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IB-TEC  Internasyonal Bina Teknolojisi Cihaz San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Setüstü Palanduz Apt No:9/4 Kabatas / ISTANBUL 

 
 
 
Müsteri: 

 
EQ-Fast* ile Incelemeyi Yapan Sertifikali Arastirmaci: 
 
Mühendisin Ismi:  
Mühendisin Sicil No: 
 
 
Tarih:
  
 
 

EQ-Fast* Incelemesi Sonuç Raporu 
 

Bu sonuç rapor, asagida verilen binanin, olasi bir depremden zarar görebilirlik durumunu özetlemektedir. 
 
Is No.:  
Binanin Adi:  
Binanin Adresi:  
Posta Kodu: 
Ilçe / Il:  
Ülke:  
Boylam:  
Enlem: 
 
 
Binanin olasi bir depremden hasar görebilirlik durumu, 1998 tarihli Avrupa Deprem Yönetmeligi 8 Bölüm 1.4'te    
2. Düzey olarak tanimlanan esaslara göre EQ-Fast* ile degerlendirilir. EQ-Fast* özellikle bu amaç için egitilmis 
insaat mühendislerince kullanilma zorunlulugu bulunan bilgisayar destekli bir ekspert-sistem dir. Arastirmalar bina 
üzerindeki incelemeler kadar bina ve çevresindeki zeminin, titresim özelliklerinin saptanmasi için yapilan 
ölçümlere de dayandirilmaktadir. 
 
Bu bina asagida tanimlanan siralamada      sinifina girmektedir. 
 

Sinif: Açiklama: 

A: Bu sinifa giren binalardan, olasi bir depremde, iyi bir davranis beklenmektedir ve binanin deprem riski 
düsüktür. 

B: Bu sinifa giren binalardan, olasi bir depremde, kötü olmayan bir davranis beklenmektedir ve binanin 
deprem riski kabul edilebilir düzeydedir. 

C: Bu sinifa giren binalardan, olasi bir depremde, yetersiz bir davranis beklenmektedir ve binanin 
deprem riski yüksek tir. 

D: Bu sinifa giren binalardan, olasi bir depremde, çok yetersiz bir davranis beklenmektedir ve binanin 
deprem riski çok yüksek tir. 

 
B, C ve D siniflarina giren binalar için ayrintili inceleme ve/veya güçlendirme önerilmektedir.  
 
 
Ayrintili degerlendirme sonuçlari için, lütfen bu raporun ekine bakiniz.  
 
 
IB-TEC Internasyonal Bina Teknolojisi Cihaz San. ve Tic. Ltd. Sti. 
 
Tarih: 
 
 
 
 

 

BINANIN 
ÖN CEPHE 

GÖRÜNTÜSÜ 
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Genel Sonuçlar 
 
 
Incelemenin Sonuçlari: 
 
Bina yüksek  deprem riski olan bölgede bulunmaktadir. Bunun anlami, o bölgede, dönüs periyodu 475 yil 
olan, Gelistirilmis Mercalli Siddet Cetveline ( MMI ) göre de siddeti 9 olan bir depremin ortaya çikmasi 
olasiligi bulunmaktadir. 
 
MMI = 9 için: 

DR = Hasar Orani = Yapi Onarim Maliyeti / Yapinin Degeri = Damage Ratio  
MDR = Ortalama Beklenen Hasar Orani = Mean Damage Ratio  
PL = Olasi Kayip = Probable Loss 
PML = En Büyük Olasi Kayip = Probable Maximum Loss 
 

tanimlari gözönünde tutularak asagidakiler söylenebilir;  
 
Ø Yapinin, % 60 dan büyük DR olasiligina bagli, sayisal göstergesi, ATC-21 e göre, _ tür. 
Ø Buna karsilik gelen MDR, %       , yani binanin degeri 1.000.000 $ ise beklenen onarim maliyeti             $dir. 
Ø Yine buna karsilik gelen hasar orani PL90 % ___dir, yani %       olasilikla DR degeri PL90 a esit ya da ondan 

küçük kalacaktir. Örnegin, 1.000.000 degerindeki bir binanin onarim maliyeti % 90 olasilikla                  $  a 
esit ya da  ondan az olarak gerçeklesecektir. 

 
Üç degisik deprem siddeti için MDR ve karsilik gelen PL90 degerleri asagidaki çizelgede topluca sunulmaktadir;  
 
 

 
Deprem Siddeti  

 
 

MMI 

Ortalama-Beklenen Hasar 
Orani 

 
MDR 

%90 Olasilikla Kaybin Üst 
Siniri 

 
PL90 

6-7      %       %  

8      %       %  

9      %       %  
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II Düzeyindeki Incelemeye Ait Ek Bazi Sonuçlar: 

Ø Bina, tasiyici sistem degerlendirmesinde uygun bulunmadi!.  Bu sonuç, binanin, bazi yönetmelik 
maddelerinde  belirtilen hususlari yerine getirmedigine isaret etmektedir. 

 
Ø Bina titresim özellikleri yönünden uygun bulundu!. Bu sonuç, bina temel titresim periyodunun, 

oturdugu zeminin  yükseltebilecegi periyodlardan uzak  bulundugunu ifade etmektedir. 
 
Ø Tasiyici sisteme yönelik olarak tanimlanan kusurlarin sayisi 5 . Bu kusurlar ekli listenin en basinda 

gösterilmis olan  kusurlardir ve hizla düzeltilmelidir. 
 

Uyarilar 
EQ-Fast* özellikle bu amaç için egitilmis insaat mühendislerince kullanilma zorunlulugu bulunan 
bilgisayar destekli bir ekspert-sistem dir. Arastirmalar bina üzerindeki incelemeler kadar bina ve 
çevresindeki zeminin, titresim özelliklerinin saptanmasi için yapilan ölçümlere de dayandirilmaktadir. 

Arastirma sonuçlari, EQ-Fast* ekspert-sisteminin kullandigi yöntemlere dayanir ve bunlara göre olasi 
bir depremde hasar görebilirlik konusundaki belirtileri ortaya koyar, 

EQ-Fast* ekspert-sisteminin kestiremedigi etkiler, çok açik seçikse binanin sergiledigi ya da 
kayitlarda yer alan hususlara ya da müsterinin sundugu belgelerde yer aliyorsa, hesaba katilabilirler. 

 
 
 

Açiklayici Ek 
 

Kusurlar* 
 
Binanin tasiyici sistemine yönelik olmak üzere saptanmis bulunan asagidaki 5 husus hizla düzeltilmelidir: 
 
DONATI BINDIRME BOYLARI: Kolon boyuna donatilarinda en 
küçük bindirme boylari 36 f uzunlugundadir ve bu bölgede etriye 
araliklari 8 f yi asmamaktadir.                                                                           
 

Hayir 

KAYMA GERILMELERI KONTROLÜ: Bina, çerçeve 
kolonlarinda basit yöntemlerle yapilan kayma gerilmeleri kontrolünü 
saglamaktadir. 

Hayir 

GÖRELI ÖTELENME KONTROLÜ: Bina, göreli kat 
ötelenmelerinin basit bagintilarla yapilan kontrolünü saglamaktadir. 

Hayir 

KOLON ENINE DONATI ARALIGI: d en dis basinç lifi ile çekme 
tarafindaki donatilarin agirlik merkezi arasindaki mesafeyi 
göstermek üzere, tüm kolon yüksekligi boyunca, kolon enine donati 
araligi en fazla d/4 tür. Plastik sekil degistirmelerin beklendigi 
bölgelerde ise bu deger 8 f yi geçmemektedir. 

Hayir 

KIRIS ETRIYELERI: d en dis basinç lifi ile çekme tarafindaki 
donatilarin agirlik merkezi arasindaki mesafeyi göstermek üzere, 
tüm kiris boyunca, kiris enine donati araligi en fazla d/2 dir. Plastik 
sekil degistirmelerin  beklendigi bölgelerde ise bu deger 8 f yi 
geçmemektedir. 

Hayir 
 
 
 
 
  

*   Bu kusurlar her binanin tasiyici sistemine göre farklilik göstermektedir; yukaridaki tablo örnek olarak verilmistir. 
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Ayrintili Degerlendirme Sonuçlari 

 
 

EQ-FAST Sonuç Rapor - Ikinci Düzey Inceleme 
Proje Bilgileri 

Proje No:  
Inceleyen:  
Tarih:  
Bina Adi:  
Semt:  
Müteahhit Firma:  

GPS 
Boylam:  
Enlem:  

Bina Adresi 
Sehir:  
Sokak:  
No:  
Posta Kodu:  

Ülke Kosullarina Uyarlanmis EQ -Fast 
Birim / Ülke: Türkiye 
Proje Dosyasi:  
Yorumlar:  

Müsteri Adresi 
Müsteri Adi:  
Sokak / No:  
Posta Kodu:  
Sehir:  
Ülke:  
Veri Kaynagi: Görsel Inceleme & Ölçümler 
Bina projeye uygun insa edilmis:  

I. ve II. Düzey Degerlendirme Temel Bilgileri 
Yapim yili:  
Kat Sayisi:  
Kat Yüksekligi (m):  
Taban Alani (m^2):  
Bina Kullanim Amaci:  
Deprem Bölgesi:  
Zemin Profili :  
Toprak Kaymasi:  
Fay Kirilmasi:  
Zemin Sivilasmasi:  
Su Baskini (Tsunami, Baraj Sulari vb.):  
Sigorta Bedeli:  
Kötü Durum:  
Düsey Düzensizlik:  
Yumusak Kat:  
Burulma:  
Planda Düzensizlik:  
Çarpisma:  
Agir Cephe Kaplamasi:  
Kisa Kolonlar:  
Deprem Yönetmeligine Göre Tasarim:  
Deprem Yönetmeligi:  
Binanin Tipi:  
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Frekans Kontrolü 

Bina ve Zemin Periyodlari 
Binanin X Dogrultusundaki 1. titresim moduna karsilik  gelen 
periyodu (saniye) :  

Binanin Y Dogrultusundaki 1. titresim moduna karsilik  gelen 
periyodu (saniye) :  

Zemin Periyodu 
Zemin Hakim Periyodu (saniye) :  

8. Tip Binalarin (Betonarme Çerçevelerin) Degerlendirilmesi: 
 Yapi Sistemi 

DEPREM YÜKLERININ AKTARILISI:  Binada tüm   yatay  
yüklerin,   zemine   güvenle   aktarilabilecegi   bir   tasiyici  sistem 
bulunmaktadir. 

Evet / Hayir 

STATIKÇE FAZLA BAGLILIK: Tek bir elemanin göçmesi yapinin 
yatay yükler altindaki kararliligini bozamaz. Evet / Hayir 

ZAYIF KAT: Yatay yük tasiyici sistemin katlari arasinda önemli 
sayilabilecek   dayanim   farkliliklari   yoktur;   örnegin   her   katin 
dayanimi bir üst katin dayaniminin    %80 ninden az degildir.  

Evet / Hayir 

YUMUSAK KAT: Yatay yük tasiyici sistemin katlari arasinda 
önemli sayilabilecek rijitlik farkliliklari yoktur; örnegin her katin 
rijitligi bir üst katin rijitliginin %70 inden veya üstündeki üç katin 
rijitlik ortalamasinin %80 ninden az degildir. 

Evet / Hayir 

PLANDA   DÜZENSIZLIK:  Planda  önemli  düzensizlikler,   ani 
daralmalar mevcut degildir, örnegin bir kattaki yatay yük tasiyici 
sistemin boyutlari bir alt ve bir üst kattakilerle karsilastirildiginda, 
%30 dan fazla farkli olma durumu yoktur. 

Evet / Hayir 

DÜZENLI KÜTLE DAGILIMI: Hafif çatilar hariç, titresime katilan 
kütle miktari bir kattan digerine %50 den fazla fark etmemektedir. Evet / Hayir 

YAPI YÜKSEKLIGINCE SÜREKLILIK: Tüm çerçeveler temele 
kadar süreklidir. 

Evet / Hayir 

BURULMA: Önemli burulma etkileri beklenmemektedir; çünkü kat 
rijitlik ve kütle merkezleri arasindaki uzaklik, yapinin plandaki 
boyutlarindan birinin %20 sinden küçük kalmaktadir. 

Evet / Hayir 

KOMSU   BINALAR:   Komsu   binalarin   yüksekligi   ilgili   bina 
yüksekliginin yarisindan daha küçük degildir.  Komsu bina kat 
yükseklikleri ilgili bina kat yükseklikleriyle  aynidir. Iki bina 
arasinda titresim açisindan gereken uzaklik,  binanin kat sayisi * 5 
cm seklinde hesaplanmis olmalidir. 

Evet / Hayir 

BETONARMEDE BÜNYESEL BOZULMA: Beton ve donatida 
gözle görülebilen bozulma yoktur. 

Evet / Hayir 

SONRADAN   GERILMIS   ANKRAJ   ÇUBUKLARI:    Sonradan 
germenin baglanti uçlari çevresinde gözle görülebilir çürüme ve 
betonda ufalanma yoktur. 

Evet / Hayir 

Dösemeler 

DÜZENLI KÜTLE DAGILIMI: Hafif çatilar hariç, titresime katilan 
kütle miktari bir kattan digerine %50 den fazla fark etmemektedir. Evet / Hayir 

PLANDA   DÜZENSIZLIK:  Planda  önemli  düzensizlikler,   ani 
daralmalar mevcut degildir, örnegin bir kattaki yatay yük tasiyici 
sistemin boyutlari bir alt ve bir üst kattakilerle karsilastirildiginda, 
%30 dan fazla farkli olma durumu yoktur. 

Evet / Hayir 



            
  Is No.:                   IB-TEC 
 

Tarih:                                            *EQ -Fast expert -system 
developed by Gerling and the University of Aachen 

certified by TÜV and the Istanbul Technical University 
licensed by Ib-Tec Germany, Patents No.: 118 23 01 (EU), 522 368/02 (JP), PCT/EP01/09430 (US) 

Sayfa 6/8 

 
Birlesimler 

BETONA RME  KOLONLAR:  Kolon  boyuna  donatilari  
temele baglanmislardir. Evet / Hayir 

Çerçeveler 

DONATI BINDIRME BOYLARI: Kolon boyuna donatilarinda 
en küçük bindirme boylari 36 f uzunlugundadir ve bu bölgede 
etriye araliklari 8 f yi asmamaktadir. 

Evet/ Hayir 

DUVARLAR:  Betonarme   çerçeveler   içindeki   bölme   
duvarlari birbirlerine bagli bulunmamaktadir. Evet / Hayir 

KAYMA   GERILMELERI  KONTROLÜ:  Bina,      çerçeve 
kolonlarinda basit yöntemlerle yapilan kayma gerilmeleri 
kontrolünü saglamaktadir. 

Evet / Hayir 

Betonarme Kolonlardaki Kayma Emniyet Dayanimi? (Kn/m^2)  

GÖRELI   ÖTELENME KONTROLÜ:  Bina,  göreli kat 
ötelenmelerinin basit bagintilarla yapilan kontrolünü 
saglamaktadir. 

Evet / Hayir 

KAYMA KAPASITESI: Çerçeve kolonlarinin kayma 
dayanimlari egilme dayanimlarindan daha büyüktür. 

Evet / Hayir 

KUVVETLI  KOLON /  ZAYIF  KIRIS BIRLESIMI:    Kolonlar, 
kirislere göre daha büyük moment tasima kapasitesine 
sahiptirler. 

Evet / Hayir 

ÖNGERILMELI ELEMANLAR: Yatay yük tasiyici sistemin 
hiçbir parçasinda önceden veya sonradan germe 
uygulanmamistir. 

Evet / Hayir 

DISMERKEZLIKLER:   Kiris  ve  kolon  eksenleri,   kolon 
küçük boyutunun %20 sinden fazla dismerkez degildir. 

Evet / Hayir 

KOLON ENINE DONATI ARALIGI: d en dis basinç lifi ile 
çekme tarafindaki  donatilarin  agirlik merkezi    arasindaki  
mesafeyi göstermek üzere, tüm kolon yüksekligi boyunca, kolon 
enine donati araligi en fazla  d/4 tür.  Plastik sekil 
degistirmelerin  beklendigi bölgelerde ise bu deger 8 f yi 
geçmemektedir.. 

Evet/ Hayir 

ETRIYE UÇLARI: Kiris etriyeleri ve kolon çiroz uçlari  en az 
135° ile kivrilmis ve kesit çekirdegine baglanmis bulunmaktadir. 

Evet / Hayir 

KIRIS BOYUNA DONATILARI: Tüm çerçeve kirisleri, en az 
iki üst ve iki alt olmak üzere dört boyuna donatiyi içermektedir. 
Mesnet kesitlerindeki pozitif ve negatif mesnet momentleri için 
kullanilan donatinin en az ¼ ü  kiris boyunca devam etmektedir. 

Evet / Hayir 

KIRIS   BOYUNA  DONATISI  BINDIRMELERI: Kiris  
boyuna donatisi bindirmeleri, elemanin ortasindaki yari açiklik 
boyu kadar olan bölgede yapilmistir. 

Evet / Hayir 

KIRIS ETRIYELERI: d en dis basinç lifi ile çekme 
tarafindaki donatilarin agirlik merkezi arasindaki mesafeyi 
göstermek üzere, tüm kiris boyunca, kiris    enine donati araligi 
en fazla d/2 dir. Plastik sekil degistirmelerin  beklendigi 
bölgelerde ise bu deger     8 f yi geçmemektedir. 

Evet / Hayir 

PILYE   KULLANIMI:  Pilyeler  kayma  donatisi olarak 
kullanilmamaktadir. Evet / Hayir 

DÜGÜM NOKTALARI: Dis kolonlarin enine donatisi kolon-
kiris birlesim bölgelerinde, ayni aralikla devam etmektedir. Evet / Hayir 
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KIRISSIZ DÖSEMELER: Tasiyici sistem, sadece kolon  ve 
kirissiz dösemelerden olusmamaktadir. Evet / Hayir 

Taban Kesme Kuvveti Hesabi ve Devrilme Kontrolü 
1997 Türkiye Deprem Yönetmeliginde Öngörülenin %75 i  

Hareketli yük azaltma katsayisi (n) göz önüne alinarak bulunmus 
kat agirligi [kN/m2] (TC97'de standart konut türü yapilar için, 
n=0.30 dur.) 

 

NEHRP için etkin pik ivme katsayisi, EC8 için dizayn zemin 
ivme katsayisi, TC97(98) için etkin zemin ivme katsayisi [g]:  

NEHRP için davranis degisim katsayisi (R), EC8 için 
davranis  faktörü (q), TC97(98) için ise yapi davranis 
katsayisi (R): 

 

Binanin X dogrultusundaki toplam uzunlugu [m]:  
Binanin Y dogrultusundaki toplam uzunlugu [m]:  
X dogrultusunda hesaplanan Taban Kes me Kuvveti (kN):  
Y dogrultusunda hesaplanan Taban Kesme Kuvveti (kN):  

Betonarme Çerçeve Kolonlarinda Kayma Gerilmesi Kontrolü 
• Toplam kolon sayisi:  
• X dogrultusundaki toplam çerçeve sayisi:  
• Y dogrultusundaki toplam çerçeve sayisi:  
• Ilk kattaki kolonlarin yatay kesit alanlari toplami (m^2)  

Moment Aktarabilen (Rijit Birlesimli) Çerçevelerde Kat Ötelenme Kontrolü 

X dogrultusundaki tipik kolon eylemsizlik momenti  (y aksina 
göre) [m^4]:  

Y dogrultusundaki tipik kiris eylemsizlik momenti (x aksina 
göre) [m 4̂]:  

• X dogrultusu tipik açiklik uzunlugu [m]:  
• Y dogrultusu tipik açiklik uzunlugu [m]:  
Malzeme Elastisite Modülü [kN/m^2]:  
• X dogrultusunda yatay yük tasiyan kolon sayisi:  
• Y dogrultusunda yatay yük tasiyan kolon sayisi:  

• NEHRP için yerdegistirme büyültme katsayisi (Cd), EC8 
için yerdegistirme  davranis  katsayisi  (qd),    TC97(98)  için  ise  
yapi davranis katsayisi (R): 

 

Devrilme Kontrolü 
DEVRILME KONTROLÜ: Bina deprem yüklerinin neden 
oldugu devrilme momentlerine karsi koyacak durumdadir. Evet / Hayir 

Temeller ve Bölge Jeolojisi 
Temel Durumu 

MEVCUT DURUM: Yapinin genel görünüsünden oturma ya 
da yükselme olmadigi anlasilmaktadir. Evet / Hayir 

HASAR: Temellerin islevini etkileyecek düzeyde bir hasar 
durumu görünmemektedir. Evet / Hayir 

Temel Kapasitesi 
TEMELLER  ARASINDA  BAGLANTI:  Tekil  temeller,  yeterli 
düzeyde bag kirisleri veya döseme ile birbirlerine baglanmistir ya 
da tekil temelleri çevreleyen zemin, taban kesme kuvvetini 
güvenle tabana aktarabilir. 

Evet / Hayir 
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DERIN   TEMELLER:   Temeller,   binaya   etkiyen  yatay   
yükleri zemine aktaracak konumdadirlar. Evet / Hayir 

EGIMLI YER YÜZEYI: Binanin ön ve arka cephesi arasinda 
yarim kattan fazla yükseklik farki yoktur. Evet / Hayir 

Jeolojik Tehlikeler: 
SIVILASMA: Bina altindaki 15 m lik kesimde, sivilasmaya 
egilimli ince taneli zemin yoktur. Evet / Hayir 

TOPRAK KAYMASI: Toprak kaymasi veya kaya 
yuvarlanmasi olasiligi yoktur. Evet / Hayir 

FAY KIRILMASI: Bina çevresinde yüzeysel yirtilma olasiligi 
çok zayiftir. Evet / Hayir 

Önceki Hasar Bilgileri 
Hasarli kolon sayisi:  
Hasar derecesi:  
Hasarli kiris sayisi:  
Hasar derecesi:  
Hasarli birlesim sayisi:  
Hasar derecesi:  
Hasarli bölme duvari sayisi:  
Hasar derecesi:  
 
 
 

Düzey II: Bina Için Kesin Sonuçlar 
 

Farkli Yer Salinim Düzeyleri için Hasar Oranlari (%): 
 

Deprem Siddeti  
MMI 

Ortalama-Beklenen Hasar Orani 
MDR 

%90 Olasilikla Kaybin Üst Siniri 
PL90 

6-7      %      % 

8      %      % 

9      %      % 

 
 

 
Depremselligi yüksek düzeydeki bir bölgede yer alan bina (MMI=9) 

Bulgular 
 

Tasiyici Sistem Kontrolü: Uygun Bulundu! /Uygun Bulunmadi! 

Bina / Zemin Frekans Kontrolü Uygun Bulundu! / Uygun Bulunmadi! 

Yapisal Kusurlarin Sayisi:  

Düzey II Sonuç Notu:  

Bina Sinifi:  

Beklenen Hasar Orani MDR (%):  

 
 
 


