
TARİHİ YAPILARIN  RESTORASYONUNDA  

ZEMİN ARAŞTIRMALARI, YAPI KALİTE VE 

DURUM TESPİTLERİ  

 Çalışmalarımız; 
 

Tarihi Yapıların Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 

    -Jeofizik, Jeolojik ve Jeoteknik Etütler 
    -Zemin Etütleri ve Zemin Sondajları 
 

Tarihi Yapıların Restorasyonunda Yapı Testleri 

Yapı Üzerinde; 

  Donatı ve Paspayı Tespitleri 

  Beton Kalınlık Tespitleri 

  Kırık-Çatlak Tespitleri 

  Boşluk Tespitleri 

  Kablo ve Boru Hatlarının Tespitleri 

  Beton Kalite ve Dayanım Tespitleri 



 

A)  Tarihi Yapıların Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yeraltı katmanlarının lokasyonları, ne durumda oldukları, ne tür jeolojik yapılardan oluştukları, 

katmanların hangi derinlikte olduğu ve kalınlıkları, kayaçların yoğunluğu, elektriğe karşı         

özdirençleri, katmanların sismik hızları ve ortamlar arası ivmeleri, yeraltı suyu derinliği ve      

tabakaların devimsel parametreleri, deprem esnasında sergiledikleri duruşları tespit etmek 

amacıyla yapılan analize zemin etüdü denir. Yapının zemin özelliklerini ortaya koymak için  

jeofizik, jeolojik ve jeoteknik çalışmalar yapılmaktadır. Yöntemler ve kullanılma nedenleri      

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Taşınmaz kültür varlıklarımızdan olan tarihi yapılar taş, tuğla, kerpiç, ahşap gibi yapı      

malzemelerinden yapılmış yığma yapılardır. Tarihi yapıların temelleri genelde ana kayaya   

oturtulmuştur (Süleymaniye camii). Bazen de dolgu üzerine inşa edilmişlerdir (Eminönü Yeni 

Camii). Tarihi yapıların restorasyonunda zemin özelliklerinin ortaya koyulması gerekmektedir.  

Tarihi yapılarda gözlenen önemli yapısal hasarlar (deprem, yangın dışında) zemin oturmalarına 

bağlı gelişen dikeye yakın çatlamalar veya yarılmalar (Patronu Halil Hamamı-II. Bayazıt        

Hamamı), depremlerle ilgili deformasyonlar (Fatih Camii, Ayasofya), şehir altyapı                  

sistemlerinden (temiz ve pis su şebekelerinden sızmalar), tarihi yapıların çevrelerinde yapılan 

yeni        yapılaşmaların oluşturduğu zemin sorunlarıdır.    

 Yöntem Kullanma Neden(leri) 

Sismik Kırılma Boyuna dalga hızının yanal ve düşey değişimi, yeraltı geometrisi,        
tabakalanma durumu, tabakaların deformasyonu/arayüzey                    
topoğrafyalarının belirlenmesi 

Aktif Çok Kanallı Yüzey 
Dalgası Analizi (MASW) 

Zemin ve kayaların sıkılık, katılık ve sertlik durumlarının belirlenmesi 

Yer Radarı Çok sığ yüzeye yakın kırık, çatlak, boşluk, gömülü nesnelerin tespit   
edilmesi 

Elektrik Özdirenç Yeraltı su seviyesi, litolojik değişim durumu, tabakaların deformasyon 
durumlarının belirlenmesi 

Mikrotremör Zemin ve köprünün hakim titreşim frekansları ve büyütme                   
potansiyellerinin belirlenmesi 

Zemin Sondajı veya     
Muayene Çukuru   

Zemin numunesi alınarak zemin yapısının belirlenmesi   
 



Yüzeyde yapay bir kaynak vasıtasıyla oluşturulan boyuna (P-dalgaları) ve enine (S-dalgaları) 

dalgalar yer içinde yansır, kırılır ve tekrar yüzeye dönerek alıcılarda zamanın fonksiyonu olarak 

kaydedilir. Kaydedilen bu varışlar amaca göre analiz edilerek yer içine ait boyuna ve enine   

dalga hızları ve bu hızlara bağlı olarak birçok mühendislik parametresi hesaplanarak, yeraltı      

geometrisi, tabakalanma durumu, arayüzey topoğrafyaları, kırıklı yapılar, litolojik değişim,zemin 

ve kaya kütlesine ait jeoteknik ve sökülebilirlik\kazılabilirlik değerlendirmeleri yapılmaktadır.  

Sismik kırılma verilerinden yeraltının iki boyutlu (2B) boyuna (sıkışma, P-dalgası, Vp) ve enine 

(kayma, S-dalgası, Vs) hız dağılımını ortaya koyularak tomografik görüntüsü elde edilir.  
 

MASW (Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analiz Yöntemi) jeoteknik mühendislik projelerinin değişik 

türleri için 1-B, 2-B ve 3-B’da, yer katılığını veya yumuşaklığını (ground stiffness or softness) 

kesme dalgası (Vs) hızına göre değerlendiren bir sismik araştırma yöntemidir. S-dalgası        

hız-derinlik değişimlerinden yerin sıkılık-katılık profili çıkarılır ve jeoteknik açısından ulusal ve 

uluslararası zemin sınıflamaları referans alınarak çalışılan yere ait jeoteknik zemin sınıflaması 

gerçekleştirilir. Çalışmalarımızdan örnekler aşağıda verilmiştir. 

Sismik Yöntemler (Kırılma ve MASW) 

 



Yer Radarı Yöntemi (Ground Penetrating Radar - GPR)  

Yer radarı yöntemi, yüzeyin sığ derinliklerini araştırmak için kullanılan yüksek frekanslı       

elektromanyetik dalgaları kullanan bir jeofizik yöntemdir. Yüzeye yakın kırık, çatlak, boşluk,   

gömülü nesneler bu yöntem ile oldukça hızlı bir şekilde tespit edilir.Yöntemin kullanımının kolay 

olması ve çok hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında çalışma alanında herhangi bir 

tahribat oluşturmaması, santimetre düzeyinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu (2B) ve üç       

boyutlu (3B) yer altı görüntülemenin yapılabilmesi bu yöntemin en önemli avantajlarıdır. Bu 

yöntemle, yapıların konum ve derinliklerinin daha net belirlenebilmesi, özellikle 3B  görüntüleme 

ile karmaşık yapı bölgelerinde aranan özel yapının kararlaştırılması ve oldukça etkin görüntü ile 

sunulabilmesi özellikleri nedeniyle tüm sığ araştırmalarda, son yıllarda en çok kullanılan jeofizik 

yöntem olmuştur (Annan, 2000). Çalışmalarımızdan örnekler aşağıda verilmiştir. 

 



Elektrik Özdirenç Yöntemi   

Elektrik özdirenç yöntemi yere verilen akımın yer içinde yayılırken yer içi malzemelerinin     

elektrik akımına karşı direnç özelliklerine göre oluşan potansiyel farkın değişiminin ve            

dolayısıyla görünür özdirencin ölçülmesi esası üzerine geliştirilen yöntemdir. Elektrik özdirenç 

uygulamasında temel hedef yeraltı su seviyesinin ve su akış rejiminin belirlenmesi olmakla    

birlikte, kaya kütlelerinin ayrışma dereceleri hakkında oldukça güvenilir bilgi sağlamaktadır. 

Çünkü kaya kütleleri kırıklı, çatlaklı ve gözenekli yapıya sahip olabilir. Bununla birlikte,           

geçirimlilik, nemlilik, tuzluluk, arkeolojik kalıntıların, gömülü nesnelerin ve yeraltı boşlularının 

belirlenmesinde çok etkin ve yaygın kullanılan bir yöntemdir. Düşey elektrik sondajı (DES) ve 

Elektrik Tomografi (ERT) çalışma örneklerimiz aşağıda verilmiştir. 

 



Mikrotremör Yöntemi   

Son yıllarda mühendislik sismolojisi çalışmalarında sıkça tercih edilen mikrotremör ölçüm ve 

değerlendirmesi, dinamik zemin parametrelerinin belirlenmesinde hızlı ve etkili bir yöntem    

olarak bilinmektedir. Mikrotremörler, zamansal olarak 1 saat ve uzaysal olarak 1-2 km çap    

içerisinde çok küçük ve farklı kaynaklardan yayılan sürekli titreşimler olup, genlikleri 0.1 mikron 

ile 1 mikron, periyotları ise 0.05 sn ve 2 sn arasında değişir. Bu titreşimlerin kaynağı yerkürenin 

belli bir eksende dönmesi, gelgit etkisi, jeotermal aktiviteler, yeraltındaki sismik aktiviteler,     

atmosfer etkileri, rüzgâr, trafik, endüstriyel aktiviteler ve diğer bazı insan kaynaklı etkiler olarak 

bilinmektedir. Mikrotremörler kullanılarak zemine ait, zeminin baskın periyodu, zemin             

büyütmesi, kesme dalgası hızı (Vs) ve yumuşak zeminlerin kalınlığının belirlenmesi           

mümkündür. Ayrıca, mikrotremör yönteminden elde edilen hakim titreşim frekans (veya periyot) 

değerleri ile rezonans meydana gelip gelmeyeceği de araştırılmaktadır. Bilindiği gibi dinamik 

kuvvetler altında meydana gelen salınımın oluşturacağı hakim periyot, zemin ve yapıda farklı 

değerler alabileceği gibi aynı ya da yakın değerler de alabilir. Bu durumda, hem zemin hem de 

yapının hakim periyodu ortak olacağından yapıya en büyük kuvvet uygulanmış olur. Çalışmala-

rımızdan örnekler aşağıda verilmiştir.  

 



Zemin Sondajları ve Araştırma Çukurları 

Yapıların zemin birimlerin tanımlanması, litolojik ve mühendislik özelliklerini belirlemek amacı ile 

zemin sondaj kuyuları ve araştırma çukurları açılır, numune alınır, numuneler laboratuvara    

verilerek tespitler yapılır.  Araştırma çukurlarında, zemin veya kaya birimlerin litolojik özellikleri, 

yatay ve düşey yönlerdeki dağılımı, yeraltı suyunun bulunup bulunmadığı gibi hususlarla ilgili 

veri toplanmalı, laboratuvar deneyleri için araziyi temsil edecek yeter sayıda örnekler           

alınmalıdır. Sondajlar, yapı etki bölgesindeki zemin birimlerinin yatay ve düşey yöndeki dağılımı 

ile fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Sondajların bir diğer amacı; 

kuyu içi arazi deneyleri yapılması ve gerekli laboratuvar deneylerinin yapılması için zemini     

karakterize edecek sayıda örselenmiş ve örselenmemiş örnekler alınmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Tarihi Yapıların Restorasyonunda Yapı Testleri 

Bina, köprü, fabrika vb. mühendislik yapılarının sağlamlığı veya projeye uygun imal edilip     

edilmediği, bu yapılara zarar vermeden, hızlı bir şekilde jeofizik yöntemlerle araştırılabilir. Bu 

araştırmalar çok hızlıdır, sonuç hemen verilir. İncelenen betonarme yapıdan bir örnek almaya 

gerek yoktur, dolayısıyla yapıya zarar vermeden sağlamlığı incelenebilir. Karotlar alınarak     

yapılan incelemelerde, sadece karot numunenin alındığı yer incelenmiş olur. Karotun özelliği 

tüm binanın özelliği gibi yorum yapılır. Jeofizik çalışmalarda ise yapının tamamı “cm”            

hassasiyetinde incelenebilir. Yani yapının bir tomografi görüntüsü elde edilmiş olur. Yapılarda 

jeofizik yöntemlerle; donatı ve paspayı tespitleri, kırık-çatlak tespitleri, kablo ve boru  tespitleri, 

boşluk tespitleri, beton kalınlık tespitleri, beton kalite ve dayanım tespitleri yapılabilmektedir. 

Betonarme yapıların donatı, paspayı ve beton kalınlık tespitleri Yer Radarı (GPR) yöntemi ile 

yapılmaktadır. Yüksek frekanslı cihaz kullanılır.  Cihazla yatay yönde ve düşey yönde ölçümler 

alınarak donatı sayısı, yeri, paspayı, çap tespiti tespit edilebilir, profiller birleştirilerek 3 boyutlu 

görüntü elde edilir. Örnek çalışmalarımız aşağıda verilmiştir. 

Betonarme Yapılarda Donatı, Paspayı ve Beton Kalınlık Tespitleri  

 



Yapılarda kırık-çatlak ve boşluk tespitleri Yer Radarı Yöntemi (GPR) ve Sismik Ultrasonik   
Yöntem ile yapılabilmektedir. Örnek çalışmalar aşağıda verilmiştir. 

Beton ve Betonarme Yapılarda Kırık-Çatlak ve Boşluk Tespitleri  

 

Yapı İçerisindeki Kablo, Boru ve Hasırların Tespitleri 

Yapılarda kablo, boru ve hasır tespitleri Yer Radarı Yöntemi ile yapılabilmektedir. Örnek        
çalışmalarımız aşağıda verilmiştir. 

 



Yapı Beton Kalite ve Dayanım Tespitleri 

Yapılarda Sismik Ultrasonik Yöntem ile beton kalite ve dayanım tespitleri yapılabilmektedir. Örnek   

çalışmalarımız aşağıda verilmiştir. 
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