadır; betondaki maksimum gerilmeye (basınç 

dayanımına) karşı gelen beton basınç şekil değiştirmesi ise 0.002 olarak 

alınmaktadır. 

7. Plastik mafsalların oluşmasında, kolonlardaki eksenel kuvvetlerin göz önüne 

alınması için “doğrusallaştırılmış akma çizgileri” kullanılmaktadır. İtme 

analizinin başlangıç adımı için kolon eksenel kuvvetleri, yük etki alanlarına ve 

kat başına ortalama 10 kN/m
2
’lik yayılı yüke göre hesaplanmaktadır. İtme 

analizi sırasında kolon eksenel kuvvetlerinde meydana gelen artım veya 

azalımlar, taban devrilme momentinin artımından yaklaşık olarak hesaplanarak 

göz önüne alınmaktadır. 
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8. İtme analizinin her adımında zemin kat yer değiştirmesi ile taban kesme 

kuvveti arasındaki ilişki, yaklaşık olarak Muto Yöntemi ile hesaplanmaktadır. 

Bu yöntemin kullanılmasının başlıca nedeni, sadece zemin kata ait taşıyıcı 

sistem verilerinin yer değiştirme ve kesit tesiri hesapları için yeterli olmasıdır. 

Bu hesapta, etkin (çatlamış) kesit rijitlikleri olarak kolonların ve zemin kat 

tavanı kirişlerinin brüt kesit rijitliklerinin yarısı kullanılacaktır. Dolgu 

duvarlarının etkisi ihmal edilmektedir. Ancak dolgu duvarları nedeni ile kısa 

kolon durumuna dönüşmüş olan kolonlarda, etkin yüksekliler kullanılarak kısa 

kolon etkileri göz önüne alınabilmektedir. 

2.1.2.5. Yöntem V: (1–7 Katlı Betonarme Binalar İçin) - ODTÜ 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından 7 kata kadar olan betonarme binalar için 

önerilen ikinci yöntemde sistemin göçme mekanizmasına göre hesap yapılarak “Can 

Güvenliği” ve “Göçme” dayanım sınır durumlarına göre karar verilmesi 

amaçlanmaktadır. Zemin kat taşıyıcı sistem planı ile zemin katta bulunan kolon, perde, 

kiriş ve döşeme boyutları ile hesap yapılmaktadır (İDMP 2003). 

 

Yöntemin kullanılabilmesi için; 

 

a. Binanın kat sayısı 

b. Kat yükseklikleri 

c. Kritik kat kolonlarının boyutları ve konumları 

d. Kritik kat perde duvarlarının boyutları ve konumları 

e. Kritik kat kirişlerinin boyutları ve konumları 

f. Döşeme boyutları ve boşlukları 

g. Donatı kalitesi, donatı yerleşimi, sıva ve pas payı kalınlıkları 

h. Yerel zemin koşulları ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Yönteme göre kiriş uçlarındaki moment kapasiteleri, kolonların eksenel kuvvetleri ve 

moment kapasiteleri hesaplanır. Kapasite hesabı yapılırken taşıyıcı elemanlardaki donatı 

miktarı TS500’de verilen minimum donatı oranlarına göre, alanda birim ağırlık ise plak 

döşeme için 10kN/m
2
, asmolen döşeme için 12kN/m

2
 olarak hesaplanmıştır. 
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Kolon ve kirişlerin moment kapasiteleri ile eğilme rijitlikleri de göz önüne alınarak 

sistemin göçme mekanizması belirlenir ve bu mekanizmaya göre taban kesme kuvveti 

kapasitesi hesaplanır. Binanın yer değiştirmesi, taban kesme kuvveti kapasitesi ve 

binaya etkiyen deprem yükleri ile “Kuvvet Esaslı” ve “Yer Değiştirme Esaslı 

Değerlendirme” yapılarak binanın dayanım sınır durumu tespit edilir. 

2.1.2.6. Yöntem VI: (1–5 Katlı Yığma ve Karma Binalar İçin) - ODTÜ  

Yöntemin kullanılabilmesi için; 

 

a. Binanın kat sayısı 

b. Kat yükseklikleri 

c. Zemin kat taşıyıcı elemanların boyutları ve konumları 

d. Zemin kat duvarlarındaki kapı ve pencere boşlukları 

e. Duvar malzemesi türü 

f. Düşey ve yatay hatıllar 

g. Döşeme türü, boyutları ve boşlukları 

h. Temel türü 

i. Yerel zemin koşulları ve deprem etkisi 

 

bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bina ağırlığı hesabı için döşemelere etkiyen yük 10kN/m
2
 varsayılmıştır. 

ABYYHY’98’e göre binaya depremden dolayı etkiyen taban kesme kuvveti hesabı 

yapılır. Duvarların kayma rijitlikleri, rijitlik merkezleri, binanın geometrik merkezi ve 

dış merkezlikten oluşan burulma momentleri de göz önüne alınarak binaya her iki 

yönde etkiyen toplam taban kesme kuvveti ve duvarlarda oluşan kesme gerilmeleri 

hesaplanır. 

 

Taşıyıcı duvarların kesit alanları, oluşması öngörülen kesme gerilmeleri, malzeme türü 

ve hatıl bulunup bulunmamasına bağlı beklenen kesme dayanımları kullanılarak binanın 

“Ağırlıklı Kesme Dayanımı Faktörü” hesaplanır ve bu değere göre binanın dayanım 

seviyesine karar verilir. 
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Tablo 2.4a: İDMP ikinci kademe veri toplama formu (1. sayfa) 

GENEL BİLGİLER 
Bina Referans No. :   İnceleme Tarihi :   /   /   

Binanın Adresi :   

İnşaat Tarihi :   /   /     Proje Tarihi :   /   /   

Hasar Durumu :   

Bina Koordinatları 
(GPS ile belirlenecek) 

:   

İnceleme Ekibi :   

 

     

Görünüş 1 Görünüş 2 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Y                                    

                                    

                                    

   X                                 

Plan / Kroki                                
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Tablo 2.4b: İDMP ikinci kademe veri toplama formu (2. sayfa) 

BİNA BİLGİLERİ 

Katlar Tekrar Adedi Kat Yüksekliği (m) Kat Alanı (m
2
) Açıklama 

Bodrum         

Zemin         

Asma         

Normal Kat         

Çekme Kat         

İmar planlarındaki yoğunluk değişikliği nedeniyle kat artırımı yapılmış mı? Evet   Hayır   

  

 

Konum: Bağımsız   Bitişik, kenar bina   Bitişik, orta bina   

Bina eğimli arazide mi? Evet:   Hayır:   

Eğim Miktarı Dik ≥ 30
0
   Yumuşak <30

0
   

 

Komşu binalarla derz: Var   Yok   Belirlenemedi   

  

Komşu binalarla kat seviyesi: Aynı   Farklı   

  

Düzensizlik Durumları 

  Var Yok 

Planda düzensizlik     

Kesitte düzensizlik     

Döşeme süreksizliği     

Taşıyıcı eleman eksenlerinin paralel olmaması     

Yumuşak kat düzensizliği     

Düşey eleman süreksizliği     
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Tablo 2.4c: İDMP ikinci kademe veri toplama formu (3. sayfa) 

TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ 

Taşıyıcı Sistem Türü: Betonarme Çerçeve   

Betonarme Çerçeve + Perde   

Karma (Betonarme + Yığma)   

Yığma   

  

Betonarme Binalar 

Dolgu Duvarı Malzemesi: Boşluklu fabrika tuğlası   

Dolu fabrika tuğlası   

Beton briket   

Harman tuğlası   

Gaz beton tuğla veya panel   

Diğer (açıklayınız): 

  

Karma ve Yığma Binalar 

Taşıyıcı Duvar Malzemesi: Boşluklu fabrika tuğlası   

Dolu fabrika tuğlası   

Beton briket   

Harman tuğlası   

Gaz beton tuğla veya panel   

Taş   

Diğer (açıklayınız): 

  

Bodrum Perdesi Malzemesi: Taş (Kesme veya moloz) kâgir   

Betonarme duvar   

Harman veya dolu fabrika 
tuğlası 

  

Beton briket   

Diğer (açıklayınız): 

  

Döşeme Sistemi: Kirişli plak döşeme   

Asmolen dolgulu dişli (nervürlü) döşeme   

Dolgusuz dişli (nervürlü) döşeme   

Kirişsiz plak döşeme   

Diğer (açıklayınız): 

  

Donatı Bilgileri * 

Mevcut Yapıda Çelik Sınıfı: S220 (St I)   S420 ( St III)   S500 (St IV)  

Donatı türü: Düz   Nervürlü   

Donatıda paslanma gözleniyor mu? Evet:   Hayır:   

Dış cephe betonarme elemanlarında boyuna 
çatlaklar var mı? 

Evet:   Hayır:   

* Eğer belirlemek mümkünse 
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Tablo 2.4d: İDMP ikinci kademe veri toplama formu (4. sayfa) 

TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ 

Binanın giriş katı ticari amaçlı kullanılıyor mu? Evet:   Hayır:   

Binanın giriş kat yüksekliği diğer katlardan farklı mı? Evet:   Hayır:   

Binaya ön ve arka cephelerden bakıldığında görülen kat sayıları 
aynı mı? 

Evet:   Hayır:   

Bu soruya cevabınız "HAYIR" ise cevaplayınız 

Ön cepheden görünen kat sayısı   

Arka cepheden görünen kat sayısı   

Binada kısa kolon oluşumu var mı? Evet:   Hayır:   

Binanın kirişlerinin yüksekliği kolonların genişliğinden fazla mı?                              
(Belirlemek mümkün değilse boş bırakınız) 

Evet:   Hayır:   

Belirtmek istediğiniz başka hususlar varsa lütfen yazınız 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MALZEME, İŞÇİLİK VE GENEL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 

 

Değerlendirme Konusu EVET HAYIR 

  

Binanın görünen kalite genellemesi iyi     

Malzeme Kalitesi 

Betonun kalitesi iyi     

Dolgu malzemesi kalitesi iyi     

Taşıyıcı duvar kalitesi iyi     

Kolon / kiriş birleşim bölgelerinde eksenel birleşme sorunu var mı?     

Katların mimarileri çok farklı mı?     

Betonarme elemanlarda hasar var mı? 
(çatlak aşırı deformasyon gibi) 
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2.2. FEMA YÖNTEMİ 

2.2.1 FEMA 154 

ABD “Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Programı” kapsamında 1988 yılında 

geliştirilen ve 2002 yılında güncelleştirilen yöntem olası bir afet durumunda bölgede 

oluşabilecek zararları hesaplamayı ve afet yönetiminde bina türü yapılar için gerekli alt 

yapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Nitekim yöntemden elde edilen sonuçlar FEMA 

tarafından geliştirilen risk tabanlı zarar analizi ve afet yönetim planlama yazılımı 

HAZUS’ ta kullanılmaktadır. 

 

Yöntemle yapıların dışarıdan gözlemle belirlenebilen özelliklerine göre risk puanı 

hesaplanmaktadır. Yöntem için binalardan; 

 

a. Binanın fotoğrafı, 

b. Adresi, 

c. Kat sayısı, 

d. Yapım yılı, 

e. Kat alanı, 

f. Kullanım amacı, 

g. Binadaki insan sayısı, 

h. Zemin tipi, 

i. Devrilme tehlikesi oluşturan yapısal olmayan elemanlar, 

j. Düşeyde düzensizlik, 

k. Planda düzensizlik, 

l. Kodlama öncesi, 

m. Değerlendirme sonrası, 

n. Yapının bulunduğu sismik bölge, 

o. Yapı sınıfı 

 

bilgileri elde edilmektedir. “Kodlama öncesi” ve “Değerlendirme sonrası” bilgileri 

binanın sismik kodlamadan önce ya da bölgedeki son yapı değerlendirme 

çalışmalarından sonra yapılması durumlarına göre belirlenmektedir. Yapının zemin tipi, 
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FEMA 154’te verilen zemin sınıflandırmasına göre belirlenmektedir. 

 

FEMA 154’e göre “Yüksek Sismik Hareketlilik”, “Orta Sismik Hareketlilik” ve “Düşük 

Sismik Hareketlilik” olmak üzere 3 sismik bölge belirlenmiştir. Yapısal risk hesabında 

kullanılan düzeltme puanları yapının bulunduğu sismik bölgelere göre değiştiğinden her 

bölge için farklı bilgi toplama formu oluşturulmuştur (Tablo 2.14). 

 

Yöntemde binalar, taşıyıcı elemanlarının özelliklerine göre sınıflandırılmakta (Tablo 

2.5) ve her bina ait olduğu sınıf içerisinde değerlendirilmektedir. Yöntem, ABD 

şartlarına göre geliştirildiğinden yapısal sınıflandırma da kendi yapısal 

karakteristiklerine göre hazırlanmıştır. 

Tablo 2.5: FEMA 154’te bina sınıflandırması 

W1 Taban alanı 465 m
2
 ve daha az olan ticari ya da konut türü ahşap yapılar 

W2 Taban alanı 465 m
2
’den büyük ahşap yapılar 

S1 Moment aktaran çelik çerçeveli yapılar 

S2 Berkitilmiş çelik çerçeveli yapılar 

S3 Hafif metal yapılar 

S4 Yerinde dökme betonarme perde duvarlı çelik çerçeveli yapılar 

S5 Yığma duvarlı çelik çerçeveli yapılar 

C1 Moment aktaran betonarme çerçeveli yapılar 

C2 Beton perde duvarlı yapılar 

C3 Yığma duvarlı betonarme çerçeve yapılar 

PC1 Prefabrik betonarme panel duvarlı yapılar 

PC2 Prefabrik betonarme çerçeveli yapılar 

RM1 Beton dolgu ile güçlendirilmiş yığma binalar (esnek döşeme diyaframlı) 

RM2 Beton dolgu ile güçlendirilmiş yığma binalar (rijit döşeme diyaframlı) 

URM Yığma yapılar 

 

FEMA 154’e göre yapının ait olduğu sınıfa ve sismik bölgesine göre “Temel Yapısal 

Risk Puanı” belirlenmiştir (Tablo 2.6). Yapının kat sayısı (Tablo 2.7, 2.8), düşeyde ve 

planda düzensizlik durumu (Tablo 2.9, 2.10), değerlendirme sonrası (Tablo 2.11), 

kodlama öncesi (Tablo 2.12), ve zemin cinsine (Tablo 2.13) göre belirlenen düzeltme 

puanları “Temel Yapısal Risk Puanı”na eklenerek “Sonuç Yapı Puanı” 

hesaplanmaktadır. 

Tablo 2.6: FEMA 154’te temel yapısal risk puanları 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Yüksek  4.4  3.8  2.8  3.0  3.2  2.8  2.0  2.5  2.8  1.6  2.6  2.4  2.8  2.8  1.8 

Orta  5.2  4.8  3.6  3.6  3.8  3.6  3.6  3.0  3.6  3.2  3.2  3.2  3.6  3.4  3.4 

Düşük  7.4  6.0  4.6  4.8  4.6  4.8  5.0  4.4  4.8  4.4  4.4  4.6  4.8  4.6  4.6 
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Tablo 2.7: FEMA 154’te 4-7 katlı binaların puan düzeltmeleri 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Yüksek  NA  NA  0.2  0.4  NA  0.4  0.4  0.4  0.4  0.2  NA  0.2  0.2  0.4  0.0 

Orta  NA  NA  0.4  0.4  NA  0.4  0.4  0.2  0.4  0.2  NA  0.4  0.4  0.4  -0.4 

Düşük  NA  NA  0.2  0.4  NA  0.2  -0.2  0.4  -0.2  -0.4  NA  -0.2  -0.4  -0.2  -0.6 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.8: FEMA 154’te 7 kattan fazla olan binaların puan düzeltmeleri 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Yüksek  NA  NA  0.6  0.8  NA  0.8  0.8  0.6  0.8  0.3  NA  0.4  NA  0.6  NA 

Orta  NA  NA  1.4  1.4  NA  1.4  0.8  0.5  0.8  0.4  NA  0.6  NA  0.6  NA 

Düşük  NA  NA  1.0  1.0  NA  1.0  0.0  1.0
c
  0.0  -0.4  NA  -0.2  NA  0.0  NA 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.9: FEMA 154’te düşeyde düzensiz binaların puan düzeltmeleri 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Yüksek  -2.5  -2.0  -1.0  -1.5  NA  -1.0  -1.0  -1.5  -1.0  -1.0  NA  -1.0  -1.0  -1.0  -1.0 

Orta  -3.5  -3.0  -2.0  -2.0  NA  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  NA  -1.5  -2.0  -1.5  -1.5 

Düşük  -4.0  -3.0  -2.0  -2.0  NA  -2.0  -2.0  -1.5  -2.0  -2.0  NA  -1.5  -2.0  -1.5  -1.5 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.10: FEMA 154’te planda düzensiz binaların puan düzeltmeleri 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Yüksek  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5 

Orta  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5 

Düşük  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5  -0.5 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.11: FEMA 154’te değerlendirme sonrası yapılan binaların puan düzeltmeleri 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Yüksek  2.4  2.4  1.4  1.4  NA  1.6  NA  1.4  2.4  NA  2.4  NA  2.8  2.6  NA 

Orta  1.6  1.6  1.4  1.4  NA  1.2  NA  1.2  1.6  NA  1.8  NA  2.0  1.8  NA 

Düşük  0.0  0.2  0.4  0.6  NA  0.6  NA  0.6  0.4  NA  0.2  NA  0.2  0.4  0.4 

NA: Uygulanmaz 

Tablo 2.12: FEMA 154’te kodlama öncesi yapılan binaların puan düzeltmeleri 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Yüksek  0.0  -1.0  -1.0  -0.8  -0.6  -0.8  -0.2  -1.2  -1.0  -0.2  -0.8  -0.8  -1.0  -0.8  -0.2 

Orta  0.0  -0.2  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.2  -1.0  -0.4  -1.0  -0.2  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4 

Düşük  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

NA: Uygulanmaz 
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Tablo 2.13: FEMA 154’te C, D ve E tipi zeminler için puan düzeltmeleri 

Sismik bölge  W1  W2  S1  S2  S3  S4  S5  C1  C2  C3  PC1  PC2  RM1  RM2  URM 

Zemin Tipi C 

Yüksek  0.0  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4 

Orta  -0.2  -0.8  -0.6  -0.8  -0.6  -0.8  -0.8  -0.6  -0.8  -0.6  -0.6  -0.6  -0.8  -0.6  -0.4 

Düşük  -0.4  -0.4  -0.8  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.6  -0.4  -0.4  -0.4  -0.2  -0.4  -0.2  -0.4 

Zemin Tipi D 

Yüksek  0.0  -0.8  -0.6  -0.6  -0.6  -0.6  -0.4  -0.6  -0.6  -0.4  -0.6  -0.6  -0.6  -0.6  -0.6 

Orta  -0.6  -1.2  -1.0  -1.2  -1.0  -1.2  -1.2  -1.0  -1.2  -1.0  -1.0  -1.2  -1.2  -1.2  -0.8 

Düşük  -1.0  -0.8  -1.4  -1.2  -1.0  -1.4  -0.8  -1.4  -0.8  -0.8  -0.8  -1.0  -0.8  -0.8  -0.8 

Zemin Tipi E 

Yüksek  0.0  -0.8  -1.2  -1.2  -1.0  -1.2  -0.8  -1.2  -0.8  -0.8  -0.4  -1.2  -0.4  -0.6  -0.8 

Orta  -1.2  -1.8  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6  -1.6 

Düşük  -1.8  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.2  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -1.8  -2.0  -1.4  -1.6  -1.4 
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Tablo 2.14a: FEMA 154’te bilgi toplama formu (Düşük Sismik Hareketlilik) 

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  

FEMA-154 Bilgi Toplama Formu 
DÜŞÜK SİSMİK HAREKETLİLİK 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Ölçek: 

Adres:__________________________________________________ 

                _____________________________Posta Kodu :_______ 

Diğer Tanımlama Bilgileri :_________________________________ 

Kat Sayısı:____________________________Yapım Yılı:_________ 

Değerlendiren :_________________________Tarih:____________ 

Toplam Kat Alanı (ft
2
.) :____________________________________ 

Bina İsmi :______________________________________________ 

Kullanım Amacı :_________________________________________ 

FOTOĞRAF 

KULLANIM ZEMİN TİPİ DEVRİLME TEHLİKESİ 

Toplantı Devlet Büro İnsan Sayısı 

A B C D E F 
 

Baca 

 

Parapet 

 

Kaplama 

 

Diğer: Ticari Tarihi Konut 0–10 11–100 

Acil Servis Sanayi Okul 101–1000 1000+ 

TEEL YAPISAL RİSK PUANI, OLUMSUZLUKLAR VE SONUÇ YAPI PUANI, S 

YAPI TÜRÜ 
W1 W2 S1 

(MRF) 
S2 

(BR) 
S3 

(LM) 
S4 

(RC SW) 
S5 

(URM INF) 
C1 

(MRF) 
C2 

(SW) 
C3 

(URM INF) 
PC1 
(TU) 

PC2 RM1 
(FD) 

RM2 
(RD) 

URM 

Temel Yapısal Risk Puanı 7.4 6.0 4.6 4.8 4.6 4.8 5.0 4.4 4.8 4.4 4.4 4.6 4.8 4.6 4.6 

Orta Yük. Bina (4 – 7 Kat) N/A N/A +0.2 +0.4 N/A +0.2 -0.2 +0.4 -0.2 -0.4 N/A -0.2 -0.4 -0.2 -0.6 

Yüksek Bina (Kat Sayısı >7) N/A N/A +1.0 +1.0 N/A +1.0 +1.2 +1.0 0.0 -0.4 N/A -0.2 N/A 0.0 N/A 

Düşeyde Düzensizlik -4.0 -3.0 -2.0 -2.0 N/A -2.0 -2.0 -1.5 -2.0 -2.0 N/A -1.5 -2.0 -1.5 -1.5 

Planda Düzensizlik -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

Kodlama Öncesi N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Değerlendirme Sonrası 0.0 +0.2 +0.4 +0.6 N/A +0.6 N/A +0.6 +0.4 N/A +0.2 N/A +0.2 +0.4 +0.4 

Zemin Tipi C -0.4 -0.4 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.4 -0.2 -0.4 

Zemin Tipi D -1.0 -0.8 -1.4 -1.2 -1.0 -1.4 -0.8 -1.4 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 

Zemin Tipi E -1.8 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.2 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -1.8 -2.0 -1.4 -1.6 -1.4 

SONUÇ YAPI PUANI, S 

ÖZEL NOTLAR 
Ayrıntılı 

İnceleme 
Gerekli mi? 

 
EVET   HAYIR 

*=Doğruluğu şüpheli bilgi 
DNK = Bilinmiyor 

BR = Çelik çaprazlı çerçeve 
FD = Esnek diyafram 
LM = Hafif Metal 

MRF = Moment taşıyan çerçeve 
RC = Betonarme 
RD = Rijit diyafram 

SW = Perde duvar 
TU = Panel duvar 
URM INF = Yığma duvar 



 

 

24 

Tablo 2.14b: FEMA 154’te bilgi toplama formu (Orta Sismik Hareketlilik) 

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  

FEMA-154 Bilgi Toplama Formu ORTA SİSMİK HAREKETLİLİK 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Ölçek: 

Adres:__________________________________________________ 

                _____________________________Posta Kodu :_______ 

Diğer Tanımlama Bilgileri :_________________________________ 

Kat Sayısı:____________________________Yapım Yılı:_________ 

Değerlendiren :_________________________Tarih:____________ 

Toplam Kat Alanı (ft
2
.) :____________________________________ 

Bina İsmi :______________________________________________ 

Kullanım Amacı :_________________________________________ 

FOTOĞRAF 

KULLANIM ZEMİN TİPİ DEVRİLME TEHLİKESİ 

Toplantı Devlet Büro İnsan Sayısı 

A B C D E F 
 

Baca 

 

Parapet 

 

Kaplama 

 

Diğer: Ticari Tarihi Konut 0–10 11–100 

Acil Servis Sanayi Okul 101–1000 1000+ 

TEMEL YAPISAL RİSK PUANI, OLUMSUZLUKLAR VE SONUÇ YAPI PUANI, S 

YAPI TÜRÜ 
W1 W2 S1 

(MRF) 
S2 

(BR) 
S3 

(LM) 
S4 

(RC SW) 
S5 

(URM INF) 
C1 

(MRF) 
C2 

(SW) 
C3 

(URM INF) 
PC1 
(TU) 

PC2 RM1 
(FD) 

RM2 
(RD) 

URM 

Temel Yapısal Risk Puanı 5.2 4.8 3.6 3.6 3.8 3.6 3.6 3.0 3.6 3.2 3.2 3.2 3.6 3.4 3.4 

Orta Yük. Bina (4 – 7 Kat) N/A N/A +0.4 +0.4 N/A +0.4 +0.4 +0.2 +0.4 +0.2 N/A +0.4 +0.4 +0.4 -0.4 

Yüksek Bina (Kat Sayısı >7) N/A N/A +1.4 +1.4 N/A +1.4 +0.8 +0.5 +0.8 +0.4 N/A +0.6 N/A +0.6 N/A 

Düşeyde Düzensizlik -3.5 -3.0 -2.0 -2.0 N/A -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 N/A -1.5 -2.0 -1.5 -1.5 

Planda Düzensizlik -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

Kodlama Öncesi 0.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -1.0 -0.4 -1.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 

Değerlendirme Sonrası +1.6 +1.6 +1.4 +1.4 N/A +1.2 N/A +1.2 +1.6 N/A +1.8 N/A 2.0 +1.8 N/A 

Zemin Tipi C -0.2 -0.8 -0.6 -0.8 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6 -0.4 

Zemin Tipi D -0.6 -1.2 -1.0 -1.2 -1.0 -1.2 -1.2 -1.0 -1.2 -1.0 -1.0 -1.2 -1.2 -1.2 -0.8 

Zemin Tipi E -1.2 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 

SONUÇ YAPI PUANI, S 

ÖZEL NOTLAR 
Ayrıntılı 

İnceleme 
Gerekli mi? 

 
EVET   HAYIR 

*=Doğruluğu şüpheli bilgi 
DNK = Bilinmiyor 

BR = Çelik çaprazlı çerçeve 
FD = Esnek diyafram 
LM = Hafif Metal 

MRF = Moment taşıyan çerçeve 
RC = Betonarme 
RD = Rijit diyafram 

SW = Perde duvar 
TU = Panel duvar 
URM INF = Yığma duvar 
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Tablo 2.14c: FEMA 154’te bilgi toplama formu (Yüksek Sismik Hareketlilik) 

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  

FEMA-154 Bilgi Toplama Formu 
YÜKSEK SİSMİK HAREKETLİLİK 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Ölçek: 

Adres:__________________________________________________ 

                _____________________________Posta Kodu :_______ 

Diğer Tanımlama Bilgileri :_________________________________ 

Kat Sayısı:____________________________Yapım Yılı:_________ 

Değerlendiren :_________________________Tarih:____________ 

Toplam Kat Alanı (ft
2
.) :____________________________________ 

Bina İsmi :______________________________________________ 

Kullanım Amacı :_________________________________________ 

FOTOĞRAF 

KULLANIM ZEMİN TİPİ DEVRİLME TEHLİKESİ 

Toplantı Devlet Büro İnsan Sayısı 

A B C D E F 
 

Baca 

 

Parapet 

 

Kaplama 

 

Diğer: Ticari Tarihi Konut 0–10 11–100 

Acil Servis Sanayi Okul 101–1000 1000+ 

TEMEL YAPISAL RİSK PUANI, OLUMSUZLUKLAR VE SONUÇ YAPI PUANI, S 

YAPI TÜRÜ 
W1 W2 S1 

(MRF) 
S2 

(BR) 
S3 

(LM) 
S4 

(RC SW) 
S5 

(URM INF) 
C1 

(MRF) 
C2 

(SW) 
C3 

(URM INF) 
PC1 
(TU) 

PC2 RM1 
(FD) 

RM2 
(RD) 

URM 

Temel Yapısal Risk Puanı 4.4 3.8 2.8 3.0 3.2 2.8 2.0 2.5 2.8 1.6 2.6 2.4 2.8 2.8 1.8 

Orta Yük. Bina (4 – 7 Kat) N/A N/A +0.2 +0.4 N/A +0.4 +0.4 +0.4 +0.4 +0.2 N/A +0.2 +0.4 +0.4 0.0 

Yüksek Bina (Kat Sayısı >7) N/A N/A +0.6 +0.8 N/A +0.8 +0.8 +0.6 +0.8 +0.3 N/A +0.4 N/A +0.6 N/A 

Düşeyde Düzensizlik -2.5 -2.0 -1.0 -1.5 N/A -1.0 -1.0 -1.5 -1.0 -1.0 N/A -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Planda Düzensizlik -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

Kodlama Öncesi 0.0 -1.0 -1.0 -0.8 -0.6 -0.8 -0.2 -1.2 -1.0 -0.2 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.2 

Değerlendirme Sonrası +2.4 +2.4 +1.4 +1.4 N/A +1.6 N/A +1.4 +2.4 N/A +2.4 N/A +2.8 +2.6 N/A 

Zemin Tipi C 0.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 

Zemin Tipi D 0.0 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 

Zemin Tipi E 0.0 -0.8 -1.2 -1.2 -1.0 -1.2 -0.8 -1.2 -0.8 -0.8 -0.4 -1.2 -0.4 -0.6 -0.8 

SONUÇ YAPI PUANI, S 

ÖZEL NOTLAR 
Ayrıntılı 

İnceleme 
Gerekli mi? 

 
EVET   HAYIR 

*=Doğruluğu şüpheli bilgi 
DNK = Bilinmiyor 

BR = Çelik çaprazlı çerçeve 
FD = Esnek diyafram 
LM = Hafif Metal 

MRF = Moment taşıyan çerçeve 
RC = Betonarme 
RD = Rijit diyafram 

SW = Perde duvar 
TU = Panel duvar 
URM INF = Yığma duvar 
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Yapıdaki deprem davranışını etkileyen faktörlere ait düzeltme puanları, başlangıçta yapı 

türü ve deprem bölgesine bağlı olarak tespit edilen temel yapısal risk puanına eklenerek, 

her yapı için bir “S” Sonuç Yapı Puanı elde edilir. Bu “S” puanı; yapının muhtemel bir 

depremdeki davranışını karakterize eder. Elde edilen bu puanın yorumlanmasıyla 

yapının daha ayrıntılı bir incelemeye gerek duyup duymadığı sonucuna varılır. Yüksek 

puan; binanın deprem etkisine karşı yeterli bir taşıyıcı sisteme sahip olması ihtimalinin 

yüksekliğine karşı gelir. Puan düşükse binanın hassas ve tehlikeli bir durumda olduğuna 

ve daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiğine karar verilir. 

 

Elde edilen sonuç yapı puanının düşük veya yüksek olduğuna karar verebilmek için bir 

kıyas değeri tanımlanması gereklidir. Yöntemde kesin olmamakla beraber 2 değeri bir 

sınır değer olarak verilmiştir. Bu durumda S değeri 2’den küçük olan binaların, 

muhtemel bir depremde olumlu bir davranış göstermesini temin edebilecek modern 

deprem yönetmeliğindeki koşulları sağlamadığı kabul edilmektedir. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

Yapıların deprem sırasındaki davranışları, hasara uğrama veya yıkılma olasılıkları, 

deprem kaynak özelliklerine, yerel zemin özelliklerine ve yapının özelliklerine bağlıdır. 

Bu sebeple risk analizi adı verilen çalışmalarda bu üç etkenin çok sayıda bileşeninin bir 

arada değerlendirilmesi gereklidir. Sadece zemin özelliklerini tanımlayarak veya sadece 

yapı özelliklerine bağlı olarak gerçekçi bir risk değerlendirmesi yapmak söz konusu 

değildir. 

 

Karar kriterlerinin deneysel ve teknik verilere bağlanabilmesi, bu verilerin detaylı 

olarak yerinde elde edilebilmesi ile mümkün olur. Değerlendirmenin güvenilirlik 

derecesi ile veri çokluğu ve kalitesi arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Diğer taraftan 

binlerce yapının bulunduğu şehirleşmiş alanlarda maliyet ve süre kriterleri, projede veri 

sayısını ve kalitesini kısıtlayan faktörlerdir. 

 

Bakırköy ilçesi için yapılmış olan “Bakırköy İlçesi Yerleşim Alanlarının Zemin-Yapı 

Etkileşimine Bağlı Risk Analizi Araştırma Projesi”nde, hızlı tarama yöntemlerinde 

kullanılacak parametrelerin seçiminde ulusal ve yerel yapılaşmanın özelliklerini dikkate 

alan özgün bir yöntemin oluşturulmasının gereği dikkate alınmıştır. Bu amaçla, risk 

analizi çalışması çerçevesinde İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 

Uzman sistem Bilgisayar Programı DURTES geliştirilmiştir. Bu programla yapıların 

tümü matematiksel bir esasla aynı kriterlerle, göreceli olarak kıyaslanarak 

değerlendirilmektedir. 

 

DURTES yöntemi 

1. Yapı ile ilgili bilgilerin sorgulandığı bir anketi (Tablo 3.1, 3.2, 3.3) 

2. Anket verilerinin yazılıma aktarılmasını ve 

3. Yapı ile ilgili analizleri 

kapsamaktadır. 
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Tablo 3.1a: DURTES veri toplama formu (1. Sayfa) 

 
YAPININ KOD NUMARASI : [____________________]       SAYFA 1/3 

 
1-) DEĞERLENDİRME TARİHİ (GÜN / AY)---- : 

Yapının projesi var mı?--------------------------------- : Evet     ,  Hayır     
Kat alanı =  ___________  (m

2
) 

 
2-) DEĞERLENDİRENLER  

 İsim Soyad Grup No: İmza 

1     

2     

3     

 
3-) YAPININ ADRESİ 

Pafta No:                                             Ada No:                                              Parsel No: 

Site  Mahalle  

Cadde  Sokak  

Blok / No :  P.K. – Semt  

Yönetici / İlgili 
İsim 
Soyad 

 
Telefon  

İmza  

Benzer Binaların 
Kod Numaraları  

 

 
4-) YAPI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Yapının yaşı : ________ 
Marmara Depremi öncesi ONARIM gördü mü?  : Evet     , Hayır    , Kozmetik onarım     
Marmara Depremi sonrası ONARIM gördü mü? : Evet     , Hayır    , Kozmetik onarım     
Bodrum katı adedi      :      ,  Kat yükseklikleri :  ___ , ___ , ___ , ___  (m) 
Normal kat adedi         :      ,  Kat yükseklikleri :  ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___  (m) 
Çatı katı varsa; Kat Yüksekliği :  ___  (m),           Alanının normal kat alanına oranı  _______  
Yapıda en büyük açıklık           :  ___  (m) 
Ortalama kat ağırlığı (m

2
’de toplam yük) : 600  , 800  , 1000  , 1200  , 1400  , 1600  , (kg/m

2
) 

Komşu yapılarla maksimum kat seviyesi farkı-----:  _________  (m) 
Dilatasyon yeterli mi: Evet     ,  Hayır    ,  Belirsiz     
 
5-) ŞARTNAME KATSAYILARI 
Deprem bölgesi--------------------------- :    1-     ,           2-     ,           3-     ,           4-      
Bina kullanım türü ve önem katsayısı- : 1.0-     ,        1.2-     ,        1.4-     ,        1.5-      
Bina kullanım türünü yazınız ---------- :        ____________________________________  
Yerel zemin sınıfı: Z1-   ,  Z2-   ,  Z3-   ,  Z4-   ,  {Diğer (Z5)  _  ,  TA :  ___ ,   TB :  ___ } 
Yapı davranış katsayısı (R) :  ___ , Nedeni : ____________________________________________  
 
6-) TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ 
Türü  :  Betonarme çerçeve     ,    Betonarme çerçeve+Perde duvar     ,               Perde     , 

    Yığma    ,                                               Çelik     ,               Ahşap    , 
      Diğer Belirtiniz  _________________________________  

Döşeme sistemi her katta aynı mı? : Evet     , Hayır      
Döşeme tipi:  Kirişli    , Asmolen    ,        Dişli    ,    Mantar    , Kaset    , Diğer  ____________  
Temel sistemi: Tekil    ,    Sürekli    ,     Radye    ,    Kazıklı    ,                   Diğer  ____________  
Bodrum varsa dış duvarları: 
Beton perde     , Taş duvar     , Beton briket     , Dolu tuğla     , Delikli tuğla     , Diğer  ______  
Bölme duvarlar: 
Beton perde     , Taş duvar     , Beton briket     , Dolu tuğla     , Delikli tuğla     , Diğer  ______  
Bölme duvarlar sıvalı mı?---------------------------------  : Evet     ,  Hayır      
Yığma yapı ise taşıyıcı duvarlar yönetmeliğe uygun mu?  : Evet     ,  Hayır      
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Tablo 3.1b: DURTES veri toplama formu (2. Sayfa) 

YAPININ KOD NUMARASI : [____________________]       SAYFA 2/3 

 

7-) BETONARME BİNALARDA MALZEME ÖZELLİKLERİ 

Boyuna donatı------------ : STI     , STIII Düz     , STIII Nervürlü  ______  , Diğer  ______  

Enine donatı (etriye)--- : STI     , STIII Düz     , STIII Nervürlü  ______  , Diğer  ______  

Yapıda ortalama beton dayanımı--------------------------------- :             _________  (kg/cm
2
) 

En ağır hasarlı kat kolonlarında ortalama beton dayanımı---- :             _________  (kg/cm
2
) 

Görülen beton işçilik kalitesi (İyi, Orta, Kötü) 

 

8-) HASAR BELİRLEME 

Katlar arasında rölatif kalıcı yanal öteleme --- :  _________  (cm) 

En büyük öteleme / Kat yüksekliği (oranı) --- :  _________  

 

En ağır hasarlı kattaki kolonlara ait kesit alanları (cm
2
) 

Toplam Ağır hasarlı Orta hasarlı Hafif hasarlı 

    

 

En ağır hasarlı kattaki perde duvarlara ait kesit alanları (cm
2
) 

Toplam Ağır hasarlı Orta hasarlı Hafif hasarlı 

    

 

En ağır hasarlı kattaki yapı elemanlarında hasarlı kesit / Toplam kesit oranı 

Kirişlerde  

Döşemelerde  

Merdivenlerde  

TEMELDE HASAR 

Var   ,  Yok   ,  Belirlenemedi  ,  Deformasyon var    Hasar varsa oranı _____ 

Yığma yapı ise taşıyıcı duvarlarda hasar oranı  

9-) KUSUR BELİRLEME 

Kısa kolon problemi var mı?--------------- :  Evet     , Hayır      

Güçlü kiriş zayıf kolon problemi var mı? :  Evet     , Hayır      

Asma kat var mı?---------------------------- :  Evet     , Hayır      

Çıkma kat var mı?--------------------------- :  Evet     , Hayır     , Varsa normal kata oranı  ____ , 

 

DÜZENSİZLİK PROBLEMİ VARSA İLGİLİ DÜZENSİZLİKLERİ İŞARETLEYİNİZ 

Yok   ,    A1   ,    A2.I   ,    A2.II   ,    A2 .III   ,    A3   ,    A4   ,    B1   ,    B2   ,    B3    

Malzeme detay ve işçilik kusurları 

 
Yetersiz 

Dayanım 

Yetersiz 

rijitlik 

Yetersiz 

süneklik 

Yetersiz 

malzeme 

Yanlış 

detay 

Kötü 

malzeme 

Kötü 

işçilik 

Bina genelinde        

Boyuna donatı        

Etriye        

Beton        

 

Etriye Sıklaştırması 

 İyi Orta Kötü 

Kolonlarda    

Kirişlerde    
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Tablo 3.1c: DURTES veri toplama formu (3. Sayfa) 

 
YAPININ KOD NUMARASI : [____________________]       SAYFA 3/3 

 

10-) BİNA HASAR GÖRMÜŞ İSE OLASI SORUN NEDENLERİ 

Proje kusurları--------    ,        Denetim yetersizliği--    ,       Yapım kusurları-----------    , 

Malzeme zayıflığı----    ,        Aşırı yükleme---------    ,       Yönetmelik yetersizliği--     , 

Diğer belirtiniz   __________________________  

 

Güvenlik yeterli onarım güçlendirme gerekmez      

 

Güvenlik yetersiz. Aşağıdaki önlemlerle sonuç alınabilir 

Yük sınırlaması    ,   Kullanım değişikliği    ,   Kat azaltması    ,   Diğer  __________________  

 

Güvenlik yetersiz. Aşağıda tanımlanan Onarım/Güçlendirmeler gerekli 

Dolgu çerçeve---     ,      Beton kolon mantolama     ,     Çelik kolon mantolama     , 

Kiriş onarımı-----     ,      Döşeme onarımı---------     , 

Diğer--------------  ______________________________________  

 
11-) YAPI ELEMANLARININ KONUMU VE TANIMI        KAT NO:  _____  

 

  
 

Toplam kat alanı =  _______  (m
2
) 

X ekseninde toplam kesit alanı [Perde+Kolon+0.15*Duvar(boşluklar hariç)]= _______  (m
2
) 

Y ekseninde toplam kesit alanı [Perde+Kolon+0.15*Duvar(boşluklar hariç)]= _______  (m
2
) 

Simetri ekseni var mı? ( XALT[__], XÜST[__], YSOL[__], YSAĞ[__] ) 
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Binalara girmeden yapıların değerlendirilmesi, çoğu tehlikeli detayların gözden 

kaçırılmasına ve hasar görebilirliğin doğru tanımlanamamasına sebep olabilmektedir. 

DURTES yönteminde bu sakıncaların büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı görülmüştür. 

Çünkü; 

1. Her binaya tek tek girilerek binanın yaş, boyut ve yapısal özellikleri anket 

çalışması ile tespit edilmektedir. 

2. Binaya gelen deprem yükleri tam boyutlarla ve gerçek zemin spektrum 

parametreleri ile oldukça doğru olarak hesaplanmaktadır. 

3. Binada sağlanan düşey taşıyıcı kesitle deprem yüklerinin karşılaştırılması 

yapılarak güvenlik seviyeleri tespit edilmektedir. 

4. Elde edilen güvenlik sayıları binanın diğer yapısal özelliklerine bağlı olarak elde 

edilen puanla birleştirilerek hasar olasılık seviyelerini ifade eden durum 

değerleri hesaplanmaktadır. 

5. Uygulanan yöntem 1998 Deprem Şartnamesi’nde tanımlanmış olan kriterlere 

dayanmaktadır. 

6. Program yorumları, detaylı kesin analizi yapılan binaların analiz sonuçları ile 

kıyaslandığında sonuçların hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiş ve bu 

kontrollerde de yöntemin güvenilirliği desteklenmiştir. 

 

Her bina için bir “Göreceli Durum Tespit Puanı” elde edilmekte ve yapıların depremde 

olası hasar riskleri belirlenmektedir. Yapılar, risk seviyelerine göre; 

 

 Çok yüksek risk, 

 Yüksek risk, 

 Orta seviyede risk, 

 Düşük seviyede risk ve  

 Minimum risk  

 

olmak üzere 5 ana grupta sınıflandırılmaktadırlar. 

 

Her risk grubuna yönelik önlemleri içeren bir “Öneriler Paketi” hazırlanmış ve her risk 

grubundaki yapılar için yapılması gereken çalışmalar özetlenmiştir (Tablo 3.2). 
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Tablo 3.2: DURTES bina risk durumlarına göre yorum ve öneriler 

Minimum Risk 

içeren binalar 

 Hızlı tarama yöntemi kriterlerine göre 1998 Deprem Yönetmeliğinin 

tanımladığı güvenlik seviyesini sağlamaktadır. 

 Kesin çözüm yöntemleri ile yapının emniyetinin kontrol edilmesi yararlıdır. 

 Kesin çözüm yöntemleri uygulansa dahi depremin doğrultu ve içerik 

özelliklerinde öngörülene nazaran olabilecek farklılıklar ve yapıya ait tespiti 

mümkün olmayan kesit malzeme özellikleri ve detaylar risk seviyesinde 

değişikliğe sebep olabilir. 

Düşük Risk 

içeren binalar 

 Hızlı tarama yöntemi kriterlerine göre 1998 Deprem Yönetmeliğinin 

tanımladığı güvenlik seviyesini sağlamamaktadır. 

 Kesin çözüm yöntemleri ile yapının emniyetinin kontrol edilmesi gereklidir. 

 Binaya özel raporda güçlendirme için eklenmesi gerekecek olan tahmini 

malzeme miktarı tanımlanmıştır. Ancak, kullanılacak malzeme miktarı, 

binanın kesin çözüm yöntemleri ile analizi yapıldıktan sonra tasarım 

hesaplarında öngörülen konstrüktif detaylara göre tayin edilmesi önerilir. 

 Konstrüktif detaylar ve geometrileri, binanın gerekli kısımları açılıp tüm 

detayları görüldükten sonra kullanılacak olan güçlendirme malzemesinin 

özelliklerine göre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

Orta Risk 

içeren binalar 

 Hızlı tarama yöntemi kriterlerine göre 1998 Deprem Yönetmeliğinin 

tanımladığı güvenlik seviyesini sağlamamaktadır. 

 Kesin çözüm yöntemleri ile yapının emniyetinin kontrol edilmesi gereklidir. 

 Binaya özel raporda verilen tahmini değerlerden anlaşılacağı gibi “düşük risk 

seviyesi”ne kıyasla daha fazla malzeme ve işçilik gerekmektedir. Kullanılacak 

malzeme miktarı kesin çözüm yöntemleri ile analizi yapıldıktan sonra tasarım 

hesaplarında öngörülen konstrüktif detaylara göre tayin edilmesi önerilir. 

 Konstrüktif detaylar ve geometrileri, binanın gerekli kısımları açılıp tüm 

detayları görüldükten sonra kullanılacak olan güçlendirme malzemesinin 

özelliklerine göre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

Yüksek Risk 

içeren binalar 

 Hızlı tarama yöntemi kriterlerine göre 1998 Deprem Yönetmeliğinin 

tanımladığı güvenlik seviyesini büyük ölçüde sağlamamaktadır. 

 Kesin çözüm yöntemleri ile yapının emniyetinin kontrol edilmesi yararlıdır. 

 Binaya özel raporda verilen tahmini değerlerden anlaşılacağı gibi “orta risk 

seviyesi”ne kıyasla daha fazla malzeme ve işçilik gerekmektedir. Kullanılacak 

malzeme miktarı kesin çözüm yöntemleri ile analizi yapıldıktan sonra tasarım 

hesaplarında öngörülen konstrüktif detaylara göre tayin edilmesi önerilir. 

 Konstrüktif detaylar ve geometrileri, binanın gerekli kısımları açılıp tüm 

detayları görüldükten sonra kullanılacak olan güçlendirme malzemesinin 

özelliklerine göre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

 Güçlendirme kararı alınırsa zaman, ekonomi, emniyet ve amaca uygunluk 

unsurları göz önüne alınarak güçlendirme yapılıp yapılamayacağı 

belirlenmeli, güçlendirmeye karar verilmesi durumunda; kesin çözüm 

yöntemleri ile analizi yapılmalı, yapısal elemanlar ve detaylar belirlenmeli, 

deprem şartnamesinde öngörülen formatta güçlendirmeye yönelik uygulama 

projeleri hazırlanmalı, her aşamasında kontrol edilecek şekilde mümkün olan 

en kısa zamanda imalat uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Alternatif Öneri:   

Kat azaltması çözüm olabilir. Kontrol edilmelidir. 

Kullanım değişikliğine bağlı olarak yük azaltması çözüm olabilir. 

(Bu madde konvansiyonel konut türü binalar için geçerli değildir.) 

Çok Yüksek Risk 

içeren binalar 

 Hızlı tarama yöntemi kriterlerine göre 1998 Deprem Yönetmeliğinin 

tanımladığı güvenlik seviyesini sağlamamaktadır. 

 Kesin çözüm yöntemleri ile yapının risk seviyesinin kontrol edilmesi 

yararlıdır. 

 Kesin çözüm yöntemleri ile yapının emniyetinin kontrol edilmesi yararlıdır. 
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 Binaya özel raporda verilen tahmini değerlerden anlaşılacağı gibi “yüksek 

risk seviyesi”ne kıyasla daha fazla malzeme ve işçilik gerekmektedir. 

Kullanılacak malzeme miktarı kesin çözüm yöntemleri ile analizi yapıldıktan 

sonra tasarım hesaplarında öngörülen konstrüktif detaylara göre tayin edilmesi 

önerilir. 

 Konstrüktif detaylar ve geometrileri, binanın gerekli kısımları açılıp tüm 

detayları görüldükten sonra kullanılacak olan güçlendirme malzemesinin 

özelliklerine göre belirlenmeli ve tercih edilmelidir. 

 Güçlendirme kararı alınırsa zaman, ekonomi, emniyet ve amaca uygunluk 

unsurları göz önüne alınarak güçlendirme yapılıp yapılamayacağı 

belirlenmeli, güçlendirmeye karar verilmesi durumunda; kesin çözüm 

yöntemleri ile analizi yapılmalı, yapısal elemanlar ve detaylar belirlenmeli, 

deprem şartnamesinde öngörülen formatta güçlendirmeye yönelik uygulama 

projeleri hazırlanmalı, her aşamasında kontrol edilecek şekilde mümkün olan 

en kısa zamanda imalat uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Alternatif Öneri:   

Kat azaltması çözüm olabilir. Kontrol edilmelidir. 

Kullanım değişikliğine bağlı olarak yük azaltması çözüm olabilir. 

(Bu madde konvansiyonel konut türü binalar için geçerli değildir.) 

 Kullanımı mutlak gerekli önemli binalar dışında, şehir planlaması, amaca 

uygunluk, ekonomi, emniyet gibi kriterler göz önüne alındığında bu kriterleri 

sağlamayan bazı binaların yıkılıp yeniden yapılmasında yarar vardır. 

Güçlendirme seçeneği tercih edildiği takdirde maliyetin oldukça yüksek 

olacağı binaya özel raporlarda belirtilen malzeme miktarından 

anlaşılmaktadır. 

 

3.1. TANIMLAMA BİLGİLERİ 

3.1.1. Pafta, Ada ve Parsel Numaraları 

Durum tespiti yapılacak binanın konumunun tam olarak belirlenmesi ve bilgilerinin 

başka binalara ait bilgilerle karışmaması için pafta, ada ve parsel numaraları 

kullanılmıştır. Binanın bulunduğu belediyeden elde edilen, binaya ait pafta, ada ve 

parsel numaraları yazılımdaki ilgili alanlara yazılmaktadır. Aynı parsel üzerinde birden 

fazla bina bulunması durumunda parsel numaralarının sonuna birer harf eklenerek bina 

bilgilerinin karışması engellenebilir. 

 

Ayrıca bu bilgiler coğrafi bilgi sistemi (GIS) yazılımlarına bilgi aktarımında 

kullanılmaktadır. 

3.1.2. Yapı Kod Numarası 

Geniş alan deprem master planlarında incelenmesi gereken bina sayısının binlerle ifade 

edildiği düşünüldüğünde bina bilgilerinin bilgisayar ortamında düzenli tutulabilmesi 

için her binanın kendine özgü olmak kaydıyla bir yapı kod numarasına ihtiyaç vardır. 
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Yapı kod numarası, Bakırköy örneğinde olduğu gibi, pafta, ada ve parsel numaralarının 

bitişik yazılması şeklinde olabileceği gibi Zeytinburnu Pilot Projesi’ndeki gibi farklı 

şekilde oluşturulmuş numaralar da olabilir. 

 

Yapı kod numarası yazılımda ilgili alana yazılmakta ve her bina için farklı olduğundan 

binalara ait bilgiler ve raporlar bu kod numarası ile kayıt altına alınmaktadır. 

 3.1.3. Yapının Proje Varlığı 

Binanın projesinin varlığı yapının mühendislik hizmeti alıp almadığı konusunda fikir 

verebilmektedir. Projenin varlığı DURTES anket formunda ilgili alana 

işaretlenmektedir. 

3.1.4. Giriş Kat Alanı 

Binanın giriş kat alanı yazılımda ilgili bölüme m
2
 biriminde yazılmaktadır. Çıkma kat 

ve çatı katı alan oranları giriş kat alanına göre hesaplanmaktadır. Varsa bodrum katların 

alanı ise giriş kat ile aynı kabul edilmektedir. Binanın toplam alanı ve buna bağlı olarak 

ağırlığı ile binaya etkiyen taban kesme kuvvetlerinin hesabında giriş kat alanı doğrudan 

etkilidir. 

3.1.5. Değerlendirenler, Değerlendirme Tarihi 

Geniş alan deprem master planlarında incelenmesi gereken bina sayısı on binlerle ifade 

edilmektedir. Böylesine büyük çaplı ve konusunda uzman personele ihtiyaç duyulan bir 

çalışmada, çalışanların tamamının aynı bilgi düzeyine sahip olmaması ya da toplanan 

verilerde hata bulunması olasıdır. Dolayısıyla her binadan sağlıklı veri toplanması 

mümkün olmayabilir. Özellikle arazide toplanan verilerin çok önemli olması nedeniyle, 

çalışanlar için bir takip sistemi de oluşturulmalıdır. Takip sistemi sayesinde binalardan 

gelen bilgilerin kontrolü sırasında teknik elemanların başarı durumu belirlenebilir ve 

ihtiyaç görülmesi halinde teknik elemanlara eksik oldukları konularda yeniden eğitim 

verilebilir.  

 

Binalardan veri toplanması sırasında kullanılacak takip sistemi için hangi binaya hangi 

elemanın gittiğinin bilinmesi gereklidir. Bir yapıya kontrol ve/veya eksik bilgi sebebiyle 
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birden fazla kez gidilmesi durumunda, gelen bilgilerin karışmaması için her veri 

toplama formuna değerlendirme tarihi yazılmaktadır. 

3.1.6. Yapının Adresi 

Binaların pafta, ada ve parsel gibi kadastro bilgilerinin yanında adres bilgileri de 

raporlara yazılmaktadır. DURTES anket formunda bina adresinin girilmesi için site, 

mahalle, cadde, sokak, blok/no, posta kodu ve semt başlıklarıyla 7 farklı alan 

oluşturulmuştur. Yapının “Durum Tespit Raporu”nda adres bilgileri de yer almaktadır. 

3.2. YAPI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

3.2.1. Yapının Yaşı 

Mevcut yapıların, yapısal risk analizinde binanın yaşı da bir ölçüttür. Binanın hizmet 

verdiği süre arttıkça, malzeme özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi bekleneceğinden 

binanın depremde hasar görme riski de artar. 

 

Mevcut yapıların birçoğunun ruhsatsız olması sebebiyle binaların yaşları ile ilgili 

belgelere ulaşılamayabilir. Yöntem kapsamında incelenen bir yapının yaşının 

belirlenmesinde, tercihen binanın geçmişi hakkında bilgisi olan bir kişiden bilgi 

alınabilir. Binanın geçmişi ile ilgili bilgi alınabilecek bir kişi olmaması durumunda söz 

konusu bilgiler aynı bölgede benzer mimari özelliklere sahip ve yapım yılı bilinen 

binaların yaşlarından yola çıkılarak tahmin edilebilir. 

3.2.2. Onarım Durumu 

DURTES yönteminde binaların onarım durumu, risk faktörünü etkileyen bir ölçüttür. 

Çalışmalar genellikle Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Bu nedenle binanın Marmara 

depremi öncesine ve sonrasına ait onarım bilgisi kullanılmaktadır. Bunun için 

“Marmara Depremi Öncesinde Onarım Gördü mü?” ve “Marmara Depremi Sonrasında 

Onarım Gördü mü?” sorularına karşılık “Evet”, “Hayır” ve “Kozmetik Onarım” 

cevapları seçenek olarak sunulmuştur. Binanın onarım ve/veya kozmetik onarım 

görmüş olması, mevcut hasarların tespit edilmesini güçleştirebileceğinden, risk unsuru 

olarak kabul edilmiştir. 
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Yöntemin farklı bölgelerdeki uygulamalarında o bölgede geçmişte yaşanan en büyük 

deprem esas alınacaktır. 

3.2.3. Kat Bilgileri 

Yöntem dâhilinde, incelenen yapının kat adedi, yükseklikleri ve alanları bilgileri, 

yapının ağırlığı, yüksekliği ve buna bağlı olarak da katlara etkiyen deprem yüklerinin 

hesabında kullanılmaktadır. Söz konusu bilgilerdeki olası hatalar yapı hakkında 

verilecek kararı büyük ölçüde etkileyecek öneme sahip olmakla beraber, arazide bu 

bilgilerin elde edilmesinde hata yapılma ihtimali düşüktür. Anket formunda yapının kat 

bilgileri bodrum kat, normal kat ve çatı katı olarak 3 kısımda tanımlanır. Yapıda en 

büyük açıklık da DURTES yönteminde kullanılan bir bilgidir. 

3.2.4. Ortalama Kat Ağırlığı 

DURTES yönteminde, analiz için gerekli olduğundan yapının ortalama kat ağırlığı 

bilgisi de kullanılmaktadır. Anket formunda ortalama kat ağırlığı bilgisi için “600”, 

“800”, “1000”, “1200”, “1400” ve “1600” kg/cm
2
 değerleri seçenek olarak sunulmuş 

olup bu değerlerin dışında bir kat ağırlığı öngörülmesi durumunda “Diğer” kutucuğuna 

söz konusu değer yazılabilmektedir. Yapının ortalama kat ağırlığı, kullanım amacı, 

duvarların durumu, döşeme kalınlığı gibi etkenler göz önüne alınarak, yapıyı 

değerlendiren mühendisler tarafından yaklaşık olarak belirlenmektedir. 

3.2.5. Dilatasyon Durumu ve Kat Seviyesi Farkı 

Bitişik nizamda bulunan yapılar yeterli güvenliğe sahip olarak projelendirilip inşa 

edilmiş olsalar bile, komşu yapılarla olan dilatasyonun olmaması ya da yetersiz olması 

ve/veya döşemeler arasındaki kat seviyesi farkının olması durumu yapının ağır hasar 

görmesine sebep olabilmektedir. Dilatasyonun yetersiz olması sebebiyle deprem 

sırasında yapıya komşu yapıdan gelen ve önceden hesaplanmayan dış yükler 

etkimektedir. Ayrıca kat seviyesi farkı olması durumunda ise komşu yapının döşemesi 

diğer yapının düşey taşıyıcı elemanlarının daha narin olduğu bölgelere denk geldiğinden 

deprem sırasında yatayda çok daha rijit davranan döşemeler aynı hizada bulunan komşu 

yapının düşey taşıyıcı elemanlarında hasara yol açabilir. 
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Şekil 3.1: Çarpışma etkisi 

Anket formunda bulunan “Dilatasyon Yeterli mi?” sorusuna “Evet”, “Hayır” ve 

“Belirsiz” cevapları sunulmuştur. 

 

Bazı yapılarda mimari sebeplerle derz boşluklarının özel dolgularla kapatılmış olması 

sebebiyle yapılar arasındaki dilatasyon durumu belirlenemeyebilir. Yönteme göre bu 

durum, belirsizlik sebebiyle, yapı için bir risk unsuru oluşturmaktadır. 

 

Şekil 3.2: Çekiçleme etkisi 
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3.3. ŞARTNAME KATSAYILARI 

3.3.1. Deprem Bölgesi 

Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan 

“Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”nda beklenen deprem ivme değerlerine göre beş 

bölge tespit edilmiştir. “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”e 

göre deprem bölgelerinde kabul edilen hesap ivmeleri, 1.derece için 0.4g, 2.derece için 

0.3g, 3.derece için 0.2g, 4.derece için 0.1g olarak alınmalıdır. 5.derece için deprem 

hesabı yapmak zorunlu değildir. Bu sebeple “Hızlı Durum Tespit Yöntemi”nde 5. 

derece deprem bölgesi göz önünde bulundurulmaz. Anket formlarındaki “Deprem 

Bölgesi” bölümüne 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü deprem bölgelerinden, binanın ait 

olduğu bölge işaretlenir.  

 

Binanın bulunduğu deprem bölgesi bilgisayar ortamında hava fotoğrafları ve deprem 

bölgeleri haritasının karşılaştırılması ile bulunabilir.  

 

Şekil 3.3: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 
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3.3.2. Bina Kullanım Türü ve Önem Katsayısı 

“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”te kullanım amacına göre 

bina önem katsayıları belirtilmiştir (Tablo 3.3). Bu katsayılar yapıların deprem 

sonrasındaki beklenen kullanım durumuna göre belirlenmiştir. Buna göre şiddetli bir 

depremde can güvenliğinin sağlanması koşuluyla onarılabilecek hasarların oluşması 

beklenen konut türü yapılarda bina önem katsayısı “1” olarak belirtilmiştir. Depremden 

hemen sonra hizmet vermesi gereken, bu sebeple de şiddetli bir depremde hasar 

görmemesi ve hemen kullanılabilirlik beklenen hastane, itfaiye gibi binalarda “1.5” 

olarak belirlenen bina önem katsayısı ile söz konusu yapılara etkiyen deprem yükleri, 

konut türü yapılara kıyasla %50 oranında artırılmaktadır.  

Tablo 3.3: Bina önem katsayısı tablosu (ABYYHY’98) 

Binanın Kullanım Amacı veya Türü 
Bina Önem 

Katsayısı 

1. Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde içeren binalar 

a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar 

(Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer 

haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, enerji üretim ve dağıtım 

tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet 

planlama istasyonları) 

b) Zehirli, patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin bulunduğu veya 

depolandığı binalar 

1.5 

2. İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve eşyanın saklandığı 

binalar 

a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kışlalar, 

cezaevleri, vb. 

b) Müzeler 

1.4 

3. İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar 

Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, vb. 1.2 

4. Diğer binalar 

Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar 

(Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb) 
1.0 

“Hızlı Durum Tespit” yönteminde bina önem katsayısı bilgisi yapısal analizde 

kullanılmaktadır. Analizde kullanılacak olan katsayı yapının projedeki kullanım amacı 

değil mevcut kullanım durumuna uygun olandır. Örneğin hastane binası olarak 

projelendirilmiş bir yapı, hastane binası olarak gerekli güvenliği sağlamasa bile konut 

olarak kullanıldığında öngörülen güvenliği sağlayabilmektedir. Benzer şekilde konut 

olarak imal edilmiş bir yapı, hastane binası olarak kullanılmak istendiğinde gerekli 

güvenliği sağlamaması muhtemeldir. Anket formunda bulunan “Bina Kullanım Türü” 

bilgisi ise yöntem sonucunda oluşturulan rapora eklenmekte, sayısal bir değer 

olmadığından yapının risk analizine etki etmemektedir. 
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 3.3.3. Yerel Zemin Sınıfı 

DURTES yöntemi zemin-yapı etkileşimini de göz önünde bulundurduğundan, yöntemin 

uygulanacağı yapıların ABYYHY’98 yönetmeliğinde belirtilen zemin sınıfları ve ait 

oldukları deprem bölgelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Eğer durum tespit 

çalışmasının yapılacağı bölgenin zemin özellikleri bilinmiyorsa ayrı bir çalışma ile 

zemin özelliklerinin belirlenmesi ve sismik mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması 

gerekmektedir. 

Tablo 3.4: Yerel zemin sınıflarına göre spektrum karakteristik periyotları (ABYYHY’98) 

Yerel Zemin Sınıfı TA (saniye) TB (saniye) 

Z1 0.10 0.30 

Z2 0.15 0.40 

Z3 0.15 0.60 

Z4 0.20 0.90 

 

Yöntemin Bakırköy ilçesinde yapılan uygulamasında, proje kapsamında yapılan zemin 

etütlerinin sonuçları kullanılmıştır (Tablo 3.5).  

Tablo 3.5: Bakırköy ilçesi spektrum karakteristik periyotları 

Sismik Bölgeler TA (saniye) TB (saniye) 

S1, S2 0.10–0.15 0.4–0.7 

S3, S4 0.15–0.20 0.7–0.9 

S5, S6 0.20–0.25 0.9–0.12 

 

DURTES anket formunda, yerel zemin sınıflarının işaretlenmesi ve seçilen zemin 

sınıflarının TA ve TB spektrum karakteristik periyotlarının girilmesi için gerekli alanlar 

mevcuttur. Z1, Z2, Z3 ve Z4 sınıfı zeminlerin seçilmesi durumunda TA ve TB 

periyotları, ABYYHY’98’de verilen değerler (Tablo 3.4) kullanılmakta, farklı periyotlar 

bulunması durumunda ise Z5 zemin sınıfı seçilerek sahip olduğu periyotlar 

kullanılmaktadır. 

3.3.4. Yapı Davranış Katsayısı ve Sebebi 

Eşdeğer deprem yükü hesabında kullanılan yapı davranış katsayısı arazide, binanın 

taşıyıcı sistemine göre ABYYHY’98’de verilen değerlerden yola çıkarak binayı 

inceleyen ekibin mühendislik öngörüsü ile belirlenir. ABYYHY’98’de verilen değerler 

yeni yapılan için geçerli olduğundan mevcut yapılar için verilen kararda mühendislik 

bilgisi ön plana çıkmaktadır. 
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Tablo 3.6: Yapı davranış katsayısı tablosu (ABYYHY’98) 

BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ 

Süneklik Düzeyi  

Normal 

Sistemler 

Yüksek 

Sistemler 

(1) Yerinde Dökme Betonarme Binalar   

(1.1) Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı binalar 4 8 

(1.2) Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu) perdelerle 

taşındığı binalar 
4 7 

(1.3) Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı binalar 4 6 

(1.4) Deprem yüklerinin çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli 

(boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar 
4 7 

(2) Prefabrike Betonarme Binalar   

(2.1) Deprem yüklerinin tamamının, bağlantıları tersinir momentleri 

aktarabilen çerçevelerle taşındığı binalar 
3 6 

(2.2) Deprem yüklerinin tamamının; kolonları temelde ankastre, üstte 

mafsallı tek katlı çerçevelerle taşındığı binalar 
- 5 

(2.3) Deprem yüklerinin tamamının prefabrike boşluksuz perdelerle 

taşındığı binalar 
- 4 

(2.4) Deprem yüklerinin, bağlantıları tersinir momentleri aktarabilen 

prefabrike çerçeveler ile yerinde dökme boşluksuz ve/veya bağ kirişli 

(boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar 

3 5 

(3) Çelik Binalar   

(3.1) Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı binalar 5 8 

(3.2) Deprem yüklerinin tamamının; kolonları temelde ankastre, üstte 

mafsallı tek katlı çerçevelerle taşındığı binalar 
4 6 

(3.3) Deprem yüklerinin tamamının çaprazlı perdeler veya yerinde dökme 

betonarme perdeler tarafından taşındığı binalar 
  

(a) Çaprazların merkezi olması durumu 3 - 

(b) Çaprazların dışmerkez olması durumu - 7 

(c) Betonarme perde durumu 4 6 

(3.4) Deprem yüklerinin çerçeveler ile birlikte çaprazlı çelik perdeler veya 

yerinde dökme betonarme perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar 
  

(a) Çaprazların merkezi olması durumu 4 - 

(b) Çaprazların dışmerkez olması durumu - 8 

(c) Betonarme perde durumu 4 7 

3.4. TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ 

Yapının davranışını esas alarak yapısal risk analizi yapan “Hızlı Durum Tespit 

Yöntemi”nde, yapının davranışını belirleyebilmek için taşıyıcı sistem elemanlarının 

türlerini belirlemek gerekmektedir. 
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3.4.1. Taşıyıcı Sistem Türü 

Yapılarda karşılaşılması muhtemel taşıyıcı sistem türleri belirlenmiş ve DURTES 

yönteminde 

 

 Betonarme Çerçeve 

 Betonarme Çerçeve + Perde Duvar 

 Perde 

 Yığma 

 Çelik 

 Ahşap 

 

taşıyıcı sistemleri seçenek olarak sunulmuştur. Yukarıdaki türlerle tanımlanamayan bir 

taşıyıcı sistemle karşılaşılması durumunda, anket formundaki “Diğer” bölümüne taşıyıcı 

sistemin açıklaması yapılabilmektedir. Karma taşıyıcı sistemlerin bulunması durumunda 

birden fazla seçenek işaretlenebilmektedir. 

3.4.2. Döşeme Tipi 

Taşıyıcı sistem türlerinde olduğu gibi döşemelerde de karşılaşılması muhtemel türler 

belirlenmiş ve yöntemde 

 

 Kirişli 

 Asmolen 

 Dişli 

 Mantar 

 Kaset 

 

döşeme türleri seçenek olarak sunulmuştur. 

 

Farklı katlarda ya da aynı katın farklı açıklıklarında, yükleme durumu ve mimari 

unsurlara bağlı olarak farklı döşeme türleri kullanılabilmektedir. Bu sebeple anket 

formunda birden fazla döşeme türü işaretlenebilmektedir. Öngörülenden farklı bir 

döşeme türü ile karşılaşılması durumunda anket formunda ayrılan “Diğer” bölümüne bu 

sistemin tanımlaması yapılabilmektedir. 
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Döşeme sisteminin her katta aynı olmaması durumunda yapının deprem davranışı 

olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple “Hızlı Durum Tespit” yönteminde döşeme 

sisteminin her katta aynı olup olmadığı bilgisi de risk analizinde kullanılmaktadır. 

Anket formunda bulunan “Döşeme Sistemi Her Katta Aynı mı?” sorusuna “Evet” ve 

“Hayır” cevapları sunulmuştur. 

3.4.3. Temel Sistemi 

Taşıyıcı sistem özelliklerinde, belirlenmesi en güç olan kısım temellerdir. Binaların 

temelleri çoğunlukla kapalı olduğundan, bu tür bir çalışmada projesi bulunmayan 

yapıların temel sistemi çoğunlukla belirlenememektedir. Projesi mevcut olan yapılarda 

projede bulunan temel sistemi doğru kabul edilebilmektedir. Temel sistemi 

belirlenebilen binalar için yöntemde; 

 Tekil 

 Sürekli 

 Radye 

 Kazıklı 

 

temel türleri seçenek olarak sunulmuştur. Binalarda farklı temel sistemlerinin kısmi 

olarak kullanılması durumuyla da karşılaşılabildiğinden, anket formunda birden fazla 

seçenek işaretlenebilmektedir. Öngörülen türler dışında farklı bir sistemle karşılaşılması 

durumunda ise anket formunda “Diğer” kısmında söz konusu sistemin tanımlanması 

mümkündür. 

3.4.4. Bodrum Dış Duvarları 

Zeminden gelen yatay yüklerin karşılanması amacıyla bodrum kat dış duvarlarının, 

beton perde, taş duvar veya dolu tuğla ile inşa edilmesi oldukça yaygındır. Bu tür 

duvarların öncelikli amacı yatay yükleri almak olsa da, bodrum kat eğilme rijitliğine de 

katkıları olur. Bu sebeple deprem yüklerinin hesabına da etki ederler. 

 

DURTES anket formunda bodrum kat dış duvarları için; 

 Beton Perde 

 Taş Duvar 
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 Beton Briket 

 Dolu Tuğla 

 Delikli Tuğla 

 

seçenekleri sunulmuştur. Farklı açıklıklarda farklı malzemeler kullanılabileceğinden, 

birden fazla bodrum kat dış duvarı malzemesi işaretlenebilmektedir. Yukarıdaki türlerle 

tanımlanamayan bir duvar malzemesi ile karşılaşılması durumunda, anket formundaki 

“Diğer” bölümüne söz konusu malzemenin açıklaması yapılabilmektedir. 

3.4.5. Bölme Duvarlar 

Bölme duvarlar genellikle yapıların statik ve dinamik hesaplarında göz önünde 

bulundurulmazlar. Ancak yaşanan depremlerde bölme duvarların, yapıların deprem 

davranışlarını önemli ölçüde etkilediği gözlenmiştir. Kat yüksekliği boyunca yapılan 

bölme duvarlar bulundukları katların düşey yük kapasitesini, ayrıca açıklık boyunca 

yapılan bölme duvarlar bulundukları katların taban kesme kuvveti kapasitesini 

artırabilmektedirler. Bölme duvarlar yapıların eğilme rijitliğine de etki 

edebilmektedirler. Bu sebeplerle yapıda proje aşamasında öngörülmeyen burulma, 

yumuşak kat ve zayıf kat düzensizliklerine sebep olabilmektedirler. 

 

DURTES anket formunda bölme duvarlar için tıpkı bodrum kat dış duvarlarında olduğu 

gibi; 

 Beton Perde 

 Taş Duvar 

 Beton Briket 

 Dolu Tuğla 

 Delikli Tuğla 

 

seçenekleri sunulmuştur. Farklı açıklık ve katlarda farklı malzemeler 

kullanılabileceğinden, birden fazla bölme duvar işaretlenebilmektedir. Yukarıdaki 

türlerle tanımlanamayan bir duvar malzemesi ile karşılaşılması durumunda, anket 

formundaki “Diğer” bölümüne söz konusu malzemenin açıklaması yapılabilmektedir. 

Bölme duvarların sıvalı olup olmadığı bilgisi de DURTES yönteminde 

kullanılmaktadır. Buna göre yapıda bölme duvarların sıvalı olmaması durumu bir risk 
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unsuru kabul edilmekte ve kalibrasyonlarla belirlenen risk puanı ile yapının risk puanına 

etki etmektedir. 

 

Şekil 3.4: Düşey yük taşıyan bölme duvar (Bingöl Çeltiksuyu İlköğretim Okulu) 

3.5. BETONARME BİNALARDA MALZEME ÖZELLİKLERİ 

3.5.1. Donatı Türü 

“Hızlı Durum Tespit Yöntemi”nde betonarme elemanlara sahip yapılarda kullanılan 

donatı türü bilgisi de kullanılmaktadır. Bu amaçla DURTES anket formunda “STI”, 

“STI Düz” ve “STIII Nervürlü” seçenekleri sunulmuştur. Anket formundaki 

seçeneklerin dışında özelliklere sahip bir donatı türü ile karşılaşıldığında “Diğer” 

bölümüne söz konusu donatı türü tanımlanabilmektedir. Boyuna donatılarda ve 

etriyelerde farklı türde malzemeler kullanılabildiğinden anket formundaki donatı türü 

bilgileri ayrı ayrı işaretlenmektedir. 

3.5.2. Ortalama Beton Dayanımları 

Betonarme yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi konusunda ölçülmesi en zor olan 

parametre ortalama beton dayanımlarıdır. 1997 öncesi yapılarda hazır beton kullanımı 

yaygın olmadığından söz konusu yapıların beton kalitesi düşük olduğu gibi yapı 

içindeki dağılımı homojen de değildir. Hava şartları gibi etkenler de göz önünde 

bulundurulduğunda farklı zamanlarda hazırlanan karışımların farklı özelliklere sahip 

olması mümkündür. Bu sebeple söz konusu yapıların farklı yapısal elemanlarında ve 

bazen de aynı yapısal elemanın muhtelif bölgelerinde farklı beton dayanımlarının 

bulunması mümkündür. Değerlendirilecek yapı sayısı onbinlerle ifade edildiğinden her 
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yapıdan karot numunesi alarak ölçüm yapılması hem yapıya zarar vermekte hem de 

hızlı tarama yöntemlerinin özüne aykırı olmaktadır. 

 

1–5 katlı betonarme binalar için İTÜ’nün önerdiği yaklaşımda binaların ortalama beton 

basınç dayanımının MPa8.210ƒcd  olduğu kabul edilmektedir. “Hızlı Durum Tespit 

Yöntemi”nde ise schmidt ölçümleri kullanılmaktadır. Schmidt ölçümleri doğruya en 

yakın sonucu vermemekle beraber, ölçüm hızı ve yapıya zarar vermeme gibi sebeplerle 

tercih edilmektedir. İTÜ yaklaşımından farklı olarak, ölçümler sonucunda her yapıda 

farklı beton basınç dayanımı bulunması mümkün olduğundan, benzer teknik özelliklerle 

hatta benzer proje ile imal edilmiş olan yapılar farklı güvenlik seviyelerine sahip 

olabilmektedirler. 

3.5.3. Beton İşçilik Kalitesi 

İmalat sırasında denetlenmeyen yapılarda işçilik hatası yapılması olasıdır. Beton 

dağılımının homojen olmaması, yerleşim sorunları, paspayının bırakılmaması, beton 

karışımına yapısal elemanın davranışını olumsuz etkileyebilecek yabancı maddelerin 

karışması gibi durumlar en sık rastlanan hatalardır. Mühendislik hizmeti almış olsalar 

bile işçilik kalitesinin düşük olması sebebiyle yapılar beklenen davranışı 

gösterememekte ve hizmet ömürleri kısalabilmektedir. 

 

Beton işçilik kalitesi ancak sıvanmamış betonarme elemanlarda tespit edilebilmektedir. 

DURTES anket formunda beton işçilik kalitesi “İyi”, “Orta” ve “Kötü” olarak 

sınıflandırılmıştır. 
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Şekil 3.5: Beton karışımında büyük çaplı malzeme (Bingöl Çeltiksuyu İlköğretim Okulu) 

3.6. HASAR BELİRLEME 

3.6.1. Katlar Arası Rölatif Kalıcı Yanal Öteleme 

Zemindeki farklı oturmalar ya da plastik mafsallaşma sebebiyle bazı yapılarda kalıcı 

yanal ötelemeler oluşabilmektedir. Bu durum taşıyıcı sistem elemanlarını düzlemleri 

dışına çıkarıp ek kuvvetler meydana getirdiğinden binalar için risk teşkil etmektedir. 

Kalıcı yanal öteleme miktarı arttıkça buna bağlı olarak oluşturduğu risk de artar. Ek 

olarak en büyük kat ötelemesinin kat yüksekliğine oranı da yöntemde kullanılan bir 

bilgidir. 

 

DURTES yönteminde kalıcı yanal ötelemeler risk unsuru kabul edilmiş ve anket 

formunda “Katlar Arası Rölatif Kalıcı Yanal Öteleme” ile “En Büyük Öteleme / Kat 

Yüksekliği (oranı)” alanları oluşturulmuştur. İlgili alana yapının öteleme miktarı cm 

cinsinden belirtilebilmektedir.  

3.6.2. Yapısal Hasar Durumu 

Binaların hasar durumu yapısal risk faktörünü etkileyen bir unsurdur. Deprem, aşırı 

yükleme gibi sebeplerin yanında, korozyon ve taşıyıcı sisteme hatalı müdahaleler de 

(sonradan yapılan tesisatlar gibi) yapılarda hasar oluşturabilmektedir. Yapısal sistemde 

oluşan hasarlar, taşıyıcı sistem elemanlarının tasarımda öngörülen taşıma gücü 
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kapasitelerini azaltmaktadırlar. Buna göre yapısal davranış bakımından hasarlı bir bina, 

hasar görmemiş benzer bir binadan daha fazla risk içermektedir. 

 

DURTES yönteminde kolon ve perde duvarların hasar durumu için cm
2
 cinsinden kesit 

alanı, taşıyıcı duvar, kiriş, döşeme, merdiven ve temellerde ise “Hasarlı Kesit/Toplam 

Kesit” oranı kullanılmaktadır. Burada kullanılan kesit alanları binadaki toplam kesit 

alanları olmayıp sadece en ağır hasarlı kattaki elemanlara ait kesit alanlarıdır.  

 

Kolon ve perde duvarlardaki hasarlarda “Ağır Hasarlı”, “Orta Hasarlı” ve “Hafif 

Hasarlı” kesit alanları ve bulundukları kattaki toplam kesit alanları girilmektedir. Diğer 

yapısal elemanlarda ise hasarın niteliği göz önünde bulundurulmaz. Söz konusu yapısal 

elemanların hasarları sadece “Hasarlı Kesit/Toplam Kesit” değeri ile ifade edilirler. 

 

DURTES anket formunda söz konusu bilgilerin yazılması için gerekli alanlar 

oluşturulmuştur.  

 

Şekil 3.6: Korozyon sebebiyle oluşan kiriş hasarı 

3.7. KUSUR BELİRLEME 

3.7.1. Kısa Kolon Problemi 

Kısa kolon etkisi ilgili kolonun düğüm noktasının tasarımdakinden farklı olması 

sebebiyle oluşur. Kolon boyu kısaldığından rijitliği artar ve kolona, tasarımda 

öngörülenden daha büyük kuvvetler etki eder. Kolonlardaki etriye sıklaştırması 

tasarımda öngörülen kesme kuvvetlerine göre yapıldığından, kısa kolon etkisi sebebiyle 

oluşan kesme kuvvetlerini karşılamayabilmekte ve hasara sebep olabilmektedirler (Şekil 
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3.7). Sonradan yapılan ara katlar ya da tasarımda etkisi göz ardı edilen, kolondan kolona 

uzanan pencerelerin altındaki duvarlar kısa kolon oluşumunda en sık rastlanan 

sebeplerdir. 

 

Şekil 3.7: Kısa kolon etkisi ile hasar görmüş kolon (Bingöl Çeltiksuyu İlköğretim Okulu) 

DURTES yönteminde binada kısa kolon oluşumu bir risk unsuru kabul edilmiş, anket 

formunda da kısa kolon varlığının işaretlenmesi için “Kısa Kolon Var mı?” sorusuna 

“Evet” ve “Hayır” seçenekleri sunulmuştur. 

3.7.2. Güçlü Kiriş - Zayıf Kolon Problemi 

“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”e göre betonarme çerçeve 

taşıyıcı sistemini barındıran yapılarda kolon-kiriş bağlantı noktalarında bulunan 

kolonların moment kapasitesinin, aynı noktadaki kirişlerin moment kapasitesinden %20 

fazla olması gerekmektedir. Kolonların kirişlerden daha kuvvetli olması koşulunun 

sağlanmaması, binada meydana gelen momentlerin öngörülenden büyük olması 

durumunda, muhtemel plastik mafsalların kirişler yerine, kolonlarda oluşmasına sebep 

olabilmektedir (Şekil 3.8). Kolonlarda oluşan plastik mafsallar, binanın toptan göçme 

olasılığını artırmaktadır. 

 

Güçlü kiriş-zayıf kolon sorunu DURTES yönteminde kullanılmaktadır. Anket formunda 

söz konusu sorunun varlığının işaretlenmesi için “Güçlü Kiriş-Zayıf Kolon Problemi 

Var mı?” sorusuna “Evet” ve “Hayır” seçenekleri sunulmuştur.  
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Şekil 3.8: Güçlü kiriş – zayıf kolon etkisi (Bingöl Çeltiksuyu İlköğretim Okulu) 

3.7.3. Asma Kat 

Asma katlar, yapının davranışına olan olumsuz etkileri ve kısmi 3 boyutlu analiz 

yazılımlarının kullanımında sıkça yapılan hatalar sebebiyle DURTES yönteminde risk 

unsuru olarak kabul edilmişlerdir. 

 

DURTES anket formunda da asma kat varlığının işaretlenmesi için “Asma Kat Var 

mı?” sorusuna “Evet” ve “Hayır” seçenekleri sunulmuştur.  

3.7.4. Çıkma Kat 

Geçmişte yaşanan depremlerde çıkmalı binaların, düzgün cepheli binalara oranla daha 

fazla hasar gördükleri gözlenmiştir. Çıkma katlar, yapının ağırlık merkezini yukarı 

kaydırıp deprem etkisini artırmaktadırlar. Ayrıca çıkmalı yapılar farklı risk unsurlarına 

da (düzensizlikler vb.) sebebiyet verebilmektedirler. Bu risk unsurları farklı 

parametrelerle tanımlanabilmektedirler. Yapıya etkiyen yüklerin hesabında yapının 

toplam kapalı alanının hesabı ve bunun için de varsa çıkma alanlarının bilinmesi 

gerekmektedir. DURTES yöntemine göre yapıda çıkma kat bulunması bir risk 

unsurudur. 
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DURTES anket formunda çıkma kat varlığına ilişkin “Çıkma Kat Var mı?” sorusuna 

“Evet” ve “Hayır” seçenekleriyle, çıkma varsa alanının normal kat alanına oranının 

yazılması için gerekli alan oluşturulmuştur. 

3.7.5. Düzensizlikler 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan düzensizlik 

durumları (Tablo 3.7) DURTES yöntemine göre birer risk unsurudur.  

Tablo 3.7: Yapısal düzensizlikler (ABYYHY’98) 

A - PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI 

A1 - Burulma Düzensizliği: 

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat 

ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma 

Düzensizliği Katsayısı’nın 1.2’den büyük olması durumu. 

A2 - Döşeme Süreksizlikleri: 

Herhangi bir kattaki döşemede; 

I - Merdiven ve asansör boşlukları dâhil, boşluk alanları toplamının kat brüt alanının 1/3’ünden fazla 

olması durumu, 

II - Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılabilmesini güçleştiren yerel 

döşeme boşluklarının bulunması durumu, 

III - Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması durumu 

A3 - Planda Çıkıntılar Bulunması: 

Bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların birbirine dik iki doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de, 

binanın o katının aynı doğrultulardaki toplam plan boyutlarının %20'sinden daha büyük olması durumu 

A4 - Taşıyıcı Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması: 

Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının plandaki asal eksenlerinin, göz önüne alınan birbirine dik yatay 

deprem doğrultularına paralel olmaması durumu 

B - DÜŞEY DOĞRULTUDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI 

B1 - Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat): 

Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki etkili 

kesme alanının, bir üst kattaki etkili kesme alanına oranı olarak tanımlanan Dayanım Düzensizliği 

Katsayısı’nın 0.80’den küçük olması durumu. 

B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat): 

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir kattaki ortalama göreli kat 

ötelemesinin bir üst kattaki ortalama göreli kat ötelemesine oranı olarak tanımlanan Rijitlik Düzensizliği 

Katsayısı’nın 1.5’tan fazla olması durumu 

B3 - Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği: 

Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya 

guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması, ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara veya kirişlere 

oturtulması durumu. 
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Söz konusu düzensizliklerin işaretlenebilmesi için DURTES anket formunda gerekli 

alanlar mevcuttur. 

3.7.6. Malzeme Detay İşçilik Kusurları 

DURTES anket formunda yapıdaki bazı kusurların işaretlenmesi amacıyla bir matris 

oluşturulmuştur. Söz konusu matrisle “Bina Genelinde”, “Boyuna Donatı”da, 

“Etriye”de ve “Beton”da, 

 

 Yetersiz dayanım 

 Yetersiz rijitlik 

 Yetersiz süneklik 

 Yetersiz malzeme 

 Yanlış detay 

 Kötü malzeme 

 Kötü işçilik 

 

kusurları işaretlenebilmektedir. Her kusur, kalibrasyonlarla belirlenen puanlara göre 

yapının risk puanını artırmaktadır. 

 

 

Şekil 3.9: Boyuna donatıda yanlış detay ve beton yerleşmesi sorunu 

(ODTÜ Deprem Veritabanı) 
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Şekil 3.10: Kiriş imalatında yanlış detay 

3.7.7. Etriye Sıklaştırması 

Etriye sıklaştırmasının olmadığı yapıların sünekliği azalmakta ve kayma kapasitesi 

azalarak depreme karşı dayanma direnci azalmaktadır. DURTES anket formunda 

kolonlarda ve kirişlerdeki etriye sıklaştırmasının durumu “iyi”, “orta” ve “kötü” 

dereceleriyle ayrı ayrı işaretlenmektedir. 

 

Kurallarına uygun imal edilmiş ve kullanılmış yapılarda etriye sıklaştırmasının gözle 

görülmesi mümkün değildir. Ancak pek çok yapıda beton dökümü sırasında kalıptaki 

paspayına dikkat edilmemesi, betonun iyi yerleşmemesi sonucu oluşan boşluklar, 

korozyon sebebiyle sızan paslar ya da kabaran paspayları gibi etkenlere bağlı olarak 

açıklıklardaki etriye sıklaştırması gözle görülebilmektedir. Gözle görülemediği 

durumlarda etriye sıklaştırması, detektör cihazlar yardımıyla belirlenebilmektedir. 

 

Herhangi bir kolon ve kirişte görülen etriye sıklaştırması yapının tamamındaki etriye 

uygulamasını temsil ettiği kabul edilmektedir Bunun sebebi ise demir işçisinin bir 

yapısal elemandaki alışkanlığını diğer elemanlarda da devam ettirmeye olan 

yatkınlığıdır. 
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Şekil 3.11: Düğüm noktasında etriye 

sıklaştırması olmaması durumu 

(Bingöl Çeltiksuyu İlköğretim Okulu) 

 

Şekil 3.12: Etriye sıklaştırması ve bağlantıları 

sorunu (Bingöl Çeltiksuyu İlköğretim Okulu) 

3.8. YORUMLAR VE ÖNERİLER 

3.8.1. Bina Hasar Görmüşse Olası Sebepleri 

Yöntemin uygulandığı binada hasar olması durumunda, olası hasar sebepleri için 

 

 Proje kusurları 

 Denetim yetersizliği 

 Yapım kusurları 

 Malzeme zayıflığı 

 Aşırı yükleme 

 Yönetmelik yetersizliği 

 

seçenekleri sunulmuştur. Yukarıdaki seçeneklerin dışında bir hasar sebebi bulunması 

durumunda, anket formundaki “Diğer bölümüne söz konusu sebep açıklanabilmektedir. 

Hasarın sebebi, değerlendiren mühendislerin vereceği bir karardır. Söz konusu bilgi risk 

puanına etki etmeyip, yapıyı ve bölgenin yapısal karakterini anlamak için 

kullanılmaktadır.  
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3.8.2. Önlem Önerileri 

Yapıyı değerlendiren mühendis ekibi, ilk izlenimleri neticesinde yapıda güvenliğin 

yetersiz olduğuna ve önlem alınması gerektiğine karar vermeleri durumunda, önlem 

önerilerini anket formuna belirtebilmektedirler. Anket formunda önlem önerileri olarak; 

 

 Yük sınırlaması 

 Kullanım değişikliği 

 Kat azaltması 

 

seçenekleri sunulmuştur. Yukarıdaki seçeneklerin dışındaki önlem önerileri “Diğer” 

alanına yazılabilmektedir. 

 

“Önlem Önerileri” kısmında belirtilen önlemler sadece ilk izlenimler sonucu yetkili 

ekibin önerileri niteliğindedir. Söz konusu öneriler yapının DURTES raporuna 

eklenmekte ancak risk puanını etkilememektedir. 

3.8.3. Onarım ve Güçlendirme Önerileri 

Yapıyı değerlendiren mühendis ekibi, ilk izlenimleri neticesinde yapıda güvenliğin 

yetersiz olduğuna ve güvenliğin ancak onarım ve/veya güçlendirme ile sağlanacağına 

karar vermeleri durumunda, onarım ve/veya güçlendirme önerilerini anket formunda 

belirtebilmektedirler. Anket formunda onarım ve güçlendirme önerileri olarak; 

 

 Dolgu çerçeve 

 Beton kolon mantolama 

 Çelik kolon mantolama 

 Kiriş onarımı 

 Döşeme onarımı 

 

seçenekleri sunulmuştur. Mevcut seçeneklerden farklı onarım ve/veya güçlendirme 

önerilerinin olması durumunda anket formundaki “Diğer” bölümüne söz konusu 

öneriler yazılabilmektedir. Anket formunda belirtilen öneriler yapının DURTES 

raporuna eklenmekte ancak risk puanını etkilememektedir. 
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Onarım ve güçlendirme önerileri tıpkı önlem önerileri gibi yapıyı inceleyen mühendis 

ekibinin ilk izlenimleri sonucu sundukları öneriler niteliğindedir. Yapı ile ilgili kesin 

karar analizlerden sonra verilecektir. 

3.9. RÖLEVE BİLGİLERİ 

“Hızlı Durum Tespit Yöntemi”nde yapısal risk analizi için yapının davranışına bağlı 

risk puanının yanında yapının taban kesme kuvveti kapasitesi, etkiyen deprem yükleri 

ve kesitlerin yetersiz olması durumunda gerekli malzeme hacmi de hesaplanmaktadır. 

 

Yapının taban kesme kuvvet kapasitesinin hesabında yapının kritik katından alınan 

röleve bilgileri kullanılmaktadır. Kritik kat seçimi yapıyı değerlendiren mühendisler 

tarafından yapılır. Röleve bilgilerinde kritik kat bilgisi ile birlikte varsa kolonların, 

perde duvarların ve bölme duvarların boyutları yönleri ve konumları bulunmaktadır. 

Yapının projesi mevcut ise röleve bilgileri proje üzerinden kontrol edilerek gerekli 

düzeltmelerle elde edilebilir. 

 

Şekil 3.13: Kesit boyutlarını belirlemede kaplamanın etkisi 

Taban kesme kuvveti kapasitesi hesabında yapısal elemanların konumlarının yüksek 

hassasiyette bilinmesi gerekmemektedir. Ancak kesme alanını doğrudan etkilediği için 

yapısal elemanların kesit boyutlarının mümkün olduğu kadar hassas ölçülmesinde fayda 

vardır. Sıva kalınlıklarının bir yapısal elemanın farklı cephelerinde bile değişkenlik 

gösterebilmesi sebebiyle yapısal elemanların boyutlarının istenilen hassaslıkta ölçülmesi 
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mümkün olmayabilir. Bunun yanında cephe kaplamaları ya da sıvalar yapısal 

elemanların boyutlarının ölçümünde hata yapılmasını olası kılmaktadır (Şekil 3.13). 

3.10.RİSK SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ 

3.10.1. Birinci Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesinde Kullanılan Katsayı 

Eşdeğer deprem yükü yönteminde birinci doğal titreşim periyodunun yaklaşık olarak 

belirlenmesinde kullanılan katsayı (Ct) değeri, “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 

Hakkında Yönetmelik”te bulunan denklemlere göre bina taşıyıcı sistemine bağlı olarak 

tanımlanmıştır. Buna göre; 

 

Deprem yüklerinin tamamının betonarme çerçevelerle taşındığı binalarda 07.0C t  . 

Deprem yüklerinin tamamının betonarme perdelerle taşındığı binalarda eşdeğer alan 

Denk.(3.1) 

   
j

2

Nwjwjt )H/(2.0AA   (3.1) 

olmak üzere Ct değeri Denk.(3.2) ile hesaplanmaktadır. 

 05.0A/075.0C
2/1

0t   (3.2) 

Taşıyıcı sistemi sadece çelik çerçevelerden oluşan binalarda 08.0C t  , diğer tüm 

binalarda ise: 05.0C t   olarak hesaplanmaktadır. 

3.10.2. Birinci Doğal Periyot 

Yapının birinci doğal periyodu ABYYHY’98’de verilen Denk.(3.3) ile 

hesaplanmaktadır. 

  
4/3

NtA11 HCTT   (3.3) 

3.10.3. Deprem Bölgesi Katsayısı 

Hesaplarda kullanılan deprem bölgesi katsayısı “Türkiye Deprem Bölgeleri 

Haritası”nda (Şekil 3.3) belirtilen yapının bulunduğu deprem bölgesine göre 



 

 

58 

ABYYHY’98’de bulunan “Etkin Yer İvmesi Katsayısı Tablosu”ndan (Tablo 3.8) 

alınmaktadır. 

Tablo 3.8: Deprem bölgesi katsayıları (ABYYHY’98) 

Deprem Bölgesi A0 

1 0.40 

2 0.30 

3 0.20 

4 0.10 

3.10.4. İvme Spektrumu 

İvme spektrumu (S(T)) ABYYHY’98’de verilen “Spektrum Katsayısı” denklemleri 

Denk.(3.4) ile hesaplanmaktadır. 

AT/T5.11)T(S   )TT0( A  (3.4a) 

5.2)T(S   )TTT( BA   (3.4b) 

8.0

B )T/T(5.2)T(S   )TT( B  (3.4c) 

3.10.5. Deprem Yükü Azaltma Katsayısı 

Deprem yükü azaltma katsayısı ABYYHY’98’de verilen R’ye ve doğal titreşim 

periyodu T’ye bağlı olarak Denk.(3.5) ile hesaplanmaktadır. 

Aa T/T)5.1R(5.1)T(R   )TT0( A  (3.5a) 

R)T(R a   )TT( A  (3.5b) 

3.10.6. Spektral İvme Katsayısı 

Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan ve tanım olarak %5 sönüm oranı 

için elastik tasarım ivme spektrumu’nun yerçekimi ivmesine bölünmesine karşı gelen 

spektral ivme ka tsayısı, A(T) “Hızlı Durum Tespit Yöntemi”nde, ABYYHY’98’de 

verilen Denk(3.6) kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 )T(SIA)T(A 0  (3.6) 

3.10.7. Minimum Taban Kesme Kuvveti 

Eşdeğer taban kesme kuvvetinin hesabında kullanılan Minimum Taban Kesme Kuvveti 

değeri Denk.(3.7) ile hesaplanmaktadır. 



 

 

59 

 WIA10.0V 01t   (3.7) 

3.10.8. Eşdeğer Taban Kesme Kuvveti 

Göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın tümüne etkiyen Toplam Eşdeğer 

Deprem Yükü (eşdeğer taban kesme kuvveti), ABYYHY’98’de verilen Denk.(3.8) ile 

belirlenmektedir. 

 1t1a1t V)T(R/)T(AWV   (3.8) 

Denkleme göre Vt<Vt1 olması durumunda “Eşdeğer Taban Kesme Kuvveti (Vt)”, 

“Minimum Taban Kesme Kuvveti”ne(Vt1) eşitlenmektedir. 

3.10.9. Katlara Etkiyen Eşdeğer Deprem Yükleri 

HN > 25 m için binanın N’inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ΔFN’in 

değeri, T1’e bağlı olarak Denk.(3.9) hesaplanmaktadır. 

 tt1N V2.0VT07.0F   (3.9) 

HN ≤ 25 m için ΔFN = 0 alınmaktadır. 

Toplam eşdeğer deprem yükünün ΔFN dışında geri kalan kısmı, N’inci kat dâhil olmak 

üzere, bina katlarına Denk.(3.10) kullanılarak dağıtılmaktadır. 





N

1j

jj

ii
Nti

)Hw(

Hw
)FV(F  (3.10) 

3.10.10. Malzemenin Ortalama Kayma Gerilmesi 

Taban kesme kuvveti kapasitesi hesabında kullanılan ortalama kayma gerilmesi yapının 

yapıda kullanılan malzemenin ortalama basınç gerilmesi değerine bağlı olarak 

hesaplanmaktadır (Tablo 3.9). 
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Tablo 3.9: Basınç gerilmesine bağlı kayma gerilmeleri 

Ortalama Basınç 

Gerilmesi (kg/cm
2
) 

Ortalama Kayma 

Gerilmesi (kg/cm
2
) 

20> 1 

40> 2 

60> 3 

80> 4 

100> 5 

120> 6 

160> 8 

200> 9 

250> 10 

300> 11,5 

350> 12,5 

400> 13,5 

450> 14,5 

500> 15,5 

500< 16,5 

 

Tablo 3.10: Yığma, Çelik ve ahşap malzemelerin kabul edilen gerilmeleri 

Taşıyıcı Sistem 

Türü 

Ortalama Basınç 

Gerilmesi (kg/cm
2
) 

Ortalama Kayma 

Gerilmesi (kg/cm
2
) 

Yığma 70 15 

Çelik 1400 900 

Ahşap 70 10 

 

Yığma, çelik ve ahşap türü yapılarda malzemenin basınç ve kayma gerilmeleri ortalama 

olarak Tablo 3.10’daki gibi kabul edilmektedir. 

3.10.11. Binanın Toplam Taban Kesme Kuvveti Kapasitesi 

Yapının toplam taban kesme kuvveti kapasitesi X ve Y doğrultularına göre ayrı ayrı 

hesaplanmaktadır. Buna göre hesap yapılan doğrultuda kesme kuvveti kapasitesine etki 

eden yapısal elemanların etkili alanları toplanarak binanın toplam taban kesme kuvveti 

taşıyabilecek alan miktarları (Avx, Avy) ABYYHY’98’deki Denk.(3.11) ile 

hesaplanmaktadır. 

vvxvxvx KA PA0.15DAA   (3.11a) 

vvyvyvy KA PA0.15DAA   (3.11b) 

Binanın yönlerine göre toplam taban kesme kuvveti kapasiteleri ise Denk.(3.12) ile 

hesaplanmaktadır. 
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65.0fAV ctdvxx   (3.12a) 

65.0fAV ctdvyy   (3.12b) 

Betonarme binalarda hesaplanan kapasiteler, yapıda donatının hesaba katılmadan 

yalnızca betonun taşıyabileceği kesme kuvvetidir. 

3.10.12. Yapısal Emniyet Faktörü 

Taban kesme kuvvetine göre yapının kapasitesi ile karşılaması beklenen kuvvetlerin 

oranı anlamına gelen yapısal emniyet faktörü Denk.(3.13) ile hesaplanmaktadır. 

 Yapısal Emniyet Faktörü
t

minyx

V

)V,V(
  (3.13) 

3.10.13. Göreceli Durum Tespit Puanı 

Yapının risk seviyesini belirlemek için yapısal emniyet faktörünün yanında yapının 

davranışına ve teknik özelliklerine bağlı olarak “Göreceli Puan” da hesaplanmaktadır. 

Göreceli puan DURTES anket formunda bulunan ve yapıda risk unsuru oluşturan 

özelliklerin risk puanları ile hesaplanmaktadır. Söz konusu risk puanları 1992 Erzincan, 

1999 Marmara depremleri belirlenmiş ve sonlu eleman yazılımlarında yapılan 

hesapların karşılaştırılması ile de risk puanlarının kalibrasyonları yapılmıştır. Yapının 

bulunduğu risk seviyesi “Göreceli Durum Tespit Puanı”na göre belirlenmektedir. 

Göreceli Durum Tespit Puanı Denk.(3.14) ile hesaplanmaktadır. 

 Göreceli Durum Tespit Puanı= Göreceli Puan × Yapısal Emniyet Faktörü (3.14) 

3.10.14. Yapının Sahip Olduğu Risk Seviyesi 

DURTES yönteminde incelenen binanın risk seviyesi göreceli durum tespit puanına 

göre belirlenmektedir (Tablo 3.11).  
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Tablo 3.11: Hasar risk sınıflandırma kriterleri 

Yapısal Emniyet 

Faktörü 

Göreceli Durum 

Tespit Puan Aralığı 
Hasar Risk Seviyesi 

 1 - Minimum risk seviyesi 

 1  75 Düşük risk seviyesi 

 1 50 - 74.999 Orta risk seviyesi 

 1 25 - 49.999 Yüksek risk seviyesi 

 1 0 - 24.999 Çok yüksek risk seviyesi 
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4. BULGULAR 

4.1. YAZILIMIN GENEL YAPISI 

Mevcut çalışma kapsamında geliştirilen yazılım ekranı “Üst menü”, “Sol menü” ve 

“Çalışma ekranı” olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. 

 

Üst menüde bulunan “Dosya” başlığı ile erişilen menüde bulunan komutlar şu 

şekildedir: 

 

Yeni: Yazılımdaki form nesnelerinin değerlerini başlangıç değerlerine getirerek yeni bir 

veri dosyasının oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. 

 

Aç: Önceden kaydedilmiş veri dosyasının içeriğindeki değerleri form nesnelerine eşitler. 

Kullanıcının kayıtlı bir veri (EK-A) üzerinde değişiklik ve ekleme yapması 

amaçlanmıştır. 

 

Kaydet: Yazılıma girilen bilgiler veri dosyası olarak kaydedilmektedir. 

 

Raporu Kaydet: Yapı ile ilgili oluşturulan, analiz sonuçları ve teknik özelliklerini 

barındıran rapor kaydedilmektedir. 

 

Gönder: DURTES yazılımında Microsoft Word, Microsoft Excel ve AutoCAD 

yazılımlarına veri aktarılması amacıyla alt programlar geliştirilmiştir. Buna göre Yapı 

ile ilgili oluşturulan rapor “Dosya>Gönder>MsWord>Rapor” adımlarıyla Microsoft 

Word programında oluşturulabilmektedir. Benzer şekilde “Dosya>Gönder>MsExcel” 

menüsü ile aks, kolon, bölme ve perde duvar bilgi tabloları Microsoft Excel yazılımına 

aktarılmaktadır. Kat planı ekran görüntüsü de AutoCAD programında 

Dosya>Gönder>AutoCAD menüsü ile oluşturulmaktadır. 
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Şekil 4.1: Excel yazılımına aktarılan kolon bilgileri örneği 

 

Şekil 4.2: AutoCAD yazılımında oluşturulan kat planı çizimi örneği 
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Kapat: Yazılımın çalışmasını sonlandırır. 

 

Üst menüde “Düzen” başlığı altında bulunan “Seçenekler” menüsü kat planı çiziminde 

kullanılan çizim seçenekleri formunu ekrana getirmektedir. 

 

Çalıştır başlığı altında bulunan Rapor menüsü, DURTES analiz sonuçlarını yazılım 

içinde gösteren rapor formlarını ekrana getirmektedir. 

 

Yazılımın sol menüsü ile bilgi girişi ve kat planı ekran görüntüsü formlarına 

erişilebilmektedir. Algılanabilirliği artırıp kullanım kolaylığını sağlaması açısında sol 

menüdeki başlıklar “Puanlama Bilgileri” ve “Röleve Bilgileri” başlıkları altında 

toplanmışlardır. Sol menünün hemen altında bulunan kısımda üzerinde çalışılan veri 

dosyasının ismi yer almaktadır. Eğer veriler henüz kaydedilmediyse söz konusu kısımda 

“Yeni Dosya” ibaresi yer almaktadır. 

 

Çalışma ekranında ise bilgi girişi, kat planı ekran görüntüsü ve rapor formları 

gösterilmektedir. 

4.2. BİLGİ GİRİŞİ 

4.2.1 Tanımlama Bilgileri 

DURTES yazılımında açılan ilk ekranda tanımlama bilgileri formu yer almaktadır. Söz 

konusu formda yapının pafta, ada ve parsel numaralarının yazılıma ayrı ayrı girilmesi 

amacıyla metin kutuları oluşturulmuştur. Geniş alan deprem master planlarında 

incelenecek çok sayıda yapının bilgilerinin karışmaması için her yapıya verilen kendine 

özgü kod numarasının yazılıma girilmesi için gerekli metin kutusu oluşturulmuştur. 

 

Yapının proje varlığının işaretlenebilmesi amacıyla  “Tanımlama Bilgileri” formunda 

“Yapının Projesi Var mı?” bölümüne “Evet” ve “Hayır” cevapları için gerekli seçenek 

düğmeleri oluşturulmuştur. 

 

Yapının giriş kat alanı, yazılımda ilgili bölüme m
2
 biriminde yazılmaktadır. Çıkma kat 

ve çatı katı alan oranları giriş kat alanına göre hesaplanmaktadır. Binanın toplam alanı 
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ve buna bağlı olarak ağırlığı ile binaya etkiyen taban kesme kuvvetlerinin hesabında 

giriş kat alanı doğrudan etkilidir.  

 

Binalardan veri toplanması sırasında kullanılacak takip sistemi için hangi binaya hangi 

elemanın gittiğinin bilinmesi gereklidir. Geliştirilen yazılım her binadan veri 

toplayanların isimlerinin “Değerlendirenler” başlığı altında bilgisayar ortamına 

girilmesini mümkün kılmaktadır. Değerlendirenler bölümü MSFlexGrid nesnesi ile 

tablo şeklinde oluşturulmuştur. Programa girilebilecek teknik eleman isimlerinin sayısı 

için bir sınırlama yoktur. 

 

Şekil 4.3: Değerlendirme bilgileri formu 

Bir yapıya kontrol ve/veya eksik bilgi sebebiyle birden fazla kez gidilmesi durumunda, 

gelen bilgilerin karışmaması için her veri toplama formuna değerlendirme tarihi yazılır. 

Geliştirilen yazılımda bu tarihlerin girilmesi için de gerekli alanlar oluşturulmuştur. 

 

Binaların pafta, ada ve parsel gibi kadastro bilgilerinin yanında adres bilgileri de 

raporlara yazılmaktadır. Geliştirilen yazılımda bina adresinin girilmesi için site, 
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mahalle, cadde, sokak, blok/no, posta kodu ve semt başlıklarıyla 7 farklı alan 

oluşturulmuştur. Raporlarda her adres bilgisinin sonuna ilgili olduğu alanın başlığı 

otomatik olarak eklenmektedir. Bu sayede ilgili alanlara yazılan bilgilere o alanın 

başlığının eklenmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. (Örn. “Merkez Mahallesi” için 

yazılımda sadece mahalle kısmına “Merkez” yazılması durumunda raporda “Merkez 

Mahallesi” ibaresi yer almaktadır) 

 

Yapının yaşı ve onarım durumu gibi geçmişine ait bilgilerin alındığı bina ile ilgili 

kişinin adının soyadının ve telefon numarasının yazılabilmesi amacıyla metin kutuları 

oluşturulmuştur (Şekil 4.3). 

4.2.2. Yapı Hakkında Genel Bilgiler 

Yazılımın sol menüsündeki “Genel Bilgiler” başlığından erişilen “Yapı Hakkında Genel 

Bilgiler” formunun üst kısmında yapının yaşı ve onarım durumu bilgileri yer 

almaktadır. Yazılımda yapının yaşının yazılması için metin kutusu ve onarım durumu 

ile ilgili bilgilerin girilmesi amacıyla gerekli seçenek düğmeleri oluşturulmuştur (Şekil 

4.4). 

 

Yazılımda kat bilgileri bodrum kat, normal kat ve çıkma kat olarak 3 isimde 

tanımlanmıştır. Buna göre bodrum kat yükseklikleri, normal kat yükseklikleri ile varsa 

çatı katı kat yüksekliği ve alanının normal kat alanına oranı bilgileri yazılımda ilgili 

yerlere metre biriminde girilmektedir. Bodrum kat ve normal kat adetleri ise girilen kat 

yükseklikleri sayısıyla otomatik olarak hesaplanmaktadır. Yazılımda bulunan “Ekle” ve 

“Sil” düğmeleriyle kat yüksekliklerinin girişi ve düzenlenmesi kolaylaştırılmıştır. 

 

Yapıdaki en büyük açıklığın bilgisayar ortamına girilebilmesi amacıyla anket 

formundaki düzene uygun olarak gerekli metin kutusu da oluşturulmuştur. 

 

Ortalama kat ağırlığı bilgisinin girilmesi için yazılımda oluşturulan düzen anket formu 

ile benzerdir. Seçenek olarak verilen ortalama kat ağırlıkları değerlerinin dışında bir 

değerin bulunması durumunda söz konusu değer “Diğer” kısmına girilebilmektedir. 

Sunulan seçenekler için seçenek düğmeleri, farklı değerlerin girilmesi için de metin 

kutusu oluşturulmuştur. 
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Şekil 4.4: Yapı hakkında genel bilgiler formu 

Anket formunda bulunan “Dilatasyon Yeterli mi?” sorusuna “Evet”, “Hayır” ve 

“Belirsiz” cevapları sunulmuştur. Mevcut çalışma kapsamında geliştirilen yazılımda bu 

bilginin girilmesi için gerekli seçenek düğmeleri, komşu yapılarla kat seviyesi farkının 

girilebilmesi amacıyla da metin kutusu oluşturulmuştur (Şekil 4.4). 

4.2.3. Şartname Katsayıları 

Geliştirilen yazılımda yapının bulunduğu deprem bölgesinin işaretlenmesi için gerekli 

seçenek düğmeleri oluşturulmuştur (Şekil 4.5). Analizde kullanılacak etkin yer ivmesi 

katsayısı seçilen deprem bölgesine göre ABYYHY’98’de verilen değerlerle 

yapılmaktadır. 

 

ABYYHY’98’de “1.0”, “1.2”, “1.4” ve “1.5” olarak belirlenen bina önem katsayılarının 

bilgisayar ortamına girilmesi için, yazılımda seçenek düğmeleri oluşturulmuştur (Şekil 

4.5). 
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Anket formunda bulunan “Bina Kullanım Türü” bilgisi ise yöntem sonucunda 

oluşturulan rapora eklenmekte, sayısal bir değer olmadığından yapının risk analizine 

etki etmemektedir. Söz konusu veri için de yazılımda gerekli metin kutusu alanı 

oluşturulmuştur (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5: Şartname katsayıları formu 

Geliştirilen yazılımda, yerel zemin sınıflarının işaretlenmesi için seçenek düğmeleri ile 

birlikte seçilen zemin sınıflarının TA ve TB spektrum karakteristik periyotlarının 

girileceği metin kutuları da oluşturulmuştur. Z1, Z2, Z3 ve Z4 sınıfı zeminlerin 

seçilmesi durumunda TA ve TB periyotları, ABYYHY’98’de verilen değerler program 

tarafından verilmekte, Z5 sınıfı zemin seçilmesi durumunda ise söz konusu değerlerin 

kullanıcı tarafından girilmesi sağlanmaktadır (Şekil 4.5). 

4.2.4. Taşıyıcı Sistem Özellikleri 

4.2.4.1. Taşıyıcı Sistem Türü 

Yapılarda karşılaşılması muhtemel taşıyıcı sistem türleri belirlenmiş ve DURTES 

yönteminde: 

 Betonarme Çerçeve 
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 Betonarme Çerçeve + Perde Duvar 

 Perde 

 Yığma 

 Çelik 

 Ahşap 

 

taşıyıcı sistemleri seçenek olarak sunulmuştur. 

 

Mevcut çalışma için geliştirilen yazılımda, sunulan taşıyıcı sistem türlerinin girilmesi 

için, birden fazla seçeneğin işaretlenebilmesi amacıyla onay kutuları, sunulanlardan 

farklı bir taşıyıcı sistemin özelliklerinin girilmesi amacıyla da “Diğer” kısmı için metin 

kutusu oluşturulmuştur (Şekil 4.6). Seçeneklerin işaretlenmesinde onay kutularının 

kullanılması, karma taşıyıcı sistemlerin bulunması durumunda birden fazla seçenek 

işaretlenebilme imkânını vermektedir. 

4.2.4.2. Döşeme Tipi 

Taşıyıcı sistem türlerinde olduğu gibi döşemelerde de karşılaşılması muhtemel türler 

belirlenmiş ve yöntemde 

 Kirişli 

 Asmolen 

 Dişli 

 Mantar 

 Kaset 

döşeme türleri seçenek olarak sunulmuştur. 

 

Mevcut çalışma için geliştirilen yazılımda, karşılaşılması öngörülen döşeme türlerinin 

girilmesi için, birden fazla seçeneğin işaretlenebilmesi amacıyla onay kutuları, 

sunulanlardan farklı bir taşıyıcı sistemin özelliklerinin girilmesi amacıyla da “Diğer” 

kısmı için metin kutusu oluşturulmuştur (Şekil 4.6). 

4.2.4.3. Temel Sistemi 

Temel sistemi belirlenebilen binalar için yöntemde; 

 Tekil 

 Sürekli 
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 Radye 

 Kazıklı 

 

temel türleri seçenek olarak sunulmuştur. 

 

Geliştirilen yazılımda, karşılaşılması öngörülen temel sistemlerinin girilmesi için, 

birden fazla seçeneğin işaretlenebilmesi amacıyla onay kutuları, sunulanlardan farklı bir 

temel sisteminin özelliklerinin girilmesi amacıyla da “Diğer” kısmı için metin kutusu 

oluşturulmuştur (Şekil 4.6). 

4.2.4.4. Bodrum Dış Duvarları 

DURTES anket formunda bodrum kat dış duvarları için; 

 Beton Perde 

 Taş Duvar 

 Beton Briket 

 Dolu Tuğla 

 Delikli Tuğla 

 

seçenekleri sunulmuştur. 

 

Geliştirilen yazılımda, karşılaşılması muhtemel bodrum kat dış duvar malzemelerinin 

girilmesi için, birden fazla seçeneğin işaretlenmesine imkân veren onay kutuları, 

sunulanlardan farklı bir malzemenin tanımlanması amacıyla da “Diğer” kısmı için metin 

kutusu oluşturulmuştur (Şekil 4.6). 

4.2.4.5. Bölme Duvarlar 

DURTES anket formunda bölme duvarlar için tıpkı bodrum kat dış duvarlarında olduğu 

gibi; 

 Beton Perde 

 Taş Duvar 

 Beton Briket 

 Dolu Tuğla 

 Delikli Tuğla 

seçenekleri sunulmuştur. 
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Geliştirilen yazılımda, öngörülen bölme duvar malzemelerinin girilmesi için, birden 

fazla seçeneğin işaretlenmesine imkân veren onay kutuları, sunulanlardan farklı bir 

malzemenin tanımlanması durumunda ise “Diğer” kısmı için metin kutusu 

oluşturulmuştur (Şekil 4.6). 

 

“Bölme duvarlar sıvalı mı?” sorusuna verilecek cevapların işaretlenebilmesi için “Evet” 

ve “Hayır” seçenekleri, seçenek düğmeleri ile oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4.6: Taşıyıcı sistem özellikleri formu 

4.2.5. Betonarme Binalarda Malzeme Özellikleri 

DURTES Yönteminde betonarme yapılarda etriye ve boyuna donatıların malzeme 

özellikleri için sunulan 

 STI 

 STI (Düz) 

 STIII (Nervürlü) 
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seçeneklerinin işaretlenebilmesi için yazılımda gerekli onay kutuları oluşturulmuş, 

ayrıca farklı türde bir malzeme bulunması durumunda malzemenin tanımlanması için 

“Diğer” başlıklı metin kutusu oluşturulmuştur. 

 

Yapıda ortalama beton dayanımı ile en ağır hasarlı kattaki ortalama beton 

dayanımlarının girilmesi amacıyla metin kutuları, beton işçilik kalitesinin yapıyı 

değerlendiren mühendis tarafından belirlenen seviyesinin işaretlenmesi amacıyla da 

gerekli seçenek düğmeleri oluşturulmuştur (Şekil 4.7). 

 

Şekil 4.7: Betonarme binalarda malzeme özellikleri formu 

4.2.6. Hasar Belirleme 

DURTES yazılımında “Hasar Belirleme” bölümünde katlar arası rölatif kalıcı yanal 

öteleme miktarı ve En Büyük Öteleme/Kat Yüksekliği oranının girilebilmesi için 

gerekli metin kutuları oluşturulmuştur (Şekil 4.8). 

 

Mevcut çalışmada geliştirilen yazılımda da “Hasar Belirleme” bölümünde kolon ve 

perde duvarların hasar durumu için cm
2
 cinsinden kesit alanı, taşıyıcı duvar, kiriş, 
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döşeme, merdiven ve temellerde ise “Hasarlı Kesit/Toplam Kesit” oranı bilgilerinin 

girilmesi için metin kutuları oluşturulmuştur (Şekil 4.8). Kolon ve perde duvarlardaki 

hasarlarda “Ağır Hasarlı”, “Orta Hasarlı” ve “Hafif Hasarlı” kesit alanları ve 

bulundukları kattaki toplam kesit alanları girilebilmektedir. “Taşıyıcı duvarlarda hasar 

oranı” alanı, yapı taşıyıcı sistem türünde “Yığma” seçeneği işaretliyken etkin, diğer 

durumlarda ise etkisizdir. Yazılımdaki formlar, anket formu ile aynı düzene sahiptir. 

 

Şekil 4.8: Hasar belirleme formu 

4.2.7. Kusur Belirleme 

Mevcut çalışma kapsamında geliştirilen yazılımın “Kusur Belirleme” bölümünde kısa 

kolon, güçlü kiriş-zayıf kolon ve asma kat varlığına ilişkin bilginin işaretlenmesi için 

seçenek düğmeleri kullanılmıştır. 

 

DURTES anket formunda çıkma kat varlığına ilişkin “Çıkma Kat Var mı?” sorusuna 

çıkma “Evet” ve “Hayır” seçenekleriyle, varsa alanının normal kat alanına oranının 

yazılması için gerekli alan oluşturulmuştur. Yazılımda da “Kusur Belirleme” 

bölümünde cevap seçeneklerinin yazılması için seçenek düğmeleri, çıkma oranının 
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yazılması için de metin kutusu oluşturulmuştur (Şekil 4.9). Çıkma oranının yazılacağı 

metin kutusu, “Evet” seçenek düğmesi seçiliyken etkin, seçili değilken etkisizdir. 

 

DURTES yazılımında düzensizliklerin işaretlenebilmesi amacıyla “Kusur Belirleme” 

bölümünde her düzensizlik durumu için birer onay kutusu oluşturulmuştur. Ek olarak 

yapıda herhangi bir düzensizlik bulunmaması durumunda ise “Yok” onay kutusu 

oluşturulmuştur (Şekil 4.9). “Yok” onay kutusu işaretliyken düzensizlik onay kutuları 

etkisiz, işaretli değilken söz konusu onay kutuları etkindir. 

 

Malzeme ve detay işçilik kusurlarının işaretlenebilmesi amacıyla anket formunda 

kullanılan matris düzeni yazılımda da kullanılmıştır. Buna göre 

 Bina genelinde 

 Boyuna donatı 

 Etriye 

 Beton 

 

satır başlıkları ve 

 

 Yetersiz dayanım 

 Yetersiz rijitlik 

 Yetersiz süneklik 

 Yetersiz malzeme 

 Yetersiz dayanım 

 Yanlış detay 

 Kötü malzeme 

 Kötü işçilik 

 

sütun başlıkları ile oluşturulan matris yapısının ilgili yerlerinde onay kutuları 

oluşturularak anket formundaki bilgilerin bilgisayar ortamına girilmesine imkân 

sağlanmıştır (Şekil 4.9). 
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Etriye sıklaştırması bilgisinin işaretlenebilmesi için malzeme ve detay işçilik 

kusurlarında olduğu gibi matris düzeni kullanılmıştır. Kolonlar ve kirişlerde “İyi”, 

“Orta” ve “Kötü” olarak sınıflandırılan etriye sıklaştırması bilgisinin işaretlenebilmesi 

için seçenek düğmeleri kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.9: Kusur belirleme formu 

4.2.8. Yorumlar Ve Öneriler 

4.2.8.1. Bina Hasar Görmüşse Olası Sebepleri 

Yöntemin uygulandığı binada hasar olması durumunda, olası hasar sebepleri için 

 Proje kusurları 

 Denetim yetersizliği 

 Yapım kusurları 

 Malzeme zayıflığı 

 Aşırı yükleme 

 Yönetmelik yetersizliği 
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seçenekleri sunulmuştur. Yukarıdaki seçeneklerin dışında bir hasar sebebi bulunması 

durumunda, anket formundaki “Diğer bölümüne söz konusu sebep açıklanabilmektedir. 

Hasarın sebebi, değerlendiren mühendislerin vereceği bir karardır. Söz konusu bilgi risk 

puanına etki etmeyip, yapıyı ve bölgenin yapısal karakterini anlamak için 

kullanılmaktadır. 

 

Geliştirilen yazılımda, olası hasar sebeplerinin girilmesi için, birden fazla seçeneğin 

işaretlenmesine imkân veren onay kutuları, sunulanlardan farklı bir sebebin 

tanımlanması amacıyla da “Diğer” kısmı için metin kutusu oluşturulmuştur (Şekil 4.10). 

4.2.8.2. Önlem Önerileri 

Yapıyı değerlendiren mühendis ekibi, ilk izlenimleri neticesinde yapıda güvenliğin 

yetersiz olduğuna ve önlem alınması gerektiğine karar vermeleri durumunda, önlem 

önerilerini anket formuna belirtebilmektedirler. Anket formunda önlem önerileri olarak; 

 Yük sınırlaması 

 Kullanım değişikliği 

 Kat azaltması 

 

seçenekleri sunulmuştur. Yukarıdaki seçeneklerin dışındaki önlem önerileri “Diğer” 

alanına yazılabilmektedir. 

 

“Önlem Önerileri” kısmında belirtilen önlemler sadece ilk izlenimler sonucu yetkili 

ekibin önerileri niteliğindedir. Söz konusu öneriler yapının DURTES raporuna 

eklenmekte ancak risk puanını etkilememektedir. 

 

Söz konusu önlem önerilerinin işaretlenmesi amacıyla yazılımda gerekli onay kutuları 

ve farklı önerilerin de tanımlanması amacıyla da metin kutusu oluşturulmuştur (Şekil 

4.10). 

4.2.8.3. Onarım ve Güçlendirme Önerileri 

Yapıyı değerlendiren mühendis ekibi, ilk izlenimleri neticesinde yapıda güvenliğin 

yetersiz olduğuna ve güvenliğin ancak onarım ve/veya güçlendirme ile sağlanacağına 

karar vermeleri durumunda, onarım ve/veya güçlendirme önerilerini anket formunda 

belirtebilmektedirler. Anket formunda onarım ve güçlendirme önerileri olarak; 
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 Dolgu çerçeve 

 Beton kolon mantolama 

 Çelik kolon mantolama 

 Kiriş onarımı 

 Döşeme onarımı 

 

seçenekleri sunulmuştur. Mevcut seçeneklerden farklı onarım ve/veya güçlendirme 

önerilerinin olması durumunda anket formundaki “Diğer” bölümüne söz konusu 

öneriler yazılabilmektedir. Anket formunda belirtilen öneriler yapının DURTES 

raporuna eklenmekte ancak risk puanını etkilememektedir. 

 

Yapıyı değerlendiren mühendislerin onarım ve/veya güçlendirme önerilerinin bilgisayar 

ortamına aktarılabilmesi amacıyla yazılımda gerekli onay ve metin kutuları 

oluşturulmuştur (Şekil 4.10). 

 

Şekil 4.10: Hasarın olası sebepleri formu 
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4.2.9. Röleve Bilgileri 

4.2.9.1 Akslar 

DURTES yönteminde yapılar, taban kesme kuvvetleri göz önüne alınarak analiz 

edilmektedir. Yapıların taban kesme kuvveti kapasitesi hesabında, düşey taşıyıcı 

elemanların kesit boyutları ve malzeme özelliklerinin bilinmesi yeterli olduğundan, söz 

konusu elemanların konumlarının hassas olarak modellenmesine ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

 

Özellikle bina türü yapıların matematiksel modellemesinde akslarla çalışmak zaman 

kazandırmaktadır. Bu sebeple yazılımın ilk sürümünden itibaren modellemede akslar 

kullanılmaktadır. 

 

DURTES yazılımında yapının projesi mevcutsa projedeki akslar kullanılabilir. Yapının 

projesinin bulunmaması durumunda akslar, kolon kesitlerinin orta noktasından, perde ve 

bölme duvarların ise doğrultularında kesit merkezinden, doğrultularına dik olarak da 

başlangıç ve bitiş noktalarından çizilmektedir. 

 

Aks çiziminde, kat planının düzlemde sol alt köşesinin başlangıç noktası, düşey eksenin 

Y ekseni, yatay eksenin de X ekseni olduğu kabul edilmektedir. Buna göre akslar pozitif 

değerlerle ve eksenlere dik olarak, koordinatları ya da bir önceki aks ile arasındaki 

mesafe ile tanımlanabilmektedirler. 

 

Yazılımda aksların tanımlanması amacıyla, sol menüde bulunan “Akslar” başlığından 

erişilen formda, üçer sütunlu iki tablo oluşturulmuştur. Tablolar program ilk 

çalıştırıldığında iki satırdan oluşmaktadırlar ve aks bilgisi tanımlı değildir (Şekil 4.11). 

İlk satır “Başlık satırı”dır ve sütun başlıklarını içerir. İkinci satır ise “Aks tanımlama 

satırı”dır ve yeni aksların tanımlanması için gerekli alanlar mevcuttur. Aks tanımlama 

satırı daima en son satırda yer almaktadır. Kullanılan tablolar MSFlexGrid nesnesi ile 

oluşturulmuşlardır. Söz konusu nesne hücrelerinin doğrudan düzenlenmesine imkânını 

vermez. Tabloların gerekli hücrelerinin düzenlenebilir olması amacıyla gizli birer metin 

kutusu oluşturulmuştur. Tabloların ilgili hücrelerinin etkin olması durumunda söz 

konusu metin kutuları görünür olmakta ve koordinatları ile boyutları da hücrelerin 

bilgilerine eşitlenmektedirler. Hücrede gerekli düzenleme ya da veri girme işlemi 
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bittikten sonra “Enter” tuşuna basılmasıyla metin kutusu içindeki veri ilgili hücreye 

eşitlenir ve bir sonraki satır etkinleştirilir. 

 

Şekil 4.11: Aks bilgileri tabloları 

 “Ara Mesafe” ya da “Koordinat” bilgilerinden herhangi biri girildikten sonra “Enter” 

tuşuna basılması ile aks oluşturulur ve tabloya yeni aks bilgilerinin girilmesi amacıyla 

yeni bir satır eklenmektedir. Oluşturulan aks satırlarının ilk sütununa, pozitif tam 

sayılardan oluşan aks numarası yazılım tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

 

Aksların koordinatla tanımlanması durumunda girilen koordinat değerinin bir önceki 

koordinat değerinden daha büyük olması gerekmektedir. Bu sayede hem aksların sıralı 

tanımlanması ve buna bağlı olarak hata ihtimalinin azalması sağlanır, hem de aynı 

koordinatta birden fazla aks tanımlanması engellenmiş olur. Aksların sıralı olma şartının 

sağlanmaması durumunda yazılım gerekli hata mesajını vererek kullanıcıyı 

uyarmaktadır (Şekil 4.12). Tanımlanmış aksların bilgilerinin değiştirilmesi durumunda 

da koordinatlarının küçükten büyüğe olma şartı geçerlidir. 
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Şekil 4.12: Aksların sıralı olmaması durumunda ekrana gelen hata mesajı 

Yazılımın ilk sürümü metre birimi ile hesap yapmaktadır. Mevcut çalışma kapsamında 

geliştirilen yazılım da eski sürümlerle uyumlu olabilmesi amacıyla metre birimi ile 

çalışmaktadır. Yapıların projesinde genellikle santimetre birimi kullanıldığından, projesi 

mevcut olan yapıların modellenmesinde birimler konusunda hata olması muhtemeldir. 

Bu sebeple santimetre birimi ile tanımlanan bir ölçü yazılım tarafından otomatik olarak 

metre birimine çevrilmektedir. Buna göre kullanıcının yazılıma girdiği koordinat ya da 

ara mesafe değeri 50’den büyük olursa yazılım bu ölçüyü santimetre biriminde kabul 

edip 1/100’ünü alarak metre birimine çevirmekte ve ilgili alana yazmaktadır. Yapılan 

değişiklik bir uyarı mesajıyla kullanıcıya bildirilir. Birim denetimi ile kullanıcının aks 

tanımlarken projede santimetre olarak okuduğu değerleri birimine dikkat etmeden 

yazılıma girmesi sonucu oluşacak hataların engellenmesi amaçlanmıştır. 

 

Tanımlanan akslardan herhangi birinin silinmesi gerektiğinde, ilgili satırın aks 

numarasının yazılı olduğu birinci sütununa farenin sağ tuşu ile tıklanarak açılan menüde 

“Aks Sil” komutunun tıklanması yeterlidir (Şekil 4.13). Aks silinmesi durumunda aks 
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numaraları sıralı olarak yeniden düzenlenir. Buna göre silinen akstan sonra gelen 

aksların numaraları “1” azalmaktadır. 

 

Şekil 4.13: Aks silme menüsü 

4.2.9.2. Kolonlar 

Yazılım ilk çalıştırıldığında kolon bilgi tablosu, aks bilgi tablosunda olduğu gibi, iki 

satırdan oluşmaktadır. İlk satır “Başlık satırı”dır ve sütun başlıklarını içerir. İkinci satır 

ise “Kolon tanımlama satırı”dır ve yeni kolonların tanımlanması için gerekli alanlar 

mevcuttur. Kolon tanımlama satırı daima en son satırda yer almaktadır. Kullanılan tablo 

MSFlexGrid nesnesi ile oluşturulmuştur (Şekil 4.14). Tablo nesnesinin içeriğinin 

düzenlenebilir olması amacıyla aks tablolarında kullanılan metin kutusu fonksiyonu 

kolon tablosunda da kullanılmıştır. 

 

Yazılımda kolonların tanımlanması amacıyla, sol menüde bulunan “Kolonlar” 

başlığından erişilen formda, yedi sütunlu bir tablo oluşturulmuştur. Bu sütunlar 

sırasıyla; 
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1. Kolon numaraları 

2. X aksı 

3. Y aksı 

4. X koordinatı 

5. Y koordinatı 

6. Kesit genişliği 

7. Kesit yüksekliği 

 

Şekil 4.14: Kolon bilgi tablosu 

bilgilerini içermektedirler (Şekil 4.14). Yeni kolonlar tanımlandıkça kolon numaraları, 

yazılım tarafından otomatik olarak verilmektedir. 2. ve 3. sütunda bulunan aks bilgileri 

kolonun üzerinde bulunduğu yatay ve düşey akslardır ve bu aksların kolonun kesit 

merkezinden geçtiği kabul edilir. DURTES taban kesme kuvvetine göre analiz 

yaptığından kolon konumlarının hassas modellenmesine, aks kaçıklıklarının hesaba 

katılmasına ihtiyaç duyulmaz. Ancak kolonların hassas modellenmesi gerektiğinde ya 

da tanımlamak için uygun aksların bulunmaması durumunda aks hücrelerine “0” değeri 

girilip 4. ve 5. sütuna koordinat bilgileri yazılarak kolonlar konumlandırılabilirler. 

Kolonların akslarla tanımlanması durumunda 4. ve 5. sütundaki koordinatlar, aks 
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numaralarına göre aks tablolarından alınmaktadırlar. 7. sütunda bulunan “Kesit 

Genişliği” değeri kolonun X eksenine paralel boyutudur. “Kesit Yüksekliği” ise Y 

eksenine paralel boyutudur. Yazılımda kolonların dikdörtgen kesitli olduğu ve 

eksenlerinin X ve Y eksenlerine paralel olduğu kabul edilmektedir. Bu kabule uymayan, 

eğik eksenli ya da farklı kesitteki kolonlar eşdeğer dikdörtgen kesitlerle 

modellenmektedirler. 

 

Şekil 4.15: Çakışma denetimi 

Aks tablosunda kullanılan birim dönüştürme fonksiyonu kolon tablosunda kesit 

boyutları için kullanılmıştır. Buna göre kesit boyutlarından herhangi birinin değerinin 

“5” ten büyük olması durumunda yazılım bu değerin santimetre biriminde olduğunu 

varsayıp 1/100’ünü alarak metre birimine çevirmekte ve ilgili alana metre birimindeki 

değeri yazmaktadır. 

 

Kolon tanımlama satırında, kolonun konum ve boyut bilgilerinin tamamının yazılıp 7. 

sütunda “Enter” tuşuna basılması ile kolon oluşturulmakta ve tabloya yeni kolon 

bilgilerinin girilmesi amacıyla yeni bir satır eklenmektedir. Aynı konumda birden fazla 
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kolon tanımlanmasını önlemek amacıyla kolon konumlarını karşılaştırmak amacıyla bir 

alt program geliştirilmiştir. Buna göre eklenen ya da düzeltme yapılan her kolonun 

koordinatları, diğer kolonların bilgileriyle karşılaştırılmaktadır. Hem X hem de Y 

koordinatlarının eşit olması durumunda kullanıcı bir hata mesajı ile uyarılmakta ve aynı 

konumda tanımlanmış kolonların satırlarının arka plan rengi kırmızı yapılmaktadır 

(Şekil 4.15). Çakışma denetimi ile aynı konumda birden fazla kolon tanımlanmasının 

engellenmesi amaçlanmıştır. 

 

Şekil 4.16: Kolon silme menüsü 

Tanımlanan kolonlardan herhangi birinin silinmesi gerektiğinde, ilgili satırın kolon 

numarasının yazılı olduğu birinci sütununa farenin sağ tuşu ile tıklanarak açılan menüde 

“Kolon Sil” komutunun tıklanması yeterlidir (Şekil 4.16). Kolon silinmesi durumunda 

kolon numaraları sıralı olarak yeniden düzenlenir. Buna göre silinen kolondan sonra 

gelen elemanların numaraları “1” azalmaktadır. 

4.2.9.3. Perde ve Bölme Duvarlar 

DURTES yönteminde yapıların analizi için kolon bilgilerinin yanı sıra perde ve bölme 

duvar bilgileri de kullanılmaktadır. Bölme duvarların etkileri genellikle tasarımda göz 
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ardı edilse de yapıların taban kesme kuvveti kapasitelerine katkıları vardır.  “Afet 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”e göre bölme duvarların yapının 

taban kesme kuvvetine olan katkısı perde duvarların %15’i kadardır. Bu sebeple bölme 

duvarların, yapının taban kesme kuvveti kapasitesine katkısı DURTES yönteminde göz 

önüne alınmaktadır. 

 

Perde duvar ve bölme duvarların modellenmesinde ihtiyaç duyulan veriler benzer 

olduğundan geliştirilen formlar da benzerdir. Duvarlar, yönlerine göre “X Doğrultusuna 

Paralel Perde (Bölme) Duvarlar” ve “Y Doğrultusuna Paralel Perde(Bölme) Duvarlar” 

başlıklı iki ayrı tabloda modellenirler. Yazılım ilk çalıştırıldığında duvar bilgi tabloları, 

iki satırdan oluşmaktadır. İlk satır “Başlık satırı”dır ve sütun başlıklarını içerir. İkinci 

satır ise “Duvar tanımlama satırı”dır ve yeni duvarların tanımlanması için gerekli 

alanlar mevcuttur. Kullanılan tablolar MSFlexGrid nesnesi ile oluşturulmuşlardır (Şekil 

4.17, 4.18). Tablo nesnesinin içeriğinin düzenlenebilir olması amacıyla aks ve kolon 

tablolarında kullanılan metin kutusu fonksiyonu duvar tablosunda da kullanılmıştır. 

 

Duvarlar modellenirken başlangıç ve bitiş noktalarının aksları ile duvar kalınlığı 

bilgilerine ihtiyaç vardır. Buna göre yazılımda kolonların tanımlanması amacıyla, sol 

menüde bulunan “Kolonlar” başlığından erişilen formda, on sütunlu bir tablo 

oluşturulmuştur. Bu sütunlar sırasıyla; 

1. Duvar numaraları 

2. X1 aksı 

3. Y1 aksı 

4. X2 aksı 

5. Y2 aksı 

6. X1 koordinatı 

7. Y1 koordinatı 

8. X2 koordinatı 

9. Y2 koordinatı 

10. Duvar kalınlığı 

 

bilgilerini içermektedirler (Şekil 4.17, 4.18). Tabloların ilk sütununda yer alan duvar 

numaraları yazılım tarafından sıralı olarak otomatik verilmektedir. 2. ve 3. sütunda 
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bulunan X1 ve Y1 aksları duvarın başlangıç noktalarından geçen 4. ve 5. sütununda yer 

alan X2 ve Y2 aksları ise bitiş noktalarından geçen akslardır. 6. ve 7. sütunda bulunan 

X1 ve Y1 koordinatları duvarın başlangıç noktalarının 8. ve 9. sütununda yer alan X2 ve 

Y2 koordinatları ise bitiş noktalarının koordinatlarıdır. Söz konusu noktaların akslar ile 

tanımlanması durumunda koordinat bilgileri aks bilgi tablosundan alınmaktadır. 

Duvarları tanımlamak için uygun aksların bulunmaması durumunda, aks hücrelerine “0” 

değeri girilip ilgili sütunlara koordinat bilgileri yazılarak duvarlar 

konumlandırılabilirler. Yazılımda duvarların dikdörtgen kesitli olduğu ve eksenlerinin 

koordinat eksenlerine paralel olduğu kabul edilmektedir. Bu kabule uymayan duvarlar, 

öngörülen davranışlarına göre X ve/veya Y doğrultusunda eşdeğer duvarlar olarak 

modellenebilmektedirler. 

 

Şekil 4.17: Perde duvar bilgi tabloları 

Aks ve kolon tablolarında kullanılan birim dönüştürme fonksiyonu duvar tablolarında 

duvar kalınlığı için kullanılmıştır. Buna göre duvar kalınlığı değerinin “5” ten büyük 

olması durumunda yazılım bu değerin santimetre biriminde olduğunu varsayıp 
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1/100’ünü alarak metre birimine çevirmekte ve ilgili alana metre birimindeki değeri 

yazmaktadır. 

 

Şekil 4.18: Bölme duvar bilgi tabloları 

Duvar tanımlama satırında, duvarın koordinat ve kalınlık bilgilerinin tamamının yazılıp 

10. sütunda “Enter” tuşuna basılması ile duvar oluşturulmakta ve tabloya yeni duvar 

bilgilerinin girilmesi amacıyla yeni bir satır eklenmektedir. Aynı konumda birden fazla 

duvar tanımlanmasını önlemek amacıyla duvar konumlarını karşılaştırmak amacıyla bir 

alt program geliştirilmiştir. Buna göre eklenen ya da düzeltme yapılan her duvarın 

koordinatları, diğer kolonların bilgileriyle karşılaştırılmaktadır. Hem X hem de Y 

koordinatlarının eşit olması durumunda kullanıcı bir hata mesajı ile uyarılmakta ve aynı 

konumda tanımlanmış duvarların satırlarının arka plan rengi kırmızı yapılmaktadır 

(Şekil 4.19). Çakışma denetimi aynı tablo içindeki bilgilerle yapılmaktadır. Dolayısıyla 

bir duvar hem X hem de Y doğrultusuna paralel duvar olarak modellenebilmektedir. Bu 

sayede, ekseni koordinat eksenlerine paralel olmayan duvarların eşdeğer modellerinin 

oluşturulmasında kullanıcıya serbestlik sağlanmaktadır. 
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Tanımlanan kolonlardan herhangi birinin silinmesi gerektiğinde, ilgili satırın kolon 

numarasının yazılı olduğu birinci sütununa farenin sağ tuşu ile tıklanarak açılan menüde 

“Kolon Sil” komutunun tıklanması yeterlidir. Kolon silinmesi durumunda kolon 

numaraları sıralı olarak yeniden düzenlenir. Buna göre silinen kolondan sonra gelen 

elemanların numaraları “1” azalmaktadır. 

 

Şekil 4.19: Çakışma denetimi 

4.2.9.4. Röleve Özeti 

Yazılımın sol menüsünde “Röleve Özeti” bölümü de bulunmaktadır. Röleve özeti için 

oluşturulan formda; 

1. Röleve bilgisinin alındığı kat 

2. X eksenine dik aks sayısı 

3. Y eksenine dik aks sayısı 

4. Kolon sayısı 

5. X doğrultusundaki bölme duvar sayısı 

6. Y doğrultusundaki bölme duvar sayısı 

7. X doğrultusundaki perde duvar sayısı 
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8. Y doğrultusundaki perde duvar sayısı 

9. X doğrultusundaki toplam aks mesafesi 

10. Y doğrultusundaki toplam aks mesafesi 

 

bilgileri bulunmaktadır (Şekil 4.20). 

 

Röleve özeti bölümünde sadece “Röleve Bilgisinin Alındığı Kat” bilgisi kullanıcı 

tarafından girilmektedir. Yapısal eleman adetleri, aks sayıları ve toplam mesafeler 

yazılım tarafından otomatik olarak ilgili tablolardan alınmaktadır. Röleve bilgilerinin 

tanımlandığı bilgi tablolarında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda “Röleve 

Özeti” bölümü de eş zamanlı olarak güncellenmektedir. 

 

Şekil 4.20: Röleve bilgileri özeti 

“Röleve Bilgisinin Alındığı Kat” bilgisinin girilmesi amacıyla açılan kutu nesnesi 

kullanılmakta, içeriğinde “Bodrum Kat”, “Zemin Kat” ve “Normal Kat” seçenekleri 

bulunmaktadır. DURTES yazılımında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik”e göre yapının her katına gelen deprem yüklerini hesaplanmaktadır. Röleve 
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bilgileri yapının taban kesme kuvveti kapasitesinin hesaplanması ve ilgili kata gelen 

deprem yükü ile karşılaştırılması için kullanılmaktadır. Rölevenin hangi kata ait olduğu 

bilgisi, karşılaştırılacak deprem yükünün belirlenmesinde kullanılmakta, ayrıca yapının 

raporuna da eklenmektedir. 

4.3. Kat Planı Ekran Görüntüsü 

DURTES yazılımının sol menüsünden erişilen “Ekran Görüntüsü” bölümünde kat planı 

çizimi bulunmaktadır. Kat planı çizimi oluşturulurken, röleve bilgi tablolarındaki 

ölçülerden faydalanılır. 

 

Kat planının çizilmesi amacıyla ilgili formda beyaz arka plana sahip resim kutusu 

nesnesi oluşturulmuştur. Resim kutusu, formun boyutlarına bağlı olarak 

boyutlandırılmaktadır. Bu sebeple yazılımın tam ekran yapılması durumunda form ile 

beraber resim kutusunun da boyutları artmakta ve kullanıcıya daha geniş bir görüş alanı 

sağlamaktadır (Şekil 4.21). 

 

Şekil 4.21: Kat planı ekran görüntüsü 

Kat planı çizimi, çizim alanına sığdırılarak ölçeklendirilmektedir. Çizim ölçeğinin 

belirlenmesi için yazılım; 
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Xtoplam: X doğrultusundaki toplam aks mesafesi 

Ytoplam: Y doğrultusundaki toplam aks mesafesi 

Xçizim: Çizim alanının genişliği 

Yçizim: Çizim alanının yüksekliği 

KenarBoşluk: Aks numaralarının çizime eklenmesi için gerekli alan 

olmak üzere 
toplam

çizim

Y

Y
ile 

toplam

çizim

X

X
 oranlarından küçük olanı çizimde ölçek olarak 

kullanılmaktadır. Buna göre 
toplam

çizim

Y

Y
 oranı ölçek ise çizim, çizim alanının X boyutuna, 

toplam

çizim

X

X
 oranı ölçek ise çizim, çizim alanının Y boyutuna sığdırılır.  

 

Şekil 4.22: Aks Çizimi 

Akslar, çizim ölçeğine bağlı olarak belirlenen koordinat sistemine göre, aks bilgi 

tablosundaki koordinatlar kullanılarak kesikli çizgi ile çizilmektedir (Şekil 4.22). X 

eksenine dik olan akslar düşey, Y eksenine dik olan akslar ise yatay çizgilerle 

çizilmektedirler. Aks çiziminde aks çizgilerine ek olarak çizgilerin her iki ucuna aks 
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numaraları da yazılmaktadır. Çizimde kullanılan aks numaraları aks bilgi tablosundan 

alınmakta, tablodaki koordinatlar değiştikçe, çizim de güncellenmektedir. 

Kolonların çiziminde konumların belirlenmesi için kolon bilgi tablosunun 4. ve 5. 

sütunlarındaki koordinat bilgileri kullanılmaktadır. Çizimde bu koordinatlar kolonun 

orta noktası kabul edilmektedir. Kesit genişliği kolonun yataydaki boyutu kesit 

yüksekliği ise düşeydeki boyutu olmak üzere kolon bilgi tablosundaki boyutlar ile 

kolonlar dikdörtgen olarak çizilirler. Kolon çizimlerinin sol alt köşesinden itibaren 

kolon numarası ve parantez içinde boyutları yazılmaktadır. Visual Basic 6’da 

dikdörtgen çizimi için dikdörtgenin komşu olmayan iki köşesinin koordinatları 

kullanılmaktadır. Kolonların çizimi için gerekli olan köşe noktalarının koordinatları, 

kolon merkezinin koordinatları ile düşey ve yatay boyutları kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

 

Şekil 4.23: Kolon çizimi 

Bölme duvarlar ile perde duvarlar geometrik benzerlikleri sebebiyle benzer 

algoritmalarla çizilirler. Buna göre duvarlar bilgi tablolarının 6–7–8–9. sütunlarında 

bulunan başlangıç ve bitiş koordinatları ile 10. sütundaki duvar kalınlığı değeri 

kullanılarak çizimde duvarı temsil edecek olan dikdörtgenin komşu olmayan köşelerinin 

koordinatları hesaplanmakta ve bu değerlerle duvar çizimi yapılmaktadır. Duvar eğer 

düşey yönde ise sağına, yatay yönde altına duvar numarası yazılmaktadır. Bölme ve 

perde duvar bilgi tablolarında değişiklik oldukça çizim ekranı değişikliklere göre 

güncellenmektedir. 
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Şekil 4.24: Çizim seçenekleri formu 

DURTES yazılımı çizim ekranında çizilecek öğeler kullanıcı tarafından 

seçilebilmektedir. Bu amaçla yazılımın üst menüsündeki “Düzen” başlığı altındaki 

“Seçenekler” isimli bir form oluşturulmuştur. Çizim seçenekleri formunda çizilecek 

öğelerin seçimi için onay kutusu, çizim renklerinin değiştirilmesi amacıyla da resim 

kutusu nesneleri oluşturulmuştur. Resim kutusuna fare ile tıklanması durumunda 

kullanıcının istediği rengi seçmesi için bir renk paleti görüntülenmektedir (Şekil 4.25). 

Palette rengin seçilip tamam tuşuna basılması ile birlikte ilgili resim kutusu nesnesinin 

rengi, seçilen renge eşitlenir ve yeni renk bilgisine göre çizim ekranı güncellenmektedir. 

Onay kutularındaki işaretlerin kaldırılması durumunda, ilgili çizim öğesi çizim 

ekranında yer almamaktadır. Çizim seçenekleri formundaki “Varsayılan” düğmesi, 

çizim seçeneklerini ilk değerlerine döndürmektedir (Şekil 4.24). 

 

Şekil 4.25: Renk paleti penceresi 
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4.4. RAPOR OLUŞTURMA 

Yazılımın üst menüsündeki “Çalıştır” başlığı altında yer alan “Rapor” kısmı yapılan 

hesapların sonuçlarını ve yapının bulunduğu risk seviyesini içeren formları 

barındırmaktadır. Rapor bölümü; 

 Kesme kuvveti kapasitesi 

 Dinamik karakteristikler 

 Gruplandırma değerleri 

 Deprem yükleri 

 

başlıklı dört formdan oluşmaktadır. 

 

Kesme kuvveti kapasitesi formunda röleve bilgilerinde tanımlanan, kesme kuvveti 

taşıyabilecek yapısal elemanların yönlerine göre alanları ve yapının bu bilgilere göre 

hesaplanan her iki yöndeki toplam taban kesme kuvveti kapasiteleri yer almaktadır 

(Şekil 4.26). 

 

Şekil 4.26: Kesme kuvveti kapasitesi formu 
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Yazılımda hesaplanan yapıya etkiyen eşdeğer taban kesme kuvveti dinamik 

karakteristikler formunda yer almaktadır. Aynı form içinde eşdeğer taban kesme kuvveti 

hesabında kullanılan: 

 

 Ct  

 T1 birinci doğal titreşim periyodu 

 Deprem bölgesi 

 A0 deprem bölgesi katsayısı 

 Bina önem katsayısı 

 TA spektrum karakteristik periyodu 

 TB spektrum karakteristik periyodu 

 Taşıyıcı sistem davranış katsayısı 

 S(T) ivme spektrumu 

 Ra(T) deprem yükü azaltma katsayısı 

 A(T) spektral ivme katsayısı 

 Kat alanı 

 Toplam ağırlık 

 Toplam yükseklik 

 Minimum taban kesme kuvveti 

 Vt eşdeğer taban kesme kuvveti 

 Taban devrilme momenti 

 Yapının X doğrultusu taban kesme kuvveti kapasitesi 

 Yapının Y doğrultusu taban kesme kuvveti kapasitesi 

 

parametreleri de yer almaktadır (Şekil 4.27). 
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Şekil 4.27: Dinamik karakteristikler formu 

 

Şekil 4.28: Gruplandırma değerleri formu 
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Gruplandırma değerleri formunda yapının risk seviyesinin belirlenmesinde kullanılan; 

 Yapının giriş kat alanı 

 Oluşan taban kesme kuvveti 

 Yapının taban kesme kuvveti kapasitesi 

 Malzemenin ortalama basınç gerilmesi 

 Malzemenin ortalama kayma gerilmesi 

 Gerekli kesme alanı / Kat alanı / Kat adedi 

 Gerekli kesme alanı / Kat alanı 

 Göreceli puan 

 İteratif enterpolasyon değeri 

 Yapısal emniyet faktörü 

 Yapının toplam yüksekliği 

 Yapı toplam kapalı alanı 

 Onarım için gerekli taşıyıcı malzeme miktarı 

 Göreceli durum tespit puanı 

 

bilgileri ile göreceli durum tespit puanına göre yapının bulunduğu risk seviyesi formda 

yer almaktadır (Şekil 4.28). 

 

Formda bulunan “Onarım için gerekli taşıyıcı malzeme miktarı” bilgisi yapısal emniyet 

faktörünün 1’den küçük olması durumunda hesaplanır ve yapının öngörülen kesme 

kuvvetini taşıması için gerekli malzeme miktarını belirtir. 

 

Deprem yükleri formunda her katın ağırlığı, yüksekliği, toplam yüksekliği, 

oluşturdukları devrilme momenti ile etkimesi öngörülen deprem yükü değerleri yer 

almaktadır. Söz konusu değerler 6 sütunlu MSFlexGrid nesnesi ile oluşturulmuş tablo 

içerisinde bulunmaktadır. Tablonun her satırı bir kata ait bilgileri barındırdığından 

toplam satır sayısı katsayısına bağlı olarak değişmektedir (Şekil 4.29). 
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Şekil 4.29: Katlara etkiyen deprem yükleri formu 

DURTES yazılımında, mevcut yazılımda bulunan otomatik raporlama seçenekleri 

geliştirilmiştir. Rapor içeriğinde mevcut yazılımla aynı algoritmayı kullanmaktadır. 

Yapının teknik özelliklerine göre Türkçe dil kurallarına uygun otomatik rapor dosyası, 

isteğe bağlı olarak hem ASCII kodlarla (EK-B) hem de MS Word programında 

oluşturulabilmektedir (EK-C). 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Mevcut yapıların deprem güvenliği belirlenmesi konusu, deprem zararlarını azaltma 

stratejilerinin teknik olarak en kritik kısmını oluşturmaktadır. Münferit yapılar için 

geliştirilmiş çeşitli değerlendirme yöntemleri bulunmakla birlikte, söz konusu 

yöntemlerin yüz binlerce binaya uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple az sayıda 

parametre ile hızlı ve doğruya en yakın sonuçlar veren yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. 

 

1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri Federal Afet Yönetim Kuruluşu FEMA 

tarafından geliştirilen ve 2002 yılında güncelleştirilen yöntem (FEMA 154), yapıların 

içine girmeden uygulanan sokak taramasıdır. İstanbul Deprem Master Planı’nın birinci 

kademesine denk gelen yöntem, kullanılan parametrelerin azlığı sebebiyle binalarla 

ilgili güçlendirme, yeniden inşa gibi kararları verememektedir. Yöntemin sonuçları, 

bölgesel risklerin ve önceliklerin belirlenmesinin yanında afet yönetim sistemlerinde 

ihtiyaç duyulan bilgi alt yapısının oluşturulmasında kullanılabilmektedir. Nitekim 

FEMA tarafından geliştirilen afet yönetim yazılımı HAZUS, FEMA 154’te verilen 

yöntemin verilerini kullanmaktadır. Söz konusu yöntemin kullandığı parametreler, 

geliştirildiği ülkenin yerel koşullarına göre seçildiğinden, yöntemin başka bir ülkede 

üzerinde değişiklik yapılmadan kullanılması mümkün değildir. 

 

Ulusal Deprem Konseyi’nin “Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi” raporunda 

belirtildiği gibi dünyada kullanılan tarama yöntemleri Türkiye koşullarına uygun 

değildir ve doğrudan uygulanması da mümkün değildir. Türkiye’deki yerel koşulların 

ve yapı karakteristiğinin göz önünde bulundurulması koşulu ile dünyada kullanılan 

mevcut yöntemler kalibre edilerek ya da ülkemiz şartlarına uygun yeni yöntemler 

geliştirilerek deprem zararlarını azaltma konusunun teknik olarak en kritik kısmını 

oluşturan mevcut yapıların deprem güvenliği belirlenmelidir. 2003 yılında yayımlanan 

“İstanbul İçin Deprem Master Planı”nda Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 

önerilen yöntemler ve İstanbul Üniversitesi tarafından geliştirilip 2002 yılında yapılan 
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“Bakırköy İlçesi Yerleşim Alanlarının Zemin-Yapı Etkileşimine Bağlı Risk Analizi 

Araştırma Projesi” kapsamında 10162 adet binada uygulanan ve kalibrasyonu yapılan 

“Hızlı Durum Tespit Yöntemi (DURTES)” bu amaca hizmet etmek için 

geliştirilmişlerdir.  

 

Mevcut yapı stokunun deprem güvenliğinin belirlenmesinde bina ölçeğinde karar 

vermeyi amaçlayan yöntemler kullandıkları parametre sayısı ve analizlerde kullanılan 

hesap adımlarının fazlalığı sebebiyle yardımcı bilgisayar programlarına ihtiyaç 

duymaktadırlar. DURTES yöntemi için geliştirilen yazılım da bunlardan biridir. 

Bakırköy ilçesindeki çalışmalar için geliştirilen yazılım analizlerde hızlı ve doğru 

sonuçlar vermekle birlikte kullanılan programlama dili sebebiyle özellikle bilgi giriş ve 

düzeltme seçenekleri zaman kaybına sebep olmaktadır. Mevcut çalışmada 

Bakırköy’deki çalışmalarda edinilen deneyimlerden faydalanılarak “Hızlı Durum Tespit 

Yöntemi” için yeni bir yazılım geliştirilmiştir.  

 

Geliştirilen yazılım araziden toplanıp anket formuna işaretlenen verilerin bilgisayar 

ortamına aktarılmasındaki zaman kaybını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Çizim 

ve bilgi düzeltme seçenekleri sayesinde bilgi girişinde olabilecek hatalar en aza 

indirgenmiştir. Kullanılan programlama dili (Visual Basic) ile yeni teknolojilere uyum 

sağlayabilecek bir yapı oluşturulmuştur. Farklı yazılımlarla etkileşim için geliştirilen alt 

programlarla MS Excel ve AutoCAD yazılımlarına veri aktarılabilmekte raporlama 

seçenekleri ile binaların Durum Tespit Raporları MS Word programında 

oluşturulabilmektedir. Mevcut tez çalışması kapsamında geliştirilen yazılım daha önce 

kullanılan yazılıma veri oluşturup, eski yazılımın oluşturduğu verileri çalıştırabilmenin 

yanında bilgi giriş ve düzeltme işlemlerinde büyük ölçüde zaman kazandırdığı 

görülmüştür. 

 

Geçmişte yaşanan sosyal ve siyasi sorunların yansıması olarak çoğunlukla güvensiz bir 

yapı stokuna sahip olan ülkemizde, mevcut yapıların bir an önce deprem güvenliklerinin 

belirlenmesi ve gerekli görülenlerin güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi 

gerekmektedir. 
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EK-A 

XXXXXX 

 0             0  

NORMAL 

1 -) DEĞERLENDİRME TARİHİ VE PROJE 

 20 23 8 

H, 250 

2 -) DEĞERLENDİRENLER 

 2  

XX,XXX, 0, 0 

XXXX,XXXXX, , 0 

3 -) YAPININ ADRESİ 

X,XX,XXX 

X,XX 

XXX,XXXX 

XXXXX,XXXXXX,XXXXXX 

XXXXX,XXXXX,XXXXX 

 0  

4 -) YAPI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 7,H,H 

2.7 0.7 4 1000 0 

E 

 1 3 

 2.55 

 2.7 

 2.7 

 2.7 

5 -) ŞARTNAME KATSAYILARI 

 1 ,1.0 

KONUT,Z5 

 0.15 0.6 4 

 

6 -) TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ 

B 

E,AB,B,A,E,E, 

7 -) BETONARME BİNALARDA MALZEME ÖZELLİKLERİ 

A,A,250,0,A 

8 -) HASAR BELİRLEME 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.03 0 0 

B,B, 

9 -) KUSUR BELİRLEME 

E,H,H,1.15 

E,,,,,,E,E,E 

,E,E,,E,, 

,,,,,, 

,,,,,, 

,,E,,,, 

B,C 

10-) BİNA HASAR GÖRMÜŞ İSE OLASI SORUN NEDENLERİ 

,E,E,,, 

 

10A) SONU€ VE ÖNERİLER 

E,,E 

 

E,E,,E, 
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11-) YAPI ELEMANLARININ KONUMU VE TANIMI 

-1 ,,,, 

250  0  0  

20 8.6 14 6 19 11 1 1 10 

11A) X AKSI ARALIKLARI 

0 1.85 4.45 5.95 6.65 7.45 8.15 8.800000000000001 10.5 11.55 12.5 14 15.5 20   

11B) Y AKSI ARALIKLARI 

0 1.7 4.65 5.5 7.3 8.6   

11C) X AKSI DUVARLARI 

 1  1 1 2 1 0 0 1.85 0 0.1   

 2  3 1 4 1 4.45 0 5.95 0 0.1   

 3  4 2 5 2 5.95 1.7 6.65 1.7 0.1   

 4  7 2 8 2 8.15 1.7 8.8 1.7 0.1   

 5  8 1 0 1 8.8 0 9.8 0 0.1   

 6  10 1 11 1 11.55 0 12.5 0 0.1   

 7  11 2 0 2 12.5 1.7 13.55 1.7 0.1   

 8  0 2 13 2 15 1.7 15.5 1.7 0.1   

 9  13 1 14 1 15.5 0 20 0 0.1   

 10  4 3 6 3 5.95 4.65 7.45 4.65 0.1   

 11  7 3 8 3 8.15 4.65 8.8 4.65 0.1   

 12  0 3 11 3 10 4.65 12.5 4.65 0.1   

 13  0 3 13 3 13.5 4.65 15.5 4.65 0.1   

 14  1 4 0 4 0 5.5 6.45 5.5 0.1   

 15  10 4 11 4 11.55 5.5 12.5 5.5 0.1   

 16  12 4 14 4 14 5.5 20 5.5 0.1   

 17  6 5 9 5 7.45 7.3 10.5 7.3 0.1   

 18  6 6 8 6 7.45 8.6 8.8 8.6 0.1   

 19  10 6 12 6 11.55 8.6 14 8.6 0.1   

11D) Y AKSI DUVARLARI 

 1  1 1 1 0 0 0 0 1.35 0.2   

 2  0 4 0 6 6.45 5.5 6.45 8.6 0.2   

 3  4 1 4 3 5.95 0 5.95 4.65 0.2   

 4  8 1 8 3 8.8 0 8.8 4.65 0.2   

 5  9 5 9 6 10.5 7.3 10.5 8.6 0.2   

 6  10 4 10 0 11.55 5.5 11.55 8.1 0.1   

 7  11 1 11 3 12.5 0 12.5 4.65 0.1   

 8  12 4 12 6 14 5.5 14 8.6 0.2   

 9  13 1 13 3 15.5 0 15.5 4.65 0.2   

 10  14 1 14 0 20 0 20 1.35 0.2   

 11  14 0 14 4 20 3.85 20 5.5 0.2   

11E) X AKSI PERDELERİ 

 1  13 4 0 4 15.5 5.5 17 5.5 0.2   

11F) Y AKSI PERDELERİ 

 1  9 4 9 0 10.5 5.5 10.5 7.5 0.2   

11G) KOLONLAR          

 1  1 1 0 0 0.4 0.4   

 2  4 1 5.95 0 0.25 0.5   

 3  8 1 8.8 0 0.25 0.5   

 4  11 1 12.5 0 0.25 0.5   

 5  13 1 15.5 0 0.25 0.5   

 6  14 1 20 0 0.4 0.25   

 7  4 3 5.95 4.65 0.5 0.25   

 8  1 4 0 5.5 0.4 0.4   

 9  4 5 5.95 7.3 0.25 0.5   

 10  14 4 20 5.5 0.4 0.25   
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EK-B 

 

 ╔════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 

 ║                                                                ║ 

 ║          İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ          ║ 

 ║                                                                ║ 

 ║                  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                    ║ 

 ║                                                                ║ 

 ╠════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 

 ║                                                                ║ 

 ║                            DURTES                              ║ 

 ║                                                                ║ 

 ║                  YAPI DURUM TESPİT PROGRAMI                    ║ 

 ║                       ---   ---    --------                    ║ 

 ║                                                                ║ 

 ║                 OTOMATİK RAPOR ALMA OPSİYONU                   ║ 

 ║                                                                ║ 

 ║          PROGRAMLAYAN  : DOÇ.DR. NAMIK KEMAL ÖZTORUN           ║ 

 ║                                                                ║ 

 ║                 VERSION I.0.5 - 19.MAYIS.2003                  ║ 

 ║                                                                ║ 

 ╚════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 

YAPININ DOSYA NUMARASI : XXXXXX  

YAPININ KOD   NUMARASI : XXXXXX 

 

YAPININ GİRİŞ KAT ALANI YAKLAŞIK OLARAK  250.00 m2. OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 

 

 

1-) DEĞERLENDİRME TARİHİ VE PROJE BİLGİLERİ : 

 

23/8/2003 TARİHİNDE, AŞAĞIDA İSİMLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN EKİP TARAFINDAN 

DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.  

 

 

2-) DEĞERLENDİRENLERE AİT BİLGİLER : 

 

[N]..NO  İSİM                SOYAD                 

=======  ==================  ==================    

 1)      XX                  XXX 

 2)      XXXX                XXXXX 

 

 

3-) YAPININ ADRESİ : 

 

X PAFTA, XX ADA, XXX BİNA KOD NUMARALI YAPININ ADRESİ AŞAĞIDADIR. 

X SİTESİ, XX MAHALLESİ, XXX CADDESİ, XXXX SOKAK, BLOK/NO :XXXXXPK.:XXXXXX - BAKIRKÖY 

 

BİNA HAKKINDA BİLGİ ALINAN KİŞİNİN : 

ADI.... =XXXXX 

SOYADI..=XXXXX 

TELEFONU=XXXXX 

 

 

4-) YAPI HAKKINDA GENEL BİLGİLER : 

 

YAPININ YAŞI..............................(yıl)= 7  

YAPIDA EN BÜYÜK AÇIKLIK.....................(m)= 4  

ORTALAMA KAT AĞIRLIĞI ..................(Kg/m2)= 1000  

KOMŞU YAPILARLA MAKSİMUM KAT SEVİYESİ FARKI.(m)= 0  

 

YAPI, MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA ONARIM GÖRMEMİŞTİR. DİLATASYONLAR YETERLİDİR. 

YAPI, 1 ADET BODRUM VE ZEMİN KAT DAHİL OLMAK ÜZERE 3 ADET İLAVE KATTAN OLUŞMAKTADIR. KAT 

YÜKSEKLİKLERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. 
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BODRUMLARIN KAT YÜKSEKLİKLERİ (m.) : 

B 1) 2.55    

ZEMİN KAT VE DİĞER KATLARIN KAT YÜKSEKLİKLERİ (m.) : 

K 1) 2.70   K 2) 2.70   K 3) 2.70    

AYRICA  2.7  m. YÜKSEKLİĞİNDE BİR ÇATI KATI MEVCUTTUR. ÇATI KATI ALANININ NORMAL KAT 

ALANINA KIYASLA ORANI YAKLAŞIK OLARAK 0.7 OLMAKTADIR. 
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5-) ŞARTNAME KATSAYILARI : 

 

DEPREM BÖLGESİ (1-4)..........................= 1  

BİNA ÖNEM KATSAYISI (1.0, 1.2, 1.4, 1.5)......= 1  

BİNA KULLANIM TÜRÜ............................=KONUT 

YEREL ZEMİN SINIFI (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5-diğer).=Z5 

TA.(Z5 İÇİN FARKLI OLABİLİR)..................= .15  

TB.(Z5 İÇİN FARKLI OLABİLİR)..................= .6  

YAPI DAVRANIŞ KATSAYISI.......................= 4  

R'nin NEDENİ.[N]= 

 

 

6-) TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ : 

 

YAPI TÜRÜ BETONARME ÇERÇEVE+PERDE DUVAR OLARAK BELİRLENMİŞTİR. DÖŞEME SİSTEMİ HER KATTA 

AYNI OLUP DÖŞEME TİPİ KİRİŞLİ, ASMOLEN OLARAK BELİRLENMİŞTİR. TEMEL SİSTEMİ İSE SÜREKLİ 

DİR. 

BODRUM KAT DIŞ DUVARLARI BETON PERDE OLARAK, BÖLME DUVARLAR İSE DELİKLİ TUĞLA OLARAK 

BELİRLENMİŞTİR. DUVARLAR SIVALIDIR. 

 

 

7-) BETONARME BİNALARDA MALZEME ÖZELLİKLERİ : 

 

BOYUNA DONATILARIN STI OLDUĞU, ENİNE DONATILARIN YANİ ETRİYELERİN DE BOYUNA DONATILARDA 

OLDUĞU GİBİ STI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.  

YAPIDA ORTALAMA BETON DAYANIMININ 250.0 Kg/cm2 OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. 

GENELDE İŞÇİLİK KALİTESİNİN İYİ KALİTEDE OLDUĞU GÖZLENMİŞTİR. 

 

 

8-) HASAR TESPİTİ : 

 

TAŞIYICI SİSTEMDE TESPİT EDİLEN HASAR ORANLARI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. 

KATLAR ARASINDA RELATİF KALICI YANAL ÖTELEME-(Cm)-= 0  

EN BÜYÜK ÖTELEME / KAT YÜKSEKLİĞİ-----------------= 0  

EN AĞIR HASARLI KATTAKİ KOLONLARA AİT KESİT ALANLARI (Cm2) 

TOPLAM KESİT ALANI (OPSİYONEL)----(Cm2) = 0  

AĞIR  HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0  

ORTA  HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0  

HAFİF HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0  

EN AĞIR HASARLI KATTAKİ PERDE DUVARLARA AİT KESİT ALANLARI (Cm2) 

TOPLAM KESİT ALANI (OPSİYONEL)----(Cm2) = 0  

AĞIR  HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0  

ORTA  HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0  

HAFİF HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0  

EN AĞIR HASARLI KATTAKİ YAPI ELEMANLARINDA 

HASARLI KESİT / TOPLAM KESİT ORANI 

KİRİŞLERDE------------------------------= 3E-002  

DÖŞEMELERDE-----------------------------= 0  

MERDİVENLERDE---------------------------= 0  

HASAR VE DEFORMASYON ORANI  

TEMELDE HASAR ORANI---------------------= BELİRLENEMEDİ 

TEMELDE DEFORMASYON ORANI---------------= BELİRLENEMEDİ 

 

 

 

MEVCUT MALZEME DETAY VE İŞÇİLİK KUSURLARI 

 

╔════════════════╦════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 

║                ║  YETERSİZ YETERSİZ YETERSİZ YETERSİZ YANLIŞ    KÖTÜ     KÖTÜ   ║ 

║                ║  DAYANIM  RİJİTLİK SÜNEKLİK MALZEME   DETAY   MALZEME  İŞÇİLİK ║ 

╠════════════════╬════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 

║ BİNA GENELİNDE ║    [ ]      [X]      [X]      [ ]      [X]      [ ]      [ ]   ║ 

╠════════════════╬════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 

║ BOYUNA DONATI  ║    [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]   ║ 

╠════════════════╬════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 

║ ETRİYELERDE    ║    [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]   ║ 

╠════════════════╬════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 

║ BETON KISIMDA  ║    [ ]      [ ]      [X]      [ ]      [ ]      [ ]      [ ]   ║ 

╚════════════════╩════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 

 

BİNADA GÖZLEMLENEN DÜZENSİZLİK KUSURLARI 

 

A1[X]  A21[ ]  A22[ ]  A23[ ]   A3[ ]   A4[ ] 

B1[X]   B2[X]   B3[X] 
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9-) KUSUR BELİRLEME : 

 

KISA KOLON PROBLEMİ TESPİT EDİLMİŞTİR. 

GÜÇLÜ KİRİŞ ZAYIF KOLON PROBLEMİ TESPİT EDİLMEMİŞTİR. 

ASMA KAT YOKTUR. 

KAT ALANLARI BELİRLENİRKEN NORMAL KAT ALANINA KIYASLA 1.15 ORANINDA ÇIKMA KAT TESPİT 

EDİLMİŞTİR. 

ETRİYE SIKLAŞTIRMASI KOLONLARDA VASATTIR. KİRİŞLERDE İSE KÖTÜDÜR. 

 

 

10-) SONUÇ VE ÖNERİLER : 

________________________ 

 

 

HASARLA İLGİLİ OLASI NEDENLER HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. 

________________________________________________________________________ 

 

 1-) DENETİM YETERSİZLİĞİ 

 2-) YAPIM (İMALAT) KUSURLARI 

 

 

YAPI GÜVENLİĞİ HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ (ÖNERİLER) AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. 

________________________________________________________________________ 

 

 1-) BİNAYA YÜK SINIRLAMASI GETİRİLEBİLİR. 

 2-) BİNADA KAT AZALTMASI YAPILABİLİR. 

 

 

ONARIM/GÜÇLENDİRME KONUSUNDA UZMAN GÖRÜŞÜ (ÖNERİLER) AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. 

________________________________________________________________________ 

 

 1-) YÜK TAŞIYICI DUVAR (DOLGU ÇERÇEVE) YAPILABİLİR. 

 2-) KOLONLARDA BETON MANTOLAMA YAPILABİLİR. 

 3-) KİRİŞ ONARIMI GEREKLİDİR. 
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BİNANIN ŞEMATİK KAT PLANI AŞAĞIDA GÖRÜLMEKTEDİR. ŞEKİLDE YALNIZCA KOLON PERDE DUVAR VE 

DOLGU DUVARLAR GÖSTERİLMİŞTİR. SÖZKONUSU ŞEKİL DÜZENSİZ BİNALAR İÇİN YALNIZCA EŞDEĞER 

KONUMU GÖSTERMEKTEDİR. 

 

 LEJANT: 

 ------- 

          ╔╦╗             █                     ░                   │ 

 KOLONLAR:╠╬╣,   PERDELER:█,██████ ,   DUVARLAR:░,░░░░░░ ,   AKSLAR:│,────── 

          ╚╩╝             █                     ░                   │ 

 

                                                                                                  

 ┌────────┬───────────┬──────┬─░┬───░░░░░░░───────░────░░░░░░░░░░░░░──────┬────────────────────┐  

 │        │           │      │ ░│   │  │  │       ░    ░    │      ░      │                    │  

 │        │           │     ╔╦╗░│   │  │  │       █    ░    │      ░      │                    │  

 ├────────┼───────────┼─────╠╬╣░┼───░░░░░░░░░░░░░░█────░────┼──────░──────┼────────────────────┤  

 │        │           │     ╚╩╝░│   │  │  │       █    ░    │      ░      │                    │  

 │        │           │      │ ░│   │  │  │       █    ░    │      ░      │                    │  

╔╦╗       │           │      │ ░│   │  │  │       █    ░    │      ░      │                   ╔╦╗ 

╠╬╣░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┼───┼──┼──┼───────█────░░░░░░──────░░░░░░░████████░░░░░░░░░░░░╠╬╣ 

╚╩╝       │           │     ╔╦╗ │   │  │  │       │    │    │      │      │                   ╚╩╝ 

 ├────────┼───────────┼─────╠╬╣░░░░░░──░░░░─────░░░░░░░░░░░░░───░░░░░░░░░░░────────────────────░  

 │        │           │     ╚╩╝ │   │  │  ░       │    │    ░      │      ░                    ░  

 │        │           │      ░  │   │  │  ░       │    │    ░      │      ░                    │  

 │        │           │      ░  │   │  │  ░       │    │    ░      │      ░                    │  

 │        │           │      ░  │   │  │  ░       │    │    ░      │      ░                    │  

 │        │           │      ░  │   │  │  ░       │    │    ░      │      ░                    │  

 ├────────┼───────────┼──────░░░░───┼──░░░░───────┼────┼────░░░░░░─┼────░░░────────────────────┤  

 ░        │           │      ░  │   │  │  ░       │    │    ░      │      ░                    ░  

 ░        │           │      ░  │   │  │  ░       │    │    ░      │      ░                    ░  

╔╦╗       │           │     ╔╦╗ │   │  │ ╔╦╗      │    │   ╔╦╗     │     ╔╦╗                  ╔╦╗ 

╠╬╣░░░░░░░░───────────░░░░░░╠╬╣─┴───┴──┴─╠╬╣░░░░──┴────░░░░╠╬╣─────┴─────╠╬╣░░░░░░░░░░░░░░░░░░╠╬╣ 

╚╩╝                         ╚╩╝          ╚╩╝               ╚╩╝           ╚╩╝                  ╚╩╝ 

 

ŞEKİLDE GÖRÜLEN PLAN 1 NUMARALI BODRUM KATTAN ALINMIŞTIR. 

 

 

DÜŞEY ELEMANLARIN KESME KUVVETİ TAŞIYABİLECEK ALAN MİKTARLARI m2  

================================================================  

DUVARLARIN 

X EKSENİ YÖNÜNDE DAvx=    3.960m2  

Y EKSENİ YÖNÜNDE DAvy=    5.885m2  

PERDELERİN 

X EKSENİ YÖNÜNDE PAvx=    0.300m2  

Y EKSENİ YÖNÜNDE PAvy=    0.400m2  

KOLONLARIN 

HER İKİ YÖNDE    KAvy=    1.270m2  

BİNANIN TOPLAM TABAN KESME KUVVETİ TAŞIYABİLECEK ALAN MİKTARI m2  

(PERDELER+KOLONLAR+0.15*DUVARLAR)                                 

================================================================  

X EKSENİ YÖNÜNDE Avx =    2.164m2  

Y EKSENİ YÖNÜNDE Avy =    2.553m2  
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BİNANIN TOPLAM TABAN KESME KUVVETİ TAŞIMA KAPASİTESİ ton.         

================================================================  

X EKSENİ YÖNÜNDE  Vx =  161.759ton. 

Y EKSENİ YÖNÜNDE  Vy =  190.818ton. 

OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 

 

YAKLAŞIK OLARAK BİNANIN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİ 

============================================================================ 

| Ni |      Wi (t.)|     DHi (m.)|      Hi (m.)|  Wi*Hi (tm.)|      Fi (t.)| 

|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| 

|  1 |     250.000 |       2.700 |       2.700 |     675.000 |      26.178 | 

|  2 |     287.500 |       2.700 |       5.400 |    1552.500 |      60.209 | 

|  3 |     287.500 |       2.700 |       8.100 |    2328.750 |      90.314 | 

|  4 |     175.000 |       2.700 |      10.800 |    1890.000 |      73.298 | 

============================================================================ 

Ct----------------------------------=      0.05      

T1 BİRİNCİ DOĞAL PERİYOD------------=      0.30      

DEPREM BÖLGESİ----------------------=      1.00      

A0 DEPREM BÖLGESİ KATSAYISI---------=      0.40      

BİNA ÖNEM KATSAYISI-----------------=      1.00      

TA SPEKTRUM KARAKTERİSTİK PERİYODU--=      0.15      

TB SPEKTRUM KARAKTERİSTİK PERİYODU--=      0.60      

TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞ KATSAYISI--=      4.00      

S(T) İVME SPEKTRUMU-----------------=      2.50      

Ra(T) DEPREM YÜKÜ AZALTMA KATSAYISI-=      4.00      

A(T) SPEKTRAL İVME KATSAYISI--------=      1.00      

KAT ALANI---------------------------=    250.00 m2.  

TOPLAM AĞIRLIĞI---------------------=   1000.00 Ton. 

TOPLAM YÜKSEKLİĞİ-------------------=     10.80 m.   

MİNİMUM TABAN KESME KUVVETİ---------=     40.00 Ton. 

Vt EŞDEĞER TABAN KESME KUVVETİ------=    250.00 Ton. 

TABAN DEVRİLME MOMENTİ--------------=   1918.98 Ton-m. 

YAPININ X YÖNÜ KAPASİTESİ-----------=    161.76 Ton. 

YAPININ Y YÖNÜ KAPASİTESİ-----------=    190.82 Ton. 

OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 

 

GRUPLANDIRMA DEĞERLERİ 

=====================================================================  

YAPININ GİRİŞ KATI ALANI-----------------------=   250.00 m2.      

OLUŞAN TABAN KESME KUVVETİ (Vt)----------------=   250.00 Ton.     

YAPININ TABAN KESME KUVVETİ KAPASİTESİ (Vmin)--=   161.76 Ton.     

OLUŞAN TABAN KESME KUVVETİ/KAT ALANI-----------=     1.00 Ton./m2. 

MALZEMENİN ORTALAMA BASINÇ GERİLMESİ-----------=   250.00 kG/Cm2.  

MALZEMENİN ORTALAMA KAYMA GERİLMESİ------------=    11.50 kG/Cm2.  

GEREKLİ KESME ALANI/KAT ALANI/KAT ADEDİ--------= 0.003344 m2.      

GEREKLİ KESME ALANI/KAT ALANI------------------= 0.013378 m2.      

GÖRECELİ PUAN (100) ÜZERİNDEN------------------=    58.00 

İTERATİF ENTERPOLASYON DEĞERİ------------------= 1.734200 

 

YAPISAL EMNİYET FAKTÖRÜ (Vmin/Vt)--------------= 0.647036 

 

YAPININ TOPLAM YÜKSEKLİĞİ----------------------=    13.350 (m.) 

YAPI TOPLAM KAPALI ALANI-----------------------=  1250.000 (m2.) 

ONARIM İÇİN GEREKLİ TAŞIYICI MALZEME HACMİ-----=    15.759 (m3.) 

 

GÖRECELİ DURUM TESPİT PUANI--------------------=  37.5281 

 

OLARAK HESAPLANMIŞTIR. 

 

 

SONUÇ YORUMLAR : 

================ 

DURTES UZMAN BİLGİSAYAR PROGRAMININ SONUÇLARI AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR. 

 

YAPI ÖNEM KATSAYISI =  1  

 

YAPI, ŞARTNAMELERDE ÖNGÖRÜLEN DEPREM YÜKLERİNE KARŞI YETERLİ EMNİYETE SAHİP DEĞİLDİR.  

BU NEDENLE YAPININ KESİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİNİN YAPILMASINDA BÜYÜK YARAR 

VARDIR. ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE ONARIM VE/VEYA GÜÇLENDİRME GEREKEBİLİR. 

 

SÖZ KONUSU YAPI [ YÜKSEK RİSK ] SEVİYESİNE SAHİP OLAN YAPILAR ARASINDA YER ALMAKTADIR. 

 

RİSK SEVİYELERİ İLE İLGİLİ OLARAK DAHA DETAYLI BİLGİ ALABİLMEK İÇİN LÜTFEN ÖNERİLER 

TABLOSUNU OKUYUNUZ. 
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EK-C 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

 

DURTES 

YAPI DURUM TESPİT PROGRAMI 

OTOMATİK RAPOR ALMA OPSİYONU 

 

 

 

Yapının Dosya Numarası: XXXXXX 

Yapının Kod Numarası: XXXXXX 

 

 

Yapının giriş kat alanı yaklaşık 250,00 m². olarak belirlenmiştir. 

 

 

1. Değerlendirme Tarihi ve Proje Bilgileri : 

23/8 tarihinde, aşağıda isimleri belirtilmiş olan ekip tarafından değerlendirilmiştir. 

 

 

2. Değerlendirenlere Ait Bilgiler : 
 

No: İsim Soyad 

1 XX XXX 

2 XXXX XXXXX 

 

 

3. Yapının Adresi : 

X Pafta, XX Ada, XXX Parsel XXXXXX Bina kod numaralı Yapının adresi aşağıdadır: 

X sitesi, XX mahallesi, XXX caddesi, XXXX sokak, Blok/No :XXXXX PK.:XXXXXX 

- XXXXXX 

 

Yapı hakkında bilgi alınan kişinin: 

Adı         : XXXXX 

Soyadı    : XXXXX 

Telefonu : XXXXX 
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4. Yapı Hakkında Genel Bilgiler : 
 

Yapının Yaşı : 7 

Yapıda En Büyük Açıklık : 4 

Ortalama Kat Ağırlığı : 1000 

Komşu Yapılarla Maksimum Kat Seviyesi Farkı (m) : 0 

 

Yapı, Marmara depremi öncesi ve sonrasında onarım görmemiştir. Dilatasyonlar 

yeterlidir. Yapı, 1 adet bodrum ve zemin kat dâhil olmak üzere 3 adet ilave kattan 

oluşmaktadır. Kat yükseklikleri aşağıda verilmiştir: 

 

Bodrumların kat yükseklikleri (m.) : 

B1)  2,55     

 

Zemin kat ve diğer katların kat yükseklikleri (m.) : 

K1)  2,70 K2)  2,70 K3)  2,70   

 

Ayrıca 2 m. yüksekliğinde bir çatı katı mevcuttur. Çatı katı alanının normal kat alanına 

kıyasla oranı yaklaşık olarak 0,7 olmaktadır. 

 

 

5. Şartname Katsayıları : 
 

Deprem Bölgesi (1-4) : 1 

Bina Önem Katsayısı (1.0, 1.2, 1.4, 1.5) : 1,0 

Bina Kullanım Türü : KONUT 

Yerel Zemin Sınıfı (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5-diğer) : Z5 

TA.(Z5 İçin Farklı Olabilir) : 0,15 

TB.(Z5 İçin Farklı Olabilir) : 0,60 

Yapı Davranış Katsayısı : 4,00 

R'nin Sebebi :  

 

 

6. Taşıyıcı Sistem Özellikleri : 

Yapı türü betonarme çerçeve+perde duvar olarak belirlenmiştir. Döşeme sistemi her 

katta aynı olup döşeme tipi kirişli, asmolen olarak belirlenmiştir. Temel sistemi ise 

süreklidir. 

Bodrum kat dış duvarları beton perde olarak,  bölme duvarlar ise delikli tuğla olarak 

belirlenmiştir. Duvarlar sıvalıdır. 

 

 

7. Betonarme Binalarda Malzeme Özellikleri : 

Boyuna donatıların STI olduğu, enine donatıların yani etriyelerin de boyuna donatılarda 

olduğu gibi STI olduğu görülmüştür.  

Yapıda ortalama beton dayanımının 250,00 Kg/cm² olduğu tespit edilmiştir. 

Genelde işçilik kalitesinin iyi kalitede olduğu gözlenmiştir. 
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8. Hasar Tespiti : 

Taşıyıcı sistemde tespit edilen hasar oranları aşağıda verilmiştir: 

 

Katlar Arasında Relatif Kalıcı Yanal Öteleme (cm) = 0 

En Büyük Öteleme / Kat Yüksekliği = 0 

 

 

En Ağır Hasarlı Kattaki Kolonlara Ait Kesit Alanları (cm²) 

Toplam Kesit Alanı (Opsiyonel) (cm²) = 0 

Ağır Hasarlı Kesit Alanı (cm²) = 0 

Orta Hasarlı Kesit Alanı (cm²) = 0 

Hafif Hasarlı Kesit Alanı (cm²) = 0 

 

En Ağır Hasarlı Kattaki Perde Duvarlara Ait Kesit Alanları (cm²) 

Toplam Kesit Alanı (Opsiyonel) (cm²) = 0 

Ağır Hasarlı Kesit Alanı(cm²) = 0 

Orta Hasarlı Kesit Alanı (cm²) = 0 

Hafif Hasarlı Kesit Alanı (cm²) = 0 

  

En Ağır Hasarlı Kattaki Yapı Elemanlarında Hasarlı Kesit / Toplam Kesit Oranı 

Kirişlerde = 0,03 

Döşemelerde = 0 

Merdivenlerde = 0 

 

Hasar ve Deformasyon Oranı  

Temelde Hasar Oranı = Belirlenemedi 

Temelde Deformasyon Oranı = Belirlenemedi 

  

Mevcut Malzeme Detay ve İşçilik Kusurları 
 Yetersiz 

Dayanım 

Yetersiz 

Rijitlik 

Yetersiz 

Süneklik 

Yetersiz 

Malzeme 

Yanlış 

Detay 

Kötü 

Malzeme 

Kötü 

İşçilik 

Bina Genelinde - X X - X - - 

Boyuna Donatı - - - - - - - 

Enine Donatı - - - - - - - 

Beton Kısımda - - X - - - - 

 

 

Binada Gözlemlenen Düzensizlik Kusurları 
A1  [X] A21  [  ] A22  [  ] A23  [  ] A3  [  ] A4  [  ] 

B1  [X] B2  [X] B3  [X]       

 

 

9. Kusur Belirleme : 

Kısa kolon problemi tespit edilmiştir. 

Güçlü kiriş-zayıf kolon problemi tespit edilmemiştir. 

Asma kat yoktur. 
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Kat alanları belirlenirken normal kat alanına kıyasla 1,15 oranında çıkma kat tespit 

edilmiştir. 

Etriye sıklaştırması kolonlarda vasattır kirişlerde ise kötüdür. 

 

 

10. Sonuç ve Öneriler : 

Hasarla İlgili Olası Sebepler Hakkında Uzman Görüşü Aşağıda Verilmiştir: 

1-) Denetim yetersizliği 

2-) Yapım (imalat) kusurları 

Yapı Güvenliği Hakkında Uzman Görüşü (Öneriler) Aşağıda Verilmiştir: 

1-) Binaya yük sınırlaması getirilebilir. 

2-) Binada kat azaltması yapılabilir. 

Onarım/Güçlendirme Konusunda Uzman Görüşü (Öneriler) Aşağıda Verilmiştir 

1-) Yük taşıyıcı duvar (Dolgu Çerçeve) yapılabilir. 

2-) Kolonlarda beton mantolama yapılabilir. 

3-) Kiriş onarımı gereklidir. 

 
Şekilde Görülen Plan Bodrum Kattan Alınmıştır. 

 

 

Düşey Elemanların Kesme Kuvveti Taşıyabilecek Alan Miktarları m² 

     Duvarların  

     X Ekseni Yönünde DAvx = 3,960 m² 

     Y Ekseni Yönünde DAvy = 5,885 m² 
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     Perdelerin 

     X Ekseni Yönünde PAvx = 0,300 m² 

     Y Ekseni Yönünde PAvy = 0,400 m² 

 

     Kolonların 

 

     Her İki Yönde KAvy = 1,270 m² 

 

 

Binanın Toplam Taban Kesme Kuvveti Taşıyabilecek Alan Miktarı m² 
(Perdeler+Kolonlar+0.15*Duvarlar) 

     X Ekseni Yönünde Avx = 2,164 m² 

     Y Ekseni Yönünde Avy = 2,553 m² 

Binanın Toplam Taban Kesme Kuvveti Taşıma Kapasitesi ton. 

     X Ekseni Yönünde Vx = 161,759 ton 

     Y Ekseni Yönünde Vy = 190,814 ton 

olarak belirlenmiştir.  

 

 

Yaklaşık Olarak Binanın Dinamik Karakteristikleri 

Ni Wi (t.) DHi (m.) Hi (m.) Wi*Hi (tm.) Fi (t.) 

1 250,000 2,700 2,700 675,000 26,178 

2 287,500 2,700 5,400 1552,500 60,209 

3 287,500 2,700 8,100 2328,750 90,314 

4 175,000 2,700 10,800 1890,000 73,298 
 

     Ct = 0,05 

     T1 Birinci Doğal Periyot = 0,30 

     Deprem Bölgesi = 1 

     A0 Deprem Bölgesi Katsayısı = 0,40 

     Bina Önem Katsayısı = 1,0 

     TA Spektrum Karakteristik Periyodu = 0,15 

     TB Spektrum Karakteristik Periyodu = 0,60 

     Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı = 4,00 

     S(T) İvme Spektrumu = 2,50 

     Ra(T) Deprem Yükü Azaltma Katsayısı = 4,00 

     A(T) Spektral İvme Katsayısı = 1,00 

     Kat Alanı = 250,00 m² 

     Toplam Ağırlığı = 1000,00 Ton 

     Toplam Yüksekliği = 10,80 m 

     Minimum Taban Kesme Kuvveti = 40,00 Ton 

     Vt Eşdeğer Taban Kesme Kuvveti = 250,00 Ton 

     Taban Devrilme Momenti = 1918,98 Ton-m 

     Yapının X Yönü Kapasitesi = 161,759 Ton 

     Yapının Y Yönü Kapasitesi = 190,814 Ton 

 

olarak belirlenmiştir. 
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Gruplandırma Değerleri  

     Yapının Giriş Kat Alanı = 250,00 m² 

     Oluşan Taban Kesme Kuvveti (Vt) = 250,00 Ton 

     Yapının Taban Kesme Kuvveti Kapasitesi (Vmin) = 161,76 Ton 

     Oluşan Taban Kesme Kuvveti/Kat Alanı = 1,00 Ton/m² 

     Malzemenin Ortalama Basınç Gerilmesi = 250,00 kg/cm² 

     Malzemenin Ortalama Kayma Gerilmesi = 11,50 kg/cm² 

     Gerekli Kesme Alanı/Kat Alanı/Kat Adedi = 0,003344 m² 

     Gerekli Kesme Alanı/Kat Alanı = 0,013378 m² 

     Göreceli Puan (100) Üzerinden = 58,00 

     İteratif Enterpolasyon Değeri = 1,7342 

  

     Yapısal Emniyet Faktörü (Vmin/Vt) = 0,647036 

  

     Yapının Toplam Yüksekliği = 13,35 m 

     Yapının Toplam Kapalı Alanı = 1250,00 m² 

     Onarım İçin Gerekli Taşıyıcı Malzeme Hacmi = 15,759 m³ 

  

     Göreceli Durum Tespit Puanı = 37,5281 

  

olarak hesaplanmıştır  

 

 

Sonuç ve Yorumlar: 

DURTES uzman bilgisayar programının sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

 

Yapı Önem Katsayısı= 1,0 

 

Yapı, şartnamelerde öngörülen deprem yüklerine karşı yeterli emniyete sahip değildir. 

Bu nedenle yapının kesin çözüm yöntemleri ile analizinin yapılmasında büyük yarar 

vardır. Analiz sonuçlarına göre onarım ve/veya güçlendirme gerekebilir. 

 

Söz konusu yapı [ Yüksek Risk ] seviyesine sahip olan yapılar arasında yer almaktadır. 

 

Risk seviyeleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgi alabilmek için lütfen öneriler tablosunu 

okuyunuz. 
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