
1. Binanın deprem 
performansı hakkında 
detaylı bilgi verir.

2. Hızlı durum tespitine göre 
daha maliyetlidir.

3. Değerlendirme süreci hızlı 
durum tespitine göre daha 
uzun sürer.

1. Binanın deprem 
performansı hakkında kısıtlı 
bilgi verir.

2. Daha ekonomiktir.
3. Kısa sürede sonuç elde 

edilebilir.
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BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

MEVCUT 
BİNALARIN 

DEPREME KARŞI 
DAYANIMI



Aşağıdaki kişi veya kuruluşlardan 
birine müracaat edilir:

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş bir 
inşaat mühendisliği bürosuna

 İlgili hizmeti veren bir 
yükseköğretim kurumunun 
inşaat mühendisliği 
bölümüne

Bina uzman mühendislerce 
incelenerek mevcut durum 
değerlendirmesi yapılır

 Binadan belirli sayıda beton 
numunesi (karot) alınır, 
donatıyı (inşaat demirini) 
koruyan beton örtüsü belirli 
adette sıyrılarak ve elektronik 
cihazlarla okuma yapılarak 
malzeme bilgileri ve donatılar 
belirlenir (Bu işlem uygun 
yapıldığı taktirde güvenlidir).

 Bina bilgisayar ortamında 
detaylı bir şekilde 
modellenerek deprem etkileri 
altında performansı simüle 
edilir. 

Aşağıdaki kişi veya kuruluşlardan 
birine müracaat edilir:

 Serbest İnşaat Mühendisliği 
belgesine sahip, alanında 
deneyimli inşaat 
mühendislerine

 İlgili hizmeti veren bir 
yükseköğretim kurumunun 
inşaat mühendisliği 
bölümüne

 İlgili hizmeti veren 
belediyelere2

Bina uzman mühendislerce 
incelenerek mevcut durum 
değerlendirmesi yapılır

 Tahribatsız yöntemler ile 
malzeme bilgileri ve donatılar 
(inşaat demirleri) tahmini 
olarak belirlenir

 Bina basit yöntemler ile 
değerlendirilir.

BİNAMIN GÜVENLİ OLUP OLMADIĞINI 
NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Belediyelerden veya Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nden yapının 
statik projesi, hesap raporları, zemin etüt raporu ve geoteknik 
raporu temin edilir1.

Yapılan tüm işlemleri, hesapları ve değerlendirmeleri kapsayan bir 
rapor başvuru sahibine sunulur. Rapor sonucu olumsuz ise yıkım veya 
güçlendirme kararı alınabilir !

1 Binanın projelerinin veya zemin etüt raporunun elde edilememesi 
durumunda “Kapsamlı Durum Tespiti” için statik rölöve projesi 
(binanın mevcut yapısal sistemini gösteren proje) ve zemin etüt 
çalışması yapılması gerekebilir. Bu hususa, çalışmayı yürüten inşaat 
mühendisi karar vermelidir.

2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Bina Tespiti Projesi” kapsamında 
“Hızlı Tarama Yöntemi” ile binaların hızlı durum tespitini ücretsiz 
yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: 
https://binatespiti.ibb.istanbul/

 Ayrıntılı bilgi için detaylı bilgilerin sunulduğu dokümanı inceleyiniz.
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