
İSTANBUL  
MEDİPOL 

ÜNİVERSİTESİ

MEVCUT 
BİNALARIN 
DEPREME KARŞI 
DAYANIMI



BİNA DURUM ÖN DEĞERLENDİRMESİ (BDD)

 X Ön inceleme yöntemidir.

 X Gözlem ağırlıklı bir yöntemdir, asgari düzeyde 
hesap yapılır.

 X Genellikle binaların toplu hâlde ve hızlı 
değerlendirilmesi gereken durumlarda kullanılırlar. 
Münferit kullanımları pek yaygın değildir.

 X Binanın deprem dayanıklılığı hakkında kısıtlı bilgi 
verir. 

BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (BPD)

 X Genel inceleme yöntemidir.

 X Gözlem, laboratuvar bulguları, hesap ve tahkiklere 
dayanır.

 X Detaylı bir çalışmadır, daha çok münferit 
değerlendirmelerde kullanılır.

 X Binanın deprem dayanıklılığı hakkında detaylı bilgi 
verir.

Ülkemizde inşa edilen yapılar İnşaat Mühendisleri 
Odası tarafından verilen İşyeri Tescil Belgesi (İTB) sahibi 
mühendislik kurumlarınca projelendirilmektedir. 
Belediyelerin proje onayını müteakip, binalara inşaat 
ruhsatı verilmekte ve bina inşa edilmektedir.
Binanın yapısal elemanlarının depreme karşı 
dayanımını inşaat aşamasından itibaren, bina ömrü 
boyunca etkileyen parametrelerden bazıları aşağıda 
verilmiştir:

 X Çevresel ve zamana bağlı etkiler 
(demirlerde paslanma, betonda dayanım kaybı, 
zeminde meydana gelen değişiklikler vb.)

 X Uygulama hataları

 X Tasarım kusurları

 X Binada yapılan tadilatlar

 X Binanın kullanım amacının değiştirilmesi, mevcut 
yüklerin artması

 X Doğal afetlere (deprem, sel, heyelan vb.) maruz 
kalması

Binaların olası bir depreme dayanıklılığı sadece 
alanında uzman inşaat mühendisleri tarafından yapılan 
mühendislik çalışmaları ile belirlenebilir. Bu başlıklar 
göz önünde bulundurularak temel anlamda iki farklı 
değerlendirme yöntemi mevcuttur:



1. BİNA DURUM 
ÖN DEĞERLENDİRMESİ (BDD)
Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM) belgesine sahip, 
alanında deneyimli inşaat mühendislerine, ilgili 
hizmeti veren bir yükseköğretim kurumunun inşaat 
mühendisliği bölümüne veya ilgili hizmeti veren 
belediyelere yapılan başvuruyu müteakip aşağıdaki 
işlemler yapılır (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/). 

 X Mevcut binanın projeleri, hesap raporları ve zemin 
raporları belediyeden veya tapudan temin edilir. 

 X Mevcut binanın projeleri temin edilemiyor ise 
uzman bir firma vasıtası ile binanın rölöve projesi 
hazırlanır. Rölöve projesi binanın taşıyıcı sistemini 
gösteren çizimlerden oluşur. Yerinde inceleme 
sonuncu elde edilen ölçüler kullanılır.

 X Zemin etüt raporu yok ise isteğe bağlı olarak zemin 
etüdü yaptırılır.

 X Bina yerinde incelenerek görsel tespitler yapılır. 
Binada bulunan yapısal kusurlar detaylı olarak 
saptanır.

 X Mevcut malzeme dayanımını tahmin etmek amacıyla 
tahribatsız testler yapılır.

 X Gözlem ve testlere ilave olarak bazı basit hesaplar 
yapılabilir. Tüm bu işlemler sonucunda bina puanlama 
temelli bir değerlendirme yöntemi ile değerlendirilir. 
Ülkemizin deprem yönetmeliğinde önerilen 
bir değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. 
Kullanılacak yöntemin literatürde geçerli olması ve/
veya uluslararası yönetmeliklerden alınması şarttır.

 X Yapılan tüm işlemleri, hesapları ve değerlendirmeleri 
kapsayan bir rapor başvuru sahibine sunulur. 

 X BDD işlemleri sonunda BPD ve/veya BGP 
(Bina Güçlendirme Proje Çalışmaları) yapılıp 
yapılmayacağına karar verilebilir.

2. BİNA PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİ (BPD)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
alanında deneyimli bir mühendislik bürosu (kurum listesi 
için tıklayınız) veya ilgili hizmeti veren bir yükseköğretim 
kurumunun inşaat mühendisliği bölümüne başvuruyu 
müteakip aşağıdaki işlemler yapılır:

 X Mevcut binanın projeleri, hesap raporları ve zemin 
etüt raporları belediyeden veya tapudan edinilir. 

 X Mevcut binanın projeleri temin edilemiyor ise 
uzman bir firma vasıtası ile binanın rölöve projesi 
hazırlanır. Rölöve projesi binanın taşıyıcı sistemini 
gösteren çizimlerden oluşur. Yerinde inceleme 
sonuncu elde edilen ölçüler kullanılır.

https://binatespiti.ibb.istanbul/
https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar
https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar


 X Zemin etüt raporunun bulunmadığı durumda zemin 
etüdü yaptırılır.

 X Bina yerinde incelenerek projeye uygunluğu 
belirlenir (Binada yapılan tadilatlar, imalat hataları vb. 
unsurlar binanın yerinde projesinden farklı olmasına 
neden olabilmektedir.). 

 X Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş bir yapı laboratuvarı vasıtası 
ile mevcut binadan Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği’ne (TBDY-2018) uygun olarak mevcut 
beton dayanımının daha net bir şekilde belirlenmesi 
için örnek numuneler (karot numuneleri) alınır. 
Donatıların (taşıyıcı içindeki demirlerin) mevcut 
durumunun belirlenebilmesi için elektronik cihazla 
donatı okuma ve beton sıyırma işlemleri yapılır.

 X Mevcut bina, yerindeki durumu, numunelerden 
alınan sonuçlar ve donatı belirleme işlemleri 
sonucunda edinilen bulgular yardımıyla uzman 
mühendisler tarafından bilgisayarda modellenerek 
analiz ve tahkikler yapılır.

 X Yapılan tüm işlemleri, hesapları ve değerlendirmeleri 
kapsayan bir rapor başvuru sahibine sunulur. BPD 
işlemleri sonunda BGP (Bina Güçlendirme Proje 
Çalışmaları) yapılıp yapılmayacağına karar verilebilir.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında, 
kentsel dönüşüm uygulamaları için riskli yapıların 
belirlenmesini esas alan tespit yöntemidir. 
“Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar” 
yönetmeliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılmaktadır. Bina deprem dayanıklılığının 
değerlendirme süreci BPD ile benzerdir. Ayrıntılı bilgi 
için bakanlığın ilgili web sayfası ziyaret edilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 X Yapılacak tüm mühendislik çalışmaları, alanında 
uzman inşaat mühendisliği ofislerinin veya 

https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-sureci-i-104285


yükseköğretim kurumlarının inşaat mühendisliği 
bölümlerinin koordinasyonluğunda yapılmalıdır.

 X Binadan beton numunesi almak, mikrotremör gibi 
çeşitli yer bilimi yöntemleri vb. diğer yöntemler tek 
başlarına binanın deprem dayanıklılığı hakkında fikir 
vermezler. BDD ve BPD haricindeki yöntemlerle 
deprem dayanıklılığı hakkında çalışmalar öneren kişi 
ve kuruluşlardan sakınılmalıdır.

 X Binadan beton numunesi almak veya donatıların 
belirlenmesi için sıyırma işlemi yapmak tahribatlı 
yöntemlerdir. Oluşan tahribatlar betondan daha 
yüksek dayanıma sahip, bu amaç için üretilmiş 
harçlar ile tamir edilmekte ve yapısal elemanın eski 
dayanımını kazanması sağlanmaktadır. Bu bağlamda 
ilgili numune alma yöntemlerinin binaya bir zararı 
bulunmamaktadır.

 X Beton numunesi alma ve sıyırma işlemleri TBDY-
2018 tarafından zorunlu tutulan malzeme tespit 
yöntemleridir. Bunlar haricindeki malzeme tespit 
yöntemleri yeterli güvenilirliğe sahip değildirler.

 X Numune alma ve donatı tespit işlemleri Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
yapı laboratuvarı firmaları tarafından yapılır. Bazı 
laboratuvarların yukarıda belirtilen hususlara 
özen göstermemesi nedeniyle, yetkili kişiler ile 
özellikle görüşülmeli, ekip başında bu hususlara 
özen gösterecek tekniker veya mühendisin 
bulundurulması sağlanmalıdır.

 X Sıvılaşma problemi (zeminin taşıma gücünü 
kaybetmesi) yapıların hasar görmesinde ve 
yıkılmasında önemli rol oynamaktadır. Binanın 
deprem dayanıklılığı belirlenirken, binanın 
projelendirme aşamasında hazırlanan zemin 
etüt raporları değerlendirilerek sıvılaşma risk 
değerlendirilmesi yapılmış olmalıdır. Sıvılaşma 
riski varsa gerekli önlemlerin göz 
önüne alınıp alınmadığı tespit 
edilmelidir. Zemin etüt raporuna 
ulaşılamıyorsa, ilgili risk analizleri 
yeniden yapılmalıdır. Eğer mevcut 
zemin sınıfı TBDY-2018’e göre 
ZF olarak nitelendirilirse “Sahaya 
özel zemin davranış analizi” 
yapıldığından emin olunmalıdır.

 X İlgili kuruluşlardan fiyat alırken 
BGP çalışmalarının fiyata dâhil 
olup-olmadığı başlangıçta 
değerlendirilmelidir.

 X Mühendislik uygulamalarının doğru yapılması 
önemlidir ve elde edilen nihai sonucu 
tamamıyla etkileyebilir. Bu anlamda, alanında 
uzman mühendislerin tercih edilmesine özen 
gösterilmelidir.

YANLIŞ BİLİNENLER

Bu binanın zemini sağlam!
Bir binanın inşa edildiği zeminin özellikleri laboratuvar 
ve arazi deneyleri yapılarak ortaya konur. Uzmanlarca 
yapılmış bu değerlendirmeler zemin ve temel etüt 
raporları ile değerlendirilir ve sonuçları ilgili birimlere 
aktarılır. Yapıların hesapları ve analizleri bu raporlarda 
verilen bilgilere göre yapılır. Belirlenen yönetmeliklere 
ve bilimsel olmayan verilere dayalı, uzman olmayan 
kişiler tarafından yapılan değerlendirmeler 
binanın deprem güvenliği açısından bir şey ifade 
etmemektedir.
Zeminin kaya olması veya yumuşak bir zemin olması o 
binanın deprem güvenliği hakkında bir kriter değildir. 
Bu bağlamda tasarımda göz önüne alınan en önemli 
kriter yapı-zemin etkileşimidir. Örneğin bulunduğu 
zemine uygun tasarlanmamış bir bina, sağlam olarak 
nitelendirilen kaya zeminde bile rezonansa (binanın 
depremdeki salınımının zemin salınımı ile çakışması 
durumu) girdiği takdirde depremden çok daha 
olumsuz etkilenebilir.

Binamın zemin katında market/mağaza/
banka kolon kesti!
İş yerleri geniş kullanım alanı elde etmek için binanın 
alt katında bölme duvarları kaldırabilmektedir. 

Bu durum halk arasında binanın 
taşıyıcı sistemine zarar verilmesi 

olarak algılanabilmektedir. Taşıyıcı 
sistemi yığma duvar olan binalar 

hariç, binalarda bölme duvarlar 
genellikle taşıyıcı değildir. Kaldırılan 
duvarların taşıyıcılığı uzmanlarca 
değerlendirilmelidir.
Kaldırılan bir duvar taşıyıcı olmasa 
bile zayıf kat düzensizliğine neden 
olabileceğinden binanın deprem 
dayanımını olumsuz yönde 
etkileyebilir. Bu durumda binanın 

hesaplarının kontrol edilmesi şarttır. 
Bu hususta da uzmanlardan yardım 

alınmalıdır.
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Bu binanın temeli “raylı temel”, 
depremde hiçbir şey olmaz!
“Raylı temel” kavramı halk arasında yerleşmiş olan bir 
kavramdır. Her ne kadar binaların depremden daha 
az etkilenmelerini sağlayabilen deprem izolatörleri 
ve sönümleyiciler olsa da “raylı temel” diye bir şey 
kullanılmamaktadır. Ayrıca bahsi edilen izolatör ve 
sönümleyiciler maliyetleri önemli ölçüde artırdığından 
dolayı sıradan binalarda pek kullanılmamaktadır.
Betonu kırdık köpük çıktı, bu bina sağlam değil!
“Köpük” diye tabir edilen sentetik inşaat malzemeleri 
birçok binada izolasyon, düz yüzey elde etme ve 
boşluk doldurma amaçlarıyla kullanılmaktadır. Özellikle 
de “asmolen” diye tabir edilen dişli döşeme tipinde 
köpüklere rastlamak mümkündür. Bir binada bu tip 
malzemelere rastlanması oldukça normal bir durumdur. 
Şüphe durumunda uzmanlara danışılmalıdır.

Bu bina daha önce depreme maruz kaldı 
ve yıkılmadı, bu bina sağlam!
Binalar belli bir deprem enerjisi tüketme kapasitesine 
sahiptir ve bazı depremlerde bu kapasitenin önemli 
bir kısmını kullanmış olabilirler. Bu bağlamda, binanın 
deprem geçirmiş olması genellikle olumsuz bir 
durumdur ve bir depremde yıkılmayan bir bina bir 
sonraki depremde kolayca yıkılabilir.

Binamda çatlaklar var, 
bu bina sağlam değil!
Bir binada karşılaşılabilecek çatlakların çok farklı 
sebepleri olabilmektedir. Bazı çatlaklar halk arasında 
“sıva çatlağı” olarak nitelendirilen önemsiz çatlaklar 
olabilirken, bazıları taşıyıcı elemanlarda görülen 
önemli çatlaklar olabilir. Binanızda çatlaklar varsa 
uzman bir inşaat mühendisine danışılmalıdır.
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