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Endüstriyel Yapı Tipleri 

Soğutma Kulesi Baca Flare 

Ekipman 
Taşıyıcı 
Yapılar 

Kompresör 

Küresel Tanklar 

Kolon 

Yatay Ekipman Drum/Eşanjör Fırın Boru Köprüleri Dapolama Tankları 
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Endüstriyel Yapı Tipleri 
Bina türü yapılar ve Bina türü olmayan yapılar olarak iki ana sınıfa 
ayrılabilir. 
Bina Türü Yapılar; 

• İdari Binalar, Kontrol Binaları, Elektrik Binaları, Depolar, Kompresör Binaları 

Bina Türü Olmayan Yapılar; 

Bina Türü Olmayan ve Benzerlik Taşımayan 

• Drum, Eşanjör, Kolonlar, Reaktör, Kompresör, Pompa, Depolama Tankları 

Bina Türünde Olmayan ancak Benzerlik taşıyan yapılar 

• Boru Köprüleri, Fırınlar, Soğutma Kuleleri 

Yapısal olmayan Elemanlar veya Sistemler 

• Bir yapıda desteklenen ekipmanlar, boru hatlarında destekli kablo kanalları, asma tavanlar, aydınlatmalar vb. 

Endüstriyel yapıların tasarım kriterleri için mevcut yönetmeliklerimizin ağırlıklı olarak bina türü yapılar hakkında 
yönergeler içermesi sebebiyle bina türü olmayan yapılar için genellikle uluslararası yönetmelikler referans 
alınmaktadır.(ASCE,API vs.) 
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Deprem Öncesi 
Unutulmamalıdır ki inşaat varlıkları da yapısal bir ömre sahiptir. 

Türkiye’de ve dünyadaki çoğu ülkede inşaat varlıklarında zamana ve ortam şartlarına bağlı yapısal 
problemler reaktif çözüm yöntemleri ile yönetilmektedir. 

Yapının mevcut durumu ve performansındaki azalmalar ve/veya bozulmalar işletme sırasında veya 
deprem anında istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. 

Endüstriyel tesislerde genel olarak bulunan inşaat varlıklarının periyodik kontrolü ve bakımı için 
sistematik yöntemler geliştirilmelidir.  (Civil-RCM) 

Fotoğraflar: Shell Global Solutions Civil RCM Manual 
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Bozulmalar 
Betonarme yapı elemanlarında, endüstriyel yapıların konumları gereği bozulmalar genellikle ortam koşulları, 
malzeme ve işçilik problemleri sebebiyle olduğu düşünülmektedir. Ana hatlarıyla; 

Durabilite Problemleri: Uygun olmayan ya da yetersiz karışım oranları ve agrega granülometrisi sebebiyle 
meydana gelmektedir.  

Segregasyon Problemleri: Betonun kalıba dökümünde, doğru şekilde yerleştirilmemesi, betonda boşluklu bir 
yapıya ya da ayrışmalara sebep olmaktadır.  

Paspayı problemleri: Demir-kalıp imalatı esnasında, donatıların, dizaynda belirtilen mesafelerin aksine kalıba 
çok yakın konumlandırılmasıdır.  

Dayanım Problemleri: Tüm parametrelerin birleşimi neticesinde tasarımda kullanılan dayanımın azalmasıdır. 

Çelik yapı elemanlarında ise yine tesisin konumu dolayısıyla bozulmalar, atmosferik etkiler, imalat kalitesi ve 
bu tür problemleri sebebiyle oluşan korozyon kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
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Deprem 
• Deprem etkileri, yapı elamanlarında hasarlara neden olmaktadır. 

• Hasar aşamaları ise geçmişteki hasarların yapıdaki etkilerine göre belirlenmiştir.  

• Yapının deprem esnasında gördüğü hasarları tespit etmek mümkün , ancak orta düzey hasarları tespit etmek 
daha zor olarak değerlendirilebilir. 

• Deprem hasar aşamaları eğilme ve kesme hasarının yapıdaki gelişimi olarak özetlenebilir. 

• Hasar seviyeleri bakım periyotlarına göre arşivlenebilir, ve gelişimleri izlenebilir. 

• İnceleme, yapının dışından başlanarak eğer sorun bulunmuyor ise detaylı kontrole devam ederek yapılabilir. 
Dışarıdan incelemede bir sorun bulunmuyor ise yapı incelemesi yapılır. 

• Çatlaklar hasar bulunmuyor ise hasarsız olarak 

• Yönetmeliklerde verilen sınır değerlerinin aşılmasına göre minimum, belirgin, ileri hasar ve göçme bölgesi 
olarak sınıflandırılabilir. 
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Hasar Türleri (Düşey&Yatay Yükler) 
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Tasarım Yaklaşımı 
• Sismik yönetmelikler, yerel ticari ve konut bina inşaatı için geliştirilmiştir ve bir endüstriyel tesisi ile yeterince ilgili 

olmayabilir. 
• Sismik tasarım yaklaşımı, şirketin kendi proje standartlarından farklı olabilir. 
• Sismik tasarım kodu, şirketin kendi standartlarından daha az güvenlikte olabilir. 
• Yönetmeliğe uygunluk, temel sismik tasarım ilkeleriyle çelişen tasarım değişiklikleri gerektirebilir ve daha az güvenli 

bir tasarımla sonuçlanabilir. 
Genel olarak Yaklaşım; 
Süneklik, dayanım ve rijitlik kavramlarına göre değerlendirme yapılmaktadır. Ancak, tasarım yapılırken elastik talebe 
göre tasarım oldukça maliyetli olabilir. Bu nedenle, yapıda hasarın oluşacağını bir miktar kabul ediyoruz.  
Temel amaç yapının hasar mertebesini belirler iken akma sınırını ne kadar geçtiğini öğrenmeye çalışıyoruz. 
• Dayanım 
• Süneklik 
• Sismik Analiz Metotları 
• Kabul Kriterleri 
• İhtiyat 
• Sismik Etkileşim gibi parametreleri dikkate alıyoruz. 
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Deprem Etkileri 
Endüstri yapılarının değerlendirme kriterlerini 3 başlık altında toplayabiliriz. 

İnsan ve Sağlığına olan etkileri  

Yangın, Patlama, Yapı Hasarları, Tehlikeli Maddelerin Yayılımı 

Çevresel Etkileri :  

Depolama Tanklarının Hasarları, Boru Hatlarının Hasarları, Kapalı Kaplı Yapıların Hasarları 

Ekonomik etkileri :  

Güç Kaybı, İtibar Kaybı ve Deprem nedeniyle üretimin durması 

Bu nedenler dikkate alındığında; deprem sonrasında yada mevcut hasar değerlendirmelerinin 
kapsamı ve gerekliliği ile ilgili olarak iki faktörün dikkate alınması gerekmektedir:  
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Mevcut Durumun Yapısal İncelemesi 
• Endüstriyel tesisler eski yönetmelik ve standartlara göre tasarlanmış olabilir. 

• Mevcut tesislerin sismik güvenliğini artırmak amaçlanarak, mevcut tesislerin mevcut 
kod ve standartların gerekliliklerine uygun hale getirilmesi ihtiyacı doğabilir. 

• Mevcut durumun değerlendirilmesinde sadece sismik kriterleri karşılaması değil, aynı 
zamanda yeni tasarım aşamasında da ilgilenilmesi gereken, sismik etkileşim gibi 
problemlerin mevcut durumun değerlendirilmesi ve güçlendirme durumunda da 
dikkate alınmalıdır. 

• Mevcut tesislerde bulunan yapıların sadece daha düşük sismik talep seviyelerine göre 
tasarlanmadığı, aynı zamanda güncel kodlarında bulunan sünek detaylandırma 
hükümlerine uygunluğu kontrol edilmelidir. 

Dolayısıyla mevcut tesislerdeki yapıların uygun süneklik seviyelerine göre 
değerlendirilmesi ihtiyacının arttığı da kabul görebilir. 
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Mevcut Tesislerin Yapısal İncelemesi 
• Değerlendirme kriterleri (stres ve/veya deformasyon limitleri), değerlendirmenin amacına 

bağlı olarak, eşdeğer bir yeni tesis için olanlardan daha fazla veya daha az güvenlikte 
olabilir. 

• Ekipmanların işlevselliği ve sistem etkileşimi ile ilgili ek gereksinimler dikkate alınmalıdır. 
• Mevcut bir yapı üzerindeki yükler zamanla değişmiş olabilir ve değerlendirme gerçek 

yükleri dikkate almalıdır. 
• Herhangi bir değişiklik (ağırlık, çalışma koşulları vb.) değerlendirmeyi etkileyebilir, bu 

nedenle güncel bilgiler kullanılmalıdır. 
• Kalan tasarım ömrünün belirlenmesi 
• Mevcut tesislerin değerlendirilmesinde gerçek malzeme özellikleri dikkate alınmalıdır. 
• Yapısal elemanların bozulması (korozyon, durabilite vb.) gibi mevcut saha gözlemlerinden 

elde edilen bilgiler ele alınmalıdır. 
Özetle, yapının performansının doğru tahmin edilebilmesi için yapının ve malzeme 
özelliklerinin mevcuda en yakın değerleri kullanılmalıdır.  
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Gerekli Saha Çalışmaları 
• Rölöve Çalışmaları 

• Schmidt Test Çekici  

• Yapı ya da Elemanlardan Alınacak Karot Numune Yer Tespiti (Ferroscan Tarama) 

• Beton karot numunesi alımı  

• Betonarme Elemanlarda Sıyırma ve Donatı Tespit İşlemleri  

• Beton içi boşlukların tespiti  (GPR Yapı Tarama) 

• Beton Kalınlık, Pas payı Ölçümleri ve Donatı Ölçümleri,  

• Donatılarda Korozyon Kaynaklı Çap Kayıplarının Belirlenmesi 
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Gerekli Saha Çalışmaları 
• Temel ve temel altı tespiti ( GPR Zemin Tarama) 

• Titreşim Ölçümleri 

• Diklik Ölçümleri ve Koordinat Belirleme  

• Geoteknik ve Jeofizik çalışmalar (Mikrotremör ve MASW) 

• Sismik Tehlike Analizleri ve Sahaya Özel Sprektrum Tasarımı 
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Gerekli Laboratuvar Çalışmaları 
 

• Basınç dayanımı testi 

• Çekme Testleri 

• XRF görüntüleme ile 

• Korozyon Hızı öngörüleri 

• Beton Sülfat Etkisi (atmosferik etki altında)  

• Betonda Karbonatlaşma Etkisi   

• PH Ölçümü 

• Beton Klor Etkisi ve Konsantrasyonu  

• Beton Agrega Türü ve Bileşimi  
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Analiz ve Değerlendirme 
• Yapısal analizler yapılarak yapı yada yapı elemanlarının performans seviyeleri, 

belirlenen performans hedeflerine göre belirlenir. 

• Mevcut yönetmeliklerde endüstriyel yapılara özel kriterler mevcut değildir, ancak 
yönetmeliğimizdeki karşılık deprem düzeyi seviyelerine bağlı olarak oluşturulan bir 
matris ile kullanılabilir. 

Performans Düzeyleri 
Kesintisiz Kullanım (KK) Performans Düzeyi  
Sınırlı Hasar (SH) Performans Düzeyi  
Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi  
Göçmenin Önlenmesi (GÖ) Performans Düzeyi 

Deprem Yer Hareketi Düzeyleri  
DD-1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl)  
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl)  
DD-3 = 50 yılda aşılma olasılığı %50 (tekrarlanma periyodu 72 yıl)  
DD-4 = 50 yılda aşılma olasılığı %68 (tekrarlanma periyodu 43 yıl) 
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Analiz ve Değerlendirme 
Şekildeğiştirmeye Göre Tasarım/Değerlendirme (ŞGTD) yaklaşımında ;  

Öngörülen performans hedefleri ile uyumlu deprem yer hareketleri altında taşıyıcı 
sistemin hesabı yapılır. 

Sünek davranışa ilişkin şekildeğiştirme talepleri ve gevrek davranışa ilişkin dayanım 
talepleri elde edilir.  

Elde edilen şekildeğiştirme ve iç kuvvet, öngörülen performans hedefleri ile uyumlu 
olarak tanımlanan şekildeğiştirme ve dayanım kapasiteleri ile karşılaştırılır. 
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Onarım ve Güçlendirme 
Güçlendirme yapılırken temel amaç,  
• Güçlendirilen yapının kuvvetli yer hareketine maruz kaldığında kabul edilebilir bir şekilde 

performans göstereceğine dair güvence sağlamaktır. 
• Tesis işletimi için kritik olan yapılar belirlenebilir ve iş kesintisini en aza indirmek için bu yapılar 

daha yüksek bir performans standardına göre değerlendirilebilir. 
• Kesintisiz kullanım gerektiren durumlar gözetilerek ciddi maliyetler ortaya çıkabilir. 
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