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STRUCTURAL BEHAVIOR DURING EARTHQUAKES
ABSTRACT
The Kocaeli earthquake that occured on August 17,1999 has caused wide spread damage on structures in
Küçükçekmece, Avcılar and Bakırköy provinces of Istanbul. Küçükçekmece province which is situated in
Seismic Zone I possesses severe risk during a probable earthquake that will occur in the Marmara Region.
Within the framework of a study for suitability for settlement of Küçükçekmece-Sefaköy regions, geological
and geotechnical properties of a total of 13.43 km2 area was investigated. In this study, the local site soil
conditions are classified for the purpose of seismic zonation according to both Turkish Earthquake Code
(TDY) and NEHRP by utilising the data obtained from field and laboratory investigations undertaken in these
regions, and design response spectra based on these two methods are determined. Additionally, spectral
accelerations determined from one dimensional site response analysis are compared with the spectral
accelerations determined from TDY and NEHRP. Seismic zonation maps based on local site soil classification
are produced for Küçükçekmece –Sefaköy regions according to Turkish Earthquake Code and NEHRP.
ÖZET
17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, İstanbul’da özellikle Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Bakırköy gibi
ilçelerde büyük hasarlara yol açmıştır. İstanbul’un ve dolayısıyla da, I. derece deprem bölgesi içinde kalan
Küçükçekmece’nin ciddi bir deprem riski taşıdığı bilinmektedir. Küçükçekmece İlçesi sınırları içinde,
Sefaköy ve Küçükçekmece yerleşim bölgelerinin yerleşime uygunluğunun incelenmesi çalışmaları
kapsamında toplam 13.43 km² lik bir alan jeolojik ve geoteknik olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, arazi ve
laboratuar deneylerinden elde edilen bulgular ışığında yerel zemin koşulları Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne
ve NEHRP’e göre sınıflandırılarak incelenen bölge için her iki yönteme göre tasarım davranış spektrumları
belirlenmiştir. Ayrıca, inceleme bölgesinde yapılan tek boyutlu dinamik davranış analizlerinden belirlenen
spektral ivmeler ile bu spektrum değerleri karşılaştırılmıştır. Sınıflandırma sonucunda elde edilen zemin
sınıfları ve yerel zemin koşullarına göre bölgeleme çalışması yapılmıştır.

1. GİRİŞ
Depremlerin yapılarda yol açtığı hasarların yerel zemin koşullarının değişik etkileri altında
kaldığı bilinmektedir. Bu etkiler genel olarak yapılara depremler sırasında etkiyen atalet
kuvvetleri ve yapı temel zemininde depremler sırasında oluşan sıvılaşma, taşıma gücü kaybı ve
aşırı yerdeğiştirmeler nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklardır. Bu nedenle yapıların inşaasından
önce arazideki temel zeminini oluşturan tabakaların olası bir deprem sırasında göstereceği
davranışın da incelenmesi gerekmektedir. 1970’e kadar dünyadaki yapı şartnamelerinde yerel
zemin koşulları genellikle dikkate alınmamıştır. Son yıllarda elde edilen deprem verilerine ve
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yapısal hasarlardaki gözlemlere dayanarak gerek deprem şartnamelerinde gerekse
mikrobölgeleme çalışmalarında yerel zemin koşullarını dikkate alan çalışmalar yapılmaktadır.
Depremin hasar yapıcı potansiyelinin oluşmasında jeolojik yapı önemli olmakla birlikte
yerel ve noktasal zemin özelliklerinin önemli etkisi olduğu bilinmektedir (Seed ve Idriss, 1969;
Seed vd., 1972; Chang vd., 1994). Zeminlerin dinamik ve statik yüklemeler altında diğer inşaat
mühendisliği malzemelerinden oldukça farklı davranış gösteren malzemeler olmaları ve
zeminlerin geoteknik özelliklerinin bölge içinde farklılıklar göstermesi nedeni ile yerleşime
açılacak yeni alanların yerleşime uygunluk bakımından değerlendirilmesi veya yerleşim
bölgelerinin depremden nasıl etkileneceğinin tanımlanması ve değerlendirilmesi için bu bölgelere
ait jeolojik tanımlamanın yapılması ve yerel zemin koşullarının ayrıntılı bir şekilde etüd edilmesi
gerekmektedir.
Yerleşime uygunluk açısından değerlendirilecek bir bölgedeki yerel zemin koşullarının
incelenmesindeki amaç belirli büyüklük, süre ve frekans içeriğine sahip deprem etkilerine karşı
yerel zeminin göstereceği dinamik tepkinin belirlenmesidir. Yerel zemin özelliklerinin
araştırılmasında her proje sahası için laboratuar ve araziye dayalı deneysel çalışmalar yapılarak,
bu çalışmalar sırasında arazide geçerli olacak yükleme koşullarının dikkate alınması
gerekmektedir. Özellikle depremler sırasında yerel zemin koşullarının oluşan yapısal hasar
üzerinde oldukça önemli etkileri olduğu yakın zamanlarda meydana gelmiş şiddetli depremlerde
yapılan aletsel ölçümlerle ve gözlenen yapısal hasarlarla belirlenmiştir.
Bu çalışmada, Küçükçekmece İlçesi sınırları içinde, jeolojik yapılanma ve zemin
özellikleri bakımından farklı özellikler gösteren Sefaköy ve Küçükçekmece yerleşim
bölgelerinde, yerel zemin koşullarına göre bölgeleme çalışması yapılmıştır. Bu amaçla Yıldız
Teknik Üniversitesi Geoteknik Anabilim Dalı tarafından yürütülen Küçükçekmece ve Sefaköy
yerleşim alanlarının, yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi projesi kapsamında yapılan
sondajlardan ve sismik arazi ölçümlerinden yararlanılarak incelenen bölgedeki zeminler Amerika
Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan yeni binalar ve diğer yapıların depreme dayanıklı tasarım
ve inşaası için uyulması gereken koşulları belirleyen bir yönetmelik olan NEHRP’e ve Türkiye
Deprem yönetmeliği’ne göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca, inceleme bölgesinin bir boyutlu dinamik
davranışı EERA programıyla analiz edilerek, spektral ivmeler belirlenmiştir. Sınıflandırma
sonucunda her iki yönetmelikten elde edilen tasarım davranış spektrumları ile spektral ivme
değerleri karşılaştırılmıştır.
2. İNCELEME ALANININ GENEL JEOLOJİSİ
İncelenen bölgede, birbirinden farklı fiziksel ve mekanik özelliklere sahip formasyonlar
görülmektedir. Bu formasyonlar Bakırköy formasyonu, Güngören formasyonu, Çukurçeşme
formasyonu, Gürpınar formasyonu, Kırklareli formasyonu ve Alüvyon olarak adlandırılmakta ve
inceleme alanında değişik bölge ve derinliklerde görülmektedir.
İnceleme alanında yüzeylenen formasyonlar Kırklareli formasyonu litolojileri ile
başlamaktadır. Trakya formasyonu üzerinde diskordan olarak yer alan Kırklareli formasyonu,
kireçtaşı ve killi kireçtaşlarından oluşmaktadır. Kırklareli formasyonunun üzerinde ise yörede
yaygınca görülen Neojen yaşlı genç çökeller yer almaktadır. İnceleme alanı ve çevresindeki
litolojiler, yeşil renkli, ince-orta ve yataya yakın katmanlı ve yüksek plastisiteli aşırı konsolide
killerden oluşmaktadır. Gürpınar formasyonu olarak adlandırılan bu birimler katı-sert bir zemin
sınıfı niteliği taşımaktadır. Miyosen yaşlı bu birimlerin hemen üzerinde ise hakim litolojisi
kumdan oluşan Çukurçeşme formasyonu çökelleri uyumsuz olarak oturmaktadır. Gri renkli ve
sıkı tutturulmuş bu çökeller yer yer çakıl cepleri ile gri renkli kil ara bantlarını da içermektedir.
Daha üst seviyelere doğru gittikçe kumlu litolojiler yerini organik içerikli killere bırakmaktadır.
Güngören formasyonu olarak adlandırılan bu killer yöresel olarak orta katı-katı, yer yer katı-çok
katı kıvamda ve şişme özelliği gösteren, yataya yakın katmanlı aşırı konsolide kil niteliğindedir.
Bu çökellerin en üst seviyesinde ise kil-kum ara bantlı, maktra’lı killi kireçtaşı-marn
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ardalanmalarından oluşan Bakırköy formasyonu birimleri yer almaktadır. Bakırköy formasyonu
beyazımsı krem renkli, boşluklu kil ara katmanlı, ince-orta tabakalı, bol maktralı killi kireçtaşıdır.
İnceleme alanında yapılan gözlemlerde, Bakırköy formasyonunun orta sert, kırılgan ve boşluklu
olduğu görülmüştür. Küçükçekmece gölü kıyısındaki düzlüklerde ve inceleme alanının
doğusunda ise yer yer alüvyon çökellere rastlanmaktadır. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu,
kalın alüvyon tabakalar, yer yer gevşek kum, yumuşak kil, siltli kil gibi farklı litolojilerden
oluşan, sıvılaşma tehlikesiyle karşılaşılabilen çökellerdir. İncelenen sondaj loglarında bölgede
yer alan alüvyon zeminlerin yer yer yapay dolgu zeminlerle örtüldüğü görülmektedir. İnceleme
alanı içinde karşılaşılan jeolojik birimlerin, arazi ve sondaj çalışmalarından elde olunan bulgulara
dayanarak belirlenmiş genel jeoloji haritası Şekil 1 (Yıldırım ve Savaşkan, 2002)’ de verilmiştir.

Şekil 1. İnceleme alanının jeoloji haritası [4]
3.
KÜÇÜKÇEKMECE
BELİRLENMESİ

BÖLGESİ’NİN

YEREL

ZEMİN

KOŞULLARININ

Küçükçekmece bölgesinde yerel zemin koşullarının belirlenmesi için derinlikleri 15-40m arasında
değişen 64 adet zemin etüd sondajı yapılmıştır. Sondaj kuyuları içinde periyodik aralıklarla
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yapılarak, örselenmiş ve örselenmemiş zemin örnekleri ve
kaya ortamlarından karot örnekleri alınmıştır. Sondajlardan alınan zemin ve kaya örnekleri
üzerinde laboratuar deneyleri yapılarak, arazi zemin yapısını oluşturan formasyonların geoteknik
özellikleri belirlenmiştir [5]. Arazi zemin tabakalarının olası bir deprem sırasındaki davranışını
araştırmak amacı ile jeofizik deneyler ve mikrotremor ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca İstanbul İli
Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı çalışmaları kapsamında,
Küçükçekmece İlçesi ve civarında yapılan, derinlikleri 52m ile 200m arasında değişen 10 adet
sondajda derinlik boyunca PS logging deneyi yapılmış ve kayma dalgası hızları hesaplanmıştır
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[6]. Şekil 2’ de bölgede yapılan 64 adet sondajın, sismik kırılma ve mikrotromer ölçümlerinin
coğrafi konumları gösterilmiştir.

Şekil 2. Bölgede yapılan 64 adet sondajın, sismik kırılma ve mikrotromer ölçümlerinin coğrafi
konumları
3.1. Geoteknik İncelemeler
İnceleme bölgesinde yer alan zeminlerin mukavemet özelliklerini belirleyebilmek için bölgede
yapılan derinlikleri 15 - 40 m arasında değişen toplam 64 adet sondaj ve 36 adet araştırma
çukurundan belirlenen geoteknik veriler aşağıda özetlenmiştir. Sondajlar sırasında belirli
aralıklarla SPT deneyi yapılarak örselenmiş ve örselenmemiş zemin örnekleri alınmıştır. Tablo
1’de ortalama SPT-N sayıları, Tablo 2’de dane çapı dağılımı ve birim hacim ağırlık değerleri
gösterilmiştir. Derinlikleri 3.0 m - 5.5 m arasında değişen araştırma çukurlarından ise, jeolojik
sınırların saptanması, yeraltı suyunun durumu, formasyon litolojisinin tanımı gibi özelliklerin
belirlenmesinde yararlanılmıştır.
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Tablo 1. SPT-N darbe sayıları
Zemin Tanımı
SPT-N darbe sayıları
Dolgu
6-27
Alüvyon
10-40
Bakırköy Formasyonu (killi seviyeler)
İlk 5-10 m de 22-28 sonra >30
Güngören Formasyonu
Yüzeyde 12-20, derinde > 22
Çukurçeşme Formasyonu
Refü
Gürpınar Formasyonu
İlk 5-7.5 m de 13-18, 7.5-15m de 22-28
15 m den sonra Refü
Kırklareli Formasyonu (killi seviyeler)
>26
Tablo 2. Dane çapı dağılımı ve birim hacim ağırlıklar
Zemin Tanımı
Çakıl
Kum
Silt-kil
(%)
(%)
(%)
Dolgu
43
34
23
Alüvyon
3-22
26-85
14-84
Bakırköy formasyonu (killi seviyeler)
0-6
16-97
1-84
Güngören formasyonu
49
51
Çukurçeşme formasyonu
82-84
16-18
Gürpınar formasyonu
0-22
80
32-88

γn
(kN/m3)
17-18
17-18
18-19
17-20
19-20
19-21

Alüvyon, Gürpınar ve Güngören formasyonlarından alınan örselenmemiş numuneler
üzerinde yapılan serbest basınç ve konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) üç eksenli basınç
deneylerinden belirlenen drenajsız kayma mukavemeti (Su) değerleri ve Kırklareli ve Bakırköy
formasyonlarından alınan karot numuneler üzerinde yapılan nokta yükleme ve tek eksenli basınç
dayanımı deneylerinden belirlenen sonuçlar Tablo 3’ de verilmiştir.

Zemin Tanımı
Alüvyon (kil-silt)
Güngören Formasyonu
Gürpınar Formasyonu
Bakırköy Formasyonu
Kırklareli Formasyonu

Tablo 3. Mukavemet parametreleri
Nokta yükleme deneyi
Su
(kPa)
tek eksenli basınç
dayanımı (kPa)
21-61
18 -77
30-80
-

1100-97800
2780-124290

Tek eksenli yükleme
deneyi basınç
dayanımı (kPa)
3900-45600

4. KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ İÇİN YEREL ZEMİN SINIFLARI VE DAVRANIŞ
SPEKTRUMLARI
Depreme dayanıklı tasarım çalışmalarında yerel zemin koşullarının etkisini dikkate alabilmek
için, geçmişteki kuvvetli deprem kayıtları ve yapısal hasar dağılımları ile yerel zemin koşulları
arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak değerlendiren “zemin sınıflandırma sistemleri” geliştirilmiş
ve farklı zemin sınıfları için spektral davranış bağıntıları önerilmiştir. Bu bağıntıları tanımlamak
için ise bazı arazi sismik katsayıları dikkate alınmaktadır.
Depremler sırasında arazi davranışının değerlendirilmesi açısından ve mikrobölgeleme
çalışmaları gibi arazi sınıflandırmalarında kullanılan başlıca kriterler kayma dalgası hızı (Vs),
Standart Penetrasyon Darbe sayısı (N) ve killi zeminler için drenajsız kayma mukavemeti (Su)’dir.
Ancak bazı çok olumsuz zemin koşullarına (göçebilen, sıvılaşabilen zeminler, aşırı hassas killer,
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çok yüksek plastisiteli killer vb.) sahip arazilerin özel olarak dikkate alınarak geoteknik
değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.
Küçükçekmece bölgesinin yerel zemin koşullarına göre bölgelendirilmesi çalışması
kapsamında yerel zemin sınıfları, Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne ve NEHRP (National
Earthquake Hazard Reduction Program)’e göre sınıflandırılarak her iki yöntemden elde edilen
tasarım davranış spektrumları dinamik davranış analizlerinden belirlenen spektral ivmelerle
karşılaştırılmıştır.
4.1.Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne Göre Zemin Sınıflandırma Sistemleri
1998’de yürürlüğe giren Türkiye Deprem Yönetmeliği depreme karşı dayanıklı tasarımlarda yerel
zemin koşullarının etkisini dikkate almak için dört yerel zemin sınıfını göz önüne alarak,
spektrum katsayısı hesabında yerel zemin koşullarına göre seçilecek spektrum karakteristik
peryotları kullanılması öngörülmektedir. Spektrum karakteristik periyotları olan TA ve TB nin
değerleri ise yine yönetmelikte verilen ve yerel zemin sınıflarının belirlenmesinde etkili olan dört
farklı zemin grubuna göre ve en üst zemin tabakası kalınlığına göre belirlenmektedir [7].
Deprem Yönetmeliğine göre zemin grupları belirlenirken çeşitli parametrelere göre
sınıflandırma yapılmaktadır. Bu parametreler Standart Penetrasyon Deneyi sonuçları (N30), kayma
dalgası hızı değerleri, eksenel basınç deneyleri ve kumlu zeminler için relatif sıkılık değerleridir.
Bu sınıflandırma yapılırken, yeraltı su seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 10 m içinde olduğu
durumlarda D grubuna giren zeminler için sıvılaşma potansiyelinin bulunup bulunmadığının saha
ve laboratuvar deneylerine dayanan uygun analiz yöntemleri ile incelenmesi gerekmektedir.
Gruplandırmada, zeminler, en üst tabaka kalınlığına bağlı olarak dört ana zemin sınıfına ayrılır ve
temel tabanı altındaki en üst zemin tabakası kalınlığının 3 m’den az olması durumunda, bir alttaki
tabaka, en üst zemin tabakası olarak göz önüne alınabilmektedir. Türkiye deprem Yönetmeliği
(TDY) ’ne göre zemin sınıflandırılması ve buna bağlı olarak davranış spektrumlarının
belirlenmesi için kullanılan zemin grupları ve tanımlamaları, zemin grubu ve en üst zemin
tabakası kalınlığını dikkate alan yerel zemin sınıfları yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde tablolar
halinde sunulmuş ve yerel zemin sınıfları Z1, Z2, Z3 ve Z4 olmak üzere dört zemin sınıfına
ayrılmıştır [7].
Yukarıda bahsedilen yerel zemin sınıfları dikkate alınarak ve deprem yüklerinin
belirlenmesi için esas alınacak olan ve tanım olarak %5 sönüm oranı için elastik tasarım ivme
spetrumunun yerçekimi ivmesi g ‘ye bölünmesine karşılık gelen spektral ivme katsayısı, A(T)
aşağıdaki gibi belirlenmektedir.
(1)
A(T)=Ao.I.S(T)
Burada;
A0= Etkin yer ivmesi katsayısı,
I= Bina önem katsayısı,
S(T)=Spektrum katsayısı olarak tanımlanmaktadır.
(1) no’lu ifadede geçen etkin yer ivmesi katsayısı A0, ve bina önem katsayısı I, yönetmelikte yer
alan ilgili tablolardan alınacak katsayılardır.
Yukarıdaki ifadede yer alan spektrum katsayısı S(T), ise yerel zemin koşullarına ve bina doğal
peryoduna (T) bağlı olarak verilen aşağıdaki denklemlerden yararlanılarak hesaplanmaktadır.
S(T)=1+1.5(T/TA)
(0<T<TA)
(2a)
(2b)
S(T)=2.5
(TA<T<TB)
S(T)=2.5(TB/T)0.8
(T>TB)
(2c)
Bu denklemlerde yer alan spektrum karakteristik periyotları olan TA veTB ‘ nin değerleri yerel
zemin sınıflarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir [7].
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Tablo 4. Spektrum karakteristik periyotları
TB (sn)
Yerel Zemin Sınıfı
TA (sn)
Z1

0.10

0.30

Z2

0.15

0.40

Z3

0.15

0.60

Z4

0.20

0.90

4.2. NEHRP (A.B.D) Deprem Yönetmeliği
NEHRP (National Earthquake Hazard Reduction Program); Amerika Birleşik Devletleri’nde
yapılacak olan yeni binalar ve diğer yapıların depreme dayanıklı tasarım ve inşaası için uyulması
gereken koşulları belirleyen ve BSSC (Building Seismic Safety Council) tarafından FEMA
(Federal Emergency Management Agency) için hazırlanmış bir yönetmeliktir. Hazırlanan bu
yönetmelikle, özellikle deprem riski yüksek olan bölgelerde inşa edilecek yapıların ve inşa
edilmiş olan yapıların maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirerek, önemli binaların
herhangi bir deprem sırasında veya sonrasında beklenen performanslarını arttırmak
amaçlanmaktadır.
4.2.1. NEHRP’ e Göre Davranış Spektrumlarının Belirlenmesi
Depreme karşı güvenli bir yapı tasarımı için gerekli olan spektral ivme değerlerinin
belirlenebilmesi için kullanılan davranış spektrumlarının oluşturulabilmesi amacı ile Türkiye
Deprem Yönetmeliği’nde benimsenen yaklaşımda olduğu gibi önce o bölgedeki zemin sınıflarının
belirlenmesi gerekmektedir. Bölgedeki zemin sınıflarının elde edilmesinden sonra ise NEHRP
tarafından o bölgenin depremselliğine göre hazırlanmış olan spektral ivme haritalarından o bölge
için geçerli olan kısa peryotlarda öngörülen maksimum anakaya spektral ivme değeri (Ss) ve 1
saniyelik peryotta öngörülen maksimum anakaya spektral ivme değeri (S1) elde edilmelidir. (Ss)
ve (S1) deprem spektral ivme değerleri deterministik veya 50 yıllık bir peryotta %2 aşılma
olasılığı göz önüne alınarak olasılıksal bir yaklaşımla elde edilmiş değerlerdir.
4.2.2 NEHRP’de Zemin Sınıflandırma Sistemi
NEHRP tarafından hazırlanan yönetmelikte daha önceki yıllarda üç olan zemin sınıfı sayısı, 1985
Mexico City Depremi’nden sonra yerel zemin koşullarının etkisinin daha iyi anlaşılması ile
birlikte dört ’e çıkarılmıştır. Daha sonra meydana gelen Loma Prieta Depremi’nden elde edilen
ölçümler ve yapılan çalışmalardan sonra ise yerel zemin koşullarının deprem davranışı üzerindeki
etkisini göz önüne alabilmek için A ’dan F’ e kadar değişen altı zemin sınıfının gerekliliğine
karar verilmiştir. Bu zemin sınıfları
Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5 ’deki zemin sınıfı tanımları, zemin profilinin ilk 30 m’lik derinliği için geçerli
olmaktadır. Bu derinlik içerisinde birbirinden kesin olarak ayrılan zemin tabakaları varsa,
bunların her biri için zemin parametreleri dikkate alınarak ortalama değerler hesaplanmaktadır.
Tablo 5’ de verilen zemin sınıfı tanımlamaları için kullanılan ve zemin özelliklerini yansıtan
kayma dalgası hızı, Vs, standart penetrasyon darbe sayısı N, ve drenajsız kayma mukavemeti Su
parametrelerinin ağırlıklı ortalamaları
aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınıflandırma
yapılmaktadır.
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n

Vs =

∑d
i =1
n

i

(3)

di
∑
i =1 V si
n

N=

∑d
i =1
n

i

(4)

di
∑
i =1 N i

Yukarıdaki ifadelerde di zemin yüzeyinden itibaren 30 m içerisindeki herhangi bir
tabaka kalınlığı, Ni, 100 darbe/ft değerini aşmamak üzere her bir tabakada ölçülen standart
penetrasyon direncidir.
Kohezyonlu zemin tabakalarının sınıflandırılmasında ise plastisite indeksine (PI) göre
bir değerlendirme yapılarak PI<20 olan kohezyonlu zeminlerde ortalama Nch değeri ve PI>20
olan kohezyonlu zeminlerde ise Su hesaplanabilmektedir. Buna göre PI<20 olan kohezyonlu
zeminlerde ilk 30 m içerisinde Nch aşağıdaki şekilde verilmektedir.
m
d
di = ds
(5)
Nch = m s
∑
di
i =1
∑
i =1 Ni
Yukarıdaki ifadede Nch, kohezyonlu zemin tabakalarının Standart Pentrasyon Darbe
sayısı, ds ise zemin yüzeyinden itibaren 30 m içerisindeki toplam kohezyonsuz zemin tabakası
kalınlığıdır. PI>20 olan kohezyonlu zemin tabakalarının sınıflandırılmasında ise ortalama
drenajsız kayma mukavemeti değeri göz önüne alınmakta ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
k
d
di = dc
(6)
SU = k c
∑
di
i =1
∑
i =1 sui
Burada, Sui 250 kPa’ı aşmamak üzere o tabakaya ait drenajsız kayma mukavemeti
değeri, dc ise zemin yüzeyinden itibaren 30 m içerisindeki toplam kohezyonlu zemin tabakası
kalınlığıdır [8].
4.2.3. NEHRP’ de kullanılan Arazi Katsayıları ve Öngörülen Maksimum Deprem için
Düzeltilmiş Spektral İvme Parametreleri
FEMA için hazırlanan NEHRP, tasarım davranış spektral ivme değerlerini elde edebilmek için
farklı geoteknik özelliklere sahip bölgeler için maksimum deprem spektal ivme (Ss ve S1)
değerlerinde yerel arazi koşullarını dikkate alacak şekilde bir düzeltme yapılmasını önermektedir.
Bu düzeltme ise sismik arazi katsayıları olarak adlandırılan Fa ve Fv katsayıları kullanılarak
yapılmaktadır. Böylece, arazi zemin sınıflarına göre düzeltilmiş, kısa periyotlar ve 1 sn’lik
periyotlarda öngörülen maksimum deprem spektral ivme (SMS ve SM1) değerleri aşağıdaki
eşitlikler ile bulunur.

92

Yerel Zemin Koşullarının Depremler Sırasında...
Tablo 5. NEHRP’e Göre Zemin Sınıfları
Zemin
Sınıfı

Zemin Özellikleri

A

Kayma dalgası hızı v s > 1500 m/s olan sert kayalar

B

Kayma dalgası hızı 760 m/s < Vs ≤1500 m/s olan kayalar
Çok sert zeminler ile kayma dalgası hızı 360 m/s < Vs ≤ 760 m/s olan veya standart
penetrasyon değeri N > 50 olan veya drenajsız kayma mukavemeti Su >100 kPa olan
yumuşak kayalar.
Kayma dalgası hızı 180 m/sn< v s ≤360 m/s olan veya standart penetrasyon değeri

C
D

E
F

15< N ≤ 50 olan veya drenajsız kayma mukavemeti 50kPa < Su ≤100 kPa olan katı
zeminler.
Kayma dalgası hızı Vs < 180 m/s olan veya standart penetrasyon değeri N<15
drenajsız kayma mukavemetİ Su < 50kPa olan veya 3 m’den kalın yumuşak kil
tabakası bulunduran zemin profilleri. Yumuşak kil Plastisite indeksi PI > 20, su
muhtevası w ≥ %40 ve drenajsız kayma mukavemeti Su<25kPa olan zeminler olarak
tanımlanır.
Saha araştırma ve değerlendirmeleri gerektiren zeminler
1.Sismik yükler altında çökme veya Potansiyel göçme riskine sahip zeminler
(Sıvılaşabilir zeminler, yüksek hassasiyetli killer, göçebilir zayıf bağlayıcılı zeminler
vs.)
2. Turbalar ve/veya yüksek oranda organik killer (H>3m olan turba veya yüksek
oranda organik killer H= zemin tabakası kalınlığı)
3. Çok yüksek plastisiteli killer (H>8m ve plastisite indeksi PI>75)
4. Çok kalın yumuşak/orta katı kil tabakaları (H>36m)

(7a)
SMS= Fa × Ss
SM1= Fv × S1
(7b)
Fa ve Fv sismik arazi katsayıları A, B, C, D zeminleri için Ss ve S1’ e bağlı olarak
Tablo 6 ve Tablo 7’ de belirtilmiştir. Diğer taraftan Tablo 6 ve Tablo 7’ de de görüleceği gibi E
ve F zemin sınıfları için tasarım davranış spektrumlarının oluşturulması için bu katsayılar
verilmemekte ve sahaya özel dinamik davranış analizinin yapılması önerilmektedir [8].
Tablo 6. Öngörülen maksimum deprem için kısa periyotlarda spektral ivme değerinin ve zemin
sınıfının bir fonksiyonu olarak Fa değerleri
Zemin Sınıfı
A
B
C
D
E
F

Kısa periyotlarda öngörülen maksimum deprem spektral ivmeleri
Ss ≤ 0.25
Ss = 0.50
Ss = 0.75
Ss=1.00
Ss ≥1.25
0.8
1.0
1.2
1.6
2.5
a

0.8
1.0
1.2
1.4
1.7
a

0.8
1.0
1.1
1.2
1.2
a
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1.0
1.1
0.9
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0.8
1.0
1.0
1.0
a
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Tablo 7. Öngörülen maksimum deprem için 1 sn’lik periyotta spektral ivme değerinin ve
zemin sınıfının bir fonksiyonu olarak Fv değerleri
Zemin
1 sn’ lik periyotlarda öngörülen maksimum deprem spektral
Sınıfı
ivmeleri
A
B
C
D
E
F

S1 ≤ 0.1

S1 = 0.2

S1 = 0.3

S1 = 0.4

S1 ≥ 0.5

0.8
1.0
1.7
2.4
3.5
a

0.8
1.0
1.6
2.0
3.2
a

0.8
1.0
1.5
1.8
2.8
a

0.8
1.0
1.4
1.6
2.4
a

0.8
1.0
1:3
1,5
a
a

a: sahaya özel dinamik davranış analizlerinden belirlenmelidir.
4.2.4. Tasarım Spektral İvme Parametreleri ve Deprem Davranış Spektrumlarının
Oluşturulması
NEHRP ’de deneyimler ışığında, tasarım spektral ivme parametrelerinin arazi katsayılarına göre
düzeltilmiş maksimum deprem spektral ivme değerinin 2/3 ile çarpılması ile elde edilmesi
öngörülmüştür. Buna göre kısa peryotlar için tasarım deprem spektral ivmesi (SDS) ve 1sn’lik
peryot için tasarım deprem spektral ivmesi SD1 aşağıdaki denklemlerle tanımlanmıştır.
2
(8a)
SDS= x SMS
3
2
SD1= x SM1
(8b)
3
Kısa peryotlar ve 1saniyelik peryotlar için tasarım deprem spektral ivme değerlerinin
belirlenmesinden sonra deprem davranış spektrum eğrileri (Şekil 3) oluşturulması için aşağıdaki
eşitliklerden yararlanılmaktadır.
S
(0<T<To)
(9a)
Sa = 0,6 × DS × T + 0, 4 × SDS
T0
Sa=SDS
(TO<T<TS)
(9b)
SD1
(T>Ts)
(9c)
Sa =
T
S
S
Burada, To ve Ts peryot değerleri T0 = 0.2 D1 , TS = D1 şeklinde verilmiştir. SDS; kısa
SDS
SDS
periyotlar için tasarım spektral ivmesi, SD1; 1 sn’lik periyot için tasarım spektral ivmesi ve T ise
yapının periyodudur.
5. KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ TASARIM DAVRANIŞ SPEKTRUM EĞRİLERİNİN
BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Küçükçekmece bölgesi için tasarım davranış spektrum eğrilerinin elde edilebilmesi amacı ile
incelenen bölgenin yerleşime uygunluk çalışmaları sırasında yapılan 64 adet sondaj, 30 adet
sismik kırılma deneyi ve sondajlar sırasında elde edilen örselenmemiş numuneler üzerinde
yapılan laboratuar deney sonuçlarından faydalanılarak bölge Türkiye Deprem Yönetmeliği ve
NEHRP zemin sınıflandırma sistemleri kullanılarak yerel zemin sınıflarına göre
bölgelendirilmiştir.
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Şekil 3. NEHRP ’de tasarım spektral ivme parametrelerinin spektrum eğrisi üzerinde gösterimi
5.1. Küçükçekmece Bölgesi’nin Yerel Zemin Koşularının Türkiye Deprem Yönetmeliği
(TDY) ve NEHRP’ e göre Sınıflandırılması
Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne göre inceleme bölgesinde, 64 adet sondajdan elde edilmiş SPT
N darbe sayıları ve bu sondajlardan elde edilmiş drenajsız kayma mukavemeti ve sismik kırılma
deneyi ölçüm noktalarından elde edilmiş olan kayma dalgası hızı sonuçları değerlendirilerek,
zemin grubuna ve en üst zemin tabakası kalınlığına göre yerel zemin sınıflarının Z2 ve Z3 olduğu
belirlenmiştir. TDY’ ye göre sınıflandırmada Z3 bölgesi Z3-1 ve Z3-2 olarak ikiye ayrılmıştır.
Z3-2 olarak adlandırılan bölge Z3 yerel zemin sınıfının koşullarını sağlamakta ancak sıvılaşma
potansiyeli açısından riskli ve yer yer kayma alanları içermektedir. NEHRP’ e göre yerel zeminin
sınıflarının belirlenmesi sırasında ise Türkiye Deprem Yönetmeliği’ nde uygulanan yönteme
benzer şekilde her bir sondaj için SPT N darbe sayısı, sismik kırılma deneyi yapılmış noktalardaki
kayma dalgası hızları ve laboratuar deneylerinden elde edilmiş olan drenajsız kayma mukavemeti
sonuçları değerlendirlerek altı farklı zemin sınıfından (A, B, C, D, E, F) uygun olanı seçilmiştir.
NEHRP’ e göre incelenen bölgede yerel zemin sınıflarının C,D ve F sınıflarına girdiği
belirlenmiştir. Her iki yönteme göre elde edilen zemin sınıfları GIS (Geographical Information
System) programı kullanılarak bölgelendirilerek Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilmiştir.
Yapılan bölgeleme çalışması sonucunda, Z2/C bölgesi Bakırköy formasyonunun büyük
bir kısmında ve Kırklareli ve Gürpınar formasyonunun bir kısmında yer almaktadır. Z2/D bölgesi
Alüvyon hariç diğer formasyonların belli kısımlarında yer almaktadır. Z3-1/D bölgesi Gürpınar
formasyonunda ve alüvyonun küçük bir kısmında yer almaktadır. Z3-2/F bölgesi ise sıvılaşma
riski yüksek olan Alüvyon zeminin büyük bir kısmında ve yer yer kayma alanları içeren Gürpınar
formasyonunda yer almaktadır.
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Şekil 4. Yerel Zemin Sınıflarının Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne göre (TDY) bölgelenmesi

Şekil 5. Yerel Zemin Sınıflarının NEHRP’e göre bölgelenmesi
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5.2. Küçükçekmece Bölgesi için Tasarım Davranış Spektrumlarının Türkiye Deprem
Yönetmeliği’ne ve NEHRP’ e Göre Belirlenmesi
Küçükçekmece Bölgesi’nin yerel zemin koşullarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiş
yerel zemin sınıfları kullanılarak Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne göre ve
NEHRP’ e
göre tasarım davranış spektrumları belirlenmiştir.
Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne göre tasarım davranış spektrumlarının elde edilmesi
için Küçükçekmece bölgesi I. Derece deprem bölgesi olarak alınarak spektral ivme katsayısı A(T)
ve yerel zemin sınıfına bağlı olarak spektrum karakteristik peryotları (TA, TB) değerleri
belirlenmiş, spektral ivme katsayısının hesabında kullanılan bina önem katsayısı (I) tüm bölge
için I=1 olarak kabul edilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan
“Earthquake Risk Assessment for Istanbul Metropolitan Area, Final Report 2002” de NEHRP B
zemin sınıfı için 0.2 s ve 1.0 s de spektral ivme ve pik ivme değerleri deterministik ve
probabilistik olarak belirlenmiştir. Probabilistik yaklaşımla 0.2 s ve 1.0 s için belirlenen spektral
ivme değerleri 50 yıllık bir peryotta %2 aşılma olasılığına göre hesaplanmıştır. İnceleme bölgesi
olan Küçükçekmece İlçesi’nde NEHRP ’ye göre tasarım davranış spektrumlarının belirlenmesi
için gerekli (Ss) ve (S1) değerleri Tablo 8’de verilmiştir. Anakaya pik ivme değerleri probabilistik
olarak 50 yılda %2 ve %10 aşılma olasılığı için sırasıyla 0.40 – 0.50 (g), 0.30 – 0.40 (g) ve
deterministik olarak ise 0.30 – 0.40 (g) olarak belirlenmiştir [9].
Tablo 8. Deterministik ve Probabilistik Ss ve S1 Değerleri
Probabilistik

Deterministik

Ss

1.50g

0.80g

S1

0.60g

0.40g

5.3 Küçükçekmece Bölgesi için Tasarım Davranış Spektrumlarının Dinamik Davranış
Analizi ile Belirlenmesi ve Türkiye Deprem Yönetmeliği ve NEHRP ile karşılaştırılması
Yerel zemin koşullarına göre tasarım davranış spektrumlarının elde edilmesi ve yapı tasarımında
bu etkileri dikkate alabilmek için tek boyutlu dinamik davranış analizleri yapılmıştır. Bu amaçla
arazi ve laboratuar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak bölgenin dinamik olarak
davranışı EERA (Bardet vd. 2000) programı ile analiz edilmiştir. İstanbul’u ve Marmara
Bölgesi’ni etkileyecek ve bölgedeki sismik aktiviteye göre olması olasılığı en yüksek deprem
seneryosu olarak JICA, Main Report, 2002’de belirtilen dört senaryo fay modelinden biri olan
Model A fayı’ndan kaynaklanacak olan deprem seçilmiştir [10]. 119 km uzunluğundaki bu fay
yanal atımlı ve inceleme bölgesine uzaklığı 13 km ve senaryo depremin moment magnitüdü
Mw=7.5’ dir. İnceleme bölgesinin faya uzaklığı, beklenen depremin büyüklüğü göz önüne
alınarak Campell [1997] azalım ilişkisi kullanılarak anakaya pik ivme değerleri belirlenmiştir.
İnceleme bölgesi üç kısma ayrılarak, bu kısımların faya uzaklığına göre anakaya ivme değerleri
0.35(g), 0.34(g), 0.32(g) olarak belirlenmiş ve analizlerde kullanılmıştır. 64 adet sondajda zemin
profillerine göre EERA programı yardımıyla (senaryo depremi özelliklerine göre) zemin yüzünde
oluşacak deprem hareketi özellikleri belirlenmiştir.
Yapılan dinamik davranış analizleri sonucunda belirlenen spektral ivme değerleri Z2/C,
Z2/D, Z3-1/D ve Z3-2/F bölgelerinde Türkiye Deprem Yönetmeliği’nden ve NEHRP’den elde
edilen tasarım davranış spektrumları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sırası ile Şekil 6,
Şekil 7, Şekil 8’ ve Şekil 9’ da gösterilmiştir.
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Z2/C
2
NEHRP(Deterministik)
NEHRP(Probabilistik)
Z2(TDY)

1.8

Spektral ivme(g)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

4

5

Peryot, T (s)

Şekil 6. Z2/C Bölgesi için Tasarım Davranış Spektrum Eğrileri

Z2/D
2
NEHRP(Deterministik)
NEHRP(Probabilistik)
Z2(TDY)

1.8

Spektral ivme(g)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

4

Peryot, T (s)
Şekil 7. Z2/D Bölgesi için Tasarım Davranış Spektrum Eğrileri
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Z3-1/D
2
NEHRP(Deterministik)
NEHRP(Probabilistik)
Z3(TDY)

1.8

Spektral ivme(g)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

4

5

Peryot, T (s)
Şekil 8. Z3-1/D Bölgesi için Tasarım Davranış Spektrum Eğrileri

Z3-2/F

2.00
1.80

Z3(TDY)
F

Spektral ivme(g)

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0

1

2

3

4

5

Peryot, T (s)
Şekil 9. Z3-2/F Bölgesi için Tasarım Davranış Spektrum Eğrileri
Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de Küçükçekmece Bölgesi için belirlenmiş Z2/C, Z2/D ve
Z3-1/D yerel zemin sınıfları göz önüne alınarak elde edilmiş tasarım davranış spektrum
eğrilerinden de görüleceği gibi TDY’ ne göre I. derece deprem bölgesi için öngörülen 0.4 etkin
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ivme katsayısı değerine göre çizilen spektrum eğrileri ile NEHRP’e göre 50 yılda %2 aşılma
olasılığı için probabilistik yaklaşımla belirlenen spektrum eğrilerinin platoları çakışmaktadır.
Diğer taraftan NEHRP’e göre deterministik yaklaşımla belirlenen spektrum eğrileri gerek TDY ve
gerekse NEHRP’e göre probabilistik yaklaşımla belirlenmiş olan spektrum eğrilerinin oldukça
altında kalmaktadır. Şekil 9’ da ise, Z3-2/F bölgesi için NEHRP’e göre davranış spektrum eğrisi
çizilmemiş, burada deterministik olarak yapılmış dinamik davranış analizlerinden elde edilen
spektral ivme değerlerinden ortalama bir spektrum eğrisi geçirilmiştir. Bu spektrum eğrisinde
SDS=1.2 ve SD1=0.69 olarak belirlenmiştir. Üç bölgede de hesaplanan spektral ivme değerleri
küçük peryot değerlerinde (0.1 - 0.4s) TDY’ de ve NEHRP’de belirtilen sınır değerleri
aşmaktadır.
İncelenen bölge için NEHRP’ e göre yapılan bölgeleme sonucunda elde edilen C, D
yerel zemin sınıfları için belirlenen tasarım davranış spektrum parametreleri (SDS ve SD1) ve F
yerel zemin sınıfı için dinamik davranış analizinden elde edilen tasarım davranış spektrumundan
belirlenen tasarım davranış spektrum parametreleri Tablo 8’ de verilmiştir.
Tablo 8. NEHRP’ e göre Tasarım Davranış Spektrum Parametreleri
Deterministik
(NEHRP)

Probabilistik
(NEHRP)

Dinamik Analiz
(Deterministik)

Bölge

SDS

SD1

SDS

SD1

SDS

SD1

C

0.576

0.373

1.00

0.52

-

-

D

0.629

0.427

1.00

0.60

-

-

F

-

-

-

-

1.2

0.69

6. SONUÇLAR
Bu çalışmada, Küçükçekmece ve Sefaköy yerleşim bölgelerinin yerleşime uygunluk açısından
değerlendirilmesi çalışması kapsamında yapılan bütün arazi ve laboratuar çalışmaları ışığında
Küçükçekmece ve Sefaköy yerleşim bölgelerinin yerel zemin koşulları Türkiye Deprem
Yönetmeliği’ne ve NEHRP’e göre sınıflandırılarak, yerel zemin koşularına göre
bölgelendirilmiştir. İncelenen yerleşim alanları, yapılan bölgeleme çalışması sonucunda, TDY’ ne
göre Z2, Z3-1 ve Z3-2 olmak üzere üç alt bölgeye ayrılmıştır. TDY’ ne göre Z3-2 olarak
adlandırılan bölgenin sıvılaşma potansiyeli açısından riskli ve yer yer kayma alanları içerdiği
ancak Z3 yerel zemin sınıfının koşullarını sağlamakta olduğu görülmüştür. NEHRP’ e göre
yapılan bölgeleme sonucunda ise incelenen bölge C,D ve F olmak üzere üç farklı bölgeye
ayrılmıştır.
Yerel zemin koşullarının geoteknik özelliklerindeki değişiminin dinamik davranışa
etkisini incelemek için ise arazi ve laboratuar deneylerinden elde edilen veriler EERA
programıyla değerlendirilerek, bölgenin tek boyutlu dinamik davranış analizleri deterministik
yaklaşımla yapılmış ve spektral ivme değerleri belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise
sınıflandırma sonucunda belirlenen yerel zemin sınıfları için her iki yönetmeliğe göre tasarım
davranış spektrumları belirlenmiş ve dinamik analiz sonucunda belirlenen spektral ivme değerleri
ile karşılaştırılmıştır. Z3-2/F bölgesi için dinamik davranış analizlerinden elde edilen spektral
ivme değerlerinden ortalama bir spektrum eğrisi geçirilerek SDS=1.2 ve SD1=0.69 olarak
belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda, TDY’ de I. derece deprem bölgesi için
belirtilen 0.4 etkin yer ivme katsayısı ile belirlenen spektrum eğrisi ile NEHRP’e göre incelenen
bölgede probabilistik olarak 50 yılda %2 aşılma olasılığına göre belirlenen spektrum eğrisinin
platolarının çakıştığı görülmüştür. NEHRP’e göre deterministik yaklaşımla belirlenen spektrum
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eğrilerinin ise hem TDY hem de probabilistik yaklaşımla belirlenen spektrum eğrilerinin altında
kaldığı belirlenmiştir.
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