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ÖZET 
 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOKLU KARAR VERME TEKNİĞİ KULLANILARAK ERDEMLİ 
(MERSİN) KENTSEL YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

 
 
Bu çalışmada, Erdemli (Mersin) ilçesi kent yerleşiminin bulunduğu alan, olası bir deprem 

etkisi altında ilçe sınırları içerisinde kalan alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyeli araştırılmıştır. 
Bu amaçla, 325 noktada yapılan sondaj, 7 araştırma çukuru ve 4 el burgusu ile alınan ve alınmış 
örnekler incelenmiştir. Zeminlerin fiziksel özellikleri laboratuvarda araştırılmış veri haline 
dönüştürülmüştür. Daha sonra çalışma alanımızda homojen dağılımı esas alan 50 sondaj noktası 
belirlenmiş ve bu noktalarda yapılan Standart Penetrasyon Deneyi (SPTT) sonuçlarından 
yararlanılarak, zeminlerin sıvılaşma potansiyelleri araştırılmıştır. Ayrıca sıvılaşma potansiyeli 
için gerekli deprem etkisinin tasarımı iki senaryo tasarımı ile yapılmıştır. İlk senaryoya göre 27 
Haziran 1998’de Ceyhan (Adana)’da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremi oluşturan 120 
km uzunluğunda Osmaniye-Karataş fayı incelemiştir. Buna göre bu bölgede araştırmacıların 
çalışmalarına göre büyüklüğü 7 olan deprem beklenmektedir. Büyüklüğü 7 deprem esas alınarak, 
Osmaniye-Karataş fayına Erdemli ilçe sınırına en yakın dik çizgi ile mesafe ölçülmüş ve 89 km 
uzaklıktaki bu fayın yaratacağı yer çekimi ivmesi Ulusay vd.’nin yaklaşım yöntemi olan azalım 
ilişkisi kullanılarak amax=0.07g olarak hesaplanmıştır. İkinci deprem tasarım senaryosunda ise 
Erdemli kent merkezine 25 km mesafede ve kuzey doğusundan uzanan Güzeloluk fayı üzerine 
hesaplama yapılmıştır. Ayrıca Erdemli ilçesine 25 km uzaklıkta Mezitli (Mersin) ilçesinde 
bulunan antik Soli kentinin yıkılması, gene 23 km uzaklıkta bulunan Krykos (Kızkalesi) antik 
kentinin depremlerle yıkılmış olması ve can kayıplarının yaşanmış olması, Mercali Şiddetinde VIII 
olan ve 6,2 magnidüt büyüklüğüne sahip deprem etkisinde oluşacak yer çekimi ivmesi 
hesaplanmıştır. Buna göre Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) Türkiye Deprem 
Haritaları İnteraktif web uygulamasından 475 yıl tekrarlanmalı, 50 yılda aşılma olasılığı seçilerek 
ilçede oluşturacağı yerçekimi ivmesi hesaplanarak amax= 0.125 g olarak bulunmuştur. İki deprem 
senaryosuna göre; 1,5 m, 3 m, 5 m, 7 m ve 9 metre’de SPT verilerine göre sıvılaşma analizleri Pro-
sıvı sıvılaşma yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Sıvılaşma değerleri emniyet faktörü 
hesaplamasına göre EF’nin 1’den küçük olduğu yerlerde sıvılaşma oluşur, 1-1,2 arasında ise 
sıvılaşma riski vardır ve EF’nin 1,2’den büyük olduğu değerler için ise sıvılaşma oluşmaz tanımı 
kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) değerlendirilmiştir. Ayrıca sıvılaşmaya etki eden 
faya uzaklık, zemin özellikleri ve yeraltısuyu durumu kriterleri ile AHP yönteminden 
yararlanarak sıvılaşmaya karşı duyarlılığı analizleri yapılmıştır. Her bir kriterin önem ağırlıkları 
karşılıklı matris yöntemiyle hesaplanmıştır. Ağırlık değerleri sistemde CBS ile değerlendirilerek, 
sıvılaşma duyarlılığı üç alternatif alan hesaplanmıştır. 
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ABSTRACT 
 

SOIL LIQUEFACTION POTENTIAL EVALUATING BY USING MULTIPLE DECISION-MAKING 
TECHNIQUES AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY IN ERDEMLİ 

(MERSİN)    
 
In this study, the liquefaction potential of alluvial soils within the boundaries of the 

district under the influence of a possible earthquake was investigated. For this purpose, samples 
taken and taken by drilling at 325 points, 7 research pits and 4 hand augers were examined. The 
physical properties of soils were transformed into research data in the laboratory. Then, 50 
drilling points based on homogeneous distribution were determined in our study area and the 
liquefaction potential of soils was investigated by using the results of Standard Penetration Test 
(SPTT). In addition, the design of the earthquake effect required for liquefaction potential has 
been made with two scenarios. According to the first scenario, the 120 km long Osmaniye-Karataş 
fault, which constituted the 6.3 magnitude earthquake that occurred in Ceyhan (Adana) on 27 
June 1998, was examined. According to this study, 7 earthquakes are expected in this region.  On 
the basis of 7 earthquakes, the distance to the Osmaniye-Karataş fault was measured with the 
steep line closest to the Erdemli district border and the gravitational acceleration created by this 
fault at a distance of 89 km was determined by Ulusay et al. (2004), using the approximation 
method, the reduction relationship was calculated as amax = 0.07g. In the second earthquake 
design scenario, a calculation was made on the Güzeloluk fault extending 25 km from Erdemli city 
center and extending from the north east. In addition, the demolition of the ancient city of Soli in 
Mezitli (Mersin), 25 km away from Erdemli district, the destruction of the ancient city of Krykos 
(Kızkalesi) and the loss of lives due to earthquakes with a magnitude of 6.2 magnitude VIII. gravity 
acceleration was calculated. According to the Disaster and Emergency Management Presidency 
(AFAD) Earthquake Map of Turkey should be repeated 475 years of interactive web applications, 
by calculating the gravitational acceleration will create in selected districts Amax = probability of 
exceedance in 50 years was found to be 0.125 g. According to two earthquake scenarios; 
Liquefaction analyzes were calculated using Pro-liquid liquefaction software according to SPT 
data at 1.5 m, 3 m, 5 m, 7 m and 9 meters. According to the calculation of liquefaction values safety 
factor, liquefaction occurs in places where EF is less than 1, there is liquefaction risk between 1-
1.2 and for values where EF is greater than 1.2, liquefaction does not occur. GIS). In addition, 
liquefaction sensitivity, earthquake magnitude, distance to fault, ground characteristics and 
groundwater condition criteria and AHP method were used. The significance weights of each 
criterion were calculated by mutual matrix method. The significance weights of each criterion 
were calculated by the existing matrix method. Liquefaction sensitivity was calculated by GIS and 
three alternative areas were calculated. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1.Çalışmanın Amacı 

 

İnsanlık var olduğu günden beri sürdürdüğü yaşam mücadelesi içerisinde birçok doğal 

afetlerle karşı karşıya kalmış ve mücadele içerisinde olmuştur. Salgın hastalıklar, seller, 

depremler, volkan patlamaları, heyelan, çığ, kasırga gibi tüm afetler yaşamımızın içerisindedir. 

Doğal afetlere karşı yaşamın devamı için insanlık mücadele etmiş, çözüm önerileri getirerek 

yaşamını devam ettirmeye çalışmıştır. Birinci sırada jeolojiyi ilgilendiren afetlerin, başlangıcını 

veya oluşumunu açıklamak /anlamak, araştırmak jeoloji mühendisinin işi olmuştur.  

Depremlerin oluşumunu jeolojik olarak etkileyen etkenler olup bunlar, birincil etkiler ve 

ikincil etkiler şeklinde değerlendirilir. Birincil etkiler, yerkabuğunda ki fayların oluşumu ve buna 

bağlı olarak tektonik hareketler olan yükselme ve çökmelerdir. İkincil etkiler ise, deprem 

kaynaklı gerilmelerin, titreşimlerin etkisiyle çok sığ derinliklerde oluşan zemin davranışlarıdır. 

Bunları sıvılaşma olarak açıklandığı gibi zemin tanelerinin sıkışması ve sıvılaşmaya kaynaklı 

zeminin yenilmesi şeklinde sınıflandırılabilir [1]. Gevşek zeminlerin fiziksel özellikleri nedeniyle, 

yer altı suyunun seviyesine ve deprem kaynaklı yer ivmesinin büyüklüğüne bağlı ortaya çıkan 

zeminlerin davranışları, yüzeyde ve yer altında yapı elemanlarına büyük hasarlar vermektedir. 

Depremler sonrası özellikle jeoteknik ve geoteknik mühendislerince ikincil etkiler olarak 

açıklanan zemin davranışlarının incelenmesi önem arz etmektedir. İlk olarak 1920’li yıllarda 

Hazen’in [2] sıvılaşma kavramını kullandığını daha sonrasında ise Terzaghi’nin izahatlarını ve 

çalışmalarını görmekteyiz. Sıvılaşma kavramının daha iyi anlaşılması, tanımlanması ve üzerinde 

sıkça çalışmalar yapılması 29 Haziran 1964 yılında Alaska (ABD) (MW=9.2) ve 16 Haziran Nigata 

(Japonya) (MS= 7.5) depremlerinden sonra oluşan hasarlardan sonra yapılmaya başlanmıştır [3]. 

Özellikle 1965 yılında Artur Cassagrande bu çalışmaları ifade etmiştir [2]. Ülkemizde de 1998 

Adana- Ceyhan, 1999 Kocaeli ve 2011 yılı Van depremleri sonrası özellikle yüzey deformasyonları 

toplumunda dikkatini çekmiştir. Hasarlı, yıkılmış binaların yanında, yüzeyinde hasar oluşmamış 

ama yan yatmış, zemine gömülmüş, kanalizasyon veya yağmur suyu bacalarının kapaklarının 

yüzeye çıkmış olması, kum fışkırması, kum kaynaması, kıyı bölgelerinde gelişen yanal yayılma, 

akma sıvılaşması şeklinde görülen yüzey deformasyonları toplumumuzun dikkatini çekmiştir [4].  

Depremler anında oluşan sismik dalgalar (özellikle makaslama dalgaları) suya doygun 

taneli zeminler içinde hareket ederken, birbirlerine zıt yönde etkiyen kuvvet çiftleri (makaslama 

kuvvetleri) oluşturur. Böylece gerilmeden kaynaklı ve makaslama kuvvetleri nedeniyle zemin 

taneleri hareket etmeye başlarlar. Bu durumda kohezyonsuz zemin tanecikleri birbirlerine 

yakınlaşma eğilimi gösterirler ve bu durumda tanelerin yüzeyindeki temas noktalarındaki 

gerilim, suya transfer olur.  Bu çok kısa sürede meydana gelen deprem kuvvetleri zemin 
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tanelerinin arasındaki suyun kaçmasına (drene olması) için yeterli süreye imkân tanımamakta, 

böylece ortamdan uzaklaşamayan gözenek suyunun basıncını aniden arttırmaktadır. Gözenek 

suyundaki bu ani artış, zemin tanelerini bir arada tutan temas kuvvetlerini yok ederek taneleri 

birbirinden uzaklaştırır ve zemin dayanımını yitirir.  Efektif gerilimin sıfır olduğu (V’=0) bu 

koşullar altında zemin, deprem öncesinde gösterdiği katı malzeme davranışı yerine, bir sıvı gibi 

davranarak, suyla birlikte yüzeye doğru hareket eder ve yüzeye çıkmaya başlar. Zeminin 

sergilemiş olduğu bu davranış biçimi “sıvılaşma” olarak tanımlanmaktadır [5].  

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, bu tez çalışmasında, önlenemez olması ve etkilediği 

bölgelerdeki yapıları yıkan, tahrip eden, insan yaşamına son veren ve en yıkıcı doğal afet olan 

depremler ve bu depremlerden kaynaklı zemin davranış biçimi olan sıvılaşma konusu Erdemli 

(Mersin) ilçesinin kentsel yerleşim alanındaki zeminlerinin de araştırılmasına neden olmuştur. 

Erdemli ilçesi, deprem üreten ve geçmişte birçok tarihsel büyük depremlerin olduğu Kıbrıs yayı 

ile Doğu Akdeniz bölgesi kuşağında yer alan aktif faylara yakın olması, yeraltı su seviyesinin 

yüzeye yakın sığ konumda bulunması, kentsel yerleşimin alüvyonal çökelleri üzerinde olması 

nedeniyle, sıvılaşma riskinin olduğu düşünülmekte ve bu nedenle de sıvılaşma potansiyeli ile 

sıvılaşma derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Erdemli kentsel yerleşim alanı ve çevresi de 

sıvılaşma analizlerine girdi parametresi olarak kullanılan zemin özellikleri (özgül ağırlık, relatif 

sıkılık, tane boyu dağılımı), deprem durumu, yeraltı su seviyesi ile ilgili tüm veriler çoklu karar 

verme tekniği ve coğrafi bilgi sistemleriyle değerlendirilerek sıvılaşmaya uygun alanlar 

belirlenmiştir. Zeminlerin sıvılaşma özellikleri, sıvılaşma analiz programı (Prosıvı) ile analiz 

edilmiştir. 

Çoklu Karar verme tekniği olan analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak 

uygunluk haritaları, sıvılaşmanın olabileceği veya sıvılaşmanın görülmeyeceği alanlar 

belirlenmiştir. Analitik Hiyerarşi Prosesi Yönteminin (AHP) işleyişi [6] genel olarak şu şekilde 

özetlenebilir: 

• Hiyerarşinin belirlenmesi, 

• İkili karşılaştırmalar matrisinin oluşturulması, 

• Kriterlerin yüzde önem dağılımlarının belirlenmesi ve 

• Bulunan öncelik değerlerinin sentezi. 

Problemin belirlenmesi ile yani sıvılaşmanın oluşabileceği zemin özelliklerinin ortaya 

konulması gerekmektedir. Çalışma alanında elde edilen sondaj kuyularından ve zeminlerden 

alınan veriler sondaj loglarına işlenerek, elde edilen zemin örneklerinin tane boyu dağılımı, doğal 

birim hacim ağırlığı, su içeriği, tane oranı, atterberg değerleri hesaplanmıştır. Yapılan SPT 

deneyinden elde edilen SPT-N değerleri bir tabloda gösterilmiştir. AHP’de ilk adım hiyerarşik 

yapının oluşturulmasıdır. Hiyerarşik yapı; en üstte hedef, soruna sebep olan faktörler ve ve 

bunların altında ise alternatif çözümler. Burada ilk olarak karar vericinin amacına uygun kriterler 
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belirlenir. Daha sonra amaca ulaşmak için probleme ait tüm kriterler belli bir üst ölçüte bağlı 

kalmak şartıyla ayrıştırılarak benzer kriterler bir arada toplanır. Sonuç olarak, bir karar için 

hiyerarşik bir yapı oluşturulmuş olur. Hiyerarşi genel olarak dört basamaktan oluşmaktadır. En 

üst seviyede amaç, onun altında ana kriterler, daha sonra alt kriterler ve en altta da alternatifler 

bulunmaktadır. AHP’nin ikinci adımı kriterlerin birbirleriyle ikili olarak karşılaştırmalarının 

yapılmasıdır. İkili karşılaştırmalarda hiyerarşideki her bir eleman bir üstteki elemanla 

karşılaştırılarak göreceli önem değeri belirlenmektedir. İkili karşılaştırmalar sonucu belirlenen 

göreceli önem değerleri Saaty tarafından hazırlanan ve önem değerlerine göre belirlenmektedir 

[7]. Bu önem değerlerine göre de ikili karşılaştırmalar matrisi oluşturulmaktadır. Elde elden 

AHP’nin ikinci adımı kriterlerin birbirleriyle ikili olarak karşılaştırmalarının yapılmasıdır. İkili 

karşılaştırmalarda hiyerarşideki her bir eleman bir üstteki elemanla karşılaştırılarak göreceli 

önem değeri belirlenmektedir. AHP’nin üçüncü adımı da faktörlerin yüzde önem dağılımlarının 

belirlenmesidir. İkili karşılaştırmalar, elemanların birbirlerine göre önem sıralarını 

belirleyebilen doğal bir süreçtir. İkili karşılaştırmalar sonucunda, elemanların birbirlerine karşı 

olan ağırlıklı önem dereceleri matematiksel işlemlerle belirlenir. Daha sonra, ikili karşılaştırma 

matrisinin sütun verilerinden yararlanılarak bu unsurların yüzde önem dağılımları belirlenir. 

Daha sonra matematiksel yapılan hesaplamalarla tutarlılık indeksi (Tİ) hesaplanır.  

Elde edilen ve önem derecesine göre numaralandırılarak kendi içerisinde karşılaştırılan 

kriterler öncelik değerinin sentezi ile sonuçlandırılır. Bu değerlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

yazılımlarına aktarılarak sıvılaşma derecelendirmesi görselleştirilmiş olacaktır. Bu çalışmada da 

CBS’de sıvılaşma potansiyeli haritaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda bu çalışma sonucu ortaya 

çıkan değerlendirmeler dikkate alınarak, başta kentsel yerleşim alanlarının seçimi olmak üzere 

mühendislik yapılarının tasarımında ve oluşturulmasında başta temel derinliği ile temel tipi 

seçimi ortaya konulacak, sıvılaşma değerlendirmesi ile sağlıklı kent olgusunun oluşturulmasında 

mühendislik önlemleri alınabilecektir. 

 

1.1.Çalışma Alanının Tanıtılması 

 

Erdemli ilçesi, 2279 km²’lik alanı ile Mersin ilçelerinin içinde üçüncü büyük yüzölçümüne 

sahiptir [8]. Kuzey batısında Ayrancı (Karaman), güneyinde Akdeniz, güney doğusunda Mezitli ve 

Toroslar (Mersin) ilçeleri ile, güney batısında Silifke (Mersin) ilçesi ile sınırlanmaktadır. 1/25000 

ölçekli O-32-C4 paftasında yer alan çalışma alanı, Adana – Mersin- Antalya ve Konya ulaşımını 

sağlayan D-400 karayolu üzerindedir. Şehir yerleşiminin yoğun olduğu kent merkezinin kıyı 

sahili yaklaşık 40 km’dir. Tez konusu olan kentsel yerleşim alanının sıvılaşma potansiyelinin 

incelediği bölge ise, ilçemizin kıyıya bitişik olarak kısmen doğu-batı uzanımlı şehirleşmenin 

yoğunlaştığı yaklaşık 7,5 km²’lik alana sahiptir (Şekil 1.1). 
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Şekil 1.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası. 
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 (A)  (B) 

 

(C) 

Şekil 1. 2. Kent yerleşiminin görünümü. A) Güney-doğu yönünden kuzey-batı görünümü, B) 
Doğu yönünden batı görünümü, C) Kuzey doğuda yer alan TOKİ konutlarından çalışma alanının 

görünümü. 
 

 

 

 

 

 

Çalışma Alanı 
TOKİ konutları 
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2.KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Genel Jeoloji 

 

Çalışma alanında genel olarak Mersin bölgesinde yer alan ve en altta allokton olarak 

gözlenen birimlerden Mersin Ofiyolitik melanji ve Mersin Ofiyolitik birimleri yer almaktadır. 

Mersin Ofiyolitinin alttan üste doğru sırasıyla, Oligo-Miyosen yaşlı Gildirli formasyonu, Alt-Orta 

Miyosen yaşlı Güvenç formasyonu, Orta-Üst Miyosen yaşlı Kuzgun formasyonu ile Pliyo 

Kuvaterner yaşlı kaliçi birimleri yer almaktadır. En üstte ise güncel alüvyonlar bulunmaktadır.  

Bölgede yapılan çalışmalara değinecek olursak; 

Akarsu [9], Mut Bölgesinin Jeolojisi isimli hazırlamış olduğu raporda, Mut, Gülnar, Ermek, 

Silifke ve güney doğu Akdeniz’e kadar olan takriben 6000 km² lik sahada incelemelerde 

bulunmuştur.  Özellikle bölgede petrol ve diğer ekonomik özellikli maden çalışmalarına temel 

teşkil edecek bir çalışma planlanmıştır. Bu kapsamda özellikle birimler ayırt edilmiş kapsamlı 

stratigrafik özellikler belirlenmiştir.  Çalışma alanımızı da içine alan bölge, nehir ve dere kenarları 

ile, Taşucu nahiyesinden Silifke arasında çizilen düz hattın doğu ve güneydoğusunda kalan 

(Akdeniz'e kadar olan) bütün saha alüvyonlarla örtülü bulunduğu, bu alüvyonların nehir, çay ve 

derelerin sürükleyerek getirip yığdıkları kum ve çakıllarla killerden ibarettir, Silifke'nin güney 

kısmında kalan Kuaterner sahası da mil denilen ziraate çok elverişli olan bir materyelle örtülü 

olduğunu ve bu milin kalınlığının 3 metreye yakın olduğunu belirtmiştir [9]. 

Özgül [9], bu çalışmasında tüm Toroslar boyunca yaptığı araştırmalarda Toroslar’ın 

Kambriyen-Tersiyer yaşlı kayaçlardan oluştuğunu saptamıştır. Araştırmacı, Orta Toroslar’ın 

özellikle Geç Paleozoyik- Tersiyer aralığında stratigrafi, metamorfizma ve yapısal özellikleri 

bakımından farklı havza koşullarını yansıtan ve birbirleriyle tektonik dokanaklı çok sayıda 

tektonik birlikten oluştuğunu belirtmiştir. Bu birliklerin yüzlerce kilometre uzunlukta olduğunu, 

birbirleriyle farklı dokanak özellikte olduklarını ve birçok yerde birbiri üzerine allokton olarak 

yerleştiğini belirtmiştir. Araştırmacı her birliğin oluşum koşullarını ortaya çıkararak bu birlikleri; 

Bolkardağı Birliği, Bozkır Birliği, Aladağ Birliği ve Antalya Birliği olarak adlandırmıştır. Çalışma 

alanının batısında ve Orta Toroslar’da çok geniş alanlarda yaptığı çalışmalarda, farklı ortamlarda 

ve farklı yapısal özelliklere ait çok sayıda birlik belirlenmiş ve Toroslar’ın jeodinamik gelişimine 

önemli katkılar sağlamıştır. Araştırmacı özellikle Kretase - Miyosen aralığında tektonik birliklerin 

çeşitli nap paketleri ile kilometrelerce yatay hareketlere maruz kaldığına işaret etmiştir [10].  

Gedik ve ark. [11], Mut- Silifke- Ermenek Havzasında detaylı çalışma yaparak, bölgenin 

1/25.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritasını yapmışlar, havzanın stratigrafik istifi ve tortul 

kayaların çökelme ortamlarını saptamışlardır. Alınan örnekler üzerinde yapılan kesitlerden elde 

edilen sonuçlara göre, havzada Silüryen- Miyosen zaman aralığında ortamda çökelen ve toplam 
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8500 metre kalınlıkta olan tortul istif saptamışlardır. Kretase sonunda ofiyolitli melanj’ın 

kuzeyden allokton olarak bölgeye geldiğini, havzada ana, hazne ve örtü kaya olabilecek nitelikte 

birçok düzey yapısını gözlemlemişlerdir. Çalışmacıların bölgedeki petrol olanakları ile ilgili 

yapmış olduğu araştırmalarda, örneğin Erdemli ilçesi, Sorgun köyü* yöresinde birçok yerde 

ofiyolitli melanj içindeki Paleozoyik ve Mesozoyik yaştaki bloklarda hidrokarbon belirtilerini 

tespit etmişlerdir. Çakıltaşı ve kumtaşlarından oluşan Derinçay Formasyonunun, Göksu nehri 

vadisinde ve bu nehre bağlanan Kurtsuyu vadisinde, Gülnar’ın güneyinde, Erdemli kuzeyinde 

Alata dere ve Kaplanca dere vadi yamaçlarında yüzeylendiğini gözlemlemişlerdir [11]. 

Yetiş ve Demirkol [12], Batıda Ecemiş fay kuşağı, kuzeyde orojenik Toros Dağ kuşağı, 

doğuda Amanos dağları ile güneyde ise Akdeniz’in altından Kıbrıs’a kadar uzanan Adana Baseni 

olarak adlandırılan bölgede çalışmışlardır. Tezimizin çalışma alnında yer alan alüvyon birimlerle 

ilgili, Yetiş ve Demirkol’un [12] çalışmalarında Kuvaterner'de birikme şekilleri olarak taraça- 

kaliçi ile yamaç döküntüsü, birikjnti konisi, eski ve yeni alüvyon ile yıpranma şekilleri olarak, 

karbonatlı kayaçlarda erime hunisi, karren, koğuk vb. bulunduğunu izlemişleridir.  Birinci 

gruptaki taraçalar, Adana ovasının kuzey kesiminde Ceyhan dolayından Adana kuzeyi, Tarsus, 

Mersin dolayına kadar uzanımlı olup l/500 000 ölçekli jeoloji haritasında traverten olarak 

belirlemişlerdir [12]. 

Pampal [13], “Güzeloluk- Sorgun (Mersin) Yöresinin Jeolojisi” adlı çalışmasında inceleme 

alanında bulunan Çamlı Ofiyolit masifinde, gerçek bir ofiyolitik seride bulunan birimlerin 

özelliklerini içerdiğini belirtmiştir. Burada yer alan Başpınar formasyonunun içerdiği derin 

denizel radyolarit, çörtlü kireçtaşı ve pelajik kireçtaşları ile ofiyolitik kayaçlardan oluştuğunu ve 

yaşının ise Senomaniyen-Kampaniyen olarak ifade etmiş, Maestrihtiyen-Alt Tersiyer zaman 

aralığında yerleştiğini belirtmiştir. Başpınar Formasyonu üzerinde tektonik ilişkili olarak 

bulunan Göktepe Kireçtaşı, Karbonifer-Alt Kretase yaşında platform tipi bir karbonat istifi 

olduğunu; Permiyen, Üst Triyas, Jura, Alt Kretase yaşındaki kireçtaşı ve Senomaniyen-

Kampaniyen yaşındaki radyolarit olistolitleri içeren türbiditik Sorgun Formasyonunu ise 

Maestrihtiyen-Alt Paleosen yaşında olduğu, Ofiyolitik kayaçları ve daha yaşlı diğer bütün 

birimleri ise açısal uyumsuz olarak örten Miyosen yaşlı oluşukları ve Burdigaliyen-Langhiyen-

Serravaliyen katlarında çökelmiş olan üç formasyona ayrıldığını belirtmiştir [13]. 

Pampal ve Meriç [14], Bolkardağlarının kuzey ve güneyinde ofiyolitik melanj kayaları 

üzerinde gelişen Tersiyer çökeliminin, Üst Paeosen (Tanesiyen)'de başladığını belirtmişler ve 

arada herhangi bir karasal dönem bulunmaksızın, Eosen (İpresiyen-Lütesiyen)'de çökelmenin 

sürdüğünü ortaya koymuşlardır. 

 

 

*12/11/2012 tarih 6360 sayılı kanun ile Mersin Büyükşehir sınırları mülki sınırı ve mahalleye dönüşmüştür. 
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Karaisalı kireçtaşı, toros kuşağının özellikle orta kesiminde, mostra sürekliliği nedeniyle 

genellikle bu isimle tanımlandığını bazı araştırıcıların farklı isimler kullanmasına rağmen bu 

birimin, Adana-Mut-Antalya havzalarında da kesintisiz olarak mostra sürekliliğine sahip 

olduğunu gözlemlemişlerdir [14]. 

Gedik ve Korkmaz [15], bu çalışmada Mut-Ermenek-Silifke (Konya – Mersin) havzasında 

ana kaya fasiyesi ve petrol oluşumlarının organik jeokimyasal yöntemlerle incelenmesi adlı 

çalışmalarında orta toros kuşağında, yaklaşık Silifke-Erdemli-Karaman-Ermenek ve Anamur 

ilçeleri arasında kalan geniş bir bölgede çalışmışlardır. Mut formasyonu ile yanal ve düşey geçişli 

olan köşeledi formasyonu, kumtaşı ara tabakalı şeyi ve marn ardalanmasından oluştuğunu 

belirtmişlerdir. Miyosen yaşlı bu birimin kalınlığını 300-1000 m arasında değiştiğini alttaki bütün 

birimleri ise açısal uyumsuzlukla örtüğünü belirtmişleridir. Mut ilçesinin güneyinde yer alan 

Köselerli Köyü'nden kuzeye doğru formasyonun tip kesit incelemesi ve örnek alımı yapılmıştır. 

Mut-Ermenek-Silifke havzasının birçok yerinde, ofiyolitli melanj içindeki kireçtaşı bloklarında 

canlı petrol emarelerine rastlanmıştır. Bunlara tipik örnek olarak ise, Erdemli ilçesi, Sorgun Köyü 

ile Mut-Ermenek karayolu yakınındaki Beci Köyü'nü ve Aslanköy'ün güneyinde melanj içindeki 

emarelere rastlanmıştır [15]. 

Şenol ve ark. [16], Adana-Mersin Dolayının Jeolojik Etüd Raporu adlı çalışmalarında,   

tabanda Mersin Ofiyolitik Melanjı ve Mersin Ofiyoliti (Üst Kretase) ile bunların üzerinde Adana 

basenine ait Tersiyer yaşlı Gildirli Formasyonu (Oligo-Miyosen), Karaisalı Formasyonu (Erken – 

Orta Miyosen), Kuzgun Formasyonu (Orta – Üst Miyosen), kaliçi (Pliyo – Kuvaterner) birimlerin 

yer aldığını belirtmişlerdir [16]. 

Bozkurt [17], yüksek lisans tezinde, Sorgun (Erdemli) ve yakın yöresinin teknostratigrafik 

özelliklerini incelemiş, üç adet stratigrafik kaya birimi ayırt edilmiş ve haritalanmıştır.  Bu 

birimler tabanda resif gerisi fasiyesindeki Alt-Orta Miyosen yaşlı Kaplankaya formasyonu, 

Kaplankaya formasyonunun üstüne uyumlu bir şekilde sığ denizel, lagüner fasiyeste çökelmiş 

Arslanköy marnı, Arslanköy marnının üzerine ise uyumlu bir geçiş gösteren resifal nitelikli 

Burdigaliyen-Langhiyen yaşlı Karaisalı kireçtaşı ve inceleme alanındaki en genç çökelimi temsil 

eden Kuvaterner yaşlı alüvyon oluşukları ise, üzerine geldikleri tüm birimleri açısal 

uyumsuzlukla örttüğünü belirtmiştir. Kaplankaya formasyonu ile Arslanköy marnı arasında 

uyumlu bir geçiş gözlendiğini, bu uyum Arslanköy marnı ile Karaisalı kireçtaşı arasında da 

gözlendiğini belirtmiştir. Güncel alüvyonların ise Karaisalı kireçtaşı üzerine uyumsuz olarak 

yerleşmiş olduğunu ifade etmiştir [17]. 

Bozkurt [18], Silifke – Erdemli Kuzeyindeki Miyosen yaşlı kayaçların Petrografik ve 

Sedimantolojik İncelenmesi adlı Yüksek Lisans tezinde, Orta Toroslar içerisinde kalan Silifke ve 

Erdemli ilçelerini kapsayan Mut havzası içerisindeki Miyosen yaşlı birimleri incelemiştir. Çalışma 

alanı içerisinde gözlenen Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller, kalişler, güncel akarsu alüvyonları, 
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güncel kıyı ve delta çökelleri ve yamaç molozlarından oluştuğunu ve çalışma alanının güneyinde 

ve güney doğusunda geniş yayımlı kaliş oluşumları gözlemlemiştir. Havzada iklim koşullarının ve 

litolojinin uygun olmasıyla sert laminalı kabuk, konglomeratik kabuk, yumru ve çatlak dolgusu 

şeklinde kaliş gelişmiş olduğunu belirtmiştir.  Güncel kıyı çökellerinin ise çalışma alanı içerisinde 

Silifke-Erdemli arasında kıyı kuşağı boyunca gözlendiğini ve delta, plaj ve plaj gerisi 

fasiyeslerinden oluşmuş olduğunu belirtmiştir. Yamaç molozları, genellikle tektonik hatlar 

boyunca gözlendiğini, bu çökeller kil, silt, kum, çakıl ve blok boyu malzemelerden oluşmuş 

olduğunu açıklamıştır [18]. 

 

2.2. Zeminlerde Sıvılaşma Konusunda Yapılan Çalışmalar 

 

 İnceleme alanı ve çevresinde zeminlerin sıvılaşması ile ilgili herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır. Bu tez çalışması, inceleme alanı ve çevresinde sıvılaşma ile ilgili yapılan ilk çalışma 

olacaktır. Bu bölümde sıvılaşma tanımı ile, sıvılaşma kavramının tarihsel gelişimi üzerinde 

durulmuştur. Sıvılaşma (İng.: liquefaction, Fr.: liquéfaction, Alm.: Verflüssigung) terimi, kısaca; 

bir gazın, basınç altında sıvı duruma geçmesi olayıdır [19]. Jeoteknik anlamda, zeminde bulunan 

suyun ortamdan uzaklaşamadığı koşullar altında, suya doygun kohezyonsuz zeminlerin tek düze, 

geçici ve tekrarlanmalı şekilde örselenmesinden dolayı, zeminlerde gelişen deformasyonların 

tümü için ifade edilmektedir [1]. 

 

 

 

 

 

 

 (A) (B) 

 

 

 

 

 

 (C) (D) 

Şekil.2.1. Sıvılaşma süreci sırasında zemin taneleri arasındaki temas kuvvetlerinin yitimi [1]. A) 
zemin taneleri serbest halde, B) gerilme anı, C) boşluksuyu basıncında zemin taneleri birbirini 

itiyor, d) gerilme durumunda zemin tanelerinin yer değiştirmesi. 
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İlk olarak Allen Hazen 1918 yılında [2] California da (ABD) bulunan bir hidrolik doldurma 

barajı olan, Calvers barajında göçmeler oluşması ile birlikte, yaptığı çalışmalar sonucu hazırladığı 

raporda; “zeminlere yük uygulanması sırasında zeminde aşırı boşluk suyu basıncı üretilmesi 

nedeniyle, zeminin kesme mukavemetinde meydana gelen ani düşme ile birlikte ve bu büyük 

mukavemet kaybını sıvılaşabilir (liquefiable) davranış olarak tanımlamıştır [20]. 

Sıvılaşma (liquefaction) teriminin bilimsel literatürde ilk kez 1925 yılında Karl Terzaghi 

tarafından kullanılmıştır [2]. Terzaghi’ye göre “sıvılaşma, suya doygun zeminin çökmesi sırasında 

zemini oluşturan katı parçacıkların ağırlığının zemini çevreleyen suya aktarılması durumunda 

meydana gelebilir. Bu olay sonucunda zeminin herhangi bir derinliğinde hidrostatik su basıncı 

yükselerek, büyüklüğü suya batan zeminin birim ağırlığına yaklaşır” şeklinde açıklamıştır [21]. 

Zemin mekaniği açısından sıvılaşma mekanizmasını açıklayıp, aynı zamanda kritik boşluk 

oranını ve kumlu zeminlerde sıvılaşmayı açıklayan ilk araştırmacı Artur Casagrande olmuş [21] 

ve ayrıca sıvılaşmanın olduğu bazı bölgeleri açıklamıştır. Bunlardan ilki1938’de Montana’daki Ft. 

Peck barajının yıkılmasını ve buradaki sıvılaşma yapılarını açıklamış ve ikincisi ise aşağı 

Mississippi Nehri boyunca oluşan akma kaymalarını açıklamıştır. Bu anlamda kumlu zeminler 

için sıvılaşma olgusunu yorumlamıştır [22]. Artur Casagrande tarafından yapılan bu çalışmalar 

kumlu zeminlerin sismik etkileşime maruz kaldıkları zaman kritik boşluk oranından daha büyük 

boşluk oranına sahip iseler hacimde azalmaya daha meyilli olduklarını açıklamıştır. O’na göre 

kritik boşluk oranı kesmeye maruz kaldığında, hacim değişiminin olmadığı boşluk oranıdır. 

Bununla beraber boşluk oranı sıvılaşma hesapları için uygun olmayabilir [23]. 

Mogami ve Kubo [24], tarafından sıvılaşma (liquefaction) kavramı kullanılmış ve 

sıvılaşma olayı, drenajsız koşullardaki suya doygun kohezyonsuz zeminlerde, drenajsız ortamda 

statik, geçici veya tekrarlı yükler altında gerçekleşen ve zeminlerde farklı, karmaşık 

deformasyonları oluşması olarak tarif etmiştir. 

1964 Niigata (Japonya, MS:7,5) ve 1964 Büyük Alaska (ABD, MW:9,2) depremlerinden 

sonra özellikle sıvılaşma kavramı üzerinde sıkça durulmuştur. Bu iki yıkıcı depremin tüm yapı 

elemanlarında ortaya koyduğu hasarlar sıvılaşma kavramının detaylı incelenmesine neden 

olmuştur. Özellikle binaların yan yatması, toprak kaymaları, istinat duvarlarının yıkılması, yol 

yarılmaları; demiryollarında, köprülerde deformasyonlar, kum kaynamaları, yer altı 

elemanlarının (kanalizasyon bacaları, kapaklar) yükselmesi gibi birçok bozukluklar yıkıcı etkiler 

sıvılaşma olgusu üzerinde araştırmacıların ilgilenmesine neden olmuştur. 1964 Nigata (Japonya) 

ve Anchorage (Alaska) depremlerinin oluşması, suya doygun kumların deprem yükleri altında 

deformasyona uğraması ile ilgili problemler üzerinde pek  çok araştırmanın başlamasına vesile 

olmuştur [25].  Profesör H. B. Seed ve öğrencileri California Üniversitesi’nde (Berkeley) deprem 

yükleme şartlarını modellemek için hidrostatik ve hidrostatik olmayan konsolidasyonlu drenajsız 

üç eksenli basınç deneylerini kullanarak bu problemle uğraşmaya başlamışlardır [26]. 
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Seed ve Idriss [24, 26] depreme maruz kalan kumların sıvılaşma potansiyelini etkileyen 

önemli faktörleri tanımlamışlar ve sıvılaşma potansiyelini belirlemede bu faktörleri hesaba katan 

basitleştirilmiş prosedürü sunmuşlardır.  Ayrıca Standart Penetrasyon deneyinden elde ettikleri 

bilgilerle sıvılaşma potansiyeli hakkında hesaplamaları mümkün kılan bir çalışma 

yayınlamışlardır [27]. 

  Castro [22] sıvılaşmayı önceden tanımlandığı haliyle doygun kumlardaki klasik sıvılaşma 

ve dinamik deneyler sırasında oluşan çevrimsel hareketlilik olarak ikiye ayırmıştır. Dinamik 

yükleme sırasında, hacim azalması nedeniyle doygun gevşek kumlarda boşluk suyu basıncının 

aniden arttığını, çevrimsel hareketliliğin ise dinamik yükleme altındaki sıkı kumlarda pozitif 

boşluk suyu basıncının gelişmesine tanelerin yer değiştirmesine ve hacmin azalmasına sebep 

olduğunu belirtmiştir [22].   

Tokimatsu ve Yoshimi [28, 29] çalışmalarında, düzeltilmiş SPT darbe sayısı ve ince tane 

oranına bağlı olarak sıvılaşma bağıntısı vermişlerdir. Çalışmada, aynı SPT-N sayısına sahip 

%10’dan fazla ince tane içeren kumların, temiz kumlara oranla sıvılaşmaya karşı çok daha fazla 

dirence sahip olduğu, referans gerilmeye göre normalize edilmiş SPT darbe sayısı 25’ten fazla 

olan kumlarda, darbe sayısı 20’den büyük olan %10’dan fazla ince tane içerikli siltli kumlarda ve 

%20 kil içerikli kumlu siltlerde kapsamlı bir hasar oluşmayacağı sonucuna varılmıştır. Çalışmada 

ayrıca aynı SPT darbe sayısına sahip çakıllı kumların, temiz kumlara oranla sıvılaşmaya karşı 

daha az dirençli olduğu belirtilmiştir. 

Erken vd. [28] yaptıkları çalışmada, büyüklüğü 6.8 olan 13 Mart 1992 Erzincan depremi 

sırasında, Erzincan ovasında yer alan Ekşisu bölgesinde suya doygun, killi, siltli zeminlerin 

sıvılaştığını gözlemlemiş, bu bölgedeki zemin koşullarını ve sıvılaşma potansiyelini belirlemek 

için sıvılaşma alanı ve çevresinde ayrıntılı bir jeoteknik araştırma yapmışlardır. İncelenen alanda 

SPT ve CPT deneyleri yapılmıştır. Ayrıca incelenen alandan örselenmiş ve örselenmemiş zemin 

numuneleri alınarak, laboratuvar deneyleriyle zeminin indeks özellikleri, dinamik yükler altında 

gerilme, şekil değiştirme ve boşluk suyu basıncı davranışları incelenmişlerdir. Yapılan sondaj ve 

arazi araştırmaları sonucunda zemin tabakalarının gevşek siltli kum tabakaları ile yumuşak siltli, 

killi ve organik zeminlerden oluştuğu belirlenmiştir. Laboratuvar çalışmaları sonucunda ise; 

yeterli bir seviyede tekrarlı kayma gerilmelerinin uygulanması halinde zeminin sıvılaşmasına 

neden olacak boşluk suyu basınçlarının oluşabileceğini gözlemlemişlerdir [30]. 

Ishihara [31], çalışmasında ince malzeme miktarı ile uç direnci artışı arasındaki ilişkiyi 

belirtmiş ve bunu tablo halinde hazırlamıştır.  Bu anlamda, ince tane oranı %5’den çok siltli 

kumlarda aynı miktarda temiz kumun uç direncini elde etmek için, tabloda verdiği uç direnci 

artışlarını, ölçülmüş uç direncine eklemek suretiyle ince taneli malzemenin etkisinin 

hesaplanabildiğini belirtmiştir.  Yapılan birçok çalışmada plastik olmayan siltlerin laboratuvarda 

ve arazide sıvılaştığı gözlenmiş ve ince taneli zeminlerin sıvılaşma duyarlılığını etkilemede 
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sadece tane boyundan çok plastisite özelliklerinin önemli olduğu belirlemiştir. Kohezyonsuz ve 

plastik olmayan karakterdeki iri silt partikülleri tamamıyla sıvılaşmaya duyarlı olduğunu 

çalışmasında açıklamıştır [31]. 

 Polat [32], “İstanbul Yerleşim Alanı İçerisindeki Kuvaterner Çökellerin Sıvılaşma 

Potansiyeli” adlı yüksek lisans çalışmasında, 1999 İzmit ve Düzce’de meydana gelen 

depremlerden sonra İstanbul bölgesinde yer alan genç alüvyon çökellerin kapladığı alanlarda 

zemin özelliklerini tespit ederek burada taşıma gücü hesapları yaparak sıvılaşma potansiyellerini 

incelemiştir. Kalın alüvyal çökellerin bulunduğu Çamaşırcı, Kurbağalı, Ortaköy-Ambarlı, Ihlamur-

Fulya, Dolapdere-Baruthane, Cendere, Alibeyköy, Siyavuşpaşa ve Ayamama deresi vadilerinde 

yer alan genç çökellerin mühendislik özellikleri ve taşıma gücü kaybı potansiyelleri irdelenerek 

muhtemel bir Marmara depremi durumunda bu çökellerin bulunduğu alanlarda hasarların 

meydana gelip gelmeyeceğine ışık tutacak bilgiler vermiştir. Yapılan analizler sonucunda 

İstanbul’daki vadilerde yer alan alüvyal ortamların yer altı suyu durumu, kumlu birimlerin tane 

boyu dağılımı ve sıkılığı açısından sıvılaşma özelliği taşıdıklarını belirlemiştir. Marmara Denizi 

içinde Kuzey Anadolu Fayının devamının kırılması durumunda deprem büyüklüğüne bağlı 

sıvılaşmanın yaşanacağı sonucuna varmıştır [32]. 

 Erken vd. [33], yapmış olduğu çalışma kapsamında, ilk aşamada suya doygun siltli 

kumların, düşük plasisiteli siltlerin ve yumuşak killerin dinamik yükler altındaki gerilme-şekil 

değiştirme ve boşluk suyu basıncı davranışlarından bahsedilmiştir.  İkinci aşamada yaygın olarak 

kullanılan Seed ve Idriss [27], Seed ve diğ. [34], Youd vd. [35] tarafından modifiye edilmiş 

sıvılaşma yöntemi anlatılıp nasıl kullanıldığı gösterilmiş ve son aşamada örneklerle örselenmiş 

ve örselenmemiş yumuşak killerde dinamik yükleme sonucu mukavemet kayıpları ve buna bağlı 

olarak taşıma gücü kayıplarının nasıl oluştuğu anlatılmıştır [33]. 

Ergüven [36], Zemin Sıvılaşması adlı yüksek lisans tez çalışmasında, sıvılaşma tanımını ve 

sıvılaşma ile ilgili tarihsel süreçte araştırma ve çalışmaları anlatarak incelemiştir. Çalışmasında 

sırasıyla sıvılaşmayı etkileyen faktörleri, laboratuvar koşullarında test sonuçlarının irdelenmesi, 

arazi deneylerinin açıklanması ve sonuçlarının kullanılmasını açıklamıştır. Sıvılaşma Tahmini 

Metodları başlığı altında ise Seed ve Idris [29] tarafından önerilen metodu ile Standart 

Penetrasyon Metodu ile sıvılaşma analizinin yapılmasını anlatmıştır. Çalışmasında ayrıca 

sıvılaşma tahminini Eurocode Metodu ve Japon Metodu yöntemlerini detaylı incelemiştir. Son 

olarak ise sıvılaşma riski olan tahmini bölgelerde “Temel İnşaatında Dizayn Standartı Ve Önerileri 

ile Bina Temellerinin Dizaynına Dair Tavsiyeler başlıkları altında yapılaşmaların nasıl olması 

gerektiği ile ilgili yaklaşımları (Japon Kodlarında) açıklamıştır [36]. 

Mollamahmutoğlu ve Babuçcu [37], “Zeminlerde Sıvılaşma Analiz ve İyileştirme 

Yöntemleri” adlı kitap çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Çalışmacılar kitapta, sıvılaşma 

tanımını ve tarihsel olgusunu yansıttıktan sonra, sıvılaşma türlerinden, sıvılaşma sonucu görülen 
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hasarlardan ve iyileştirme yöntemlerinden bahsetmişlerdir. Kitap özellikle depremler etkisiyle 

meydana gelen sıvılaşma kavramını önceki çalışmacıların yöntemlerini ayrı ayrı izah ederek, 

sıvılaşma potansiyeli hesaplamalarında kullanılan arazi ve laboratuvar deneylerinden 

bahsetmişlerdir. Özellikle kitap sonunda araştırmacılar tarafından hazırlanan sıvılaşma analiz 

programı kullanımı hakkında bilgi vererek hesaplamaların yapılarak grafiklerin elde edilmesini 

sağlamaktadır [37]. 

Karanlık [2], Hatay, Samandağ, Altınköy ve çevresinin zemin sıvılaşma potansiyelini, 

bölgeye ait Standart Penetrasyon Test (SPT) verilerini kullanarak belirlemeye çalışmıştır. Elde 

edilen SPT sonuçları, sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde kullanılan yer ivmesi, derinlik- 

SPT değerleri arasındaki ilişkileri veren tablolar yardımıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca, inceleme 

alanı zeminlerine ilişkin tane boyu analiz sonuçları daha önce farklı depremler sonucu, farklı 

bölgelerde sıvılaşan zeminlerdeki bilinen tane boyu dağılımının sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

Sıvılaşma potansiyeline ilişkin elde edilen veriler, çalışma alanın önemli oranda sıvılaşma riski 

taşıdığını göstermiştir [2]. 

 Unutmaz ve Çetin [38], çalışmalarında üzerinde yapı bulunan zeminlerdeki sıvılaşma 

potansiyelinin belirlenebilmesi amacıyla yapı-zemin etkileşimini irdeleyerek analizler 

yapmışlardır. Bu çalışmada temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyelinin belirlenebilmesi için 

CSRssı,max. değerini ve sayısal olarak hesaplama yöntemini tarif etmişlerdir. Yapılan çalışmalar 

sonucunda üst yapı elemanlarının yani yapı yüklerinin, statik durumda gelen kayma kuvvetinin 

derinlikle beraber altında bulunan zeminin sıkılığına (N1,60) bağlı olduğu, üstyapının varlığının 

temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyeline olumlu ya da olumsuz etkisinin olacağını 

belirtmişlerdir. Üst yapıların olumlu ya da olumsuz etkilerinin bina genişliğinin yaklaşık yarısı 

kadar bir derinlik boyunca hızlı bir şekilde azaldığı ve derinlik yapı genişliğinin 1.5 katına 

çıktığında hemen hemen hiç kalmadığı, bina dış bölgelerinde β değerinin 2000’den küçük olduğu 

durumlarda CSR değeri en yüksek değerine ulaştığı, β değerinin ise bina iç bölgelerinde 2000’den 

büyük olduğu durumlarda ve aynı şekilde β değerinin 2000’den küçük olduğu durumlarda üst 

yapının sıvılaşma riskinin iki katı artırdığını analiz etmişlerdir. [38]. 

Özaydın’ın [39], 6. Ulusal Deprem Konferansında sunmuş olduğu “Zeminlerde Sıvılaşma” adlı 

çalışmasında deprem gerilmeleriyle oluşan zeminlerin sıvılaşmasını incelemiştir.  Sıvılaşma 

tanımını, sıvılaşma analiz yöntemlerini, özellikle literatürde önemli çalışmacıların özellikle; Seed 

ve Idriss [29], Youd vd. [35], Seed ve Idriss [40], Seed ve Harder [38], Idriss ve Boulanger [38], 

çalışmalarını ve önermelerini “sıvılaşma” çalışmaları kapsamında ifade etmiştir. Makalesinde, 

çevrimsel kayma mukavemeti oranı (CRR)’yi SPT ve CPT deneylerinden elde edilişini izah ederek, 

sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı (FS) belirlenmesini formülüze ederek sunmuştur. Çalışmasında 

yüzeysel temeller ve kazıklı temeller üzerinde sıvılaşmaların etkisi altında iki başlık sunarak 

açıklamaya çalışmıştır [39]. 
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 Sağlam [41], Saruhanlı (Manisa) Belediyesi İmar Planına Esas Alanların Sıvılaşma 

Potansiyelinin İrdelenmesi adlı yüksek lisans tez çalışmasında, Saruhanlı (Manisa) ilçesinin imar 

planına esas alanlarda yapılan jeoteknik çalışmalar sonucunda sıvılaşma analizleri yapılmıştır. 

Sıvılaşma analizleri Konik Penetrasyon Testi (CPT) verileri kullanılarak yapılmış ve bu alanlarda 

sıvılaşma haritası yapılmıştır. Ms=7,0 deprem büyüklüğü alınarak yapılan sıvılaşma analizi ve 

buna bağlı olarak hazırlanan sıvılaşma haritası incelendiğinde Saruhanlı ilçesinin 

güneydoğusunda ve kuzeybatısında lokal alanda sıvılaşmanın olmadığı, diğer alanlarda ise 

sıvılaşma beklendiği görülmüştür [41]. 

 Aslan [42], Yüksek lisans çalışmasında Gebze (Kocaeli)’de planlanan Atıksu Arıtma 

Tesisinin inşa edileceği alandaki kuvaterner yaşlı alüvyon çökellerin jeomekanik özelliklerini 

belirleyerek ve arazi-laboratuvar deneylerinden yararlanarak sıvılaşma potansiyelinin 

belirlenmesi çalışmasını yapmıştır. Çeşitli araştırmacılara göre sıvılaşma analizleri yapılmıştır 

(Seed ve Idris [43] ve Andrews ve Martin [44], Seed vd. [45]). Her bir yöntemde sonuçlar 

kıyaslamalı gösterilmiştir. Analizlerde, Mw =7.4 büyüklüğünde ki 1999 Kocaeli depreminin 

değeri kullanılmıştır. Çalışmada İri taneli zeminlerin sıvılaşma potansiyelini SPT verilerinden 

yararlanarak Youd vd. [35] tarafından önerilen yöntem kullanılarak sıvılaşma potansiyelini 

hesaplamıştır. Ayrıca sıvılaşma şiddeti haritasını oluşturmuş ve sıvılaşmanın yüzeye etkisini 

araştırmıştır. Araştırmacı, inceleme alanındaki ince taneli zeminlerin sıvılaşma potansiyelini ise 

her bir sondaj kuyusu ve derinliği için Seed ve Idriss’in [46] Çin ölçütüne, Andrews ve Martin ’in 

Modifiye Çin ölçütüne [44] ve Seed vd.[45]  yöntemlerine göre hesaplamıştır. Çalışma alanında 

sıvılaşmanın oluşacağı belirtilmiş fakat yüzeyde ise örtü zeminin etkisi nedeni ile sıvılaşmanın 

gözlenmeyeceği sonucuna varılmıştır. İnşaat alanında yapı yerlerindeki kazı ile örtü zeminin 

kaldırılması veya deprem sırasında yüzey kırıklarının oluşması halinde sıvılaşmanın etkisinin 

yüzeyde de gözlenebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmada sıvılaşma haritaları 

oluşturulmuştur [42].   

Kayabalı ve diğ. [47], çalışmalarında zemin sıvılaşmasının değerlendirilmesi için enerjiye 

dayalı yöntemin kullanılabilirliğini göstermek için farklı bir çalışmayı sunmuşlardır. Bu amaçla, 

çalışmalarında zemin sıvılaşması üzerine geliştirilen; gerilme temelli yöntemler, birim 

deformasyon temelli yöntemler ve enerji temelli yöntemler olmak üzere bu üç yaklaşımın temel 

ilkelerini özetlemek, gerilme ve birim deformasyon temelli yöntemlerin eksikliklerini ortaya 

koymak ve zemin sıvılaşmasının yeni gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmesi için yeni ve 

pratik bir araç olarak enerji temelli yaklaşımı önermek olarak belirtmişlerdir [47].  

 Dipova ve Cangir [48], çalışmalarında Antalya Lara-Kundu kıyı alanındaki zeminlerin 

mühendislik özelliklerini ve bölgedeki kumlu zeminlerin sıvılaşma potansiyelini 

incelenmişlerdir. Bu amaçla inceleme alanında 20 metre derinliğinde olan 20 adet sondaj kuyusu 

açılmış, her 1.5 m’de bir olacak şekilde örnekler alınmış, zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerini 
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laboratuvarda belirlemişlerdir. Arazide ise SPT ve CPT deneyleri yapılmış, inceleme alanında yer 

alan zeminin sıkı kum olmakla birlikte bazı bölümlerinde gevşek kum, kil ve organik zeminin de 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. Aynı zamanda araştırmacılar sismik tehlike analizini yaparak 

maksimum yer ivmesi haritasını elde etmişlerdir. Zemin profilindeki kum katmanlarının 

sıvılaşma potansiyelini, olasılıksal sıvılaşma potansiyeli analizi ile araştırmışlardır. Bir inceleme 

noktasındaki tüm katmanlar için belirlenen olasılıksal sıvılaşma potansiyeli değerleri (PL) 

kullanılarak sıvılaşma şiddeti indeksi (LSI) değerlerini elde etmişlerdir. Elde edilen sonuçları 

coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) kullanarak, zemin sıvılaşma şiddeti indeksi (LSI) haritasını 

oluşturulmuşlardır [48]. 

 

2.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemlerinin 

Birlikte Kullanıldığı Çalışmalar 

 

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekânsal verilerin depolanıp, yönetilmesi, görüntülenmesi 

ve modellenmesi ile sayısal haritaların sunulmasıdır. Mekansal verilerin çeşitliliği, farklılığı ve 

karmaşıklığı, farklı yorumlamalara ve düzene ihtiyaç duyulması halinde, CBS bunların belli 

düzende, istatiksel sunulmasında ve yorumlanmasında ihtiyacı karşılamaktadır. Dolayısıyla çok 

farklı alanlarda olmak üzere, bölgesel planlama ve afet yönetimi gibi daha birçok konuda 

mekânsal veri analizlerinin belli bir düzende sunulmasını sağlamaktadır. Sahadan elde edilen 

veriler CBS’ye transfer edilerek ayrıca bilgisayar teknolojileri kullanılarak istediğimiz bilgilere 

daha hızlı ulaşmamızı sağlamaz, aynı zamanda analiz ve farklı senaryoları değerlendirebilme 

imkânı da sunarak, karar vericiler için önemli bir karar destek aracı olarak da yarar 

sağlamaktadır. CBS konumsal sorgulama, konumsal analiz, karar-verme analizleri, sayısal veri 

analizleri, model analizleri, görüntüleme ve akıllı harita fonksiyonları ile karmaşık planlama ve 

yönetim sorunlarının çözülmesinde verimli bir şekilde kullanılmaktadır. 

 Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) genel bir ölçüm teorisi olup, Thomas L. Saaty 1971-

1975 yıllarında Analitik Hiyerarşi Prosesini (AHP) Wharton School'da (Pennsylvania 

Üniversitesi, Philadelphia, Pa) geliştirmiştir [49]. Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi gerçek 

hayatta en çok uyarlanıp başarılı sonuçlar vermiş bir yöntemdir. Kentsel alanların yerleşim 

yerinin seçimi, teknoloji seçimi, bütçe planlama, ulaştırma, çeşitli politik kararlar, strateji 

belirleme, su kaynaklarının belirlenmesine ilişkin planlama, katı atık alanlarının yer seçimi gibi 

insanlığın ve tüm canlıların yaşam sorunlarına ait birçok başarılı uygulama alanlarında vardır. 

Analitik Hiyerarşi Yönteminin dayandığı temel ise; gerçekte insanoğlunun hiçbir şekilde 

kendisine öğretilmemiş olmasına karşın tamamen doğasında var olan karar mekanizmasını 

yansıtır. Çok sayıda ve birbirleri ile ilişkili öğeler seti ile karşılaşıp, bunların ancak bir kısmını 

kontrol altında tutabileceğimizi anladığımızda çoğunlukla söz konusu öğeleri, belirli bir takım 
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ortak özelliklere sahip olup olmamalarına bağlı olarak, gruplar halinde birleştirmeye çalışırız. İşte 

AHP, temelde gerçeklemeyi amaçladığı, insanoğlunda doğuştan var olan bu gruplara ayırmaya 

yönelik beyinsel faaliyet sürecini taklit edip, söz konusu grupları sistemin belli bir düzenin öğeleri 

olarak yansıtmaktadır. Bu gruplar, daha sonra bir başka özellikler kümesine göre kendi 

aralarında gruplandırılıp, sistemin bir üst düzeyini oluştururlar ve bu süreç sistemin en üst 

düzeyine; karar verme sürecimizin ana gayesini oluşturan öğeye ulaşana kadar devam eder. 

Yöntem hem niceliksel hem de niteliksel etkenleri karar verme sürecine katma olanağı sağlar.  

 Karmaşık sorunları yapılandırmada oldukça kullanışlı olup üç ilke üzerine oturur [50]; 

 ı) Hiyerarşi oluşturma ilkesi,  

 2) Öncelik belirleme ilkesi,  

 3) Mantıksal tutarlılık ilkesi. 

Bu çalışmada yararlandığımız Analitik Hiyerarşi Yöntemi/Prosesi (AHP/Y) ve Coğrafi 

Bilgi Sistemleri yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bazı örnek çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

Çil ve Arman [50], “Adapazarı’nın Yeni Yerleşim Yerinin Belirlenmesinde Analitik 

Hiyerarşi Yönteminin Bir Uygulaması” adlı çalışmasında, Adapazarı’nın yakın çevresinde yeni bir 

şehrin kurulabilirliliği açısından, alternatif bölgeler araştırılmıştır. Depremlerden korunmak 

amacıyla öncelikli olarak jeolojik açıdan uygun bölgeler araştırılmıştır. Çünkü Adapazarı şehir 

merkezine 8-10 km uzaklıkta, şehrin güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı bulunmaktadır. 

Bu fay zonuna yakınlığı ve 1. derece deprem kuşağında olması nedeniyle zemin sıvılaşmasını, 

taşıma gücü zayıflığı ve vb. faktörler, depremin yapılardaki hasarlarını arttırmaktadır. Bu yüzden 

hem fay zonundan hem de alüvyondan uzakta yeni yerleşim alanı veya alanlarının seçilmesi 

gereklidir. Bu sebeplerden dolayı Adapazarı şehir merkezine fazla uzakta olmayan, taşıma gücü 

alüvyona göre daha yüksek olan alanlar incelenmiş ve şehir merkezinin kuzey ve kuzeybatı 

kesiminde ayrı bölgenin jeolojik açıdan şehir yerleşimine açılabileceğini tespit etmişlerdir [50]. 

Yıldırım [7], Mersin ilinin gerek evsel gerekse endüstriyel nitelikli katı atıklarının çevre 

sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek bir şekilde ve düzenli olarak depolanabileceği alternatif 

katı atık depolama alanlarının uygun yer seçiminin tespiti için, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 

ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanarak bilimsel ve objektif bir şekilde belirlemeye çalışılmıştır. 

Bu kapsamda yüzey suyu, akifer türü, arazi kullanımı, bakı, yükseklik, eğim, fay, heyelan, litoloji, 

yerleşim alanları ve yollar katmanları oluşturularak, en uygun alanlar kriterleştirilmiştir. Böylece 

çalışma sonucunda, katı atık depolama alanı uygunluğu açısından değerlendirilmiş, “çok uygun”, 

“uygun”, “orta derecede uygun”, “uygun değil” ve “hiç uygun değil” şeklinde beş ayrı sınıf 

belirlenmiştir [7]. 

Karaoğlu [51], “İstanbul Küçükçekmece İlçesinin Mühendislik Jeolojisi ve Yerleşime 

Uygunluk Değerlendirmesi” adlı yüksek lisans düzeyinde hazırlanan çalışmasında, yerleşime 

uygunluğu etkileyen faktörlerin belirlenmesini yaparak uygunluk matrisini oluşturmuştur. Etki 
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faktörleri ise; sıvılaşma, depremsellik, yer altı suyu, SPTN30, eğim, taşkın ve heyelan olarak 

belirlemiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanarak, yerleşime uygunluğunu etki eden 

faktörlerin birbirlerini etkileme derecelerine göre ağırlık katsayılarını belirlemiş ve katman 

haritalarının üst üste çakıştırılması ile inceleme alanına ilişkin yerleşim açısından uygun alanlar, 

yerleşim açısından önlemli alanlar ve yerleşim açısından uygun olmayan alanları 

sınıflandırmıştır. Sonuç olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı Çok Kriterli Karar Analizi (ÇKKA) 

metodu ile üretilen tematik haritaların kullanılmasıyla yerleşime uygunluk haritasını 

hazırlamıştır [51]. 

Gökkaya [52], yüksek lisans çalışmasında, deprem tehlike haritalarının oluşturulması ve 

duyarlılıklarını test edebilmek amacıyla AHY-CBS tabanlı bir model oluşturmuş, girdi verisi 

olarak beş kriter belirlemiştir. Bunlar; Topoğrafya (TP), Deprem Merkezine olan Uzaklık (DM), 

Zemin Sınıfı (TS), Sıvılaşma Potansiyeli ve Fay Mekanizması (FM). Kriter ağırlık değerlerinin 

artımlarını %10 olacak şekilde belirlenmiş ve bu artım değerlerinin sonuç üründe oluşturdukları 

değişimleri yorumlamıştır. Bu çalışma ile AHY ile oluşturulmuş kriter ağırlıklarının 

duyarlılıklarının mekânsal olarak test edilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu da ÇÖKV yönteminin 

geleneksel olarak kullanılan AHY içine DA (Duyarlılık Analizi)’nin de eklenmesi sayesinde 

gerçekleştirilmiştir. Duyarlılık analizi sonucunda DU ölçütünün %20’lik bir aralık değişimine 

duyarlı olduğu çalışma sonucunda belirlenmiştir [52]. 

Özşahin [53], çalışmasında CBS ve AHS’yi kullanılarak Antakya şehri örneğinde kütle 

hareketleri duyarlılık değerlendirmesinin yapılmasını amaçlamıştır. Çalışma sonucunda, Antakya 

şehrinin kütle hareketleri duyarlılık haritasını oluşturmuş ve şehir alanındaki kütle hareketleri 

açısından hassas noktalar belirlenmiştir. Değerlendirmeye alınan faktörler, litoloji, fay hatlarına 

uzaklık, yer şekilleri, eğim, eğim şekli, topografik nemlilik indeksi, bakı, yağış, akarsulara uzaklık, 

toprak, arazi kullanımı ve arazi örtüsü olarak belirlemiştir. Faktör analizi yapılarak CBS’de 

haritalar oluşturulmuştur. Analiz sonucunda kütle hareketleri duyarlılık haritası elde edilmiştir. 

Duyarlılık haritasındaki sonuçlar; Çok düşük, Düşük, Orta, Yüksek ve Çok yüksek olmak üzere 

Bhatt vd. [53] tarafından kullanılmış olan beş seviyeye göre sınıflandırılmıştır. Çalışma 

sonucunda şu yaklaşım ortaya konulmuştur. Antakya şehrinde kütle hareketlerinin oluşma 

potansiyelinin düşük olduğu belirlenmiş, şehir alanının % 41’inde düşük % 35’inde çok düşük, % 

6’sında ise kütle hareketleri duyarlılığı altında olduğu tespit edilmiştir [53]. 

 Gökkaya vd. [54], İstanbul İli için hazırladıkları ve uzamsal çok kriterli karar analizi ve 

coğrafi bilgi sistemleri analitik hiyerarşi sürecini kullanarak, geleneksel zayıflama ilişki 

yöntemlerini kullanmaktan daha hızlı, yüksek çözünürlüklü deprem tehlikesi haritaları 

oluşturmak için yeni bir yöntem ortaya koymuşlardır. Elde edilen haritalar, Boore ve Atkinson'ın 

NGA modeli kullanılarak, İstanbul şehri için oluşturulan deprem tehlikesi haritaları ile 

karşılaştırılmıştır. Sonuç itibariyle elde edilecek hızlı ve zaman almayan yöntemlerle afet 
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sürecinde daha aktif olabilmek için elde edilen deprem tehlikesi haritalarından nüfus, bina ve risk 

altında bulunan bölgelerin yeni haritalar üretilmesine yardımcı olacağı belirtilmiştir [54]. 

Akyol ve Alkan [55], Çok kriterli karar verme tekniği (ÇKKVT) ve CBS destekli yöntem 

birlikte kullanılarak, Denizli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerin jeoteknik açıdan 

uygunluğu değerlendirilmiştir. Jeoteknik parametre olarak zemin türü, SPT darbe sayısı, kesme 

dalgası hızı ve yeraltı su seviyesi kullanılmış ve sonuçlar CBS ile analiz edilmiştir. ÇKKVT 

sonuçları, jeoteknik gözlem ve deneyim ile elde sonuçlara karşılaştırılmış, kriterlerin doğru 

değerlendirilmesi halinde, yöntemin jeoteknik amaçlı mikro bölgelendirme çalışmalarında 

başarılı bir şekilde kullanılabileceği belirtilmiştir [55]. 

Ceylan [56], “Sivas İli Merkez Orta Ölçekli Yerleşime Uygunluk Planlarının CBS Tabanlı 

Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Kullanılarak Hazırlanması” adlı yüksek lisans çalışmasında, Sivas 

il merkezi ve yakın çevresinin Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı olmak üzere, orta ölçekte gelecek 

için gerekli altlığı oluşturacak yerleşime uygunluk modellerinin harita olarak elde edilmesi 

amaçlamıştır. Sivas kent merkezi ve yakın çevresini kapsayan topoğrafik yapı, litolojik birimler, 

arazi kullanım kabiliyet sınıfları, erozyon, su kaynakları, arazi kullanımına ait veriler kullanılarak 

analizler yapılmış, yerleşim açısından uygun olan ve uygun olmayan alanlar belirlenmiştir. Bu 

süreçte Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 

kullanılarak bu yöntemin yerleşile bilirlik analizi açısından kullanılabilirliğini araştırmıştır. 

Kızılırmak nehri dolayında alüvyon birimi yoğun olarak bulunduğundan ve jipsli alanların da yer 

aldığı bu bölgede yeraltı suyu sığ seviyede bulunmaktadır. Zemin sıvılaşması açısından en uygun 

ortamların genç çökel ve yeraltı suyunun sığ ve birkaç metre derinde olduğu ortamlarda 

sıvılaşma etkileri gözlendiğinden dolayı, Kızılırmak yakın çevresinde bulunan yerleşim 

alanlarının risk taşıdığı için bu bölgede yoğun yapılaşmadan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir 

[56]. 

Pektezel [57], Kuzey Anadolu Fay Zonunun (KAFZ) batısında kalan bu bölge ve Marmara 

bölgesi geçmiş 500 yıl içerisinde 7 ve daha büyük 10 kadar yıkıcı deprem görmüştür. Bu 

kapsamda araştırmacı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Sistemini kullanarak Gelibolu 

yarımadasının deprem duyarlılık analizini yapmıştır. Deprem duyarlılığı ve hasar riski üzerine 

sistemli bir şekilde doğru tespitler yapıp, etkin faktörleri tespit etmiştir. Bunlar ise; litolojik 

özellikler, fay hatlarına uzaklık, deprem bölgeleri derecelendirmesi, en büyük yer ivmesi 

katsayısı, hidrojeoloji, jeomorfoloji, eğim ve akarsulara uzaklık faktörüdür. Buna göre 

karşılaştırma matris hesabı ve ardından duyarlılık analizi sonucunda Gelibolu Yarımadası’nın 

%82,2 (774,0 km²)’nin deprem duyarlılığının yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre 

Gelibolu Yarımadası deprem açısından yerleşmeye kısmen uygundur. Bu çalışmada Gelibolu 

Yarımadası’nın % 6,0 (56,5 km²) hafif,  11,7 (110,1km²) orta, % 35,6 (334,6 km²)’da kısmen güçlü, 
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% 29,4 (277,0 km²)’ü güçlü ve % 17,3 (162,4 km²)’ü şiddetli deprem duyarlılığı gösterdiği tespit 

edilmiştir [57].  

Çavuş ve Koç [58], bu çalışmalarında, Çanakkale Boğazı doğu kıyısında, yerleşim alanları 

başta olmak üzere, toplam 1279 km2’ lik bir alanda, yerleşime uygunluk analizini 

gerçekleştirerek uygun alanların tespit edilmesini amaçlamışlardır. Bu çerçevede, doğal çevre 

koşullarını dikkate alarak yerleşime uygunluğun analiz edilmesi ilkesine dayanan çalışmada Çok 

Ölçütlü Karar Analizlerinden (ÇÖKA) biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemini 

kullanılmışlardır. İlk olarak yerleşime uygunluk analizleri için, Uygunluk değerlerinin (UD) 

belirlenmesi, Ağırlık katsayılarının (AK) saptanması, bunların birleştirilerek uygunluk 

haritalarının oluşturulmasının ardından, öncelikle değerlendirme faktörleri (DF) (ana faktörler, 

faktör ve alt faktörler) belirlemişlerdir. Ana faktörler; topoğrafik özellikler, zemin özellikleri, 

toprak özelliği (AKKS), bitki örtüsü (orman varlığı), su kaynaklarına olan mesafe olarak 

belirlemişlerdir. Ana faktörlerin her birini etkileyen faktörleri alt faktör olarak belirleyerek 

derecelendirmişlerdir. Ağırlık katsayısını (AK) bir Fuzzy Set yöntemi olan AHS ile 

belirlemişlerdir. Bu yöntem faktör ve alt faktörler arasındaki göreceli ağırlıklar ile önceliklerin 

belirlenmesinde kullanılmıştır. AHS yönteminde, ikili karşılaştırma matrisleri (pair-waise) Saaty 

[59] tarafından geliştirilmiş olan 1-9 önem ölçeğine göre oluşturulmuştur. Çalışmalarında 

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden elde etmiş oldukları verilerden yararlanarak, mevcut 

arazi kullanım özelliklerini tespit etmişlerdir. Bu kapsamda ormanlık alanların en yüksek orana 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bunu sırasıyla tarım alanları, yerleşim alanları, mera alanları ve 

baraj-göletler’in izlediğini açıklamışlardır. Mevcut yerleşim alanları 55,4 km² alan kaplarken 

uygunluk analizi sonuçlarına göre yerleşime uygun alanların oranı 91,8 km² olarak belirlenmiştir.  

Araştırma alanının %7,2’si yerleşim açısından uygun sınıfında yer alırken, %77,2’si ise uygun 

değil sınıfında yer almıştır. Uygunluğu olmayan alanı ise, kesinlikle yerleşime açılmaması gereken 

ve yasal statü ile de korunan; orman alanlarının, sit alanlarının, akarsu havzalarının ve heyelan 

açısından risk arz eden alanların varlığı ile açıklamışlardır [58]. 

Yavaşoğlu ve Özden [60], çalışmalarında, CBS tabanlı analitik hiyerarşi (AHS) 

yönteminden yararlanarak İstanbul ili Kadıköy ilçesinin deprem hasar riski analizini ortaya 

koymuşlardır. Ülkemizde özelikle Marmara bölgesinde meydana gelecek bir deprem sonucunda, 

ülkenin nüfus yoğunluğu, kentleşme ve sanayileşme oranı en fazla olan kenti İstanbul’da neden 

olabileceği kayıpların boyutları, İstanbul ilçe idari sınırları içinde risk düzeylerinin tespit edilmesi 

ve risk düzeyine göre öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesi gerekliliği anlamında 

çalışmalarını yapmışlardır. Analizde kullanılan deprem hasar riskini etkileyen değerlendirme 

kriterleri olarak, Nüfus Yoğunluğu, Yapı Kalitesi, Yapı Kat sayısı, Ulaşım Arterlerine Mesafe olarak 

belirlenmiştir. Alt katman değerlendirme kriterleri için, bulundukları temel kategori kapsamında 

1-5 puan aralığında ağırlıklı puanlandırma yapılarak değerlendirme kriter haritaları elde 
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edilmiştir. Çalışma kapsamındaki tüm alt değerlendirme kriterleri Saaty [61] tarafından ortaya 

koyulan önem ölçeğine göre kıyaslanarak 1 ile 9 puan aralığında derecelendirilmiş, bu 

derecelendirmeye uygun olarak değerlendirme kriterlerinin yüzde önem ağırlıklarını 

hesaplanmışlardır. Nüfus yoğunluğu kriterinin tüm kriterler içerisindeki önem ağırlığı %51, yapı 

kalitesinin önem ağırlığı %27, yapı kat adedinin önem ağırlığı %16 ve son olarak ana ulaşım 

arterlerine olan mesafe kriterinin önem ağırlığı ise %6 olarak hesaplanmıştır. Bu matematiksel 

hesaplamalara göre, AHS analizi tutarlılık indeksinin, CI =0,06 olarak hesaplanması sonucunda 

tutarlılığın geçerli olduğu tespit edilmiştir.  Yöntemin son aşamasında elde edilen ağırlık değerleri 

CBS ortamında raster veri formatındaki değerlendirme kriter haritalarına işlenerek Kadıköy 

ilçesi deprem hasar riski haritası elde edilmiştir. Kent planlama ve yapılaşma kriterlerinin 

değerlendirildiği deprem hasar riski analizine göre çalışma alanında yüksek, orta ve düşük riskli 

olmak üzere üç seviye risk sınıflandırması elde edilmiştir. Bu kapsamda, Kadıköy ilçesi için 

mahalle bazında yapılan deprem hasar riski analizi sonucunda örneklem alanında bulunan 

toplam 21 mahallenin 7’si yüksek seviyede, 8’i orta seviyede ve 6’sı düşük seviyede deprem riski 

altında olduğu tespit edilmiştir [60]. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. MATERYAL 

 

Bu bölümde tez konusu çalışmada başta bölgesel Jeolojik özelliklerin ortaya konulduğu 

jeolojik raporlar, jeolojik haritalar ve çeşitli araştırmacıların hazırladığı bölge ile ilgili 

makalelerden yararlanılmıştır. Ayrıca; çalışma sahasından alınan sondaj verilerinden, zemin 

örneklerinin alınış şekillerinden, koordinat bilgilerinden, zemin örnekleri üzerinde yapılan 

laboratuvar deneylerinden ve elde edilen parametrelere uygulanan istatistiksel işlemlerden 

bahsedilecektir. 

  

3.1.1. İnceleme Alanının Genel Jeolojisi 

 

 İnceleme alanının genel jeolojisi aktarılırken öncelikle Mersin ili genel jeolojisi ele alınmış, 

jeolojik formasyonların açıklanması yapılmıştır. Birçok araştırmacının incelediği formasyonlar 

bölgenin geneline yayılım göstermekte ve inceleme alanımızın bulunduğu Erdemli ilçesinde de 

birimlerin özellikleri gözlemlenmektedir. Bu kapsamda bu kısımda genel jeolojiden 

bahsedilirken formasyonlar ve adları özellikleri ve birimleri kısaca izah edilecektir.   

 

3.1.1.1. Karahamzauşağı Formasyonu (Pkbk) 

  

Stratigrafik olarak en altta bulunan formasyonun adı Karahamzauşağı formasyonu 

(PKbk), en belirgin olarak Karahamzauşağı mahalleri ve yakın dolaylarında yüzeylendiği için ilk 

kez Ünlügenç, tarafından adlandırılmıştır [62].   Sığ-derin denizde çökelmiş ve daha sonra 

metamorfizmaya uğramış, metamorfik kireçtaşları olan mermer, kuvarsit, şist gibi kaya 

birimlerinden oluşmuştur. 

 

3.1.1.2. Ofiyolitik Melanj (Mof) 

 

 Çeşitli araştırmacılar tarafından ofiyolitik melanjın yerleşim yaşının üst kretase olduğu 

belirtilmiştir. Mersin bölgesinde ofiyolitik melanj üzerine Oligo-Miyosen yaşlı gildirli formasyonu 

diskordan olarak gelmektedir. Gildirli formasyonun oluşmadığı yerlerde ofiyolitik melanj veya 

birim içindeki Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı blokları üzerine Alt-Orta miyosen yaşlı Karaisalı 

formasyonu doğrudan doğruya diskordan olarak doğrudan oturmaktadır. Ofiyolitik Melanj 

genelde derin vadiler içerisinde görülmektedir. Ofiyolitik kayaçlardan gabro, harzburjit, verlit, 

dunit, klinopiroksenit, lerzolit, diyabaz, radyolarit ve derin deniz sedimanlar yer almaktadır [16].  
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3.1.1.3. Gildirli Formasyonu (Tgi) 

 

 Formasyon başlıca, konglomera-kumtaşı, silttaşı-kiltaşı ve killi kireçtaşı-marn gibi 

belirgin üç kaya biriminden oluşmuştur. Birbirleriyle girik ardalanmalı olmakla beraber, 

konglomera-kumtaşı birimi formasyonun alt bölümlerinde, silttaşı-kiltaşı birimi orta 

bölümlerinde ve killi kireçtaşı-marn birimi de üst bölümlerde egemendir. Formasyonun 

adlandırılmasını ilk olarak Schmidt yapmıştır [16]. 

 

3.1.1.4. Kaplankaya Formasyonu (Tkp) 

 

Adana Baseni’nin kuzeyindeki Kaplankaya Tepe’sinde tip kesit ve yeri gözlenen ve başlıca 

kumlu-siltli kireçtaşı, çakıllı kumtaşı ve marn litolojilerinden oluşan Alt- Orta Miyosen yaşlı bu 

birime ilk defa Yetiş ve Demirkol [12] Kaplankaya formasyonu adını vermişlerdir. Kaplankaya 

formasyonu çalışma alanın kuzey doğu kesimlerinde Burunkuyu tepe ile Hocaoğlu tepe arasında 

Karaisalı kireçtaşının aşındığı kesimlerdeki çukurluklarda bağımsız mostralar halinde yer 

almaktadır [17]. Kaplankaya formasyonu; tabanda sarımsı-kahve renkli, orta yuvarlak, tane 

destekli, masif görünümlü, kuvars, çört ve ofiyolit ile birlikte genelde kireçtaşlı çakıltaşı- kumtaşı 

ardalanmasından oluşur.  

 

3.1.1.5. Karaisalı Formasyonu (Tka) 

 

Genellikle resifal özellikteki kalın kireçtaşları ilk kez Adana ve yakın yöresinde çalışma 

yapan Schmidt [16] tarafından Karaisalı kalkeri olarak tanımlanmış ve adlandırılmıştır.  Birimin 

adı sonraki araştırıcılar tarafından Karaisalı kireçtaşı ve Karaisalı formasyonu olarak 

değiştirilmiştir. Birim adını, tip kesit ve yerinin gözlendiği ve oldukça geniş mostralar sunduğu 

Adana’nın Karaisalı ilçesinden almıştır. Genellikle dik şevler sunan resifal nitelikli Karaisalı 

kireçtaşının ayrışmış yüzeyi açık gri- boz renkli, taze kırık yüzeyi ise gri, sarımsı-gri ve kirli beyaz 

renklerde olup, sert sağlam yapılı keskin köşeli kırıklı ve bol miktarda alg, foraminifer, mercan,  

gastropod ve ekinid kavkıları içermektedir [17]. 

  

3.1.1.6. Kuzgun Formasyonu (Tku) 

 

 Kuzgun Formasyonu sarımsı beyaz, yeşilimsi, gri siyah renklerde olup, kumtaşı-

konglomera, resifal kireçtaşı, tüfit ve kiltaşı-marn-silttaşı gibi belirgin dört birimden oluşmuştur. 

Orta-Üst Miyosen zamanında östatik deniz seviyesindeki oynamalara (transgrezyon ve 

regresyonlar) bağlı olarak oluşan sığ deniz ve geçiş ortamlarında (kıyı, lagün, delta, gelgit, resif) 
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çökelen Kuzgun Formasyonunda bunlardan dört birimden, birincisi formasyonun alt 

bölümlerinde, ikincisi alt-orta bölümlerinde, üçüncüsü orta bölümlerde, dördüncüsü üst 

bölümlere egemendir. Formasyona bu adı il Schmidt vermiştir [16]. 

 

3.1.1.7. Alüvyon (Qa) 

 

 Kuvaterner zamanında karasal ve geçiş ortamı koşullarının hüküm sürdüğü çalışma 

bölgesinde oluşan birimler farklı fasiyes özellikleri göstermeleri nedeni ile Kalabriyen-Siciliyen 

zamanında oluşan zamanında oluşan birimler ve Tirreniyen-Güncel zamanda oluşan birimler 

olarak ele alınarak açıklanmıştır [16]. Kalabriyen-Siciliyen birimler Alüvyon Yelpazesi 

çökelleri/Yüksek Seki Konglomeraları, Fan Delta çökelleri oluşukları (Paleosolik kaliş/kolon 

horizonu), Akdeniz Kırmızı Toprağı/Tera Rosa ve Sert Kaliş içermektedir. Tirreniyen-Güncel 

birimler ise; yamaç molozları, Akarsu Seki konglomeraları, delta çökelleri, kıyı çökelleri, kumul 

ve pedolojik oluşuklar, kahverengi toprak, grimsi kahverengi toprak, alüvyol toprak olarak 

kısımlara ayrılmıştır [12, 16]. Genç çökelimi oluşturan alüvyon değişik tür ve boyutta, oldukça 

yuvarlak kireçtaşı çakılı, kum, silt ve kil birikintilerinden oluşmaktadır. Güncel kıyı çökelleri ise 

çalışma alanı içerisinde sahil kıyı şeridi boyunca gözlenirler ve delta, plaj ve plaj gerisi 

fasiyeslerinden oluşmaktadır. 

 

3.1.1.8. Yamaç Molozları (Qy) 

 

Bölgede yamaç molozları, yaşlıdan gence doğru Ym1, Ym2 ve Ym3 olmak üzere üç ayrı 

şekilde görülür [7]. Bunlardan yaşlı olanlar morfolojik olarak üst seviyelerde ve vadi tabanlarında 

görülür. Birimi oluşturan kırıntılar, üzerine oturmuş olduğu kayalardan ve civarındaki 

kayalardan türemiştir. Kırıntılar, blok boyutundan kil boyutuna değişmekte olup köşeli, kötü 

boylanmalı, yaşlı olanlar karbonat çimento ile sıkı tutturulmuş, yenileri ise gevşektir [16]. 

 

3.1.1.9. Kaliş (Qk) 

 

 Şenol vd. [16] yaptığı çalışmada sert kalişin pedolojik olduğu belirlenmiştir. 0.1-3 metre 

kalınlıkta olan oluştuğu yüzeyin morfolojisine uyumluluk gösteren sert kaliş, %85 CaCO3 ‘tan 

oluştuğu, kil minerallerinin bulunması karasal ve kurak dönem Pleyistosen başlarında oluştuğu 

ve içerisinde bulunan simektit minerallerine göre ise ortamın zayıf alkali ve nötr olduğunu 

saptamışlardır [16]. 
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Şekil 3.1. İnceleme alanının jeoloji haritası (Gedik vd. 1979’dan değiştirilerek alınmıştır) [11]. 
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Şekil 3.2. Çalışma alanının genelleştirilmiş stratigrafik dikme kesiti. 
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3.1.2. Bölgenin (Mersin) Depremselliği ve Deprem Kayıtları 

 

 İlçe merkezinin kuzeyinde bulunan ve daha çok yazlık yerleşim yeri olarak kullanılan 

Güzeloluk Mahallesi bölgesinde yapılan bir çalışmada [17], Orta Anadolu Fay Sisteminin (OAFS) 

güneye doğru devamı olan Namrun fay zonunun uzantısı olan 4 adet Sol yanal doğrultu atımlı fay 

sistemi tespit edilmiştir [17]. Bu faylar K48D duruşlu Güzeloluk fayı, K50D duruşlu Güneyli fayı, 

K43D duruşlu Eseli fayı ve K60D duruşlu Yenimahalle faylarıdır. Bu fayların yanı sıra daha küçük 

ölçekli 3 adet sağ yanal doğrultu atımlı faylar yer almaktadır. Bunun yanında Mersin 

depremselliğinde etkisi olan ve Koçyiğit ve Beyhan [63] tarafından adlandırılan Orta Anadolu Fay 

Sistemi (OAFS), kuzeyde Düzyayla (Sivas) güneyde Anamur (Mersin) arasında uzanmakta ve 24 

ayrı segmentten oluşmaktadır. (Sivas, Kızılırmak, Yeşilhisar, Çamardı-Derinkuyu, Ardıçlı 

segmentleri vd.). Bu segmentlerin güneybatı bölümünü oluşturan Namrun fay zonu, üzerinde en 

az çalışma yapılan bölümdür. Namrun fay zonu ile ilgili farklı görüşler olsa da Koçyiğit ve 

Beyhan’a göre[63]; Namrun fay fonu üzerine gözlenen çizgisel vadi, üçgen yüzeyler, akaçlama 

sistemlerindeki ötelenmeler, Kuvaterner yaşlı alüvyon depolarının kesilmesi, farklı yerlerde fay 

düzlemleri üzerinde ölçülen kayma çizikleri, farklı yaştaki kaya birimlerinin karşı karşıya 

gelmesi, sismik etkinlikler vb. göstergelerin fayın genç ve aktif olduğunu belgelediğini 

belirtmektedirler [63]. Aletsel dönemde, 1900-2019 tarihi zaman aralığında 100 km yarı çaplı 

dairesel dilim içinde şekil 3.3’de gösterildiği gibi, Erdemli merkezli büyüklüğü 10<M>5 aralığında 

ölçülen toplam 8 deprem kaydı tablo 3.1’de belirtilmiştir. Verilere göre fayların Mersin ve 

civarında aktif olduğunu göstermektedir.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.3. Erdemli merkezli 100 km yarı çaplı 10<M>5 aralığında aletsel dönem içinde (1900-

2019) günümüze kadar meydana gelen depremler [64]. 
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Tablo 3.1. Aletsel dönemden günümüze kadar (1900-2019) Erdemli merkezli 100 km yarı çaplı 
alan içinde meydana gelen büyüklüğü 7<M> 5 aralığında deprem verileri [64]. 

 

Antik dönemde birçok depremin olduğu bilinmektedir. Mersin’in içinde olduğu ve Güney 

Anadolu’nun Kilikia Bölgesi olarak adlandırılan ve (Adana-Antakya-İçel-Maraş), bölgeleri yılıcı 

depremler [65] yaşamış ve bölge etkilenmiştir. En çok depremlerin Antakya- Samandağı-

İskenderun yöresinde olmuştur. Buralarda meydana gelen büyük depremlerin tüm Kilikya 

bölgesinde [66] sınır şehirlerde de hissedilmiş, etkileri görülmüştür.  

Mezitli (Mersin) ilçesinde yer alan Erdemli’ye 25 km uzaklıkta bulunan antik dönemden 

kalma M.Ö. 7. Yüzyılda kurulan Soli Pompeipolis’in MS 525-527 yıllarında depremle yıkıldığına 

dair önemli bulgular açıklanmış ve bazı araştırmacılar tarihte büyük Antakya depreminin etkisini 

Soli kentini yıktığını işaretlemişlerdir [67]. Kilikia bölgesindeki, Nikepolis kenti Malalas’a göre, 

İmparator Nerva zamanında (M.S. 96-98) depremlerle sarsılmıştır. Romalı senatör Zarbos maddi 

ve manevi gücünü kentin tekrar imarı için kullanmış ve halk bu yüzden şehrin adını Anazarbos 

olarak değiştirmiştir [68]. Korykos’ta (Kızkalesi) 83 m, 0,345, 0,335 m ve kalınlığı 0,02 

ebatlarında bulunmuş mermer bir mezar yazıtında, “Apollonides babası Asklepiades’e ve kardeşi 

Asklepiades’e anıları hoş olsun diye (yaptırdı). Bunlar bir depremin kurbanlarıdır. Eğer herhangi bir 

kimse bu mezara zarar verirse onun yerini değiştirmeye ya da içindeki defnedilenleri çıkarıp başka 

birini koymaya cüret ederse onların da hayatları burada yatmakta olanların hayatlarının son 

bulduğu şekilde son bulacaktır” şeklinde ifade edilmektedir [67, 68]. 

M.S. 4 yüzyıla tarihlenen bu mezar steli de, bölgedeki yerkabuğu hareketliliğini 

vurgulamaktadır ki bu olay 358-366 yılları arasında Doğu Akdeniz bölgesinin tümünü sarsan 

depremlerden yıkılan Korykos’a işaret ettiği tahmin edilmektedir [68, 69]. Antik dönemde ve 

sonraki dönemlerde özellikle Antakya merkezli birçok depremin olduğu kayıtlarda yer 

almaktadır. Aynı şekilde Kıbrıs ve Hellen Yaylarının ürettiği büyük depremlerinde olduğu 

bilinmektedir. Bu kapsamda tarihte bu bölgelerde meydana gelen yıkıcı depremlerin Mersin- İçel 

(Itchel-Seleucia- Zephyrium) bölgesinde de etkili olması muhtemeldir. Kayıtlar da bu yöndedir. 

Tablo 3.2’de M.Ö. 2100-M.S. 1900 dönemlerde meydana gelen depremler verilmiştir. 

Dep.No Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Md 

1 7.09.2015 36.5646 35.5646 29.68 5.0 
2 04.07.1998 36.8460 35.2380 37.30 5.4 
3 27.06.1998 36.9358 35.3664 10.00 6.2 
4 20.03.1970 36.9000 33.5000 33 5.5 
5 09.12.1947 36.5200 34.3400 10 5.6 
6 26.12.1932 36.9000 34.7300 60 5.2 
7 17.03.1926 37.0000 35.0000 10 5.5 
8 05.10.1921 36.4000 35.2000 10 5.5 
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Tablo 3.2. Mersin ve çevresinde etkili olan tarihsel döneme (M.Ö. 2100-MS. 1900) ait depremler 
[67, 70]. 

  

Öğretmen ve ark. [71] araştırmalarında, Yeşilovacık (Silifke) ve Narlıkuyu (Erdemli) 

sahillerinde büyük kaya bloklarının bulunması bunların güçlü deniz dalgaları, rüzgarlar veya 

karadan taşınmış olmasından öte tsunami kaynaklı olabileceği üzerinde inceleme yapmışlardır. 

Tarihi kronolojilerin bildirildiği veya bölgedeki aktif tektonik ve jeodinamik süreçler nedeniyle 

jeolojik gözlemlerden çıkarıldığı gibi, Doğu Akdeniz bölgesi, MÖ 1410 ± 100 yıllarındaki yıkıcı ve 

tsunamijenik depremlerden etkilenmiştir. Mersin sahillerinin de Kıbrıs yayına yakın olmasıyla 

birlikte özellikle bu bölgelerin bir şekilde etkilenmiş olması mümkündür. Bu çalışmada kıyı 

bölgelerinden bulunan Kayalardan toplanan ve gözlenen örneklerde infralittoral* bir deniz 

ortamından kalan deniz yumuşakçalarının kalıntıları (0-40 m derinlik) ve vermetidlere (B. 

triquetra) dayanan 14C ile birleştirilmiş m-ölçekli yeryüzündeki kayalar içeren buluntular, onları 

Anadolu’nun güney kıyılarına vuran yüksek enerjili dalga olayları ile ilişkilendirmişlerdir.  

Kıbrıs ve Hellenik Yayları boyunca gelişen depremlerden olan 11 Mayıs 1222 Kıbrıs 

(M~7.0-7.5) ve Girit’in doğusunda oluştuğu rapor edilen 8 Ağustos 1303 Girit (M~8.0) 

depremlerinin oluşturduğu tsunami simülasyonları yapılarak dalga hızı ve boyları ve etkilediği 

alanlar hesaplanmıştır [72].  

 

* Sahil çizgisinden 200 metre derinliğe kadar devam eden bentik bölgeye littoral zon, bunun alt zonlarından 

olan ve Sahil çizgisinden 40 metre derinliğe kadar olan ve bitkisel canlıların yaşadığı bölüme denir [73].  

Tarih Enlem Boylam 
Mercalli 
Şiddet 

Yer Açıklama 

M.Ö.140 33.00 35.00 VIII 
Akka, Tyr-
Suriye 

Tsunamiden Silifke ve Yöresi 
de etkilendi 

14.05.290 37.06 35.80 VIII 
Ceyhan, Tarsus, 
İçel 

- 

524 37.20  35.90 VIII+ 
Anazarba, 
Ceyhan-Adana 

 “Çanakcı - İmirzeli - Çatıören 
- Elaiussa Sebaste” etkilendi. 

528  

 

 
Soli Kenti 
(Mersin), 
Antakya 

Soli kenti tarihe Büyük 
Antakya depremi olarak 
geçen ve çok şiddetli olduğu 
anlaşılan bir deprem 
sonunda büyük ölçüde yıkıldı 
[67]. 

534 ? ? VIII İçel ve Yöresi 
- 

 

1514 ? ? VII 
Kilikya, İçel, 
Adana, Maraş, 
Malatya 

Bir Kilikya depremi; 
Malatya’yı etkilemiş, Seyhan 
ve İçel’de de hissedilmiştir. 

?.01.1896 37.00 35.30 VI 
Adana ve 
Mersin Yöreleri 
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Doğu Akdeniz’i etkileyen birçok depremin kısacası tarihsel kayıtlar, yıkıcı depremler ile 

oluşan tsunami dalgalarının deprem kaynağından oldukça uzaktaki kıyılarda bile etkili bir şekilde 

hissedildiğini göstermektedirler. 

 

3.1.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

 

 Farklı meslekler tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri her bir meslek için farklı 

tanımları içerebilir. Örneğin bir Jeoloji mühendisi için jeolojik harita yapımı ise, maden mühendisi 

rezerv hesaplama bir diğer meslek için farklı ihtiyacın cevabını vermektedir. Fakat bilimsel bir 

tanımlama gerekirse:  

“karmaşık  planlama  ve  yönetim  sorunlarının  çözülebilmesi  için  tasarlanan;  mekan 

konumu  belirlenmiş  verilerin  kapsanması,  yönetimi,  işlenmesi,  analiz  edilmesi,  modellenme

si  ve  görüntülenebilmesini  kapsayan  donanım,  yazılım  ve  yöntemler sistemidir” [74]. CBS ile 

yapılan çalışmaların yararlarını açıklayacak olursak bunlar; 

• Bilgiye ulaşılmasını sağlar. 

• Düzenli bir şekilde envanterin oluşmasını sağlar.  

• Zaman kaybını azaltır ve iş verimliliği sağlar. 

• Etkili ve doğru analizleri (acil durum müdahale, kritik bilgi analizleri vb.) sağlar. 

• Verilerin istenildiğinde güncellemesini sağlar.  

• İş gücünü arttırır ve zaman kaybını önler.  

 

3.1.3.1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları 

 

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) coğrafi verilerin söz konusu olduğu her alanda 

uygulanabilir. Coğrafyanın ve dolayısıyla coğrafi verilerin kapsamının ne kadar geniş olduğu 

düşünülecek olursa, CBS uygulama alanlarının da o kadar geniş olduğundan söz edebiliriz [74]. 

Bazı kullanım alanlarından kısaca bahsedilirse; 

1. Doğal Alan (Çevre) Yönetimi: Çevre düzeni planları, çevre koruma alanları, ÇED 

raporlarının hazırlanması, göller, göletler ve sulak alanlarının ve kıyı sahasının 

tespiti, hava ve gürültü kirliliğinin izlenmesi, meteoroloji ve hidrolojik izlemeler. 

2. Doğal Kaynak Yönetimi: Su kaynakları, akarsular, havza analizleri, yabani hayatın 

izlenmesi ve korunması, yeraltı ve yer üstü doğal kaynakların korunması, 

planlanması (madenler ve petrol). 

3. Mülkiyet‐İdari Yönetimi: Mülki idari sınırlar, Tapu-kadastro çalışmaları, 

vergilendirme, seçmen tespiti, kıyı sınırları, idari sınırlar, tapu bilgileri, mücavir 

alan dışında kalan alanlar ve imar planları uygulamaları. 
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4. İmar Hizmetleri Yönetimi: İmar faaliyetlerinin planlanması. 

5. Eğitim Yönetimi: Eğitim kurumlarının kapasiteleri, sayıları ve bölgesel 

dağılımları, okuma-yazma oranları, öğrenci ve eğitmen sayıları ve eğitim 

planlama uygulamaları. 

6. Sağlık Yönetimi: Sağlık-coğrafya ilişkisi, sağlık birimlerinin dağılımı, personel 

yönetimi, hastane vb. birimlerin kapasiteleri, bölgesel hastalık analizleri, sağlık 

tarama faaliyetleri ve ambulans hizmetleri uygulamaları. 

7. Belediye Faaliyetleri: Emlak vergisi toplama, imar düzenlemeleri, çevre, park, 

bahçelerin düzenleme, su-kanalizasyon-doğalgaz tesis işleri, uygulama imar 

planları, nazım imar planları, halihazır haritalar, altyapı, ulaştırma planı, toplu 

taşımacılık, belediye yolları ve sosyal tesislerin uygulamaları. 

8. Ulaşım Planlamasının Yönetimi: Kara-hava-deniz ulaşım ağları, demir yolları, 

doğal gaz boru hatları, iletişim istasyonları, yer seçimi, enerji nakil hatları, ulaşım 

haritaları, master planları. 

9. Turizm Planlama Yönetimi: Turizm bölgeleri, turizm amaçlı koruma ve uygulama 

imar planları, turizm tesisleri sayısı ve kapasiteleri, arkeoloji çalışmaları 

uygulamaları. 

10. Orman ve Tarım Yönetimi: Eğim-bakı hesapları, orman amenajman haritaları, 

orman sınırları, peyzaj planlaması, milli parklar, orman kadastrosu, arazi örtüsü, 

toprak haritaları uygulamaları. 

11. Ticaret ve Sanayi Yönetimi: Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri, serbest 

bölgeler, bankacılık, pazarlama, sigorta, risk yönetimi, abone ve adres yönetimi. 

12. Savunma ve Güvenlik Yönetimi: Askeri tesisler, tatbikat ve atış alanları, yasak 

bölgeler, sivil savunma, emniyet, suç analizleri, suç haritaları, araç takibi, trafik 

sistemleri ve acil durum uygulamaları.  

3.1.3.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı 

  

 CBS’de veri yapısını anlayabilmek için öncelikle coğrafi bilginin ne olduğunun bilinmesi 

önemlidir. Coğrafi bilgi, ihtiyaç halinde herhangi bir varlık için mutlak bilgi vermektedir. Coğrafi 

Bilgi, birbiriyle bağlantılı üç bilgiden oluşur. Bunlar: 

1. Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi: Konumsal bilgi türüdür. Coğrafi varlığın 

yeryuvarına ilişkin belli bir datum (referans sistemi) ve projeksiyon düzenindeki 

konum (koordinat) bilgisidir. 

2. Öznitelik Bilgisi: Coğrafi varlığa ilişkin öznitelik değeri bilgisidir.  



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

31 
 

3. Topolojik Bilgi: Matematik biliminin bir alt dalı olan Topoloji bilimi esasları 

çevresinde; bir coğrafi varlığın diğer coğrafi varlıklara göre komşuluk ilişkileri 

(sağında, solunda, başında, sonunda, vb.) hakkındaki bilgiler. 

CBS, mekânsal verileri ve bu verilere bağlı sözel bilgileri birbiriyle ilişkili bir şekilde 

depolayan bir yapıya sahiptir. Yüzey üzerinde adres, konumun koordinat bilgisini içeren veya 

harita üzerinde bir lokasyona bağlanmış her türlü veri mekânsal veri olarak tanımlanabilir. 

Mekânsal veriler temel olarak "Grafik" ve "Öznitelik" veriler olmak üzere iki gruba ayrılır [75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Mekânsal ve tanımlayıcı veriler [74]. 

 

Vektör Veri Modelinde o konuma ait geometrik işaretler kullanılır. Bunlar nokta, poligon, 

alan gibi. Nokta, çizgi ve alan özellikleri x, y koordinat değerleriyle veri halinde depolanır [74]. 

Nokta x, y koordinat verilerdir. Bunlar ağaçlar, su kuyuları, çeşme vb. sabit noktalardır. Çizgi 

yapısı başlangıç ve bitiş noktalarında x, y koordinatları ile tanımlanır. Bunlar ise nehirle, yollar, 

sınırlar vb. Alan bir poligon şeklidir ve özelliği ise, x, y koordinat noktaları ile gösterilir. Bunlar 

ise tarım arazileri, orman alanları, parseller gibi. Vektör veriler için iki depolama yöntemi vardır. 

Basit veri modeli (Spagetti) ve Topolojik veri modelidir [74]. Basit veri depolama 

yönteminde, tüm nesneleri oluşturan noktalar x ve y koordinat sistemi ile ifade edilir.  Koordinat 

noktasının objeler arası topolojik ilişkileri bu sistemde kaydedilmemektedir. Yani komşuluk, yön, 

bağlantı özellikleri gibi. Basit veri modelini, Topolojik veriden ayrılan önemli özelliği budur. 

Topolojik veri depolama yönteminde, varlıkların metrik özelliklerinden çok birbirleriyle olan 

ilişkileriyle ilgilenir. Yani mekânsal veriler arasındaki bağlantı ile ilişkilidir. Birbirine bağlı eğriler 

arasında akış modellemesi, benzer poligonların birleştirilmesi, konumsal objelerin çakıştırılması 

gibi.  
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Şekil 3.5. Vektörel veriler ve öz nitelik verileri [74]. 

 

Hücresel (Raster) Veri Modeli Formatında hücrelere bağlı olarak temsil edilirler. Aynı 

boyuttaki hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşurlar. En küçük birim pixel olarak ifade edilir. 

Raster verilerde verinin hassasiyeti pixel boyutuna göre değişen çözünürlük (resolution) özelliği 

ile tanımlanır. Her hücre nümerik bir değere sahiptir. Bu değer bazen coğrafi bir özelliğe ait kod 

değeri olarak tanımlanabilir ve belli bir renk aralığında bir değeri ifade eder [74]. 

 

 

Şekil 3.6. Coğrafi verilerin raster veri üzerinde görüntüsü [74]. 

 

Raster verilerin veri depolama hacmi vektör verilere göre oldukça büyüktür. Bazı mekânsal 

analizler (Bindirme analizleri, Alan hesaplamaları ve Yakınlık analizleri gibi) Raster veri 

formatında daha kolaydır. Verilerin hassasiyeti Raster Verilerde pixel boyutu ile orantılı 

olduğunda hassas çalışmalarda veri kayıplarına neden olabilir. Vektörel veri formatında grafik 

objeleri tanımlayan öznitelik bilgilerine ulaşma ve güncelleme mümkün ve daha kolaydır [74]. 

 

3.1.3.3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Elemanları 

 

 CBS’den tam olarak yararlanabilmek için her çalışma veya uygulamada olduğu gibi bazı 

gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır.  CBS’de bu gereksinimler şunlardır: 

1. Veri (Data): CBS’de en önemli konu veri’dir. Veri olmadan CBS’de sonuç almak 

imkansızdır. Çünkü veri bir bakıma sistemin özüdür.  

2. Yazılım (Software): CBS’nin birinci önceliği veri olmasına rağmen sistemin doğru bir 

yazılımla işlemesi gerekmektedir. Verileri işlenmesi için. 
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3. Yöntem (Metod): Farklı metodlarla CBS’den yararlanılır. Fakat yapılan işin veya ilgili 

alanın gereksinimlerine fayda sağlayacak çözümü üretecek model ile çalışılmalıdır. 

4. Donanım (Hardware): Donanımı yüksek, görüntü kalitesi ve hızlı işlem yapabilmesi 

CBS’de önemlidir. Dolayısıyla yüksek kaliteli donanıma sahip bilgisayarlarla 

çalışılmalıdır. 

5. Uzman kişiler: CBS’de herkes her işi yapabilir yaklaşımı yoktur. Eğer bir konu veya bir 

sorun tespitinde çalışılıyorsa o konunun uzmanı olmak gerekmektedir. Konuya tam 

hâkim olamaz iseniz CBS’de farkıl sonuçların ortaya çıkmasına neden olursunuz ve bu 

yanılgıya neden olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7. Coğrafi bilgi sistemlerinin bileşenleri [74]. 

 

3.1.3.4. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Temel Fonksiyonlar 

  

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde, verilerin depolanması, farklı verilerin üretilmesi, verilerin 

görüntülenmesi gibi birçok fonksiyon işlemi vardır. CBS’nin işlevlerini genel başlıklar altında 

toplamak gerekirse; veri toplama teknikleri, veri depolama, veri görüntüleme, sorgulama, analiz 

ve çıktı” şeklinde sıralayabiliriz [74]. 

 

1-Veri: CBS’de bazı haritaların, fotoğrafların sayısallaştırılması ile CBS’de kullanılmasına uygun 

hale getirilir. Ayrıca birçok konumsal veriler bilgisayara aktarılır. Tüm koordinat bilgileri gibi 

diğer sayısallaştırılmış olan objeler veri setini oluşturur [76]. Dijital olmayan fotoğraflar ve 

haritalar taranarak dijital veri haline dönüştürülür ve CBS’nin kullanımına uygun hale getirilir. 
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Şekil 3.8. Coğrafi bilgi sistemlerinde veri üretiminde kullanılan veri kaynakları [74]. 

 

2-Veri Depolama: Birbirinden farklı yapıda olan raster ve rektör formatındaki veriler tabaka 

halinde depolanır. CBS’de bu iki format, coğrafi analizlerde ve sorgulamalarda etkin bir biçimde 

kullanılır. Vektörel veriler x ve y koordinatıyla depolanır.  Nokta sadece x, y koordinatı ile ifade 

edilen verilerdir. Ağaçlar, su kuyuları, çeşmeler gibi. Alan özelliği ise, başlangıç ve bitiş noktası 

aynı olan x, y koordinat sistemi ile tanımlanır. Orman ve tarım alanları, parseller gibi. Raster veri 

formatında olan veriler ise; hücrelere bağlı olarak temsil edilir. Yani aynı boyuttaki hücrelerin 

biraraya gelmesi ile oluşurlar. En küçük birim piksel olarak tanımlanır. Raster verilerde verinin 

hassasiyeti piksel boyutuna göre değişen çözünürlük (resolution) özelliği ile tanımlanır. Raster 

veride her piksel bir değere sahiptir. Bu değer bazen coğrafi bir özelliğe ait kod değeri olarak 

tanımlanabilir. Ya da o piksel 0-255 renk aralığında bir değeri taşır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.9. Vektörel ve raster verinin farklı gösterimi [74]. 
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3-Sorgulama: CBS’nin sunmuş olduğu kolaylıklardan biriside ise istenilen bilgilerin hızlı bir 

şekilde ulaşılasına imkan tanır. CBS’de var olan bir yolun adı, bağlantııs, uzuluğu gibi bilger 

sorgulama ile bilgilerine ulaşılabilir. Farklı tabakalarda kaydedilen veriler birbiriyle bağımsız 

veya ilişkilendirilerek sorgulama yapılabilir. Örneğin bir yolun hangi mahalle sınırlarından 

içeriye girdiği gibi benzeri bilgileri mekansal sorgulamlarla ortaya konur.  

 

4-Analiz: CBS’de depolanan veriler üzerinde konuma dayalı kararlar verebilme, coğrafi verinin 

sorgulanması, görüntülenmesi ve analizler ile mümkün olmaktadır. Konumsal işlemlerde, varolan 

girdilerden faydalanarak, yeni bilgiler üretilir. Bunlar tampon bölgeleme, bindirme analizleri, 

yakınlık analizleri, görünürlük, taşkın, yoğunluk, altyapı, yer altı suyu ve yüzey (eğim, yükseklik) 

analizleri gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.10. Coğrafi bilgi sistemlerinde yapılabilecek bazı analizlere örnek görüntüler [74]. 

 

5- Çıktı: CBS sorgulama ve analizlerin üzerinde gerçekleştiği haritalar üretir. Coğrafi veri 2-3 

boyutlu harita, animasyon veya veri tabanı etkileşimli görselleştirilebilir. Resim ve video 

görüntüleri diğer görselleştirme yöntemleridir. CBS’inde görselleştirme, konu ile ilgili 

değerlendirmelerin daha ayrıntılı olmasına ve karar verme sürecinde kolaylık sağlamasına imkân 

tanır. 

 

3.1.4. Haritalar 

 

Bu çalışmada Harita Genel Komutanlığından temin edilmiş bölgenin 1/25000’lik O32-C4 

silifke topografik haritasından yararlanılmıştır.  Çalışma alanımızı kapsayan harita, tarayıcı 

yardımıyla taranarak bilgisayara aktarılmış ve eş yükselti eğrileri (10 m yükseklikler halinde) 

sayısallaştırılarak bölgeye ait 3 boyutlu sayısal yükseklik modeli (DEM) oluşturulmuştur. 

Oluşturulan DEM’den CBS yardımıyla bölgeye ait “bakı”, “yükseklik” ve “eğim” katmanları elde 
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edilmiştir. Bakı ve eğim katmanları CBS yazılımı içerisinde mevcut mekânsal analiz aracı 

kullanılarak üretilmiştir. Çalışma alanına ait güncel uydu görüntüleri ise Google Earth 

programından alınarak CBS ortamında birleştirilmiştir. Daha sonra bu görüntüler, CBS ortamında 

sayısallaştırılarak çalışma alanına ait “Yerleşim alanı” ve “Yol ağı” katmanları oluşturulmuştur. 

Çalışma alanına ait jeoloji haritası üzerinden (şekil 3.1) jeoloji katmanı oluşturulmuş, Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (M.T.A.) tarafından hazırlanan raporlar ve jeoloji 

haritalarından da [11] yararlanılmıştır. Hazırlanmış jeoloji haritaları bir tarayıcı yardımıyla 

taranarak bilgisayara aktarılmış ve daha sonra CBS ortamında sayısallaştırılarak ArcGIS 10.3 

[ESRI, 2009] yararlanarak jeoloji haritası görselleştirilmiştir. 

 

3.1.5. Jeolojik – Jeoteknik Etüd Raporları 

 

 İnceleme alanımızda parsel ölçeğinde farklı özel şirketler tarafından yapılan tablo 4.1.’de 

çeşitli firmalardan elde edilen jeolojik- jeoteknik etüd raporundan yararlanılmıştır. Etüd 

raporları içinde toplam 325 adet sondaj verisi ayrıca 7 adet araştırma çukuru, 4 adet el burgusu 

ile elde edilen örneklerden hazırlamış olan etüd raporları kullanılmıştır. Örnekler üzerinde 

yapılan deneylerden elde edilen değerler tablo 4.3, 4.4 ve 4.5’e aktarılarak veri seti 

oluşturulmuştur. 

 

3.1.6. Örnekleme Çalışmaları 

 

Çalışma alanında açılan sondajlardan ve 1,5 m uzunluğunda yaklaşık uç bıçak kısmı 

burgulu olan Iwan tipi el burgusu kullanılarak açılmış 4 adet sondajdan, standartlara uygun [77] 

örselenmiş zemin örnekleri alınmıştır. Örnekler numaralandırılarak Mersin Üniversitesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği laboratuvarına getirilerek örnekler üzerinde deneyler 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.11. Iwan tipi el burgusu aleti ve örnek alımı. 
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3.1.7. Laboratuvar Deneyleri 

 

Çalışma sahasından el burgusu aleti ile elde edilen numuneler üzerinde zemin mekaniği 

deneyleri, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği Laboratuvarında 

yapılmıştır. Örneklerin tümü üzerinde uluslar arası standartlara [78] uygun, su muhtevası, özgül 

ağırlık, atteberg limitlerini ve tane çapını belirlenmesi için Elek analizi deneyleri yapılmıştır. 

 

3.1.8. Arazi Deneyleri 

 

Sıvılaşma potansiyeli olan alanları belirlemede, dikkat edilmesi gereken önemli 

parametrelerden birisi de yer altı suyunun yüzeyden itibaren derinliğidir. Çalışma alanında yer 

altı suyu durumu yaz ve kış aylarında mevsimsel olarak değişmektedir. Bu çalışma da jeolojik 

etüd raporlarında verilerini kullandığımız sondaj kuyularının her birinde yapılan yer altı suyu 

seviyesinin ölçümlerini ve arazide yapılan SPT deneyleri değerlendirilmeye alınmıştır. 

 

3.1.9. Çalışmada Kullanılan Sıvılaşma Analiz Yazılımı 

 

Son yıllarda teknolojik gelişim ve ihtiyaçların artması nedeni ile başka alanlarda olduğu 

gibi Jeoteknik alanında da sıvılaşma analizlerini yapan birçok yazılım geliştirilmiştir. Bu 

çalışmada Zeminlerde Sıvılaşma Analiz ve İyileştirme Yöntemleri [37] adlı çalışmalarında 

kullandıkları ve geliştirilen PROSIVI yazılımı kullanılmıştır. 

 

3.2. Yöntem 

 

 Zeminlerin sıvılaşma oluşumunu etkileyen birçok faktör vardır. Laboratuvar deney 

sonuçları yanında arazi gözlemleri ve çalışmalarına dayalı olarak, sıvılaşmayı etkileyen 

faktörlerin en başında; deprem şiddeti ve süresi, yeraltı su seviyesi, zemin tipi, zeminin relatif 

sıkılığı (Dr), tane boyu dağılımı, drenaj şartları, çevre basınçları, tane şekli, yaş ve çimentolanma, 

tarihsel ortam ve zeminlerin üstündeki bina yüküdür. Bu çalışmada başta çalışma alanında parsel 

ölçeğinde yapılan 146 adet jeolojik- jeoteknik etüd raporlarından yararlanılmıştır. Toplam 325 

adet sondaj dan alınan örneklerin laboratuvar deneylerinden ve 7 adet araştırma çukuru ve 4 

adet el burgusu ile alınan örnekler üzerinde yapılan deneylerden zemin tanımlamaları ve 

zeminlerin fiziksel özellikleri ortaya konulmuştur. Bu kapsamda zeminlerin su içeriği, birim 

hacim ağırlığı, özgül ağırlıkları, atterberg limitleri ve elek analizleri yapılmıştır.  

Sıvılaşma potansiyeli analizlerinde laboratuvar ve arazi deneyleri kullanılarak çalışmalar 

yapılmaktadır. Laboratuvar deneylerinde devirsel üç eksenli basınç deneyi ve devirsel basit 
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kesme kutusu deneyleri ile sıvılaşma analizleri yapılmaktadır. Arazi deneyleri ile yapılan 

sıvılaşma analizlerinde ise Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) 

ve Kayma Dalgası Hız Deneyi olarak üç farklı yöntemle analizler yapılabilmektedir. Bu çalışmada 

arazi deneylerinden olan Standart Penetrasyon (SPT) deneyi ile elde edilen verilere göre analiz 

yapılmıştır. SPT verileri kullanılarak farklı hesaplama yöntemleriyle analiz hesaplamaları 

yapılmaktadır. Başta Seed ve Idriss [27], Tokimatsu ve Yoshimi [28], Iwasaki vd. [37] geliştirdiği 

analiz hesaplamalarından bu çalışmada Seed ve Idriss [27] göre hesaplamalar yapılmıştır.  

Çalışmada temel olarak, Erdemli (Mersin) kent yerleşiminin yoğun olduğu inceleme 

alanının zemin özellikleri sahadan alınan örneklerle laboratuvar ve arazi deneyleri ile ortaya 

konulmuş, sismik geçmiş ve aktif faylara olan uzaklık ve tektonik yapı irdelenmiştir. Elde edilen 

veriler sıvılaşma analizlerinde kullanılmıştır. Bu çalışmada problem zemin sıvılaşmasıdır. 

Problemi oluşturan hiyerarşik model akademik yapıda kullanılan bilimsel bir yöntem olan 

Analitik Hiyerarşi Proses yöntemi ile oluşturulmuştur. Burada faya uzaklık, zemin özellikleri ve 

yer altı suyu katman haritaları CBS tekniği ile ARCGIS-10.3 kullanılarak oluşturulmuştur.     

 

3.2.1. Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

 Şehirlerin büyümesi ve kalabalıklaşması, sanayinin, teknolojinin ve ticaretin gelişmesi ile 

insanlığında ihtiyaçları gelişmişliğe paralel olarak artmaktadır. Yeni köprüler, havaalanları, 

yollar, gökdelenler, yer altı ve yerüstü tüm yapılar bulundukları zeminlerin üzerine inşa 

edilmektedir. Söz konusu mühendislik yapılarının teknolojik ve de ekonomik olarak 

yapılabilirliğinin belirlenebilmesi için, üzerine inşa edileceği zeminlerin çok iyi tanımlanması 

gerekmektedir [79]. Mühendisler için zeminin üzerinde veya altında yapılacak yapıların 

gelecekte karşılaşabileceği problemlerin önceden belirlenebilmesi ve önlemlerin alınabilmesi, 

zeminlerin üzerinde gözlemsel araştırmaların yanında, ulusal/uluslararası standartlara uygun, 

amaçlanan projelere yansıyacak arazi ve laboratuvar deneylerini yaparak fiziksel ve mekanik 

özelliklerin tanımlanması kısacası mühendislik özelliklerinin belirlenmesi mümkündür.  

 Zeminler genel anlamda kum, çakıl, silt, kil ve organikler olmak üzere genelleştirilebilir. 

Bu maddelerin karmaşık bir şekilde bir arada olmasına zemin kütlesi diyebiliriz. Zemin kütlesi 

sıvı, gaz ve katı kısmın bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Katı kısmı yüksek sıkışabilir 

özellikteki kil, silt ya da organik maddeden başlayarak kum, çakıl, blok ve kaya boyutlanmasıyla 

devam eder. Sıvı kısım ise, değişik tür ve miktarda çözülmüş elektrolitleri içeren sudur. Gaz 

kısmını ise hava oluşturmakta, buna karşılık biyolojik çökellerin oluşturduğu alanlarda ise 

organik gazlara rastlamak mümkündür. Bütün bu karmaşık yapıda ki ve değişik yoğunluktaki sıvı, 

gaz ve katı yapı zemin kütlesini oluşturmaktadır [79]. Zeminlerin bu karmaşık düzeninin iyi 

belirlenebilmesi için zeminlerin fiziksel özelliklerinin tanımlanması önem arz eder. Zeminlerin 
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bulunduğu koşullar korunarak özel yöntemlerle, standartlara uygun örnekler alınarak 

laboratuvar deneyleri ile fiziksel özellikleri tanımlanır. Arazide bulunduğu koşullarda yerinde 

yapılan deneylerle de mühendislik özelliklerinin tanımlanması mümkün olmaktadır. Zeminlerin 

kum, çakıl, silt, kil ve organik olduklarının tanımlanabilmesi veya karmaşık halde ne kadar 

olduklarının belirlenebilmesi için; hidrolik özelliklerine bağlı olarak geçirimliliği, kılcallık, donma 

kabarması, sıvılaşma; kırılma direncini tanımlayabilmek için parametre, hassaslık; deformasyona 

bağlı olarak büyüklüğü, gecikme, sıkıştırılabilirlik, şişme, büzülme; aşındırıcılık özelliklerinin 

tanımlanmasıyla beraber mühendislik özellikleri olarak ortaya konulması gereklidir. 

Bu çalışmada inceleme alanımızda çeşitli mühendislik firmalarınca yapılan parsel bazlı 

jeolojik- jeoteknik amaçlı 146 rapor incelenmiş ve burada 325 adet sondaj dan alınan örneklerle 

ve 7 adet araştırma çukuru ve 4 adet el burgusu ile alınan örnekler üzerinde yapılan deneylerden 

zemin tanımlamaları ve zeminlerin fiziksel özellikleri ortaya konulmuştur. Sondajlara ait 

koordinat bilgileri tablo 4.2’de verilmiştir. Şekil 3.12’de sondaj noktalarının yerleri haritada 

gösterilmiştir. Çeşitli firmalarca yapılan 325 adet sondaj ve 7 adet araştırma çukuruna ait 

örnekler incelenmiş ve 4 adet el burgusu yöntemi ile alınan örnekler üzerinde Mersin Üniversitesi 

zemin Mekaniği Laboratuvarında yapılan indeks deneyler bir bütün halinde hazırlanarak veri seti 

oluşturulmuştur. Zeminleri fiziksel özelliklerinin tanımlanması için bu çalışmada tane boyu 

dağılımının belirlenmesi için kuru elek deneyi, örnekler üzerinde nem içerikleri, özgül ağırlıkları 

ve atterberg deneyleri yapılmıştır. Ayrıca sahada yapılmış olan 325 adet sondaj verilerinden 

zemin fiziksel özelliklerinin tanımlanması için yapılan deneylerin yanında, arazide ise 50 adet 

Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) verilerinden yararlanılmıştır. Bunlardan elde edilen veriler 

birleştirilerek kapsamlı veri setinde gösterilmiştir. 
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Şekil 3.12. Tüm verilerin elde edildiği sondaj noktalarının gösterildiği harita. 

 

 

 

 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

41 
 

3.2.1.1. Laboratuvar Deneyleri 

 

 Mühendislik yapılarının birçoğu (binalar, köprüler, tüneller, dayanma yapıları, 

karayolları, vb.) zeminlerin üzerinde veya içinde inşa edilir. Bu nedenle zeminlerin değişik 

koşullar ve şartlar altında davranış biçimlerinin bilinmesi mühendisler için çok önemlidir. Birçok 

mühendislik problemlerinin çözümünde zeminlerin davranış biçimini, ileride karşılaşılabilecek 

sorunlarında çözümde kolaylık sağlayacaktır. Laboratuvar deneylerinin güvenilir ve doğru 

sonuçlar elde edilecek şekilde yapılması için sahadan alınan örneklerinde, yönetmelikler veya 

standartlara bağlı kalınarak yapılması gerekmektedir. Zeminlerden örselenmiş ve örselenmemiş 

olmak üzere iki farklı nitelikte örnekler alınabilir. Numunenin yapısını bozabilecek tüm etkileri 

en az düzeyde tutmak için tüm önlemlerin alındığı tekniklerden faydalanarak temin edilen zemin 

örneğine “örselenmemiş” denir. Numunenin yapısını bozabilecek etkiler ortadan kaldırılmadan 

veya önlemler alınmadan genellikle tanımlama amaçlı alınan örneklere ise “örselenmiş” adı 

verilir [80].   Uygun teknikler kullanılarak zeminleri en az örseleyecek şekilde örnekler alınması 

mümkündür. Açılan gözlem çukurlarından, El burgusu ile ve sondaj kuyularından alınan örnekler, 

uygun saklama koşulları ile lisanslı laboratuvarlar ve üniversite laboratuvarlarında projelere ve 

mühendislik tasarımlarına uygun amaçlı deneylere tabi tutulurlar. Elde edilen değerler 

raporlanır ve amaç için kullanılır. 

Bu çalışmada ise sıvılaşma riskinin belirlenebilmesi için mutlaka zeminlerin 

tanımlanması gerekmektedir. Yer altı suyunun yüksek olduğu yani suya doygun gevşek 

zeminlerin sıvılaşması sonucunda, zeminler taşıma gücü kaybeder. Zemin yüzeyindeki ve zemin 

içindeki yapılar (temeller, binalar) hasar görür. Sıvılaşma sonucu oluşan hasarların önlenebilmesi 

veya etkilerinin en aza indirilebilmesi için sıvılaşma riski taşıyan zeminlerin önceden 

belirlenmesi önemlidir ve gereklidir [37].  Bu kapsamda zeminlerin fiziksel özelliklerinin 

belirlenmesi için zemin mekaniği laboratuvarlarında örselenmiş ve örselenmemiş numuneler 

üzerinde zeminlerin fiziksel ve jeomekanik özelliklerinin belirlenmesi için [81]; 

 

✓ Likit Limit  

✓ Plastik Limit   Tanımlama ve sınıflandırma deneyleri 

✓ Elek Analizi 

✓ Hidrometre veya Pipet 

✓ Büzülme Limiti 

✓ Özgül Ağırlık 

✓ Geçirimlilik (Permeabilite) 

✓ Tek eksenli sıkışma 

✓ Üç eksenli sıkışma 
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✓ Dinamik üç eksenli basınç 

✓ Direkt makaslama 

✓ Dairesel makaslama (ring shear) 

✓ Konsolidasyon 

✓ Rowe konsalidasyon 

✓ Kanatlı kesici deneyi 

✓ Sıkıştırma (kompaksiyon) 

✓ CBR (California Bearing Ratio) Genellikle Yol Yapım ve Sıkıştırma İşlerinde  

✓ Los Angeles aşınma   kullanılır. 

✓ Donma-Çözülme 

 

Bu çalışmada inceleme alanımıza ait özel mühendislik bürolarının parsel bazında yapmış 

olduğu jeoteknik etüd raporlarında yer alan verilerden yararlanılmıştır. Ayrıca inceleme 

alanımıza ait bazı alanlardan şekil 3.11’de gösterilen Iwan tipi el burgusu aleti ile de alınan 

örnekler üzerinde özgül ağırlık, doğal su içeriği, kıvam limitleri ve kuru elek analiz deneyleri 

yapılmıştır. 

 

3.2.1.1.1. İndeks Deneyler 

 

 Bu çalışmada Iwan tipi el burgusu aleti (şekil 3.11) ile zeminden alınan örnekler üzerinde 

Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Zemin Mekaniği laboratuvarında, özgül ağırlık deneyi, 

doğal su içeriği, Kıvam limitleri ve kuru elek analizi deneyleri Türk Standartları Enstitüsü   

standartlarına uygun olarak yapılmıştır [82]. 

 

1-Özgül Ağırlık Deneyi 

 

Zemin mühendisliğinde özgül ağırlık eşitlik 1’de gösterildiği gibi, zeminin tane birim 

hacim ağırlığının (𝛾s), 20 0C sıcaklığındaki suyun birim hacim ağırlığına (𝛾w)  oranı olarak ifade 

edilir. Gs sembolü ile gösterilir. (Gs sembolü, özgül ağırlığın İngilizcesi olan Specific Gravitiy 

kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir). Özgül ağırlığın birimi yoktur başka bir ifade ile 

boyutsuzdur [81]. 

 

𝐺𝑠 =
𝛾𝑠

𝛾𝑤
                 (1) 

 

Deneyde kullanılan araç gereçler şekil 3.13’de gösterilmiştir. 
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 (A) (B)                               (C)  (D) (E) 

 
Şekil 3.13. Özgül ağırlık deneyinde kullanılan araç-gereçler. A) vakum pompası, B) yoğunluk 

şişesi, C) pipet saf su kabı, D) elek seti, E) hassas terazi. 
 

Deneyin Yapılışı: Oda sıcaklığında kuru olan örnek 4.75 mm’lik elekten geçirilerek elenir. Elenmiş 

örnekten 15-20 g kadar alınarak kuru ve temiz örnek kabına alınır. Kuru ve temiz olan 

piknometre boş ağırlığı tartılır (W0= Piknometrenin ağırlığı, g). Piknometrenin 100 ml çizgisine 

kadar saf su ilave edilir. Piknometre ve saf su ağırlığ tartılır (W3 = Piknometre+ su ağırlığı, g). 

Kuru ve temiz piknometre içerisine örneğimiz konur Piknometrenin içine örnek doldurulur ve 

tartılır (W1= Piknometre + örnek ağırlığı, g). Daha sonra 100 ml çizgisine kadar örneğin içerisine 

piset ile dikkatlice saf su ilave edilir. Vakum pompası ile taneler arasındaki havanın çekilmesi 

sağlanır. Hava kabarcığı çıkmayana kadar vakum pompası ile tanelerin arasındaki boşluk 

vakumlanır. Boşluklar arasına su gireceğinden su seviyesinin azaldığı görülür. Taneler arasındaki 

boşluk kalmayınca ve kabarcıklar çıkmayınca vakumlama işlemine son verilir. Eksilen su Piset ile 

100 ml çizgisine kadar doldurulur ve tartılır (W2 = Piknometre + Su + Örnek ağırlığı, g). Bütün 

tartım değerleri deney formuna işlenerek eşitlik 2’deki formülü ile sonuç bulunur. 

 

Gs = 
(W1−W0)

(W3−W0)−(W2−W1)
              (2) 

 
 
W0 = Piknometrenin ağırlığı (g) 

W1 = Piknometre + örnek ağırlığı (g) 

W2 = Piknometre + Su + Örnek ağırlığı (g) 

W3 = Piknometre + su ağırlığı (g) 

Gs = Özgül ağırlık 
 
 
2-Doğal Su İçeriği Deneyi: Bu deneyin amacı, zemin özelliklerinin su içeriğinin belirlenmesi 

amacıyla yapılır. Örneğin içerdiği su ağırlığının, aynı örneğin kuru ağırlığına oranı olarak 

tanımlanır ve yüzde ifade edilir. Bu çalışmada deney yöntemi Türk Standartlarında [78] belirtilen 

hususlara göre yapılmıştır. Deney için kullanılan araç ve gereçler şekil 3.14’de gösterilmiştir. 
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(A) (B) (C) (D) (E) 
 

Şekil 3.14. Doğal su içeriği deneyinde kullanılan araç-gereçler. A) numune karıştırıcı kap, 
uspartula, B)metal numune kabı, C) desikatör, d) etüv, E) hassas terazi. 

 

Deneyin Yapılışı: İnce taneli zeminler içindeki tane oranı %50 veya fazlası 75 µm’lik elekten geçen 

zeminlerdir. Dolayısıyla deney için gerekli miktar ∼ 30 g’dır [83]. Kuru ve temiz olan örnek kabı 

hassas terazide tartılır (W0 = Kabın ağırlığı, g) ve deney formuna yazılır. Örnek kabın içine bir 

miktar örnek alınır ve hassas terazide tartılır (W1 = Kap + örnek ağırlığı, g). Örnek 24 saat boyunca 

105 ±5 0C etüvde kurutulur. 24 saat sonra etüvden alınan örnek kabı desikatöre konur ve yaklaşık 

15 dakika soğuması beklenir. Desikatörden alınan örnek hassas terazide tartılır (W2 = Kap + kuru 

örnek ağırlığı, g). Aşağıdaki eşitlik 3 formülünden zeminin su içeriği bulunur. 

 

w = 
(W1−W2)

(W2−W0)
 *100                      (3) 

 

w= Nem içeriği (%) 

W0 = Kabın ağırlığı (g) 

W1 = Kap+ıslak örnek ağırlığı (g) 

W2 = Kap+kuru örnek ağırlığı (g) 

 

3-Kıvam Limit Deneyleri 

 

a-Likit Limit Deneyi: Kohezyonlu bir zemine fazla miktarda su ilave edilirse, zemin akışkan bir 

hale gelerek sıvı gibi davranacaktır. Bu zemin belli bir miktar kurutulduğunda, kırılma veya 

çatlama olmadan kolayca istenilen şeklin verilebileceği plastik duruma gelir. Biraz daha 

kurutulup ve tekrar bir şekil verilmek istendiğinde kırılıp, parçalanarak yarı katı bir duruma 

geçer. Bu halde iken kurutmaya devam edilirse, tamamen katı duruma geçerek gevrek ve kırılgan 

bir yapısı olur. Zeminlerin farklı su içeriklerinde gösterdikleri bu davranışlar “kıvam” olarak 

adlandırılır. Zeminlerin bu kıvamlarını birbirinden ayıran sınır su içeriklerine ise sırasıyla; likit 

limit, plastik limit ve büzülme (rötre) Limiti adı verilmiştir [81]. Şekil 3.15’de zeminin su 

içeriğinde azalmalara bağlı olarak tarif edilen değişimler meydana gelmektedir.  
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Şekil 3.15. Kohezyonlu zeminlerin kuruma sırasındaki hacim değişimi ve kıvam sınırları [83]. 

 

Casagrande veya düşen koni yöntemi olmak üzere iki farklı şekilde likit limit deneyi 

yapılabilir. Casagrande deneyi, Casagrande aletinde zemin örneği içinde açılan standart bir 

oyuğun 25 vuruşta kapanması için gereken su içeriği olarak tanımlanır. Bu çalışmada Düşen koni 

yöntemi ile likit limit tayini yapılmıştır.  

 

  

 

 

 

 

 

(A)     (B)                              (C)                       (D)          (E) 

Şekil 3.16. Kıvam Limitleri deneyinde kullanılan araç-gereçler. A) düşen koni penetrasyon aleti, 
B) saf su kabı, pipet, C) karıştırma kabı, uspatula, D) etüv, E) metal kap. 

 

Deneyin Yapılışı: Deney aleti temiz, kuru ve çalışılır olduğu kontrol edilir. Örselenmiş 

numunelerin deneye hazırlanma metoduna uygun şekilde 400 mikronluk elekten geçen en az 

200g örnek alınır. Numune karıştırma kabında damıtık su ilave edilerek homojen hale getirilir. 

Karıştırma kabı içinde spatula ile iyice hamur halinde olacak şekilde karıştırılır. Örnekten bir 

kısmı metal kabına sıkıca ve yüzeyi düzeylenerek yerleştirilir. Metal kabın içindeki numune tüm 

kabın içine yerleşerek yüzeyi de bir cetvel yardımıyla düzleştirilerek örnek kaba sıkıştırılır. 

Penetrometre aletinin tabanına örnek kabı konur. Penetrometre aletinin uç iğne koni kısmı, 

örnek yüzeyini belli belirsiz çizecek şekilde indirilerek ayarlanır. Aletteki mikrometre sıfırlanır. 

Koniyi serbest bırakan düğmeye 5 ± 1 saniye süreyle basılır. Koni zemin içerisine batar. 

Mikrometre okunur (koninin batma miktarı, mm). Koni kaldırılır. Koninin battığı kısımdan su 

içeriği tayini için 10 g kadar numune alınır ve numaralı kaba konarak etüve yerleştirilir. Koni 
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dikkatlice temizlenir ve kurutulur. Zeminin su içeriği artırılarak aynı işlemler tekrarlanır. Bu su 

içerikleri penetrasyon değerlerinin 15 ila 25 mm arasında değişeceği şekilde ayarlanmalıdır. 

Kural olarak deney kurudan ıslak karışıma doğru yürütülür ve koniyle deney kabı her denemeden 

sonra temizlenir. Her denemede elde edilen su içeriklerine karşılık gelen koni batma miktarları 

bir grafik kâğıdı üzerine işlenir. Elde edilen en az dört noktaya en iyi doğru çizilir. Akış doğrusu 

üzerinde 20 milimetre okuması şekil 3.18’de gösterildiği gibi, karşısındaki su içeriği zemine ait 

Likit Limit Değerini verir. Aşağıda gösterilen şekil 3.17’de verilen deney formuna bulunan veriler 

yazılar. Su içeriği eşitlik 3 formülünden hesaplanarak bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.17. Koni batma likit limit deney formu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.18. Koni batma Likit Limit Tayini (Örnek değerlerle gösterimi). 

 

b-Plastik Limit deneyi: Bu çalışmada örnekler üzerinde kıvam limitlerinden olan Plastik Limit 

Deneyi de Mersin Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuvarında yapılmıştır. Bu deney, zeminin 

plastik kıvamda olduğu durumdaki en düşük su içeriğini belirleme için yapılır. Cam veya 

plastikten yapılmış düz bir yüzey üzerinde el ayasıyla veya parmaklarla muntazam bir şekilde 

yuvarlanan zemin örneği, 3mm çapında ve yaklaşık 10 mm uzunluğundaki bir silindir şeklini 

kazandığında, su içeriğinden dolayı kırılıp çatlamaların geldiği andaki su içeriği, zeminin plastik 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

47 
 

limiti olarak değerlendirilir. Plastik likit limit deneyinde kullanılan araç gereçler şekil 3.19’da 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 (A) (B) (C) (D)      (E) 
 

Şekil 3.19. Plastik Limit deneyinde kullanılan araç-gereçler, A)cam plaka, B) karıştırma kabı, 
uspatula, C) etüv, D) hassas terazi, E) metal kap. 

 

Deneyin Yapılışı: Plastik Limit deneyi, likit limit deneyi ile bağlantılı yürütüleceğinden dolayı 

deney örneği, likit limit deneyi için hazırlanan örnekten yaklaşık 20 -30 g kadar alınır. Zemin su 

içeriği fazla ise biraz oda sıcaklığında kurutulmalı bekletilmelidir. Zemin örneği plastik likit 

kıvamına yakın ise, ele alınıp sıkıldığında parmaklara bulaşmamalıdır. Eğer zemin parmaklara 

bulaşıyorsa, henüz kıvamı yüksek demektir ve biraz daha kurutulmalıdır. Zemin yaklaşık plastik 

kıvama geldiğinde iki el avuç içinde yuvarlanıp top şekline getirilir. Parçalara bölünür ve 

parçalardan avuç içinde yuvarlanır. Cam plaka üzerinde ovalanıp silindir şekline getirilir.  3mm 

çapına geldiğinde yüzeyde çatlaklar, kırılmalar ve kopmalar oluşur ise, plastik limit kıvamında 

demektir. Kopan parçalar toplanarak su içeriğinin belirlenmesi için numaralı örnek kaplarına 

konur ve etüve 24 saat bekletilecek şekilde yerleştirilir. En az iki kere tekrar edilerek uygulanan 

plastik limit deneyinden elde edilen sonuçlar aritmetik ortalama alınır ve plastik limit değeri % 

olarak bulunur. Su içeriğinin hesaplaması eşitlik 3’deki formüle göre bulunur. 

 

c-Büzülme Limit Deneyi: Bu deney, zeminlerin yarı katı durumdan katı duruma geçtikleri 

andaki sınır su içeriği olan büzülme limitini (SL) belirlemek amacıyla yapılır [83]. Bu deneyin 

sonucunda zeminin büzülme oranı da (SR) belirlenebilir. İnce taneli zeminlerin su içeriği 

azaldıkça boşluklarında bulunan su buharlaşacağından, taneler birbirine daha fazla yaklaşarak 

hacimleri de azalır ve büzülür. Ancak belli bir noktadan sonra zemin su kaybetmesine rağmen 

hacminde bir azalma olmaz ve hacim sabit kalır. Bu andaki su içeriğine “Büzülme Limiti” adı 

verilir. Büzülme limiti, İngilizce “Shrinkage Limit” kelimelerinin baş harfleri olan SL veya Ws 

sembolü ile veya “Rötre Limiti” nin baş harfleri olan RL ile gösterilir [83]. Şekil 3.20’de killi bir 

zemin için su içeriğinin azalması ile hacminde meydana gelen değişimleri gösteren tipik bir grafik 

sunulmuştur. Şekil incelendiğinde, A ve B noktaları arasında (w> PL) su içeriği azaldıkça hacmin 

de azaldığı görülmektedir. Ancak C ve D noktaları arasında (w <PL) zeminin su kaybetmesine 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

48 
 

(kurumasına) rağmen hacminin sabit kaldığı gözlenmektedir. Bu iki farklı durumun geçiş noktası 

olan AB ile CD doğrularının kesiştiği E noktasındaki su içeriği büzülme limitini vermektedir [83]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.20. Killi bir zeminin büzülme eğrisi [83]. 

  

Aşağıda Şekil 3.21’de ki zemin prizmaları çeşitli kuruma aşamalarında zeminin, suyun ve 

havanın hacimlerindeki değişimleri göstermektedir. Katı tanelerin hacmi daha sabittir ve şekilde 

F noktası ile gösterilmiştir. Zeminin suya tam doygun olduğu yüksek su içeriğinde iken giderek 

kurutulursa, su içeriğinin azalması ile taneler birbirine yaklaşarak hacmi de azalır. Belirli bir 

noktadan itibaren taneler birbirine daha fazla yaklaşamaz ve suyun bıraktığı boşlukları hava 

doldurur. Bu geçiş noktası şekil 3.20 ve şekil 3.21’de “E” ile gösterilmiştir. Şekilden görüleceği 

gibi, su içeriği le birlikte hacim azalmasını temsil eden büzülme doğrusunun (AF doğrusunun) 

eğimine “Büzülme Oranı” denir ve aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir [83]. 

 

𝑆𝑅 =
(𝑣1−𝑣2)𝑣0

𝑤1−𝑤2
           (4) 

 

Burada; 

V0 = Zeminin kurutulduktan sonra sabit kalan en düşük hacmi (cm³) 

V1 = W1 su içeriğine karşılık gelen hacim (cm³) 

V2 = W2 su içeriğine karşılık gelen hacmi göstermektedir (cm³) 

 

Su içeriğinin azalması ile hacminde doğrusal olarak azaldığı kabul edilirse aşağıdaki 

eşitlik doğru olur. 

 

𝑤1 − 𝑤2 =
𝑃𝑤

𝑀0
(𝑣1 − 𝑣2)         (5) 
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Burada; Pw   suyun birim hacim ağırlığı, M0 ise etüvde kurutulmuş ağırlığıdır. Eşitlik 5 

tekrar yazılırsa, büzülme oranı için aşağıdaki bağıntı elde edilir. 

 

𝑆𝑅 =
𝑀0

𝑃𝑤𝑉0
           (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.21. Büzülme oranının (SR) belirlenmesi [83]. 

 

Deneyde kullanılan araç-gereçler şunlardır; 

1-Büzülme kabı (yaklaşık 44 mm çapında, 12 mm derinliğinde tabanı düz ve ısı etkisiyle hacmi 

değişmeyen porselen veya metalden yapılmış) 

2-Hacim ölçme kabı (Camdan yapılmış, yaklaşık 57 mm çapında ve 31 mm derinlikte üst kenarları 

tabana paralel, yuvarlak ve düzgün olmalı) 

3- Porselen kap (hacim ölçme sırasında taşan civayı toplamak için, yaklaşık 140 mm çapında) 

4- İğneli cam plaka (etüvde kuruyan örneğin hacmini ölçme için civanın içine batırmada 

kullanılan ve üç tane sivri metal ucu olan) 

5-Spatula 

6-Çelik cetvel (örneğin yüzeyini düzeltmek için) 

7-Ölçü silindiri (mezür) (örnekten taşan civanın hacmini ölçmek için, 25 ml kapasiteli ve 0,2 ml 

bölüntülü, şeffaf camdan yapılmış. 

8-Civa. Yaklaşık 1 kg kadar. Civa dikkatli kullanılmadığı vakit insan sağlığına zararlıdır. Bu 

nedenle çıplak elle temas edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca ortamdaki civa buharı, belli bir 

yoğunluğun üstüne (100 µg/m³) çıktığında zehirli olabilmektedir. Bu nedenle çalışılan ortamın 

yeterince havalandırılması gerekir. 

9- Etüv (110 ±5 0C sabit sıcaklık verebilen, termostat kontrollü ve hava dolaşımlı) 

10- Elektronik hassas terazi (0.01 g ve 0.001 g duyarlıklı hassas terazi) 

11-Lastik eldiven 
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Deneyin Yapılışı: Boş büzülme kabı tartılır ve ağırlığı kaydedilir. Kap taşıncaya kadar civa ile 

doldurulur. Üzerine cam plaka bastırılır fazla civa taşırılır ve kapta kalan civanın hacmi cam 

silindir kullanılarak belirlenir ve kaydedilir (V0). Tane boyu analizinde 40 nolu elek altı (425 µm) 

malzemeden yaklaşık 30 g numune alınır. Numune çamur kıvamına gelinceye kadar damıtık su 

ile karıştırılır. Numune yapışmasını önlemek için büzülme kabının içerisi vazelin veya silikon 

gresi ile hafifçe kaplanır. Büzülme kabı içine çamur malzeme, yaklaşık 1/3 miktarlarda konulup, 

sert bir zemin üzerine hafifçe vurarak yerleştirilir. Burada amaç kabı dolduracak çamur malzeme 

içerisinde hava kabarcığı kalmasını önlemektir. Kap taşıncaya kadar doldurulur ve üst kısmı 

metal cetvel ile tıraşlanarak yüzey düzleştirilir. Kabın dışı kuru bir bezle temizlenir. Dolu büzülme 

kabı tartılır ve kap ile birlikte numunenin ağırlığı kaydedilir. Numune etüve konur. Kuru numune 

tartılır. Öncelikle civa dolu cam kap üç metal dişli cam batırma plakası ile sıkıca bastırılarak kap 

içerisindeki fazla civa taşırılır ve kabın dışına yapışan civa silinerek temizlenir. Daha sonra civa 

dolu bu cam kap kendinden daha geniş bir buharlaştırma kabı içerisine konur. Kurumuş numune 

büzülme kabından çıkarılıp civa dolu cam kaba üç metal dişli cam batırma plakası ile sıkıca 

bastırılarak kap içerisindeki civa taşırılır. Taşan civanın hacmi cam ölçü silindiri ile ölçülür ve 

kuru zemin numunesinin hacmi (V) kaydedilir.  

Zemin örneğinin başlangıçtaki yaş ağırlığı: 

 

𝑀 = 𝑀𝑦 − 𝑀𝐵           (7) 

 

Zemin örneğinin kuru ağırlığı: 

 

𝑀0 = 𝑀𝑌 − 𝑀𝑘           (8) 

 

Zemin örneğinin başlangıçtaki su içeriği: 

 

𝑤 =
𝑀−𝑀0

𝑀0
× 100          (9) 

 

Zeminin büzülme limiti, (Shrinkage Limit), SL: 

 

𝑆𝑅 =
𝑀0

𝑃𝑤𝑉0
           (10) 

 

Burada; 

MB : Büzülme kabının ağırlığı, g 

MY : Yaş örnek + büzülme kabının ağırlığı, g 
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M : Yaş örnek ağırlığı (örneğin başlangıçtaki ağırlığı, g) 

MK : Kuru örnek + büzülme kabının ağırlığı, g 

M0 : Kuru örnek ağırlığı (Etüvde kurutulduktan sonraki), g 

W : Örneğin başlangıçtaki su içeriği, % 

V : Örneğin başlangıçtaki hacmi, cm³ 

V0 : Etüvde kuruyan örneğin hacmi, cm³ 

SL : Örneğin büzülme limiti, % 

SR : Örneğin büzülme oranı 

𝜌𝑤 : Suyun yoğunluğu, 1g/cm³ alınabilir 

 

4-Elek Analizi Deneyi: Bu deney zeminlerin tane büyüklüklerini ve toplam kütle içerisindeki 

ağırlıkça miktarlarını yüzde (%) cinsinden hesaplayıp tane büyüklüğü dağılımının ve çakıl, kum, 

silt ve kil yüzdelerinin belirlenmesi amacı ile yapılır. Elek analizi ve hidrometre deneyleri, 

birbirlerinin devamı niteliğinde olup, elek analizi ile 0.075 mm boyutuna kadar olan zeminlerin 

tane boyu dağılımı belirlenirken, 0.075 mm’den daha küçük boyutlu olan zeminlerin tane boyu 

dağılımı ise çöktürme (sedimantasyon) analizi ile belirlenmektedir. Bu çalışmada tane 

dağılımının belirlenmesi için örneklerimiz Mersin Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuvarında 

elek analizi deneyi TS standart yöntemi [82] ile yapılmıştır. Uluslararası ve ulusal standartlarda 

tarif edilen çakıl, kum, silt ve kil boyutları tablo 3.3.’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.3. Çeşitli standartlara göre blok, moloz, çakıl, kum, silt ve kil boyutları [81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneyde kullanılan araç-gereçler şekil 3.22’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

blok

0.075 Nis.75 75 300

kil ve silt
USCS

kum çakıl moloz

blok

0.005 0.075 2.0 75
AASHTO

kil silt kum çakıl moloz

blok

0.005 0.075 Nis.75 75 300
ASTM D422

kil silt kum çakıl moloz

blok

0.002 0.06 2.0 60 200
BS 1377

kil silt kum çakıl moloz

TS 1900
0.002 0.075 2.0 60 200

kil silt kum çakıl moloz blok
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 (A) (B) 
 

Şekil 3.22. Elek analizinde kullanılan araç- gereçler, A) etüv, B) elek seti. 
 

Tablo 3.4. En büyük tane boyutuna göre, elek analizi için gereken en az örnek miktarı [81]. 

En büyük tane çapı 
(malzemenin en az 
%90’nın geçtiği elek) 

Gereken en az örnek ağırlığı (kg) 
AASHTO  
( T – 87 ) 

BS 1377 
(1990) 

TS 1900 
(1997) 

Çalışmacıların 
önerisi 

2 inç 50.0 mm 20 35 35 35 
1 inç 25.0 mm 10 6 - 10 
¾ inç 19.0 mm 5 2 2 4 
3/8 inç 9.50 mm 1 0.5 0.5 1 
No.4 4.75 mm 0.5 0.2 0.2 0.4 
No.10 2.00 mm - 0.1 0.1 0.2 

 

 

Deneyin yapılışı: Elek analizi için tablo 3.4‘de belirtilen miktarlar kadar örnek alınır. Araziden 

getirilen örnek oda sıcaklığında 24 saat kuruması için bekletilir. Birbirine yapışmış, topaklaşmış 

örnek paslanmaz tepsi içinde, lastik veya ahşap tokmak ile yavaş darbeler ile ayrılması sağlanır. 

Örnek hazırlandıktan sonra, göz açıklığı büyükten küçüğe doğru üst üste dizilmiş olan elek 

serisinin en üstüne boşaltılır. Daha sonra elekler sarsılarak, eleklerin altına artık zemin tanesi 

geçmeyinceye kadar eleme işlemi gerçekleştirilir. Eleme işlemi bittikten sonra, her eleğin kendi 

üzerinde kalan tanelerin ağırlıkları 0.1 g duyarlılıkla tartılarak deney formunda ilgili eleğin 

karşısına yazılır.  

 

1 inç 

¾ inç 

3/8 inç 

No.4 

No.10 

No.30  

No.40 

No.50 

No.100 
No.200 

 

Şekil 3.23. Eleklerin üzerinde kalan tanelerin tartılması. 
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Elekte kalanların yüzde olarak hesaplanmasında ise, elek üzerinde kalan ağırlığın toplam 

ağırlıktan çıkarılarak ve yüzdesi hesaplanır. Elek üstü ağırlık hesaplanırken bir üsteki elekte 

kalan miktar kendisiyle toplanıp, toplam ağırlıktan çıkarılarak yüzdesi hesaplanır. Tablo 3.5’de 

örnek bir değerden hesaplama gösterilmiştir. Ağırlığı 250.0 g olan örnek, elek analizine tabi 

tutulmuştur. Burada hesaplamalar ve yüzde değerler gösterilmiştir.  

 

Tablo 3.5. Toplam geçen yüzdelerin hesaplanması. 

Elek No 
Elekte kalan 

ağırlık (g) 

Toplam kalan 

ağırlık (g) 

Toplam geçen 

ağırlık (g) 
Toplam geçen yüzde (%) 

1 inç  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 250-0=250.0 (250.0/250.0)*100=100% 

¾ inç 0 0 250-0=250.0 (250.0/250.0)*100=100% 

3/8 inç 0 0 250-0=250.0 (250.0/250.0)*100=100% 

No.4 5.7 5.7 250-5.7=244.3 (244.3/250.0)*100=97.7% 

No.10 9.5 15.2 250-15.2=234.8 (234.8/250.0)*100=93.9% 

No.30 16.7 31.9 250-31.9=218.1 (218.1/250.0)*100=87.2% 

No.40 17.3 49.2 250-49.2=200.8 (200.8/250.0)*100=80.3% 

No.50 11.6 60.8 250-60.8=189.2 (189.2/250.0)*100=75.7% 

No.100 10.5 71.3 250-71.3=178.7 (178.7/250.0)*100=71.5% 

No.200 9.7 81.0 250-81.0=169.0 (169.0/250.0)*100=67.6% 

 

 

3.2.1.1.2. Mekanik Deneyler 

 

 Zeminlerin fiziksel özelliklerinin tanımlanması her mühendislik projesi için önem arz 

etmektedir. Zeminlerin arazi şartlarında ki her türlü gerilme ve normal şartlarda ki durumlarını 

açıklayıcı birçok tanımlama laboratuvar koşullarında gerçekleştirilerek ortaya konulmaktadır. 

Zeminlerin sınıflama ve tanımlama özelliklerinin belirlenmesi için yapılan indeks deneylerin 

yanında dayanım ve deformasyon özelliklerinin de ortaya konulması için, zeminler üzerinde 

laboratuvar koşularında mekanik deneyler yapılmaktadır. Bu deneyler Serbest Çekme Dayanımı, 

Serbest Basınç Dayanımı, İndirekt Çekme Dayanımı (Brazilian), Nokta Yükleme Dayanımı, Kesme 

Kutusu Deneyi, Üç Eksenli Basınç Dayanımı, Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi, Eğik Masa Deneyi; 

Deformasyon deneylerinden Üç Eksenli ve Tek Eksenli, Akma ve Konsolidasyon deneyleri [84] 

yapılmaktadır. Sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde en önemli ve yaygın olarak kullanılan 

laboratuvar deney yöntemleri ise, Devirsel Üç Eksenli Basınç Deneyi ile Devirsel Basit Kesme 

Kutusu Deneyidir. Bu çalışma da ise mekanik deneylerden yararlanılmamıştır. 
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3.2.1.2.Arazi Deneyleri 

 

Mühendislik yapılarının ön aşamasında arazide yapılan birçok jeoteknik çalışmalar 

zeminlerin davranışlarını ortaya koyduğu gibi projelendirme çalışmalarına da katkı sunmaktadır. 

Özellikle bir mühendislik yapısının etkileyeceği alan düşünülürse, laboratuvarda kullanılan o 

sahaya ait örnek hacminin çok küçük olması, zemin koşullarını ne kadar sağladığı düşünülebilir 

[84]. Arazide yapılan fiziksel ve jeofiziksel deneyler tasarım, ihale ve inşaat aşamaları öncesinde 

yer altı koşulları, jeostratigrafi ve mühendislik özellikleri ile ilgili olarak doğrudan bilgi sağlarlar. 

 Zeminlerdeki arazi deneyleri penetrasyon tipi (SPT, CPT, CPTu, DMT, CPMT, VST) ve 

problama tipi (PMT, SBP) olmak üzere iki kısımdan oluşur ve bunlar vasıtasıyla değişik yükleme 

ve drenaj koşulları altında bulunan zeminlerin tepkisi doğrudan elde edilir [85].  

 Jeoteknik çalışmalarda zeminlerin tanımlanması, yüklemelere karşı oluşabilecek zemin 

davranışları ve ortaya çıkan deformasyonlar çalışmanın amacına uygun sonuçları elde etmemize 

fayda sağlayacaktır. Bu amaçla jeoteknik amaçlı yapılan yaygın arazi deneyleri şunlardır. 

 1-Standart Penetrasyon deneyi (SPT), 

 2-Konik Penetrasyon Deneyi (CPT), 

 3-Kanatlı Kesme Deneyi (VST), 

 4- Düz Dilotometre Deneyi (DMT), 

 5-Presiyometre Deneyi (PMT), 

ve ayrıca jeofizik yöntemlerle yapılan deneyler ise; 

1- Sismik kırılma (SR), 

2- Kuyudan-Kuyuya deneyleri (CHT), 

3- Kuyu-aşağı deneyleri (DHT), 

4- Yüzey Dalgaları Spektral Analizi deneyi (SASW), 

5- Elektromanyetik dalga yöntemi, gibi birçok arazi deneyleri yapılmaktadır.  

 

Bir deney yönteminin uygulanabilirliği saha incelemesi sırasında karşılaşılan zemin 

özelliklerine bağlıdır. Hangi deneyin yönteminin kullanılması proje türü ve şartlarını gerektirse 

de zemin özellikleri o sahada ki zemin özellikleri belirleyicidir. Şekil 3.24’de zeminlerin 

özelliklerine göre kullanılabilecek arazi deneyleri verilmiştir. 
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Şekil 3.24. Arazi deneylerinin değişik zemin türlerine uygulanabilirliği [85]. 

 

Bu çalışmanın temel konusu “zemin sıvılaşması” dır. Erdemli (Mersin) ilçesinin kent 

yerleşiminin bulunduğu geniş saha, genç alüvyon çökellerinden oluşmuştur. Yer altı suyunun 

yüzeye yakın olması, sismik bir gerilmeye daha maruz kalmaması sıvılaşma riskini artırmaktadır. 

Bu kapsamda zeminlerin indeks özelliklerinin laboratuvar koşullarında örselenmiş ve 

örselenmemiş örnekler ile tanımlanmasıyla beraber, bu çalışmada önemli bir arazi deneyi olan 

Standart Penetrasyon deneyi (SPT) verilerinden yararlanılmıştır. 

 

3.2.1.2.1. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) 

 

Standart penetrasyon deneyi (SPT) ile örselenmiş (yarık tüp tipi) numune almak amacıyla ve 

dinamik zeminin direnci hakkında yaklaşık bir değer elde etmek için sondaj çalışması yapılır. 

Deney yöntemi ilk olarak 1902’de Raymond Kazık şirketi tarafından kullanılmış olup, bugün için 

tüm dünyada yaygın olarak kullanılan arazi deneylerinden biri haline gelmiştir [85]. SPT’de 

kütlesi 63,5 kg olan bir şahmerdanı 76 cm yüksekten düşürülerek ve şekil 3.25’de gösterildiği gibi 

bir sistemden yararlanılır. Sondaj olarak ilerleyen tijlerin en ucunda, zemine saplanan ve et 

kalınlığı büyük bir tüpün zemine ilerlemesi ve bu yarık tüpün zemine 30 cm çakılması halinde de 

darbe sayısı kaydedilir. Yarık tüpü zemine 15 cm’lik üç evrede çakmak için şahmerdan düşürülür.  

Şekil 3.26’da SPT aşamaları şematik gösterilmiştir. Her biri 15 cm olan üç hamlede çakılan 

ve ilk çakma evresi olan 15 cm’lik kısım “oturma” olarak kaydedilir. İkinci ve üçüncü ilerlemelere 

ait darbe sayıları toplanarak N değeri (darbe sayısı) ya da SPT direnci olarak ifade edilir. Deney 

45 cm’lik ilerlemeye kadar devam eder ve sondaj loğuna darbe sayıları her 15 cm’lik ilerlemeler 

için ayrı ayrı yazılır. Numune alıcının 45 cm’e çakılamaması durumunda 15 cm’lik çakmayı ve 

diğer kısmi penetrasyonları gerçekleştirmek için elde edilen darbe sayıları sondaj loğuna işlenir. 
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Şekil 3.25. Standart penetrasyon deney şeması [77]. 

 

 Sert zeminlerde peşi sıra üç 15 cm’lik ilerleme sırasında darbe sayısı 50 olduğunda ve 15 

cm’lik kısım geçilmez ise deney durdurularak refü olarak sondaj loğuna kaydedilir. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.26. Standart penetrasyon deney aşamaları [85]. 
 
 

 SPT uygulaması belli derinliklerde yapılmak üzere uygulanır [86]. SPT 3 m’den sığ 

derinliklerde, genellikle 0,75 m’de bir ve daha sonraki derinliklerde ise 1,5 m’de yapılır. Kuyuya 

su girişini engellemek ve kuyu duyarlılığını sağlamak için, kuyudaki su seviyesinin yer altı su 

seviyesinden yukarıda olmasına dikkat edilir [85]. 

 Deney sırasında kullanılan ekipmanlar ve deneyi yapan operatörün/sondörün 

deneyimli olması mutlak şarttır. Ekipmanın eksikliği veya hatası ile sondörün deneye etkisi 

fazladır. Deneye en büyük etki ve önemlisi enerji etkinliğidir. Serbest düşmeli sistemde belli bir 

kütle ve düşüş yüksekliğine karşılık gelen teorik enerji 48 kgm olmakla birlikte, sürtünme 

kayıpları ve eksantrik yüklemeden dolayı gerçek enerji daha azdır. Özellikle deneyi etkileyen 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

57 
 

faktörler arasında şahmerdan türü, halat dolama sayısı, kedibaşı ile makara yivlerinin durumu 

(mesela yağlı, paslı, eğik, yeni, eski vb.), kullanılan urganın yıpranmışlığı, gerçek düşüş yüksekliği, 

çekül durumu, hava ve nem koşulları (örnek; ıslak, kuru, dondurucu) ve diğer değişkenler olarak 

sıralanabilir [85]. 

 Standart penetrasyon deneyinde sonucun etkilenmemesi için, kullanılan ekipman ve 

diğer etkinliği belli bir standartlarda ortaya koymak için, SPT sonucunu etkileyen faktörlerin 

ortak kabul gören bir düzeltmeden geçirilmesi gerekmektedir. SPT sonuçlarını etkileyen faktörler 

tablo 3.6’da verilmiştir. Böylelikle, farklı deney aletleri ile yapılan ve elde edilen sonuçların 

zeminin direnci hakkında ortak bir bilginin oluşturulması sağlanmış olur. [37].  

 Tij boyunun 10 m’den küçük olması, kuyu çapının önerilen değerden farklı olması (65-

125 mm) ve numune tüpünün kılıfsız olması durumları için Skempton [85] ile ilgili düzeltme 

faktörlerini önermiş, Robertson ve Wride [37] bu düzeltmeleri geliştirmişlerdir. Bu faktörler göz 

önüne alınarak yapılan düzeltmelerde eşitlik 11’de gösterilmiştir. 

 

(N1)60 = N CN CE  CB CR CS                        (11) 

 

N = Ölçülen SPT darbe sayısı 

CN = Üst tabak yükü düzeltme katsayısı 

CE = Enerji oranı düzeltme katsayısı 

CB = Kuyu çapı düzeltme katsayısı 

CR = Tij boyu düzeltme katsayısı 

CS = Numune alma metodu düzeltme katsayısı 

 

Tablo 3.6. SPT düzeltmelerin [37]. 

Faktör Alet değişkeni Terim Düzeltme 
Üst Tabaka Yükü ----- CN (𝜌𝑎 ∕ 𝜎𝑣0

1 )0,5 
Üst Tabaka Yükü ----- CN 𝐶𝑁 ≤ 1.7 

Şahmerdan enerji oranı Donut (makaralı) tipi şahmerdan CE 0.5 – 1.0 
Şahmerdan enerji oranı Güvenli şahmerdan CE 0.7 – 1.2 

Şahmerdan enerji oranı 
Otomatik- Donut (makara) tipi 

şahmerdan 
CE 0.8 – 1.3 

Kuyu çapı 65-115 mm  CB 1.0 
Kuyu çapı 150 mm CB 1.05 
Kuyu çapı 200 mm CB 1.15 
Tij boyu <3 m CR 0.75 
Tij boyu 3-4 m CR 0.8 
Tij boyu 4-6 m CR 0.85 
Tij boyu 6-10 m CR 0.95 
Tij boyu 10-30 m CR 1.0 

Numune alma yöntemi Standart numune alıcı (kılıflı) CS 1.0 
Numune alma yöntemi Kılıfsız numune alıcı CS 1.1 – 1.3 
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 SPT N değerleri üst tabaka yüküyle birlikte artış göstermektedir. Bu nedenle, darbe 

sayısına üst tabaka yükü düzeltmesi uygulanır [37].  Bu düzeltme faktörü genellikle aşağıdaki 

eşitlik 12 formülü ile hesaplanır [37]. 

 

𝑐𝑁 = (𝑃𝑎 ∕ 𝜎′ ∨ 0)0.5  (12) 

 

 Burada;  

Pa = yaklaşık 100 kPa değerindeki referans gerilmesi 

𝜎𝑣
10 = Pa ile aynı birime sahip düşey efektif gerilmedir. 

 

 Burada CN değeri 1.7’yi aşmamalıdır [37]. Kayen vd. [37] ise yine 1.7 değerini aşmamak 

üzere CN değeri için aşağıdaki eşitliği önermişlerdir [37]. 

 

𝐶𝑁 = 2.2 ∕ (1.2 + 𝜎𝑣0
1 ∕ 𝜌𝛼) (13) 

 

 Üst tabaka yükü düzeltme katsayısı, CN’in hesabında kullanılan başka bir yöntemde 

Tokimatsu ve Yoshimi [28] tarafından geliştirilmiştir [37]. 

 

𝐶𝑁 =
170

70+𝜎𝑣0
′   (14) 

 

 Burada; 𝜎𝑣0
′  kPa cinsinden düşey efektif gerilme değeridir. Eşitlik 14, Meyerhof 

tarafından elde edilen bir yaklaşım temel alınarak çıkarılmıştır [37]. 

 Her üç denklemde rutin mühendislik uygulamalarında kullanılabilir. Her üç denklemde 

de kullanılan düşey efektif gerilme, 𝜎𝑣0
′  değerleri, deneyin yapıldığı sıradaki düşey efektif gerilme 

değerleri olmalıdır [37]. Bir başka önemli faktör, şahmerdandan zemine iletilen enerji veriminin 

düzeltilmesidir. Zemine iletilen enerji verimi şahmerdan tipine, örse, kaldırma mekanizmasına ve 

şahmerdanın serbest bırakılma yöntemine bağlıdır. Enerji ölçümleri, numune alıcıya 

aktarılabilen gerçek enerji miktarının Kovacs ve Salomone (1982)’a göre %30-80, diğer 

araştırmacılara göre % 70-100 arasında değişebileceğini göstermiştir [37]. SPT-N ile ilgili 

korelâsyonların çoğu, yaklaşık %60 verimliliğe sahip tokmaklar kullanılarak geliştirilmiştir. 

Teorik enerji (Eteorik), 63.5 kg (140 lb) tokmağın 76 cm (30 in.) yükseklikten düşürülmesi ile 475 

J (4200in- lbs) meydana gelir. Enerji kayıplar nedeniyle (sürtünme, serbest düşme eksikliği) çelik 

tijlere aktarılan gerçek enerji, 475 J’den daha düşüktür. Enerji düzeltme faktörü uygulanmasının 

amacı, teorik enerjinin % 60’ını veren bir tokmak deneyde kullanılmamışsa, ölçülmüş olan SPT-



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

59 
 

N değerini uyarlamak, düzeltmektir [87]. Düzeltme faktörü (CE) aşağıdaki eşitlik 16 formülün de 

tanımlanmıştır. 

 

ER = EÖLÇÜLEN /Eteorik x 100 (15) 

 

CE = ER / 60 (16) 

 

 Burada ER, 63.5 kg tokmağın 76 cm’den düşürülmesiyle tijlerde oluşan enerjinin 

(Eölçülen), teorik enerjiye (Eteorik = 475 J) yüzde olarak oranını; CE, tokmak enerji düzeltme 

faktörünü göstermektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan SPT’lerde karşılaşılan ER ve CE’nin değişimi 

Tablo 3.7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.7. Ülkelere göre spt enerji oranı düzeltme faktörü [87]. 

Ülke Tokmak Tipi Tokmak Düşürülme Tipi ER ,% CE 

Arjantin Halka Kedibaşı 45 0.75 
Brezilya Çivi Serbest Elle Düşürme 72 1.20 

Çin 
Otomatik Tetikleme (trip) 60 1.00 

Halka Elle düşürme 55 0.92 
Halka Kedibaşı 50 0.83 

Kolombiya Halka Kedibaşı 50 0.83 

Japonya 
Halka (Tombi trigger) 78-85 1.30-1.42 
Halka Kedibaşı 2 devir + özel düşürme 65-67 1.08-1.12 

Britanya Otomatik Tetikleme 73 1.22 

Amerika 
Güvenli Kedibaşında 2 devir 55-60 0.92-1.00 
Halka Kedibaşında 2 devir 45 0.75 

Venezüella Halka Kedibaşı 43 0.72 
 

 Ülkemizde de genellikle Amerika’da kullanılan donut şahmerdan tipi aletler 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla %60 enerji oranına göre düzeltme katsayısı genellikle 0.75’dir. Bu 

tez çalışmasında SPT verilerinden yararlanılarak sıvılaşma analizleri yapılmıştır. 

 

3.2.2. Zeminlerde Sıvılaşma 

 

 Bu çalışmada Erdemli (Mersin) ilçesi kent yerleşiminin sıvılaşma potansiyeli ile ilgili 

yaptığımız analiz yöntemini açıklamadan konunun bir bütün halinde anlaşılması için “Zemin 

Sıvılaşması” üst başlığı altında alt başlıklar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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3.2.2.1. Sıvılaşmanın Tanımı ve Mekanizması   

 

 Sıvılaşma, suya doygun gevşek taneli bir zeminin artan boşluk suyu basıncı ve azalan 

efektif gerilme sonucu katı durumdan sıvı gibi davranış göstermesi olarak tanımlayabiliriz [88].  

Sıvılaşma, deprem gerilmeleri ile devirsel kayma gerilmelerine maruz kohezyonsuz zeminlerde 

ani kayma mukavemeti kaybıdır. Bu durumda öyle ki kayma dayanımı neredeyse tamamen 

kaybolurken (sıfıra düşerken), bazen de normalden daha düşük bir değere kadar iner.  

 Bir deprem anında meydana gelen kayma dalga yayılımının neden olduğu devirsel 

kayma gerilmeleri, gevşek ve suya doygun kohezyonsuz zeminde hacimsel olarak büzülmeye 

neden olur. Bu olay zemin tanelerinin daha sıkı konumda olmaya zorlar ve taneden taneye yük 

aktarımına neden olur ve yük transferi sırasında aşırı boşluk suyu basıncını oluşur. Sismik 

sarsıntı çok hızlı meydana geldiği için, kohezyonsuz zemin drenajsız yüklemeye maruz kalır ve 

taneli yapı içinde aşırı boşluk suyu tanelerin sıvı gibi davranmasına ve yukarı hareket etmesini 

sağlar. Bu basınç, artmaya devam ederse taneden taneye aktarılan temas basıncı (efektif gerilme) 

kaybolur. [37]. Bu aşamada sıvılaşma olayı meydana gelir. Şekil 3.27’de sıvılaşma süreci 

gösterilmiştir. 

Statik şartlarda,  𝜎𝑣0
1 = 𝜎𝑣0

− 𝑈𝑠  

Dinamik şartlarda, 𝜎𝑣0
′ = 𝑎0 − (𝑢𝑠 + 𝑈𝑑)      olacaktır. 

Eğer (Us + Ud) = 𝜎𝑣0
   olursa, 𝜎𝑣0

1 = 0  ‘dır. 

 Burada; 

𝜎𝑣0 = toplam gerilme 

𝜎𝑣0
1   = efektif gerilme 

Us     = statik durumda boşluk suyu basıncı 

Ud    = dinamik durumda boşluk suyu basınç fazlalığıdır. 

 

  Zeminin sıvılaşmış halde kalma süresi iki ana faktöre bağlıdır. Birincisi depremden 

kaynaklanan sismik salınım süresine ve ikincisi ise sıvılaşmış zeminin drenaj şartlarına. 

Depremin neden olduğu tekrarlı kayma gerilmeleri yüklemesi ne kadar uzun ve güçlü ise, 

sıvılaşma hali o kadar kalıcı olacaktır. Eğer sıvılaşmış zemin alta ve üstte kil tabakası ile                                                                        

sınırlanmış ise, sıvılaşmış zeminden suyun akışı ile aşırı boşluk suyu basıncının sönümlenmesi de 

uzun süre alacaktır. Sıvılaşma işleminin tamamlanmasından sonra, zemin daha sıkı konumda 

olacaktır [37]. 
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Şekil 3.27. Sıvılaşmanın fiziksel süreci [37]. 

 

3.2.2.2. Sıvılaşma Türleri 

 

 Sıvılaşma sonucu oluşan hasarlara bakıldığında iki çeşit sıvılaşmadan bahsedilebiliriz.   

 1- Akma türü sıvılaşma 

 2-Devirsel hareketlilik (mobilite) 

  Akma türü sıvılaşma, bir zeminin statik dengesi için gerekli olan statik kayma 

gerilmesinin, zeminin sıvılaşmış olduğu durumdaki kayma dayanımından büyük olduğu durumda 

meydana gelir. Akma türü sıvılaşmalarda yenilmeler hızlı gelişir ve zemin hareketleri yer 

değiştirmesi büyük olur [89]. 

 Devirsel hareketlilik (mobilite) ise akma sıvılaşmasına göre statik kayma gerilmesinin, 

sıvılaşmış zeminin kayma dayanımından küçük olduğu durumda oluşur. Bu durumda 

yenilmelerin ve deformasyonların büyük, kalıcı olduğu ve başka bir sıvılaşma türüdür.  

 

3.2.2.3. Sıvılaşma Kökenli Oluşan Hasarlar 

  

 Suya doygun kum tabakaları ve bazı killi ve siltli zeminler, şiddetli bir depremde 

meydana gelen sıvılaşma olayı nedeniyle mühendislik yapılarına büyük hasarlar vermektedir. 

1964 Nigata depremi (M=7), Alaska depremi (M=8.4), 1995 Kobe depremi (M=7.2), 1998 Ceyhan 

depremi (M=6.3) ve 1999 Marmara depremi (M=7.4) sırasında çok önemli sıvılaşma hasarları 

oluşmuştur [90]. Sıvılaşma sonucunda bir kentin karayolu, demiryolu, metro istasyonu, limanları 

ve konutlarında çok ağır hasarlar oluşur. Sıvılaşma sonucunda akma sıvılaşması ve çevrimsel 

hareketlilik nedeniyle yanal yayılma, taşıma gücü kaybı, akma göçmesi, kum kaynaması, şev 

kaymaları gibi zemin problemleri ve bunlara bağlı olarak dayanma yapılarında yenilme, ağır 

yapılarda oturma, batma veya devrilme, gömülü hafif yapılarda ise yükselme neticesinde yapısal 

hasarlar görülebilmektedir. Bunları kısaca açıklarsak; 
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1-Kum kaynaması: Deprem sırasında oluşan boşluk suyu basıncının sönümlenme ihtiyacı, boşluk 

suyunun yukarı yönde hareket etmesine neden olur. Bu hareket, zemin taneciklerine yukarı 

yönde etki eden kuvvetler oluşturur. Bu kuvvetler, bazı partiküllerin su ile beraber yüzeye kadar 

taşınmasına ve yüzeyde kum konileri oluşmasına yol açar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(A)     (B) 

Şekil 3.28. Ceyhan (Adana), 1998 depremi sonrası oluşan kum konileri [91]. A) kum konisi 
deformasyon görünümü, B) Ceyhan nehri boyunca geniş alanda oluşan kum konisi. 

 

2-Akma göçmesi: Akma göçmeleri çoğunlukla 3 dereceden daha fazla eğimlerde meydana gelirler. 

Sıvılaşmanın neden olduğu en feci göçmelerdir. Ansızın ortaya çıkarlar, çabuk gelişirler ve çoğu 

zaman bir zemin kütlesinin oldukça geniş şev, aşağı hareketini içerirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Şekil 3.29. Ceyhan (Adana), 1998 depremi, Abdioğlu beldesi ile Ceyhan nehri arasında tarım 
alanlarında göçmeler [92]. 
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3-Yanal yayılma: Genellikle az eğimli (0,30 – 30) yamaçlarda veya su kütlelerine komşu 

düzlüklerde gelişmektedir. Yanal yayılımlar, altta bulunan zeminin sıvılaşmasını ve yüzeysel 

sediment blokların yanal deplasmanını gerçekleştirir. Bu yayılımlar çoğunlukla birkaç metre ile 

sınırlıdır. Bu gibi hareketler, tipik olarak dolgulara, liman tesislerine, boru hatlarına, köprülere ve 

yüzeysel temellere sahip diğer yapılara zarar vermektedir [37]. 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 3.30. Ceyhan (Adana), 1998 depremi, Ceyhan nehri kıyısında yanal yayılma [92]. 

 

4-İstinat yapılarının yenilmesi: Sıvılaşmış temel zeminin destek kaybından veya istinat yapısı 

arkasındaki sıvılaşmış zeminden oluşan artan yanal yüklerden kaynaklanır. Bu etkiler sonucu 

istinat yapısı düşey ve/veya yatay yönde deplasmanlara maruz kalır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (A) (B) 

 
Şekil 3.31. istinat duvarı yenilmesi [37]. A) 1995 Kobe (Japonya) depremi, B) 2003 Tokachi-oki 

(Japonya). 
 

5-Taşıma gücü kaybı: Temel zemini sıvılaşma sonucu dayanımını kaybeder. Bir başka deyişle, 

taşıma gücünü yitirir. Bunun sonucu, üzerinde bulunan yapılar batar, döner, yan yatar veya 

devrilir. 
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  (A) (B) 
Şekil 3.32. Sıvılaşma sonucu taşıma gücünü yitirip devrilen binalar [37]. A)1964 Japonya Nigata 

depremi, B) 1999 Türkiye Adapazarı depremi. 
 

6-Gömülü yapı yüzeylenmesi: Sıvılaşma esnasında kaldırma kuvveti etkisiyle, muayene bacası, 

tank, boru hatları ve benzeri hafif yapılar zemin yüzeyine yükselir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (A) (B) 

Şekil 3.33. Sıvılaşma sonucu yer altı yapılarının yükselmesi [37]. A)2000 yılı Tottori (Japonya) 

depremi, B) 2004 yılı Nigata Chuetsu (Japonya) depremi. 

 

3.2.2.4. Sıvılaşmaya Etki Eden Faktörler 

 

 Depremlerden sonra oluşan yenilmelere, deformasyonlara bakıldığında sıvılaşmayı 

etkileyen faktörler üç grupta açıklanabilir. Bunlardan ilki deprem ve özelliği, ikicisi zemin ve 

jeolojik özellikleri ve üçüncüsü ise çevresel etkilerdir. Ana başlıkları ele alacak olursak aşağıda 

etkileyen unsurlar tek tek açıklanmıştır. 

  

1-Deprem süresi ve şiddeti: Zeminin hacimsel büzülmesine ve aşırı boşluk suyu basıncının 

gelişmesine neden olan kayma deformasyonlarını, yer hareketinin ivme ve sarsıntı süresi gibi 

özellikleri belirler [37]. Veriler az olsa da sıvılaşmanın oluşması için gerekli eşik bir sarsıntı 

değerinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu eşik değerler, maksimum yatay yer ivmesi (amaxs) için 

yaklaşık 0.10 g ve yerel büyüklük ML için yaklaşık olarak 5’dir [93]. Bu nedenle, 0.10 g’den daha 
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küçük bir maksimum yatay yer ivmesinin (amaks) veya 5’den daha küçük bir yerel büyüklüğün 

(ML) söz konusu olduğu yerler için, sıvılaşma analizine gerek yoktur [37]. 

 

2-Depremin Maksimum Odak Uzaklığı: Deprem anında, sıvılaşmayı tetikleyen ve depremin 

etkilerinin hissedilmediği maksimum odak uzaklığı (𝛥𝑚𝑎𝑥) hesaplanır. Odak uzaklık değeri km 

olarak aşağıdaki eşitlik 17 formülünden hesaplanır [94]. 

 

𝛥𝑚𝑎𝑥 = 0.82 × 100.862(𝑀−5) (17) 

 

 Kuribayashi ve Tatsusuoka ile Erken ve diğ. [37] göre, deprem büyüklüğüne bağlı olarak 

sıvılaşmanın olabileceği uzaklık D km olmak üzere, 

 

Log D = 0.77 x M-3.6 (18) 

 

eşitlik 18 formülünden hesaplanır [94]. Sıvılaşma olayının başlangıç enerjisi yer hareketleri 

tarafından sağlandığından, deprem odaklarının, sıvılaşma riski incelenen bölgelere olan 

uzaklıkları da önemlidir. Youd ve Perkins [2], geçmişte yaşanmış 57 depremi inceleyerek şekil 

3.34’de gösterildiği gibi, oluşturdukları deprem manyitüdü ve sıvılaşmaların görüldüğü en uzak 

mesafe arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak ifade etmişlerdir [95]. Buna göre sıvılaşma olayı daha 

çok büyüklüğü 5 ve 5’in üzerinde olan depremlerde depremin episantrından 100 km’ye kadar 

olan alanlarda görülebilmektedir [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.34. Deprem manyitüdüne bağlı olarak sıvılaşmanın görüldüğü en uzak mesafe [2]. 

 

3-Yer altı su seviyesi: Sıvılaşma için en uygun koşullar, yer altı suyu tablasının yüzeye yakın 

olduğu zaman meydana gelir. Yer altı su seviyesi üzerinde yer alan ve suya doygun olmayan 

zeminlerde sıvılaşma olayı görülmez. Yer altı su seviyesi üzerinde bulunan zeminlerin, hidrolojik 

rejimi dikkate alındığında ve gözlemlendiği vakit, gelecekte doygunluk oluşmayacağı tahmin 
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ediliyorsa genellikle sıvılaşma potansiyeli için değerlendirme yapılmaz [37]. Sıvılaşmanın yer altı 

su seviyesinin altında bulunan zeminlerde oluşacağı bilinmelidir. 

 

4-Zemin Türü: Sıvılaşma olayına duyarlı zemin türleri; plastik olmayan (kohezyonsuz) 

zeminlerdir. Plastik olmayan (kohezyonsuz) zeminlerin sıvılaşmaya karşı en az dirençliden en 

çok dirençliye kadar olan sıralaması kabaca; temiz kumlar, plastik olmayan siltli kumlar, plastik 

olmayan siltler ve çakıllar olarak verilebilir [37]. 

 Seed ve ark. [40] laboratuvar deneyi ve arazi çalışmalarına dayalı olarak, kohezyonlu 

zeminlerin büyük çoğunluğunun depremler esnasında sıvılaşmayacağını ortaya koymuşlardır. 

Başlangıçta Seed ve Idriss [46] tarafından açıklanan ve daha sonra Youd ve Gilstrap [96] 

tarafından geliştirilen kriterler kullanılarak, ince taneli zeminlerin (plastik siltlerin) sıvılaşması 

için aşağıdaki üç kriterin tamamının karşılanması gerekmektedir.    

 • 0.005 mm’den daha ince partiküllerin zemindeki kuru ağırlıkça yüzdesi 15’den daha 

az olmalıdır (yani, 0.005 mm’den geçen yüzde <15)  

 • Likit limit değeri 35‟ den küçük olmalıdır (yani, LL<35) 

 • Zeminin su muhtevası (w) likit limitin 0.9’undan daha büyük olmalıdır (yani, w> 

0.9(LL))  İnce taneli zeminin bu üç kriteri karşılamadığı durumda, zeminin genellikle sıvılaşmaya 

duyarlı olmadığı düşünülür [37]. 

 

5-Zeminin Relatif Sıkılığı (Dr): Relatif Sıkılık (Dr) taneli zeminlerdeki oturma ve sıvılaşma riskinin 

belirlenmesindeki temel parametrelerden biridir. Başlangıçta relatif sıkılık değeri arttıkça, sismik 

sarsıntı sırasında oturma ve boşluk suyu basıncının azaldığı bilinmektedir. Relatif sıkılık oranı 

aşağıdaki eşitlik 19 ile ifade edilir. 

 

𝐷𝑟 =
𝑒𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑒0

𝑒𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑒𝑚𝑖𝑛

 (19) 

 

 Burada;  

emaks = zeminin en gevşek durumundaki boşluk oranı 

emin = zeminin en sıkı durumundaki boşluk oranı 

e0 = zeminin tabii boşluk oranıdır.  

 

 Tablo 3.8’de bulunan zemin sınıflamasında relatif sıkılık değeri %65’den büyük olan 

zeminlerde sıvılaşmanın oluşmayacağı söylenebilinir. Özellikle 1964 yılında Nigata depreminde 

relatf sıkılığı % 50 olan kumlu zeminlerde sıvılaşma oluşmuş, relatif sıkılığı % 70 olan bölgelerde 

ise sıvılaşma oluşmamıştır [37]. 
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Tablo 3.8. Relatif sıkılığa göre zeminlerin sınıflandırılması [37]. 

Relatif Sıkılık Açıklama 
0- 15 Çok gevşek 
15-35 Gevşek 
35-65 Orta sıkı 
65-85 Sıkı 

85-100 Çok sıkı 
 

 Tablo 3.9’da ise zeminlerin farklı ivme değerlerinde relatif sıkılıklarına bakılarak 

sıvılaşma riski açısından sınıflandırılmışlardır.  

 

Tablo 3.9. Relatif sıkılığa (DR) bağlı olarak sıvılaşma potansiyeli [37]. 

 

6-Tane boyu dağılımı: Zeminlerin tane boyu ve şekli sıvılaşabilir zeminlerde su geçirgenliği ile 

ilişkisi nedeniyle önemlidir. Taneli zeminlerde, yuvarlak veya yarı yuvarlak taneler, köşeli 

tanelere göre sıvılaşmaya daha yatkındır. Yuvarlak taneli zeminlerdeki tanelerin birbirleri ile 

olan temaslılığı azdır ve serbest halde yeniden dizilimi kolaylaşmaktadır. Köşeli taneli zeminlerde 

ise, yükleme sırasında tanelerin birbirlerine kısmen çarpması ile taneler arası temas kuvveti ve 

gerilme kolayca kaybolmamaktadır [97]. Arazi çalışmalarında ve deneyimlerde görülmüştür ki, 

sıvılaşma yenilmelerinin çoğunun küçük çaplı (üniform) derecelenmiş granüle zeminlerde 

oluşmuş olmasıdır. 

 

Şekil 3.35. Zeminlerde sıvılaşabilir tane aralığı [37]. 

 

Maksimum 
Yer İvmesi, 

amaks 

Yer İvmesi 
Sıvılaşma Potansiyeli 

Yüksek 

Sıvılaşma Zemin 
Tipine ve Deprem 

Magnitüdüne Bağlıdır 
Orta 

Sıvılaşma Potansiyeli 
Düşük 

0,10 g Dᵣ<%33 %33<Dᵣ<%54 Dᵣ>%54 
0,15 g Dᵣ<%48 %48<Dᵣ<%73 Dᵣ>%73 
0,20 g Dᵣ<%60 %60<Dᵣ<%85 Dᵣ>%85 
0,25 g Dᵣ<%70 %70<Dᵣ<%92 Dᵣ>%92 
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7-Drenaj şartları: Zemin taneleri arasındaki boşluklarda gerilme anında su girişi hızlanacak ve 

basınç ortaya çıkacak. Bu aşırı boşluk suyu basıncının hızlı sönümlenmesi durumunda zemin 

sıvılaşmayabilir. Böylece, çok yüksek geçirimli çakıl drenler veya çakıl tabakalara bitişik 

zeminlerde sıvılaşma potansiyeli azalır [37]. 

 

8-Çevre basınçları: Çevre basıncı ne kadar büyükse, zeminin sıvılaşmaya karşı hassaslığı da o 

kadar azdır. Çalışmalarda olası sıvılaşma bölgesinin genellikle zemin yüzeyinden yaklaşık 15 

m’lik derinliğe kadar indiğini göstermektedir [37]. Daha derinde yer alan zeminler, genellikle 

daha yüksek çevre basınçlarından dolayı sıvılaşmaz. Bu 15 m’nin altında sıvılaşma analizi 

yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Alüvyonun hızlıca çökeldiği bir saha içinde de 15 m’den 

daha derinde sıvılaşma analizi gerekebilir. Ayrıca su içerisinde gevşek dökülmüş dolgu içinde tüm 

kalınlığı için de (kalınlığı 15 m’yi geçse dahi) sıvılaşma analizi yapılmalıdır [37].   

 

9-Yaş ve çimentolanma: Yeni çökelmiş zeminlerin sıvılaşmaya karşı duyarlılığı, eski zemin 

çökellerinden daha fazladır. Yoshimi vd [37], uzun süre çevre basıncına maruz kalan zeminlerin 

sıvılaşma direncinin, süreyle birlikte arttığını göstermişlerdir [37]. 

 

10-Tarihsel süreç: Sismik potansiyele maruz kalmış daha eski zemin çökelleri sıvılaşma direncini 

arttırmıştır. Bununla birlikte, sismik etkiye maruz olmamış, aynı yoğunlukta, aynı zeminde daha 

yeni çökeler sıvılaşmaya daha yatkındır. Sıvılaşma direnci ayrıca aşırı konsolidasyon oranındaki 

artışla birlikte artar. Ayrıca, istirahat halindeki toprak basıncı katsayısındaki artışla da artar. 

Örnek olarak, zeminin üst tabakasının aşınması gösterilebilir. Sonuç olarak, önceden yüklenmiş 

olan bir zemin, önceden yüklenmemiş olan zeminden sıvılaşmaya karşı daha yüksek bir dirence 

sahiptir [98].  

 

11-Bina yükü: Kum birikintisi üzerine ağır bina yapımı, zeminin sıvılaşma direncini azaltır. Zemin, 

bina yükünün neden olduğu makaslama stresine maruz kalır. Zemin, gerilmeye neden olmak için 

depremden daha küçük ek yüke ihtiyacı vardır. Gerilme sıvılaşmaya neden olur. Sonuç olarak, 

zeminin sıvılaşma direnci bina yükünün varlığında azalır. Yapı yükü ayrıca sıvılaşma kaynaklı 

taşıma kapasitesinde olduğu kadar stabilite analizinde de dikkate alınmalıdır [98].  

 Kısacası sıvılaşmaya en çok duyarlı saha koşullarını tanımlayacak olursak; dışmerkeze 

veya büyük bir depremin fay yırtılma yerine yakın saha ve yer altı su seviyesinin yer yüzüne yakın 

olduğu sahadır. En duyarlı zemin türü ise; çok gevşek veya gevşek halde, zemin taneleri arasında 

çimentolaşma olmayan, evvelce ön yüklemeye veya sismik sarsıntıya maruz kalmamış, yakın 

zamanda çökelmiş, üniform gradasyonlu ve taneleri yuvarlak kumdan oluşan zemin olarak 

açıklanabilir. 
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3.2.2.5. Sıvılaşma Potansiyeli Analizinde Kullanılan Laboratuvar ve Arazi Deneyleri 

  

 Yapıları taşıyan zemin sıvılaştığı zaman taşıma gücünü yitirecek ve deformasyona 

uğrayacaktır. Sıvılaşan kum yüzeye doğru fışkıracak, dayanımını yitiren zemin üzerinde bulunan 

yapılar batacak, gömülecek veya yan yatacaktır. Zemin içinde bulunan yer altı yapılarında ise bazı 

hasarlar oluşacak, yapı elemanları yüzeye çıkacak hasar görecektir. Bu nedenle sıvılaşma olayı 

sonucunda oluşan hasarların önlenebilmesi veya etkilerinin belirlenerek en aza indirilmesi için 

sıvılaşma riski taşıyan zeminlerin önceden belirlenmesi gerekir. Sıvılaşma analizi ile ilgili 

sıvılaşma direncinin belirlenmesi için laboratuvarda deney yöntemleri yapıldığı gibi birtakım 

deneyimlerin sonucu, arazide eş değer koşulların oluşması içi arazi deneyleri de kullanılmaktadır. 

 

 

3.2.2.5.1.Sıvılaşma Analizi ve Laboratuvar Deneyleri 

 

 Sıvılaşma potansiyelini belirlemek için arazi koşullarının laboratuvar ortamında da 

sağlanmasıdır. Dolayısıyla yapılacak olan deneyler çok titiz yapılması gereklidir. Arazi 

koşullarından elde edilen örselenmemiş numune ve arazide ki yüklerin [37] laboratuvar 

koşullarında da yakalanmasına çok dikkat edilmelidir. 

 Sıvılaşma potansiyelinde kullanılan laboratuvar deneyleri, Devirsel üç eksenli basınç 

deneyi, Devirsel basit kesme kutusu deneyi, Burulmalı dinamik deney sistemi [99] ve Geniş 

ölçekli basit kesme deneyleri [99] kullanılmaktadır. Özellikle sıvılaşma potansiyelinin 

belirlenmesinde kullanılan en yaygın laboratuvar deneyleri aşağıda açıklamalı anlatılacak olan 

devirsel üç eksenli basınç deneyi ve devirsel basit kesme kutusu deneyidir. 

 

1. Devirsel üç eksenli basınç deneyi 

 

 Sıvılaşma kavramını çalışmak için Seed, 1966 yılında üç eksenli testlerin yapılmasını 

önermiştir [99]. Üç eksenli deney hücresi, bir zemin numunesinde deprem öncesi arazi 

şartlarında meydana gelen konsalidasyona izin verir. Az örselenmiş suya doygun kum numunesi, 

çevre basıncı (  𝜎𝑐
1 ) altında konsolide edilir. Konsolidasyon sırasında drenaja müsaade 

edilmektedir. Daha sonra devirsel eksenel düşey basınç ( 𝜎𝑑 ) uygulanarak, numune 

deformasyona zorlanır. Devirsel yükleme süresince, eksenel deformasyon ve aşırı boşluk suyu 

basıncı, uygulanan ( 𝜎𝑑 ) devirsel gerilmesinin devri ile ölçülmektedir. Bu ölçümlerde, boşluk suyu 

basıncının, çevre basıncına ( 𝜎𝑐
1 ) eşit olduğu an tespit edilir. Boşluk suyu basıncının çevre 

basıncına eşit olduğu durumda, zemin taneleri mukavemetini kaybettiğinden, zeminde sıvılaşma 

olayı gerçekleşmektedir. Bu ana karşılık gelen eksenel deformasyon ile ( 𝜎𝑑   ) devirsel gerilme 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

70 
 

oranını belirlemek için uygulanır. Böylece, devirsel yüklemeye maruz kalan zemin tabakasında, 

hangi devirde sıvılaşma olayının oluştuğu tespit edilmiş olmaktadır [37]. 

 

2. Devirsel basit kesme kutusu deneyi 

 

 Devirsel basit kesme kutusu deneyi, arazide oluşan deprem yüklerine çok benzer 

sonuçlar vermektedir. Deney, suya doygun kum numunesine, düşey yönde 𝜎𝑣𝑜
1 ’nin drenaja 

müsaade edilerek uygulanması ile zemin numunesinin konsolide edilmesi, daha sonra da devirsel 

kayma gerilmesinin ( 𝜏𝑑  ) zemin numunesine drenajsız durumda uygulanması şeklinde 

yapılmaktadır [37]. 

 Devirsel yükleme süresi boyunca, boşluk suyu basıncındaki artış ve eksenel 

deformasyon, yatay yönde uygulanan devirsel kayma gerilmesinin devri ile ölçülmektedir. 

Sıvılaşmaya neden olan gerilme devir sayısı, uygulanan kayma gerilmesi ve başlangıç efektif 

gerilme değerlerinin büyüklüklerine bağlıdır [37]. 

  

3.2.2.5.2. Sıvılaşma Analizi ve Arazi Deneyleri 

 

 Suya doygun gevşek zeminlerde oluşan sıvılaşma sonucunda zemin, mukavemetini, 

dolayısıyla taşıma gücünü kaybeder. Bunun sonucunda zemin içindeki ve yüzeyde bulunan 

yapılar hasar görür. Dolayısıyla sıvılaşma sonucu oluşan hasarların en aza indirilmesi, 

önlenebilmesi için sıvılaşma riski taşıyan zeminlerin önceden belirlenmesi gerekir. Sıvılaşma 

analizi ile ilgili ilk çalışmalarda, sıvılaşma direnci laboratuvar deney yöntemleri kullanılarak 

hesaplanmıştır. Fakat laboratuvar ortamında eşdeğer arazi koşullarının sağlanmasında 

karşılaşılan güçlükler, sıvılaşma analizinde arazi deneylerinin de kullanılmasını gerektirmiştir 

[37]. İlk olarak, Whitman [37] tarafından geliştirilen alternatif bir yaklaşım da sıvılaşma 

direncinin belirlenmesinde daha önce deprem meydana gelmiş bölgelerdeki arazi ölçümlerinin 

kullanılmasıdır. Daha önceki depremlerde sıvılaşmanın oluştuğu veya oluşmadığı bölgeler, 

deprem yüklerine göre ve zeminin sıvılaşma direncine göre sınıflandırılmış, daha sonra da bu 

veriler yardımıyla sıvılaşma için bir sınır elde edilmiştir [37]. Sıvılaşma direncinin 

belirlenmesinde arazi deneylerinden elde edilen verilerden yararlanılmaktadır. Bu arazi 

deneyleri ise, Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) Becker 

Penetrasyon Testi (BPT) ve Kayma DalgaSI Hızı Deneyi (Vs) yaygın olarak kullanılmaktadır. Her 

birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bu çalışmada Standart Penetrasyon Deneyi 

(SPT) ile elde edilen verilerden yararlanılarak sıvılaşma analizi hesaplanmıştır. Sıvılaşma analizi 

çalışmalarında zemin numunelerinin amacına uygun şekilde saha koşularından elde edilmesi 

mümkündür. 
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Şekil 3.36. Yükleme ve sıvılaşma direnci parametreleri [37]. 

 

 Sahadan alınan örneklere ne kadar dikkat edilirse edilsin gerilme durumuna maruz 

kalması nedeniyle numune örselenecek, fiziksel etkiye uğrayacaktır. Dolayısıyla örselenmemiş 

numune alma işlemi zor ve zahmetlidir. Özellikle ince taneli zeminlerde, numune alma yöntemi 

ne kadar gelişmiş olursa olsun, bazı fiziksel etki söz konusudur. Ayrık taneli zeminlerde ise 

örselenmemiş numune alma oldukça zor ve pahalı bir işlem olması nedeniyle zemin 

özelliklerinin, çeşitli miktarlarda örselenmiş numuneler üstünde yapılacak laboratuvar deneyleri 

yerine arazi deneyleri ile belirlenmesi tercih edilir [100].  

 Sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde kullanılan arazi deneyleri şunlardır;  

  1. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT),  

 2. Konik Penetrasyon Deneyi (CPT),  

 3. Arazi Kayma Dalga Hızının Ölçülmesi (Vs),  

 4. Becker Penetrasyon Deneyi (BPT)’ dir. 

 

1. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) 

 

 Bu tez çalışmasında Satandart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile elde edilen veriler 

kullanılarak sıvılaşma analizi hesaplamaları yapılmıştır. Sayfa 53’de deneyin yapılışı, verilerin 

elde edilişi ile ilgili anlatım detaylı bir şekilde yapılmıştır. Bir sonraki ana başlıkta yer alan ve 

Sıvılaşma Potansiyeli Analiz Yöntemlerinde SPT verilerinden yararlanılarak sıvılaşma potansiyel 

hesaplamaları detaylı anlatılmıştır. 
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2. Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) 

 

 Konik Penetrasyon Deneyi (CPT), 10 cm²’lik yüzey alanı ve 60 derecelik uç açısı bulunan 

bir koninin, zemine 2 cm/s (0.8 in/s) sabit hızla sondalanması yoluyla gerçekleştirilir. Deney 

kumlu, siltli zeminlerde kullanışlı olup, doğru sonuç vermektedir [101]. Sondalama sırasında 

ölçülen sonda ucunun gösterdiği uç direnci (qc) ve sonda çubuğu çevresinde 150 cm²’lik yüzey 

alanında ölçülen çeper sürtünmesi (fs) değerleri kullanılarak zemin özelliklerinin derinlikle 

değişimi belirlenir. Sürtünme oranı, SO = fs / qc, CPT deneyi sonucunda elde edilen kullanışlı bir 

parametredir; kohezyonlu zeminlerde yüksek, kohezyonsuz zeminlerde düşük değerler alır. CPT 

uç direnci de üst tabaka yüküyle birlikte artış göstermektedir. Bu nedenle, ölçülen uç direnci 1 

ton/ft² (96 kPa) ‘lık üst tabaka yüküne göre normalize edilir [37]. 

 

𝑞𝑐1
= 𝑞𝑐 (

𝑝𝑎

𝜎𝑣0
′ )

0.5

               (20) 

  

𝑞𝑐1
=

1.8

0.8+𝜎𝑣0
1 𝑞𝑐   (21) 

 

 Burada; 

𝑞𝑐  = ölçülen uç direnci 

𝑞𝑐1
= düzeltilmiş uç direnci 

𝜎𝑣0 
1 = ton/ft² cinsinden ifade edilen düşey efektif gerilme (kayen vd., 1992) 

Pa= 1 ton /ft² değerindeki referans gerilmesidir. 

 

3. Kayma Dalga Hızı Deneyi (Vs) 

 

 Laboratuvarda yapılan analizler, arazideki zeminlerin tam olarak özelliklerini 

yansıtmamaktadır. Bu amaçla Kayma Dalga Hızı deneyinin verileri anında araziden almasının 

avantajları vardır. Sismik hızların arazide yerinde saptanması ile kolaylık sağlanır [102]. Kayma 

dalgası hızı, kuyu yukarı kuyu aşağı ve kuyudan kuyuya yöntemleri gibi birkaç farklı jeofizik 

teknik kullanılarak ölçülebilir. Ayrıca, sismik konik penetrometresi ve süspansiyon loglaması gibi 

diğer yöntemlerde kullanılmaktadır. Diğer arazi deneylerinde olduğu gibi kayma dalgası hızı 

deneyinde de penetrasyon direnci üst tabaka yüküne göre aşağıdaki eşitlik kullanılarak düzeltilir 

[37].  

 

𝑣𝑠1
= 𝑣𝑠 (

𝜌𝑎

𝜎𝑣0
′ )

0.29

      (22) 
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  Burada; 

Vs1 = üst tabaka yüküne göre düzeltilmiş kayma dalgası hızı 

Pa  = yaklaşık 100 kPa değerindeki atmosfer basıncı  

𝜎𝑣0
1 = Pa ile aynı birimi taşıyan düşey efektif gerilmedir. 

 

4. Becker Penetrasyon Deneyi (BPT)  

  

 SPT ve CPT deneyleri çakıl içeren zeminler için uygun olmadıklarından, bu tür 

zeminlerin sıvılaşmaya karşı dirençlerinin belirlenmesi amacıyla Kanada’da 1950’lerin sonlarına 

doğru Becker penetrometresi geliştirilmiştir [103]. Deneyden belirlenen BPT darbe sayıları 

eşdeğer SPT darbe sayılarına dönüştürülür ve çakıl içeren zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin 

değerlendirmesinde SPT verilerini esas alan yöntemlerden faydalanılır. Fakat bu dolaylı yöntem; 

sıvılaşma potansiyelinin analizinde ek belirsizliklere neden olduğundan dolayı yaygın olarak 

kullanılmamaktadır [103]. Tablo 3.10’da zemin sıvılaşması araştırmalarında kullanılan arazi 

deneylerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması verilmiştir. 

 

Tablo 3.10. Arazi deneylerinin sıvılaşma araştırmalarında kullanımının karşılaştırılması  [97]. 

Deney Tipi 

Özellik SPT CPT Vs BPT 
Sıvılaşan 
Sahalardaki 
Önceki Ölçümler 

Bol Bol Sınırlı Seyrek 

Deney 
Tarafından 
Etkilenen 
Gerilme Şekil 
Değiştirme 
Davranışı 

Kısmi Drenajlı, 
Yüksek 

Deformasyonlu 

Drenajlı, Yüksek 
Deformasyonlu 

Düşük 
Deformasyonlu 

Kısmi Drenajlı, 
Yüksek 

Deformasyonlu 

Kalite Kontrol ve 
Tekrar 
Edilebilirlik 

Zayıftan İyiye Oldukça İyi İyi Zayıf 

Zemin Profilinin 
Değişkenliğinin 
Tespiti 

Birbirine Yakın 
Olarak Yapılan 
Deneylerde İyi 

Oldukça İyi Makul Makul 

Deneye Uygun 
Önerilen Zemin 
Tipi 

Çakılsız Çakılsız Tüm Başlıca Çakıl 

Zemin Örneği 
Alma İmkânı 

Evet Hayır Hayır Hayır 

Deneyin Endeks 
veya Mühendislik 
Özelliklerinin 
Ölçümü 

Endeks Endeks Mühendislik Endeks 
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3.2.2.6. Sıvılaşma Potansiyeli Analiz Yöntemleri 

  

 Bu bölüme kadar sıvılaşma kavramı ve sıvılaşmayı etkileyen unsurlar açıklanmıştır. 

Ayrıca sıvılaşma analizlerinde kullanılan laboratuvar ve arazi deneyleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu başlıkta ise sıvılaşma analiz yöntemlerinden bahsedilecek ve çalışmamızda kullanılan yöntem 

detaylı anlatılacaktır. Sıvılaşma analizleri için kullanılan yöntemler birçok araştırmacı tarafından 

geliştirilmiş ve günümüzde de bu yöntemler kullanılmaktadır. Aşağıda alt başlıklarda analiz 

yöntemleri temel verilerini kullandıkları deney türlerine göre anlatılacaktır. Burada, deney 

verilerinden yararlanarak farklı yaklaşım geliştiren araştırmacıların isimlerine göre analiz 

çözümleri deney başlığı altında izah edilecektir.  

 

3.2.2.6.1. Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) Sonuçlarına Göre Yapılan Analiz Yöntemi 

 

 Konik penetrasyon testi hzlı ve ekonomik oluşunun yanında, zemin stratgrafisini 

devamlı vermesi ve zemin özelliklerini değerlendirmeye yardımcı olmasından dolayı en çok 

kullanılan arazi deney yöntemlerinden birisidir. CPT, 10 cm²’lik yüzey alanı ve 60 derecelik uç 

açısı bulunan bir koninin, zemine 2 cm/s (0.8 in/s) sabit hızla sondalanması yoluyla gerçekleşir 

[37].  CPT verilerine dayalı sıvılaşma analizinde, devirsel gerilme oranı Seed ve Idriss [27] 

tarafından verilen basitleştirilmiş yöntemdeki gibi hesaplanmakta, devirsel direnç oranı ise qc uç 

direncine göre belirlenmektedir [100]. CPT verileri kullanılarak üç farklı yöntemle sıvılaşma 

analizleri yapılabilir.  

 

1-Seed ve Alba (1986) yöntemi 

 

 Bu yöntemde, devirsel gerilme oranı Seed ve Idriss [27] tarafından hesaplanan formül 

kullanılır. Daha sonra koni penetrasyon uç direnci qc kullanılarak devirsel direnç oranı 

hesaplanır. 

 

Devirsel gerilme oranının hesaplanması 

 

𝐶𝑆𝑅 =
𝜏𝑐𝑦𝑐

𝜎𝑣0
′ = 0.65 ⋅ 𝑟𝑑 (

𝜎𝑣0

𝜎𝑣0
′ ) ⋅ (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
)        (23) 

 

 Burada,   

CSR : Boyutsuz çevrimsel gerilme oranı   

amax : Zemin yüzeyindeki deprem kaynaklı oluşacak maksimum yatay ivme   
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g : yerçekimi ivmesi                            

 𝜎𝑣𝑜 : Sıvılaşma analizinin gerçekleştiği derinlikteki toplam düşey gerilme  

 𝜎𝑣𝑜 ′  : Sıvılaşma analizinin gerçekleştirildiği derinlikteki efektif düşey gerilme   

𝑟𝑑 : Derinlik azaltma faktörü 

 

Devirsel direnç oranının hesaplanması 

 

 Devirsel direnç oranını bulmak için uç direnci örtü yüküne göre düzeltilmelidir. 

Düzeltilmiş uç direnci aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunabilir. 

 

qc1 = CQ qc (24) 

 

 Burada; 

q c1 : Düzeltilmiş uç direnci  

CQ  : Örtü yükü düzeltme faktörü  

qc : Birimi Pa olmak üzere uç direncidir.  

CQ ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır. 

 

𝑐ℚ =
1.8

0.8+(
𝜎1𝑣0

𝑃𝑎
)
    (25) 

 

 Burada, 

 σ’v0 : kPa cinsinden düşey efektif gerilme  

Pa : 100 kPa değerindeki referans gerilme olmaktadır.  

 

 Bu yöntemde de ince tanelerin sıvılaşma direncini arttırıcı etkisi dikkate alınmaktadır. 

İnce tane düzeltmesi aşağıdaki eşitlik kullanılarak yapılır. 

 

𝑞𝑐1𝑡𝑘 = 𝑞𝑐1 + ∆𝑞𝑐1      (26) 

  

 Burada, qc1tk ince tane oranına göre düzeltilmiş penetrasyon uç direnci, Δqc1 ise ince tane 

düzeltme katsayısı olmakta ve aşağıdaki eşitlikler yardımıyla bulunmaktadır. 

 

∆𝑞𝑐1 = 0  İ𝑇𝑂 ≤ %5    

∆𝑞𝑐1 = 0.2(İ𝑇𝑂 − 5) %5 <İ𝑇𝑂 <%35    (27) 

∆𝑞𝑐1 = 6     İ𝑇𝑂 ≥ %35 
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 Devirsel direnç oranı, elde edilen düzeltilmiş uç direnci kullanılarak Stark ve Olson 

tarafından güncellenen ve şekil 3.37’de ki grafik yardımıyla bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.37. Düzeltilmiş CPT uç direnci ile çevrimsel direnç oranı arasındaki ilişki [100]. 

 

2.Suzuki ve diğ. (1997) yöntemi 

 

 Bu yöntem, Japonya’da 68 bölgede yapılan CPT deneyleri temel alınarak hazırlanmıştır 

Yöntem zemin indeksi, IZ’nin hesaplanmasını ve düzeltilmiş uç direncin zemin indeksine göre 

yeniden düzenlenmesini içerir [37]. 

 

Devirsel direnç oranı 

 

 Bu yöntemde zemin indeksinin belirlenmesi ve düzeltmiş penetrasyon uç direncinin bu 

zemin indeksine göre yeniden düzeltilmesi gerekmektedir. Penetrasyon uç direnci örtü yüküne 

göre aşağıdaki eşitlikle düzeltilir [100]. 

 

𝑞𝑐1
=

𝑞𝑐

𝜌𝑎
(

𝜌𝑎

𝜎𝑣0
1 )

0.5

         (28) 

  

 Burada, qc1 örtü yüküne göre, düzeltilmiş uç direnci, qc  penetrasyon uç direnci σ’v0 düşey 

efektif gerilme, Pa ise 100 kPa değerindeki referans gerilme olmaktadır. 

 

 Zemin indeksi Iz eşitlik 29  yardımıyla bulunur. 
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𝐼𝑧 = [(3.47 − 𝑙𝑜𝑔𝑄) ² + (1.22 + 𝑙𝑜𝑔𝐹) ²] ⁰'⁵   (29) 

  

 Burada, Q normalize edilmiş penetrasyon uç direnci ve F normalize edilmiş sürtünme 

oranı olmak üzere aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplanırlar. 

 

𝑄 =
𝑞𝑐−𝜎𝑣0

𝜎′𝑣0
          (30) 

 

𝐹 =
𝑓𝑠

𝑞𝑐−𝜎𝑣0
100   (31) 

 

 Burada, σv0 toplam düşey gerilme, σ’v0 düşey efektif gerilme ve fs kılıf sürtünmesi 

olmaktadır. Eşitlik 28 denkleminde örtü yüküne göre düzeltilen penetrasyon uç direnci aşağıdaki 

eşitlik kullanılarak zemin indeksine göre yeniden düzenlenir. 

 

𝑞𝐶1𝑁
= 𝑞𝐶1𝑓(𝐼𝑧)  (32) 

 

 Burada, 𝑞𝐶1𝑁
 zemin indeksine göre düzeltilmiş uç direncini ifade eder ve f(IZ) zemin 

indeksi IZ’nin bir fonksiyonu olmakla birlikte değeri aşağıdaki tablo 3.11’den elde edilir. 

 

Tablo 3.11. IZ’nin fonksiyonu olan f(IZ) değerleri [37]. 

IZ f(IZ) IZ F(IZ) 

≤1.65 1.0 2.1 1.7 

1.8 1.2 2.2 2.1 

1.9 1.3 2.3 2.6 

2.0 1.5 ≥2.4 3.5 

 

Şekil 3.38’deki eğri yardımıyla devirsel direnç oranı elde edilir. 

 

3-Robertson ve Wride (1998) yöntemi 

 

 Robertson ve Wride (1998)’nin geliştirdiği yöntem sıvılaşma potansiyelinin CPT’ye göre 

belirlenmesinde yaygın kullanıma sahip olmakla birlikte bu yöntemde de çevrimsel gerilme oranı 

Seed ve Idriss (1971) tarafından verilen eşitlik 23’e göre hesaplanır. Bu yöntem ince tane oranını 

da dikkate alması bakımından CPT’ye dayalı diğer yöntemlerden farklıdır. 
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Şekil 3.38. Düzeltilmiş uç direncine göre sıvılaşma eğrisi [37]. 

 

Devirsel direnç oranı  

 

 Robertson ve Wride yönteminde, elde edilen penetrasyon uç direnci aşağıdaki eşitlik 

yardımıyla 100 kPa değerindeki referans gerilmeye göre normalize edilir. 

 

𝑞𝐶1𝑁
=

𝐶𝜃
𝑞𝐶
𝜌𝐴

     (33) 

 

 Burada, PA 100 kPa (1 atm) değerindeki referans gerilme ve CQ uç direnci normalizasyon 

faktörü olmak üzere Youd ve diğ. [37] tarafından verilen aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunabilir. 

 

𝐶𝑄 =
𝑃𝐴

𝜎𝑣0
1       (34) 

 

 Burada, σ’v0 düşey efektif gerilmeyi ifade etmektedir. Referans efektif gerilmeye göre 

normalize edilmiş uç direnci q1cN ince tane yüzdesi bakamından da aşağıdaki eşitlikle düzeltilir. 

 

𝑞𝐶1𝑁𝐶𝑆 = 𝐾C 𝑞C1N (35) 

 

 Burada, KC ince tane düzeltme faktörü olmakta ve zemin indeksine göre aşağıdaki 

eşitlikler yardımıyla bulunur. 

 

𝐾𝐶 = 1.0                                      ; 𝐼𝑍 ≤ 1.64 (36) 

Düzeltilmiş uç direnci, 𝑞𝑐1
(𝑀𝑃𝑎) 
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𝐾𝐶 = −0,403.𝐼𝑍⁴ + 5,581.𝐼𝑍³ − 21,63.𝐼𝑍 ² + 33,75.𝐼𝑍 – 7,88  ;𝐼𝑍 > 1.64 (37) 

 

 Burada, IZ zemin indeksi olmakta ve aşağıdaki eşitlik 38 yardımıyla bulunabilmektedir. 

 

𝐼𝑧 = [(3.47 – 𝑙𝑜𝑔 𝑄) ²+ (1.22 + 𝑙𝑜𝑔𝐹) ²]                                        (38) 

 

𝐹 = [𝑓𝑠 (𝑞𝑐 − 𝜎𝑣0)]100                   (39) 

 

𝑄 = [
(𝑞𝑐−𝜎𝑣0)

𝑝𝐴
] (

𝜌𝐴

𝜎1𝑣0
)

𝑛
  (40) 

 

 Burada, n zemin türüne göre 0.5-1,0 arasında değişmekle beraber temiz kumlar için 0.5, 

siltler ve siltli kumlar için 0.5 ile 1,0 arasında değerler almaktadır. Çevrimsel gerilme oranı 

belirlenmesinde aşağı sıralanan prosedür sırasıyla gerçekleştirilir. 

 

• 38. denklemden elde edilecek IZ değerinin 2.6’dan büyük olması halinde zemin 

killi kabul edilerek sıvılaşmayacağı varsayımı yapılır ve analiz sonlandırılır. 

• Hesaplanan IZ değerinin 2.6’dan küçük olması halinde ise zemin taneli olarak 

kabul edilip Q, n değeri 0.5 alınarak tekrar hesaplanır. Bulunacak yeni Q değeri 

için hesaplanan IZ 2.6’dan küçük olursa zemin taneli zemin olarak tanımlanır ve 

düzeltilmiş normalize uç direnci IZ’nin bu değeri için hesaplanarak çevrimsel 

direnç oranı bulunur. Yeniden hesaplanan Q değeri için IZ 2.6’dan büyük bir 

değer aldığı takdirde ise zemin siltli olarak kabul edilir ve IZ hesabı, n=0.7 değeri 

için tekrar hesaplanır ve çevrimsel direnç oranı bulunurken bu değerler 

kullanılır. 

 Robertson ve Wride [37] göre temiz kumlarda devirsel direnç oranı aşağıda verilen 

eşitlikler kullanılarak bulunur. 

 

𝐶𝑅𝑅 = 0.833[𝑞𝑐1𝑁,𝐶𝑆/1000] + 0.05        ;𝑞𝑐1𝑁,𝐶𝑆 < 50 (41) 

 

𝐶𝑅𝑅 = 93[𝑞𝑐1𝑁,𝐶𝑆/1000]³ + 0.08          ;50 ≤ 𝑞𝑐1𝑁,𝐶𝑆 < 160 (42) 

 

3.2.2.6.2. Kayma Dalgası Hızı (Vs) Deneyi Sonuçlarına Göre Yapılan Analiz Yöntemleri 

  

 Andrus ve Stokoe [104] arazide kayma dalgası hızı ölçümlerine dayalı sıvılaşma direnci 

kriteri olarak geliştirmişlerdir. CPT ile SPT deneylerinin yapılamadığı veya örselenmemiş örnek 
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almanın zor olduğu durumlarda veya deneye izin verilemeyen mecbur durumlarda [105] bu 

yöntem uygulanır. Vs yerinde yapılan arazi deneyleri ile hemen belirlenebilmektedir [106]. Vs 

zeminin dinamik davranışlarının belirlenmesinde etkin olan küçük birim deformasyonlar ile 

ilişkilidir. Ayrıca Vs arazi değerlerini laboratuvar deneyleri ile karşılaştırmak mümkündür.   

 

1-Andrus ve Stokoe (1997,2000) yöntemi 

 

 Bu yöntemde çevrimsel kayma gerilmesi Seed ve Idriss [27] tarafından verilen eşitlik 

23’deki denklem ile elde edilir. Andrus ve Stokoe [107, 108] efektif düşey gerilmeye göre kayma 

dalga hızlarını düzeltmişlerdir. Sıvılaşma görülen zeminde en büyük SPT (N1)60 değerini 30 

olarak değerlendirmişler en büyük kayma dalga hızını ise incelik içeriğine göre 204-220 m/s 

arasında belirlemişlerdir. Sıvılaşma eğrisini belirlerken farklı magnetüdlü deprem verilerini ise 

Youd ve diğ., [35] tarafından geliştirilen magnitüd skala faktörünü kullanmışlardır [109].  Kayma 

dalgası hızı ise çevrimsel direnç oranının hesabında kullanılır. SPT darbe sayısında ve CPT uç 

direncinde olduğu gibi kayma dalgası hızı Vs’nin de referans örtü yüküne göre düzeltilmesi 

gereklidir [100]. Bu düzeltme için aşağıdaki eşitlik 43 formülü kullanılır. 

 

𝑉𝑆1 = 𝑉𝑆 𝐶𝑉 = 𝑉𝑆 (
𝜌𝑎

𝜎𝑣
1) ⁰̇′²⁵ (43) 

 

 Burada,  

Vs1=Düzeltilmiş kayma dalgası hızı  

CV=Örtü yükü için düzeltme faktörü  

Pa=100 kPa değerindeki referans gerilme  

σ’v=Düşey efektif gerilme olarak tanımlanır. 

 

3.2.2.6.3. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) Sonuçlarına Göre Yapılan Analiz Yöntemleri 

  

 Sıvılaşma potansiyeli, SPT verilerinden yararlanarak üç ayrı yöntemle belirlenmektedir. 

Bu yöntemler detaylı anlatılacaktır. SPT verilerinden yararlanarak, günümüzde dünyanın pek çok 

ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan ve 2019 yılında yürürlüğe giren yeni 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY)’nde de seed ve Idriss sıvılaşma yaklaşımı [110] 

sıvılaşma analizleri için önerilen bir yöntem olmuştur. Bu çalışmada SPT verilerinden 

yararlanarak Seed ve Idriss [27] yöntemi kullanılarak, Erdemli (Mersin) kent yerleşiminin 

sıvılaşma potansiyeli analizleri hesaplanmıştır. 
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1-Seed ve Idriss (1971) yöntemi 

 

 Standart penetrasyon deneyi, sıvılaşma direncinin belirlenmesinde kullanılan en yaygın 

arazi deneyidir. Çünkü sıvılaşma direncini artıran sıkılık, geçmişteki sismik deformasyon, aşırı 

konsalidasyon oranı, yanal zemin basıncı ve gerilmeye maruz kalma süresi gibi faktörler, aynı 

zamanda SPT direncini de artırmaktadır. Basitleştirilmiş yöntem olarak da ifade edilen Seed ve 

Idriss [27] yaklaşımı, 1964 yılında Alaska’da ve Niigata’da meydana gelen iki korkunç depremden 

sonra, esasen Seed ve Idriss tarafından 1971 yılında, saha ve laboratuvar deney verileri ve saha 

gözlemlerinin ampirik olarak değerlendirilmesiyle geliştirilmiştir.  Bu yöntemde, çevrimsel 

kayma gerilmesi cinsinden ifade edilen deprem kaynaklı yükleme, yine çevrimsel kayma 

gerilmesi cinsinden ifade edilen zeminin sıvılaşma direnci ile karşılaştırılmaktadır. Buna göre, 

çevrimsel direnç oranının çevrimsel gerilme oranına bölünmesiyle elde edilecek güvenlik 

faktörünün 1’den küçük değerler aldığı bölgelerde sıvılaşma meydana gelmesi beklenir [100]. 

 Seed vd. (1985) M=7,5 büyüklüğünde depreme maruz kalmış temiz ve siltli kumlu 

zeminlerde, sıvılaşmanın oluştuğu ve oluşmadığı bölgelerde SPT darbe sayısını araştırmışlar [37] 

ve bunun sonucunda, belirli SPT darbe sayılarında sıvılaşma oluşması için, gerekli minimum 

devirsel kayma gerilmeleri oranını, grafiksel olarak şekil 3.39’da göstermişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.39. M=7,5 için siltli kumlarda devirsel direnç oranı ile (N1)60 arasındaki ilişki [37]. 
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Devirsel gerilme oranının bulunması 

 

 Basitleştirilmiş yöntemde ilk adım, depremden kaynaklı çevrimsel gerilme oranının 

hesaplanmasıdır. Çevrimsel gerilme oranı denklemi, şekil 3.40’da şematik gösterildiği şekilde düz 

bir zemin yüzeyi varlığı birim genişlikte ve yükseklikte bir kum kolonu olduğu ve bu kum 

kolonunun, depremin etkisiyle yüzeyde oluşacak amax yatay ivmesi etkisiyle yatay yönde katı bir 

cisim gibi hareket edeceği varsayımlarıyla oluşturulmuştur. Bu varsayımlar göz önüne 

alındığında aşağıdaki eşitlik 44 formülü elde edilir [100]. 

 

W=γt.z (44) 

 

 Burada,   

W : Kum kolonunun toplam ağırlığı, 

γt : Zeminin toplam birim ağırlığı, 

z : kum kolonunun zemin yüzeyinden itibaren derinliği olmaktadır 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.40. CSR denkleminin türetilmesi için varsayılan koşullar [100]. 

 

Kum kolonuna etkiyen yatay deprem kuvveti aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

 

𝑭 = 𝒎𝒂 = (
𝒘

𝒈
) 𝒂 = (

𝜸𝒕𝒛

𝒈
) 𝒂𝒎𝒂𝒙 = 𝝈𝒗𝟎

(
𝒂𝐦𝐚𝐱

𝒈
)   (45) 

 

 Burada,  

F: Birim genişlikteki ve yükseklikte ki kum kolonuna etkiyen yatay deprem kuvveti, 

m: Kum kolonunun toplam kütlesi (W/g), 

W: Kum kolonunun toplam ağırlığı, 

γt: Zeminin toplam birim ağırlığı, 

z: Kum kolonunun zemin yüzeyinden itibaren derinliği, 
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a: İvme ( bu durumda, zemin yüzeyindeki deprem kaynaklı maksimum yatay ivme amax’a eşit 

olmaktadır)  

amax: Zemin yüzeyindeki deprem kaynaklı oluşacak maksimum yatay ivme, 

𝜎𝑣𝑜: Kum kolonu tabanındaki toplam düşey gerilmedir. 

 

 Şekil 3.40’da görüldüğü üzere yatay doğrultudaki kuvvetlerin dengesi koşuluyla, rijit 

zemin elemanına etkiyen F kuvveti, zemin tabanındaki maksimum kayma kuvvetine eşit 

olmaktadır. Zemin parçası, birim genişlikte ve uzunlukta varsayıldığından maksimum kayma 

kuvveti F, maksimum kayma gerilmesi τmax’a eşit olacaktır. 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥= F = 𝜎𝑣𝑜 (
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
)   (46) 

 

elde edilir. Denklemin her iki tarafı düşey efektif gerilmeye bölünerek, 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑣0
′ =

𝜎𝑣0

𝜎𝑣0
1 (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
)  ,  (47) 

 

eşitliğinden elde edilir.  

 Kum kolonu deprem esnasında katı cisim gibi davranamayacağından ve deforme 

olacağından, Seed ve Idriss [27] denklem 47’nin sağ tarafına derinlik azaltma faktörü dahil 

etmişlerdir. 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑣0
′ = 𝑟𝑑(

𝜎𝑣0

𝜎𝑣0
1 ) (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
)   (48) 

 

 Seed ve diğ. [43], basitleştirilmiş yöntem için, tipik düzensiz deprem kaydını eşdeğer bir 

üniform gerilme çevrimleri dizisine dönüştürmüşler ve aşağıdaki eşitliği vermişlerdir. 

 

𝜏cyc = 0,65 𝜏max  (49) 

 

𝜏𝑐𝑦𝑐: Depremin üniform çevrimsel kayma gerilmesi olmaktadır.  

  

Devirsel gerilme oranı ise; 

 

𝐷𝐺𝑂 =
𝜏𝑐𝑦𝑐

𝜎𝑣0
′ = 0.65𝑟𝑑 (

𝜎𝑣0

𝜎′𝑣0
) (

amax

𝑔
)   (50) 
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 Burada,   

DGO: Devirsel gerilme oranı, 

amax : Zemin yüzeyindeki deprem kaynaklı oluşacak maksimum yatay ivme, 

g: yerçekimi ivmesi, 

𝜎𝑣𝑜: Sıvılaşma analizinin gerçekleştirildiği derinlikteki toplam düşey gerilme, 

𝜎1 𝑣𝑜: Sıvılaşma analizinin gerçekleştirildiği derinlikteki efektif düşey gerilme, 

𝑟𝑑: Derinlik azaltma faktörü 

 

 rd değerlerinin belirlenmesinde, çoğunlukla, Seed ve Idriss [29] tarafından verilen Şekil 

3.41’de ki ortalama eğri kullanılmaktadır. Bu ortalama eğri, çeşitli deprem hareketleri ve zemin 

koşulları kullanılarak analitik olarak belirlenmiştir. Golesorkhi (1989) tarafından yapılan analitik 

çalışmaya dayanarak, Idriss tarafından güncellenmiş ortalama rd değerleri önerilmiştir. Daha 

önceki çalışmaların aksine, güncellenmiş rd değerleri büyüklüğe dayalıdır. Şekil 3.41’de 

görülebileceği üzere, Mw=7.5 moment büyüklüğü için güncellenmiş rd eğrisi Seed ve Idriss [29] 

tarafından yayınlananın hemen hemen aynısıdır [100]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.41. Deprem sarsıntısı esnasında zemin profillerinin fleksibilitesini ayarlamak için 
kullanılan kayma gerilme azaltma faktörü [100]. 

 

 Liao ve Whitman [111] ortalama rd değerlerinin kestirimi için aşağıdaki eşitlikleri 

vermişlerdir.  

 

𝑟𝑑 = 1.0 − 0.007652𝑧    ;     𝑧 ≤ 9.15  𝑚  (51) 

 

𝑟𝑑 = 1.174 − 0.0267𝑧     ;    9.15 𝑚 < 𝑧 ≤ 23 𝑚    (52) 
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 Seed ve Idriss [29] yönteminde, öngörülen deprem için en büyük yatay yer ivmesi amax’ın 

alacağı değerler önem arz etmektedir. Bu değer sıvılaşma potansiyelleri değerlerini önemli 

ölçüde etkilenmektedir. En büyük yatay yer ivmesinin bulunmasıyla ilgili olarak çeşitli çalışmalar 

literatürde yer almakla beraber Aydan ve diğ. [112] Türkiye’de gerçekleşecek depremler için amax 

değerinin tahmin edilmesi amacıyla aşağıdaki eşitliği vermişler ve bu eşitlikle elde edilen 

değerlerin gözlenen değerlerle uyum içinde olduğunu belirtmişlerdir [100]. 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 2.8(𝑒0.9𝑀𝑤  * 𝑒−0.025𝑅 − 1)  (53) 

 

 Burada, 

amax : en büyük yatay yer ivmesi, 

Mw : öngörülen deprem büyüklüğü,  

R : ise deprem odağına uzaklıktır. 

 

Devirsel direnç oranının bulunması 

 

 Bunun için öncelikli olarak SPT-N darbe sayılarında bazı düzeltmeler yapılması 

önerilmektedir.   

(N1 )60=N CN CR CS CB CE  

 Burada,   

N= ölçülen SPT darbe sayısı, 

CN=efektif gerilmeye göre düzeltme faktörü,  

  

2.2

1.2(
𝜎𝑣

1

𝑃𝛼
)

≤ 1.7  (54) 

 

(Pa=  σ′v birimleri cinsinden atm basıncı) 

 

 CR, CS, CB ve CE sırası ile tij boyuna göre, standart olmayan numune alıcı için, sondaj 

kuyusu çapına göre ve tokmak oranına göre düzeltme faktörleri olmaktadır.  

 Ayrıca zeminin ince dane oranına (FC) göre aşağıdaki düzeltmenin yapılması 

önerilmektedir [39]. Seed vd. [34] ince tane oranının artmasıyla, sıvılaşma direncinde önemli bir 

artış olduğunu ortaya koymuşlardır. Bundan dolayı, farklı ince tane oranlarına sahip zeminler için 

değişik eğriler geliştirmişlerdir. Son olarak I. M. Idriss, R. D. Seed’in yardımıyla ince tane oranının 

sıvılaşma direncine etkisini denklemsel olarak ifade etmiştir [31]. 
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(N1)60,Cs = α +  β (N1).60 (55) 

 

 Burada, 

 

(FC)≤ %5 için                                   α=0 ve β=1.0 (56) 

 

%5<FC<%35 için                   𝛼 = 𝑒𝑥𝑝 (1.76 −
190

(𝐹𝐶)2), 𝛽 = [0.99 + (
𝐹𝐶

1000
)

1.5
]                                                       (57) 

 

FC≥35 için                                        α=5.0 ve β=1.2                                                                                         (58)  

 

olarak alınmaktadır.  Bu durumda M=7.5 büyüklüğünde bir deprem için sıvılaşma direnci; 

 

𝐷𝐷𝑂 =
1

34−(𝑁1)60
+

(𝑁1)60

135
+

50

(10(𝑁1)60+45)2 −
1

200
    (59) 

 

Formülü ile hesaplanır. Farklı deprem büyüklükleri için deprem düzeltme faktörü 

hesaplanır. Eşitlik 59 sadece (N1)60 <30 değerleri için geçerlidir. (N1)60 ≥30 değerlerine sahip 

temiz granüler zeminler, sıvılaşma için çok sıkı kabul edilirler ve sıvılaşmayan zeminler olarak 

sınıflandırılırlar. Bu eşitlik, rutin mühendislik hesaplamalarında temiz kum eğrileri yerine 

kullanılabilir [37]. 

 

Sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörünün bulunması 

   

 Sıvılaşma analizindeki son adım, sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörünün bulunmasıdır. 

Öngörülen depremden kaynaklanan çevrimsel gerilme oranı, yerindeki zeminin çevrimsel direnç 

oranından büyük olduğunda, sıvılaşma meydana gelebilir. Sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörü (FS) 

aşağıdaki gibi belirlenir [100]. 

 

𝐹𝑠 =
𝐶𝑅𝑅

𝐶𝑆𝑅
   (60) 

 

 Güvenlik faktörü ne kadar büyükse zemin sıvılaşmaya karşı o kadar dirençlidir. Bununla 

birlikte 1’den çok az büyük bir güvenlik faktörüne sahip zemin yine de sıvılaşabilir [112]. Örneğin, 

daha derindeki bir zemin sıvılaştığında, suyun yukarı yönlü akışı, güvenlik faktörü 1’den bir 

miktar büyük olan zeminin sıvılaşmasını tetikleyebilir [100]. Sonuç olarak güvenlik faktörünün 

1’e esit veya küçük olması durumunda zemin tabakalarında sıvılaşma, 1-1.2 arasında olması 
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durumunda sıvılaşma potansiyeli ve 1.2’den büyük olması durumunda ise göz önüne alınan 

zemin tabakalarında sıvılaşma oluşmayacağı kabul edilmektedir [100]. 

 Denklem 60, Mw=7.5 büyüklüğündeki depremler için geçerli olmakla birlikte farklı 

büyüklükteki depremler için eşitliğe, deprem büyüklüğü düzeltme faktörü (MSF) dahil 

edilmelidir. 

 

𝐸𝐹 =
𝐷𝐷𝑂7.5

𝐷𝐺𝑂
𝑀𝐷𝐹  (61) 

 

 Burada,  

MSF: Deprem büyüklüğü düzeltme faktörü olmaktadır.  

 

 Deprem büyüklüğü düzeltme faktörünün hesaplanması için Youd ve diğ. [35] tarafından 

aşağıdaki eşitlik 62 önerilmiştir [100]. 

 

MSF =
102.24

Mw
2.56   (62) 

 

2-Tokimatsu ve Yoshimi (1983) yöntemi 

 

 Tokimatsu ve Yoshimi [28] yaptıkları laboratuvar deneylerinde 15 devir sonunda 

kayma gerilmesi oranı ile relatif sıkılık arasındaki ilişkiyi bulmuşlardır [37].  

 

𝜎𝑑

2𝜎𝐶
1 = 𝑎 {

𝐷𝑟

100
+ (

𝐷𝑟

𝐶
)

𝑛
} (63) 

 

 Burada; 

𝜎𝑑     = devirsel eksenel düşey basınç, 

𝜎′    = çevre basıncı, 

Dr       = relatif sıkılık, 

a , n = ampirik sabitler, 

C      = deformasyon büyüklüğüne bağlı ampirik parametredir. 

 

 Relatif sıkılık ve kumlar için N darbe sayısı arasındaki ilişkiyi bulmak için çalışmalar 

yapılmış ve temiz kumlar için aşağıdaki ilişki Meyerhof  tarafından ortaya konmuştur [37]. 

 

𝐷𝑟 = 21√
1𝑣

𝜎𝑣0
′ +0.7

  (64) 
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 Burada; 

𝜎𝑣0
1 = kgf/cm² cinsinden düşey efektif gerilmedir. 

  

Devirsel gerilme oranı 

 

 Tokimatsu ve Yoshimi [28] tarafından geliştirilen yönteme göre devirsel gerilme oranı 

aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 

𝐷𝐺𝑂 = (
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
) ⋅ (

𝜎𝑣0

𝜎𝑣0
1 ) 𝑟𝑑𝑟𝑛   (65) 

  

 Burada;  

DGO = deprem kaynaklı oluşan devirsel gerilme oranı, 

amax    = zemin yüzeyindeki maksimum yatay yer ivmesi, 

g          = yerçekimi ivmesi, 

𝜎𝑣0
      = düşey toplam gerilme, 

𝜎𝑣0
1       = düşey efektif gerilme, 

rd             =Gerilme azaltma katsayısı, 

rn             = deprem büyüklüğü düzeltme faktörü. 

 

 Aydan vd. [113]’nin önerdiği aşağıdaki eşitlik kullanılarak amaks (Zemin yüzeyindeki 

maksimum yatay yer ivmesi) değeri hesaplanır [114]. 

 

𝑎𝑀𝑎𝑘𝑠 = 2.8(𝑒0.9𝑀 ∗ 𝑒−0.025𝑅 − 1)  (66) 

 

 Burada; 

M = deprem büyüklüğü, 

R =deprem odağından olan uzaklık. 

rd ve rn değerleri aşağıdaki eşitlikle hesaplanır. 

 

rd = 1 – 0.0015 z  (67) 

 

rn = 0.1 (M - 1)    (68) 

 

 Burada; 

z = derinlik (m), 
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M= deprem büyüklüğüdür. 

 

Devirsel direnç oranı 

 

 Tokimatsu ve Yoshimi [28] yönteminde üst tabaka yüküne göre düzeltilmiş SPT-N 

değerlerinin hesabında aşağıdaki eşitliği kullanmışlardır [37]. 

 

𝑁1 = 𝐶𝑁𝑁 =
1.7

𝜎𝑣0
1 +0.7

𝑁  (69) 

  

 Burada; 

N1 = 1 kgf/cm²’lik üst tabaka gerilmesi için düzeltilmiş darbe sayısı, 

𝜎𝑣0
′    = düşey efektif gerilme, 

CN     = üst tabaka yükü düzeltme katsayısı. 

 Tokimatsu ve Yoshimi [28] göre ince tane düzeltme katsayılarının ince tane oranı (İTO) 

ile değişimi aşağıda tablo 3.12’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.12. SPT-N sayısı için ince tane oranı düzeltme katsayıları [100]. 

İnce Tane Oranı % ΔNf 
0-5 0 

5-10 İTO (%)- 5 
10- 0.1 İTO (%) +4 

 

 Buna göre devirsel direnç oranı aşağıdaki eşitlik 70 formülü ile bulunur. 

 

DDO= aCr [
16√(𝑁1)80+𝛥𝑁𝑓

100
] + (

√(𝑁1)80+𝛥𝑁𝑓
16

𝑐5
) 𝑛  (70) 

  

Burada; 

a= 0,45 (ampirik sabit değer), 

n= 14 (ampirik sabit değer), 

cr= 0,57 (düzeltme faktörü), 

Cs= 80-90 arası değer (şekil değiştirme genliğine bağlı ampirik parametre) 
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3-Iwasaki ve diğ. (1981) yöntemi 

 

 Iwasaki ve diğ. [115] tarafından önerilen yöntemde sıvılaşma potansiyeline ortalama 

tane çapının etkisi de dikkate alınmıştır. Yine bu yöntemde de hesap adımları devirsel gerilme 

oranı, devirsel direnç oranı ve bunlara bağlı olarak sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörünün 

bulunmasından ibarettir. 

 

Devirsel gerilme oranı 

 

 Iwasaki ve diğ. [115] tarafından geliştirilen yöntemde çevrimsel gerilme oranı, Seed ve 

Idriss [29] tarafından verilen eşitlik 50 kullanılarak bulunur. Derinlik azaltma katsayısının eşitlik 

67 ile bulunması gerekir. 

 

Devirsel direnç oranı 

  

 Iwasaki ve diğ. [115] arazi direnci olarak da tanımladıkları devirsel direnç oranını, 

dreanjsız devirsel kesme kutusu deney sonuçlarından yararlanarak elde ettikleri basit bir 

yaklaşımla belirlemişlerdir. Devirsel direnç oranını hesaplarken, ince tane oranı yerine ortalama 

tane çapını dikkate almışlar ve formülleri ona göre hesaplamışlardır [37]. Iwasaki ve diğ. [115] 

tarafından geliştirilen yönteme göre devirsel direnç oranı aşağıda verilen eşitlik kullanılarak 

hesaplanmaktadır [100]. 

 

0.04 mm ≤ D50 ≤ 0.6 mm için; 

 

𝐶𝑅𝑅 = 0,0882 √
𝑁

𝜎𝑣0
′ +0.7

+ 0.225 𝑙𝑜𝑔
0,35

𝐷50
  (71) 

 

0.6 mm < D50 ≤ 1.5 mm için; 

 

CRR= 0.0882 √
𝑁

𝜎′𝑣0+0.7
− 0.05  (72) 

 

 D50, ortalama tane çapı olmakta ve deneysel yöntemlerle elde edilemediği durumlarda 

Iwasaki ve diğ. [115] tarafından aşağıda verilen tablo 3.13’den alınabilmektedir [100]. 
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Tablo 3.13. Farklı zemin türlerine ait birim ağırlık ve ortalama tane çapına göre ortalama 
değerler [100]. 

Zemin türü Birim ağırlık (kN/m³) 
Ortalama tane çapı, D50 

(mm) 
Yüzeysel zemin 17.0 0.02 

Silt 17.5 0.025 
Kumlu silt 18.0 0.04 
Siltli kum 18.0 0.07 

Çok ince kum 18.5 0.1 
İnce kum 19.5 0.15 
Orta kum 20.0 0.35 
Kaba kum 20.0 0.6 

Çakıl 21.0 2.0 
 

3.2.3. Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yönteminin Uygulanması 
 
 
 Hayatımızda her alanında çok sık karşılaşılan problemler, sorunlar olmaktadır. 

Karşılaşılan bu problemlerin doğru tespiti ve nedenleri ile alternatif çözümlerin ortaya konulması 

ise hayatımızı işimizi kolaylaştırmaktadır. Özellikle iş hayatında, üretimde, istihdamda kısacası 

tüm hayatın alanında, karar verme süreci önemli olmaktadır. Karar verme süreci problemin 

tanımı, alternatiflerin belirlenmesi, alternatifleri değerlendirmek için gerekli kriterlerin 

belirlenmesi ve alternatiflerin bu kriterlere göre değerlendirilerek en uygun alternatifin 

seçilmesinden oluşmaktadır. Problemlerin tespiti ve çözümü ile sürdürülen bu süreç, bazı 

kararlarda karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık süreci anlaşılır ve kolaylaştırarak 

problemin çözümü için matematiksel bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır.  Çok Kriterli Karar 

Verme Yöntemlerinden (ÇKKV) olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), hiyerarşik yapı sayesinde 

hedefini belirler ve bu hedefine etki eden ve kararlaştırılan kriterler ve alt kriterleri, bu hedefe 

ulaşmada en doğrusu olan alternatifleri açıkça belirlenerek karışıklık en aza indirmektir [116]. 

Bu kapsamda ÇAKV yöntemleri farklı meslek alanlarında, günlük hayatın farklı iş kollarında ve 

farklı disiplinlerde çok yaygın biçimde kullanılmaktadır [117]. Tıp, Model tanıma, insan 

kaynakları yönetimi, üretim sistemleri ve teknik analiz, pazarlama, enerji ve çevre yönetimi, 

ekoloji, özel yaşam, basın yayın, devletin her alanında ve mühendislik dizaynları gibi daha birçok 

alanda bu yöntem kullanılmaktadır. Çok Amaçlı Karar Verme yöntemlerinden yaygın olarak 

kullanılanlar şunlardır: Ağırlıklı Toplam Yöntemi (WSM-The Weighted Sum Method), Ağırlıklı 

Çarpım Yöntemi (WPM-The Weighted Product Method), ELECTRE Yöntemi, TOPSIS Yöntemi, 

PROMETHEE Yöntemi, VIKOR Yöntemi, Analitik Network Proses (ANP) Yöntemi ve Analitik 

Hiyerarşi Süreci (AHP-Analytic Hierarchy Process) olarak sıralayabiliriz [118]. 

 Bu çalışmada; Amerikalı bilim insanı Thomas L. Saaty’in karmaşık problemler üzerinde 

çalıştığı ve geliştirdiği yaygın olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi 

kullanılmıştır. Yöneylem Araştırması, matematik alanında birçok teorik katkısı bulunan Profesör 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

92 
 

Saaty, modelleme yaklaşımların karmaşıklığından dolayı, karar problemlerinin çözümünde 

istenilen etkiyi yapmadığını görmüş ve karmaşık karar problemlerinin çözümünde kullanılmak 

üzere matematiksel sadeliği sebebiyle kolay anlaşılan ve uygulanan bir teknik geliştirme 

çalışmasına başlamıştır. Çalışmalarının sonucunda bugün AHS (Analytic Hierarchy Process, 

Analitik Hiyerarşi Prosesi) adı ile anılan tekniği geliştirmiştir [116]. 

 

3.2.3.1. Analitik Hiyerarşi Proses’in (AHP) Aşamaları 

 

 AHP metodolojisini açıklamak gerekirse;  

1. Öncelikle Problemin tanımlanması ve hedefin belirlenmesi,  

2. Hiyerarşinin en üst noktasından başlanmasıyla sırasıyla hedef, kriter, alt kriter ve 

alternatifler olmak üzere farklı seviyelerde oluşturulması,  

3. Karşılaştırma matrisinin ortaya konulması,  

4. En yüksek özdeğer vektörünün, tutarlılık göstergesinin, tutarlılık oranının ve her 

kriterin normalize değerlerinin bulunması,  

5. Bulunan değerler karar verici tarafından kabul ise normalize ağırlıklar ile karar 

alma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanır. Eğer uygun değilse işlemlerin 

tekrarlanarak hedeflenen aralığa ulaşılması gerçekleştirilir.  

Yukarıdaki beş aşamanın şematik yapısı şekil 3.42’de oluşturulmuştur [60, 119]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.42. Hiyerarşinin aşamaları [120]. 

 

1.Aşama-Karar Probleminin Tanımlanması: AHP’nin ilk aşaması mevcut problem tanımlanır. 

Problemin tanımlanmasıyla AHP ile karar verici/vericilerin ulaşmak istediği hedefte (nihai genel 

amaç) belirlenmiş olur [120].  Problemin tanımlanması sırasında en önemlisi, problemin AHP 
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yöntemine uygun olup olmadığı, yani, elemanların göreceli veya kesin ölçümleri verecek 

göstergeleri bulunup bulunmadığıdır. AHP yönteminin en önemli özelliği, öznel değerlendirmeler 

için bir ölçü birimi yaratmasıdır [116]. 

 

2.Aşama-Kriterlerin Tanımlanması: Problemi oluşturan veya neden olan etkilerin ortaya 

konulması ikinci aşamadır. Burada uzman veya konu hakkında yetkin karar verici kişi alt 

kriterleri ve kriterleri oluşturmalıdır. 

 

3.Aşama-Alternatiflerin oluşturulması: Hedefe ulaşmak için dikkate alınması gereken tüm 

alternatif seçenekler ortaya çıkarılır ve sunulur. 

 

4.Aşama-Hiyerarşinin Oluşturulması: Analitik karar verme, problemlerin veya belirlenen 

sorunun kademeli ve düzenli bir şekilde anlaşılır ve çözülebilir düzeyde bölünerek alt kademelere 

ayrılarak çözümü hedeflenir. Hiyerarşi; günlük anlamı dışında burada, insan beyninin karmaşık 

durumları nasıl analiz ettiğini gösteren bir modeldir [118]. Bu aşamada aslında model 

oluşturulmaktadır. Problemin çözümüne yönelik uygulanabilir sıralı bir yapı ve sonunda model 

oluşturulmuş olur. Ancak bu model kişiden kişiye değişiklik gösterir ve bunlardan birinin doğru, 

diğerlerinin yanlış olması söz konusu değildir. Hiyerarşide en önemli husus, her bir seviye 

elemanları ve bu elemanlar arasındaki ilişkilerdir. Çünkü bu model sayesinde, her seviyedeki 

elemanların göreli gücünü (hiyerarşik modelin en üst seviyesine yaptığı etkiyi) ölçmek asıl 

amaçtır [116]. Bu aşama şekil 3.43’de görüldüğü gibi araştırmaya konu olan probleme ilişkin 

olarak; başta amaç en üstte, altta ana kriterler ve altta ise alternatifler hiyerarşik olarak 

oluşturulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.43. Hiyerarşi modeli [120]. 
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5.Aşama – Görece Önemlerinin Hesaplanması: Bu aşmada yedinci aşamada yapılacak olan ikili 

karşılaştırma matrislerinin oluşturulması için, kriterlerin önem derecelerini (tercih düzeylerini) 

ifade eden sayılardan oluşturulmuş görece önem ölçeği belirlenir [120]. Bunun amacı böyle bir 

ölçeğin, seçim kararı için etkili olabilecek tüm kriterler üzerinde ayrı ayrı tespitte bulunmayı 

ortaya koyar. Saaty önem derecelerini belirtmek için 5 ana ve 4 ara değerden oluşan 1-9 ölçeğinin 

geliştirmiştir. Ölçeğin üst sınırının 9 olmasının nedenleri Saaty tarafından açıklanmıştır. Bazı 

araştırmacılar 1-5, 1-7, 1-15 ve 1-20 gibi ölçekler de kullanmışlardır. Ancak bu ölçekler uygun 

çözümü elde etmede yetersiz kaldığından ve Saaty’nin geliştirmiş olduğu 1-9 ölçeği uygulamada 

en iyi sonuçları verdiğinden, araştırmacılar tarafından kullanılan en yaygın ölçektir. Aşağıda 

Tablo 3.14’de Saaty tarafından geliştirilen ölçek değerleri ve bu değerlerin kavramsal karşılıkları 

ve anlamları verilmiştir [120]. 

 

Tablo 3.14. AHP’de kullanılan görece önem ölçeği ve tanımları [119]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Aşama-Karar Vericilerin Tercihlerinin Belirlenmesi: Tablo 3.14’deki ölçek doğrultusunda 

kriterlerin önem dereceleri belirlenir. Sonuçların tutarlı olması ve AHP ile alınacak kararın 

tamamen bu karar vericinin veya vericilerin ikili kriter karşılaştırmalarına bağlı olacağından, 

karar vericinin bu konuda uzman olması [120] yeterli düzeyde bilgiye sahip olması gereklidir. 

 

7.Aşama-İkili Karşılaştırmaların Oluşturulması: İkili karşılaştırma terimi iki 

faktörün/kriterin birbirleriyle karşılaştırılması anlamına gelir ve karar vericinin yargısına 

dayanır. Hiyerarşik yapı kurulduktan sonra her bir kriter temelinde alternatiflerin 

karşılaştırılması ve kriterlerin kendi aralarında karşılaştırılması için ikili karşılaştırma karar 

matrisleri oluşturulur [83]. Bazen ikili karşılaştırmalar matrisi oluşturulurken uzaklık ve ağırlık 

gibi ölçümlerle elde edilmiş değerlerle ifade edilen mutlak ölçekler de kullanılır. Mutlak 

ölçeklerin kullanıldığı durumlarda ikili karşılaştırmalar matrisi doğrudan ölçüm değerleri ile 
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oluşturulur. Göreceli veya mutlak ölçümlerle elde edilen bilgilere göre önem dereceleri 

(tercihler) bir matrise dönüştürülür. i’inci kriter ile j’inci kriterin önem derecesi aij ile 

gösterildiğinde, genel olarak ikili karşılaştırma matrisi aşağıdaki formül 73’deki gibi yazılır. 

 

 

 

(73) 

 

 

İkili karşılaştırmaların önem derecelerini gösteren A matrisi, tüm değerleri pozitif (aij>0, 

i,j=1,2,….,n) ve köşegendeki değerli 1 olan bir matristir. İkili karşılaştırmalar (A matrisi) tam 

tutarlı ise ai,j . aj,k= (wt/wj) . (wj/wk) = wt/wk=aik     i,j,k=1,2,…,n eşitliği sağlanır [120]. 

 

Tablo 3.15. Kriterlerin ikili karşılaştırmaları [120].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.15’e göre i’inci kriter j’inci kriter ile karşılaştırıldığında tabloda bulunan 

değerlerden birini alıyorsa (aij), j’inci kriterin i’inci kritere göre karşılaştırma değeri (önem 

derecesi), i’inci kriterin j’inci kritere göre önem derecesinin çarpmaya göre tersidir (karşılık olma 

aksiyomu).  Karşılık olma kısaca, aij = 1/aij şeklinde gösterilir. Tablo 3.16’da kriterlerin ikili 

karşılaştırmalarına ilişkin bir örnek verilmiştir. Burada kriter1, kriter 1’le karşılaştırıldığında 

ikisinin ayını kriter olması dolayısıyla bir öncelik ve üstünlük söz konusu olmayacağından değeri 

1’dir (eşit derecede önemli). Ayrıca kriter 1, kriter (n)’e göre “biraz daha önemli” olduğundan 

a1n’in değeri 3’tür (2 nolu matris). Bunun yanı sıra kriter (n)’in kriter 1’e göre önem derecesi 

karşılık (ters) olma aksiyomu nedeniyle 1/3 olacaktır [120].  
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Tablo 3.16. İkili karşılaştırma matrisinin tablo şeklinde gösterimi [120]. 

 Kriter1 Kriter2 … Kriter (n-1) Kriter (n) 
Kriter 1 a11=1 a12=1/3 … … a1n=3 
Kriter 2 a21=3 a22= 1 … … … 
… … … … … … 
Kriter (n-1) … … … … … 
Kriter (n) an1=1/3 … … 1/9 ann=1 

 

8.Aşama-Kriterlerin Yüzde Ağırlıklarının Hesaplanması (Öncelik Vektörlerinin 

Hesaplanması): İkili karşılaştırmaların önem derecelerinden oluşan A matrisi geliştirildikten 

sonra, A matris değerlerinin (aij) normalleştirilmesi gerekir. Bu amaçla kullanılan en yaygın 

yöntem ise; her bir sütun elemanı, bulunduğu sütunun toplamına bölünür. bj j’inci sütunun toplam 

değerini göstermek üzere, sütunların toplam değeri aşağıdaki eşitlik 74’e göre kolayca elde edilir. 

 

𝑏1 = ∑ 𝑎𝑖1𝑛
𝑖=1     (74) 

 

Bundan sonraki işlem ise ikili karşılaştırma matrisinin elemanları kendi bulundukları 

sütunun toplam değerine eşitlik 75’deki formülle kullanılarak bölünür. 

 

𝑐𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑏𝑖
  (75) 

 

 Bu şekilde cij elemanlarından oluşan ve ikili karşılaştırmaların normalleştirilmiş halini 

gösteren nxn boyutlu C matrisi eşitlik 76’da ki gibi oluşturulmuş olur. 

 

 
(76) 

  

 C matrisinden yararlanarak, kriterlerin birbirlerine göre yüzde ağırlık (önem) değerleri 

elde edilir. Bunun için eşitlik 77’deki formülden yararlanarak C matrisini oluşturan satır 

bileşenlerinin aritmetik ortalaması alınır [120]. 

 

𝑤𝑖 =
∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛
  (77) 

 

 Böylece C matrisinin satır ortalamalarından oluşan ve kriterlerin yüzde ağırlıklarını 

gösteren W sütun vektörü eşitlik 78’den faydalanılarak elde edilir [120]. 
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(78) 

  

 Normalleştirme ve kriterlerin yüzdesel ağırlıklarına ilişkin yapılan işlemler tablo 

3.17’de özetlenmiştir [120]. 

 

Tablo 3.17. Kriterlerin yüzde ağırlıklarının hesaplanması [120]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşama-Tutarlılık Oranının Yapılması: AHP kendi içinde ne kadar tutarlı bir sistematiği sahip 

olursa olsun, sonuçların gerçekçiliği doğal olarak, karar vericilerin kriterler arasında yaptığı ikili 

karşılaştırmalardaki tutarlığa bağlı olacaktır [120]. Tutarlılık oranı, ikili karşılaştırmalar 

sonucunda elde edilen göreceli önem vektörü değerlerinin tutarlı olup olmadığını hesaplar. 

Bunun için ilk olarak ikili karşılaştırmalar matrisi ile göreli önem vektörü çarpılır ve yeni bir 

vektör elde edilir. Ortaya çıkan bu yeni vektördeki 1. satırın değeri, göreceli önem vektöründeki 

1. satıra, 2. satırın değeri, göreceli önem vektöründeki 2. satıra, n. satırdaki değeri göreceli önem 

vektöründeki n. satır değerine bölünerek yeni bir vektör oluşturulur [7]. Bunun için tutarlılık 

analizi yapılarak ikili karşılaştırmalarının tutarlılık oranı (CR) hesaplanır. CR hesaplanmasının 

özü, kriter sayısı (n) ile temel değer adı verilen (𝜆) bir katsayının karşılaştırılmasına 

dayanmaktadır [120]. 𝜆’ın hesaplanması için öncelikle A ikili karşılaştırma matrisi ile kriterlerin 

yüzde ağırlıklarını gösteren W sütun vektörünün matris çarpımından D sütun vektörü elde edilir. 

 

 

(79) 
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Bulunan D sütun vektörü ile W sütun vektörünün karşılıklı elemanlarının bölümünden 

her bir değerlendirme kriterlerine ilişkin ei değerleri aşağıdaki eşitlik 80’deki formülden 

hesaplanır [120]. 

 

𝑒𝑖 =
𝑑𝑖

𝑤𝑖
(ⅈ = 1,2, ⋯ 𝑛)   (80) 

 

 Eşitlik 81 formülü ile ei değerlerinin aritmetik ortalaması ile temel değer (𝜆) bulunur. 

 

 

   (81) 

  
 
 
Daha sonra eşitlik 82’den tutarlılık göstergesi hesaplanır [120]. 

 
 

𝐶𝐼 =
𝜆−𝑛

𝑛−1
                   (82) 

 
 

Son olarak da CI tutarlılık göstergesi, RI (Saaty ve arkadaşları tarafından tutarlılık oranını 

hesaplayabilmek için standart düzeltme değeri olarak oluşturdukları rasgele indeks) değerlerine 

bölünerek tutarlılık oranı CR eşitlik 83’den bulunur. RI’den yararlanırken, kriter sayısı n 

olduğunda tablo 3.18’de n’e karşılık gelen değer RI değeridir [120]. 

 

Tablo 3.18. Rasgele indeks değerleri. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
            (83) 

 

Tutarlılık oranı için kabul edilebilir üst sınır 0,10’dur. Bu oran kriterlerin tutarsız olarak 

tamamen rassal bir şekilde karşılaştırılmış olma ihtimalinin %10 olduğunu ifade etmektedir. 

Diğer bir ifade ile karar vericinin ikili karşılaştırmalarını tutarlı yaptığı anlamına gelir. Tutarlılık 

oranı 0,10’dan büyükse karar vericiye karşılaştırmalarını tekrar gözden geçirmesi tavsiye edilir 

[120]. 

 

10.Aşama-Hedef (Genel Amaç) İçin Alternatiflerin Görece Önem Değerlerinin 

Hesaplanması:  AHP’de karar verirken son olarak problemin çözüm aşamalarında elde edilen 

ağırlıklardan hareket edilerek, genel amaç (hedef) açısından alternatiflerin görece önem 
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değerleri belirlenir [120]. Burada her bir alternatif için her bir kriter açısından yüzde ağırlıklar; 

(vij i= 1, 2, …, n; j=1, 2,…,m) ile kriterlerin ikili karşılaştırmalarından elde edilen yüzde ağırlıklar 

(wi i= 1,2,…,n) bire bir olmak kaydıyla ile çarpılır. Daha sonra Tablo 3.19’da görüldüğü gibi her 

alternatife ait bu çarpım değerleri toplanarak, alternatiflerin görece önem değerleri (Zj ) elde 

edilmiş olur. 

 

Tablo 3.19. Alternatiflerin genel görece önem değerleri [120]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Aşama-En Yüksek Görece Öneme Sahip Alternatifin Seçilmesi: Bu aşama son karar 

aşamasıdır. Her bir alternatife ait görece önem değerleri gözden geçirilir, hedefe ulaşmak için 

dikkate alınan kriterlerden büyük Z değerine sahip olan alternatifin seçilmesine karar verilir. 
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4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 Çalışmanın amacına yönelik olarak inceleme alanında gerçekleştirilmiş jeoteknik 

çalışmalar incelenmiştir. Bu kapsamda çeşitli firmaların parsel bazında yapmış oldukları jeolojik-

jeoteknik etüdler incelenmiş Tablo 4.1.’de gösterilmiştir. Ayrıca 4 adet el burgusu yöntemi ile 

alınan örnekler üzerinde Mersin Üniversitesi Zemin Mekaniği laboratuvarında zemin indeks 

deneyleri yapılmıştır. Derlenen verilere ait toplam 325 adet sondaj bulunmaktadır. Ayrıca 7 adet 

araştırma çukurundan alınan örnekler üzerinde yapılan deneylerden de yararlanılmıştır.  

 Çalışma alanının tüm zemin özelliklerinin daha iyi ortaya konulması açısından toplam 336 

adet veriden 50 adet sondaj noktası belirlenmiş, homojen bir dağılım gösterecek şekilde seçilen 

50 adet sondaj kuyusu verilerinden sıvılaşma analizleri yapılmıştır. 

 
Tablo 4.1. Çalışma alanında kullanılan sondaj bilgileri. 

Sondaj Yapan Kuruluş Sondaj Sayısı Sıvılaşma Analizinde Kullanılan sondaj sayısı  

AA Mühendislik 160 24 
Rodinya Mühendislik 8 2 
Seçen Mühendislik 12 2 
Radon Mühendislik 2 - 
Nokta Zemin 6 - 
ROTA Zemin 4 - 
MAD Jeofizik 36 18 
ARC Mühendislik 97 4 
Araştırma Çukuru 7 - 
Iwan tipi el burgusu 4 - 

TOPLAM 336 50 

 

4.1.Zeminlerin Mühendislik Özellikleri 

 

 Sıvılaşma analizlerinde kullanılmak üzere seçilen 50 sondaja ait veri derlenerek tablo 

4.2.’de gösterildiği şekilde bir veri tabanı haline getirilmiştir. Aynı zamanda çalışma alanındaki 

analizi yapılan 50 adet sondaj dağılımı şekil 4.1.’de haritada gösterilmiştir. Bu veri tabanı; sondaj 

numarası, geçilen seviyelerin ve yer altı suyu tablasının derinlikleri, SPT-N değerleri, zeminlerin 

ince tane yüzdeleri ve indeks özellikleri ile sondaj kuyusuna ilişkin özellikleri içermektedir. 

Veriler aktarılırken, bazı sondajlarda ince tane yüzdesinin veya indeks özelliklerin, alınan tüm 

SPT örnekleri üzerinde tayin edilmediği görülmüştür. Dolayısıyla laboratuvar deneyi yapılmamış 

seviyeler ile bu seviyelerin altında veya üzerinde bulunan ancak, laboratuvar deneyi yapılmamış 

seviyelerin sondaj profilinde verilen zemin tanımlamaları ve diğer özelliklerinin aynı ya da 

benzer olması dikkate alınarak, laboratuvar deneyi yapılmamış seviyeye ait parametrelerin bu 

seviyeler için de benzer olacağı düşünülmüş ve analizlerde kullanılmıştır. 
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Tablo 4.2. Sondaj koordinat noktaları. 

Sondaj No X Y Sondaj No X Y 
SK1 616446 4051437 SK26 617307 4052798 
SK2 616290 4051343 SK27 617527 4052108 
SK3 617030 4051710 SK28 617656 4052803 
SK4 617210 4051887 SK29 617357 4052017 
SK5 618180 4052440 SK30 616658 4052091 
SK6 617310 4051712 SK31 616619 4052554 
SK7 617342 4051648 SK32 616730 4052286 
SK8 617176 4051815 SK33 616208 4052087 
SK9 617976 4052122 SK34 616399 4052220 
SK10 614970 4050403 SK35 616585 4051401 
SK11 618122 4052085 SK36 616562 4051350 
SK12 615915 4051546 SK37 616311 4051629 
SK13 616266 4052057 SK38 616321 4051397 
SK14 617703 4053051 SK39 616644 4051435 
SK15 618011 4052366 SK40 616260 4051133 
SK16 617807 4052092 SK41 616691 4051531 
SK17 617842 4052619 SK42 616582 4052084 
SK18 618334 4052648 SK43 616567 4051719 
SK19 617220 4052153 SK44 616888 4052224 
SK20 616856 4052700 SK45 616493 4051566 
SK21 617796 4052577 SK46 615230 4050729 
SK22 616991 4052926 SK47 616876 4051471 
SK23 617567 4052396 SK48 616243 4051326 
SK24 617456 4052285 SK49 614101 4049709 
SK25 617985 4053002 SK50 617846 4053263 
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Şekil 4.1. Çalışma alanında sıvılaşma analizi yapılan sondaj noktaları. 
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Zemin sıvılaşmasının en az 20 m’ye kadar değerlendirilmesi yaygın bir şekilde kabul 

edilmektedir. Ancak, bu çalışmada kullanılan jeoteknik sondajlarda derinlik farklılık gösterdiği 

için tüm değerlendirmeler mevcut jeoteknik sondaj verileri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Jeoteknik sondajlarda geçilen birimler Kuvaterner yaşlı alüvyonal çökeller olup, genel olarak siltli 

kil, killi kumlu silt, çakıllı siltli kum seviyeleri kapsamaktadır. Jeoteknik sondajlarda her birinde 

1,5 m ile 2,95 arası, 3 mt ile 4,95 mt arası, 5mt ile 6,95 arası, 7mt ile 8,95 arası ve 9 mt-10 metre 

arasında standart penetrasyon deneyi (SPT) uygulanmış ve zemin örnekleri alınmıştır. İnceleme 

alanındaki jeoteknik sondajlarda yeraltı suyu seviyeleri ve kuyu derinliklerinin gösterimi aşağıda 

tablo 4.3’de açıklanmış ve yeraltı suyu haritası şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.3. Sondaj numarası, derinliği ve yer altı suyu tablası derinliği.  

Sondaj 
No 

Sondaj 
Derinliği (m) 

YASS 
(m) 

Sondaj 
No 

Sondaj 
Derinliği (m) 

YASS (m) 

SK1 20 2.5 SK26 18 8.5 
SK2 20.20 0.5 SK27 20 6 
SK3 18 3.9 SK28 21 11 
SK4 15 8 SK29 20.20 5 
SK5 20 1.7 SK30 18 12 
SK6 20.20 3.7 SK31 20.15 9 
SK7 15 3 SK32 21 7.5 
SK8 15 4.5 SK33 18 7 

SK19 20 2.5 SK34 20 7 
SK10 20.20 1 SK35 21 2 
SK11 21 1.5 SK36 21.30 5.5 
SK12 15 1 SK37 18 2 
SK13 20 8 SK38 20 1 
SK14 18 7 SK39 15 2.5 
SK15 20 4 SK40 15 1.5 
SK16 20 3.5 SK41 20 3.5 
SK17 20 7 SK42 15 3.5 
SK18 21 3.5 SK43 18 8 
SK19 15 7.5 SK44 21 5 
SK20 15 7 SK45 22 4 
SK21 18 7 SK46 20 0.85 
SK22 20.20 8.5 SK47 21 3 
SK23 21.30 8 SK48 20.20 2.5 
SK24 15 7.5 SK49 15 1.5 
SK25 15 8 SK50 15 6 

 

 

 

 

 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

104 
 

Şekil 4.2. İnceleme alanının yer altı suyu seviyesi derinlik haritası. 
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Tablo 4.4’te deney sonuçlarına göre en yüksek likit limit (LL) değeri %70,05 en düşük 

değer ise %24,67 olup değişim aralığı ortalama değeri %43,68’dir. Plastik limit (PL) ise ortalama 

değeri ise 19,94’dür. Plastite İndisi (PI) ortalama değeri ise %23,74 olarak tespit edilmiştir. 

Zeminler incelendiğinde ince taneli zeminlerden CL ve ML, iri taneli zeminlerden ise    SC, SM, SP, 

SW, GM, GM-GW zemin tiplerine rastlanmıştır. 

200 no.lu elekten geçen tane yüzdesinin 0.76-87,2 aralığında dağılım göstermektedir. Bu 

kapsamda incelendiğinde inceleme alanımızdaki zeminlerin büyük oranda kumlu zeminler 

içerdiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmada bölüm 3 ve şekil 3.35’de zeminlerde sıvılaşabilir 

granülümetre aralığı incelendiğinde, inceleme alanımızın zemin değerlerinin potansiyel 

sıvılaşma aralığında kaldığı görülmüştür.  

 Çalışma sahamızda alınan zemin örnekleri üzerinde yapılan doğal su içeriği deneyleri 

zemin derinliklerine bağlı olarak %6.05 ile %5,25 arasında değişiklik göstermektedir.   Çalışma 

sahasında yer altı suyunun özellikle kent yerleşiminin sahil kısmına yakın olduğu bölgelerde 

yüzeye yakın olması suya doygunluğu arttırmaktadır. Suya doygun ince taneli kumlu ve siltli 

zeminlerde deprem titreşimleri sırasında boşluk suyu drenajının mümkün olmadığı ani yükleme 

durumlarında bu tür zeminler sıkışma eğilimi sergilemekte ve boşluk suyu basındaki ani 

yükselmeye bağlı olarak efektif gerilme düşmekte (sıfıra yaklaşmakta) sıvılaşma olayı meydana 

gelmektedir [2]. Dolayısıyla genç ve gevşek çökellerin, denize yakın ve yer altı suyunun yüzeye 

yakınlığı sıvılaşma riskini arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca deniz kenarı, delta, taşkın ovası ve nehir 

yataklarının bulunduğu bölgeler sıvılaşma açısından yüksek risk taşımaktadır. Çalışma 

alanımızda zemininin kuvaterner yaşlı, orta-sıkı gevşek bir zemin özelliğine sahip olması, ayrıca 

geçmiş tarihsel dönemde ön yüklemeye maruz kalmamış ve sismik sarsıntıda sıvılaşmanın 

koşullarının bilinmemesi sıvılaşma eğilimi açısından risk oluşturmaktadır.  
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Tablo 4.4. Jeoteknik veriler (derinliklerdeki ortalama değerleri). 

Sondaj No W, % 
𝛾 (kN/m³) 

 
İTO, % 

LL, 
% 

PL, % PI, % Zemin Sınıfı 

SK1 19,46 18,14 2,42 - - - SP 
SK2 18,67 18,33 13,84 - - - SP-SM 
SK3 22,29 18,04 8,018 - - - SM-SC 
SK4 37,22 18,33 21,83 33,2 13,9 19,30 SM-SC 
SK5 20,82 18,14 2,83 - - - SP 
SK6 22,37 18,04 3,87 - - - SP 
SK7 26,31 18,53 11,21 - - - SP-SM 
SK8 15,50 17,84 22,9 40,1 21,49 18,61 CL 
SK9 8,56 18,51 1,02 - - - SP 
SK10 14,42 18,20 8,82 - - - SW 
SK11 17,05 16,15 2,16 - - - SW-SP 
SK12 38.46 17,55 1,3 - - - GW-GC 
SK13 51,2 17,25 1,11 - - - GW 
SK14 26.54 17,84 5,6 - - - GW-GC 
SK15 10,24 17,92 5,3 - - - CL 
SK16 41.65 19,02 27,17 44,8 18,54 26,25 SC 
SK17 8,83 19,74 2,46 - - - GW 
SK18 23,16 17,94 8,51 - - - SW-SP 
SK19 14,58 17,72 4,5 24,67 15,90 8,77 CL-SC 
SK20 48.06 19,02 27,38 - - - SM-SC 
SK21 31,73 18,49 33,57 - - - CL 
SK22 15,02 19,01 2,32 - - - GW 
SK23 6,05 17,68 2,31 - - - GP 
SK24 19,54 28,55 42,66 45,33 22 23,66 CL 
SK25 10,6 17,75 4,12 - - - SW-SM 
SK26 16,43 17,78 18,84 42,8 19,48 23,3 CL 
SK27 8,45 18,02 11,9 39,2 18,30 20,8 CL 
SK28 16,11 18,53 3,8 - - - GW 
SK29 23,85 17,92 1,04 - - - SP 
SK30 23,7 18,05 4,66 - - - SP-SM 
SK31 9,37 17,25 3,93 - - - GP-GM 
SK32 10,46 17,43 1,57 - - - GP 
SK33 12,76 17,64 4,05 - - - GW-GP 
SK34 9,72 17,55 1,91 - - - GP 
SK35 19,96 18,04 0,76 - - - SP 
SK36 17,61 18,07 5,58 - - - SP 
SK37 20,71 18,21 19,77 53,4 20,68 32,7 CH 
SK38 8,72 18,35 18,27 48,8 27,52 21,3 SP 
SK39 53.25 17,14 2,22 - - - SP 
SK40 13,81 18,33 2,97 - - - SP 
SK41 41.25 17,94 9,56 - - - SW-SM 
SK42 10,01 17,78 3,15 - - - SM-SC 
SK43 16,73 18,98 17,9 60,5 26,69 33,8 SP-SM 
SK44 17,15 18,43 20,66 - - - SM-SC 
SK45 27,80 16,89 87,2 70,05 15,68 54,37 CH 
SK46 30,65 18,24 50,08 - - - SP-SM 
SK47 19,88 17,78 12,12 30,68 10,63 20,05 CL 
SK48 22,49 18,33 28,61 43,3 22,03 21,3 SM-SC 
SK49 20,78 18,28 8,47 34,6 26,42 8,2 CL 
SK50 13,55 17,55 7,4 - - - SW 
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4.2. Sıvılaşma Potansiyelinin İncelenmesi 
 

Çalışma sahamızda yapılan inceleme sonucu ortaya koyduğumuz jeoteknik verilerden 

elde edilen sonuçlar bu bölümde sıvılaşma analizinde kullanılmıştır. SPT verileri ile sıvılaşma 

hesaplamalarının yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda verilerin derlenmesi için; 

1- 1,5 m, 3m, 5 m, 7 m ve 9 m derinliklerde SPT verileri tablo 4.4’de gösterildiği şekilde 

hazırlanmıştır.  

 2-Elek Analizi deneyinden elde edilen İnce Tane Oranı % olarak (İTO) hesaplanmıştır. 

3-Tane çapı dağılımı granülümetre eğrisinden D50 mm karşılık gelen çap hesaplanmıştır. 

 4-Her sondaj kuyusuna ait elde edilen numunelerin birim hacim ağırlıkları 

hesaplanmıştır. 

 5-Zeminin tane çapı sınıflamasından zemin sınıfları belirlenmiştir. 

 

 Hesap yönteminde ise; 

 1-Bir deprem nedeniyle zeminde etkili olan devirsel gerilme oranının (DGO, deprem 

yükü) hesaplanması yapılmıştır. 

 2-SPT verileri kullanılarak devirsel direnç oranı (DDO, zeminin dayanımı) bulunmuştur. 

 3-Emniyet Faktörünün hesaplanması ile sıvılaşmanın oluşup oluşmayacağı belirlenmiştir. 

 

 Suya doygun gevşek granüle zeminlerin bulunduğu saha koşullarında ve deprem 

gerilmelerinin altında sıvılaşma büyük problem teşkil etmektedir. Dolayısıyla çalışma sahamızda 

ilk etapta saha koşullarının özellikleri ki bunlar gözlemsel elde edilen jeolojik gözlemleri ve 

yapılan jeolojik çalışmaları kapsamaktadır. İkinci etap çalışmalar ise; incelenen örnekler 

üzerindeki veriler, bulunan zeminlerin indeks özellikleri sıvılaşma riskinin olup olmayacağı 

hakkında bilgileri içermektedir.  

 Erdemli kent yerleşiminin bulunduğu alanın eğiminin %1-5 arasında olması, yer altı su 

seviyesinin yüzeye yakın olması, kuvaterner yaşlı, gevşek genç alüvyon çökellerden oluşması 

ince, yakın çevresinde yer alan ve diri aktif faylara yakın olması, antik dönemlerde depreme 

maruz kalması, ölüm ve yıkımların olması, yerleşim alanının üzerine oturduğu zeminlerin 

özelliklerinden dolayı sıvılaşma riski taşıdığının söylenilmesi kaçınılmazdır. 

 İncelenme alanına ait SPT-N değerleri sıvılaşma analizi yapılan 50 adet sondaj noktasının 

1.5, 3, 5, 7 ve 9 metrelerdeki değerleri tablo 4.5’e aktarılmıştır. Düzeltilmiş SPT-N değerleri ile 

sınır gerilme oranı (deprem büyüklüğü) arasındaki ilişki şekil 4.3’de gösterilmiştir.  
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Tablo 4.5. İnceleme alanında elde edilen SPT değerleri. 
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Tablo 4.5’in devamı. 
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Şekil 4.3. Sınır periyodik gerilme oranları SPT-N değerleri ilişkisi [37]. 

 

4.2.1. Sıvılaşma Analizlerinin Yapılması 

 

Bu tez çalışmasında sıvılaşma analizleri, Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) verileri 

kullanılarak, Seed ve Idriss [29] göre hesaplama yöntemleri ile sıvılaşma analizleri 

hesaplanmıştır. SPT veriler kullanılarak hem DGO ve DDO değerleri hesaplanmıştır. 

İşlem sırası sırasıyla şu şekildedir. 

 

1.Adım: Devirsel Gerilme Oranının hesaplanması (DGO) 

 

Devirsel gerilme oranı zemin tabakasındaki sismik talebi ifade eden bir kavramdır. 

Sıvılaşmayı tetikleyen yükleme koşullarının tespitini ortaya koyar. Devirsel gerilme oranı üç 

farklı yöntemle hesaplanabilir. Seed ve Idriss [29], Tokimatsu ve Yoshimi [28] ve Iwasaki vd. 

[115] yöntemleridir.  

Bu çalışmada Seed ve Idriss [29] yöntemine göre hesaplama yapılmıştır. Buna göre eşitlik 

50’ de ki denklemi hatırlarsak; 

 

𝑫𝑮𝑶 =
𝝉𝒄𝒚𝒄

𝝈𝒗𝟎
′ = 𝟎. 𝟔𝟓𝒓𝒅 (

𝝈𝒗𝟎

𝝈′𝒗𝟎
) (

𝐚𝐦𝐚𝐱

𝒈
)    
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 Burada,   

DGO: Boyutsuz devirsel gerilme oranı, 

amax : Zemin yüzeyindeki deprem kaynaklı oluşacak maksimum yatay ivme, 

g: yerçekimi ivmesi, 

𝜎𝑣𝑜: Sıvılaşma analizinin gerçekleştirildiği derinlikteki toplam düşey gerilme, 

𝜎1 𝑣𝑜: Sıvılaşma analizinin gerçekleştirildiği derinlikteki efektif düşey gerilme, 

𝑟𝑑: Derinlik azaltma faktörü 

 

𝑟𝑑 , derinlik azaltma faktörünün bulunması için Youd vd. [35] tarafından önerilen eşitlik 84 

yardımıyla hesaplanmıştır [37]. 

 
 
        (84) 
 
 

  

 Burada, (z) metre cinsinden derinliktir. 

 Ayrıca zemin yüzeyindeki maksimum yatay yer ivmesi (amax) değeri “Deprem tasarım 

Yaklaşımının Hesaplanması” başlığı altında hesaplama yöntemleri açıklanmıştır. 

 

2.Adım: Devirsel Direnç Oranının Hesaplanması (DDO) 

 

DDO zeminin sıvılaşmaya karşı direncini ifade eder.  

 İlk olarak SPT darbe sayısı Tablo 4.6’da verilen katsayılara göre aşağıdaki eşitlik 85 

formülü ile düzeltilmiştir. 

 

(N1)60= N CN CE CB CR CS     (85) 

 

Burada; 

N =ölçülen SPT darbe sayısı 

CN = üst tabaka yükü düzeltme katsayısı 

CE = enerji oranı düzeltme katsayısı 

CB = kuyu çapı düzeltme katsayısı 

CR = tij boyu düzeltme katsayısı 

CS = numune alma metodu düzeltme katsayısı 
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Tablo 4.6. SPT düzeltmeleri tablosu [37]. 

Faktör Alet değişkeni Terim Düzeltme 
Üst tabaka yükü ----------- CN ( 𝜌𝑎

∕ 𝜎0
′)0.5 

Üst tabaka yükü ------------ CN CN ≤ 1.7 
Şahmerdan enerji oranı Donut (makaralı) şahmerdan CE 0.5 – 1.0 
Şahmerdan enerji oranı Güvenli Şahmerdan CE 0.7 – 1.2 
Şahmerdan enerji oranı Otomatik düşül- Donut 

(Makara) tipi şahmerdan 
CE 0.8 – 1.3 

Kuyu çapı 65 -115 mm CB 1.00 
Kuyu çapı 150 mm CB 1.05 
Kuyu çapı 200 mm CB 1.15 
Tij boyu < 3 m CR 0.75 
Tij boyu 3 – 4 m CR 0.80 
Tij boyu 4 – 6 m CR 0.85 
Tij boyu 6 – 10 m CR 0.95 
Tij boyu 10 -30 m CR 1.00 
Numune alma yöntemi Standart numune alıcı CS 1.00 
Numune alma yöntemi Kılıfsız numune alıcı CS 1.1 – 1.3 

 

 İnce tane oranının düzeltilmesi için; 

 Sıvılaşma analizi için geliştirilen denklemler, temiz kumlar için hesaplanmıştır. Killi ve 

siltli zeminlerde bu eğriler ve denklemlerin kullanılabilmesi için, SPT deneyinde ölçülen darbe 

sayılarının temiz kumlara göre düzeltilmesi gerekmektedir. Seed vd. [34] ince tane oranının 

artmasıyla, sıvılaşma direncinde önemeli bir artış olduğunu ortaya koymuşlardır [37]. Bu 

çalışmada İTO düzeltilmesi için, kullanılan analiz yönteminde Youd vd. [87] tarafından önerilen 

aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. 

 

(N1)60tk = ⍺ + 𝜷 (N1)60  (86) 

 

⍺ ve 𝜷 katsayılardır ve aşağıdaki eşitliklerden tanımlanmışlardır. 

 

⍺ = 0  ; İTO ≤ %5 

⍺ = exp [1.76 – (190/İTO2)]   ; %5 <İTO<%35 

⍺ = 5.0    ; İTO ≥ %35 

 

𝜷 =1.0     ; İTO ≤ %5 

𝜷 = [0.99+(İTO1.5/1000)]   ; %5<İTO<%35 

𝜷 = 1.2    ; İTO ≥ %35 

 

 Düzeltmelerden sonra DDO hesaplanması aşağıdaki eşitlik 87’den bulunur. Seed ve Idriss 

[27] yönteminde devirsel direnç oranı grafiksel olarak bulunmuştur. Fakat Youd vd [35] önce bu 
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grafikteki eğirileri modifiye etmiş ve devirsel direnç oranını veren denklem geliştirmişlerdir. 

M=7.5 büyüklüğündeki depremler için devirsel direnç oranı eşitlik 87 formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır [37]. 

 

DDO7.5       (87)

  

 

Burada; (N1)60 eşitlik eşitlik 85’den hesaplanır. 

Sıvılaşma, deprem yüklerinin sıvılaşma direncini aştığı derinliklerde oluşur. Yukarıda 

hesaplanan ve eşitlik 87’de 7,5 büyüklükteki depremler için geliştirilen DDO hesaplamasının 

yanında farklı büyüklükteki depremlerin etkisi magnitüd düzeltme faktörü kullanılarak hesaba 

katılır. Bu durumda sıvılaşma emniyet faktörü eşitlik 88’de ki formülden hesaplanmıştır. 

 

𝐸𝐹 = (
𝐷𝐷𝑂₇̣₅

𝐷𝐺𝑂
) 𝑀𝐷𝐹   (88) 

 

Burada; 

DGO  = deprem nedeniyle oluşan devirsel gerilme oranı, 

DDO7.5 = 7.5 büyüklüğündeki deprem için devirsel direnç oranı 

MDF  = Magnitüd düzeltme faktörü. 

Magnitüd düzeltme faktörü ise yani MDF aşağıdaki eşitlik 89 formülü ile hesaplanır.  

 

MDF= 102.24 / M2.56 (89) 

 

Burada; M söz konusu depremin büyüklüğüdür.  Sonuç olarak; EF değerine göre 

zeminlerin sıvılaşma durumu aşağıdaki gibidir [121]. 

EF <1  ise;   sıvılaşma var. 

1≤ EF <1.2  ise;  sıvılaşma riski var. 

EF ≥ 1.2  ise;  sıvılaşma yok. 

tanımlaması yapılır. 

 

4.2.2. Deprem Tasarım Yaklaşımı 

 

 Yukarıda sıvılaşma analizi için hesaplama yöntemleri detaylı açıklanmıştır. Sıvılaşmada 

en önemli parametrelerden ilki deprem büyüklüğüdür. Depremin sıvılaşmayı etki eden en önemli 

faktörlerden birisi depremin büyüklüğü ve süresidir. Çalışmaların bu konuda yetersiz olmasının 

yanında, ortaya çıkarılan bazı araştırmalar neticesinde sıvılaşmanın oluşması için eşik bir sarsıntı 
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değerinin olduğu tahmin edilmektedir [37]. Bu eşik değerler, maksimum yatay yer ivmesinin 

(amax) 0.10 g ve yerel büyüklük ML için 5’dir [122]. Bu kapsamda 0.10 g’den daha küçük 

maksimum yer ivmesinin veya 5’den daha küçük bir yerel büyüklüğün söz konusu olduğu 

yerlerde sıvılaşma analizleri yapmaya gerek yoktur. Sıvılaşma analizinde DDO oranının 

hesaplanmasında eşitlik 45’de amax yatay yer ivmesinin hesaplanması gerekmektedir. Bunun 

yanında DGO hesaplamasında ise Magnitüd düzeltme faktörünün hesaplanırken deprem 

büyüklük değerinin (M) hesaplanarak sonucun bulunması sağlanır. Aşağıda eşitliklerde M ve amax 

değerlerini hesaplama formülleri gösterilmiştir. Buna göre tasarım depreminin moment 

büyüklüğü deterministik yönteme göre “yüzey kırığı uzunluğu ve deprem büyüklüğü ilişkisi”, 

Wells ve Coopersmith geliştirdiği [123] ve aşağıda eşitlik 90’da gösterilen hesaplama yöntemiyle 

açıklanmıştır. 

 

M = 4,86+1,32 Log L                                      (90) 

 

Burada;  

M=Moment büyüklüğü,  

L =fay uzunluğu (km).  

 

Yatay deprem ivmesi ise, literatürde farklı deprem atenasyon ilişkileri ile 

hesaplanabilmesi mümkün iken, bu çalışmada Türkiye’deki depremleri esas alan Ulusay ve ark. 

[124], Türkiye (fay zonları) için geliştirilen azalım ilişkisi [113] kullanılarak aşağıdaki eşitlik 

91’de gösterildiği şekliyle hesaplanır. 

 

PGA = 2.18e0.0218 ( 33.3M
W

 -R
e + 7.8427 S

A
 + 18.9282 S

B
) (91) 

 

Burada;  

SA=0, SB=1 alınır (yumuşak zeminler için), 

Re = yerleşim alanından ilgili fay zonuna en yakın dikey mesafedir,  

Mw = Deprem büyüklüğüdür. 

 Bu çalışmada iki deprem senaryosu geliştirilerek sıvılaşma hesaplamaları yapılmıştır. İlki 

bölgede diri aktif fayların oluşturduğu deprem büyüklüğünü veya tahmin edilen deprem 

büyüklüğünün esas alarak buradan depremin büyüklüğü (M) ve yatay yer ivmesi (amax) 

hesaplanmıştır. Bu kapsamda Erdemli ilçesinin merkez alındığı noktadan 100 km yarı çaplı bir 

daire çizilerek daire içinde kalan aktif sismik kaynaklara (fay zonu) dik çizilerek bu fay zonunun 

çalışma sahasına en kısa mesafesi kilometre (km) cinsinden ölçülmüştür. Buradan İkinci 

senaryoda ise Erdemli ilçesine en yakın aktif diri fayın üretebileceği deprem senaryosu üzerine 
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etki eden sıvılaşma hesaplamaları yapılmıştır. Çalışma sahasına 100 km yarıçaplı çizilen ve şekil 

4.4’de gösterildiği şekilde 27 Haziran 1998 Ceyhan depreminin oluştuğu Osmaniye Karataş Fayı 

ve Misis fayı 89 km uzaklıktadır. 76 km Uzaklıkta Pozantı fayı, 49 km uzaklıkta Tarsus Namrun 

fayı, 70 km uzaklıkta Mut Fayı ve 25 km uzaklıktaki Namrun Fayının Uzantısı olan Güzeloluk -

Güneyli ve Eseli Fayları yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 4.4. Erdemli merkezli 100 km yarıçap çap içinde bulunan sismik kaynakların gösterimi 
[125]. 

 

4.2.2.1. 1’inci Deprem Senaryosu 

  

 Birinci senaryoya göre yakın tarihte etkin bir deprem üretmesi ve jeolojik ve çevresel 

nitelikleri ve yapılaşmaları ile benzer özellikler taşıyan bir bölgede meydana gelmiş olması itibari 

ile, Erdemli kent yerleşim alanına uzaklığı en kısa mesafe ölçümü 89 km olan Karataş Osmaniye 

Fayı üzerinde hesaplama yapılmıştır. 27 Haziran 1998 tarihinde yerel saat 16:55’de Adana iline 

bağlı Ceyhan-Misis arasında yer alan bir bölgede Ms=6.3 (USGS, ISK), Ml=5.9 (ERD) orta 

büyüklükte bir deprem olmuştur. Depremde toplam 145 kişi hayatının yitirmiş ve 1500’den daha 

fazla kişi yaralanmıştır. Deprem yaklaşık 20 saniye kadar sürmüş ve birçok binanın yıkılmasına 

ve ağır hasar görmesine neden olmuştur. Depremin maksimum şiddeti, I=VIII olarak 

belirlenmiştir 06.07.1998 tarihi itibariyle depremde toplam 1113 ev, 11 işyeri yıkılmış ve 9067 

ev, 210 işyeri oturulmaz hale gelmiştir [126]. Ayrıca Ceyhan depremi sonrasında bölgede 

inceleme yapılarak [127], meydana gelen sıvılaşma durumu incelenmiş, sıvılaşan zeminlerde 

ince-orta kum boyutundaki malzemelerin %82-93 oranında olduğu belirlenmiştir. En önemlisi 

ise sıvılaşmanın meydana geldiği zeminlerin büyük çoğunluğunun ince tane oranı az olan SP 

grubu kumlu zeminler olduğunu ve birim hacim ağırlıklarının 17 ile 19 kN/m3 aralığında olduğu 

belirlenmiştir [127]. Çeşitli araştırmacılara göre [126], tarihsel deprem kayıtları, Doğu Anadolu 
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fayının yüzyılımızda (1900-1998) ve önceki yüzyıl (1800-1900) içerisinde sismik olarak oldukça 

suskun bir dönem geçirmiş olduğunu gösterdiğini, bu nedenle bu fayda en azından 200 yıldır bir 

enerji birikimi olduğu vurgulanmaktadır. Şekil 4.5’de DAF zonunun 1900-2000 yılları arasında ki 

M=4 üstündeki depremlerin noktaları gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5. 1900-2000 yılları arasında doğu anadolu fay zonunda meydana gelen büyüklüğü 
M=4.0 ve daha büyük depremlerin dış-merkez dağılımları [126]. 

 

Hem 22 Ocak 1997 Hatay hem de 27 Haziran 1998 Ceyhan-Misis depremleri, önümüzdeki 

yüzyıl içerisinde Doğu Anadolu fayının oldukça yüksek deprem potansiyeline sahip olabileceğini, 

uzun süre suskun kalan Doğu Anadolu Fayı, Kuzey Anadolu Fayındaki 947-1045, 1667-1668 ve 

1939-1967 deprem serisine Ambraseys  benzer bir seriye maruz kalabileceğini belirtilmektedir 

[126]. Bu fayın kısa bir zaman içerisinde tamamen kırılmasına neden olabilecek büyük bir 

deprem tetikleme rolü üstlenebileceği açıklanırken, deprem kırılma mekaniğine göre 27 Haziran 

1998 depreminden sonraki depremin Doğu Anadolu fayının kuzeydoğu ucunda ya da bu 

depremde kırılan segmentin her iki ucunda oluşma olasılığı yüksek olduğu bu nedenle 22 Ocak 

1997 Hatay ve 27 Haziran 1998 Ceyhan-Misis depremleri, Doğu Anadolu fayının gelecek yüzyıl 

içerisinde oldukça aktif olabileceğini gösterirken, bu deprem kırıklarına komşu olan Misis fayı ve 

özellikle Osmaniye-Karataş fayının önemli stres yüklenmelerine maruz kaldıklarını ve bu yüzden 

oldukça yüksek deprem potansiyellerine sahip olduklarını ve en az 7 büyüklüğünde bir depremin 

oluşabileceği vurgulanmaktadır. 120 km uzunluğundaki Karataş- Osmaniye fay zonunda yer alan 

ve yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB 

gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Buna göre; yakın dönemde deprem üreten Karataş- 

Osmaniye fayında beklenen veya tahmin edilen deprem büyüklüğü Mw= 7 olarak alınmıştır. 

Karataş- Osmaniye fay zonuna en yakın mesafe Re= 89 km’dir. Eşitlik 90 formülünde hesaplanan 
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PGA= 0.07g dir. Buna göre 1. Deprem senaryosunda amax=0.07 g olarak hesaplanacaktır. Kartal vd. 

[128] tarafından yapılan çalışmada Mersin Merkez, Tarsus, Mut ve Erdemli ilçelerinde olasılık ve 

istatistiksel yöntemlerle elde edilen sismik değerlerle ötüştüğü görülmüştür. 

 

4.2.2.2. 2’inci Deprem Senaryosu 

 

 Çalışma sahasına yakın ve tarihsel dönemlerde yıkılmış iki önemli şehir merkezinin 

Mercalli Şiddet ölçeği ile değerlendirilmiş [70] deprem kataloğunda yer alan şiddet düzeyine göre 

deprem tasarımı uygulanmıştır. Erdemli kent merkezine 25 km uzaklıkta Mezitli ilçesinde yer 

alan Soli antik kenti  ve  Erdemli kent merkezine 22 km uzaklıkta yer alan Kızkalesi (Krykos) antik 

kenti tarihsel dönemlerde yıkılmış ve önemli kayıpların olduğu belirtilmiştir [68–70, 72]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6. Geçmiş tarihsel dönemlerde depremle yıkılan Soli (Mezitli) ve Korykos (Kızkalesi) 
antik kentleri, A) Soli (Mezitli) antik yerleşim yeri, B)Korykos (Kızkalesi-Erdemli) antik yerleşim 

yeri. 
 

(A
) 

(B
) 
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) interaktif web sayfasında yer alan ve deprem 

yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritasında [129] deprem 

görülme olasılığının %50 değeri için, Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD-2, Yerel zemin sınıfı ZE 

seçildiğinde Erdemli için olası en büyük yatay yer ivmesinin (Peak Ground Accleration, PGA) 475 

değerleri için PGA= 0.125g olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 4.7. Deprem yönetmeliğinde Erdemli için deprem parametrelerinin raporu. 
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Şekil 4.8. İnteraktif web uygulamasında farklı aşılma ihtimalleri için maksimum yer ivmesi 
değerlerinin dağılımı [129]. 

 

 Çalışma alanımızın 25 km kuzeyinde yer alan ve Namrun fayının uzantısı olarak devam 

niteliğinde aktif diri Güzeloluk fayı yer almaktadır [130]. Ayrıca, tarihsel deprem kataloğunda ve 

kaynaklarda Soli kentinin ve Korykos kentinin yıkılması önemli deprem olaylarındandır. Bu iki 

deprem oluşumunun Mercali Şiddet Ölçeğinde şiddeti VIII’dir. Bunun deprem büyüklüğü karşılığı 

ise M= 6.2 karşılık gelmektedir.  

İkinci deprem senaryosuna göre en büyük yatay yer ivmesi amax=0.128 g, deprem 

büyüklüğü ise Mw= 6.2 olarak hesaplanmıştır. 

 

4.2.3. Verilerin Sıvılaşma Programına Girilmesi ve Emniyet Faktörünün Hesaplanması  

 

 Öncelikle elde edilen saha ve laboratuvar verileri programa girilmesi için aşağıda örnek 

tablo 4.7’de gösterildiği şekilde düzenlenmiştir. Analiz yöntemlerinin hesaplanmasında 

kullandığımız Visual Basic 6.0 programlama dili kullanılarak yazılmış [37] olan PRO SIVI 

programına veriler girilir. İlk olarak şekil 4.9’da açılan ekrana amax, deprem büyüklüğü, yer altı 

suyu, kuyu derinliği, kuyu no, deney tipi seçilir. 
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Tablo 4.7. Analiz için veri girişinde kullanılan değerler tablosu. 

KUYU BİLGİLERİ 

Kuyu Derinliği: 20 m YASS: 0.85 m Magnitüd: 7 İvme: 0.07 g 

Sondaj 

No 
SPT Derinlik, m SPT-N 

𝛾(kN/m³) 
Birim Hacim 

ağırlık 

İTO, 
% 

D50, 
mm 

Zemin 
Sınıfı 

46 

1.5 8 18.24 36.61 0.4 SP 
3 7 18.24 6.42 0.3 SM 
5 6 18.24 69.13 0.1 SP 
7 6 18.24 77.02 0.1 SP 
9 11 18.24 58.25 0.4 SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.9. Yazılım programına “deprem karakteristikleri” sayfasına verilerin girilmesi. 

 

Burada arazi deney tipi seçiminden SPT verileri işaretlenir. İleri tıklanarak Şekil 4.10.’da 

gösterildiği gibi “Analiz yöntemleri” sayfasına girilir. Burada SPT hesaplama yönteminden bu 

çalışmada kullandığımız Seed ve Idriss [27] yöntemi seçilir. Şahmerdan tipi ülkemizde yaygın 

kullanılan ve bu çalışmada da kullanılan Donut tipi şahmerdan seçimi yapılır. Kuyu çapı 65 mm- 

115 mm seçildikten sonra tij boyu 4 m -6 m ve numune alma metodu standart numune alma 

seçimi yapılır.  
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Şekil 4.10. “Analiz Yöntemleri” giriş ekranı. 

 

Daha sonra ileri tıklanır ve şekil 4.11’de gösterilen zemin profil tanımlama sayfasına girilir. 

Burada tane boyu dağılımından elde edilen birleştirilmiş zemin sınıfına dair her derinlikteki 

zemin sınıfı değerleri seçilir. 

 

Şekil 4.11. “Zemin Tanımlamaları” giriş ekranı. 
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Hesaplama butonuna tıklandıktan sonra programa transfer edilen veriler gerekli 

düzeltme hesaplamalarının otomatik olarak yapılması sonucu sonuç çıktıları grafiksel ve tablo 

halinde hazırlanır.  Şekil 4.12’de görüleceği gibi 46 no.lu kuyuya ait değerler hesaplanarak, 

Emniyet Faktörü (EF) değeri 1,5 m’de 1.46 olarak hesaplanmıştır. Buna göre EF ≥ 1.2 referans 

aralığına göre sıvılaşma yok olarak tanımlanır. 3 metre derinlikteki sonuca bakıldığında ise 0.81 

EF değerine sahip olup bu derinlikte sıvılaşmanın olacağı anlamına gelir. Diğer derinliklerdeki 

değerlerin tamamı EF> 1,2 olduğu için sıvılaşma yoktur olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.12. SK-46 numaralı kuyuya ait sıvılaşma analiz sonuçları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13. SK-46 numaralı kuyuya ait sıvılaşma analizinin grafiksel gösterimi. 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

123 
 

4.2.4. Sıvılaşma Analiz Sonuçlarının CBS ile Değerlendirilmesi  

 

Analiz sonuçları 1. Deprem senaryo tasarımı ile 2. Deprem senaryo tasarımının aynı 

derinlikteki sıvılaşma sonuçlarına göre kıyaslamalı değerlendirilmiştir. Ayrıca yer altı su 

seviyesinin 1,5 m’nin altında olduğu noktalarda sıvılaşma hesabı yapılmamıştır. Bu noktalar 

“sıvılaşmanın oluşmadığı alanlar” olarak değerlendirilmiştir. Sıvılaşma için EF (Sıvılaşma emniyet 

faktörü) hesaplanmış, EF<1 ise “sıvılaşacak alanlar”, 1≤ EF <1.2 ise “sıvılaşma riski taşıyan 

alanlar” ve EF>1,2 ise “sıvılaşma beklenmeyen alanlar” olarak tanımlanmıştır. 

 

4.2.4.1. 1,5 Metre Derinlikte, 1 ve 2 No.lu Deprem Senaryosuna Göre Sıvılaşma Analizleri 

 

Buna göre; 1,5 derinlikteki zeminin sıvılaşma hesabı, 1. Deprem senaryo tasarımında 

deprem büyüklüğü Mw=7, en büyük yer ivmesi amax = 0.07 g değerlerine göre yapılmıştır.  

 

1,5 m derinlikte SK1, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9, SK13, SK14, SK15, SK16, SK17, 

SK18, SK19, SK20, SK21, SK22, SK23, SK24, SK25, SK26, SK27, SK28, SK29, SK30, SK31, SK32, 

SK33, SK34, SK35, SK36, SK37, SK39, SK41, SK42, SK43, SK 44, SK45, SK47 ve SK50 no.lu 

kuyularda yer altı suyu 1,5 m’nin altında olduğundan sıvılaşma hesabı yapılmamıştır.  

 

SK11, SK40, SK46 ve SK49 no.lu sondaj kuyularında ise EF>1,2 olduğundan 1,5 m 

derinlikte sıvılaşma beklenmemektedir.  

 

SK10, SK12 ve SK38 no.lu kuyularda ise EF (Sıvılaşma için Emniyet Faktörü) değeri 1-1,2 

arasında olduğu için, 1,5 m derinlikte sıvılaşma riski taşıyan derinlik olarak hesaplanmıştır. 

 

1,5 metre derinlikte sadece SK2 no.lu kuyuda EF değeri 0,83 olarak hesaplanmış ve EF<1 

olduğu için sıvılaşma görülmektedir. Kuyuda yer altı su seviyesi 0,85 m’dir. Elek analizine göre 

kötü dereceli kum SP sınıfındadır. 

 

1 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 1,5 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.14’de verilmiştir. 
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Şekil 4.14. 1 no.lu deprem tasarımına göre 1,5 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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1,5 metre derinlikte 2 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre deprem büyüklüğü 

Mw=6,2 maksimum yer çekim ivmesi ise amax= 0,125 olarak hesaplanmıştır. Buna göre; 

 

 SK1, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9, SK13, SK14, SK15, SK16, SK17, SK18, SK19, SK20, 

SK21, SK22, SK23, SK24, SK25, SK26, SK27, SK28, SK29, SK30, SK31, SK32, SK33, SK34, SK35, 

SK36, SK37, SK39, SK41, SK42, SK43, SK 44, SK45, SK47 ve SK50 no.lu kuyularda yer altı suyu 1,5 

m’nin altında olduğundan sıvılaşma hesabı yapılmamıştır. 

 

 SK49 no.lu kuyuda EF>1,2 olduğundan 1,5 m derinlikte sıvılaşma beklenmemektedir.  

 

 SK46 no.lu kuyuda EF=1,12 olarak hesaplanmış olup, 1,5 derinlikte sıvılaşma riski 

taşımaktadır.  

 

 SK2, SK10, SK11, SK12, SK38 ve SK40 no.lu kuyularda 1,5 metre derinlikte EF<1 

hesaplandığı için sıvılaşma beklenmektedir. Yer altı su seviyesi 0,85-1,5 m arasında 

değişmektedir. Elek analizleri sonucuna göre SP-SW zemin sınıfına aittir.  

 

 2 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 1,5 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.15’de sunulmuştur.  
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Şekil 4.15. 2 no.lu deprem tasarımına göre 1,5 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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4.2.4.2. 3 metre derinlikte, 1 ve 2 no.lu deprem senaryosuna göre sıvılaşma analizleri 

 

 1 no.lu deprem senaryosuna göre; 

SK3, SK4, SK6, SK8, SK13, SK14, SK15, SK16, SK17, SK18, SK19, SK20, SK21, SK22, SK23, 

SK24, SK25, SK26, SK27, SK28, SK29, SK30, SK31, SK32, SK33, SK34, SK36, SK41, SK42, SK43, 

SK44, SK45 ve SK 50 no.lu kuyularda yeraltı suyu 3 metrenin altında olduğundan sıvılaşma hesabı 

yapılmamıştır. Bu kuyularda 3 metre derinlikte sıvılaşma yoktur. 

 

 SK1, SK7 ve SK47 no.lu kuyularda ise EF>1,2 olduğundan 3 m derinlikte sıvılaşma 

beklenmemektedir. 

 

 SK5, SK9, SK35, SK37, SK39 ve SK48 no.lu kuyularda ise; EF değeri 1-1,2 arasında 

hesaplanmış olup, bu derinliklerde sıvılaşma riski taşımaktadır. 

 

 SK2, SK10, SK11, SK12, SK38, SK40, SK46 ve SK49 no.lu kuyularda ise; EF<1 olarak 

hesaplanmıştır. Bu derinliklerde sıvılaşma beklenmektedir. Bu kuyularda yeraltısuyu 0,5-1,5 

metre arasında değişmektedir. Birleştirilmiş zemin sınıflamasına göre siltli kum, iyi derecelenmiş 

kum, kötü derecelenmiş kum ve kötü-iyi derecelenmiş çakıl zeminlerinden oluşmaktadır. 

 

  1 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 3 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.16’da sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

128 
 

Şekil 4.16. 1 no.lu deprem tasarımına göre 3 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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3 metre derinlikte 2 no.lu deprem tasarım senaryosuna sıvılaşma analizleri aşağıda 

açıklanmıştır. Buna göre; 

  

SK3, SK4, SK6, SK8, SK13, SK14, SK15, SK16, SK17, SK18, SK19, SK20, SK21, SK22, SK23, 

SK24, SK25, SK26, SK27, SK28, SK29, SK30, SK31, SK32, SK33, SK34, SK36, SK41, SK42, SK43, 

SK44, SK45 ve SK 50 no.lu kuyularda yeraltı suyu 3 metrenin altında olduğundan sıvılaşma hesabı 

yapılmamıştır. Bu kuyularda 3 metre derinlikte sıvılaşma yoktur. 

 

SK7, SK31 ve SK47 no.lu kuyularda ise EF, 1-1,2 arasında hesaplanmış olup, 3 metre 

derinlikte sıvılaşma riski taşımaktadır. 

 

SK1, SK2, SK5, SK9, SK10, SK11, SK12, SK35, SK37, SK38, SK39, SK40, SK46, SK48 ve SK49 

no.lu kuyularda EF<1 hesaplanmıştır. 2 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 3metre 

derinlikte bu kuyularda sıvılaşma görülmektedir.  Yer altı suyunun 0,5 – 2,5 metre arasında 

değiştiği ve birleştirilmiş zemin sınıfına göre kötü derecelenmiş çakıl, bazı kuyularda ise daha çok 

siltli ve killi kum zeminlerden oluştuğu tespit edilmiştir. 

 

 1 no.lu deprem senaryosunda, sıvılaşma riski taşıyan SK5, SK9, SK35, SK37, SK39 ve SK48 

no.lu kuyuların 2 no.lu deprem senaryosuna göre kısacası Erdemli merkezli bir deprem anında, 

fayın yakınlığı, deprem yer çekim ivmesinin büyümesi gibi nedenlerden dolayı aynı zeminlerde 

ve derinlikte sıvılaşmanın görülmesi ve sıvılaşmanın özellikle suya doygun, yeraltı suyunun 

yüzeye yakın olduğu alanlarda geliştiğini görmekteyiz. 

 

 2 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 3 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.17’da sunulmuştur. 
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Şekil 4.17. 2 no.lu deprem tasarımına göre 3 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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4.2.4.3. 5 Metre Derinlikte, 1 ve 2 No.lu Deprem Senaryosuna Göre Sıvılaşma Analizleri 

 

 5 metre derinlikte 1 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre sıvılaşma analizleri aşağıda 

açıklanmıştır. Buna göre; 

 

 SK4, SK13, SK14, SK17, SK19, SK20, SK21, SK22, SK23, SK24, SK25, SK26, SK27, SK28, 

SK30, SK31, SK32, SK34, SK36, SK 43 ve SK50 no.lu kuyularda yer altı su seviyesi 5 metrenin 

altında ölçülmüş olduğundan sıvılaşma hesabı yapılmamıştır. Bu derinlikte “sıvılaşma 

beklenmeyen alanlar” olarak belirlenmiştir. 

 

 SK8, SK16, SK29, SK44 ve SK45 no.lu kuyularda EF>1,2 olduğundan “sıvılaşma 

beklenmeyen alanlar” olarak hesaplanmıştır. Bu kuyularda 5-3,5 metre arasında yeraltısuyu 

seviyeleri ölçülmüş olup, bazı kuyularda birleştirilmiş zemin sınıfına göre CH, SC, SW ve SP zemin 

grupları analiz edilmiştir. 

 

 SK3, SK6, SK7, SK15, SK18, SK38, SK41, SK42, SK46 ve SK47 no.lu kuyularda EF, 1-1,2 

arasında olduğundan “sıvılaşma riski taşıyan alanlar” olarak hesaplanmıştır. Bu kuyularda 4 -0,85 

metre aralığında yeraltısuyu derinlik değişimi ölçülmüştür. Zemin grupları olarak SP, SW, GW, 

SM, CL zemin sınıfına ait oldukları analiz edilmiştir. 

 

 SK1, SK2, SK5, SK9, SK10, SK11, SK12, SK35, SK37, SK39, SK40, SK48 ve SK49 no.lu 

kuyularda ise EF<1 olduğundan “sıvılaşacak alanlar” olarak hesaplanmıştır. Yeraltısuyu SK2  nolu 

kuyuda 0,5 metrede ve SK1, SK9, SK39 ve SK48 no.lu kuyularda ise 2,5 metre derinliğinde olup 

diğer kuyularda bu aralıkta yeraltısuyu değişimi ölçülüştür. Bu kuyularda ki zemin grubu dağılımı 

ise SW, SP, SM, GP, ve GC zemin gruplarında olduğu analiz edilmiştir. 

  

1 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 5 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 4.18’de 

sunulmuştur. 
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Şekil 4.18. 1 no.lu deprem tasarımına göre 5 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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 5 metre derinlikte 2 no.lu deprem senaryosuna göre; 
 

SK4, SK13, SK14, SK17, SK19, SK20, SK21, SK22, SK23, SK24, SK25, SK26, SK27, SK28, 

SK30, SK31, SK32, SK34, SK36, SK 43 ve SK50 no.lu kuyularda yer altı su seviyesi 5 metrenin 

altında ölçülmüş olduğundan sıvılaşma hesabı yapılmamıştır. Bu derinlikte “sıvılaşma 

beklenmeyen alanlar” olarak belirlenmiştir. 

 

SK16 ve SK45 no.lu kuyularda sırasıyla EF değeri 1,26 ve 1,32 olduğu, bu seviyelerde 

“sıvılaşma beklemeyen alanlar” olarak hesaplanmıştır. 

 

SK29 ve SK44 no.lu kuyularda ise EF değeri sırasıyla 1,02 ile 1,13 olarak hesaplanmıştır. 

Dolayısıyla bu derinlikte “sıvılaşma riski taşıyan alanlar” olarak değerlendirilmiştir. Bu kuyuların 

her ikisinde de yeraltısuyu 5 metre olarak seviye ölçümü yapılmıştır. Bu derinlikte alınan 

örneklerin elek analizine göre SW, SC zemin grubuna ait olduğu analiz edilmiştir. 

 

2 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 5 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 
4.19’da sunulmuştur. 
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Şekil 4.19. 2 no.lu deprem tasarımına göre 5 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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4.2.4.4. 7 Metre Derinlikte, 1 ve 2 No.lu Deprem Senaryosuna Göre Sıvılaşma Analizleri 

 

7 metre derinlikte 1 no.lu deprem tasarım senaryosuna sıvılaşma analizleri aşağıda 

açıklanmıştır. Buna göre; 

 

 SK4, SK13, SK19, SK22, SK23, SK24, SK25, SK26, SK28, SK30, SK31, SK32 ve SK43 no.lu 

kuyularda yeraltısuyu 7 metrenin altında olduğundan bu derinliklerde sıvılaşma hesabı 

yapılmamıştır. Dolayısıyla “sıvılaşma beklenmeyen alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

 SK14, SK16, SK20, SK21, SK33, SK34, SK44, SK45 ve SK48 no.lu sondaj kuyularında 7 

metre derinlikte EF>1,2 değerlerinde hesaplanmıştır. Bu derinlikte “sıvılaşma beklenmeyen” 

alanlar olarak değerlendirilmiştir. 

 

 SK3, SK6, SK8, SK15, SK17, SK27, SK29, SK36, SK46 ve SK50 no.lu sondaj kuyularında EF 

1-1,2 arasında hesaplanmıştır. Buna göre bu derinlikte “sıvılaşma riski taşıyan alanlar” olarak 

değerlendirilmiştir. Kuyularda yeraltısuyu derinliğinin 0,85-7 metre aralığında değiştiği 

ölçülmüştür.  

 

 SK1, SK2, SK5, SK7, SK9, SK10, SK11, SK12, SK18, SK35, SK37, SK38, SK39, SK40, SK41, 

SK42, SK47 ve SK49 no.lu kuyularda EF<1 olarak hesaplanmış olup, “sıvılaşacak alanlar” olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

1 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 7 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.20’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.20. 1 no.lu deprem tasarımına göre 7 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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7 metre derinlikte 2 no.lu deprem tasarım senaryosuna sıvılaşma analizleri aşağıda 

açıklanmıştır. Buna göre; 

 

 SK4, SK13, SK19, SK22, SK23, SK24, SK25, SK26, SK28, SK30, SK31, SK32 ve SK43 no.lu 

kuyularda yeraltısuyu 7 metrenin altında olduğundan bu derinliklerde sıvılaşma hesabı 

yapılmamıştır. Dolayısıyla “sıvılaşma beklenmeyen alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

 SK20 ve SK21 no.lu sondaj kuyularında EF sırasıyla 1,27 ve 1,38 olarak hesaplanmıştır. 

Bu derinlikte “sıvılaşma beklenmeyen alanlar” olarak değerlendirilmiştir. Bu seviyede alınan 

örnekler üzerinde yapılan elek analizine göre SM, CH zemin grupları olarak analiz edilmiştir. 

 

SK16, SK44, SK45 ve SK48 no.lu kuyularda EF 1-1,2 aralığında hesaplanmış olduğundan 

bu derinliklerde “sıvılaşma riski taşıyan alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

 SK1, SK2, SK3, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9, SK10, SK11, SK12, SK14, SK15, SK17, SK18, SK27, 

SK29, SK31, SK33, SK34, SK35, SK36, SK37, SK38, SK39, SK40, SK41, SK42, SK46, SK47, SK49 ve 

SK 50 no.lu sondaj kuyularında EF<1 olarak hesaplandığından “sıvılaşacak alanlar” olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

2 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 7 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.21’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.21. 2 no.lu deprem tasarımına göre 7 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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4.2.4.5. 9 Metre Derinlikte, 1 ve 2 No.lu Deprem Senaryosuna Göre Sıvılaşma Analizleri 

 

9 metre derinlikte 1 no.lu deprem tasarım senaryosuna sıvılaşma analizleri aşağıda 

açıklanmıştır. Buna göre; 

 

SK28 ve SK30 no.lu sondaj kuyularında yeraltısuyu 9 metrenin altında olduğundan bu 

kuyularda sıvılaşma hesabı yapılmamıştır. Dolayısıyla bu derinliklerde “sıvılaşma beklenmeyen 

alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

SK16, SK19, SK20, SK44, SK45 ve SK 48 no.lu kuyularda EF >1,2 olarak değişik aralıklarda 

hesaplanmıştır. Kuyulara ait 9 metre derinlikte “sıvılaşma beklenmeyen alanlar” olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

SK3, SK4, SK13, SK14, SK17, SK21, SK22, SK23, SK25, SK26, SK27, SK31, SK32, SK33, SK34, 

SK43, SK46 ve SK50 no.lu kuyularda EF değeri 1-1,2 aralığında olduğundan “sıvılaşma riski 

taşıyan alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

 SK1, SK2, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9, SK10, SK11, SK12, SK15, SK18, SK24, SK29, SK35, SK36, 

SK37, SK38, SK39, SK40, SK41, SK42, SK47 ve SK49 no.lu sondaj kuyularında EF<1 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre kuyuların 9 metre derinliklerinde yapılan sıvılaşma analizlerine göre 

bu derinliklerde “sıvılaşacak alanlar” olarak değerlendirilmiştir.  

 

1 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 9 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.22’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.22. 1 no.lu deprem tasarımına göre 9 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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9 metre derinlikte 2 no.lu deprem tasarım senaryosuna sıvılaşma analizleri aşağıda 

açıklanmıştır. Buna göre; 

 

 SK28 ve SK30 no.lu sondaj kuyularında yeraltısuyu 9 metrenin altında olduğundan bu 

kuyularda sıvılaşma hesabı yapılmamıştır. Dolayısıyla bu derinlikte kuyularda “sıvılaşma 

beklenmeyen alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

 SK19 no.lu sondaj kuyusunda EF=1,22 olarak hesaplanmış olup, EF>1,2 olduğundan bu 

kuyuda 9 metre derinlikte sıvılaşma beklenmemektedir. “Sıvılaşma beklemeyen alan” olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

 SK20 ve SK45 no.lu kuyularda ise sırasıyla 1,09 ve 1,05 olarak EF değeri hesaplanmıştır. 

Bu kuyularda 9 metre derinlikte “sıvılaşma riski taşıyan alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

 SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9, SK10, SK11, SK12, SK13, SK14, SK15, SK16, 

SK17, SK18, SK21, SK22, SK23, SK24, SK25, SK26, SK27, SK29, SK31, SK32, SK33, SK34, SK35, 

SK36, SK37, SK38, SK39, SK40, SK41, SK42, SK43, SK44, SK46, SK47, SK48, SK49 ve SK50 no.lu 

sondaj kuyularında sıvılaşma emniyet faktörü değerinin yani EF<1 olarak hesaplandığından bu 

kuyularda 9 metre derinlikte “sıvılaşacak alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

 

2 no.lu deprem tasarım senaryosuna göre 9 metre derinlikteki sıvılaşma haritası şekil 

4.23’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.23. 2 no.lu deprem tasarımına göre 9 m derinlikteki sıvılaşma analiz haritası. 
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4.2.5. Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) ile Sıvılaşma Duyarlılığının Belirlenmesi 

 

 Bu çalışmada sıvılaşma analizleri hem jeoteknik yöntemlerle hesaplanmış hem de diğer 

bir yaklaşım yöntemi olan çoklu karar verme yöntemlerinden analitik hiyerarşi yöntemi 

kullanılmıştır. Bunun için çalışma alanının jeoteknik hesaplamalarla yapılan sıvılaşma analizleri 

analitik olarak hesaplanmış tablo halinde çalışmanın ekinde gösterilmiş ve CBS’ye aktarılarak 

görselleştirilmiştir. Çalışmadaki faktör haritalarının üretilmesinde ve görüntü analizlerinde 

birçok çalışmada olduğu gibi CBS yazılımlarından ArcGIS/ArcMap (10.3) kullanılmıştır. 

 Bunun için öncelikle çalışma amacı belirlenmiş (hedef) ve bu amaç doğrultusunda seçimi 

etkileyen kriterler ortaya konmuştur [57]. Daha sonra bu kriterler göz önüne alınarak 

alternatifler tespit edilmiş ve şekil 4.24’de gösterildiği gibi hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur.  

Sonra ilk aşamada tespit edilen kriterler ve alternatifler Saaty [59, 131] tarafından ortaya konulan 

önem ölçeğine göre kıyaslanmış ve bu ölçek yardımıyla tablo 3.14’deki önem ölçeğine göre 1 ile 

9 arasında derecelendirilmiştir. 

  

 

Şekil 4.24. Çalışma alanına ait AHP yöntemiyle oluşturulan hiyerarşi modeli. 

 

 Çalışmada hiyerarşi modelinden sonra, yer altı suyu, zemin ve faya uzaklık faktörleri için 

uygunluk değerlerinin belirlenmesi, ağırlık katsayılarının hesaplanması ve bunların 

birleştirilerek uygunluk haritasının oluşturulması yapılmıştır. Bunun için jeoteknik verilerle elde 

edilen sıvılaşma analizlerinde kullandığımız 50 adet analiz sondaj noktasının yer altı suyu 

seviyelerini, yer altı suyu seviyesindeki zemin sınıflarını ve aktif fay olan güzeloluk fayına 50 

sondaj noktasından uzaklık değerleri tespit edilmiştir. İnceleme alanımızın güneyinde yer alan 

Helen-Kıbrıs yayına olan mesafe de seçilmiş olsa faya uzaklık katmanı öncelik sırasına göre daha 

SIVILAŞMA 
DUYARLILIĞI

Yeraltısuyu 
(YAS)

Sıvılaşma 
Beklenmeyen 

Alan

Zemin (Z)

Sıvılaşma Riski 
Taşıyan Alan

Faya Uzaklık 
(FU)

Sıvılaşacak 
Alan
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az öneme sahip olacağından alçağı katsayı değişmeyeceğinden değerlendirmeye Güzeloluk fayı 

hesaplamaya alınmıştır. 

 Puanlamada yeraltı suyu seviyesi yüzeye yakın olması sıvılaşmayı etkiler. AHP’de 

değerlendirme yapılırken yeraltı suyu 0-4, 6-8 ve 10-12 metrelerde kategoriye ayrılmıştır. En 

düşük puan yass yüzeye yakın olduğu kategoriye verilmiştir. Tablo 4.8’de puanlama 

gösterilmiştir. 

    

Tablo 4.8. Yer altı suyu (YASS) faktörü ve puanları. 
 

 

 

 

 

 Zemin faktörü ise üç sınıfta değerlendirilmiştir. İnceleme alanımızda birleştirilmiş zemin 

sınıfına göre killi seviyeler (C), çakıllı seviyeler (G) ve kum’lu (S) seviyeli birimler yer almaktadır. 

Bu üç zemn cinsine göre kategoriye ayrılarak puanlanmıştır. Buna göre üç kategoride 

değerlendirilmiş ve puanlama yapılmıştır. Sıvılaşmada istenilmeyen zemin kumlu zemin olduğu 

için en düşük puan kumlu birimlere verilmiştir. Diğer puan çakıllı birimlere ve en yüksek puan 

ise killi birimlere verilmiştir. Tablo 4.9’da zemin faktörü kategorisi ve puan tablosu verilmiştir. 

 

Tablo 4.9. Zemin (Z) faktörü ve puanları. 
  

Z Puanlama 
0-4 1 
6-8 2 

10-12 3 
 

  

Üçüncü faktör olarak faya uzaklık faktörüdür. Analizi yapılan şekil 4.1’de haritalandırılan 

50 sondaj noktasının Erdemli’nin kuzey batısında yaklaşık 25 km uzaklığında bulunan aktif 

Güzeloluk fayına uzaklıkları CBS’de ölçülendirilerek uzaklıklar belirlenmiştir. Her bir noktada 

hesaplama yapılırken faya en yakın nokta sıvılaşma için istenilmeyen olduğu için en düşük puan 

verilmiştir. Faya uzak olan nokta en yüksek değerlendirme puanına sahip olup tablo 4.10’da 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

YASS (m) Puanlama 
0-4 1 
6-8 2 

10-12 3 
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 Tablo 4.10. Faya uzaklık (FU) faktörü ve puanları. 

FU (km) Puanlama 
26,5 1 
27 2 

27,5 3 
 

Jeoteknik parametrelerden yararlanarak Saaty [59] tarafından önerilen karar ölçeği 

kullanılmış ve faktörlerin karşılaştırma matrisi Tablo 4.11’de olduğu gibi oluşturulmuştur. İkili 

karşılaştırma matrisinde saaty [59] tarafından önerilen önem ölçeğine göre değerlendirilmiştir. 

Sütün değerleri toplanarak en altta sütun toplamı belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.11. Kriterlerin kendi aralarında ikili karşılaştırma matrisi. 

  YASS ZEMIN FAYUZ 

YASS 1 5 9 

ZEMIN 0,2 1 5 

FAYUZ 0,3 0,2 1 

Sütun top. 1,53 6,2 15 
 

Karşılaştırma matrisinin her bir hücresindeki değerin, hücrenin ait olduğu sütundaki 

değerler toplamına bölünmesi sureti ile normalizasyon matrisi oluşturulmuştur. Normalizasyon 

matrisinin her bir satırındaki değerlerin aritmetik ortalaması hesaplanarak kriterlerin probleme 

ilişkin kararı etkilemedeki öncelikleri sayısal değer olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 4.12. Normalizasyon matrisi ve öncelik vektörünün hesaplanması. 

 

 

 

 

Buna göre önem ağırlık değerleri YASS %68 oranı ile sıvılaşmaya duyarlılık alanının 

tespitinde en fazla öneme sahip olduğu, %21 ile zemin özelliği ve %11 ile faya uzaklık faktörünün 

etkili olduğu hesaplanmıştır. 

 

4.2.5.1. Katman Haritalarının Oluşturulması 

 

 Sıvılaşma oluşumuna etki eden birçok faktör olmasına rağmen bu çalışmaya özel etki eden 

faktörler YASS, zemin ve faya uzaklık etkisi ele alınmıştır. Çalışma sonucu AHP yöntemiyle 

ağırlıklarının tespiti bir önceki bölümde yapılmıştır.  Sıvılaşmaya duyarlı alanların tespiti 

çalışmasın da yer altı suyu (YASS) seviyesi derinlik arttıkça artan puanlama, zemin özellikleri 

 YASS ZEMIN FAYUZ Öncelik vektör değeri 

YASS 0,652174 0,806452 0,6 0,686209 

ZEMIN 0,130435 0,16129 0,333333 0,208353 

FAYUZ 0,217391 0,032258 0,066667 0,105439 
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birleştirilmiş zemin sınıflamasına göre kil (C), çakıl (G) ve kum (S) birimlerin olduğu kumdan 

çakıl ve kile göre puanlamanın artığı, faya uzaklık faktöründe faya yakınlıktan uzak noktaya göre 

puanlamanın arttığı şekilde hesaplama yapılarak ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Distance 

> Euclidean Distance aracı ile yass 0-12 m aralığında olacak şekilde (Şekil 4.25), zemin kumdan, 

çakıl ve silt birimlerinin olduğu seviyelerde puanlama artacak şekilde (şekil 4.26) ve en az etkiye 

sahip faya uzaklık faktöründe ise faya en uzak noktaya doğru 26-28 km aralığında puanlamanın 

artığı şekilde (şekil 3.28) ve  aralıklarla artacak şekilde raster veri tipinde uzaklığa dayalı 

puanlandırma haritaları oluşturulmuştur.  Çıktı haritalar ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > 

Extraction > Extract by Mask aracıyla çalışma alanı sınırlarının içini kapsayacak şekilde kesilerek 

düzenlenmiştir. 

   

Şekil 4.25. YASS faktör haritası 
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Şekil 4.26. Zemin faktör haritası 

 
 

Şekil 4.27. Faya uzaklık faktör haritası 
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4.2.5.2. Mekansal Analiz ile Sıvılaşmaya Duyarlı Alan Haritasının Oluşturulması 

 
Puanlama ile oluşturulan raster faktör haritaların ağırlıklına göre çakıştırılarak 

sıvılaşmaya duyarlılık haritasını oluşturma işlemi ArcToolbox >Analysis Tools > Overlay > Union 

aracıyla yapılmıştır. Analitik Hiyerarşi Prosesiyle katmanların birbirleriyle olan ikili 

karşılaştırmalarına dayalı biçimde analizde kullanılacak ağırlıklar; yer altı suyu faktörü %68, 

zemin özelliklerine göre %21 ve faya uzaklık faktörü ise %11 olmak üzere hesaplanmıştır. Her 

bir faktörün ağırlık değeri faktörlerin puanlama değerlerine göre tablo 4.13’de hesaplandığı gibi 

Sonuç AHP= (YASS*2,67)+ (ZEMİN*0,87)+(FAYUZ*0,37) formülünden hesaplama yapılarak 

sonuç haritası oluşturulmuştur. 

 

Tablo 4.13. Sıvılaşma duyarlılığında belirlenen uygunluk değerleri ve ağırlık katsayıları 

Ana Faktör Alt Faktör AK UD 

YASS 

2 

2,67 

1 
4 1 
6 2 
8 2 

10 3 
12 3 

Zemin 

SW 

0,87 

1 
SC 1 
SP 1 
SM 1 
GP 2 
GW 2 
CH 3 
CL 3 

Faya Uzaklık 

26 

0,37 

1 
26,5 1 
27 2 

27,5 2 
28 3 

 

Kriterlerin analize etkisini belirlemek amacıyla <Union> aracında katmanların bu 

ağırlıkları hesaba katılarak her bir katman haritası kendi özelliklerini koruyarak birleştirilmiş, 

sıvılaşmaya duyarlılık haritası şekil 4.25’de gösterildiği gibi elde edilmiştir. Duyarlılık haritasında 

minimum ve maksimum değerler aralığında üç alternatif alan belirlenmiştir.  En düşük puan ve 

en yüksek puan aralığında oluşturulan birleştirilmiş harita sonuç haritasını oluşturmuştur.  
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Şekil 4.28. Sıvılaşma duyarlılık haritası 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada Erdemli (Mersin) ilçesinin kıyıya yakın yerleşimin yoğun olması, yeraltısuyu 

seviyesinin yüzeye yakın olması ve alüvyon, gevşek kumlu zeminler üzerinde kent yerleşiminin 

bulunması nedeniyle sıvılaşma riski açısından incelenmiştir.  

Kent yerleşiminin bulunduğu zeminlerin sıvılaşması açısından inceleme yapılırken, saha 

çalışmaları ve gözlemleri ile zeminlerin fiziksel özellikleri incelenmiştir. Sahadaki gözlemler 

neticesinde jeolojik özellikler incelenmiş ön çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu yer altı 

suyunun yüzeye yakın olması, zeminlerin kumlu ve alüvyon çökellerden oluşması sıvılaşma ön 

değerlendirmelerinde önemli unsur olmuştur. Ayrıca elde edilen örnekler üzerindeki inlemeler, 

yapılan deney sonuçları zeminlerin %80’nin kumlu zeminlerden oluşması sıvılaşmaya yatkınlığı 

ortaya koymuştur. Ayrıca zeminlerin daha önce sıvılaşmaya uğramamış olması ve bu durumla 

ilgili bilgi, çalışma olmadığı için ve sıvılaşma yatkınlığının artmış olduğunu, üzerinde bulunan 

sıvılaşma yükünün boşaltmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Erdemli kent yerleşiminin 

üzerine oturduğu zeminler, saha ve deney sonuçları ile sıvılaşmaya yatkın oldukları ortaya 

konulmuştur. 

Bu çalışma da sıvılaşma potansiyeli iki farklı yöntem kullanılarak birbirinden bağımsız 

olarak hesaplanmıştır. Birinci çalışma jeoteknik verilerle elde edilen sonuçlar kullanılarak 

sıvılaşma analizleri yapılarak ve sonucunda sıvılaşma potansiyeli hesaplanmıştır. Sıvılaşma 

potansiyeli hesaplamaları yapılırken birkaç yöntem olmasına rağmen bu çalışma da SPT 

verilerinden yararlanarak sıvılaşma analizleri yapılmıştır. SPT verileri kullanılarak yapılan farklı 

bilim insanlarının geliştirdiği yöntemlerin içinde en yaygın kullanılan ve bu çalışma da Seed ve 

Idriss [27] geliştirdiği yöntem kullanılmıştır. Hesaplama yöntemi için gerekli olan jeoteknik 

verilerde 50 sondaj noktasında yapılan 1.5, 3, 5, 7 ve 9 mt’ler de ki SPT sonuçları, yeraltısuyu 

seviyeleri, ince tane oranları, SPT seviyelerinde ki zemin sınıfları, elek analiz sonucuna göre D50 

(mm) oranına karşılık gelen tane değeri ile zeminlerin birim hacim ağırlıkları verileri 

oluşturmuştur. Sıvılaşmayı tetikleyecek gerilme ise deprem senaryosu ile değerlendirilmiştir. 

Sıvılaşmanın kendi haliyle oluşması söz konusu değildir. Sıvılaşmayı tetikleyecek 

gerilmenin olması şarttır. Bu çalışma da gerilmenin yani deprem yükünün nasıl hangi şartlarda 

oluşacağı ile ilgili senaryo bu çalışmanın diğer bir unsurudur. İki deprem senaryosu 

geliştirilmiştir. Birinci deprem senaryosuna göre 89 km uzaklıkta ki Osmaniye-Karataş fayının 

üreteceği 7 büyüklüğündeki depremin Erdemli (Mersin) merkezde oluşturacağı maksimum yer 

çekim ivme değeri ( amax) hesaplanmıştır. İkinci deprem senaryosuna göre antik dönemde kente 

yakın olan antik şehirlerden 25 km uzaklıkta ki Krykos (Kızkalesi) ve 25 km uzaklıktaki Soli 

(Mezitli) kentlerinin depremle yıkılmış olması üzerine senaryo geliştirilmiştir. Buna göre ilçe 

merkezine yaklaşık 25-26 km uzaklıkta ki kuzey-batı yönünde, GD-KB uzanımlı aktif Güzeloluk 
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fayı üzerinde deprem senaryosu oluşturulmuştur. Burada antik dönemde yıkılan kentlerdeki 

mercali şiddetinde VIII değerine karşılık gelen 6,2 büyüklüğünde deprem ve AFAD’ın deprem 

tehlike haritaları, interaktif web sayfasındaki uygulamada 50 yılda aşılma olasılığı ve %10 

tekrarlanma DD2 seviyesi seçilerek, amax hesaplanmıştır.  Kısacası inceleme alanımızda 50 sondaj 

noktasında 1.5, 3, 5, 7 ve 9 metrelerde beş defa birinci deprem senaryosuna göre, beş defa ikinci 

deprem senaryosuna göre sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Dolayısıyla toplamda 500 analiz 

yapılmış, analiz değerleri CBS’de kullanılarak sıvılaşma haritaları üretilmiştir. Mekansal 

noktaların her bir değeri tablo halinde Arc-Gıs (10,3) yazılımına aktarılarak (Inverse Distance 

Weighted (IDW)) ters ağırlıklı mesafe yöntemi ile görselleştirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde 

birinci deprem senaryosuna göre, ikinci deprem senaryosunun gerçekleşmesi halinde, sıvılaşma 

alanlarının geniş bir yayılım gösterdiği ortaya konulmuştur. Ayrıca sıvılaşma riski açısından 

değerlendirildiğinde her iki deprem tasarım senaryosunda sıvılaşma riski özellikle suya doygun 

yerlerde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. İnce tane oranının arttığı killi seviyelerde sıvılaşma 

gözlemlenmemiştir. Çalışma alanında yeraltısuyunun büyük risk oluşturduğu ve en büyük etken 

olduğu sıvılaşma analizlerinde ortaya çıkmıştır. Zemin özellikleri ve tane boyu açısından 

incelendiğinde 0,1-1 mm kolay sıvılaşabilir zemin aralığındadır.  

Öneri olarak analizleri yapılan kuyularda SPT deneyleri 1,5 mt aralıklarla yapılmış olması 

zeminler için indeks özelliklerinin tayininde açıklayıcı ve belirleyici paremetrelerin ortaya 

konulması gerekmektedir. Özellikle deprem etkisi ve riski gözardı edilmemeli buna göre yapı 

temel derinlikleri yeraltısuyu altında daha sert zeminlerde temel derinliği seçilmelidir.  Zemin 

araştırmalarında yapılan SPT deneylerinde darbe sayılarının birim içindeki çakılların varlığından 

dolayı gerçeği yansıtmayan yüksek değerler verdikleri görülmüştür. Bu yüzden SPT’ye dayalı 

arazi çalışmalarında dikkatli davranılması ve SPT deney verilerinin laboratuvar deney 

sonuçlarıyla kıyaslama yapılarak sonuçların irdelenmesi gerekir. Özellikle Mersin ile ilgi 

çalışmada [132] SP grubu zeminlere ait laboratuvar deney sonuçlarının indirgenme yapılmış  

olarak kullanılması durumunda kohezyon değerleri 0.2 – 5.8 kPa ve içsel sürtünme açısı değerleri 

25 – 32 arasında değişen değerler almaktadır. Birimlerin kuru birim hacim ağırlıklarının 15.2 – 

16 kN/m3 gibi dar bir değer aralığında değişmekte olduğu belirlenmiştir. Yapılan sıvılaşma risk 

analizleri birimin sıvılaşma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Tane 

boyu açısından sıvılaşabilir zemin potansiyeline sahip birimler yeraltı suyu üzerinde olması 

açısından bu çalışmada sıvılaşma beklenmeyen alanlar olarak değerlendirilmiştir. Fakat yıllık 

bölgenin yağış rejimi dikkate alınarak bu bölgelerde yeraltı suyu ölçümleri yapılması bölgede 

yeraltı suyunun dinamik seviyesinin tespiti önerilir. Özellikle “Jet Kolon”, “Enjeksiyon”, “Fore 

Kazık” gibi temel seçimlerinde güçlendirici sistemler kullanılmalıdır. Rölatif sıkılık ve sıvılaşma 

ilişkisi detaylı incelenmelidir. Rölatif sıkılık ile sıvılaşma ilişkisinin, zemin cinslerine göre 
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incelenmesi gereklidir. Bölgedeki tüm yapılar için temel seçimlerinin sıvılaşma görülecek zemin 

derinliklerine göre belirlenmesi gereklidir.  

Çalışmanın diğer bir aşaması farklı bir yöntemle sıvılaşma riskinin tespit edilmesi 

olmuştur. ÇKVY olan AHP yöntemi ile sıvılaşma duyarlılığı belirlenmiştir. Bunun için sıvılaşmayı 

etkileyen birçok faktör olmasına rağmen çalışmaya özgün kullanılan birinci etkin yer altı suyu 

ikinci en etkin zemin ve diğer bir etki ise faya uzaklık kriteri olmuştur. AHP’den elde edilen sonuç 

haritası CBS tekniğinde görselleştirilmiş ve üç katman haritası birleştirilmiş CBS tekniği ile 

görselleştirilmiştir. Ortaya çıkan sonuç aslında jeoteknik verilerle elde edilen sıvılaşma 

haritasındaki alanlar AHP ile elde edilen sonuç haritası özdeşleşmiştir. Çalışma alanının suya 

doygun ve yer altı suyunun yüzeye yakın olduğu yerlerde en düşük kriter değerinde olduğundan 

sıvılaşacak alanlar olarak hesaplanmıştır.  Aynı şekilde zemin kriteri açısından bakıldığında 

sıvılaşma riski düşük değerlendirilen kil grubu zeminlere ait sondaj kuyularında sıvılaşma 

gözlemlenmemiştir. Özellikle haritanın genelinde sahile yakın alanlar sıvılaşacak alanlar olarak 

hesaplanmıştır. 
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Ek 2. İki No.lu Deprem senaryosuna göre sıvılaşma sonuçları 
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Ek 3- Sismik Tehlike Haritası Detay Raporu 
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Ek 3’ün devamı. 
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Ek 3’ün devamı. 
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Ek 3’ün devamı. 
 

 



Serdar Erdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

185 
 

Ek 3’ün devamı. 
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