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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE, RİSKLİ BİNALARIN TESPİTİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ALANYA ÖRNEĞİ 

ÖZET 

Kentler, insanların hayat döngüsünü devam ettirdiği, kendilerine oluşturdukları 

yaşam alanlarıdır. Kentler sadece yapılardan oluşan birimler olarak görülmemeli; 

insanların karşılıklı ilişkilerini devam ettirdiği, aralarındaki iletişimden doğan kültür 

mekanıdır. Kentler zaman içerisinde değişime uğrayarak niteliğini kaybedebilir, 

çevresel ve fiziksel açıdan bozuntuya uğrayarak köhneleşebilir. Kentlerin zaman 

içerisinde değişime uğrama nedenleri olarak; doğal afetler, savaşlar, düzensiz nüfus 

artışı, olağandışı durumlar ve kaçak yapılaşma gibi etmenler yer almaktadır. Kentlerin 

maruz kaldığı bu değişimleri çözmek için ortaya kentsel dönüşüm kavramı çıkmıştır. 

Kentsel dönüşüm, ömrünü tamamlamış ve fiziki işlevini kaybetmiş yapıların 

yıkılarak yenilenmesi, herhangi bir afet durumunda can ve mal kaybının azaltılması, 

kaçak yapılaşmış bölgelerin yenilenerek sağlıklı hale döndürülmesi, yaşam 

standartlarının yükseltilmesi, altyapı sorunlarının giderilmesi gibi düzenlemelerin 

uygulanmasını amaçlayan kapsamlı bir eylemdir.  

Riskli yapı tespiti, mevcut yapının çökme, kayma, yıkılma gibi tehlikelerinin 

herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadan tespit edilmesidir. Türkiye, bulunduğu 

coğrafi konumu nedeni ile her an deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sebeple 

depremlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirmek için 

riskli yapıların tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda RYTEİE-2019 yönetmeliğine göre Alanya ilçesinde bulunan 

mevcut üç yapı incelenerek risk tespit analizleri yapılmış ve risk durumları 

değerlendirilmiştir. İncelenen üç yapının tamamı riskli olarak tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Riskli yapı, Riskli yapı tespiti, Bina 

performans analizi 
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THE PROJECT OF URBAN REGENERATION, DETERMINATION AND 

EVALUATION OF RISKY BUILDINGS: ALANYA’S SPECIMEN 

ABSTRACT 

Cities are the living spaces where people continue their life cycle and create for 

themselves. Cities should not only be seen as units consisting of structures; they are 

places of culture where people maintain their mutual relations, result from the 

communication between them. Cities may lose their quality by changing over time and 

they may become outdated in terms of environmental and physical. As we can say 

reasons for cities to change over time, such as natural disasters, wars, irregular 

population growth, unusual situations and illegal construction. The concept of urban 

transformation has emerged to solve these changes that cities are subjected to.  

Urban transformation is a comprehensive action that aims to implementation of 

regulations such as renewaling to structures that are end-of-life and lost their physical 

function, reducing the loss of life and property in case of a disaster, renovating illegal 

construction areas, improving living standards, applying regulation such as 

infrastructure problems.  

Risky structure assestment is the detection of the hazards of the existing structure 

such as collapse, slip and demolition without causing any loss of life and property. 

Turkey faces with earthquake hazard at any time due to the geographical location. For 

this reason, it is necessary to identify risky structures in order to minimize the loss of 

life and property that may occur in earthquakes. 

In this context, three existing structures in Alanya district were examined and 

risk detection analyses were conducted and risk situations were evaluated accordance 

with RYTEİE 2019 regulation in these structures. As a result all three structures were 

identified as risky.  

 

Keywords: Urban transformation, Risky structure, Risky structure detection, Building 

performance analysis 

 



vii 
 

 

İÇİNDEKİLER 

ONUR SÖZÜ ……………………………………………………………………… iii 

ÖNSÖZ  …………………………………………………………………………..... iv 

ÖZET ……………………………………………………………………………….. v 

ABSTRACT ………………………………………………………...…………...… vi 

İÇİNDEKİLER  …………………………………………………………………... vii 

ŞEKİLLER LİSTESİ .……………………………………………………………... x 

ÇİZELGE LİSTESİ ………………………………………...………..…………... xii 

KISALTMALAR LİSTESİ ……………………………………………………... xiii 

I. GİRİŞ …………………………………………………………………………….. 1 

II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ………………………………………..…. 3 

A. Kentsel Dönüşüm Neden Yapılmalı ……………………………….…………. 5 

B. Kentsel Dönüşümün Amaçları ……………………………………………….... 6 

C. Kentsel Dönüşüm Uygulama Türleri ………………………………………..… 7 

D. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hedefleri ……………………………………... 8 

    1. Çevresel ve Fiziksel Hedefler ……………...…...…………………………... 8 

    2. Ekonomiye Dönük Hedefler ………..………………………………………. 8 

    3. Sosyal Hedefler …………………...………….……………………………... 8 

    4. Kültürel Hedefler ………………………………………...…………………. 8 

E. Kentsel Dönüşüm Projelerinde Karşılaşılan Zorluklar ……………………..…. 9 

F. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri ……………………………………………….… 9 

    1. Kentsel Yenileme-Yenilenme (Urban Renewal) ...………………....……….. 9 

    2. Soylulaştırma  ……………………………………………………………… 10 

    3. Kentsel Koruma (Urban Conservation) ………..……………..……………. 11 

    4. Kentsel İyileştirme-Sağlıklaştırma (Urban Rehabilititation) ……………..... 11 

    5. Yeniden Canlandırma (Revitalization) ……………………………….……. 12 

    6. Yeniden Geliştirme (Urban Redevelopment) ……..…………………….…. 13 

H. Kentsel Dönüşümün Alansal Sınıflandırılması ……………………...……….. 13 

    1. Alan Bazında Kentsel Dönüşüm ……………………..…………………….. 13 

       a. Alan bazında iyileştirme (Rehabilitasyon/güçlendirme) ………...……..... 14 



viii 
 

       b. Alan bazında yenileme ………………………………………….……….. 14 

       c. Alan bazında dönüşüm ………………………………………….……….. 14 

          i. Kaçak yapıların ve gecekondu mahallelerinin kentsel dönüşümü …….... 14 

          ii. Çöküntü alanına dönüşmüş mahallelerin kentsel dönüşümü ………….. 15 

          iii. Günün ihtiyaçlarını karşılamayan mahallelerin kentsel dönüşümü ….... 15 

    2. Bina Bazında Kentsel Dönüşüm …………………………..……………….. 15 

       a. Bina bazında iyileştirme …………………………………………………. 15 

       b. Bina bazında yenileme ………………………………………….……….. 16 

    3. Kentsel Nakil (Yer Değiştirme) ……………..……………………….……. 16 

       a. Doğal afet riskiyle yer değiştirme ………………………………………... 16 

       b. Daha iyi kullanım alanı için yer değiştirme ……………………………… 16 

I. Dünyada Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişim Süresi …………….…...……. 16 

    1. Endüstri Devrimi Sonrası Kentsel Dönüşüm …………….………………… 17 

    2. Dünya Savaşları Sonrası Kentsel Dönüşüm ……………………………….. 17 

    3. Kentsel İyileştirme ve Fiziki Müdahale Dönemi ………………….….….… 18 

    4. Kentlerin Yeniden Yapılandırılması Dönemi …………………….……….. 18 

J. Riskli Alan ……………………………………………………………………. 19 

    1. Riskli Yapı …………...……………………………………………………. 19 

    2. Riskli Yapı Tespiti ………………………………..……………………...… 19 

       a. Riskli yapı tespit başvurusu için gereken evraklar ………………………. 19 

       b. Riskli yapıların tespit edilmesi için yetkili kuruluşlar …………………… 20 

III. RİSKLİ YAPILARIN TESPİT YÖNTEMLERİ ………………………….... 21 

A. RYTEİE 2019’a göre Az Katlı Betonarme Binada Risk Tespiti …………….. 21 

    1. Rölöve ve Bilgi Toplama …………..…………………………………...….. 21 

    2. Donatı Tespiti ve Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi …………………... 22 

    3. Az Katlı Betonarme Bina Hesap Yöntemi …………………………………. 22 

    4. Az Katlı Betonarme Binanın Risk Durumunun Belirlenmesi ………...……. 25 

B. RYTEİE 2019’a göre Yığma Binada Risk Tespiti …………………………… 26 

    1. Rölöve ve Bilgi Toplama ……………..……………………………………. 26 

    2. Yığma Bina Hesap Yöntemi ……………………..………………………… 27 

    3. Yığma Binanın Risk Durumunun Belirlenmesi ………………….………… 28 

IV. ALANYA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ………………. 29 

A. Alanya Hakkında Genel Bilgiler ……………………………………………... 29 

    1. Alanya’ da Kentsel Dönüşüm ……………………………………………… 29 

B. Betonarme Bir Yapının Risk Analizinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi .... 30 



ix 
 

    1. İncelenen Betonarme Yapının Haritalarda Konumu ……………………….. 30 

    2. Yapının Genel Durumu ……………………..…………………………...… 31 

    3. Bina Deprem Riskini Belirlemek için Sahada Yapılan Çalışmalar ……..…. 32 

    4. Yapı İncelenmesinde Karşılaşılan Olumsuzluklar ………………………..... 33 

    5. Binanın Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesi ……………….………… 33 

    6. Donatı Analizleri ……………...…………………………………………… 34 

    7. Yapısal Analiz ……………………………………...……………………… 35 

       a. RYTEİE 2019’a göre incelenen betonarme yapıya ilişkin analiz verileri .. 35 

    8. Yapının Bulunduğu Alanın Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi ……..…….. 36 

    9. İncelenen Yapının Risk Durumu ….………………………………….……. 46 

B. Yığma Bir Yapının Risk Analizinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ……... 48 

    1. İncelenen Binanın Haritalarda Konumu …………………...………………. 48 

    2. Yapının Genel Durumu ……………………..…………………………..…. 49 

    3. Bina Deprem Riskini Belirlemek için Sahada Yapılan Çalışmalar …..……. 50 

    4. Bina Mahallinde Yapılan İncelemeler ……………………………………... 51 

    5. Yapısal Analiz ………………………...…………………………………… 53 

       a. RYTEİE 2019’a göre incelenen yığma yapıya ilişkin analiz verileri ……. 53 

    6. Yapının Bulunduğu Alanın Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi ………….... 53 

    7. İncelenen Yapının Risk Durumu ………………….………...………….….. 54 

C. 2. Yığma Binanın Risk Analizinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ………. 57 

    1. İncelenen Binanın Haritalarda Konumu ………….…………………….….. 57 

    2. Yapının Genel Durumu ………………………..…………………………... 58 

    3. Bina Deprem Riskini Belirlemek için Sahada Yapılan Çalışmalar …..……. 59 

    4. Yapı İncelenmesinde Karşılaşılan Olumsuzluklar ……………..…………... 60 

    5. Yapısal Analiz …………………………………...………………………… 60 

       a. RYTEİE 2019’a göre incelenen yığma yapıya ilişkin analiz verileri ……. 60 

    6. Yapının Bulunduğu Alanın Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi ………….... 61 

    7. İncelenen Yapının Risk Durumu ……………………….………………….. 61 

V. SONUÇ ………………………………………………………………………… 64 

VI. KAYNAKÇA …………………………………………………………………. 68 

ÖZGEÇMİŞ ………………………………………………………………………. 73 

 

  



x 
 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1 Dayanım Düzeltme Faktörü Katsayıları (RYTEİE-2019)….……………….. 22 

Şekil 2 Yatay Elastik Spektral İvme Değerinin Belirlenmesi (RYTEİE-2019) ……. 23 

Şekil 3 Hareketli Yük Azaltma Katsayısının Deprem Yer Hareketi Düzeyine Göre 

Seçilmesi (RYTEİE-2019) …………………………………………………………  23 

Şekil 4 Kolonların Sınıflandırılma Tablosu (RYTEİE-2019) ……………………… 24 

Şekil 5 Perdelerin Sınıflandırılma Tablosu (RYTEİE-2019) ………………………. 24 

Şekil 6 Kolonların Risk Sınır Değerleri (RYTEİE-2019) ………………………….. 24 

Şekil 7 Perdelerin Risk Sınır Değerleri (RYTEİE-2019) ………………………….. 25 

Şekil 8 Perde ve Kolon Eksenel Gerilme Ortalamasına Bağlı Kat Kesme Kuvveti Oran 

Sınır Değerleri (RYTEİE-2019) ……………………………………..…………….. 25 

Şekil 9 Yığma Duvarlarda Kullanılan Malzemelerin Dayanım Değerleri …………. 26 

Şekil 10 Basınç Dayanım Azaltma Katsayısının (Hd / t) Oranına göre Belirlenmesi 

(RYTEİE-2019) ……………………………………………………….…………… 27 

Şekil 11 (Hd / t) Oranına göre Risk Sınır Değerleri (RYTEİE-2019) ………………. 27 

Şekil 12 Alanya İlçesinin Konumu .…..…………….……………….……………... 29 

Şekil 13 Yapının Google Haritalarda Konumu ..……………..…………………….. 31 

Şekil 14 Yapının Uydu Görüntüsünde Konumu …..……………………….……….. 31 

Şekil 15 Yapının 3 Boyutlu Görüntüsü ………..……………………………..…….. 32 

Şekil 16 Yapının Normal Kat Planı ……………..………………………………….. 32 

Şekil 17 Dayanım Düzeltme Faktörleri …………………………………………….. 34 

Şekil 18 Bina Önem Katsayı Değerinin Belirleneceği Tablo (TBDY-2018) ………. 35 

Şekil 19 Binaya Etkileyecek Yük Kombinasyon Değerleri (Sta4Cad) ………..…… 35 

Şekil 20 Sta4Cad programında RYTEİE 2019’a göre Girilmiş Değerler …..……... 36 

Şekil 21 TBDY-2018’e göre Yerel Zemin Sınıf Belirleme Tablosu ……………….. 36 

Şekil 22 Sta4Cad programında TBDY-2018’e göre Girilmiş Değerler …..….…….. 37 

Şekil 23 İnceleme Katında Bulunan Kolonların Eksenel Basınç Değerleri …...…… 37 

Şekil 24 İncelenen Binanın 1. Kat Kolon ve Perde Rölevesi ………………….…… 38 

Şekil 25 İnceleme Katı Kolon ve Perdelerin Risk Sınır Kontrolü …………………. 39 

Şekil 26 Sta4Cad Programına Göre 1. Kat Risk Durumu …………….……………. 40 

Şekil 27 İncelenen Binanın 2. Kat Kolon ve Perde Rölevesi …………………….… 41 



xi 
 

Şekil 28 2. Kat Kolon ve Perdelerin Risk Sınır Kontrolü ……………………….…. 42 

Şekil 29 İnceleme Katında Bulunan Kolonların Eksenel Basınç Değerleri(Sta4Cad) 43 

Şekil 30 Sta4Cad Programına Göre 2. Kat Risk Durumu ………………….………. 43 

Şekil 31 İncelenen Binanın 3. Kat Kolon ve Perde Rölevesi …………………….… 44 

Şekil 32 3. Kat Kolon ve Perdelerin Risk Sınır Kontrolü …………………………... 45 

Şekil 33 Binanın 3. Katında Bulunan Kolonların Eksenel Basınç Değerleri …...….. 46 

Şekil 34 Sta4Cad Programına Göre 3. Kat Risk Durumu …………………….……. 46 

Şekil 35 Yapının Google Haritalarda Konumu ………………………………….…. 49 

Şekil 36 Yapının Uydu Görüntüsünde Konumu ……………………..……….…….. 49 

Şekil 37 Yapının 3 Boyutlu Görüntüsü (StatiCAD-Yığma) …………………..……. 50 

Şekil 38 Binanın Zemin Kat Planı (StatiCAD-Yığma) ……………………….……. 50 

Şekil 39 Bodrum Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti ……………….. 51 

Şekil 40 Zemin Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti ………………… 51 

Şekil 41 1. Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti ……………..……….. 52 

Şekil 42 2. Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti ……………………… 52 

Şekil 43 Binaya Etkileyecek Yük Kombinasyon Değerleri (StatiCAD-Yığma) …… 53 

Şekil 44 Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı Girdisi (StatiCAD-Yığma) …………………. 53 

Şekil 45 Yönetmelik ve Değerlendirme Opsiyonu Girişi (StatiCAD-Yığma) …..…. 54 

Şekil 46 Binanın Performans Sonucu (StatiCAD-Yığma) ………………….……… 55 

Şekil 47 Yapının Google Haritalarda Konumu …………………………………….. 58 

Şekil 48 Yapının Uydu Görüntüsünde Konumu ……………………………….…… 58 

Şekil 49 Yapının 3 Boyutlu Görüntüsü (StatiCAD-Yığma) ……………………...… 59 

Şekil 50 Binanın Zemin Kat Planı (StatiCAD-Yığma) ……………………………. 59 

Şekil 51 Binaya Etkileyecek Yük Kombinasyon Değerleri (StatiCAD-Yığma) …… 60 

Şekil 52 Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı Girdisi (StatiCAD-Yığma) …………………. 60 

Şekil 53 Yönetmelik ve Değerlendirme Opsiyonu Girişi (StatiCAD-Yığma) ….….. 61 

Şekil 54 Binanın Performans Sonucu (StatiCAD-Yığma) …………………………. 62 

 

  



xii 
 

 

ÇİZELGE LİSTESİ 

Çizelge 1 Bina Kimlik Bilgelerinin Özet Tablosu …………………………..……… 30 

Çizelge 2 Alınan Karot Numuneleri ile Binadaki Mevcut Beton Dayanımının 

Bulunması ………………………………………………………………………….. 34 

Çizelge 3 Bina Kimlik Bilgelerinin Özet Tablosu …………………..…..………….. 48 

Çizelge 4 Zemin Etüt Bilgileri Tablosu ………………………..…………………… 54 

Çizelge 5 Bina Kimlik Bilgelerinin Özet Tablosu ………………..………………… 57 

Çizelge 6 Zemin Etüt Bilgileri Tablosu ………………………………..…..……..… 61 

 

 

 

  



xiii 
 

 

KISALTMALAR LİSTESİ 

ABD   : Amerika Birleşik Devletleri 

İMO   : İnşaat Mühendisleri Odası 

m   : Metre 

m2   : Metrekare 

RYTEİE-2019 : Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar  

TBDY-2018  : Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

TDK   : Türk Dil Kurumu 

 

 

 

         



1 
 

I. GİRİŞ 

Doğal afetler insan yaşamını doğrudan etkileyen en büyük felaketlerden biridir. 

Ülkeler yapılarını doğal afetlere ve yıkıma karşı dayanıklı yapmak zorundadır ve bu 

amaçla birtakım kurallar ve kanunlar çıkarmaktadır. Türkiye’de meydana gelen doğal 

afetlerde son 70 yılda 650.000 civarı bina etkilenmiş ve hasar görmüştür.  Bu hasarın 

%67’si depremlerden; %15’i sel ve su baskınlarından, %9’u heyelan ve yer 

göçmelerinden, %7’si kaya parçalarının düşmesinden ve %2’si meteorolojik 

unsurlardan kaynaklıdır. Bu doğa olaylarında yapıya en çok zarar veren depremlerdir. 

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum sebebi ile her an deprem tehlikesiyle karşı 

karşıyadır ve topraklarımızın %98’i deprem riski ile yüzleşmektedir. Türkiye’de 

meydana gelen depremler gelişmiş diğer ülkelere göre daha fazla yıkım, can ve mal 

kaybına neden olmaktadır. Bunun en büyük nedenleri ise yapıların depreme karşı 

mevcut malzeme dayanımının yetersiz olması ve mühendislik hizmeti almadan kaçak 

yapılmış olmalarıdır. Kaçak yapılar toplam yapı stokunun %40’ını oluşturduğu 

düşünülmektedir ve yaklaşık 7 milyon konutun güçlendirilmesi veya yenilenmesi 

gerektiği tahmin edilmektedir. 

Kentsel dönüşüm, farklı sebeplerden dolayı zaman süreci içerisinde işlevini 

yitirmiş, eskimiş, yıpranmış, köhnemiş ya da bazı durumlardan dolayı terk edilmiş, 

eskimeye yüz tutmuş kentsel dokunun, günün fiziksel ve sosyoekonomik şartları göz 

önüne alınarak yenilenmesi, değiştirilmesi, ıslah edilmesi, dönüştürülmesi ve 

canlandırılarak topluma yeniden kazandırılması olarak söylenebilir. Bu sayede 

yenilenen bölgelerde yaşam kalitesi yüksek binalar inşa edilecektir ve halkın refah 

düzeyi artacaktır. 

Riskli yapı tespiti, mevcut yapının çökme, kayma, yıkılma gibi tehlikeleri 

herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadan tespit edilmesidir. Tespit edilen riskli 

binalar bir an önce yıkılmalı ve yerine karşılaşılan sorunlara kalıcı çözüm amaçlayan 

depreme karşı dayanıklı yapılar tasarlanmalıdır. Risk oranı düşük yapıların ise 

güçlendirilerek depreme karşı dayanıklı hale getirilmelidir ve meydana gelebilecek 
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yıkım, can ve mal kayıpları önlenmelidir. Bu nedenle 2012 yılında 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır. 

Bu tez çalışmasında ilk olarak kentsel dönüşüm kavramı üzerinde dururmuş ve 

kentsel dönüşüm ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Kentsel dönüşümün amaçları 

sonrasında neden ve hangi bölgelere yapıldığı, uygulama türleri ve biçimleri, kentsel 

dönüşüm projelerin hedefleri ve kentsel dönüşüm kavramının tarihsel gelişimi 

üzerinde durulmuştur. Daha sonra riskli alan, riskli yapı tespiti için gerekli evraklar ve 

riskli yapı tespiti için yetkili kuruluşlar incelenmiştir. 

İkinci olarak binaların risk durumunu belirlemek için 2019 yılında yürürlüğe 

girmiş RYTEİE-2019 yönetmeliğine göre betonarme ve yığma binaların risk 

analizlerinin hangi kurallar çerçevesinde yapıldığı açıklanmıştır. Son bölümde çalışma 

yeri olarak seçilen Alanya ilçesi hakkında genel bilgiler verilmiş ve Alanya ilçesinde 

bulunan mevcut üç yapının risk tespit analizleri incelenerek binaların risk 

değerlendirilmesi yapılmıştır.    
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 II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (1992), tanımına göre ‘‘Dönüşüm’’ kelimesi: 

‘‘Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, 

tahavvül, inkılap, transformasyon’’ şeklinde tanımlanmaktadır. ‘‘Kentsel Dönüşüm’’ 

kelimesinin tanımı ise: ‘‘Kentin imar planına uymayan ruhsatsız binaların yıkılıp 

planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması’’ şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

Son yıllarda önem kazanmaya başlayan kentsel dönüşüm kavramının birçok 

tanımı bulunmaktadır. Tanımların farklılıkların sebebi, vurguladıkları vizyona, 

stratejiye, amaca ve yöntemlere göre değişiklik göstermesidir. Kentsel dönüşümün en 

genel tanımı, kentsel sorunlara çözüm sağlayan ve değişime uğrayan bölgelerin 

ekonomik, fiziksel, çevresel ve sosyal koşullarına kalıcı bir çözüm üretmeye çalışan 

kapsamı geniş bir vizyon ve sorunlu alanların yeniden üretilerek topluma kazandırma 

olarak tanımlanabilir. Aşağıda görüleceği üzere kentsel dönüşüm kavramına farklı 

bakış açıları ve farklı tarihler üzerinden tanımlarına yer verilmiştir. 

Donnison’a göre (1993) kentsel dönüşüm: Kentsel çöküntü yaşanmış alanlarda 

karşılaşılan sorunları koordinasyonlu bir şekilde çözmek için ortaya konulmuş yeni 

yollar ve yöntemlerdir.   

Roberts’a göre (2000) kentsel dönüşüm: Bütünleşik ve kapsamlı bir vizyon 

olarak, değişime uğrayan alanların ekonomik, fiziksel, çevresel ve sosyal koşullarına 

kalıcı bir çözüm arayışında olmak ve beraberinde kentsel sorunlara sürekli çözüm 

sağlamayı çalışmaktadır. Farklı bir deyişle, yitirilmiş bir ekonomi etkinliğinin 

tekrardan canlandırılması, işlemeyen toplumsal işlevlerin tekrardan işler hale 

döndürülmesi; toplumsal dışlanma durumu hâkim olan alanlara sosyal bütünleşmenin 

kazandırılması ve toplumsal bütünlüğün sağlanması; fiziksel ve çevresel kalitenin 

yetersiz olduğu alanlara dengenin tekrardan kazandırılması olarak tanımlamaktadır.  
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Bayraktar (2006), kentsel dönüşümü, zaman geçtikçe niteliğini kaybetmiş, 

çevresel ve fiziksel açıdan bozuntuya uğramış, köhneleşmiş, ekonomik ve sosyal 

yönlerden ötekileşmeyle yüzleşen kentsel bölgelerin belirli bir ekonomik ve sosyal 

programlar yardımıyla dönüştürülerek kente geri kazandırılması şeklinde 

tanımlamıştır. 

Mehta’ya göre (2008), kentsel dönüşüm: Bir alanın ekonomik, sosyal, fiziksel 

ve çevresel durumunu iyileştirmesi için kullanılan bir süreç olup bu alanlardaki her 

olguyu (istihdam, altyapı, suç, toplum, sağlık, ekonomik vb. gibi) kapsamaktadır. Her 

bir kavram diğeriyle ilişki halindedir ve her biri diğerine dolaylı veya doğrudan etki 

etme durumu vardır. Buna bağlı olarak dönüşüm herhangi bir unsuru tek veya bireysel 

olarak içermez, sürdürülebilirlik bakımından gerekli bütün unsurları ve bu bölgelerde 

yaşayanları içermektedir. 

Uyar’a göre (2009), kentsel dönüşüm: Ekonomik anlamda ve teknik açıdan 

işlevini yitirmiş, kullanım imkanlarının yeterli olmadığı ve kentin imar planlarına 

uymayan yapıların yıkılarak günümüz yaşantısına ve çevreye uyum sağlayabilecek 

niteliklere kavuşturulabilmesi için oluşturulmuş planlama çalışmasıdır. 

Esen (2011), kentsel dönüşümü, teknik, ekonomik ve sosyal bakımdan 

bozulmaya uğramış ya da işlevlerini yitirmiş kent parçalarını, yenilenerek sağlıklı hale 

getirilmesine veya yıkılarak yeniden inşa edilmesi şeklinde tanımlamıştır. 

Gecekondular, kaçak yapılaşma bölgeleri ve kentsel kaosun hâkim olduğu yerler bu 

kapsamın içine girmemiştir. 

Kentsel Dönüşüme İlişkin Terimler: 

Güvenliği Sağlama    :     Safe Neighbourhood 

Güzelleştirme                  :     Beautification 

İyileştirme                            :     İmprovement, Enchancement 

Kentsel Dönüşüm                     :     Urban Transformation, Metamorphosis 

Kentsel Değişme ve Gelişme   :     Urban Change & Development 

Sağlıklaştırma,Sıhhileştirme    :     Rehabilitation, Sanierung, Sanitation 

Sefalet Yuvaları Temizleme    :     Slum Clearance 

Soylulaştırma                           :     Gentrification 
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Şehirsel Yenileme                    :     Urban Renewal 

Yeniden Canlandırma              :     Revitalisation, Revival 

Yeniden Geliştirme                  :     Redevelopment 

Yenilenme, Yeniden Oluşum  :     Regeneration 

Yenileştirme                             :     Renovation 

Yenileşme                                :     Renaissance 

Yeniden İnşa Etme                   :     Reconstruction                  (Eren, 2006) 

A. Kentsel Dönüşüm Neden Yapılmalı  

Kentler, insanların hayat döngüsünü devam ettirdiği, kendilerine oluşturdukları 

yaşam alanlarıdır. Kent denildiğinde akla sadece yapılardan oluşan birimler 

gelmemeli; tıpkı insanlar gibi kentlerde doğar, soluk alır, büyür ve gelişir. Kentler 

büyüdükçe yapılarında bozulmalar ve sorunlar meydana gelmektedir. Zamanla eskime 

gösterip yaşlanabilir, hantallaşıp şişmanlayabilir, nüfus yoğunluğunu kaldıramayacak 

hale gelebilirler. Kentsel yerleşim alanlarındaki düzensizliğe doğru gidişi ve 

bozulmayı azaltma, mümkün ise durdurma, ona sürekli bakmak ve bakımdan 

geçirmekle mümkündür. Kentsel dönüşümü ortaya çıkartan nedenlerden biri de bu 

ihtiyaçtır. (Kaypak, 2010) 

Kentsel dönüşüm uygulanacak alanlarda birtakım sebep veya sorun bulunması 

gerekmektedir. Sorun olmadan bir bölgede kentsel dönüşüm uygulamasına gidilemez. 

Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen bir alan varsa orada birtakım sorunlar veya 

sebepler vardır. Bu sorunlara örnek olarak doğal afetler, depremler, eskiyen yapıların 

yıkılma riski, rantın paylaşımı, gecekondulaşmanın artmasıyla birlikte beraberinde 

gelen problemler veya bölgenin suç merkezine dönmesi gibi örnekler verilebilir 

(Yıldız, 2018). 

Doğal afetler, kentsel dönüşümü ortaya çıkartan diğer nedenlerden biridir. 

Örneğin; 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Gölcük merkezli deprem ve 12 Kasım 

Düzce depremi ciddi derecede can ve mal kayıplarına neden olmuş, ülke ekonomisine 

de 16 milyar dolar gibi bir maliyet çıkarmıştır. 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli 

deprem de deprem alanın bulunan yapıların %25 kadarı yıkılmış, ağır hasarlar görmüş 

veya orta derecede hasar alarak oturulamaz hale gelmiştir.  
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Özellikle büyük şehirlerde yapıların bir kısmı mühendislik uygulaması almadan 

kaçak olarak yapılmıştır. Mühendislik hizmeti alarak yapılan yapılardan da bir kısmı 

yeterli düzeyde denetim ve kontrol yapılmadan inşa edildikleri için imarlı veya 

imarsız, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarak kaçak yapı olarak meydana gelmiştir. 

Böylece çarpık kentleşme oluşarak görüntü kirliliğine sebep olmuştur. 

Şehirlerimizdeki bütün bu sebepler bize kentsel dönüşüm neden yapılmalı 

sorusunun cevabını açıklamaktadır (IMO, 2016). 

B. Kentsel Dönüşümün Amaçları 

Kentsel dönüşüm, değişime maruz kalmış bir alanın ekonomik, sosyal, çevresel 

ve fiziksel koşullarında kalıcı bir çözüm sağlanmasını amaçlayan ve beraberinde 

kentsel sorunlara sürekli çözüm arayan kapsamlı bir eylem bütünüdür (Roberts, 2017). 

Genel olarak bakıldığında kentsel dönüşümün amacı, farklı sebeplerden dolayı 

zaman süreci içerisinde işlevini yitirmiş, eskimiş, yıpranmış, köhnemiş ya da bazı 

durumlardan dolayı terk edilmiş, eskimeye yüz tutmuş kentsel dokunun, günün fiziksel 

ve sosyoekonomik şartları göz önüne alınarak yenilenmesi, değiştirilmesi, ıslah 

edilmesi, dönüştürülmesi ve yeniden canlandırılarak topluma kazandırılması olarak 

söylenebilir (Işıkkaya, 2008). 

Kentsel dönüşümün yapılmasında birçok amaç bulunmaktadır. Bu amaçlardan 

en önemlileri: 

 Kentin fiziki açıdan sağlıklı bir şekilde yapılaşması ve doğal afetlere 

karşı gerekli tedbirlerin alınması. 

 Kentin içindeki fiziki işlevini kaybetmiş binaların ve kaçak yapılaşmış 

bölgelerin yenilenmesi. 

 Kentin çöküntü yaşamış alanlarının giderilmesi ve çöküntü alanına 

dönüşmesine neden olmuş problemlerin mücadelesine önem verilmesi. 

 Kentin yaşam kalitesini arttırırken, temel hak ve hürriyetlerin korunması. 

 Mimari dokuyu yaşam kalitesini arttırmakta ve kültürle birlikte 

harmanlayarak yaşam dinamiklerini ön plana çıkarmak. 
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 Kentsel dönüşüm yapılırken kentin tarihi dokusuna ve tarihi eserlerine 

dokunulmamasına ve sürdürülebilir ekonomi modelinin oluşturulması 

amaçlanmaktadır (Kaplan, 2017).  

Özetle kentsel dönüşüm, ömrünü tamamlamış ve fiziki işlevini kaybetmiş 

yapıların yenilenmesi, herhangi bir afet durumunda can ve mal kaybının azaltılması, 

kaçak yapılaşmış bölgelerin yenilenerek sağlıklı hale döndürülmesi, yaşam 

standartlarının yükseltilmesi, altyapı sorunlarının giderilmesi gibi düzenlemelerin 

uygulanmasını amaçlayan kapsamlı bir eylemdir. Kentsel dönüşümle bir bölgenin 

yapısını bozan alanların her türlü sorun ve problemlerinin çözülmesini 

amaçlanmaktadır. 

C. Kentsel Dönüşüm Uygulama Türleri 

Dünyada kentsel dönüşüm uygulamaları genellikle altı farklı yöntemle 

yapılmaktadır. 

 Yerinde Dönüşüm: Bir kentin belirli bir bölgesinin etap etap yıkılarak 

yeniden inşa edilmesi (Gelişmiş ülkelerde tercih edilen yöntem). 

 Transfer: Kentin belirli bir bölümünün başka bir yere transfer edilmesi, 

boşalan evlerin yıkılarak yenilerinin inşa edilmesi. 

 Yık-yap: Belediyeler, riskli yapının yıkımına karşılık yeni bina yapma 

karşılığı yatırımcılara arsa tahsis eder. 

 Yık-boşalt sistemi: Belediyeler tarafından riskli binaların, yıkımın 

gerçekleştiği alanlardaki mülkiyet belediyeye geçer. Belediyeler bu alanları 

yeşil alan, park, sağlık tesisi ve okul gibi kamu alanı olarak kullanılır. 

 Riskli evini getir, yeni evini al sistemi: Yeni proje kapsamında riskli evini 

belediyeye veren mülk sahibi, karşılığında yeni evi %15-20 metre eksiği ile 

alır ya da yeni ev ile riskli ev arasındaki farkı öder. 

 Kamu-özel sektör proje ortaklık sistemi: Belediye ve özel sektör ortaklığı ile 

kentsel dönüşüm projeleri tasarlanır, proje kapsamında imar hakları 

toplulaştırılması ve imar hakları transfer yöntemleri ile mülk sahiplerine 

alternatif sunulur (http://www.imo.org.tr). 
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D. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hedefleri 

Kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı düşünülen alanlarda altyapı, işsizlik, 

yaşam standardının düşüklüğü, yoksulluk, suç oranlarının yüksekliği ve çeşitli 

toplumsal sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla planlanan 

kentsel dönüşüm projesinin aşağıdaki hedeflere ulaşması amaçlanmaktadır. Göz’ ün 

değerlendirmelerine göre; 

1. Çevresel ve Fiziksel Hedefler 

Kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı alanlarda fiziksel şartları yerine 

getiremeyen binaların yıkılarak yerlerine daha kaliteli ve kullanışlı konutlar yapmak, 

sosyal donatı alanları oluşturmak, açık alan ve trafik düzenlemesi yapmak, çevresel 

koşulların yenilenmesi ve altyapı sorunlarının giderilmesi başlıca çevresel ve fiziksel 

hedeflerdendir. 

2. Ekonomiye Dönük Hedefler 

Kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı alanlarda yeni iş imkanlarının 

oluşması ile istihdam yaratmak başlıca ekonomik hedeflerden biridir. Ticari çekim 

alanları oluşturularak yatırımcıları projeye çekme konusunda çalışmaların yapılması 

amaçlanmaktadır. Ekonomiye dönük hedefler doğrultusunda ilgili alanlara göç eden 

ailelere iş imkânı sağlanması ve ekonomik güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir. 

3. Sosyal Hedefler 

İlgili alanlardaki huzuru bozan ve toplumsal sorun haline gelmiş etmenleri 

ortadan kaldırmak, bölge sakinlerinin arasındaki iletişimi ve komşuluk ilkesini 

geliştirmek, topluma zarar veren alışkanlıkları engellemek ve güvenli bir ortam 

sağlamak sosyal hedeflerdendir. Kentsel dönüşüm ile yeni gelen ailelerin bölgeye 

adaptasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

4. Kültürel Hedefler 

İlgili alandaki kültürel ve tarihi değerleri korumak, doğal zenginlikleri yaşatmak 

ve bu bölgeye turist çekebilmek başlıca kültürel hedeflerdendir. Tarihi eserlerin 

güvenliğinin sağlanması ve tarihi binaların restorasyonunun yapılması kültürel hedef 

kapsamına girmektedir. Tarihi eserlerin ve kültürel değerlerin korunarak gelecek 

kuşaklara aktarılması için önlemler alınmalıdır (Göz, 2008). 
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E. Kentsel Dönüşüm Projelerinde Karşılaşılan Zorluklar 

Kentsel dönüşümün, gecekondu bölgelerinin dönüşüm hedefiyle kaçak ve salaş 

yapılmış gayri resmi alanların ve kaçak yapılmış çok katlı yapıların kentsel dönüşüm 

kapsamında dönüşümünün gerçekleştirilmesi çok önemli fakat zorlayıcı bir iştir. 

Karşılaşılan başlıca zorluklar: 

 Vatandaşların kentsel dönüşüm projelerine ikna edilme süreci. 

 Finansal yaşanan zorluklar ve kaynak temininin eksikliği. 

 Kamu yatırımlarının yeterli düzeyde olmaması. 

 Mülkiyet hak yapısının karmaşık olması. 

 Mülkiyet hak yapısındaki hisse paylarının yüksek olması. 

 Karşılıklı güvenin sağlanması ve şeffaflık ilkesi. 

 Yasal düzenlemelerinin eksikliği şeklinde yaşanılan zorluklar 

sıralanabilir (Yıldız, 2012). 

F. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri 

Kentsel dönüşüm, belirli bir bölgedeki mevcut kentleşmenin yenilenerek 

sorunlarını çözmeyi amaçlayan genel bir kavramdır.  Kentsel dönüşüm yöntemleri 

birçok başlık altında incelenmektedir. En sık kullanılan yöntemler aşağıda 

açıklanmıştır. 

1. Kentsel Yenileme-Yenilenme (Urban Renewal-Renovation) 

Farklı zamanlarda çeşitli nedenlerden ötürü çöküntü haline dönüşmüş kent 

alanlarının kentsel yenileme kapsamında bölgeye yeniden kazandırılması amacıyla 

yapılan sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel müdahalelerin bütünüdür. Bu 

müdahaleler sadece çöküntü alanına dönmüş bölgeler için yapılmamakla beraber 

zaman içerisinde işlevini yitirmiş ve kullanılmayan sanayi bölgelerine de 

yapılabilmektedir (Adilhan ve Ünverdi, 2018). 

Kentsel yenilemeyi diğer yöntemlerden ayıran bazı özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir (Demirel, 2018). 

 Yapıların durumu sağlıksızdır ve depreme karşı dayanımları kötüdür. 

 Su ve elektrik kesintisi gibi altyapısal sorunlar mevcuttur. 
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 Altyapı yetersizliğinden dolayı sağlık hizmetlerinde aksaklıklar ve 

problemler yaşanmaktadır. 

 Yapılar insanların gerekli yaşam kalitesini karşılayamamaktadır. 

 Okul, üniversite, çarşı, okul servisi veya hastane gibi unsurlara erişimin 

zor olduğu bölgelerdir. 

 Bölgede yaşayan halkın maddi durumlarının kötü olması veya işsiz 

olmalarından dolayı evlerine ve mahallelerine bakamamaları. 

2. Soylulaştırma 

‘‘Gentrification’’ kelimesi yapı bakımından İngilizce olup ‘‘seçkin, üst tabaka, 

aydın tabaka’’ anlamına gelen ‘‘gentry’’ kelimesinden gelmektedir. Soylulaştırma 

kavramı, içeriğini tam olarak ifade etmediği gerekçesiyle akademik alanda 

‘‘burjuvalaştırma’’, ‘‘seçkinleştirme’’, ‘‘nezihleştirme’’, ‘‘centrifikasyon’’, 

‘‘mutenalaştırma’’ gibi isimlerle de anılıp, kentsel dönüşüm uygulaması sonrası ortaya 

çıkan bir durumdur. Soylulaştırma, kentin işlevini yitirmiş, çöküntü haline dönmüş 

alanlarına yerleşen insanların yerlerinin değiştirilmesine ve onların yerine üst tabaka 

insanların yerleşmesine neden olan kentsel dönüşüm türüdür. Bu hareketlilik 

sonucunda bölgede yükselen konut ve arsa fiyatları rantın yükselmesini sağlamaktadır. 

Bu sebeplerle Yaman (2010) soylulaştırmayı, işlevini yitirmiş, çöküntü haline dönmüş 

bölgelerde sosyal yapının değiştirilmesi ve bölgede yaşayan insanların yerlerinden 

edilerek üst gelir düzeyine sahip insanların bu bölgeye yerleştirilmesi şeklinde 

tanımlamaktadır (Yaman, 2010). 

İlk örneği Londra’da uygulanmış bu yöntem, yeni binaların ve yapıların 

üretilmesiyle insanların kirada oturdukları evlerden kendi evlerini alıp taşındığı 

dönemde, kiracı olan emekçilerin kirada oturdukları evlerinin satılmasından sonra, 

buralara orta-üst sınıf insanların yerleşmesi ve emekçilerin bu yerleşim yerlerini terk 

etmesiyle bölgenin orta-üst tabaka halka dönüşmesidir. Bu yöntemde, bölgeye yeni 

gelen halkın çevreyi geliştirdiği, yaşam alanlarına katkı sağladığı, bölgeden gidenler 

içinse kaldıkları yerden edildiği, dışlanmışlık, vatansızlaştırma ve belirsizliğe 

düşmenin önünü açmaktadır. Bu nedenlerden dolayı soylulaştırma, her iki taraf 

açısından da farklı etkiler yaratmaktadır (Akdemir ve Özkara, 2018). 

Görüldüğü gibi, orta-üst gelirli insanların, alt gelirli insanlar ile değişimini 

sağlayacak kamusal-kentsel yapılanma, kentliye kentsel dönüşüm adı altında 
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sunulmaktadır. Soylulaştırmanın felsefesine göre bölgedeki eski kiracıları yerlerinden 

etmeseler bile, kentsel dönüşümle yenilenen alanda artan fiyatlara ayak 

uyduramayacaklar, yükselen kiraları karşılayamayacaklar ve yerlerinden ayrılmak 

zorunda kalacaklardır (Esen, 2011). Soylulaştırma yönteminin sonucunca kentin eski 

fiziksel yapısı değişirken, bölgedeki düşük kiralı konutların sayısı azalacak ve alanda 

yaşayan mevcut nüfus, yavaş bir başlangıçla kademeli olarak yenilenecektir (Uzun, 

2006). 

3. Kentsel Koruma (Urban Conservation/Preservation) 

Kentsel korumanın amacı, doğal ve kültürel varlıkların yasal düzenlemeler ile 

korunmasını, tarihi dokunun ve çevrenin yok olmasını engellemeyi, geçmişten 

bugüne, bugünden geleceğe kalacak tarihi mirasın günün şartlarıyla 

bütünleştirilmesidir (Yaman, 2010).  

Kentsel koruma, bölgenin geçmişteki ekonomik ve sosyal koşullarını, tarihi 

dokusunu, kültürel değerlerini yansıtan yapısının, yaşanan değişikliklere ve 

gelişimlere karşı yok olmasını engelleyerek kentin dokusunu çağdaş yaşamla 

birleştirip kültürel değerlerin topluma faydalı, işlevsel ve ekonomik koşullarla 

iyileştirilmesi yöntemidir (Görün ve Kara, 2010).  

Kentsel korumanın amaçlarından biri tarihi dokuyu ve kültürel mirasları 

korumak iken, diğer bir amacı ise modern yapılarında kent dokusuna uyacak şekilde 

korunmasıdır. Bunun sebebi modern yapıların geleceğin mirası olmasıdır (Akçura, 

1992). Kentsel koruma uygulanan alan içindeki yapıların kültürel, tarihi ve mimari 

özellikleri göz önüne alınarak bir plan doğrultusunda onarımı yapılmaktadır. Fiziksel 

işlevlerini yerine getirebilen yapıların, büyük mimari, tarihsel ve kültürel değer 

gösteren alanlar içinde, onlarla birlikte bütünleşip korunmasını sağlamak amacıyla 

bölgedeki plansızlığın denetlenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir (Keleş, 2002). 

4. Kentsel İyileştirme-Sağlıklaştırma (Urban Rehabilititation) 

Rehabilitasyon kelimesi eski haline gelme, eski itibarına kavuşma, ıslah etme 

olarak tanımlanmaktadır. Yıpranmış, köhneleşmiş fakat özgün dokusunu ve niteliğini 

kaybetmemiş yapıların iyileştirilmesi, sağlıklı hale döndürülmesidir. Kentsel 

iyileştirme yöntemiyle eski kent yapısındaki bozulmaları, köhneleşmeleri ve 

ayrışmaları engellemek için problemli alanların yenilenmesi doğrultusunda yapılan 
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çalışmalardır. Eskiyen, oturulması mümkün olmayan yerleşim yerleri ile sosyal 

hayatın seyrini engelleyen tüm yapıların iyileştirilmesi veya temizlenmesi olarak da 

söylenebilir (Yıldız, 2018). 

Kentsel iyileştirme projelerinin amacı kültür varlıklarının, tarihi yapıların 

korunarak restore edilmesidir. Özellikle yapıların sokağa bakan taraflarında yıpranan 

yapıların eski haline zarar görmeyecek şekilde yenilenmesi, ayrıca kentlerde bulunan 

kültürel yapı, kentsel mobilya, tarihi çeşme vb. gibi yapıların restore edilerek kente 

yeniden kazandırılmasıdır. 

Kısacası kentsel iyileştirme diğer yöntemler gibi yıkma veya yeniden inşa etme 

yöntemleri gibi değildir. Yenileyerek, restore ederek ıslah etme yaklaşımı ile 

uygulanmaktadır. Genel olarak merkezi yönetim altında yürütülen fakat uygulama 

alanı dar olan kentsel iyileştirme projeleri ekonomik ve sosyal çıkarları gözetmesi 

bakımından önemlidir. Böylece bu uygulama sayesinde, kent alanlarının 

sağlıklaştırılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve düzenlenmesi, merkezi yönetimlerin 

ilk sıraya aldıkları politika hedeflerinden biri olmuştur (Akkar, 2006). 

5. Yeniden Canladırma (Revitalization) 

Sözlük anlamından anlaşılacağı üzere yeniden canlandırma, ekonomik, fiziksel 

ve sosyal açılardan çökme dönemi yaşayan ya da çöküntü alanına dönmesi sonucu terk 

edilmiş, işlevsiz kent parçalarının çökmesine neden olan sorunların çözülmesi veya 

değiştirilmesiyle kente yeniden kazandırılması anlamına gelmektedir (Özden, 2008). 

Yeniden canlandırma, kentin bir bölümünde veya bütününde yapıların sağlam 

olmalarına rağmen özgün işlevlerini kaybetmelerinden ve farklı nedenlere bağlı 

değerlerinin azalmasından dolayı kullanılan bir yöntemdir. Kentin bir bölümünde veya 

tamamında, işlevlerini olması gerektiği gibi işlevsiz durumdan kurtarılması ve işler 

hale getirilmesi, o bölgede yaşanabilirlik özelliklerini kaybetmiş ve eskimiş yapıların, 

cazibeli, modern yaşama uygun ve oturabilirliği üst seviyeye taşımaktır (Keleş, 2000).  

Kısacası yeniden canlandırmanın temel amacı, özellikle tarihi kent 

merkezlerindeki eski canlılığını ve işlevini yitirmiş çöküntü alanlarında ortaya çıkan 

problemleri çözmek için sosyal önlemler alınarak alanı yeniden canlandırmak ve 

yaşam standartlarını daha yüksek seviyelere ulaştırmaktır (Yaman 2010).  
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6. Yeniden Geliştirme (Urban Redevelopment) 

Korunacak değeri kalmamış, işlevini yitirmiş yapılara sahip kentsel bölgelerde, 

eskiyen yapı alanlarının yıkılması ve yeniden, farklı bir şekilde tasarlanması şartıyla 

yapılan yenileme yöntemidir. Nitelik ve nicelik bakımından bozulma yaşanan kent 

bölgelerinde bu bozulmaların engellenmesi ve bölgenin yeniden geliştirilmesi için 

yenilenecek alan istimlak edilir, mahalle sakinleri başka yerlere taşınarak eski 

yaşadıkları alanlar yıkılarak revizyona gidilir. Özellikle şehir merkezlerindeki 

gecekondu alanlarının dönüşümünde kullanılıp, yüksek maliyetli bir yöntemdir 

(Demirel, 2018).  

Yeniden geliştirme yönteminin ihtiyacı genel olarak kentlerin büyümesi, trafik 

problemlerinin artmasıyla yolların genişlemeye ihtiyaç duyması, yeni eğlence alanları 

ve alışveriş merkezlerinin üretilmesi, çevresel faktörler gibi nedenler arasında 

bulunmakla beraber genellikle trafik yoğunluğu fazla olan bölgeler ve eski yapılar 

üzerinden yeniden geliştirme ifade edilebilmektedir (Binici, 2018). 

Kısaca yeniden geliştirme, gerektiği zaman istimlak ederek, sosyal, kültürel ve 

ekonomik olarak yeniden işlevsel hale getiren yenileme olarak ifade edilebilir. 

H. Kentsel Dönüşümün Alansal Sınıflandırılması 

Kentsel dönüşümün alansal sınıflandırılması 3 bölüme ayrılmaktadır: 

 Alan bazında kentsel dönüşüm 

 Bina bazında kentsel dönüşüm 

 Kentsel yer değiştirme 

1. Alan Bazında Kentsel Dönüşüm 

Alan bazlı dönüşüm projeleri tek bir binayı değil, yaşam alanını veya bir bölgeyi 

kapsar (Kaya, 2019).  

Dönüşüm alanları genellikle kamu yetkilileri tarafından belirlenir ancak halkta 

dönüşüm bölgelerini belirledikten sonra kamu yetkililerine başvurabilir. Alan bazlı 

dönüşüm projeleri üç farklı alt tür içerir. Bunlar: Alan bazında rehabilitasyon, Alan 

bazında yenileme, Alan bazlı dönüşüm (Konbul, 2016). 
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a. Alan bazında iyileştirme (Rehabilitasyon/Güçlendirme) 

Alan bazlı iyileştirme, bir bölgedeki binaları yıkıp yeniden inşa etmek yerine 

iyileştirmeyi hedeflemektedir. Binaların güçlendirilmesi ve boyanması, kaldırımların 

iyileştirilmesi, peyzaj düzenlemesi yapılması, sanatsal alanların kurulması vb. gibi 

faaliyetler bu yaklaşıma örnektir (Konbul, 2016). 

b. Alan bazında yenileme 

Bir bölge içerisinde, arazi planlaması yapılmadan, alandaki binaların yıkılıp 

yeniden inşa edildiği projelerdir. Bu tür yık-yap tipi projelerde yıkılan yapılar 

tekrardan aynı zemin üzerine inşa edildiği için altyapı, yol genişletme çalışması ve 

yeşil alan düzenlenmesi yapılmamaktadır. Bu projelerin uygulanmasındaki en büyük 

etken Türkiye’de var olan ve geçmişte can ve mal kayıpları yaşatan yüksek deprem 

riskidir. Fiziksel işlevini yitiren ve dayanımı düşen binaların depreme karşı 

dayanıklılığı azalır ve bu binaların yenilenmesi ciddi anlamda can ve mal kayıplarının 

azalmasına yardımcı olur (Konbul, 2016). 

c. Alan bazında dönüşüm 

Ekonomik, sosyokültürel ya da fiziksel açıdan çöküntü süreci yaşayan kentsel 

bölgelerin, çöküntüye neden olan problemlerin ortadan kaldırılması veya 

değiştirilmesi sonucu bölgenin tekrardan kente kazandırılması, canlandırılması 

yöntemidir (Kaya, 2019).  

Alan bazında dönüşüm uygulamasında ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel 

sorunlar göz önüne alınarak, bölge içindeki yapıların yıkımından sonra arazi 

planlaması yaparak, halkın ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan projelerdir. 3 alt başlığı 

vardır. (Konbul, 2016) 

i. Kaçak yapıların ve gecekondu mahallelerinin kentsel dönüşümü 

Gelişmekte olan ülkelerin birçok şehrinde geniş gecekondu alanları 

bulunmaktadır. Türkiye’de gecekondu alanları, köylerden kente yaşanan yoğun göçün 

ve 1950-1990’lı yıllarda ekonomik konut sayısının azlığından dolayı ortaya çıkmıştır. 

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir bölgelerinde yoğun göçün 

ardından gecekondu mahallerinin artması ile bu bölgelerde sosyal hizmet, ulaşım, 

güvenlik zafiyeti ve düşük yapı kalitesi sorunu sıklıkla görülmüştür. Ayrıca yoksulluk 

ve eğitim seviyesi düşüklüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu bölgelerdeki yeniden 
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yapılaşma sadece bina kalitesini arttırmakla kalmaz aynı zamanda sosyal problemlerin 

çözülmesine yardımcı olur (Konbul, 2016). 

Kısacası kentsel dönüşümün gecekondu mahallerine ve kaçak yapılardan 

oluşmuş bölgelerde uygulandığı projelerdir (Kaya, 2019) 

ii. Çöküntü alanına dönüşmüş mahallelerin kentsel dönüşümü 

Resmi yapılardan oluşmasına rağmen mahallelerde birçok farklı nedenden 

dolayı köhneleşerek çöküntü alanına dönüşebilir. Bu tarz çöküntü haline dönüşen 

mahallelerde uygulanan kentsel dönüşüm projesidir (Kaya 2019). 

iii. Günün ihtiyaçlarını karşılamayan mahallelerin kentsel dönüşümü 

Bir bölgede sosyal ve ekonomik açıdan sorunlar olmayabilir fakat yeşil alan, 

çevre, altyapı, sağlık gibi problemler bulunabilir. Örneğin bir mahallede geçmişte 

planlanan yolların, kaldırımların, parkların ve yeşil alanların eski yıllara göre yeterli 

olmasına rağmen artan nüfus ve bina yoğunluğundan dolayı bugünün ihtiyaçlarına ve 

şartlarına cevap verememektedir (Konbul, 2016). 

Eski yıllarda yapıldığında uygun görünmesine rağmen bugünün ihtiyaçlarına ve 

şartlarına cevap vermeyen yasal mahallelerde yapılan kentsel dönüşüm projeleridir 

(Kaya, 2019). 

2. Bina Bazında Kentsel Dönüşüm 

Alan bazında değil herhangi bir nedenden dolayı tek bir binanın yıkılıp yeniden 

inşa edildiği kentsel dönüşüm projeleridir. İki alt başlığı vardır: 

a. Bina bazında iyileştirme  

Birçok bina yaşlanma ve bakım eksikliğinden dolayı fiziksel dayanımını 

kaybetmektedir. Bu tarz problemlerden ötürü bir binanın yıkılmadan iyileştirildiği 

veya güçlendirildiği kentsel dönüşüm projeleridir. Eskiyen bir binayı yıkmadan 

iyileştirme sadece binanın değil mahallenin de estetiğini arttırabilir. Yapıların eskiyen 

cepheleri iyileştirilebilir, yapının dayanımı arttırılabilir. Yapılan rehabilitasyon 

müdahaleri binanın ve mahallenin değerini yükseltmektedir ve depremlere karşı 

binanın dayanımını arttırmaktadır (Konbul, 2016). 
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b. Bina bazında yenileme 

Kullanım ömrü dolmuş veya depreme karşı dayanımı düşük yapıların yıkılarak 

yeniden inşa edildiği kentsel dönüşüm projeleridir (Kaya, 2019).  

Düşük kaliteli malzeme kullanılarak yapılan veya uğradığı depremler sonucu 

hasar alan binalar her zaman tehlike unsuru olmaktadır. Türkiye’deki deprem riski göz 

önüne alındığında bu binaların yenilenmesi şarttır aksi takdirde olası bir depremde 

ciddi can ve mal kaybıyla karşılaşılabilir (Konbul, 2016). 

3. Kentsel Nakil (Yer değiştirme) 

Bir mahallede sel veya toprak kayması gibi doğal afet riski söz konusu 

olduğunda veya mevcut bir alan için daha iyi bir arazi kullanım seçeneği 

bulunduğunda tek bir binayı veya toplu bir şekilde binaları eski yerinden yeni yerine 

nakledildiği kentsel dönüşüm projeleridir (Kaya, 2019). İki alt başlığı mevcuttur: 

a. Doğal afet riskiyle yer değiştirme 

Bina yapılacağı zaman zemin ve temel etüt uygulaması yapılmaz ise binalar 

tehlikeli zeminlere inşa edilebilir. Örneğin uygun zemin ve temel etüdü raporu 

olmadan, binalar kayan arazilere veya nehir yataklarına inşa edilebilir. Böyle bir 

durumda, olası bir sel ve heyelan afetinden önce bu alanlar en kısa zamanda 

boşaltılmalıdır. Tek bir bina veya mahalle olası bir doğal afet riskinde daha güvenli bir 

yere nakledilmelidir (Konbul, 2016). 

b. Daha iyi kullanım alanı için yer değiştirme 

Mevcut bir alanın kullanım amacının değişmesi nedeniyle ortaya çıkan kentsel 

dönüşüm projeleridir. 

I. Kentsel Dönüşüm Kavramının Tarihsel Gelişim Süresi 

Dünyada kentsel dönüşümün tarihsel gelişimi özellikle sanayi devrimine paralel 

19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başı Avrupa’sında kentlerin büyüme hareketine bağlı gelişim 

göstermiştir (Kocamemi, 2006). Kentsel dönüşüm kavramının tarihsel gelişimi dört 

başlıkta incelenmektedir. 
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1.  Endüstri Devrimi Sonrası Kentsel Dönüşüm 

Endüstri devriminden sonra sanayi kentlerinde meydana gelen kalabalık ve 

yaşam kalitesi düşük konut bölgeleri, hızlı bir biçimde artış gösteren çevre kirliliği, 

sanayi bölgelerinin düzensiz ve plansız yapılaşması, altyapı hizmetlerinin yetersiz 

olması kentlerin sağlıksız bir şekilde gelişmesine neden olmuştur (LeGates ve Stout, 

1998). Yaşam standardı yüksek, daha temiz ve sağlıklı kentlerin oluşturulması 

amacıyla kamusal alanların çoğaltılması yöntemine gidilmiştir ve bunlar da dünyada 

uygulanan ilk kentsel dönüşüm uygulamaları olmuştur. ‘Park Hareketi’ ile kente 

doğanın getirilmesi amaçlanmış; bu kapsamda 1844’te Birkenhead Parkı (Liverpool), 

1845’te Victoria Parkı (Londra) ve 1863’te de Central Park (New York) yapılmıştır. 

Park Hareketinden sonra kent merkezlerinde cadde ve geniş bulvarların açılmasını 

amaçlayan kentsel yenileme projeleri tasarlanmıştır. Tarihin ilk kentsel dönüşüm 

projesi olarak, Baron Haussmann önderliğinde 1850-1860 yılları arasında Paris’te 

gerçekleştirilen kentsel yenileme projesi gösterilmektedir. Proje kapsamında Paris’in 

merkezinde büyük derecede yıkımlar gerçekleştirilmiş, geniş bulvar ve caddeler 

oluşturulmuş ve bu ulaşım ağları kent merkezinin dışında bulunan Bois de Vincennes 

ve Bois de Boulogne gibi parklara bağlanmıştır. Bu dönemde yapılan kentsel yenileme 

projeleri, çevreyi ve trafik sorununu iyileştirmekle kalmamış; kent merkezlerinde ve 

çevresinde oluşacak aşırı kalabalığı da azaltmıştır (Akkar, 2006). 

2. Dünya Savaşları Sonrası Kentsel Dönüşüm (1940-1960) 

I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın birçok kentinde büyük yıkımlar 

yaşanmış ve kentsel çöküntü alanları oluşmuştur. Dönemin hükümetleri kentsel 

çöküntü alanlarını onarabilmek ve bozulan yaşam koşullarını iyileştirebilmek için 

büyük ölçekte kentsel dönüşüm projelerinin üzerinde çalışmaya başlamışlardır. II. 

Dünya Savaşı’nın bitiminin hemen ardından Batı Avrupa ülkeleri Fransa, Almanya, 

Hollanda ve Belçika savaşta yıkılan bütün tarihi kentlerini yeniden onarırken kentlerin 

tarihsel dokusunun korunmasını amaçlamıştır (Koçak ve Tolanlar, 2008). Kent 

planlamasının öneminin artması üzerine kentsel dönüşüm alanında Almanya, ABD, 

Fransa ve İngiltere’de bilinçli ve planlı çalışmalarının yapılmasını sağlamıştır. 

İngiltere, Endüstri devrimi etkisiyle oluşan sağlıksız ve düzensiz işçi kentlerini 

tamamıyla yıkarak, yaşam standardı yüksek yeni kentlere dönüştürmek için; ABD, 

‘‘New Heaven’’ şehrini tamamen yenilemek için; Almanya, II. Dünya Savaşının 
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kalıntılarını ve yıkılan kentlerin yenilenmesi için; Fransa, ülkesinde çıkan isyanları 

önlemek ve kontrolü ele almak, geniş bulvar ve yollar açmak için kentsel dönüşüm 

uygulamaları tasarlamıştır (Eren, 2006).  

1950’li (Buldozer Dönemi) yıllarda II. Dünya Savaşının oluşturduğu tahribat ve 

yaralar sarılmaya çalışırken, sefalet yuvaları (slum) olarak adlandırılan işçilerin 

barınması için oluşturulan gecekondu alanlarının tamamen yıkılıp temizlenmesi bu 

dönemde yapılan ilk kent yenileme ve düzenleme eylemi olmuştur (Seydioğulları, 

2016). 

3. Kentsel İyileştirme ve Fiziki Müdahale Dönemi (1960-1980) 

1960’lar ve 1970’li yılların başında kentin yıkılarak yeniden inşa edilmesi, 

maliyetinin yüksek olması nedeniyle kentlerde iyileştirme uygulamalarına öncelik 

verilmesine neden olmuştur. Bu dönemde fiziksel bozulmanın, toplumsal bozulma ile 

arasında doğrudan bir bağlantı olduğu kabul edilerek uygulanacak yeni projelerde 

daha toplumsal stratejiler izlenmeye başlanmıştır. Merkezi yönetim liderliğinde 

geliştirilen ve etkileri kentsel dönüşüme göre daha düşük olan iyileştirme projeleri 

yoksul kesimin bulunduğu mahallelerin ve kent merkezlerinin önceliğe alındığı 

politikalar haline gelmiştir. 1970’li yılların sonlarına doğru, kent merkezlerinde 

yaşanılan problemlerin tek nedeninin sosyal faktörlerin etkisiyle olmadığı, yapısal ve 

ekonomik sebeplerden dolayı da problemler yaşandığı anlaşılmaya başlanmıştır. Bu 

nedenle kentsel dönüşüm projelerinde etmenler çeşitlenmeye başlamıştır 

(https://v3.arkitera.com).  

4. Kentlerin Yeniden Yapılandırılması Dönemi (1980 yılı sonrası) 

1980 yılı sonrası geniş çaplı konut alanlarında oluşan sorunlar nedeniyle 

kentlerin yeniden yapılanması gibi konuların ortaya çıktığı ve çeşitli kentsel dönüşüm 

politikalarının türetildiği, yenileme uygulamalarının; sosyal, ekonomik ve mekânsal 

açıdan bakıldığı bir zaman dilimi olmuştur (Öztaş, 2005).  

Avrupa Konseyi tarafından 1981 yılında ‘‘Urban Renewal’’ adı altında bir 

kampanya başlatılmıştır. Ancak daha sonra bu ifadenin anlamı, yıkıp yeniden inşa 

etme olarak anlaşılmasından duyulan endişe ile revize edilerek kampanyanın ismi 

‘‘Urban Renaissance’’ olmuştur. 1970’li yıllara kadar sadece kamu kaynaklarının 

desteği ile yapılan kentsel dönüşüm projeleri, dünyada patlak veren ekonomik kriz ve 
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neoliberal politikaların benimsenmesiyle değişimler geçirmiş; devlet, özel sektör ve 

sivil toplum ortaklıkları gibi kentsel dönüşüm projelerine yeni ortaklık modelleri 

türemeye başlamıştır. Özel sektör, sivil toplum gibi ortaklık modellerinin oluşmasının 

en önemli etmeni neoliberal ekonomik politikasının sebep olduğu sosyal devlet 

anlayışının kaybolması ve kamusal kaynakların azalması olarak gösterilmektedir 

(Nuriyeva, 2019).  

1990 yılları sonrası kentsel dönüşüm projelerinde yeniden canlandırma ve 

kentsel iyileştirme en çok tercih edilen müdahale biçimleri olmuştur. Bu dönemde 

tarihi yapıların ve kültürel mirasın ekonomiye olan katkılarının anlaşılmasıyla 

‘‘kentsel koruma’’ kavramı ön plana çıkmıştır (Karadağ, 2008). 

J. Riskli Alan 

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma 

riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştıran alanı tanımlar (6306 sayılı kanun). 

1. Riskli Yapı 

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da 

yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit 

edilen yapıyı veya yapıları tanımlar (6306 sayılı kanun). 

2. Riskli Yapı Tespiti 

Riskli yapı tespiti, mevcut bir yapının çökme, kayma, yıkılma gibi tehlikeleri 

herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadan tespit edilme işlemidir. 

a. Riskli yapı tespit başvurusu için gereken evraklar 

 Malikin talep dilekçesi 

 Malikin tapu dilekçesi 

 Malikin nüfus cüzdanı fotokopisi 

 Güncel tapu takyidat belgesi 

 Vekaletname (malik adına işlem yapılıyorsa) 

 Binanın A.R.A.A.D.NET’te bulunan inceleme formu 

 Anlaşılan lisanslı firmanın bulunduğu il müdürlüğüne dilekçesi 
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 Binanın emlak vergisi bildirimi 

b. Riskli yapıların tespit edilmesi için yetkili kuruluşlar 

 Belediyeler 

 Üniversiteler 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

 İl Özel İdaresi 

 Yapı Denetim Firmaları (https://emlakkulisi.com) 
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III. RİSKLİ YAPILARIN TESPİT YÖNTEMLERİ 

Binalar taşıyıcı sistemine göre betonarme yapılar, yığma yapılar ve karma 

yapılar olmak üzere üç grupta incelenirler. 

A. RYTEİE 2019’a göre Az Katlı Betonarme Binada Risk Tespiti 

Bina yüksekliği bodrum katları dahil 30 metre veya bodrum katları dahil 

maksimum 10 kat olan betonarme yapılar az katlı betonarme binalardır. Az katlı 

betonarme binaların riskli bina tespit analizinin nasıl yapılacağı bu kısımda 

anlatılacaktır.  

1. Rölöve ve Bilgi Toplama 

a. Rölöve alınan katlarda taşıyıcı elemanların mevcut donatı miktarlarını ve 

yerleşimlerini belirlemek amacıyla her bir kat için en az 6 adet kolon ve en az 2 adet 

perde olmak koşuluyla toplam kolon ve perde sayısının en az %20’ si kontrol 

edilecektir. Mevcut kolon sayısı 6’ dan az olması durumunda ve mevcut perde 

sayısının 1 adet olması durumunda tüm kolonlar ve perde kontrol edilecektir. Kontrol 

edilecek kolon ve perdelerin en az yarısı kabuk betonu sıyrılarak belirlenecektir. 

Geriye kalan kolon ve perdeler de tahribatsız yöntemler kullanılacaktır. 

b. Korozyon meydana gelmiş elemanlarda donatı çapındaki azalma 

hesaplanacaktır. Hesaplanan azalma miktarları rölöve alınan tüm katlar için ayrı ayrı 

hesaplanacaktır. Azaltma miktarları, sistem elemanlarının kapasite hesapları 

yapılırken dikkate alınacaktır.  

c. Binanın mevcut beton dayanımını hesaplamak için inceleme katı toplam kolon 

ve perde sayısının en az %20’si, kolonlar en az 12 ve perdeler en az 6 olmak şartıyla 

tahribatsız yöntemler kullanılarak inceleme yapılacaktır. En düşük sonucun alındığı 

perdelerin ve kolonların yarısından numune alınacaktır.  
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d. TS EN 12504-1’ de belirtilen şartlara göre alınacak beton numunelerine 

dayanım deneyi yapılacaktır. Alınan beton numunelerinin dayanımları Şekil 1’ de 

verilen dayanım düzeltme yaklaşımına göre düzeltilecektir. Beton dayanım hesabı her 

numune için ayrı ayrı yapılacaktır. Belirlenen beton dayanımlarının ortalama değerinin 

%85’i binanın mevcut beton dayanım değerini verecektir. 

 

Şekil 1: Dayanım Düzeltme Faktörü Katsayıları (RYTEİE-2019) 

2. Donatı Tespiti ve Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi 

a. Korozyon meydana gelmiş elemanlarda donatı çapındaki azalma 

hesaplanacaktır. Hesaplanan azalma miktarları rölöve alınan tüm katlar için ayrı ayrı 

hesaplanacaktır. Azaltma miktarları, sistem elemanlarının kapasite hesapları 

yapılırken dikkate alınacaktır.  

b. TS EN 12504-1’ de belirtilen şartlara göre alınacak beton numunelerine 

dayanım deneyi yapılacaktır. Alınan beton numunelerinin dayanımları (Şekil 1)’ de 

verilen dayanım düzeltme yaklaşımına göre düzeltilecektir. Beton dayanım hesabı her 

numune için ayrı ayrı yapılacaktır. Belirlenen ortalama beton dayanım değerinin %85’i 

binanın mevcut beton dayanım değerini verecektir. 

3. Az Katlı Betonarme Bina Hesap Yöntemi 

a. Deprem etkisi tanımlanırken, Şekil 2’de verilen bağıntı ile Şekil 3’te verilen 

deprem yer hareketi düzeyi ve bina kullanım amacına göre tanımlanacaktır. 
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Şekil 2: Yatay Elastik Spektral İvme Değerinin Belirlenmesi (RYTEİE-2019) 

 Yatay elastik spektral ivme değeri (Sae(T)), Şekil 2’ de verilen bağıntılar 

kullanılarak hesaplanacaktır. 

 

Şekil 3: Hareketli Yük Azaltma Katsayısının Deprem Yer Hareketi Düzeyine Göre Seçilmesi 

(RYTEİE-2019)  

b. Az katlı betonarme binanın risk durumunu belirlemek için RYTEİE 2019 EK-

C’de verilen mod birleştirme yöntemi doğrusal elastik hesap ile kullanılacaktır. 

Binanın risk durumu (G + nQ ± E) dikkate alınarak binaya etkiyen her iki doğrultuda 

ve bu doğrultuların ayrı ayrı her iki yönü göz önünde bulundurularak yapı analiz 

performansı yapılacaktır. 

c. Binada bulunan tüm kolonlar, sarılma bölgesindeki donatı ayrıntılarına ve 

(Ve/Vr) oranına göre A grubu kolonlar, B grubu kolonlar ve C grubu kolonlar olmak 

üzere üçe ayrılır. A grubunda bulunan kolonların eğilme göçmesine, B grubunda 

bulunan kolonların eğilme-kesme göçmesine ve C grubunda bulunan kolonların kesme 

göçmesine maruz kalacağı varsayılacaktır.  
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Şekil 4: Kolonların Sınıflandırılma Tablosu (RYTEİE-2019) 

d. Binada bulunan tüm perdeler, (Ve / Vr) ve (Hw / lw) oranlarına göre iki gruba 

ayrılır. A grubunda bulunan perdeler eğilme göçmesine ve B grubunda bulunan 

perdeler kesme veya eğilme-kesme göçmesine maruz kaldığı varsayılacaktır. 

 

Şekil 5: Perdelerin Sınıflandırılma Tablosu (RYTEİE-2019) 

e. Betonarme taşıyıcı elemanların moment kapasiteleri hesaplanırken TS 500’ 

de verilen kurallar, bilgi düzeyi katsayısı ve elemanların mevcut malzeme dayanımları 

dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

f. Binadaki kolon veya perdenin Etki/Kapasite oranı (m), deprem etkisi altında 

kesit moment değerinin, kesit kapasitesine bölünmesi ile hesaplanacaktır. İncelenen 

katlardaki perde ve kolonların kat ötelenme ve Etki/Kapasite oranları Şekil 6 ve Şekil 

7’de verilen sınır değerleri ile karşılaştırılacaktır. Etki/Kapasite oranının msınır değerini 

ve kat öteleme oranının (δ/h)sınır değerini aşması durumunda taşıyıcı elemanın risk sınır 

düzeyini aştığı kabul edilecektir.  

 

Şekil 6: Kolonların Risk Sınır Değerleri (RYTEİE-2019) 
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Şekil 7: Perdelerin Risk Sınır Değerleri (RYTEİE-2019) 

4. Az Katlı Betonarme Binanın Risk Durumunun Belirlenmesi 

 Risk tespit değerlendirmesi binada bulunan tüm katlar için uygulanacaktır. Bir 

katın riskli çıkması durumunda bina, riskli bina kabul edilecektir. 

 İnceleme yapılan kat veya katlarda yapının ortalama eksenel basınç gerilme 

değeri düşey yükler altında hesaplanacaktır. Kolon ve perdelerde hesaplanan 

eksenel basınç gerilmelerinin toplamının, katta bulunan toplam kolon ve perde 

sayısına bölünerek hesaplanacaktır. Hesaplanan değer 0.65fcm sınır değerini 

aşıyor ise Şekil 8’e göre riskli bina kabul edilecektir. 

 Risk sınırını aşan kolon ve perdelerin kesme kuvvetlerinin toplamının, kat 

kesme kuvvetine bölünerek kat kesme kuvveti oranı bulunacaktır. Şekil 8’de 

verilen sınır değerlerini aşan bina Riskli Bina kabul edilecektir. 

 

Şekil 8: Perde ve Kolon Eksenel Gerilme Ortalamasına Bağlı Kat Kesme Kuvveti Oran Sınır 

Değerleri (RYTEİE-2019) 
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B. RYTEİE 2019’a göre Yığma Binada Risk Tespiti 

Yığma binaların riskli bina tespit analizinin nasıl yapılacağı bu kısımda 

anlatılacaktır. 

1. Rölöve ve Bilgi Toplama 

a. Yığma binaların taşıyıcı sistem özellikleri, inceleme katından ve bodrum 

katlarından alınan rölöveler ile belirlenecektir. Herhangi bir tarafı zemine tam 

gömülmemiş en alt kat, İnceleme Katı olarak seçilecektir. Belirlenen taşıyıcı sistem 

özellikleri proje haline getirilerek yapının kullanılacak yardımcı program yardımıyla 

3 boyutlu görüntüsü modellenecektir. 

b. Yığma binanın rölöve alınan katlarında bina geometrisi, döşeme tipi ve 

boyutları, yatay ve düşey hatıllar, duvarlarda kullanılan malzeme türü, uzunlukları, 

kalınlıkları, boşlukları gibi elemanlar belirlenecektir ve katlardaki yerleşimi rölövede 

belirtilecektir. Yapının kat sayısı ve kat yükseklikleri de ölçülerek rölövede 

gösterilecektir.  

c. Yığma binalar için bilgi düzeyi Asgari Bilgi Düzeyi katsayısı (0,90) 

seçilecektir.  

d. Yığma binalarda kullanılan duvar malzemesi (Taş duvar, Dolu tuğla, Dolu 

priket vb.) en az bir iç ve dış duvar olmak şartıyla duvar sıvası kaldırılarak tespit 

edilecektir. 

 

Şekil 9: Yığma Duvarlarda Kullanılan Malzemelerin Dayanım Değerleri (RYTEİE-2019) 
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2. Yığma Bina Hesap Yöntemi 

a. Deprem etkisi, yatay elastik spektral ivme değeri ile deprem yer hareketi 

düzeyi ve bina kullanım amacına göre tanımlanacaktır. 

b. Yığma binanın risk durumunu belirlemek için RYTEİE 2019 EK-C’de verilen 

mod birleştirme yöntemi doğrusal elastik hesap ile kullanılacaktır.  

c. Binanın risk durumu binaya etkiyen deprem etkileri ve düşey yükler altında 

(G + nQ ± E) dikkate alınarak her iki doğrultuda ve bu doğrultuların ayrı ayrı her iki 

yönü göz önünde bulundurularak yapı analiz performansı yapılacaktır. Düşey 

elemanların kat kütleleri bağlı oldukları katlara yarı yarıya paylaştırılarak modelde 

dikkate alınacaktır. Düşey yükler seçilirken TS 498 ile uyumlu olmasına dikkat 

edilecektir. 

d. İncelenen yığma duvarda duvar eksenel gerilmesi, düşey yük etkileri altında 

hesaplanacaktır. Duvar eksenel gerilmesi Denklem 1’i sağlamaması durumunda, 

incelenen duvar deprem ve düşey yük hesaplarında analize dahil edilecektir fakat risk 

sınırını aşmış eleman olarak kabul edilecektir. 

                                     𝜎 ≤ 0.65𝜂fm                                                                 (1) 

Basınç dayanım azaltma katsayısı, (Hd / t) oranına göre Şekil 10’dan seçilecektir. 

Arada kalan değerler için interpolasyon yapılacaktır. 

 

Şekil 10: Basınç Dayanım Azaltma Katsayısının (Hd / t) Oranına göre Belirlenmesi (RYTEİE-2019)  

e. İncelenen yığma binada düzlem dışı göçme riski taşıyan duvarların 

belirlenebilmesi için tamamı gömülü bodrum katları hariç diğer katlarda bulunan 

duvarlar için deprem etkisi altında (Hd / t) oranı belirlenecektir. Şekil 11’ de verilen 

risk sınır değerlerini aşan duvar deprem ve düşey yük hesaplarında analize dahil 

edilecektir fakat risk sınırını aşmış eleman olarak kabul edilecektir. 

 

Şekil 11: (Hd / t) Oranına göre Risk Sınır Değerleri (RYTEİE-2019) 
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3. Yığma Binanın Risk Durumunun Belirlenmesi 

 Risk tespit değerlendirmesi binada bulunan tüm katlar için 

uygulanacaktır. Bir katın riskli çıkması durumunda bina riskli kabul 

edilecektir. 

 Binanın herhangi bir katında risk sınırını aşan duvarların toplam kesme 

kuvveti, o katın toplam kat kesme kuvvetinin %35’ini aşması durumunda 

bina, riskli kabul edilecektir. 
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IV. ALANYA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 

A. Alanya Hakkında Genel Bilgiler 

Alanya, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Antalya iline bağlı bir ilçedir. Şehir 

merkezine olan uzaklığı 135 kilometre (km) ve yüzölçümü 1.756,81 kilometrekare 

(km2) ’dir. Alanya ilçesi 36°30'07" ve 36°36'31" kuzey enlemleri ile 31°38'40" ve 

32°32'02" doğu boylamları arasında yer almaktadır (http://alanyakentkonseyi.org.tr). 

Kuzeydoğusunda Karaman ve Konya illeri ile sınır komşusudur. Alanya’nın 2019 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusu 327.503’tür. Mevcut nüfus 

sayısı ile 23 ili gerisinde bırakmıştır.  

Alanya, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimine 

sahiptir (https://tr.wikipedia.org).  

 

Şekil 12: Alanya İlçesinin Konumu 

1. Alanya’da Kentsel Dönüşüm 

Alanya’da kentsel dönüşüm, 6306 sayılı kanunun 2012 yılında yayınlanması ve 

yürürlüğe girmesiyle birlikte parsel bazında dönüşümle başlamıştır. Riskli yapıların 

parsel bazında dönüşümü kullanıcılar tarafından olumlu sonuç verdiği gözlemlenmesi 

üzerine ada bazında dönüşüm projeleri de yapılmaya başlamıştır. 
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B. Betonarme Bir Yapının Risk Analizinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

Kentsel dönüşüm kapsamında incelenecek ve yenilenecek binanın çalışma alanı 

Antalya ili, Alanya ilçesi, Güller Pınarı Mahallesi, Navalıoğlu Sokak adresinde 

bulunmaktadır. Riskli betonarme binanın ‘‘BİNA RİSK TESPİT RAPORU’’ adım 

adım incelenecektir ve binanın risk durumu yorumlanacaktır. 

Çizelge 1: Bina Kimlik Bilgelerinin Özet Tablosu 

Bina Bilgileri 

Yapı Türü Betonarme 

Kat Adedi Zemin kat + 2 Normal Kat 

Kullanım Amacı Konut 

Malzeme Bilgileri 

Mevcut Beton Dayanımı C 9.83 MPa 

Mevcut Çelik Dayanımı 220 MPa 

Deprem Yönetmeliği Parametreleri 

Binanın Projesi Var 

Bina Bilgi Düzeyi Asgari Bilgi Düzeyi 

Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı 0,90 

Etkin Yer İvme Katsayısı (Ao) 0,3 

Bina Önem Katsayısı [I] 1,0 

Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD2 

Yerel Zemin Sınıfı ZC 

Zemin Yatak Katsayısı 2024 t/m3 

Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi (qt) 36,14 t/m2 

Hareketli Yük Azaltma Katsayısı (n) 0,3 

Donatı Gerçekleşme Katsayısı % 100 

Yükler 

Beton Yoğunluğu 25,00 kN/m3 

Hareketli Yük (odalarda) 2,00 kN/m2 

Hareketli Yük (balkon) 5,00 kN/m2 

Hareketli Yük (merdiven) 5,00 kN/m2 
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1. İncelenen Betonarme Yapının Haritalarda Konumu 

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek çalışma alanı Antalya ili, Alanya 

ilçesi, Güller Pınarı Mahallesi, Navalıoğlu Sokak adresinde bulunmaktadır. 

İncelenecek riskli binanın konumu Şekil 13 ve Şekil 14’te gösterilmiştir. 

       

Şekil 13: Yapının Google Haritalarda Konumu 

     

Şekil 14: Yapının Uydu Görüntüsünde Konumu 

2. Yapının Genel Durumu 

Bina 3 kattan oluşan, çerçeve sistem (kolon-kiriş), plak döşemeli, betonarme bir 

yapıdır. Binanın boyutu 12,45 m x 13,64 m, bina yüksekliği 9,14 m irtifada olup, zemin 

kat yüksekliği 3,02 m, 1. kat yüksekliği 3,05 m, 2. kat yüksekliği 3,07 m şeklindedir. 
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Zemin kat 139 m2, 1. kat 148 m2, 2. kat 148 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 435 

m2’ dir.  

 

Şekil 15: Yapının 3 Boyutlu Görüntüsü 

 

Şekil 16: Yapının Normal Kat Planı 

3. Bina Deprem Riskini Belirlemek İçin Sahada Yapılan Çalışmalar 

 Binanın; mevcut mimari ve statik projesine göre yerinde keşif yapılmıştır. 

Mevcut projenin olmadığı durumlarda taşıyıcı sistem rölevesi çıkartılmalıdır. 

 Binada oluşmuş yapısal hasarlar belirlenmiştir. 

 Bina beton basınç dayanımının belirlenmesi için inceleme katı olan zemin katta 

test çekişi yapılmıştır ve 6 kolondan karot ile beton örneği alınmıştır. 
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 Karot ile alınan beton örneklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlık Lisanslı Yapı 

Laboratuvarınca numunelere beton dayanım testleri yapılmıştır ve raporları 

hazırlanmıştır. 

 Röntgen cihazı ile betonarme taşıyıcı elemanların donatı çapı ve adetleri tespit 

edilmiştir. 

 Kiriş ve kolonlarda pas payı kaldırılarak donatılar incelenmiş ve tespit işlemi 

yapılmıştır. 

 Bina taşıyıcı sisteminin bilgisayarda lisanslı program STA4CAD V.14.1 ile 3 

boyutlu olarak modellendirilmiştir. 

 3 boyutlu olarak modellenen binanın, RYTEİE 2019’a göre Statik-Dinamik-

Performans analizleri yapılmıştır ve bina deprem performansı belirlenmiştir. 

 Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler sonucunda bina risk 

raporu çıkartılmıştır. 

4. Yapı İncelenmesinde Karşılaşılan Olumsuzluklar 

Kolon ve kiriş ölçüleri yerinde kontrol edilmiştir. Yerinde yapılan tespitlere göre 

kolon ve kiriş birleşim bölgelerinde yetersiz pas payı uygulandığı tespit edilmiştir. 

Binanın duvarlarında gözle görülür çatlaklar mevcuttur. Ayrıca balkon 

saçaklarında korozyondan dolayı çatlaklar meydana gelmiştir. 

5. Binanın Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesi 

Beton basınç dayanımının belirlenmesi için bakanlık lisanslı laboratuvar 

tarafından yönetmelik şartlarına uygun olarak incelemeler yapılmıştır. İnceleme katı 

olan zemin katta 16 adet kolon bulunmaktadır. 12 kolonda tahribatsız yöntemlerle 

yaklaşık beton dayanımları belirlenmiş, en düşük sonucun alındığı 6 kolondan beton 

numunesi alınmıştır. Beton numune dayanım hesabı her numune için ayrı ayrı 

hesaplanıp, belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. Aritmetik 

Ortalaması alınan değer 0,85 katsayısı ile çarpılıp beton basınç dayanım değeri elde 

edilecektir. 
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Şekil 17: Dayanım Düzeltme Faktörleri (RYTEİE-2019) 

Alınan beton numunelerin yaklaşık basınç dayanımları (fkarot) değerleri: 

 K1= 12,09 N/mm2 

 K2= 12,85 N/mm2 

 K3= 18,36 N/mm2 

 K4= 14,01 N/mm2 

 K5= 11,55 N/mm2 

 K6= 5,91 N/mm2 şeklinde bulunmuştur. 

Çizelge 2: Alınan Karot Numuneleri ile Binadaki Mevcut Beton Dayanımının Bulunması 

fkarot L D Fıd Fçap fnem fhasar fkd Fort*0,85 

12,09 10 10 0,88 1 1 1,06 11,22 

 

9,83 

12,85 10 10 0,88 1 1 1,06 11,93 

18,36 10 10 0,88 1 1 1,06 17,09 

14,01 10 10 0,88 1 1 1,06 13,01 

11,55 10 10 0,88 1 1 1,06 10,71 

5,91 10 10 0,88 1 1 1,06 5,47 

6. Donatı Analizleri 

Binada inceleme katı olan zemin katta toplam 16 adet kolon bulunmaktadır. 

Mevcut donatı düzenini belirlemek için, 3 adet kolonda tahribatsız yöntemlerle donatı 

tespiti yapılmış, 3 adet kolonda ise kabuk betonu sıyrılarak donatı tespiti yapılmıştır. 

Boyuna donatılar Ø 14 çapında nervürsüz demir, enine donatılar Ø 6 çapında 

nervürsüz demirdir. Enine donatılar 25 cm aralıklıdır. Donatı sıklaştırılması 

yapılmamıştır. 
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7. Yapısal Analiz 

a. RYTEİE 2019’a göre incelenen betonarme yapıya ilişkin analiz verileri 

Yapının veri analizi hesabı yapılırken TBDY-2018 yönetmeliğine göre zemin 

gerilmesi hareketli yük azaltma değeri (n=0,3) alınmıştır.  

Bina Önem Katsayısı TBDY 2018’e göre (I)=1,0 (konut) şeklinde alınmıştır.  

 

Şekil 18: Bina Önem Katsayı Değerinin Belirleneceği Tablo (TBDY-2018) 

RYTEİE 2019 ek-2 madde 4.3.2’ ye göre binanın risk durumu (G + nQ ± E) 

dikkate alınarak binaya etkiyen her iki doğrultuda ve bu doğrultuların ayrı ayrı her iki 

yönü göz önünde bulundurularak yapı analiz performansı yapılmıştır. 

 

Şekil 19: Binaya Etkileyecek Yük Kombinasyon Değerleri (Sta4Cad) 

Binanın taşıyıcı sistem projesi mevcut olup binanın yerinde yapılan inceleme 

sonucunda çelişkiler çıkmıştır. Bu nedenle RYTEİE 2019 ek-2’ye göre Bilgi Düzeyi 

Katsayısı Asgari bilgi (0,90) katsayısı seçilmiştir. 
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RYTEİE 2019 ek-2 madde 4.3.5’e göre binanın elemanlarının moment 

kapasiteleri hesaplanırken TS 500’de bulunan kurallar göz önüne alınarak, bilgi düzeyi 

katsayıları ve malzeme dayanımları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 20: Sta4Cad programında RYTEİE 2019’a göre Girilmiş Değerler 

RYTEİE 2019 ek-2 madde 4.2.4’e göre binanın taşıyıcı sistem modeli 

tasarlanırken inceleme katı dikkate alınarak yapılmıştır. Modellenen inceleme katının 

özellikleri, kat sayısı ve kat yükseklikleri ile uyumlu bir şekilde çoğaltılarak 

modelleme oluşturulmuştur. 

8. Yapının Bulunduğu Alanın Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 

Binanın bulunduğu alandaki zemin etüd çalışması ve raporlaması ilgili firma 

tarafından yapılmıştır. Yapının bulunduğu alan TBDY-2018’e göre ZC yerel sınıfına 

girdiği belirlenmiştir. 

 

Şekil 21: TBDY-2018’e göre Yerel Zemin Sınıf Belirleme Tablosu 

Bina TBDY-2018 yönetmeliğine göre DD2 deprem yer hareketi düzeyine 

girmektedir. Zemin taşıma gücü gerilmesi (qt)= 36,14 t/m2 ve zemin yatak katsayısı 

2024 t/m3 olarak bulunmuştur.  
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Şekil 22: Sta4Cad programında TBDY-2018’e göre Girilmiş Değerler 

Yapının ortalama eksenel basınç gerilme değeri RYTEİE-2019 4.4.2 maddesine 

göre; kolon ve perdelerde hesaplanan eksenel basınç gerilmelerinin toplamının, katta 

bulunan toplam kolon ve perde sayısına bölünerek hesaplanacaktır. 

 

Şekil 23: İnceleme Katında Bulunan Kolonların Eksenel Basınç Değerleri (Sta4Cad) 

İnceleme katının ortalama eksenel basınç gerilme hesabı; 

σ =
11,63+19,21+22,48+25,92+19,72+24,18+26,91+30,17+35,73+34,16+33,60+35,42+22,04+25,07+29,12+24,96

16
 = 26,269 

İnceleme katının ortalama eksenel basınç gerilmesi 26,269 kg/cm2 bulunmuştur. 
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Şekil 24: İncelenen Binanın 1. Kat Kolon ve Perde Rölevesi 
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Şekil 25: İnceleme Katı Kolon ve Perdelerin Risk Sınır Kontrolü (Sta4Cad) 
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Yukarıda rapor sonuçları verilmiş çalışmalar kapsamında; RYTEİE-2019 

yönetmeliği 4.4.3 maddesine göre risk sınırını geçen kolon ve perdelerin kesme 

kuvvetlerinin toplamının, kat kesme kuvvetine bölünerek kat kesme kuvveti oranı 

bulunacaktır.  Sınır değerini aşan bina Riskli Bina kabul edilecektir.  

İncelenen yapının kat kesme kuvveti oranı sınır değeri hesabı; 

0,65*fcm= 0,65*98,3 = 63,895 kg/cm2> 26,269 kg/cm2  

0,1*fcm=0,1*98,3 = 9,83 kg/cm2 < 26,269 

İnceleme katı ortalama zemin gerilme değeri 26,269 kg/cm2 olduğundan kat 

kesme kuvveti oranı sınır değeri 0,244 olarak bulunmuştur. 

Bulunan değere göre; 

 

Şekil 26: Sta4Cad Programına Göre 1. Kat Risk Durumu 

Sonuç olarak inceleme katı olan 1. Kat RYTEİE-2019’a göre RİSKLİ YAPI 

kapsamına girmektedir. 
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Şekil 27: İncelenen Binanın 2. Kat Kolon ve Perde Rölevesi 
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Şekil 28: 2. Kat Kolon ve Perdelerin Risk Sınır Kontrolü (Sta4Cad) 
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Şekil 29: Binanın 2. Katında Bulunan Kolonların Eksenel Basınç Değerleri (Sta4Cad) 

İnceleme katının ortalama eksenel basınç gerilmesi 26,269 kg/cm2’ dir.  

İncelenen yapının kat kesme kuvveti oranı sınır değeri hesabı; 

0,65*fcm= 0,65*98,3 = 63,895 kg/cm2> 26,269 kg/cm2  

0,1*fcm=0,1*98,3 = 9,83 kg/cm2 < 26,269 

Yapının inceleme katı ortalama zemin gerilme değeri 26,269 kg/cm2 olduğundan 

kat kesme kuvveti oranı sınır değeri 0,244 olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 30: Sta4Cad Programına Göre 2. Kat Risk Durumu 

Sonuç olarak 2. Kat RYTEİE-2019’a göre RİSKLİ YAPI kapsamına 

girmemektedir. 
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Şekil 31: İncelenen Binanın 3. Kat Kolon ve Perde Rölevesi (Sta4Cad) 



45 
 

 

Şekil 32: 3. Kat Kolon ve Perdelerin Risk Sınır Kontrolü (Sta4Cad) 
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Şekil 33: Binanın 3. Katında Bulunan Kolonların Eksenel Basınç Değerleri (Sta4Cad) 

İnceleme katının ortalama eksenel basınç gerilmesi 26,269 kg/cm2 bulunmuştur. 

0,65*fcm= 0,65*98,3 = 63,895 kg/cm2> 26,269 kg/cm2  

0,1*fcm=0,1*98,3 = 9,83 kg/cm2 < 26,269 

Yapının inceleme katı ortalama zemin gerilme değeri 26,269 kg/cm2 olduğundan 

kat kesme kuvveti oranı sınır değeri 0,244 olarak bulunmuştur. 

Bulunan değere göre; 

 

Şekil 34: Sta4Cad Programına Göre 3. Kat Risk Durumu 

3. Kat RYTEİE-2019’a göre RİSKLİ YAPI kapsamına girmemektedir. 

9. İncelenen Yapının Risk Durumu 

Antalya ili, Alanya ilçesi, Güller Pınarı Mahallesi, Navalıoğlu Sokak 

Kellerpınarı adresinde bulunan binanın sahada ve laboratuvarda yapılan çalışmalar ve 

hesaplamaların sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 Binadan alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarına göre binanın 

mevcut beton dayanımı fcm=9,83 MPa ve mevcut donatı çeliğinin S220 

olduğu tespit edilmiştir. Bina risk durumunu belirlemek için yapılan 
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hesaplamalarda bu değerler baz alınarak modellenmiş ve risk analizi 

yapılmıştır. 

 Binanın yerinde yapılan tespitlerinde kolon ve kiriş birleşim bölgelerinde 

yetersiz pas payı uygulandığı görülmüştür. 

 Binanın duvarlarında gözle görülür çatlaklar mevcuttur. Ayrıca balkon 

saçaklarında korozyondan dolayı çatlaklar meydana gelmiştir. 

 Zemin etüt raporuna göre yapının bulunduğu alan TBDY-2018’e göre 

ZC yerel sınıfına girdiği belirlenmiştir. Bina TBDY-2018 yönetmeliğine 

göre DD2 deprem yer hareketi düzeyine girdiği, zemin taşıma gücü 

gerilmesi (qt)= 36,14 t/m2 ve zemin yatak katsayısı 2024 t/m3 olarak 

bulunmuştur.  

 Yapı performans raporuna göre 1. kat riskli durumda çıkmıştır. Mevcut 

yapının kendi başına yeterli performansı sağlamadığı için binanın temel 

incelemesinin yapılmasına gerek duyulmamıştır. 

İnceleme yapılan katta RYTEİE-2019 4.4.2 maddesine göre yapının ortalama 

eksenel basınç gerilme değeri düşey yükler altında hesaplanacaktır. Kolon ve 

perdelerde hesaplanan eksenel basınç gerilmelerinin toplamının, katta bulunan toplam 

kolon ve perde sayısına bölünerek hesaplanmıştır. Hesaplanan değer 0.65fcm sınır 

değerini aştığı için inceleme katı riskli durumda çıkmıştır. 

Sonuç olarak; RYTEİE-2019 4.4.1 maddesine göre herhangi bir katı riskli yapı 

çıkması durumunda bina, Riskli Bina kabul edilecektir. 1. Katın riskli yapı kapsamına 

girmesinden dolayı incelenen bina RİSKLİ BİNA kabul edilmiştir. 
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B. Yığma Bir Yapının Risk Analizinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

Kentsel dönüşüm kapsamında incelenecek ve yenilenecek binanın çalışma alanı 

Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi, Eğriköprü Caddesi adresinde 

bulunmaktadır. Riskli yığma binanın ‘‘BİNA RİSK TESPİT RAPORU’’ adım adım 

incelenecektir ve binanın risk durumu yorumlanacaktır. 

Çizelge 3: Bina Kimlik Bilgelerinin Özet Tablosu 

Bina Bilgileri 

Yapı Türü Yığma 

Kat Adedi 
1 Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal 

Kat 

Kullanım Amacı Konut 

Deprem Yönetmeliği Parametreleri 

Binanın Projesi Yok 

Bina Bilgi Düzeyi Asgari Bilgi Düzeyi 

Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı 0,90 

Etkin Yer İvme Katsayısı (Ao) 0,3 

Bina Önem Katsayısı [I] 1,0 

Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD2 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n) 0,3 

Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi (qt) 2,38 kg/cm2 

 

1. İncelenen Binanın Haritalarda Konumu 

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek çalışma alanı Antalya ili, Alanya 

ilçesi, Cikcilli Mahallesi, Eğriköprü Caddesi adresinde bulunmaktadır. İncelenecek 

riskli binanın konumu Şekil 35 ve Şekil 36’ de gösterilmiştir.  
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Şekil 35: Yapının Google Haritalarda Konumu 

 

Şekil 36: Yapının Uydu Görüntüsünde Konumu 

2. Yapının Genel Durumu 

Bina 4 kattan oluşan yığma bir yapıdır. Binanın boyutu 13,05 m x 14,04 m, bina 

yüksekliği 10,25 m’dir. Bodrum kat yüksekliği 1,80 m, zemin kat yüksekliği 2,70 m, 

1. kat yüksekliği 2,90 m, 2. kat yüksekliği 2,85 m ölçülmüştür. Bodrum kat 66 m2, 

zemin kat 148 m2, 1. kat 160 m2, 2. kat 160 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 534 

m2’dir.  Zemin katta 1 konut, 1. katta 1 konut, 2. katta 1 konut olmak üzere toplamda 

3 konuttan oluşmaktadır. Döşemeler, 10 cm betonarme döşemedir. 
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Şekil 37: Yapının 3 Boyutlu Görüntüsü (StatiCAD-Yığma) 

 

Şekil 38: Binanın Zemin Kat Planı (StatiCAD-Yığma) 

3. Bina Deprem Riskini Belirlemek için Sahada Yapılan Çalışmalar 

 Binanın; mevcut mimari, statik projesine göre yerinde keşif yapılmıştır. 

 Binada oluşmuş yapısal hasarlar incelenmiş ve belirlenmiştir. 

 Bina taşıyıcı sisteminin bilgisayarda lisanslı program StatiCAD-Yığma 

ile 3 boyutlu olarak modellenmiş, RYTEİE 2019’a göre Statik-Dinamik-

Performans analizleri yapılmış ve bina deprem performansının analizi 

yapılmıştır. 
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 Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler sonucunda bina risk 

raporu çıkartılmıştır.   

4. Bina Mahallinde Yapılan İncelemeler 

Binadan ölçüler alınarak rölövesi hazırlanmıştır. Duvarların yerleşimi, 

uzunluğu, boşluğu ve kalınlıkları belirtilmiş, duvar yüzeyinin bir bölümünün sıvası 

kaldırılarak yığma duvar malzemesi olarak; bodrum katta taş harman tuğla, zemin ve 

1. katta harman tuğla, 2.katta ise düşey delikli tuğla kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 39: Bodrum Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti 

 

Şekil 40: Zemin Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti 
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Şekil 41: 1. Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti 

 

Şekil 42: 2. Kat Yığma Duvarda Kullanılan Malzeme Tespiti 
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5. Yapısal Analiz 

a. RYTEİE 2019’a göre incelenen yığma yapıya ilişkin analiz verileri 

Yapının veri analizi hesabı yapılırken TBDY 2018 yönetmeliğine göre yapının 

kullanım amacı konut olduğu için hareketli yük azaltma katsayısı (n=0,3) ve deprem 

yer hareketi düzeyi DD-2 seçilmiştir.   

RYTEİE 2019 ek-2 madde 7.3.3’ ye göre binanın risk durumu (G + nQ ± E) 

dikkate alınarak binaya etkiyen her iki doğrultuda ve bu doğrultuların ayrı ayrı her iki 

yönü göz önünde bulundurularak yapı analiz performansı yapılmıştır.  

 

Şekil 43: Binaya Etkileyecek Yük Kombinasyon Değerleri (StatiCAD-Yığma) 

Binanın taşıyıcı sistem projesi mevcut olup binanın yerinde yapılan inceleme 

sonucunda çelişkiler çıkmıştır. Bu nedenle RYTEİE 2019 ek-2’ye göre Bilgi Düzeyi 

Katsayısı Asgari bilgi (0,90) katsayısı seçilmiştir. 

 

Şekil 44: Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı Girdisi (StatiCAD-Yığma) 

6. Yapının Bulunduğu Alanın Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 

Binanın bulunduğu alandaki zemin etüd çalışması ve raporlaması ilgili firma 

tarafından yapılmıştır. Yapının bulunduğu alan TBDY-2018’e göre ZD yerel sınıfına 

girdiği belirlenmiştir. Bina TBDY-2018 yönetmeliğine göre DD2 deprem yer hareketi 

düzeyine girmektedir. Zemin taşıma gücü gerilmesi (qt)= 23,8 t/m2 ve Bina Önem 

Katsayısı TBDY 2018’e göre (I)=1,0 (konut) şeklinde alınmıştır. 
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Çizelge 4: Zemin Etüt Bilgileri Tablosu 

Bilgiler Değerler 

Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi (qt) 23,8 t/m2 

Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD2 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Bina Önem Katsayısı 1.0 

 

7. İncelenen Yapının Risk Durumu 

Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi, Eğriköprü Caddesi adresinde 

bulunan binanın sahada ve laboratuvarda yapılan çalışmaların ve hesaplamaların 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 45: Yönetmelik ve Değerlendirme Opsiyonu Girişi (StatiCAD-Yığma) 

 Zemin etüt raporuna göre yapının bulunduğu alan TBDY-2018’e göre ZD yerel 

sınıfına girdiği belirlenmiştir. Bina TBDY-2018 yönetmeliğine göre DD2 

deprem yer hareketi düzeyine girdiği, zemin taşıma gücü gerilmesi (qt)= 23,8 

t/m2 bulunmuştur 

 İncelenen binanın duvar malzemesi olarak; bodrum katta taş harman tuğla, 

zemin ve 1. katta harman tuğla, 2.katta ise düşey delikli tuğla kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 
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Şekil 46: Binanın Performans Sonucu (StatiCAD-Yığma) 

 Bodrum kat için risk durumu: 

+X ve -X deprem yönü için: 

 (∑Yetersiz Ve) / Qi = (165,65 / 287,37) = 0,576  => Risk değeri % 57,6  

+Y ve -Y deprem yönü için: 

(∑Yetersiz Ve) / Qi = (239,32 / 325,63) = 0,735   => Risk değeri % 73,5 

 Zemin kat için risk durumu: 

+X ve -X deprem yönü için: 

 (∑Yetersiz Ve) / Qi = (118,72 / 267,2) = 0,444  => Risk değeri % 44,4  

+Y ve -Y deprem yönü için: 

(∑Yetersiz Ve) / Qi = (265,14 / 305,73) = 0,867  => Risk değeri % 86,7 

 1. kat için risk durumu: 

+X ve -X deprem yönü için: 

 (∑Yetersiz Ve) / Qi = (132,72 / 199,43) = 0,665  => Risk değeri % 66,5  
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+Y ve -Y deprem yönü için: 

(∑Yetersiz Ve) / Qi = (136,51 / 228,52) = 0,597  => Risk değeri % 59,7 

 2. kat için risk durumu: 

+X ve -X deprem yönü için: 

 (∑Yetersiz Ve) / Qi = (95,47 / 102,85) = 0,928  => Risk değeri % 92,8 

+Y ve -Y deprem yönü için: 

(∑Yetersiz Ve) / Qi = (89,79 / 119,21) = 0,753  => Risk değeri % 75,3 

Sonuç olarak RYTEİE 2019 7.4.2’ye göre yığma binanın herhangi bir katında 

risk sınırını aşan duvarların toplam kesme kuvveti, o katın toplam kat kesme 

kuvvetinin %35’ini aşması durumunda bina riskli kabul edilecektir. İncelenen yığma 

binanın her katında ve her iki deprem yönünde risk sınır değer oranı %35’i aştığı 

belirlenmiş ve bina RİSKLİ BİNA kabul edilmiştir. 
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C. 2. Yığma Binanın Risk Analizinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

Kentsel dönüşüm kapsamında incelenecek ve yenilenecek binanın çalışma alanı 

Antalya ili, Alanya ilçesi, Güller Pınarı Mahallesi, İmamdayı Sokak adresinde 

bulunmaktadır. Riskli yığma binanın ‘‘BİNA RİSK TESPİT RAPORU’’ adım adım 

incelenecektir ve binanın risk durumu yorumlanacaktır. 

Çizelge 5: Bina Kimlik Bilgelerinin Özet Tablosu 

Bina Bilgileri 

Yapı Türü Yığma 

Kat Adedi Zemin Kat + 2 Normal Kat 

Kullanım Amacı Konut 

Deprem Yönetmeliği Parametreleri 

Binanın Projesi Yok 

Bina Bilgi Düzeyi Asgari Bilgi Düzeyi 

Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı 0,90 

Etkin Yer İvme Katsayısı (Ao) 0,3 

Bina Önem Katsayısı [I] 1,0 

Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD2 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n) 0,3 

Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi (qt) 3,51 kg/cm2 

 

1. İncelenen Binanın Haritalarda Konumu 

         Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek çalışma alanı Antalya ili, Alanya 

ilçesi, Güller Pınarı Mahallesi, İmamdayı Sokak adresinde bulunmaktadır.  

İncelenecek riskli binanın konumu Şekil 47 ve Şekil 48’ de gösterilmiştir.  
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Şekil 47: Yapının Google Haritalarda Konumu 

 

Şekil 48: Yapının Uydu Görüntüsünde Konumu 

2. Yapının Genel Durumu 

Bina 3 kattan oluşan yığma bir yapıdır. Binanın boyutu 16,50 m x 13,30 m , bina 

yüksekliği 8,85 m’dir. Zemin kat yüksekliği 2,95 m, 1. kat yüksekliği 2,90 m, 2. kat 

yüksekliği 3,00 m şeklindedir. Zemin kat 162 m2, 1. kat 197 m2, 2. kat 197 m2 olmak 

üzere toplam inşaat alanı 556 m2 dir.  Zemin katta 2 konut, 1. katta 2 konut, 2. katta 2 

konut olmak üzere toplamda 6 konuttan oluşmaktadır. Döşemeler, betonarme plak 

döşemelerdir. 
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Şekil 49: Yapının 3 Boyutlu Görüntüsü (StatiCAD-Yığma) 

 

Şekil 50: Binanın Zemin Kat Planı (StatiCAD-Yığma) 

3. Bina Deprem Riskini Belirlemek için Sahada Yapılan Çalışmalar 

 Binanın; mevcut mimari, statik projesine göre yerinde keşif yapılmıştır. 

 Binada oluşmuş yapısal hasarlar incelenmiş ve belirlenmiştir. 

 Bina taşıyıcı sisteminin bilgisayarda lisanslı program StatiCAD-Yığma 

ile 3 boyutlu olarak modellenmiş, RYTEİE 2019’a göre Statik-Dinamik-

Performans analizleri yapılmış ve bina deprem performansının analizi 

yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler sonucunda bina risk raporu 

çıkartılmıştır.   
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4. Bina Mahallinde Yapılan İncelemeler 

Binadan ölçüler alınarak rölövesi hazırlanmıştır. Duvarların yerleşimi, 

uzunluğu, boşluğu ve kalınlıkları belirtilmiş, duvar yüzeyinin bir bölümünün 

kaldırılarak yığma duvar malzemesi olarak; zemin harman tuğla 1. ve 2. katlarda ise 

düşey delikli tuğla kullanıldığı tespit edilmiştir. 

5. Yapısal Analiz 

a. RYTEİE 2019’a göre incelenen yığma yapıya ilişkin analiz verileri 

Yapının veri analizi hesabı yapılırken TBDY-2018’e göre yönetmeliğine göre 

hareketli yük azaltma katsayısı (n=0,3) ve deprem yer hareketi düzeyi DD-2 

seçilmiştir.   

RYTEİE 2019 ek-2 madde 7.3.3’ ye göre binanın risk durumu (G + nQ ± E) 

dikkate alınarak binaya etkiyen her iki doğrultuda ve bu doğrultuların ayrı ayrı her iki 

yönü göz önünde bulundurularak yapı analiz performansı yapılmıştır.  

 

Şekil 51: Binaya Etkileyecek Yük Kombinasyon Değerleri (StatiCAD-Yığma) 

Binanın taşıyıcı sistem projesi mevcut olup binanın yerinde yapılan inceleme 

sonucunda çelişkiler çıkmıştır. Bu nedenle RYTEİE 2019 ek-2’ ye göre Bilgi Düzeyi 

Katsayısı Asgari bilgi (0,90) katsayısı seçilmiştir. 

 

Şekil 52: Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı Girdisi (StatiCAD-Yığma) 
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6. Yapının Bulunduğu Alanın Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 

Binanın bulunduğu alandaki zemin etüd çalışması ve raporlaması ilgili firma 

tarafından yapılmıştır. Yapının bulunduğu alan TBDY-2018’ e göre ZD yerel sınıfına 

girdiği belirlenmiştir. Bina TBDY-2018 yönetmeliğine göre DD2 deprem yer hareketi 

düzeyine girmektedir. Zemin taşıma gücü gerilmesi (qt)= 35,1 t/m2 ve Bina Önem 

Katsayısı TBDY 2018’e göre (I)=1,0 (konut) şeklinde alınmıştır. 

Çizelge 6: Zemin Etüt Bilgileri Tablosu 

Bilgiler Değerler 

Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi (qt) 35,1 t/m2 

Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD2 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Bina Önem Katsayısı 1.0 

7. İncelenen Yapının Risk Durumu 

Antalya ili, Alanya ilçesi, Güller Pınarı Mahallesi, İmamdayı Sokak adresinde 

bulunan binanın sahada ve laboratuvarda yapılan çalışmaların ve hesaplamaların 

sonuçları aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 53: Yönetmelik ve Değerlendirme Opsiyonu Girişi (StatiCAD-Yığma) 

 Zemin etüt raporuna göre yapının bulunduğu alan TBDY-2018’ e göre ZC yerel 

sınıfına girdiği belirlenmiştir. Bina TBDY-2018 yönetmeliğine göre DD2 deprem 

yer hareketi düzeyine girdiği, zemin taşıma gücü gerilmesi (qt)= 35,1 t/m2 

bulunmuştur 

 İncelenen binanın duvar malzemesi olarak; zemin katta harman tuğla, 1. ve 2.katta 

ise düşey delikli tuğla kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 54: Binanın Performans Sonucu (StatiCAD-Yığma) 

 Zemin kat için risk durumu: 

+X ve -X deprem yönü için: 

 (∑Yetersiz Ve) / Qi = (300,85 / 353,56) = 0,851  => Risk değeri % 85,1  

+Y ve -Y deprem yönü için: 

(∑Yetersiz Ve) / Qi = (316,63 / 366,70) = 0,863   => Risk değeri % 86,3 

 1. kat için risk durumu: 

+X ve -X deprem yönü için: 

 (∑Yetersiz Ve) / Qi = (238,13 / 299,45) = 0,795  => Risk değeri % 79,5  

+Y ve -Y deprem yönü için: 

(∑Yetersiz Ve) / Qi = (249,34 / 311,48) = 0,80  => Risk değeri % 80 

 2. kat için risk durumu: 

+X ve -X deprem yönü için: 

 (∑Yetersiz Ve) / Qi = (120 / 175,69) = 0,683  => Risk değeri % 68,3 

+Y ve -Y deprem yönü için: 

(∑Yetersiz Ve) / Qi = (106,05 / 184,31) = 0,575  => Risk değeri % 57,5 
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Sonuç olarak RYTEİE 2019 7.4.2’ ye göre yığma binanın herhangi bir katında 

risk sınırını aşan duvarların toplam kesme kuvveti, o katın toplam kat kesme 

kuvvetinin %35’ ini aşması durumunda bina riskli kabul edilecektir. İncelenen yığma 

binanın her katında ve her iki deprem yönünde risk sınır değer oranı %35’ i aştığı 

belirlenmiş ve bina, RİSKLİ BİNA kabul edilmiştir. 
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V. SONUÇ 

Bu çalışmada mevcut binaların risk tespit analizi 01/01/2019 tarihinde yürürlüğü 

giren TBDY-2018 ve 16/02/2019 tarihinde yürürlüğe giren RYTEİE-2019 

yönetmelikleri baz alınarak yapılmıştır. Ayrıca incelenen betonarme bina Sta4CAD 

programında, yığma binalar StatiCAD programında modellenerek risk analizleri 

yapılmıştır. Alanya ilçesinde bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu az katlı 

betonarme ve yığma binalardan oluşmaktadır. Betonarme ve yığma binaların 

RYTEİE-2019 yönetmeliğine göre incelenmesi kapsamında yapının risk analizi 

yapılırken hangi aşamalardan geçtiği, yapıların hangi durumlarda riskli kabul edileceği 

açıklanmıştır.   

İncelenen betonarme binanın risk analizi, mevcut taşıyıcı sistem özellikleri baz 

alınarak yapılmıştır. Binanın mevcut taşıyıcı sistem özellikleri inceleme katından 

alınan röleveler ile belirlenmiştir. İncelenen binanın rölevesi çıkarılarak bina 

geometrisi, tüm kolon, kiriş, perde ve döşeme boyutları belirlenerek bu elemanların 

katlardaki yerleşimi gösterilmiştir. Binanın mevcut projesi olmasına rağmen binada 

yapılan inceleme sonucuna göre mevcut proje ile birebir uyumlu çıkmamıştır. Bu 

sebeple bilgi düzeyi olarak asgari bilgi düzeyi (0,90) seçilmiştir. Kolon ve kiriş ölçüleri 

yerinde kontrol edilmiştir. Yerinde yapılan tespitlere göre kolon ve kiriş birleşim 

bölgelerinde yetersiz pas payı uygulandığı tespit edilmiştir. Binanın duvarlarında 

gözle görülür çatlaklar mevcuttur. Ayrıca balkon saçaklarında korozyondan dolayı 

çatlaklar meydana gelmiştir. Betonarme taşıyıcı elemanların moment kapasiteleri 

hesaplanırken TS 500’ de verilen kurallar göz önüne alınmıştır. Asgari bilgi düzeyi 

katsayısı ile elemanların mevcut malzeme dayanımları çarpılarak elemanların moment 

kapasiteleri hesaplanmıştır. 

Binanın mevcut beton dayanımını belirlemek için inceleme katında bulunan 12 

kolonda tahribatsız yöntemlerle yaklaşık beton dayanımları belirlenmiş, en düşük 

sonucun alındığı 6 kolondan beton numunesi alınmıştır. Beton numune dayanım 
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hesabı her numune için ayrı ayrı hesaplanıp, bulunan değerlerin ortalaması alınmıştır. 

Bu değer 0.85 katsayısı ile çarpılıp mevcut beton dayanım değeri elde edilmiştir. 

Binanın inceleme katı olan zemin katta toplam 16 adet kolon bulunmaktadır. 

Mevcut donatı düzenini belirlemek için 6 adet kolonun donatı tespiti yapılmıştır. Bu 

işlem 3 adet kolonda tahribatsız yöntemlerle, 3 adet kolonda ise kabuk betonu 

sıyrılarak donatı tespiti yapılmıştır. Boyuna donatıların Ø6 çapında nervürsüz demir 

olduğu ve enine donatıların 25 cm aralıkla atıldığı belirlenmiştir. Donatı sıklaştırması 

yapılmadığı görülmüştür.  

Zemin etüt raporuna göre yapının bulunduğu alan TBDY-2018’ e göre ZC yerel 

sınıfına girdiği belirlenmiştir. Bina TBDY-2018 yönetmeliğine göre DD2 deprem yer 

hareketi düzeyine girdiği, zemin taşıma gücü gerilmesi (qt)= 36,14 t/m2 ve zemin yatak 

katsayısı 2024 t/m3 olarak bulunmuştur.  

İnceleme katının ortalama eksenel basınç gerilme değeri, kolon ve perdelerde 

hesaplanan eksenel basınç gerilmelerinin toplamının, katta bulunan toplam kolon ve 

perde sayısına bölünerek bulunmuştur. Hesaplanan değer 0.65fcm sınır değerinden 

küçük, 0,1 fcm değerinden büyük çıkmıştır. Ortalama eksenel basınç gerilme oranı ara 

değer olduğu için interpolasyon yapılarak kat kesme kuvveti oranı bulunmuştur. 

İnceleme katı olan zemin kat deprem yükleri altında risk sınır değerini aştığı için riskli 

bulunmuştur. RYTEİE-2019 4.4.2 maddesine göre binada herhangi bir katın riskli 

çıkması durumunda bina riskli bina kabul edileceği belirtilmiştir. Bu sebeple incelenen 

bina, riskli bina kabul edilmiştir. 

Alanya ilçesi Cikcilli mahallesinde bulunan yığma binanın risk analizi, mevcut 

taşıyıcı sistem özellikleri baz alınarak yapılmıştır. Binanın mevcut taşıyıcı sistem 

özellikleri bodrum ve zemin kattan alınan röleveler ile belirlenmiştir. İncelenen 

binanın rölevesi çıkarılarak bina geometrisi, duvarların yerleşimi, uzunluğu, boşluğu 

ve kalınlıkları belirlenerek bu elemanların katlardaki yerleşimi gösterilmiştir. Duvar 

yüzeyinin bir bölümünün sıvası kaldırılarak yığma duvar malzemesi olarak; bodrum 

katta taş harman tuğla, zemin ve 1. katta harman tuğla, 2. katta düşey delikli tuğla 

kullanıldığı tespit edilmiştir.  RYTEİE-2019 yönetmeliğine göre yığma binalar için 

bilgi düzeyi her zaman asgari bilgi düzeyi seçilmelidir. Bu sebeple binanın bilgi düzeyi 

olarak asgari bilgi düzeyi (0,90) seçilmiştir. Yığma binanın duvar kapasiteleri, asgari 
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bilgi düzeyi katsayısı ile elemanların mevcut malzeme dayanımları çarpılıp 

bulunmuştur. 

Zemin etüt raporuna göre yapının bulunduğu alan TBDY-2018’e göre ZD yerel 

sınıfına girdiği belirlenmiştir. Bina TBDY-2018 yönetmeliğine göre DD2 deprem yer 

hareketi düzeyine girdiği, zemin taşıma gücü gerilmesi (qt)= 23,8 t/m2 bulunmuştur. 

Bina önem katsayısı (1.0) seçilmiştir.  

RYTEİE-2019 7.4.2 maddesine göre yığma binanın herhangi bir katında risk 

sınırını aşan duvarların toplam kesme kuvveti, o katın toplam kat kesme kuvvetinin 

%35’ ini geçmesi durumunda bina riskli ilan kabul edilecektir. İncelen binanın her 

katında risk sınır değer oranı %35’i aştığı belirlenmiş ve bina, riskli bina kabul 

edilmiştir. 

Kentsel dönüşümün merkezinde, bölgelerde bulunan yapı veya yapıların istenen 

düzeyde dayanım ve güvenlik koşullarını sağlayamamaları gelmektedir. Özellikle 

büyük şehirlerde yapıların bir kısmı mühendislik uygulaması almadan kaçak olarak 

yapılmıştır. Mühendislik hizmeti alarak yapılan yapılardan da bir kısmı yeterli 

düzeyde denetim ve kontrol yapılmadan inşa edildikleri için imarlı veya imarsız, 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarak kaçak yapı olarak meydana gelmiştir. Ülkemiz 

bulunduğu coğrafi konumu nedeni ile ciddi risk teşkil eden deprem bölgesinde 

bulunmaktadır. Herhangi bir doğal afet durumunda can ve mal kaybının önüne geçmek 

veya en aza indirgemek için kaliteli malzeme tercih ederek, yeterli denetimler altında 

daha sağlam ve güvenli yapıların yapılması gerektiği anlaşılmıştır. 

Kentsel dönüşüm uygulaması amacına uygun bir şekilde yapıldığında, ülkemizin 

gelişimine, afet esnasında can kayıplarının en aza indirilmesine ve çevresel 

düzelmesine önemli derecede katkı sağlayacaktır. Bu yüzden kentsel dönüşüm tek bir 

bina düzeyinden bölgesel alanlar düzeyine çıkartılmalıdır. Riskli yapıların bulunduğu 

alanlar belirlenmeli ve bu alanlara kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmalıdır. Bu 

sayede riskli yapıların kentsel dönüşüm süreci kısalacak hem de daha çok riskli yapı 

yenilenmiş olacaktır.  

Türkiye’de her şehir aynı kentsel dönüşüm problemlerine sahip değildir. Her 

şehrin ve yörenin kendilerine özgü problemleri mevcuttur. Bu bağlamda yöresel 

sorunlar ve problemler tespit edilmeli; yerel dönüşüm politikaları ve stratejileri 

geliştirilerek çözüme kavuşturulmalıdır.  
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Alanya ilçesinin mevcut yapı stokunun büyük bir çoğunluğu 2000 yılı öncesi 

yapılmıştır. Olası bir deprem durumunda can kayıplarını engellemek amacıyla Alanya 

ilçesinde bulunan 2000 yılı ve öncesinde yapılan binaların risk tespit analizlerinin bir 

an önce yapılması gerekmektedir. İncelenen yapıların risk oranı tespit edilip, risk sınır 

değerini aşması durumunda binalar en kısa sürede yıkılmalı, risk sınır değerini 

aşmadığı durumlarda ise yapılar güçlendirilerek depreme karşı dayanıklı hale 

getirilmelidir. 

Ülkemizde bulunan yapıların depreme karşı dayanımının ve risk durumunun 

belirlenmesi, kalitesiz malzeme kullanımı, mühendislik uygulaması almadan kaçak 

yapılmış olması, projede ve uygulama esnasında yapılan hatalar, denetimlerin yeterli 

olmaması vb. nedenlerden dolayı zorunlu hale gelmiştir.  

Bu çalışma kapsamında, kentsel dönüşüm kavramı tüm hatlarıyla ele alınıp; 

amacı, hedefi, neden yapıldığı, dünyadaki örnekleri, yararları bütün detayları ile 

verilmiş ve mevcut 3 adet binanın risk tespit analizleri incelenerek riskli bina tespitinin 

nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği en ince detayına kadar anlatılmaya çalışılmıştır. 
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