
 
 

 

 

      

KATEGORİ 1 İÇİN TESPİT FORMU 

İşin Sahibi   

Proje Adı   

Yapı Kullanım Amacı   

İl / İlçe  
………………./…………… 

Köy / 
Mahalle ……….. / ……….. 

Ada / Parsel  
…………. /……….. 

Yapı ve Bileşenlerin Özellikleri ve Büyüklükleri Yönünden 

Yapı Bodrumlu   □ Yapı Bodrumsuz    □   
Yapı 1 bodrum (Bodrum kat yüksekliği 3m.'yi geçmeyen) 
ve en fazla 2 katlı  

Yapı en fazla 2 katlı 
 

Evet  □ Hayır  □ 

Bodrum kat dahil toplam yüksekliği 10.5 m'yi geçmeyen 
bina 

Toplam yüksekliği 7.5 m'yi 
geçmeyen bina 

Evet  □ Hayır  □ 

Bina kullanım sınıfı 3, bina önem katsayısı I=1 
  

Bina kullanım sınıfı 3, bina önem 
katsayısı I=1 

Evet  □ Hayır  □ 

Bodrum kat dahil toplam inşaat alanı 500 m2’den az  Toplam inşaat alanı 300 m2’den az Evet  □ Hayır  □ 

Zemin Birimlerinin Özellikleri Yönünden 

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme  
Etüt Raporuna göre yerleşim ve yapılaşmaya uygun alan 
(UA) 

Plana esas rapor yoksa: şişme 
ve/veya yüksek oturma potansiyeli 
bilinen zemin yok, yumuşak / 
gevşek / organik madde içeren 
zeminler yok 

Evet  □ Hayır  □ 

Eğimi %5'i geçmeyen saha   Evet  □ Hayır  □ 

Tabii (dolgu olmayan) zemin/saha  Evet  □ Hayır  □ 

Sağlam, sert kayalar, az ayrışmış, orta sağlam kayalar, ayrışmış-çok çatlaklı zayıf kayalar ve 
sert kil tabakaları 

Evet  □ Hayır  □ 

VS30 dalga hızı 360 m/sn'den büyük Evet  □ Hayır  □ 

Civar Yapılar Yönünden 

Komşu yapılara, yollara ve altyapı şebeke sistemlerine zarar riski yok Evet  □ Hayır  □ 

Yeraltı Suyu Yönünden 

Maksimum yeraltı su seviyesi temel etki derinliği içerisinde değil Evet  □ Hayır  □ 

Çevre Koşulları Yönünden 
Yapı alanı ve yakın çevresinde hidrojeoloji, tabii bitki örtüsü, yüzeysel su rejimi, şev/yamaç 
duraysızlığı, çökme ve yer değiştirme hareketleri sorunları yok 

Evet  □ Hayır  □ 

Yukarıda belirtilen hususların hepsine 'Evet' cevabı verilmiş ise yapıya ait etüt kategorisi  
Kategori 1 olarak belirlenir.  

Etüt kategorisi KATEGORİ 1'dir. 
Evet          
□ 

Hayır  
□ 

Yüklenici Kontrol Mühendisi İdare Onayı 
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