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ÖZET

Bu çalismada, Kuzey Anadolu Fay sistemi için belirlenen gerilme düsümü degeri
kullanilarak Arias siddeti= f (gerilme düsümü, depremin moment büyüklügü, odak uzakligi) bagintisi elde edilmistir. Bu baginti kullanilarak sivilasma olayinin belirlenmesine
yönelik olarak çesitli deprem büyüklügü degerlerine karsi gelen esik Arias siddeti = f (odak
uzakligi) degisimleri çikartilmistir. Ayrica Arias siddeti ile sivilasma analizi 17 Agustos
1999 Dogu Marmara depremi Adapazari Tigcilar mahallesi bazinda karsilastirmali olarak
incelenmis, yöntemin sivilasma analizi açisindan güvenilir sonuçlar verdigi saptanmistir.

GIRIS
Depremin olusturdugu tekrarli yüklerin etkisiyle gevsek, sature -suya doygundurumdaki iri daneli zeminlerin tasima kapasitelerini kaybederek "sivi" gibi davranis
göstermesine geoteknik literatüründe "zemin sivilasmasi" denilmektedir. Sivilasmada
toplam düsey basinç σz ≡ 0 olmaktadir. Diger kelimelerle, efektif basincin σ′z büyüklügü
bosluk basincina esittir (σ′z = u). Sivilasan zemin katmani (bosluk su basinci / düsey
basinç) oranina bagli olarak 10-4 'den daha büyük kayma deformasyonuna ugrayarak tasima
kapasitesini çok büyük ölçüde yitirir. Katmanin üzerinde bulunan binalar, temel sistemi,
bodrum kati, tasiyici sistemin türü, kat sayisi ve sivilasma profilinin kalinliginin
fonksiyonu olarak "çökme" ve "tilt" hareketlerine maruz kalir. Örnegin, sivilasma olayinin
çok siddetli gözlendigi 1964 Niigata-Japonya depreminde betonarme binalar 0-250 cm

oturma, (0-8)o 'lik tilt hareketi yapmistir. Anilan depremde rapor edilen en fazla bina
oturma ve tilt degerleri sirasiyla 250 cm ve yaklasik 8o 'dir. 17 Agustos 1999 Dogu
Marmara depreminde (M w=7.4, Ms=7.8) fay hattinin ∼7 km kuzeyinde yer alan
Adapazari'nda gözlenen sivilasma olaylarinda maksimum bina oturmalari 50-70 cm
mertebesinde kalirken tilt hareketinin degisim araligi ise (0-6)o ‘de kalmistir (Kokusho,
2001). Anilan bölgede sivilasmadan gözlenen bina hareketlerinin ortalama degerlerinin
diger depremlerdeki (Örnegin, 1964 Niigata-Japonya Ms= 7.5, 1990 Luzon-Filipinler
Ms= 7.8) ortalama degerlerden küçük oldugu belirlenmistir (Yasuda, Irisawa ve Kazami,
2001; Yapi Merkezi, 2003). Ayrica sivilasmadan kaynaklanan çökme ve tilt’e -dönmemaruz kalan binalarin önemli yapisal hasarlara ugramadan depremi atlattiklari
gözlenmistir. Bu olgu, büyük ölçüde kum ve silt gibi katmanlarin deprem sirasinda
gösterdigi büyük sönümleme (% 15-25) davranisi ile açiklanabilir. Daha açik bir deyisle,
bu tür katmanlar binanin “pasif izolatör” görevini üstlenerek can ve mal kaybini çok büyük
ölçüde önlemislerdir (Yapi Merkezi Raporu, 2003).
Zemin sivilasmasi konusuna pratik mühendislik açisindan bakildiginda, asagida siralanan
su konular önem tasimaktadir (Arioglu, Ergin ve arkadaslari, 2000a,b) :
• Deprem üretebilecek aktif fay ile sivilasma potansiyeli tasiyan bölge arasindaki
uzakliklarin kestirimi
• Sivilasmaya yol açabilecek yatay yer ivmesinin kritik degerinin belirlenmesi
• Deprem kaynak büyüklükleriyle (magnitüd, enerji, odak derinligi, faylanma türü)
sivilasma riski bulunan kum katmanlarina iliskin geoteknik parametreler (tekrarli kayma
gerilmesi, standart penetrasyon degeri, konik penetrasyon uç direnci) arasindaki iliskilerin
ortaya çikartilmasi.
Geoteknik literatüründe sivilasma potansiyelinin belirlenmesinde en yaygin sekilde
kullanilan yöntem Seed ve Idriss (1971) tarafindan gelistirilen yöntem olup, zemin
katmaninin sivilasmaya karsi emniyet katsayisi (Kayma dayanimi / Kayma gerilmesi)
seklinde tanimlanmaktadir. Daha açik anlatimla anilan yöntem "tekrarli gerilme"
kavramina dayanmaktadir. Bu kavramda ise en can alici temel büyüklük "yatay kayma
gerilmesi"'dir ve "maksimum yatay yer ivme degeri" ile ifade edilmektedir. Kayen ve
Mitchell (1997) ; Siyahi ve Altaç (2000) ; Arioglu,Ergin, Arioglu ve Girgin (2003)
kaynaklarinda ise maksimum yatay yer ivme büyüklügünün kullaniminda su sakincalarin
sözkonusu olabilecegi ileri sürülmektedir :

• Sivilasma analizinde sadece tek bir veri olarak en büyük yatay yer ivmesi alinmaktadir.
Bu deger kuvvetli yer sarsintisinin tüm "frekans içerigini” ve "etkin hareket süresini”
gerçekçi sekilde içermemektedir.
• Sivilasmanin yol açtigi "zemin göçmeleri" gerçekte giren enerji düzeyi ile yakindan
ilintilidir ve tek ivme degeri ile hareketin enerji düzeyi tam olarak açiklanamamaktadir.
Kayen ve Mitchell (1997) "maksimum yatay yer ivmesi" yerine "Arias siddeti" (Ih )
büyüklügünün kullanilmasi ile yukarida kisaca deginilen sakincalarin giderilebilecegini öne
sürmüstür.
Bu bildiride, ilk önce literatürde verilen Arias siddeti Ih = f (Deprem moment büyüklügü
M w - odak uzakligi R) ifadelerinin 17 Agustos 1999 Dogu Marmara depreminde ölçülen
ivme-zaman [ax (t),ay (t)] kayitlarindan Siyahi ve Altaç (2000) tarafindan hesaplanan Arias
siddetlerine (Ih ), Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF) için hesaplanan “gerilme düsümü ∆σ”
degeri açisindan uyumlari ayrintili sekilde incelenmistir. Daha sonra bu çalisma
çerçevesinde KAF sistemi için gelistirilen Arias siddeti Ih = f (M w, R) degisiminden
hareketle sivilasma olayinin belirlenmesine yönelik olarak çesitli deprem büyüklügü
degerlerine karsi gelen esik Arias siddeti Ihb,1 = f (R) degisimleri çikartilmistir. Bu ifadelerin sonuçlari pratik geoteknik mühendisligi açisindan belirli bir ayrinti ile tartisilmistir.
Çalismanin son bölümünde ise gelistirilen Arias siddeti bagintisi ile Adapazari Tigcilar
mahallesinde yer alan bir sondajin sivilasma analizi yapilmis, sivilasma emniyet katsayilari
Youd, Idriss (1997) ve Chen, Juang (2000) yöntemleri ile belirlenen emniyet katsayilari ile
karsilastirilmistir.

17 AGUSTOS 1999 DOGU MARMARA DEPREMI IÇIN ARIAS SIDDETI
AMPRIK AZALIM IFADELERININ ÇIKARTILMASI
Arias Siddetine iliskin temel tanimlar yerli mühendislik literatüründe (Siyahi ve Altaç,
2000; Arioglu,Ergin, Arioglu ve Girgin, 2003) verildiginden bu bölümde yer ekonomisi
saglamak üzere sadece Arias siddeti= f (gerilme düsümü ∆σ, deprem büyüklügü M w, odak
uzakligi R) degisimi ele alinacaktir.
Wilson (1993), Arias siddetinin (Ih ) yirtilan fayin gerilme düsümü “∆σ”, depremin
moment büyüklügü “M w” ve odak uzakligi “R” büyüklüklerine bagli olarak
log Ih =

4
log ∆σ + M w -2 log R - 6.66
3

(1)

seklinde ifade edilebilecegini göstermistir. Bu ifadede Ih (m/s) ve R (km)’dir. (1) bagintisi

R=

L2f + ∆2 geregince verilen odak derinligi “∆” için faya dik uzaklik “Lf ” cinsinden de

yazilabilir.
Dogrultu atimli fay sisteminin gerilme düsümünün “∆σ” nasil belirlenecegi ayrintili
sekilde Çizelge 1’de açiklanmistir.
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• Statik Gerilme Düsümü
Diri fay zonu üzerindeki “ortalama kayma gerilmesi”’nin deprem sonrasi, deprem öncesine
göre azalma miktari “gerilme düsümü”’nü tanimlar.
• Kirilan fayin ortalama yatay yerdegistirmesinden gerilme düsümünün hesaplanmasi
∆ o ,y 2 ∆ o ,y
∆σ = µ .f g .
= µ
(Aki, 1972 ; alintilayan Ruff, 2002)
(2)
gf
π gf
µ= 3x1011 dyn/cm2 , 1 bar = 106 dyn/cm2
fg =

2
= 0.636 ; gf ≈ 15 km ≈ 1500000 cm (Ezen 1981 ; Ruff 2002)
π

∆σ ≈ 0.1274 ∆o,y (cm) , bar
• Sismik moment cinsinden gerilme düsümünün hesaplanmasi
2
1
∆σ = M o
(Aki, 1972 ; alintiyan Ruff , 2002)
π
L f .g f2
Sismik moment
o 6 ≤ Ms ≤ 8 -(KAF) Sistemi için- (Ezen 1981)
log M o = 1.23 M s + 17.96

(3)

(4)

(5)

o (Bayrak, 1998, alintiyan Bayrak ve arkadaslari, 2000)
log M o = 1.23 M s + 17.94

(6)

• Hesaplamalar
o (3) bagintisini kullanarak,
∆o,y ≈ 2.70 m ≈ 270 cm (17 Agustos 1999 Dogu Marmara depreminde Gölcük, Sapanca,
Sakarya ve Karadere Fay Segmentlerinde gözlenen yatay yerdegistirmelerin ortalamasi,
Lettis ve arkadaslari, 2000).
∆σ = 0.1274x270 = 34.4 bar
o (5) ve (6) bagintisi hemen hemen üst üste düsmektedir (5) bagintisini kullanarak,
log M o = 1.23x7.8 + 17.96 = 27.554 , M o = 3.58x1027 dyn.cm

Lf =200 km1 için (Depremde gözlenen ve kestirilen fayin toplam uzunlugu, Gülen ve
arkadaslari, 2002) (4) bagintisindan,
∆σ =

2
1
 1 
3.58x10 27
 = 50.6 bar
5
5 2 
3.14
200x10 (15x10 )  10 6 

o Türkiye ve civarindaki dogrultu atimli faylarin neden oldugu 139 adet depremin (19821996) (enerji/sismik moment) kavramindan hareketle ortalama gerilme düsümü ∆σ =39.42
bar olarak belirlenmistir (Bayrak ve Yilmaztürk, 1999). Bayrak ve arkadaslari (2000) çalismasinda ise KAF Sistemine ait depremlerin ortalama gerilme düsümünü ∆σ= 45.1 bar
olarak rapor etmektedir.
Kullanilan yaklasimlara ait sonuçlarin aritmetik ortalamasi alindiginda, statik gerilme
düsümünün degeri ∆σ = 42.3 bar elde edilmektedir.

fay

(Sismik moment : M o = Af. ∆ o,y . µ)
σ .M o
∆ o,y
(Toplam enerji : E= σ.∆ o,y =
)
µ
σ
Notasyonlar :
fg = Faya ait geometrik faktör
Lf = Fayin uzunlugu
gf = Fayin genisligi
Af = Yirtilan fayin alani
∆o,y = Fayin ortalama yatay yerdegistirme miktari,yanal atimi
Mo = Sismik moment
Ms = Depremin yüzey dalgasi cinsinden büyüklügü
M w = Depremin moment büyüklügü
µ = Kayma rijitligi
σ = Deprem boyunca fay düzleminde etki eden ortalama kayma gerilmesi
∆σ = Gerilme düsümü

Af

KAF Sistemi için hesaplanan ortalama statik gerilme düsümü büyüklügü ∆σ= 42.3 bar
(Bkz Çizelge 1) dikkate alindiginda (1) ifadesi,
log Ih = M w - 2 log R - 4.49

(7)

seklinde yazilabilir. (7) bagintisi (1) bagintisi ile birlikte deprem büyüklügü M w= 7.4 ve
odak derinligi ∆= 17 km için Sekil 1’de incelenmistir [(1) bagintisi, kabul edilen gerilme

1

Fay uzunlugunun tahkiki asagida yapilmistir :
log Af = 0.58 Ms - 1.05 ; 6.8 < Ms ≤ 8 (Kuzey Anadolu Fay -KAF- Sistemi için)
Yirtilan fayin alani : Af = g f . Lf = 15. Lf , km2
3.474 = log (15 Lf ) → Lf ≈ 200 km olarak hesaplanir. Kirilan fayin uzunlugu “Lf ” diger bir ampirik
baginti (Ambraseys ve arkadaslari, 2002) ile tahkik edilmistir.
log Lf = -4.09 + 0.82 Ms , Ms =7.8 → Lf = 202 km. Görüldügü gibi birbirinden farkli yaklasimlarin
sonuçlari, arazi gözlem ve kestirimleri ile üst üste düsmektedir.

düsümü ∆σ= 100 bar için Mitchell ve Kayen (1997) kaynaginda kaya ve alüvyon zemin
tipleri için yeniden ifade edilmistir]. Bu çalismanin (7) bagintisinin 17 Agustos 1999 Dogu
Marmara depremine ait ivme- zaman kayitlarindan hesaplanan Arias Siddetleri (Siyahi ve
Altaç, 2000) ile uyumu keza Çizelge 2’de incelenmistir.
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Sekil 1 17 Agustos 1999 Dogu Marmara depremi kayitlarindan hesaplanan (Ih,h )’in ,
(1) ve (7) nolu regresyon bagintisindan kestirilen Arias siddeti (Ih,k ) ile faya dik uzaklik
(Lf) açisindan degisimi
Çizelge 2 (7) nolu regresyon bagintisi ile kestirilen (Ih,k ) degerlerinin, 17 Agustos 1999
deprem kayitlarindan hesaplanan (Ih,h ) degerlerine kiyasla sapma miktarlari
Büyüklükler

∆=

Yr*

Gb

Yumusak-gevsek zemin
Dz
In
Bu
Çk

Bl

Sert zemin-kaya
Iz
Is

Lf
Ih,h

4
11
13
30
3.32 0.992 2.543 0.847

55
0.153

59
0.319

160
0.021

5
1.761

49
0.089

Ih,k

2.665 1.983 1.775 0.684
19.7 -100 30.2 19.2

0.245
-60

0.216
32.2

0.031
-47.6

2.589
47

0.302
239

Ih, h − Ih ,k
Ih, h

x100

Lf = Faya dik uzaklik , km , ∆ = Sapma, % , Iz= Istasyon cografi ismi -Bkz Sekil 1 .
Ih,h = Ivme-zaman kayitlarindan hesaplanan Arias siddeti , m/sn
Ih,k = Hesaplanan ortalama gerilme düsümü (∆σ= 42.3 bar)’ne göre (7) bagintisindan
kestirilen Arias siddeti , m/sn
* Yarimca hariç diger tüm veriler Siyahi ve Altaç (2000) kaynagindan alinmistir, Yarimca
Sezen, ve arkadaslari (2000) kaynagina aittir.

Sekil 1 ve Çizelge 2 birlikte yakindan incelendiginde su pratik sonuçlar ön plana
çikmaktadir :

• Wilson’un gerilme düsümü için ∆σ= 100 bar kabulüne göre (1) bagintisindan hareketle
Kayen ve Mitchell, (1997)’da kaya ve alüvyon zeminler için elde ettigi Arias siddeti
bagintilari, 17 Agustos 1999 Dogu Marmara depremine ait ivme- zaman kayitlarindan
hesaplanan Arias siddetleri’nden çok uzak düsmektedir (sapma % 150-850). Bu ise
sivilasma analizinde emniyet katsayilarinin “gerçek disi sekilde küçük bulunmasina ” yol
açacaktir.
• Bu çalismanin (7) bagintisi ile kestirilen Arias siddetleri (Ih,k ), ivme-zaman kayitlarindan
hesaplanan Arias siddetleri (Ih,h ) ile iyi sayilabilecek bir uyum içindedir.
ARIAS SIDDETININ PRATIK MÜHENDISLIK AÇISINDAN UYGULAMALARI
Arias Siddeti Ile Deprem Büyüklügü Odak Uzakligi Degisimlerinin Çikartilmasi
Arias siddeti ile sivilasma analizinde (Kayen ve Mitchell, 1997) izlenecek adimlar akis
diyagrami formatinda Sekil 2’de belirtilmistir.Yer ekonomisi saglamak açisindan burada
sivilasma analizinin ayrintilarina deginilmeyecektir. Bu bölümde, sivilasmaya karsi
emniyet katsayisinin F =

I h b, 1
Ih b

≡ 1 kritik degeri için esik Arias siddeti Ihb,1’nin farkli

degerlerine karsi gelen temsili zemin kosullarinda, depremin moment büyüklügünün M w
odak uzakligi R ile degisimi incelenecektir (Sekil 3). Analizde Ihb= Ih .rb , rb= 0.5,
rb=derinlige bagli düzeltme katsayisi kabul edilmistir ve Ih ’nin hesabinda ise bu çalismada
gelistirilen (7) bagintisi esas alinmistir. Sekil yakindan incelendiginde asagidaki sonuçlar
üretilmektedir :
• Odak uzakligi arttikça ayni bir esik deger (Ihb,1 ) için sivilasmaya neden olacak depremin
kritik moment büyüklügü artmaktadir. Örnegin, Ihb,1 = 0.3 durumuna karsi gelen çok
gevsek bir zemin türü için R=10 km odak uzakligindaki bir yerlesim merkezinde M w ≥ 6.3
büyüklügündeki bir deprem sivilasmaya neden olurken, odak uzakligi R= 30 km’ye
çiktiginda ancak M w ≥ 7.3 büyüklügündeki bir deprem sivilasmaya neden olabilmektedir.
Daha siki granüler çökellerde, örnegin, Ihb,1 = 3 ise R= 10 km mesafedeki yerlesim merkezinde ancak M w ≥ 7.3 ise sivilasma sözkonusudur. Daha uzak odak uzakliklarinda ise
sivilasma riskinin pratik olarak ortadan kalktigi söylenebilir. Ayni odak uzakligi için
depremin büyüklügü arttikça sivilasmanin esik degeri daha yüksek degerler almaktadir,
diger bir deyisle depremin büyüklügündeki artis sivilasmanin olusmamasi için daha
kohezif zemin kosullarini (siltli kumlar, killi kumlar, silt-kil karisimlari) gerektirmektedir.

Sekil 2 Arias yöntemi ile sivilasma analizinde esas alinacak akis semasi
Ölçülen SPT degeri (N)

SIVILASMA

Normalize edilmis (N 1 )60 ’i belirle
(N 1 )60 = N.CN.CE.CB .CR.CS
Ince madde içerigine göre düzeltilmis
(N 1 )60,fc ‘i hesapla
(N 1 )60,fc = (N 1 )60 + ∆N
∆N

0
( FC ≤ 5 % )
(7/30)*(FC-5) ( 5 % < FC < 35 %)
7
( FC ≥ 35 % )

Sivilasma
Sivilasma yok
Sivilasma ??

Esik egri
SIVILASMA YOK

(N 1 )60,fc
Yüzeydeki Arias Siddetini kestir.
Ih = f (M w , R , ∆σ)

Sekil a Ihb – (N 1 )60,fc degisimi
(Kayen, Mitchell, 1997)

-Bu çalismanin bagintisi (7)-

Incele me derinligindeki Arias Siddetini
(Ihb) bul.

0.00

Ihb = Ih .r b (Sekil b)
3.05

6.10

esik degerini (Ihb,1 ) belirle (Sekil a)
log Ihb,1 = 6.69x10-6 X4 - 2.18x10-4 X3 +2.95x10-3 X2

9.14

-2.82 x10-4 X - 0.634 [X=(N1 )60,fc ≤ 25]

Derinlik (m)

Incele me derinligindeki Arias Siddeti

- Bu çalismanin bagintisiOrtalama

Sivilasma ya karsi emniyet katsayisini bul
I
F = h b, 1
Ih b
F > 1 Sivilasma potansiyeli mevcut.
F ≤ 1 Büyük olasilikla sivilasir.

Emniyet katsayisini (F) diger
yöntemlerle de tahkik et.
• Gradasyon egrileri
• Modifiye Çin Yöntemi
• Youd, Idriss (1997)
• Chen, Juang (2000)
• Seed, Çetin, Moss et al. (2001)

12.19

15.24

Sekil b r b katsayisinin derinlikle
degisimi (Kayen, Mitchell, 1997)
Açiklamalar :
Mw = Depremin moment büyüklügü
R = Inceleme alani ile odak noktasi arasindaki
uzaklik, km
∆σ = Gerilme düsümü, bar
FC = Ince madde içerigi, %
CN , CE,CB ,CR ,CS = SPT testi düzeltme katsayilari
(N1 )60,fc = Normalize edilmis ve ince madde içerigine
göre düzeltilmis SPT degeri
∆N= Incelenen derinlikteki ince madde içerigi (75
µm’luk elekten geçen dane yüzdesi, %)’ne göre SPT
degerinde yapilan düzeltme büyüklügü
Ih = Yüzeydeki Arias siddeti, m/sn
rb= Derinlige bagli düzeltme katsayisi
Ihb= = Inceleme derinligindeki Arias siddeti, m/sn
Ihb,1 = Inceleme derinligindeki esik Arias siddeti,m/sn
F = Sivilasmaya karsi emniyet katsayisi
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Odak uzakligi, R (km)
Sekil 3 Kuzey Anadolu Fay Sistemine göre hesaplanan gerilme düsümü ∆σ=42.3 bar için
çikartilan Moment büyüklügü= f (Inceleme derinligindeki Arias siddeti esik degerizemin türü-odak uzakligi) degisimleri [Derinlige bagli düzeltme katsayisi rb= 0.5
kabul edilmistir, FC = Ince madde içerigi (<75 µm)]

Adapazari Tigcilar Mahallesinin Sivilasma Degerlendirmesi
Bu bölümde sivilasma olgusunun yaygin olarak gözlendigi mahallelerden biri olan
Tigcilar’daki sivilasma analizi üç farkli yöntem ile incelenecektir. Sivilasma analizinde
kullanilan ham veriler

(http://peer.berkeley.edu/turkey/adapazari/phase2/line3/line3_spt_logs/spt_3_03.pdf)

kaynagindan elde edilmistir. Anilan veriler bu çalismada yapilan bazi hesaplamalarin
sonuçlari ile birlikte Çizelge 3’de sunulmustur. Sivilasma analizi Youd, Idriss (1997) ve
Chen, Juang (2000) yöntemleri ile karsilastirmali olarak yapilmaktadir. Arias siddeti
(Ih )’nin hesabinda KAF’a ait bu çalismanin (7) bagintisi temel alinmis, Arifiye kirigina dik
uzaklik Lf ≅ 7 km, odak derinligi ∆= 17 km için (R= L2f + ∆2 ) R= 18.4 km olarak
hesaplanmistir. Tigcilar mahallesindeki sözkonusu sondaja ait SPT test sonuçlarindan
hesaplanan normalize edilmis (N 1 )60 ve ince madde içerigine göre düzeltilmis (N1 )60,fc
degerleri ve üç farkli yönteme göre hesaplanan sivilasmaya karsi emniyet katsayilarinin (F)
derinlik boyunca degisimleri topluca Sekil 4’de çizilmistir. Sekil 4’den izlendigi gibi,
sivilasmanin sözkonusu oldugu çok gevsek- gevsek granüler zemin kosullarinda Arias
yöntemi ile sivilasma analizi Youd, Idriss (1997) ve Chen, Juang (2000) ile benzer sonuçlar
üretmektedir. (N 1 )60,fc >∼20 oldugunda üç yöntem de farkli sonuçlar vermekle birlikte
sivilasmaya karsi emniyet katsayisi F < 1 kalmaktadir. Bu da her üç yöntemin de “Tigcilar

mahallesindeki sivilasma olgusu”’nu açiklayabildigini göstermektedir. (N 1 )60,fc > 20’den
itibaren olusan farkilasmanin temel nedeni ise bu düzeyden itibaren Sivilasma Dinamik
Kayma Gerilmesi Orani (CSR) ile normalize edilmis (N 1 )60 ve düzeltilmis SPT degeri
(N 1 )60,fc arasindaki asimptotik degisimin önerilen sinir egriler ile tanimlanma farkliligindan
kaynaklanmaktadir.
• Arias yöntemi ile elde edilen derinlik boyunca sivilasmaya karsi emniyet katsayisinin
degisimi Chen, Juang (2000) yöntemi 2 ile sivilasma olasiligi açisindan irdelendiginde, 5.157.35 m araligi hariç tüm derinliklerde “sivilasma olasiligi çok yüksek” (0.85≤ PL) bölgeye
düsmektedir. 5.15-7.35 m ise “sivilasma olasiligi yüksek bölge”’nin alt sinirinda yer
almaktadir.
Çizelge 3 Adapazari Tigcilar Mahallesinde (Temmuz 2000)’de yapilan sondaj sonuçlarinin
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Açiklamalar :
(N1)60 = N.CN.CE.CB .CR.CS , (N1)60,fc = (N1)60 + ∆N [Kayen, Mitchell (1997), Bkz. Sekil 2] , N= Standart penetrasyon sayisi,
wn= Su içerigi, % , IL= Likit limit, Ip= Plastisite indisi , FC = Ince madde yüzdesi (< 75 µm)
(N1)60 = Düzeltilmis ve normalize edilmis standart penetrasyon degeri,
(N1)60,fc = Ince madde içerigine (FC, %) göre düzeltilmis ve normalize edilmis standart penetrasyon sayisi,
CN , CE , CB , CR , CS = Düzeltme faktörleri (Ayrintili bilgi için Bkz. Arioglu ve arkadaslari, 2000b)

 1 

 σ′v 

0. 5

CN = Düsey efektif basinç düzeltme faktörü [Liao,Whitman (1986) CN= 
Tokimatsu ve Yoshimi (1983) CN=

1.7
; NCEER Workshop (1997) CN =
(0.7 + σ′v )

≤ 1.7 ;

Seed, De Alba (1986) CN=

 2 .2

 1 .2 + σ ′

v

3.0
( 2 + σ′v )

;


 ≤ 1.7 bagintilarinin aritmetik



ortalamasi (Ort. CN) alinmistir]
CS = Standartlara uymayan numune alicisi düzeltme faktörü (CS= 1 alinmistir),
CE = Enerji düzeltme faktörü (SPT % 60 enerji düzeyinde gerçeklesmistir, CE=1 alinmaktadir),
CB = Sondaj borusu çapi düzeltme faktörü (CB= 1 alinmistir) ,
CR = Sondaj borusu uzunlugu düzeltme faktörü (< 3 m CR= 0.75, 3-4 m C R= 0.8 , 4-6 m CR= 0.85 , 6-10 m C R= 0.95)
(x)

2

Kaynak : http://peer.berkeley.edu/turkey/adapazari/phase2/line3/line3_spt_logs/spt_3_03.pdf ‘deki
ham verilerden yararlanilmistir.

Chen ve Juang (2000) yöntemine göre sivilasma olasiligi PL = 1 / [ 1 + F / 0.77) 3.25 ] olup, Juang et al (2003)’e göre
PL < 0.15 ise sivilasma olasiligi çok az, 0.15 ≤ PL < 0.35 ise sivilasma olasiligi az, 0.35 ≤ PL < 0.65 ise sivilasma ve
sivilasmama olasiligi esit, 0.65 ≤ PL < 0.85 ise sivilasma olasiligi yüksek, PL ≥ 0.85 ise sivilasma olasiligi çok yüksektir.
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Sekil 4 Tigcilar mahallesindeki bir lokasyonda ölçülen SPT sonuçlari (N), normalize
edilmis (N 1 )60 ve ince madde içerigine göre düzeltilmis (N 1 )60,fc degerleri ve sivilasmaya
karsi emniyet katsayilarinin Youd,Idriss (1997) (FYI), Chen,Juang (2000) (FC J) ve Arias
yöntemine göre (FA)] derinlikle degisimi [ *Örneklenen (N 1 )60,fc degerleri Youd, Idriss
(1997) yöntemine göre elde edilmis degerlerdir].

SONUÇLAR

Bu çalismada ulasilan belli basli sonuçlar söyle siralanabilir :
• Kuzey Anadolu Fay sistemine ait ortalama gerilme düsümü "∆σ= 42.3 bar" (Çizelge 1)
dikkate alinarak, 17 Agustos 1999 Dogu Marmara Depremi odak derinligi ∆= 17 km için
Arias siddeti = f (deprem moment büyüklügü, faya dik uzaklik) degisimi gelistirilmistir
[(7) bagintisi]. Bu degisimin anilan depremin ivme-zaman kayitlarindan Siyahi ve Altaç
(2000) tarafindan hesaplanan Arias siddetlerine uyumunun ∆=+%30 ve -% 47 araliginda
kaldigi -bazi istisna lar hariç- burada ifade edilebilir (Sekil 1, Çizelge 2). Oysa ki Kayen,
Mitchell (1997) kaynaginda rapor edilen bagintinin sonuçlari (Sekil 1) aktüel Arias siddeti
degerlerinden ortalama % 150-850 araliginda çok büyük bir sapma göstermektedir.

• Pratik mühendislik amaçlarina yönelik olarak Kuzey Anadolu Fay Sistemi için
hesaplanan gerilme düsümüne (∆σ= 42.3 bar) karsi gelen deprem moment büyüklügü
= f (kritik odak uzakligi,-emniyet katsayisi F≡1-, esik Arias siddeti) degisimleri elde
edilmistir (Sekil 3). Odak uzakligi arttikça, diger kelimelerle kaynak ile incelenen yöre
arasindaki uzaklik arttikça, ayni bir esik deger (Ihb,1 ) için sivilasmaya neden olacak
depremin moment büyüklügü (M w) artmaktadir. Odak uzakliginin sabit kalmasi durumunda ise, depremin büyüklügündeki artis sonucu sivilasmanin olusmamasi için daha
kohezif zemin kosullari gerekmektedir.
• 17 Agustos 1999 Dogu Marmara depreminde sivilasma gözlenen Adapazari Tigcilar
mahallesi zemin kosullarina Arias siddeti yöntemi disinda iki farkli yöntem, Youd ve Idriss
(1997), Chen ve Juang (2000) ile de sivilasma analizi uygulanmis, her üç yöntemin de
sivilasmaya karsi emniyet katsayilari F < 1 bulunmustur (Sekil 4). Diger bir deyisle,
deprem üreten fay sisteminin gerilme düsüm büyüklügünü dogru belirlemek kosulu ile,
Arias siddeti yöntemi de sivilasma analizlerinde diger yöntemler gibi basari ile
uygulanabilir.
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