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Özet – Depremlerden hasar gören yapıların tespiti, yapısal hasarların nedenlerinin belirlenmesi, ekonomik kayıpların 

saptanması, depremden hemen sonra kullanılabilecek hastahane, dispanser, haberleşme yapıların güvenliğinin belirlenmesi, 

yapıları hasar görmüş hak sahiplerine yasal çerçeve içerisinde hasar düzeylerine göre ödenecek tutarların belirlenmesinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Deprem nedeniyle yapılarda oluşan yapısal hasarların seviyesi, depremin büyüklüğüne, etki 

süresine, yapıların taşıyıcı sisteminin seçimine, taşıyıcı sistem davranışına, imalatta gösterilen özene, malzeme türüne, zemin 

koşulları ve temel tasarımına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yapıların büyüklüğü az olan depremleri yapısal hasarlar 

olmadan, orta büyüklükteki depremleri minör çatlaklar, yer yer bölme duvarlarda yıkılmalar, büyük depremleri ise en az can ve 

mal kaybıyla atlatması beklenmektedir. Depremlerden sonra yapılardaki hasar tespitleri için değişik ülkelerde kullanılan hasar 

tespit formları bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde Post-earthquake Building Performance Asseessment Form 

(ATC-38) ve Building Safety Evaluation Forms and Placards (ATC-20) formları mevcuttur. Balkan ülkelerinde kullanılan 

United Nations Development Program/United Nations Industrial Development Organization (UNDP/UNIDO) tarafından 

hazırlanan Un-Balkan hasar tespit formu, Ülkemizde de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan hasar 

tespit formları bulunmaktadır. Çalışmada, farklı hasar tespit formları ile ülkemizde kullanılan hasar tespit formları kıyaslanmış, 

hasar tespitlerinde gözönünde tutulması gereken hususlar sunulmuştur. 
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I. GİRİŞ 

Depremden hasar gören yapıların tespit edilmesi, hasar 

düzeylerinin belirlenmesi, depremden hemen sonra 

kullanılması gereken , hastahane, iletişim binalarının 

kullanılabilir olup olmadığı, deprem nedeniyle oluşan 

ekonomik kayıpların belirlenmesi gibi gerekçelerle 

konusunda uzman mühendisler tarafından yapılması 

gerekmektedir. Hasar tespitlerinin belirli bir düzen içerisinde 

yapılabilmesi için, tespitlerde kullanılan ve ülkeden ülkeye 

içeriği değişkenlik gösteren hasar tespit formları mevcuttur. 

Japonya’da kullanılan deprem sonrası hasar değerlendirme ve 

BirleşikAmerika[1],[2],kılavuzurehabilitasyon

PosthazırlananDevletlerinde -earthquake Building

Performance Assessment Form (ATC-38) [3], ve Building 

Safety Evaluation Forms and Placards (ATC-20) [1],[4], 

kullanılan UNBalkan ülkelerinde - tespithasarBalkan

formları bulunmaktadır [2].  

Yakın geçmişte deprem sonrası yapılarda oluşan hasarların 

vd,Nakanomevcuttur.çalışmalaryöneliktespitine

Japonya’da 1991 yılında hazırlanan, daha sonra revize edilen 

ve rehabilitasyondeğerlendirmesonrası hasardeprem

rehberini araştırmışlardır [5]. Allali vd, fuzzy mantıksal 

tespitinihasarsonrasıdepremkullanarakyaklaşımını

veAnagnostopulos[6].araştırmışlardır Moretti,

Yunanistan’da meydana gelen depremleri dikkate alarak 

depremlerden sonra oluşacak yapı hasarlarının tespitinde 

Çatal,[7].önermişlerdirformutespitkullanılacak

depremden hasar gören yapılarda hasar tespitinin temel 

ilkelerine yönelik çalışma yapmıştır [8]. Yeşilce, depremin 

büyüklüğü ve şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemiştir [9].  

II. AMAÇ VE KAPSAM 

Depremlerden hasar gören yapıların tespitine yönelik 

olarak farklı hasar tespit formları kullanılmaktadır. Çalışmada 

hasar tespitlerinde kullanılan farklı formların kıyaslanması 

amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak ATC-20, ATC-

38,UN-Balkan ve ülkemizde kullanılan hasar tespit formları 

incelenmiştir. 

 

III. HASAR TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI 

GEREKLİ HUSUSLAR 

Depremlerden sonra meydana gelebilecek artçı şoklar 

nedeniyle, ana şoktan hasar görmüş bir yapının yıkılma 

tehlikesi gözden ırak tutulmamalı, hasar tespiti sırasında artçı 

şoklara karşı bina içerisindeki çalışmalarda dikkatli 

olunmalıdır.  

Tespitlerde en basit işlem, yapıyı dışarıdan gözlemlemek, 

gerekli durumlarda ise yapı içerisine girmektir [8]. Gözlem 

ve incelemelere dayalı olarak bazen taşıyıcı elemanların 

kesitlerinin taşıma kapasitesinin hesaplanması suretiyle hasar 

nedenleri araştırılmalıdır. Gözlem yoluyla yapılan 

değerlendirmelerde, yapının mevcut ise projesinde 

gösterilmiş olan taşıyıcı elemanların yerinde imal edilip 

edilmediği kontrol edilmelidir. Tespitte yapının ruhsatının 

verildiği tarih, yapı ruhsatı yok ise , yapı sahibinden 

sorulmak suretiyle yapının yaşı, taşıyıcı sistemin yığma, 

betonarme karkas, çelik yada karma sistem olup olmadığı 

belirlenmelidir.  

Gözleme dayalı incelemelerde zeminin mevcut durumu, 

zeminde gözlenen kabarmalar, temel sistemi saptanmalıdır. 

Gerektiğinde yapının örselenmemiş kısımlarından, 

laboratuvarda beton basınç deneylerinin yapılabilmesi için 
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beton numuneleri, çekme deneyleri için donatı örnekleri 

alınmalıdır [10].  

Deprem sonrası hasar tespiti yapacak teknik elemanların 

konuyla ilgili eğitim almış, tecrübeli kişilerden teşkil 

edilmesi faydalıdır.  

 

IV.DEPREM NEDENİYLE YAPILARDAKİ HASAR 

DÜZEYLERİ 

 Deprem etkileri nedeniyle yapılarda oluşan yapısal hasar 

düzeyleri, az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı/yıkılmış 

olarak nitelendirilebilmektedir. Az hasarlı yapılarda taşıyıcı 

sistemde çatlaklar olmakla birlikte taşıyıcı sistemde kılcal 

düzeyde sıva çatlakları, bölme duvarlarda 1-2 mm 

mertebesinde çatlaklar , kısmi sıva dökülmeleri, parapet  ve 

çatı kalkan duvarlarında yıkılmalar gözlemlenebilmektedir. 

Az hasarlı ve çatı kalkan duvarı yıkılmış, betonarme taşıyıcılı 

bir binanın 19. 17.8.1999 Körfez depreminden sonraki 

görünümü (Resim-1)’de sunulmuştur. Orta hasar düzeyindeki 

yapılarda, taşıyıcı sisteme kadar ulaşan sıva çatlağı 

niteliğinde olmayan 1-2 mm mertebesinde çatlaklar, bölme 

duvarlarda düzlemine dik doğrultuda kısmi yada tamamen 

devrilmemler, sıva ve fayanslarda dökülmeler 

gözlemlenmektedir. 17.8.1999 yılında meydana gelen Körfez 

depreminde orta hasarlı bir yapının dış görünümü (Resim-

2)’de sunulmuştur.  

 

        
Resim-1: Az hasarlı bina    Resim-2: Orta hasarlı bina 

 

Ağır hasarlı yapılarda düşey taşıyıcı elemanlarda 4-5 mm 

mertebesinde kesme çatlakları, yapının stabilitesinde 

bozulma, düşey taşıyıcı elemanların alt ve üst uçlarında 

eğilme momenti taşıma kapasitesinin aşılması nedeniyle 

plastik mafsallaşmalar gözlenmektedir. 17.8.1999 gününde 

meydana gelen Körfez depremi nedeniyle oluşan ağır hasar 

(Resim-3)’de, düşey taşıyıcı elemanların alt ve üst uçlarında 

plastik mafsal oluşumu (Resim-4)’de, stabilitesini kaybetmiş 

yapı görünümü (Resim-5)’de sunulmuştur.   

                
Resim-3: Hasarlı perde  Resim-4: Hasarlı kolon 

Hasar düzeyine bağlı olarak, az hasarlı binaların 

onarılması, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi, ağır hasarlı 

binaların ise yıkılmasına karar verilebilir.  

 

 
Resim-5: Stabilitesini kaybetmiş, ağır hasarlı yapının dış 

görünümü.  

 

V. HASAR TESPİT FORMLARI 

Hasar tespitine ilişkin olarak, 1989 yılında Amerika 

Birleşik Devletlerinde binaların deprem sonrası güvenlik 

değerlendirmesi el kitabı hazırlanmış (ATC-20), hazırlanan 

bu kitabın bazı kısımları 2005 yılında değiştirilmiştir [4]. 

ATC-20’de hızlı ve ayrıntılı olmak üzere iki ayrı form 

hazırlanmıştır. ATC-20 hızlı değerlendirme formunda ilk 

olarak tespiti yapanın kimliği, tespit tarihi, tespitin yapı 

içerisinden yada yapı dışından yapıldığının belirtileceği 

kısımlar bulunmaktadır (Resim-6,a,bc). 

 

 
 

 
 

Resim-6,a: ATC-20 hızlı değerlendirme formunun 

görünümü  (formun devamı) 
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Resim-6,b: ATC-20 hızlı değerlendirme formunun 

görünümü  (formun devamı) 

 

Formun devamında yapının adresi, taşıyıcı sistem türünün 

(ahşap, çelik, betonarme, vs), kullanım amacının (konut, 

kamu binası, ticari amaçlı yapı, okul, vs) ve yapı yaklaşık 

alanının yazılacağı bölümler bulunmaktadır. Formun 

sonundaki kısımda yapıda çökme, kısmi çökme olup 

olmadığı, duvarlardaki hasar durumu, baca parapet 

duvarlarının yıkılma, düşme tehlikesi olup olmadığı, az, orta 

ve ağır hasar grubunda olmak üzere belirlenerek yazılacağı 

bölüm bulunmaktadır. Bu  kısımda %0-%100 arasında 

değişen tahmini hasar durumu bulunmaktadır. Formun son 

kısmında değerlendirilen yapının kullanılıp 

kullanılamayacağı veya ayrıntılı değerlendirmeye gerek olup 

olmadığının saptanarak yazılacağı bölüm bulunmaktadır.  

 ATC-38’de yer alan hasar tespit formu, tespiti 

gerçekleştirilen yapı kimliği, tespiti yapacak kişinin kimlik 

bilgilerinin yazılacağı kısım ile başlamaktadır. Yapının imalat 

tarihi, yaklaşık yapı alanı, yapının eğimli bir arazi üzerinde 

inşa edilip edilmediği, yapının uzunluk ve derinliği, 

güçlendirme yapılıp yapılmadığının yazılacağı kısımlar 

bulunmaktadır. Formun devamında, yapıdaki plan 

düzensizlikleri, burulma düzensizliklerinin yazılacağı 

bölümler bulunmaktadır. Formun diğer kısımlarında, parapet 

ve kalkan duvarlarındaki hasarlar, ışıklık ve döşemelerde 

hasarların olup olmadığının yazılacağı ve bu durumlarla ilgili 

yorumların yapılacağı bölümler bulunmaktadır. Formun son 

kısmında yapının hemen kullanılıp kullanılamayacağı, 

zemindeki sıvılaşma bilgilerinin saptanarak yazılacağı 

bölümler bulunmaktadır [3].  ATC-38’deki hasar tespit 

formunun görünümü (Resim-7,a-c)’de sunulmuştur.  

 

 
 

Resim-7.a: ATC-38’e göre hasar tespit formunun 

görünümü.  

 

 

 

 

 
Resim-7.b: ATC-38’e göre hasar tespit formunun 

görünümü (formun devamı). 
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Resim-7.c: ATC-38’e göre hasar tespit formunun 

görünümü (formun devamı). 

 

Balkan ülkelerinde kullanılmış olan ve United Nations 

Development Program kapsamında, United Nations Industrial 

Development Organization (UNDP/UNIDO) tarafından 

hazırlanan, depremler sonrası hasar tespit formunda 

belirlenmesi istenen ve 28 maddeden oluşan doldurulması 

gereken hususlar bulunmaktadır [8]. Formun 1-9  uncu  

maddelerinde yapının kimliği ile ilgili. 10-17 inci 

maddelerinde taşıyıcı sistem imalat kalitesi, rijitlik 

değişimleri, 18-19 uncu maddelerinde hasar derecesi, 21 inci 

maddede yapının üzerine inşa edildiği zemine ait bilgileri, 23 

üncü maddede yapıya acil  müdahale gerekip gerekmediği, 24 

üncü maddede ise fotoğraf, kroki, gibi dökümanlara ilişkin 

bilgilerin yazılacağı kısımlar yer almaktadır. Un-Balkan hasa 

tespit formunun görünümü (Resim-8,a-c)’de sunulmuştur.  

 

 

 

 
Resim-8,a: Un-Balkan hasar tespit formu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim-8,b: Un-Balkan hasar tespit formu (formun devamı).  
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Resim-8,c: Un-Balkan hasar tespit formu (formun devamı).  

 

 

Türkiye Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 

hazırlanan genelge, 29.5.2009 gün ve 5902 sayılı Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun’a göre çıkartılmış olup genelge ekinde 

“kesin hasar tespit raporu” form halinde verilmiştir[11]. 

Kesin hasar tespit raporu ve eki  (Resim-9,a-b)’de 

sunulmuştur. Formun ekinde bulunan yardımcı listede, 

formun doldurulmasını kolaylaştıracak bilgiler 

bulunmaktadır. Örneğin tespiti yapılacak yapının bitişiş, 

ayrık , nizam olup olmadığı, krokiler ile gösterilmiş, her bir 

yapı nizamına numara verilerek, bina nizamına uyan 

numaranın forma yazılması sağlanmıştır. Ekte çatı 

geometrileri  gösterilmiş, her bir çatı geometrisi numaralar ile 

tanımlanmıştır. Tespiti yapılan çatı geometrisine uyan 

numaranın forma yazılması sağlanmıştır.  

 

 
Resim-9,a: Kesin hasar tespit raporu. 

 

 

 
Resim-9,b: Kesin hasar tespit formu eki.  

 

Formun ilk sütunu tespiti yapılan yapının sırasını, 2 inci 

sütunu yapının bulunduğu cadde, sokak bilgilerini, 3 üncü 

sütunda bina ve iç kapı numarasını, içermektedir. 4-8 inci 

sütunlar yapıyı kullananın bilgileri, yapım yılı, GPS 

koordinat bilgilerini içermektedir. 9.10.11 inci sütunlar 

sırasıyla mülkiyet durumu, yapının plan düzlemindeki 

geometrisi, tanımlanmış olup bu geometrilere form ekinde 

numaralar verilmiştir. İlgili sütuna geometriye uygun numara 

yazılmalıdır. 12 inci sütun binanın bitişik, ayrık nizam olma 

durumuna bağlı olarak, form ekinde tanımlı numaralara göre 

belirlenmelidir. 13-15 inci sütunlarda, yapının katlarının    

kullanım amacı bilgileri  yer almaktadır. 16-21 inci 

sütunlarda yapıdaki ticarethane , konut depo gibi mekan 

sayılarının yazılacağı bölümler mevcuttur. 22-31 inci 

sütunlarda yapının taşıyıcı sistem tipi, kullanılan harç türü, 

döşemeler ile ilgili bilgilerin yazılacağı bölümler mevcuttur. 

Formun 32-34 üncü sütunları taşıyıcı sisteme ait hasar 

bilgilerinin yazılacağı bölümler bulunmaktadır. Bu sütunlara 

hasar olmaması halinde (0), çatlama veya göçme olması 

halinde (1) yazılacaktır. 35-36 ıncı sütunlar taşıyıcı olmayan 

sistemdeki hasar durumuna ait bilgileri içermektedir. 37 inci 

sütun çatıdaki hasar durumuna ilişkin olup bu sütuna çatı 

hasarsız ise (0), az hasarlı ise (1), orta hasarlı ise (2), ağır 

veya yıkık ise (3) yazılacaktır. Formun alt kısmında konut 

(K), Ticarethane (T), ahır (a), depo (D), samanlık (S), metruk 

(M) kullanımına yönelik olarak “hasarsız”dan başlayıp 

“yıkık” durumlarına göre işaretlenmesi gereken kısım 

bulunmaktadır. Formun son kısmında tespiti yapan iki 

yetkiliye ait bilgilerin ve ,imzaların bulunduğu bölüm 

mevcuttur.  
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VI. TARTIŞMA 

Depremlerden sonra meydana gelen hasarların belirlenmesi 

amacıyla ülkeden ülkeye değişen , hızlı değerlendirme yada 

detaylı değerlendirmeye yönelik farklı hasar tespit formları 

kullanılmaktadır. Hasar tespit formlarının ortak özelliği, 

tespiti yapılan yapıların kimlik bilgilerinin, tespiti yapan kişi 

bilgilerinin, yapı kullanım amaçlarının, kat adetlerinin, 

yapının hemen kullanılıp kullanılamayacağı bilgilerinin 

bulunmasıdır.  

 

VII. SONUÇ 

Hasarlı binaların tespiti için kullanılan formların, bu 

konuda eğitimden geçmiş teknik elemanlar tarafından 

doldurulması gerekmektedir.  

Hasar gören yapıların gözleme dayalı yada detaylı olarak 

incelenmesini gerektiren hususlar, formu düzenleyenler 

tarafından belirlenmesi, benzer hasarlı yapılarda aynı hasar 

düzeyinin saptanması tespitin tutarlılığı açısından önem 

taşımaktadır.  
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