20
Geoteknik
Deprem Mühendisliği

Halk bina yönetmeliklerini güçlendirme ve afet
yönetimi için açık bir biçimde planlar ifade etme
girişimini arzu etmeden önce büyük bir deprem
meydana gelmelidir.
Stanford Üniversitesi’nde jeoloji profesörü olan Richard H.
Jahns’in 1971 Sylmar depremi felaketinden iki yıl önce
California’da profesyonel bir konferansta konuşmasından.

Dünyanın birçok bölgesi sismik olarak aktif olup, yıkıcı depremlere maruz
kalmaktadır. Halkı deprem kökenli aşırı hasardan ve yaralanmadan korumak amacıyla
bu alanlarda jeologlar, sismologlar, geoteknik mühendisleri, yapı mühendisleri ve
diğerleri beraber çalışırlar.
Geoteknik deprem mühendisliği geoteknik mühendisliğinin bu gibi konuları
ele alan bir koludur. Çoğunlukla 1964’de iki depremin sonucu olarak başlayan çok genç
bir bilim dalıdır. Bunlar, kuzey Amerika’da kaydedilen en büyük deprem olan Alaska
depremi ile daha küçük fakat çok önemli olan Niigata (Japonya) depremidir. Sonraki
depremler ilgiyi, fonu ve sonuçta geoteknik deprem mühendisliği ilgili bina
yönetmeliklerini kamçılamıştır.
20.1 DEPREMLER
Deprem Kaynakları
Depremlerin çoğu, yerküre içindeki kuvvetler nedeniyle anakaya içinde büyük
ani yerdeğiştirme sonucu gelişirler. Bunlar tektonik depremler olarak bilinir ve hareketler
faylar boyunca meydana gelir (Bölüm 2’de faylar tartışmasına bakınız). Bu
yerdeğiştirme, faydan dışarı doğru yayılan şok dalgaları üretir. Bazen sadece fayın çok
kısa parçası hareket eder ve bu hareketler küçüktür. Bu nedenle, orta halli bir deprem
üretirler. Diğer zamanlarda, fayın çok daha büyük bir parçası hareket eder (bazen
yüzlerce kilometre ve daha fazla yerdeğiştirerek, belki birkaç metrelik atımla) güçlü ve
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yıkıcı depremlere yol açarlar.
Bir fay boyunca kayma hareketi odak veya içmerkez olarak adlandırılan bir
noktada başlar; sonra fayın belirli bir alanı üzerinde yayılır. Odak tipik olarak yer
yüzeyinden 5 ile 50 km (3 – 30 mil) aşağıda olmakla birlikte, 600 km kadar derinde de
olabilir. Dışmerkez odağın hemen üzerinde yer yüzeyindeki noktadır. Bununla birlikte,
faylar nadiren düşeydir. Bu yüzden, dışmerkez genellikle fay izinden bir miktar uzakta
olur.
Depremler volkanik depremler (volkanların püskürmesi ile ilgili), patlama
depremleri (yeraltı nükleer denemeleri ile üretilenler gibi) ve çöküntü depremleri (yeraltı
maden ocakları, büyük heyelanlar ve diğer kaynaklardan) dahil, diğer kaynaklardan da
ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bunlar tektonik depremlerden daha az önemlidir ve
genellikle önemli hasara yol açmazlar. Bu nedenle, hemen hemen bütün gayretimizi
tektonik depremler üzerine yoğunlaştırırız.
Şiddet ve Büyüklük
Sistematik çalışma sağlamak için, elimizde depremlerin şiddetini ifade etmeye
yönelik bazı yöntemlerin olması gerekir. Çoğunlukla iki yaklaşım kullanılır: şiddet ve
büyüklük.
Bir depremin şiddeti belirli bir bölgedeki etkilerinin değerlendirilmesidir.
Büyük depremlerin şiddeti küçük depremlerinkinden daha büyük olup, dışmerkeze
yakın gözlemciler daha uzak olanlardan daha büyük şiddeti yaşarlar. Kullanılmakta
olan birkaç şiddet ölçeğinin hemen hemen hepsi roma rakamı olarak ifade edilir.
A.B.D.’nde en popüler olanı Tablo 20.1’de gösterilen Değişkenmiş Mercalli Şiddet
Ölçeğidir.
Şekil 20.1’de hasar incelemelerinden ve kişisel görüşmelerden derlenmiş bir
şiddet haritası görülmektedir. Bu gibi haritalar yararlı bir deprem kaydı sağlar ve çok
önce meydana gelmiş depremler için bile yapılabilir.
Sismografların (depremleri ölçen aletler) gelişimi sismologlara depremleri
değerlendirmek için daha objektif ve nicel yöntemler kullanmayı olanaklı hale
getirmiştir. Bu da büyüklük ölçeklerinin gelişimine yol açmıştır. Charles Richter (bir
sismolog) belirli bir sismograftan toplanan verilere dayandırılarak, genellikle Richter
büyüklüğü olarak adlandırılan ilk büyüklük ölçeğini geliştirmiştir (Richter, 1935).
Richter ölçeği daha sonraları tanımlanan cisim dalgası büyüklüğü (Mb), yerel
büyüklük (ML), yüzey dalgası büyüklüğü (Ms) ve moment büyüklüğü (Mw) ile daha
geliştirilmiştir. Bunların tümü küçük depremler için benzer sonuçlar vermekle birlikte,
büyük olanlar için oldukça farklı olabilir. Örneğin, Mw = 9,2 veya Ms = 8,6
büyüklüğündeki 1964 Alaska depreminin Mb büyüklüğü sadece 6,5 idi.
Bir depremin büyüklüğü, açığa çıkan enerji miktarının bir ölçüsüdür.
Büyüklük ölçeğinde bir artış ile enerjide otuz kat artışı (bazen iddia edildiği gibi on kat
değil) temsil eden, logaritmik bir parametredir. Böylece, 7 büyüklüğündeki bir deprem
5 büyüklüğündeki bir depremden 900 kat daha güçlüdür. Tablo 20.2’de Kuzey
Amerika’da olanlar ve geoteknik deprem mühendisliği üzerinde önemli bir etkisi
olanlara vurgu yapılmış olarak, seçilmiş büyük depremlerin büyüklükleri verilmiştir.
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Tablo 20.1 1931 Değişkenmiş Mercalli Ölçeği’nin (MMI) kısaltılmış şekli (Bolt, 1993).
Şiddet
(MMI)

I
II
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Tanımlama

Birkaç kişi tarafından hissedilir.
Özellikle üst katlarda dinlenme halindeki fertler tarafından hissedilir, hassas
şekilde asılı duran nesneler sallanabilir.
Bina içindeki ve üst katlardaki şahıslarca hissedilebilir. Çoğu insanlar bunun bir
yer sarsıntısı olduğunu fark etmeyebilir. Park etmiş araçları sarsabilir.
Sarsıntılar, yakından geçen ağır bir kamyon hissi verir.
Gündüz bina içindeki pekçok kişi ve dışarıda bulunan az sayıda insan
tarafından hissedilir. Uykudakilerin bazılarını uyandırır. Tabaklar, pencereler,
kapılar tıkırdar, duvarlardan kırılma sesine benzer sesler gelir. Sarsıntılar binaya
çarpan ağır bir aracınkine benzer; park etmiş araçlar önemli derecede sarsılır.
Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, uykudakilerin pekçoğu uyanır,
tabak ve pencereleri kırabilir, desteksiz nesneler dengesini kaybeder, sarkaçlı
saatler durabilir; ağaçlarda, direklerde uzun nesnelerde örselenme.
Herkes tarafından hissedilir ve çoğu insanları korkutacak kadar şiddetlidir; bazı
ağır mobilyalar hareket eder, seyrek de olsa duvardan sıva dökülmeleri gözlenir,
hafif hasar oluşturur.
İyi yapılmış yapılardaki hasar ihmal edilebilir derecede; ortalama yapılar için azorta derecede hasar söz konusu, kötü yapılmış veya tasarlanmış yapılarda fazla
hasar, baca yıkılmaları; sürücüler tarafından hissedilir.
Özel olarak tasarlanmış yapılarda az hasar; ortalama yapılarda bazan göçmeye
varan ileri derecede hasar; kötü inşa edilmiş binalarda ağır hasar. Bacaların,
fabrika raflarının, kolonların, anıtların ve duvarların devrilmesi söz konusu.
Ağır mobilyalar tepetaklak. Az miktarda kum ve çamur fışkırmaları. Kuyularda
su seviyesinde değişim. Seyir halindeki araçların sürücülerini etkileyebilir.
Özel olarak tasarlanmış yapılarda orta derecede hasar, çelik yapılarda çekülden
sapmalar. Orta büyüklükteki yapılarda büyük hasar ve kısmi göçük, binaların
temelinden oynatılması. Yerde yarıklar ve yeraltı nakil hatlarında kırılma.
Sağlamca inşa edilmiş ahşap yapıların tamamen yıkılması, çoğu yığma ve çelik
yapıların temelinden yıkılması, demiryolu raylarının eğilmesi. Yerde önemli
büyüklükte yarıklar ve nehir kıyılarında ve dik yamaçlarda önemli heyelanlar.
Kum ve çamur kaynamaları, nehir yamaçlarına su sıçraması.
Çok az bina ayakta kalabilir, köprülerde yıkılma, demiryolu raylarında ileri
derecede bükülmeler. Yerde geniş yarıklar. Yeraltı hatları tamamen devre dışı.
Yumuşak zeminde kaymalar ve arazi hareketleri.
Afet derecesinde hasar, nesnelerin havaya fırlatılması. Yapıların pratikte
tamamen yıkılması. Zemin yüzeyinde dalgaların görülmesi. Görüş alanı ve
seviyesinde değişimler.
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Şekil 20.1 1952 Kern County (California) depremi için Değişkenmiş Mercalli şiddetleri. Buna eşşiddet haritası da denir (U.S. Coast and Geodetic Survey).
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Tablo 20.2 Seçilmiş bazı depremlerin özellikleri (Kramer, 1996; Bolt, 1993; Algermissen, 1983 ve
diğer kaynaklardan uyarlanmış).
Büyüklük
ve şiddet
MS = 8.6, 8.4, 8.7;
Mb = 7.2, 7.1, 7.4
XI, XI, XII
(tahmin)

Can
kaybı
Birkaç

Mw = 7.9
X
(tahmin)
Mw = 7.8
X
(tahmin)
MS = 7.7
Mb = 6.8
IX
(tahmin)
MS = 8.3
Mw = 7.9
XI

1

Tarih

Yer

1811
ve
1812

Missouri

1857

California

1872

California

1886

Güney
Carolina

1906

California

1925

California

MS = 6.5
IX

13

1933

California

MS = 6.3
IX

120

1940

California

MS = 7.1
X

9

27

Açıklama
New Madrid Depremleri; iki aydan kısa
bir süre içinde üç büyük deprem;
Mississippi Nehri’nde seicheler; 1906 San
Francisco depremi ile yaklaşık aynı
büyüklükte olmasına rağmen çok daha
geniş bir alanda hissedildi; Boston’da
hissedildi; Virginia’da Thomas Jefferson’ı
uykudan uyandırdı.
Fort Tejon Depremi; San Andreas fayı
üzerinde bilinen en büyük deprem; yüzey
kırığı 400 km ve 9 m atım.
Owens Valley Depremi.

110

A.B.D.’nin doğu kıyısında kayıtlara geçen
en kuvvetli deprem; yaygın sıvılaşma
oluşumu; Charleston’da kapsamlı hasar.

700

Büyük San Francisco Depremi; A.B.D.’nde
yoğun nüfuslu bir bölgeyi vuran ilk
büyük deprem; San Andreas Fayı’nda 430
km yüzey kırığı ve 7 m atım; hasarın çoğu
sonra çıkan yangınlardan.
Santa
Barbara
Depremi;
Sheffield
Barajı’nda sıvılaşma yenilmesi; A.B.D.
bina yönetmeliklerinde sismik tasarım için
ilk yaptırımların konmasını sağlamıştır.
Long Beach Depremi; büyük yapısal
hasar; özellikle okulların çok zarar
gördüğü depremde çok sayıda çocuk
ölmüş ve yaralanmıştır; başta okullar
olmak üzere bina yönetmeliklerinde daha
önemli sismik tasarım şartları getirilmiştir.
Imperial Valley Depremi; Imperial Fayı
boyunca büyük atımlar (bkz. Şekil 20.15);
mühendislik amaçlı ilk önemli ivme
kaydı.
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Tablo 20.2 Seçilmiş bazı depremlerin özellikleri (devam)
Büyüklük
ve şiddet
MS = 7.1
Mw = 7.3
X

Can
kaybı
28

2230

Alaska

MS = 8.3
Mw = 9.5
X
Mw = 9.2
MS = 8.6
Mb = 6.5
X

1964

Japonya

MS = 7.5

26

1971

California

MS = 6.2
ML = 6.4
X

65

1985

Meksika

MS = 8.1
IX

9500

1989

California

63

1994

California

1995

Japonya

MS = 7.1
Mw = 6.9
ML = 7.0
IX
MS = 6.8
Mw = 6.7
ML = 6.4
IX
Mw = 6.9
X

Tarih

Yer

1959

Montana

1960

Şili

1964

131

Açıklama
Hebgen Lake Depremi; bir nehrin önünü
keserek büyük bir göl oluşuna neden olan
büyük bir heyelan meydana gelmiştir;
faylanma bir rezervuarda toprak baraj
gövdesini aşan seiche oluşturmuştur. Bkz.
Şekil 20.16.
Tüm dünyada kaydedilen en büyük
deprem.
Good Friday Depremi; Kuzey Amerika’da
meydana gelen en büyük deprem;
sıvılaşmadan
dolayı
büyük
hasar;
depremle tetiklenen heyelanlar (bkz. Şekil
20.18); tsunami.
Başta Niigata olmak üzere kapsamlı
sıvılaşmadan dolayı büyük hasar (bkz.
Şekil 20.9, 20.10 v 20.17); sıvılaşma ile ilgili
araştırmaların başlangıcı.
Sylmar Depremi; bir toprak dolgu
barajında sıvılaşma (bkz. Şekil 20.8); çok
sayıda yapısal yenilme; çok sayıda barajın
iyileştirilmesini ve bina yönetmeliklerinin
gözden geçirilmesini sağlamıştır.
Dışmerkez
Pasifik
Kıyısı
ötesinde
olmasına rağmen, 360 km uzaktaki Mexico
City’de kötü zemin koşullarından dolayı
çok hasar meydana gelmiştir.
Loma Prieta Depremi; sıvılaşma (bkz.
Şekil 20.6 ve 20.7); yapısal göçmeler; yerel
zemin koşullarının önemini ortaya
koymuştur.

61

Northridge
Depremi;
daha
önce
bilinmeyen bir fay üzerinde meydana
gelmiştir; 20 milyar dolarlık hasar.

5300

Hyogo-Ken Nabu Depremi; Kobe’de çok
büyük hasar; sıvılaşma; heyelanlar; istinat
duvarlarında ve metro istasyonlarında
hasar; 100 milyar dolardan fazla zarar.

Geçmiş depremlerin çalışılması ilginç ve bilgilendirici olmasına rağmen,
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potansiyel gelecek depremler için tasarım yapmak zorundayız. Çin gibi yüzlerce veya
binlerce tarihsel kayıtlara sahip alanlarda gelecek aktivite için potansiyel büyük ölçüde
geçmişteki olaylara dayandırılabilir. Ne yazık ki, Kuzey Amerika’da çok az kayıtlı veri
mevcuttur. Bu nedenle, fayların jeolojik çalışmaları gibi ikincil kanıtlar ile ilaveler
yapmak durumundayız.
Bir fayın, yeni depremler üretebilme yeteneğine sahip olduğuna inanılıyorsa
diri olduğu söylenebilir. Ölü faylar hareketsiz olduğu düşünülen faylardır. Jeologlar bir
fayın diri olup olmadığını fay ile yerdeğiştirmeye uğrayan tabakaların yaşını çalışarak,
deprem dışmerkezlerinin kayıtlarını inceleyerek, yüzey topoğrafyasını ve diğer
yöntemleri çalışarak belirler. Normal projelerde, eğer bir fay Holosen devri içinde (son
11000 yıl) hareket etmemiş ise, tipik olarak ölü kabul edilir. Nükleer santrallar gibi
kritik projeler için standart çok daha yüksektir.
Diri faylar üzerinde jeologlar ve sismologlar, makul olarak oluşması
beklenebilen en büyük maksimum güvenilir deprem ve genellikle bir yüz yıllık
tekrarlanma aralığına karşılık gelen maksimum olası depremi belirlerler. O zaman,
alışılagelen mühendislik tasarımları bu sonuçlardan birine dayandırılabilir. Daha kritik
projelerin tasarımı genellikle potansiyel deprem aktivitesinin daha ayrıntılı
değerlendirilmelerine dayandırılır; bu tasarımlarda genellikle sismik tehlike analizi
olarak adlandırılan istatistiksel bir yaklaşım kullanılır.
Deprem Kökenli Tehlikeler
Depremler birçok farklı şekillerde tehlikelere neden olabilir. Geoteknik
mühendislerinin ilgi alanındakiler aşağıdakileri kapsar:






Yer sarsıntısı – belirli bir tasarım deprem ile belirli bir bölgede oluşan ivmeler
Sıvılaşma – belirli zeminlerde ani dayanım kaybı
Yüzey kırılması – yer yüzeyini kesen yerde bir fay boyunca kalıcı deformasyon
Diğer kalıcı yer deformasyonları – faylardan uzakta oluşanlar
Tsunamiler ve seicheler – su kütlelerinde deprem kökenli dalgalar.

Bu tehlikeler aşağıdaki bölümlerde tartışılmıştır.
2.2 YER SARSINTISI
Geoteknik mühendisleri depremler esnasındaki yer sarsıntısının şiddeti, süresi
ve dalga biçimi ile oldukça ilgilidir. Belirli bir bölgede şiddet genellikle pik ivme
açısından (1g = yer çekimi ivmesi = 9,8 m /s2 olduğu yerde) “g” birimiyle ifade edilir.
Örneğin, 1994 Northridge Depremi 1,82g kadar büyük yer ivmelerine neden olmuştur
(CDMG, 1994b). Pik ivme ve Değişkenmiş Mercalli şiddeti arasında kaba bir ilişki
olmakla birlikte, süre gibi başka faktörlerin de dikkate alınması gerekir.

Yer Hareketi Yayılımı

688
Bir depremle salıverilen enerji, kırılma zonundan dışa doğru yayılırken pik
ivmeler (ses dalgaları genliklerinin kaynaklarından daha uzağa giderken azaldığı gibi)
azalır. Sismologlar bunu atenasyon (sönüm) olarak adlandırır.
Sönüm derecesi deprem kaynağından olan mesafeye, anakayanın enerji
soğurma özelliğine ve diğer faktörlere bağlıdır. Örnek olarak Şekil 20.2’deki şiddet
haritalarını 1906 San Francisco ve 1811-1812 New Madrid depremleri için
karşılaştırınız. Her ikisi de aynı büyüklüğe sahip olmasına rağmen, doğu A.B.D.
eyaletlerindeki anakaya batıdakinden çok daha az enerji soğurmaktadır. Bu yüzden,
New Madrid Depremleri çok daha geniş bir bölgede hissedilmiştir.

Şekil 20.2 1906 San Francisco ve 1811 New Madrid depremlerinin atenasyonları arasında
karşılaştırma. Gölgeli alanlar Değişkenmiş Mercalli ölçeğine göre V ve üzeri şiddete işaret eder
(veriler Stearns ve Wilson, 1972 ve Steinbrugge, 1970’den).
Çok sayıda atenasyon denklemi geliştirilmiştir. Anakayadaki farklılıklar
nedeniyle, bu denklemler genellikle sadece belirli bir coğrafi alan için uygundur. Boore
vd. (1993) A.B.D. batısındaki depremler için aşağıdaki denklemi geliştirmiştir:

log(amax / g )  0,038  0,216( M w  6)  0,777 log R  0,158GB  0,254GC
R  d 2  z12
Burada:
amax/g = yer yüzeyindeki pik yatay yer ivmesi

(20.1)

(20.2)
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M w = Moment büyüklüğü
d = fay izine en yakın mesafe (km)
z1 = odak derinliği (km) (bilinmiyorsa, 5 km tutucu bir değerdir)
GB , GC = Tablo 20.3’de verilen ampirik katsayılardır.
Tablo 20.3 (20.1) eşitliği için GB ve GC katsayıları (Boore vd., 1993).
Saha sınıfı
A
B
C

Üst 30 m’de kesme dalgası hızı
> 750 m/s
360 – 750 m/s
180 – 360 m/s

GB

GC

0
1
0

0
0
1

Kesme dalgası hızı altta bulunan zeminlerin rijitliğini yansıtır ve özel arazi
deneyleri ile belirlenebilir.
Toro vd. (1995) orta ve doğu A.B.D. eyaletlerindeki depremler için farklı bir
denklem geliştirmiştir:
R
ln( amax / g ) kaya  2,20  0,81( M W  6)  1,27 ln R  0,11 max (ln
,0)  0,0021R (20.3)
100
Burada:

(amax / g ) k aya= anakayadaki pik yatay ivme
M w = moment büyüklüğü
R  d 2  9,32 (km)
d = fay izine en yakın mesafedir (km).
(20.3) eşitliğindeki dördüncü terim parantez içindeki iki sayıdan en büyüğünü
kullanır.
Boore ve Toro denklemlerinin ikisi de Şekil 20.32’de çizilmiştir. Eğer lokal
faylar için güvenilir veya maksimum olası depremleri ve bu faylardan proje sahamıza
olan mesafeyi bilirsek, pik ivmeyi tahmin etmede bu gibi denklemleri kullanabiliriz.
Deprem dalgaları zemin içinde farklı biçimde seyahat eder. Bu yüzden, altında
zemin bulunan sahalarda yer sarsıntısı, altında kaya bulunanlardan farklıdır. Örneğin,
altında derin yumuşak zemin çökelleri bulunan sahalar 1989 Loma Prieta Depremi
sırasında sert zeminler veya kaya üzerinde bulunan yakın sahalardan iki ile üç kat
daha büyük pik yer ivmeleri üretmiştir (Seed vd., 1990). Bu depremde çöken I-880
Cypress Otoyolu viyadüğünün bir kısmı yumuşak zeminler üzerine oturtulmuşken,
sert zeminler üzerine oturtulan aynı tasarımın bitişik kısımları çökmemişti. Başka bir
örnek, Meksika’daki 1985 Michoacan depremidir. Dışmerkezden 350 km mesafede
Mexico City’deki hasar, çok daha yakındaki diğer şehirlerden çok daha kötü idi. Bu
fark, Mexico City altındaki derin yumuşak kil çökellerinden dolayı idi. Bu etkiye
değinen karmaşık analizler mevcuttur; Şekil 20.4, yaklaşık olmakla birlikte, basit bir
ilişki sunmaktadır. Bu diyagram, (20.3) eşitliğinden hesaplanan anakaya ivmelerini
ayarlamada kullanılabilir.
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Şekil 20.3 A.B.D.’nin doğu ve batı bölgelerindeki depremler için pik yatay yer ivmesinin atenasyonu
(Boore vd., 1993; Toro vd., 1994). Boore eğrileri odak derinliği 5 km olan depremlere ve B türü
zeminlere dayalı olup, zemin yüzeyindeki ivmeleri temsil eder. Toro eğrileri kayadaki ivme içindir.

Şekil 20.4 Kayadaki pik ivmenin yer yüzeyindeki pik ivmeye yaklaşık olarak dönüştürülmesi. İçi
gölgeli kutular 1989 Loma Prieta ve 1985 Meksika depremlerinde yumuşak zemin sahalarında
gözlenen ilişkilere ve hesapla bulunan ilişkilere işaret eder (Seed vd., 1976; Idriss, 1990).
Yer Tepkisi
Yapı mühendisleri sismik tasarımları uygulamak için deprem hareketleri
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hakkında bilgilere gereksinim duyarlar. Sıradan yapılar için tasarım deprem hakkında
sadece az bilgi gerektiren basitleştirilmiş bir analiz kullanırlar. Bu analizler, geoteknik
mühendisliğinden herhangi bir girdi olmaksızın, tümüyle yapı yönetmeliklerindeki
verilere dayandırılabilir. Uniform Building Code’da anlatılan yöntem de, eğer geoteknik
mühendisi zemin profilinin basit bir değerlendirmesine dayandırılan bir arazi katsayısı
(S) verirse, yapı mühendislerinin daha düşük tasarım deprem kuvvetleri kullanmasına
izin verir (ICBO, 1997).
Büyük ve önemli projeler için yapı mühendisleri, geoteknik mühendisinden
daha detaylı girdi gerektiren çok daha karmaşık sismik analizler kullanır. Bu genellikle
Şekil 20.5’de gösterildiği gibi bir tepki spektrumu biçiminde sağlanır. Bu gibi çizimler,
hem tasarım yer hareketlerinin frekans içeriğini hem de ivmelerini yansıtır; yapı
mühendislerine farklı doğal frekanslı yapıların depreme nasıl tepki vereceğini
belirlemede yardımcı olur. Örneğin, yer hareketleri ile rezonansa giren doğal frekanslı
yapılar bu gibi frekanslarda olmayan yapılardan çok daha büyük ivmelere maruz
kalırlar.
Geoteknik deprem mühendisleri, tepki spektrumları geliştirmek için sismik
veriler ve arazi zeminlerinin dinamik değerlendirmelerini kullanır. Daha fazla bilgi için
Kramer’a (1996) bakınız.

Şekil 20.5 Tipik bir tepki spektrumu. Bu grafik, belirli bir doğal periyod ve sönümleme özelliğine sahip
bir yapısal elemandaki ivmeyi temsil eder. Bu durumda en büyük ivmeler doğal periyodu yaklaşık 3
saniye olan yapılarda meydana gelir (Housner, 1970).
20.3 SIVILAŞMA
Sıvılaşma, bir deprem gibi dinamik yükleme etkisine maruz kalan kohezyonsuz
zeminlerde kesme dayanımının hızlı biçimde kaybıdır. Bazen kesme dayanımı hemen
hemen sıfıra düşerken, diğer zamanlarda sadece normal değerden daha düşük bir
değere düşer. Her iki durumda, sıvılaşma birçok yenilme türüne yol açar. Bu yüzden,
değerlendirilmesi geoteknik deprem mühendisliğinin en önemli yönlerinden biridir.
İki çeşit sıvılaşma vardır:
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 Akma sıvılaşması zemindeki statik kesme gerilmeleri sıvılaşmış zeminin kesme
dayanımını aştığı zaman meydana gelir. Bu genellikle zeminde büyük ve ani
kayma hareketlerine yol açar.
 Devirsel hareketlilik statik kesme gerilmeleri sıvılaşmış kesme dayanımından biraz
az olduğu zaman meydana gelir. Fakat, statik artı dinamik gerilmeler sıvılaşmış
kesme dayanımından daha büyüktür. Bu, genellikle akma sıvılaşması kadar ciddî
olmayan artışlı kesme hareketlerine neden olur. Ancak, yine de önemli bir hasarın
kaynağı olabilir.
Sıvılaşmaya (Şekiller 20.6 ve 20.7’de gösterildiği gibi) yerden fışkıran sıvılaşmış
kumdan meydana gelen kum kaynamaları eşlik edebilir. Eğer kum kaynamaları
gözlenirse, sıvılaşmanın oluştuğundan emin oluruz.

Şekil
20.6
Oakland
Limanı’ndaki (California)
TIR terminalinde 1989
Loma Prieta Depremi
sırasında meydana gelen
kum
kaynamaları
(Earthquake Engineering
Research Center Library,
University of California,
Berkeley,
Steinbrugge
Collection).

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, sıvılaşma kökenli birkaç yenilme tipi
gözlenmiştir:
 Heyelanlar – Eğimli zeminde statik kesme dayanımı, genellikle statik kesme
gerilmelerinden sadece biraz büyüktür. Bu nedenle, sıvılaşma nedeniyle kesme
dayanımındaki kayıp kolaylıkla bir heyelana neden olabilir. Bu gibi yenilmeler
yamaçlar ve şevler ile toprak barajlarda meydana gelmiştir (bkz. Şekil 20.8).
 Yanal yayılmalar – Sıvılaşma, nehir kenarlarına veya diğer benzer topoğrafik
yerlere bitişik hemen hemen düz zeminde büyük yatay hareketlere de neden
olabilir.
 Temellerin taşıma gücü yenilmesi – Yapı temelleri, bunları destekleyen zeminde
kesme gerilmelerine neden olur ve eğer zemin sıvılaşırsa taşıma gücü yenilmesine
maruz kalırlar. Bu tip dramatik yenilmeler Şekil 20.9 ve 20.10’da gösterildiği gibi
1964 Niigata Depremi’nde meydana gelmiştir.
 Gömülü yapıların yüzmesi – Tanklar, boru hatları ve yeraltı tüp geçitleri gibi
yeraltı yapılarının birim ağırlığı çevre zemininden daha düşüktür; eğer zemin
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sıvılaşırsa yukarı doğru yüzebilirler. Örneğin, Niigata depreminde çevre zemin
sıvılaştığı zaman, yeraltı betonarme pis su arıtma tankı yukarı doğru yüzmüş,
sonunda zemin yüzeyi üzerinde 3 m’de durmuştur (Seed, 1970).
 Binaların ve diğer yapıların batması – yerüstü yapıları (özellikle yüzeysel temeller
üzerinde mesnetlenenler) sıvılaşan zemin içine batabilirler.

Şekil
20.7
Marina
Green’de (San Francisco,
California) 1989 Loma
Prieta Depremi sırasında
meydana gelen kum
kaynaması. Yeşil alanın
altındaki zemin bir hidrolik
dolgudur
(Earthquake
Engineering
Research
Center Library, University
of California, Berkeley,
Steinbrugge Collection).
Şekil 20.8 Aşağı San
Fernando Barajı. Bu toprak
baraj
gövdesindeki
zeminler 1971 Sylmar
Depremi
(California)
sırasında
sıvılaşmıştır.
Baraj
hidrolik
dolgu
yöntemi (bkz. Bölüm 6 ve
15) ile inşa edildiğinden,
sıvılaşmaya
duyarlı
gevşek, doygun, kumlu
zeminleri içermiştir. Barajın
sol kısmı rezervuar içine
kaymış, geride kretin
sadece 1,5 m’lik kısmı
kalmıştır.
Bu
barajın
yenilmesiyle, hidrolik dolgu
yöntemi ile inşa edilen
diğer birkaç barajın da
yeniden inşası gündeme
gelmiştir.
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Şekil 20.9 Niigata’da (Japonya) bu apartman binalarının altındaki zemin 1964 yılında sıvılaşarak
taşıma gücü yenilmelerine (bkz. Bölüm 17) neden olmuştur. Yenilmenin çok yavaş olduğu belirtilmiş;
binalar da çok sağlam ve rijit olduğundan, eğildikleri halde yıkılmamışlardır. İç kısımlarda çok az
hasar meydana gelmiş, kapı ve pencereler eğilmeden sonra bile çalışır durumda kalmıştır. Bina
sakinleri daha sonra dışarı dış duvar üzerinde yürüyerek çıkmışlardır (Earthquake Engineering
Research Center Library, University of California, Berkeley, Steinbrugge Collection).
Fiziksel Süreçler
Geoteknik mühendisleri, Alaska ve
Japonya’da 1964 depremlerini takiben
yoğun
sıvılaşma
çalışmalarına
başlamıştır.
Bu
çalışmalar,
büyük
depremleri takiben arazi değerlendirmesi
ve özel devirsel yükleme aletleri
kullanarak
laboratuvar çalışmalarını
içermektedir. Bu çalışmaların sonucu
olarak, şimdi bu olgunun arkasındaki
fiziksel süreçleri çok daha iyi anlıyoruz;
böylece,
gelecekteki
depremlerde
sıvılaşmaya meyilli zemin koşullarını
daha iyi saptayabiliriz.
Sıvılaşma
sadece
aşağıdaki
kriterlerin hepsi karşılandığı zaman
meydana gelir:





Zemin kohezyonsuzdur
Zemin gevşektir
Zemin suya doygundur
Deprem yeteri kadar şiddetli ve uzun
süreli yer hareketi üretir
 Yer hareketi zeminde drenajsız
koşullara neden olur.

Şekil 20.10 Niigata’da (Japonya) bu apartman
binasının altındaki zemin 1964 yılında
sıvılaşarak taşıma gücü yenilmesine ve
oturmaya neden olmuştur (Earthquake
Engineering Research Center Library, University
of California, Berkeley, Steinbrugge Collection).
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Kohezyonsuz zeminde kohezyon (c) sıfırdır. Başka bir deyişle, bu zeminler kesme
dayanımlarının tamamını sürtünme ve partiküller arası bağlanmadan elde ederler.
Çoğu kumları ve çakıllar ile plastik olmayan bazı siltler bu kategoride yer alırlar.
Zeminlerin diğer sınıfı kohezyonlu zeminler şeklinde adlandırılır ve c > 0’dır. Kohezyonlu
zeminler sıvılaşmaz.
Kohezyonsuz zeminler gevşek olduğunda [yani, düşük bir rölatif sıkılığa (DR)
sahip oldukları zaman], devirsel yükleme şartları altında sıkışma eğilimi gösterirler.
Titreşimli sıkıştırma aletinin bu zeminlerde çok etkin olmasının nedeni budur (bkz.
Bölüm 6). Eğer zemin suya doygun değilse, bu sıkışma kolayca oluşur. Bununla
birlikte, eğer zemin suya doygunsa (S=%100), boşluk suyunun bir kısmının katı
partiküller sıkışamadan önce kaçması gerekir.
Hidrolik iletkenlik (k) çok yüksek ise, yeterli miktarda su kaçar ve zemin
sıkışır. Bu durum, Bölüm 13’de drenajlı koşul olarak adlandırılan durum olup, çakıllarda
mevcuttur. Ancak, eğer hidrolik iletkenlik düşük; yükleme oranı da hızlı ise (yani, bir
deprem söz konusu ise), su yeteri kadar hızlı akamaz ve drenajsız koşul meydana gelir.
SW ve SP kumlarının çoğunda durum budur ve bu durum bazı SM ve ML zeminlerde
(Vaid, 1994; Finn vd., 1994; Singh, 1994) ve bazı çakıllarda da meydana gelebilir
(Hynes, 1994; Evans ve Zhou, 1994). Daha ince taneli zeminler devirsel yükleme altında
kolayca sıkışmaz ve genellikle biraz kohezyonlu dayanıma sahiptirler. Bu yüzden,
burada dikkate alınmamışlardır.
Bu zeminlerde drenajsız koşullar baskın olduğu zaman, sıkışmaya çalışan
partiküllerin sıkıştırma etkisi aşırı boşluk suyu basınçlarına neden olur. Sarsıntının her
bir çevrimi bu aşırı boşluk suyu basınçlarına ekleme yapar. Eğer deprem yeteri kadar
şiddetli ve uzun süreli ise, bu basınçlar çok yüksek olabilir ve sıvılaşmaya yol açabilir.
Bölüm 13’de Mohr-Coulomb dayanım eşitliği aşağıdaki gibi yazılmıştı:

s  c     tan  

(20.4)

Bu denklemi (10.32) ve (10.36) eşitlikleri ile birleştirmek ve c  = 0 koymak
suretiyle (çünkü tartışmadaki zeminler kohezyonsuzdur) aşağıdaki eşitlik elde edilir:

s  (  u h  u e ) tan  

(20.5)

Burada:

s = kesme dayanımı

 = toplam gerilme

u h = hidrostatik boşluk suyu basıncı
u e = ilave boşluk suyu basıncı
c  = efektif kohezyon
  = efektif sürtünme açısıdır.
Böylece, deprem esnasında aşırı boşluk suyu basıncı artarken kesme dayanımı
azalır. Büyük olasılıkla sıfıra düşer.
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Değerlendirme
Sıvılaşma araştırması, zeminlerin sıvılaşmaya hassaslığını değerlendirme
yöntemlerini de ortaya koymuştur. Bu yöntemlerin çoğunda deprem yüklemesini
devirsel gerilme oranı (  dev  z, 0 ) bakımından tanımlayan devirsel gerilme yaklaşımı
kullanılır. Burada,

 dev : devirsel kayma gerilmesi ve  z, 0 : ilk düşey efektif gerilmedir.

Bu yöntemde, belirli bir tasarım deprem için sahada beklenen devirsel gerilme oranı
değerlendirilir ve bu değer sıvılaşmaya neden olmak için gerekli olan değerle
karşılaştırılır. Bu değerlerin ikisi de birçok faktöre bağlıdır; bunları belirlemek için çok
ayrıntılı araştırmalar ve analizler kullanılabilir. Ancak, birçok proje için basitleştirilmiş
analiz (Seed vd., 1985) yeterlidir. Tartışmamızı bu basitleştirilmiş analizler ile sınırlı
tutacağız.
Zeminde tasarım depremin neden olduğu devirsel gerilme oranı aşağıda
basitleştirilmiş formül kullanılarak hesaplanabilir (Seed ve Idriss, 1971):

  dev 
a 
 ,   0,65 max z, 0 rd
g  z0
  z 0  dep

(20.6)

Burada:

( dev  z, 0 ) dep = depremin neden olduğu devirsel gerilme oranı
a max g = yer çekimi ivmesinin pik yatay yer ivmesine oranı

 z 0 = ilk düşey toplam gerilme

 ,z 0 = ilk düşey efektif gerilme
rd = gerilme azaltma faktörüdür (Şekil 20.11’den).

Şekil 20.11 (20.6) eşitliğinde
kullanılan gerilme azaltma faktörü
(rd). Genellikle “ortalama” eğri
kullanılır (Seed ve Idriss, 1971).
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a max g ’nin tasarım değeri; tasarım depremin büyüklüğüne, bu depremin
proje sahasından uzaklığına ve saha tepki etkilerinin bir değerlendirmesine göre
belirlenir.
Sıvılaşmaya neden olmak için gerekli devirsel gerilme oranı birçok faktöre
bağlıdır. Bununla birlikte, basitleştirilmiş analizde sadece aşağıdakiler dikkate alınır:
 Rölatif sıkılığı yansıtan Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) veya Konik
Penetrasyon Deneyi (CPT) direnci. Sıkı zeminler sıvılaşmaya çok daha dirençlidir.
 Ya ince tane yüzdesi (yani, #200 elekten geçen yüzde) veya D50 (ortalama tane
boyutu) olarak ifade edilen tane boyu dağılımı. Yüzde 5’den daha az ince taneli
zeminler, sıvılaşmaya karşı çok hassastır. Eğer yüzde 5’den daha fazla ince tane
mevcut ise, sıvılaşma direnci çok daha büyük hale gelir.
 Süreyi yansıtan deprem büyüklüğü. Uzun süreli depremler daha büyük olasılıkla
sıvılaşmaya neden olur.
Bu yöntem başlangıçta önemli depremler geçiren ve sıvılaşma hikayesi bilinen
sahalardan elde edilen SPT verileri kullanarak geliştirilmiştir. Şekil 20.12 bu sahalar için
sıvılaşmış olanları içi dolu semboller ile, sıvılaşmamış olanları içi boş semboller ile
temsil eden devirsel gerilme oranlarını göstermektedir. Böylece, bu çizim üzerindeki
eğriler, sıvılaşabilir ve sıvılaşamayan zeminler arasındaki ampirik bölünmeleri
göstermektedir. Bu şekli kullanırken, arazideki N değerini (3.2) eşitliğini kullanarak
(N1)60 değerine ayarlamayı unutmayınız.
Şekil 20.12 SPT’ye dayandırılmıştır. Çünkü, hemen hemen mevcut verilerin
tümü bu biçimdedir. Buna rağmen, SPT hatalar içerir ve bu nedenle çok doğru bir
deney değildir (bkz. Bölüm 3’deki tartışma). Konik penetrasyon deneyi (CPT) daha
güvenilir ve daha doğrudur; daha iyi sıvılaşma tahminleri sağlar. Ne yazık ki, sıvılaşan
sahalara ait çok az deprem öncesi CPT verisi mevcuttur. Bu yüzden, uygun eğriler
geliştirmek çok güçtür.
Şekil 20.13, CPT sonuçlarından sıvılaşmayı değerlendirmede kullanılabilir.
Laboratuvar deneylerine ve teorik analizlere dayandırılır; SPT tabanlı eğriler ile
oldukça iyi uyum sağladığı görülmektedir. Bu şekli kullanmak için, (3.4) eşitliğini
kullanarak arazi qc değerlerine örtü tabaka yükü düzeltmesi uygulamak gereklidir.
Böylece, qc1 değerlerine dönüştürülmüş olur.
Bir zeminin sıvılaşmaya duyarlılığı depremin süresine de bağlıdır. Uzun süren
depremler daha fazla aşırı boşluk suyu basıncı üretirler ve bu nedenle daha büyük
olasılıkla sıvılaşmaya neden olurlar. Ayrıca, düşük magnitüdlülerin süreleri daha kısa
iken, yüksek magnitüdlü depremlerin sürelerinin daha uzun olma eğiliminde
olduklarının farkında olarak, bu etki için ayarlama yaparız. Şekil 20.12 ve 20.13’deki
 dev  ,z 0 değerleri, tipik olarak 7,5 magnitüdlü bir depremin süresi için ayarlanmıştır.
Diğer magnitüdler için, bu değerleri (20.7) eşitliği ve Şekil 20.14’ü kullanarak
ayarlayınız.

  dev 
 
 ,    dev

, 
  z0 
  z 0  M 7,5

(20.7)
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Şekil 20.12 7,5 büyüklüğündeki
depremde oluşan devirsel gerilme
oranı ile SPT (N1)60 değeri ve ince
tane yüzdesi arasındaki ilişki.
Üstteki diyagram ince tane
yüzdesi 5 veya daha az olan
zeminler için; alttaki ise ince tane
yüzdesi 5’den büyük zeminler
içindir
(Seed
vd.,
1985)
ASCE’den
izin
alarak
kullanılmıştır.
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Şekil 20.13 Temiz kumlarda
sıvılaşma için 7,5 depremiyle
oluşan devirsel gerilme oranı ile
CPT direnci ve tane boyu ilişkisi
(Mitchell ve Tseng, 1990,
Assessment of Liquefaction
Potential by Cone Penetration
Resistance: H. Bolton Seed
Memorial Symposium, May
1990, BiTech Publishers Ltd. adlı
kaynaktan uyarlanmış ve izin
alarak kullanılmıştır).
Geoteknik mühendislerinin çoğu Şekil 20.14’deki Seed ve Idriss eğrisini
kullanır. Halbuki, daha sonraki araştırmalar düşük magnitüdlü depremler için bunun
aşırı tutucu olabileceğini ve yüksek magnitüdlü depremlerde tutucu olamayacağını
belirtmektedir (Arango, 1996). Ambraseyes’in eğrisi daha doğru olabilir.
Hangi magnitüdün kullanılacağı açık değildir. Bununla birlikte, yaklaşık 6,5’in
altındaki magnitüdler için ML’yi ve daha büyük magnitüdler için MS’yi kullanmak
mantıklı görünmektedir.
Sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısı aşağıdaki gibidir:

  dev 
 , 
  z0 M
F
  dev 
 , 
  z 0  dep

(20.8)

Bu analize göre, her ne zaman F < 1 olursa sıvılaşma meydana gelecektir.
Bununla birlikte, 1’den büyük F değerlerinde bile önemli aşırı boşluk suyu basınçları
meydana gelebilir. Genellikle, kabul edilebilir emniyet katsayısı 1,25 ve 1,50
arasındadır (Seed ve Idriss, 1982).
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Şekil 20.14 Sıvılaşma
analizlerinde
kullanılan
magnitüd
ölçekleme
faktörü,  (Seed ve Idriss,
1982; Williams, 1988;
Arango, 1996).

Örnek 20.1
Sıvılaşmanın problem olabileceği Tennessee (Memphis) yakınında bir arazide bir dizi
araştırma sondajları yapılmıştır. Standart penetrasyon ve elek analizi deneyleri
aşağıdaki gibidir:
Derinlik (ft)

(N1)60

Zemin sınıflaması

% ince tane

5
8
11
13
17
22
26

14
12
10
12
11
19
24

Siltli kum (SM)
İnce-orta kum (SW)
İnce-orta kum (SW)
İnce-orta kum (SW)
İnce-orta kum (SW)
Siltli kum (SM)
Siltli kum (SM)

30
5
3
6
3
20
22

Tasarım deprem New Madrid Fay Zonu’nda (1811–1812 depremlerini üreten aynı
zon) meydana gelecektir. Deprem fayı sahadan 75 km uzakta olup, tasarım depremin
moment büyüklüğü 8’dir. Sahanın altında derin kohezyonsuz zemin bulunmaktadır.
Birim ağırlığı 110 lb/ft3 ve su tablasını da zemin yüzeyinden 3 ft aşağıda almak
suretiyle, basitleştirilmiş yöntemi kullanarak bu sahadaki sıvılaşma potansiyelini
değerlendiriniz.

Çözüm
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(20.3) eşitliğinden anakayada a max = 0,16g
Şekil 20.4’den derin kohezyonsuz zeminde a max = 0,14g
Şekil 20.14’den,  = 0,65 (Arango)
Derinlik
(ft)
5
8
11
13
17
22
26

Sıvılaşma için gerekli
devirsel gerilme oranı
M = 7,5
M = 8,0
0,23
0,15
0,13
0,085
0,11
0,072
0,14
0,091
0,12
0,078
0,29
0,189
-

 z0

 ,z 0

(lb/ft2)

(lb/ft2)

550
880
1210
1430
1870
2420
-

425
568
711
806
996
1234
-

rd
0,99
0,98
0,97
0,97
0,96
0,95
-

Depremin ürettiği
devirsel gerilme
oranı
0,12
0,14
0,15
0,16
0,16
0,17
-

F
1,2
0,6
0,5
0,6
0,5
1,1
Yüksek

Sonuç
Yaklaşık 6 ve 20 ft derinlikler arasındaki bölge açık bir biçimde sıvılaşabilir. Bu
derinliğin altında artan yoğunluk (yüksek N değerleri ile gösterildiği gibi) ve ince
tanelerin varlığı sıvılaşmayı daha az olası hale getirmektedir.

İyileştirme
Genellikle sıvılaşmaya meyilli sahalar üzerinde binadan kaçınmak en iyisidir.
Bununla birlikte, arazi değeri yüksek ise, yapım öncesi sıvılaşma riskini bertaraf etmek
ekonomik olabilir. Bazen, daha önce gelişmiş ve daha sonra sıvılaşmaya meyilli
bulunmuş alanlarda iyileştirme yapmak da pratik olabilir.
Bazı durumlarda yapılar sıvılaşabilir zemin içinden geçerek daha derindeki
sağlam tabakalara uzanan derin temeller üzerinde mesnetlenebilir. Bununla birlikte, bu
çözüm başta göründüğü kadar kolay değildir. Çünkü, sıvılaşmaya neden olan aynı
deprem yapıda büyük yanal yüklere de neden olur ve bu yüklerin temelden zemine
aktarılması gerekir. Derin temeller düşey yükleri sıvılaşan zeminler içinden aşağıya
kolayca aktarabilmesine rağmen, yanal yüklerde bunu yapamayabilirler. Bu nedenle,
sıvılaşmayı iyileştirme yöntemleri sıvılaşmanın oluşmasını önlemede zemini
iyileştirmeye odaklanır. Bunun gibi birçok yöntem mevcut (Hryciw, 1995) olup,
depremler esnasında iyi performans göstermişlerdir (Mitchell, Baxter, and Munson,
1995).
Başka bir seçenek de, sıvılaşmaya meyilli zeminleri kazmak ve bunları
sıkıştırılmış dolgu ile değiştirmektir. Bu işlem genellikle çok pahalıdır. Çünkü, su
tablası altında kazıya izin verecek büyük çapta kurutma sistemleri gerektirir ve
normalde sadece toprak dolgu barajlar gibi çok kritik projelerde savunulabilir.
Sıvılaşmaya karşı iyileştirme yöntemlerinin çoğunda zeminin relatif sıkılığını
arttırmak için arazi yöntemleri kullanılır. Böylece, zeminin sıvılaşma direnci arttırılır.
Bölüm 19’da tartışıldığı gibi, birkaç yöntem mevcuttur.
Bir başka yaklaşım, kimyasal veya çimento harçları enjekte ederek zemini
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katılaştırmaktır (Maher and Gucunski, 1995). Özellikle, bu yöntem mevcut yapılı
sahaların iyileştirmesine uygulanabilir.
Sıvılaşma riski bazen potansiyel olarak sıvılaşabilir bölge altındaki su tablasını
düşüren etkili yeraltı suyu pompalaması ile hemen hemen yok edilebilir. Eğer zeminler
daha fazla suya doygun değilse, sıvılaşma riski varlığını yitirir. Bununla birlikte, bu
yöntem bu pompaların sürekli kullanımına bağlıdır ve bu nedenle, uzun vadeli
sermaye ve bakım gerektirir. Eğer yeraltı suyu kalitesi yeterli ise, pompalamalar gelir
oluşturarak kentsel veya endüstriyel ihtiyaçları karşılayabilir.
Bir başka iyileştirme yöntemi,
bir dizi düşey taş kolon yerleştirmeyi
kapsar. Bunlar çakıl ile doldurulan
sondaj kuyularıdır (Seed and Booker,
1976). Bu kolonların geçirgenliği yüksek
olup, aşırı boşluk suyu basınçları için
hızlı drenaj sağlarlar. Bu uygulama,
sıvılaşmadan kaçınmak için aşırı boşluk
suyu basınçlarını yeteri kadar düşük
tutar. Taş kolonlar yapı için ilave destek
de sağlar.
20.4 YÜZEY KIRIĞI
Küçük
depremlerde
fay
boyunca
kalıcı
deformasyonlar
genellikle sadece yeraltında meydana
gelir ve zemin yüzeyine uzanmaz.
Bununla birlikte, yaklaşık 6’dan büyük
magnitüdlü olanlar (Şekil 20.15’de
gösterildiği gibi) zemin yüzeyinde fay
yırtılması oluştururlar (Bonilla, 1970;
Youd, 1980; Bonilla vd., 1984; CDMG,
1994a). Bu hareket yatay, düşey veya
her ikisi şeklinde olabilir ve hareket
miktarı magnitüd ile birlikte artar.
Ayrıca, büyük magnitüdlü depremler
daha uzun yüzey kırıkları oluştururlar.
Çok büyük depremler esnasında
fay atım miktarı birkaç metre olabilir.
Örneğin, 1906 San Francisco depremi
444 km mesafe üzerinde 6,1 m kadar
atıma neden olmuştur. Bununla birlikte,

Şekil 20.15 California’daki Imperial Fayı’nda 1940
depremi sırasında 5,9 m kadar atım meydana
gelmiştir. Fayın bu portakal bahçesinden geçen
kısmında daha az hareket meydana gelmiş
olmakla birlikte, dikkat çekmeye yetecek
miktardadır. Fotoğrafa eklenen koyu çizgi fayın
yerini işaret eder (Earthquake Engineering
Research Center Library, University of California,
Berkeley, Steinbrugge Collection).

orta büyüklükte depremler esnasında bile bir miktar atım meydana gelebilir. Örneğin,
sadece 4,3 büyüklüğündeki 1978 depremi esnasında California’da Stephens Pass
fayının 2 km’si boyunca 30 cm kadar atım meydana gelmiştir. Bu fayın depremden
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önce var olduğu bile bilinmiyordu!
Yüzey kırığı doğrudan fay üzerine yerleştirilen yapılar, taşımacılık hizmetleri,
altyapı tesisleri ve diğer önemli şeyler için probleme neden olur. Özellikle binalar ve
köprüler hasara karşı hassas olup (bkz. Şekil 20.16), yüzey yırtılmasına yatkın
faylardan uygun bir uzaklıkta yerleştirilmelidir. California’da 1972 Alquist-Priolo
Deprem Fay Bölgelendirme Yasası bu gibi faylara yakın binalar için özel fay
çalışmalarını ve tampon zonlarının tesis edilmesini gerektirir (CDMG, 1994a).
Bazen mühendisler bir aktif fayı kesen yapı inşa etmekten kaçınamazlar.
Örneğin, karayolları, boru hatları ve diğer projeler genellikle fayın karşılıklı her iki
kenarındaki noktaları birleştirmek zorundadır. Neyse ki, karayolları büyük fay
hareketlerine direnebilir ve çoğunlukla çok az onarımla veya hiç onarım gerektirmeden
hizmet verebilir. Bazı boru hatları, küçük hareketleri karşılayacak şekilde özel esnek
eklemler ile inşa edilebilir. Diğer tesisler (gerekli olduğu zaman) hızlı onarıma yer
verecek biçimde tasarlanabilir.
California Su Kemeri tasarımcıları (büyük su temini servisi) San Andreas
Fayı’nı açıkça üzerinde küçük bir göl kullanarak geçmeyi tercih etmişlerdir. Gelen su
kemeri fayın bir kenarında gölü beslemekte; sonra giden su kemeri karşı kenardan
suyu çekmektedir.
Toprak barajlar ve seddeler bazı fay hareketini karşılayabilirler; fakat en iyisi
diri faylardan uzağa inşa etmektir.

Şekil 20.16 Culligan’s Blarneystone Çiftliği, Montana. 1959 Hebgen Lake depremindeki yüzey kırığı
bu binayı biçerek bir kısmının tamamen göçmesine neden olmuş (sarplığın gerisindeki kısım); diğer
kısmında da büyük hasar meydana getirmiştir (solda). Bu depremde 5,5 m kadar atımlar gözlenmiş
olup, bu atıma direnecek bir bina bulunmamaktadır (Earthquake Engineering Research Center
Library, University of California, Berkeley, Steinbrugge Collection).
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20.5 DİĞER KALICI YER DEFORMASYONLARI
Fay yırtılma zonundan uzakta, depremden kaynaklanan çok çeşitli kalıcı yer
deformasyonları da meydana gelebilir. Bu deformasyonlar binalar, köprüler ve diğer
yapılarda ciddi hasara neden olmuşlardır (Dobry, 1994). Bu hasarlar aşağıdakileri
kapsar:






Oturma
Sıvılaşma nedeniyle yanal yayılma
Heyelanlar ve diğer yamaç duraysızlıkları
Çevre istinat yapılarının aşırı hareketi veya göçmesi
Bir yapıdan kaynaklanan dinamik yükler nedeniyle zemin yenilmesi

Oturma
Gevşek kumlu zeminler, ister kuru ister doygun olsun, bir depremden
kaynaklanan devirsel yüke tabi olduğu zaman çoğunlukla oturma yapar. Bu davranış,
çok büyük ölçekte olması hariç, Bölüm 6’da ele alınan vibratörlü kompaksiyon aleti
altındakine benzer. Kum tabakalarında kalınlığın yüzde 5’i kadar büyük oturmalar
kaydedilmiştir (Dobry, 1994). Bu gibi oturmalar genellikle çok düzensizdir. Bu yüzden,
meydana gelen farklı oturmalar büyük olabilir. Bu oturmaların büyüklüğünü tahmin
etmek için yarı ampirik yöntemler geliştirilmiştir (Tokimatsu ve Seed, 1987).
Sıvılaşma Nedeniyle Yanal Yayılma
Yanal yayılmalar (Bölüm 14’de tartışıldığı gibi) zeminin büyük yanal
hareketleridir. Bunlara en çok sıvılaşma neden olur; depremler esnasında büyük yer
deformasyonunun tek ve en önemli nedenidir. Yanal yayılmalar binalar, köprüler ve
diğer yapılarda büyük hasarlara neden olmuşlardır.
Yanal yayılmalar sık sık nehir kenarlarına bitişik alanlarda meydana gelir.
Çünkü, sıvılaşabilir zeminler çoğunlukla buralarda bulunur. Bu biçim özellikle
köprüler için problemli olmuştur. Çünkü, kolayca kazık temelleri keser ve enine
çerçeveleri ve köprü ayaklarını köprü tabliyesinden ayırarak parçalar (Bartlett ve Youd,
1993). 2,1 m kadar büyük sütun hareketleri gözlenmiştir. Bu tip yenilmelerin en
dramatik olanlarından biri, Şekil 20.17’de gösterilen Showa Köprüsü’dür.
Yanal yayılma potansiyelini değerlendirmek amacıyla, zeminin sıvılaşma
potansiyeline, zemin yüzeyinin biçimine ve diğer faktörlere dayandırılan yarı ampirik
yöntemler geliştirilmiştir (Bartlett ve Youd, 1992; Dorby ve Baziar, 1992). Bu potansiyel
saptandığı zaman, yanal yayılma tehlikeleri ya başka yere inşa ederek ya da daha önce
anlatılan sıvılaşmayı önleyici önlemler, çeşitli duvarlar veya diğer yöntemleri
kullanarak önlenebilir.
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Şekil 20.17 Niigata’daki (Japonya) Showa Köprüsü 1964 depremi sırasında alttaki zeminde meydana
gelen yanal yayılmadan dolayı çökmüştür. Yanal yayılmalar ayakları yerinden oynatmış ve basit
destekli tabliyelerin desteği bu şekilde çekilerek göçmeler meydana gelmiştir (Earthquake
Engineering Research Center Library, University of California, Berkeley, Steinbrugge Collection).
Heyelanlar ve Diğer Şev Yenilmeleri
Sıvılaşmanın meydana gelmediği alanlarda deprem kökenli heyelanlar da
gözlenmiştir. Çoğu küçük fakat bazı büyük olanlar da gözlenmiştir. Örneğin,
Montana’da 1959 Hebgen Gölü Depremi Madison Kanyonu yakınında büyük bir
heyelanı tetiklemiştir. 28 kişiyi toprağa gömmüş ve yeni bir göle (Deprem Gölü) neden
olarak, kanyonun bir kenarından diğer kenarına bir baraja yol açmıştır.
Özellikle dik yamaçlara yakın yerleştirilmiş binalar ve diğer yapılar bu
heyelanlara karşı duyarlıdır. Şekil 20.18’de 1964 Alaska Depremi’nde böyle bir binanın
yıkımı görülmektedir.
Yamaçlar göçmese bile bazen yukarıda zemin yüzeyinde çekme çatlakları
oluşur. Bu çatlaklar birkaç santimetre genişliğinde olabilir ve böylece kendileri tehlikeli
olabilir. Bu çatlaklar, daha sonra bir heyelanı tetikleyebilen, zemine su girişi için
kanallar da sağlar.
Kaya düşmeleri ve sismik şev duraylılık analiz yöntemleri tartışması için
Bölüm 14’e bakınız.
İstinat Duvarlarının Aşırı Hareketi ve Göçmesi
Bazen depremler esnasında istinat duvarları göçer. Böylece, bitişik tesisler için
destek kalkmış olur. Bunlar çoğunlukla liman tesislerinde meydana gelmektedir. Bazen
bu gibi yenilmeler duvar arkasında veya aşağısındaki zeminlerin sıvılaşmasından
dolayı olmuştur.
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Şekil 20.18 1964 Alaska Depremi ile
tetiklenen bu heyelanın ana sarplığı
Anchorage’daki Government Hill
İlköğretim Okulu’nun altına kadar
uzanmıştır. Bina ikiye ayrılmış ve bir
tarafı yaklaşık 2,8 m kadar aşağı
düşmüştür (Earthquake Engineering
Research Center Library, University
of California, Berkeley, Steinbrugge
Collection).
Bir Yapıdan Kaynaklanan Dinamik Yüklerden Dolayı Zemin Yenilmesi
Yapılara etkiyen sismik yükler sonunda temelleri yoluyla zemine aktarılır ve
böylece zemindeki gerilmeleri arttırır. Bazen bu gerilmeler zemin dayanımını aşar ve
bir yenilme meydana gelir. Yüksek binalarda bu büyük olasılıkla çevre duvarları
boyunca meydana gelir. Çünkü, bu temeller sismik yüklerin büyük bir kısmını taşır.
Sismik temel göçmeleri, zemin sıvılaşmadığı sürece çok yaygın değildir.
Emniyet katsayısı genellikle sismik yüklere direnecek kadar tolerans sağlar. Oluşan
göçmeler çoğunlukla yetersiz statik tasarımlara sahip temellerde meydana gelmiştir.
20.6 TSUNAMI VE SEICHE
Tsunami (Japon sözcüklerinden tsu, “liman” ve nami “dalga”) bir depremin
neden olduğu büyük bir okyanus dalgasıdır. Bazen “gelgit dalgaları” olarak da
adlandırılırlar. Bununla birlikte, bu ifade yanıltıcı olup, kullanılmamalıdır. Gelgitler ile
bir alakası yoktur. Tüm depremler tsunamilere yol açmasa da, tsunami oluşturan bazı
depremler felaketlere neden olmuştur.
Bu dalgalar yaklaşık 550-800 km/sa gibi çok yüksek hızda yayılırlar; bununla
birlikte, açık denizde hemen hemen gözlenemezler. Ancak, dalgalar karaya yaklaştığı
zaman su derinliği azalır ve dalgalar aniden ortaya çıkar. Bu yüksek hız ve “gizli
eylem” gibi davranış ve uzun mesafelere seyahat kabiliyetlerinden dolayı, tsunami çok
yıkıcı olabilir. Örneğin, 1960 Şili Depremi Hawaii’de 61 ve Japonya’da 199 kişiyi
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öldüren bir tsunamiye neden olmuştur. Hilo’da (Hawaii) 6 m yüksekliğindeki su
duvarı binalara zarar vererek veya yıkarak, araçları sürükleyerek şehri vurmuştur
(Wiegel, 1970). Alaska’daki 1964 depremi de Hilo’da deniz seviyesinin 10 metre
üzerinde yerleştirilmiş fener kulesini yıkan bir başka tsunamiye neden olmuştur.
Büyük depremlerden sonra tsunami potansiyelini hızlı değerlendirmek için
erken uyarı sistemleri geliştirilmiştir. Ancak, bu gibi sistemler bazen planlanan
sonucun tersine neden olmaktadır. 1964 Alaska depreminin hemen ardından San
Francisco için yayımlanan tsunami uyarısıyla, binlerce insan tsunamiyi izlemek için
sahile inmiştir! Crescent City’de (California) ilk önce 2 m boyundaki dalgalar meydana
gelmiş ve insanlar hasarı incelemek için rıhtımlara koşmuştur. Sonra, 4 m boyunda bir
dalga gelmiş ve 10 kişiyi öldürmüştür (Rahn, 1996).
Seiche’nin tsunamiden farkı, göller ve nehirlerde oluşmasıdır. Bazen bunlar
gölün doğal frekansı ile depremin frekansı denkleştiğinde rezonans koşuluna yol
açarak meydana gelir. Seicheler su altında fay yırtılması meydana geldiği zaman da
(Montana’daki 1959 Hebgen Gölü depreminde olduğu gibi) oluşabilir.
20.7 BİNA YÖNETMELİKLERİNDEKİ SİSMİK YAPTIRIMLAR
A.B.D. bina yönetmeliğindeki ilk sismik koşullar 1927 Uniform Building
Code’da ortaya çıktı. Ondan sonraki yıllarda (özellikle batı eyaletlerinde) bu gibi
koşullar çok yaygın ve zorunlu hale geldi. Bina yönetmelikleri genellikle Şekil
20.19’daki gibi sismik bölgelendirme haritaları içerir ve her bir bölge için farklı sismik
tasarım düzeyleri gerektirir.

Şekil 20.19 A.B.D.’nin deprem bölgeleri haritası. Sıfır zonu en düşük tasarım şartları gerektirirken, 4
numaralı zon en yüksek tasarım şartlarını gerektirir. Uniform Building Code’un 1997 sürümünden
yayıncının (International Conference of Building Officials) izniyle çoğaltılmıştır.
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Ne yazık ki, hem halk hem de hükümet görevlileri bina yönetmeliklerindeki
sismik koşulları benimsemede bazen çok yavaş hareket eder (bu bölümün
başlangıcındaki alıntıya bakınız). Bu isteksizlik özellikle uzun aralıklarda aralarında en
küçük aktivite ile büyük depremlerin meydana geldiği alanlarda kayda değerdir.
Örneğin, Memphis şehri (Tennessee) 1811–1812 New Madrid depremleri
dışmerkezlerinden sadece 75 km ötede ve sismik zon 3’de yer almıştır (tahmin edilen
magnitüdler 7,3–7,8). Ayrıca, 1990’dan önce bina yönetmeliğinde sismik koşullar yoktu.
O yıl, nihayet söz konusu şehir 1988 Güney Bina Yönetmeliği Sismik gereksinimlerinin
zayıflatılmış uyarlamasını benimsemiştir (Olshansky, 1993).
ÖZET
Önemli Noktalar
1. Geoteknik deprem mühendisliği depremleri ve bunların inşaat mühendisliği
projeleri üzerindeki etkilerini ele alan geoteknik mühendisliğinin bir dalıdır.
2. Depremlerin neden olduğu yer hareketleri çok karmaşık olmasına rağmen,
genellikle bunları bir depremin büyüklüğü ve şiddetini kullanarak tanımlamak
uygundur. Büyüklük, salıverilen enerjinin bir ölçüsü olup, dışmerkezden
gözlemciye olan mesafeden bağımsızdır. Şiddet, belirli bir bölgedeki deprem
etkilerini tanımlar ve büyüklüğe, dışmerkezden olan mesafeye, zemin koşullarına
ve diğer faktörlere bağlıdır.
3. Yer sarsıntısı depremler nedeniyle en temel tehlikedir. Şiddet gibi büyüklüğe,
dışmerkezden olan mesafeye, zemin koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Geoteknik mühendisleri proje sahasında potansiyel yer hareketlerini değerlendirir.
Bu değerlendirmeler yapıların tasarımında ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde
kullanılır.
4. Sıvılaşma, depremler ile ilişkili bir diğer tehlikedir. Gömülü yapıların yüzmesine,
heyelanlara ve diğer problemlere, binalara ve diğer yapılara ciddi tehlikeye neden
olabilir.
5. Bir proje sahasında sıvılaşma potansiyelini değerlendirmek için yöntemler
geliştirilmiştir. Bir tehlike bulunduğu zaman, problemi gidermeye yönelik özel
zemin iyileştirme teknikleri mevcuttur.
6. Yüzey kırığı bir fay izi boyunca zemin yüzeyinde kesmeyi tanımlar. Yüzey
yırtılmasını karşılayacak biçimde tasarım yapmak pratik olmadığından, binalar ve
diğer yapılar diri fayların üzerine yerleştirilmemelidir.
7. Yanal yayılmalar sıvılaşmanın neden olduğu zemin göçmesinin özel bir tipidir.
Özellikle köprülerde çok yıkıcı olabilirler.
8. Sıvılaşmayla ilişkili olsun veya olmasın, deprem kökenli heyelanlar da hasara yol
açabilir.
9. Tsunami ve seiche su kütleleri içinde deprem kökenli dalgalardır. Sahil ve göl
kenarı alanlarda potansiyel bir tehlike olabilirler.
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KAPSAMLI SORULAR VE UYGULAMA PROBLEMLERİ
Not: Sıvılaşma analizlerinin tamamını Şekil 20.11’deki Seed ve Idriss eğrisini kullanarak
yapınız.
20.1 California’daki bir sahanın A fayına uzaklığı 16 km ve B fayına uzaklığı 37 km’dir. Bu
fayların maksimum olası depremleri (Mw) sırayla 6,5 ve 7,8’dir. Sahadaki derin zemin
çökellerinin kesme dalgası hızları 600 m/s civarındadır. Boore vd. (1993) sönüm
denklemini kullanarak, iki deprem için zemin yüzeyindeki pik yatay yer ivmesini
hesaplayınız. Sonra, tasarımda kullanılacak değeri seçiniz.
20.2 Şekil 2.9’daki fay tanımlarını kullanarak, Şekil 20.15’deki fayın sağ yönlü mü yoksa sol
yönlü bir harekete mi maruz kaldığını açıklayınız.
20.3 Bir sahadaki zeminler ince kum şeklinde olup, ince tane yüzdesi 4’dür. 5,0 m
derinlikteki (N1)60 değeri 12, birim ağırlık 16,4 kN/m3 ve su tablası derinliği (yüzeyden)
0,6 m’dir. Tasarım depreminin büyüklüğü 7,0 olup, bu sahada üreteceği pik yatay ivme
0,45g’dir. Sıvılaşma yenilmesine karşı emniyet katsayısını hesaplayınız.
20.4 Sıvılaşmaya duyarlı olduğu düşünülen bir sahada bir dizi konik penetrasyon deneyi
yapılmış ve araştırma sondaj kuyuları açılmıştır. Bu verilere dayalı olarak, aşağıdaki
temsilci zemin profili geliştirilmiştir:
Derinlik
(m)
0 – 3,0
3,0 – 5,5
5,5 – 8,0
> 8,0

Zemin sınıflaması
Siltli kum, D50 = 0,10 mm
İnce-orta kum, D50 = 0,22 mm
Killi kum, D50 = 0,08 mm
Siltli kil, D50 = 0,004 mm

qc
(kg/cm2)
60
55
120
130


(kN/m3)
17,5
18,0
18,2
18,7

Su tablası 1,0 m derinliktedir. Tasarım depreminin büyüklüğü 6,8 olup, bu sahada
üreteceği pik yatay ivme 0,50g’dir. Sıvılaşma potansiyelini değerlendiriniz ve
bulgularınızı tartışınız.
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20.5 Batı A.B.D.’ndeki bir zemin profili 3 m kalınlığında kumlu silt (su tablası üstünde =
17,2 kN/m3, su tablası altında  = 17,6 kN/m3) ile onun altında 3,6 m kalınlığında inceorta kumdan (= 17,13 kN/m3) oluşmaktadır. Su tablası yüzeyden 2,4 m derinliktedir.
Kum katmanının ortalama (N1)60 değeri 10 ve ince tane yüzdesi 6’dır. Kumun altında
kalın bir yumuşak-orta katı kil çökeli (Boore’un C tipi zemini) vardır. Tasarım
depremin büyüklüğü 6,3 olup, sahadan 8 km uzaktaki fay üzerinde beklenmektedir.
a) Sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısını hesaplayınız ve sıvılaşmanın en olası yerini
belirtiniz.
b) (4.21) eşitliğiyle birlikte D50 = 0,4 mm, t = 100 yıl ve OCR =1 alarak, kum katmanında
mevcut relatif sıkılığı belirleyiniz.
c) Başmühendis arazide kumu vibro-flotasyon ile sıkılaştırmayı ve böylece sıvılaşma
problemini gidermeyi düşünmektedir. Emniyet katsayısının 1,25 olması için en
düşük relatif sıkılık ne olmalıdır?
20.6 Şekil 20.19’daki sismik zon haritasına göre New England bölgesi 2A zonuna
düşmektedir. Bu bölgedeki önemli depremlerin tarihçesi hakkında bir literatür
araştırması yapınız.
20.7 1964 Niigata (Japonya) depreminin
büyüklüğü 7,5 olup, kentten 35 km
uzakta meydana gelmiştir. Niigata’da
kaydedilen pik yatay yer ivmesi
yaklaşık 0,16g’dir. Kentin çoğu, Şekil
20.20’de görüldüğü gibi gevşek ve
kalın kum çökelleri ile kaplıdır.
Çökellerdeki ince tane oranı yaklaşık
%10’dur. Bu verileri kullanarak ve
birim ağırlığı da 100 lb/ft3 varsayarak,
kum katmanındaki sıvılaşma için
derinliğe bağlı bir emniyet katsayısı
grafiği çiziniz. Elde ettiğiniz sonuçlar
Şekil 20.9’daki hasar ve Şekil 20.10 ile
tutarlı mıdır? Bu analiz depremden
önce yapılmış olsaydı (bu analiz o
zaman henüz geliştirilmediği için bu
imkansız
olurdu)
bu
hasar
kestirilebilir miydi?

Şekil 20.20 Niigata’nın (Japonya) bazı kesimlerinde
rastlanan tipik zemin profili (Seed ve Idriss, 1966;
Seed ve Idriss, 1967).

20.8 1961’de San Diego Körfezi’nden çıkarılan zemin ile Harbor Adası oluşturulmuştur.
Hidrolik olarak yerleştirilen dolgu (bkz. Bölüm 6’da hidrolik dolgularla ilgili açıklama)
Şekil 10.21’de görüldüğü gibi başlıca SP, SP-SM ve SM zeminlerinden oluşmaktadır
(Forrest ve Nourany, 1989). 5,4 büyüklüğünde bir deprem ve 0,20g’lik bir pik yatay yer
ivmesi kullanarak, bu sahanın sıvılaşma potansiyelini değerlendiriniz. SP
zeminlerindeki ince tane yüzdesinin 4, SP-SM’de %8 ve SM’de %15 olduğunu
varsayınız.
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Şekil 20.21 San Diego’daki (California) Harbor Adası’nda basitleştirilmiş zemin profili ve SPT
sonuçları (Forrest ve Noorany, 1989).

