- 27 E10) – AVCILAR İLÇESİ (İSTANBUL) JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR
BÖLÜM.1.
1.AVCILARDAKİ MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARININ AMACI
17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi İzmit yakınlarında 17km. derinlikte meydana
gelmiştir. Magnitüd değeri 7.4 olarak saptanmıştır. 17.000 den fazla kişi hayatını
kaybetmiş ve zarar 30 Milyar dolar olmuştur. Depremin merkezinden yaklaşık 100 km
uzaklıkta Avcılar yerleşim yeri depremden en fazla etkilenen alanlardan biridir(Tablo-1).
Afet İşleri Genel Müdürlüğü (Deprem Araştırma Daire Başkanlığı ) ve Avcılar
Belediyesi arasında Avcılar yerleşim yerinin 17 Ağustos 1999 depreminden neden daha
fazla etkilendiği konusunda hayati öneme haiz bir araştırma programı başlatılmıştır.
Mikrobölgelendirme çalışmaları; Avcılar Belediyesinde 4 yerbilimcinin, İstanbul
Üniversitesi’nden 2 öğretim görevlisinin ve ayrıca İstanbul Üniversitesi’nden 7 stajyer
öğrencinin, Deprem Araştırma Dairesinden 8 yerbilimcinin, Avcılar Belediyesi ve Afet
İşleri Genel Müdürlüğü’nün sürekli destek ve yardımlarıyla Nisan 2000’den günümüze
kadar kesintisiz sürdürülmüştür.
Depremdeki hasar modellerinin belirlenmesiyle zayıf noktalar çıkartılabilmekte
böylece gelecekteki depremlerde zarar en aza indirilebilmektedir. En etkili yöntemler;
uygun arazi kullanımı planlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,binaların ve diğer
yapıların hasar görülebilirliğinin saptanmasıdır. Mikrobölgeleme deprem tehlikesine
uygun olarak yapılan bina düzenlemeleridir. Tablo 1’de gösterilen yapısal hasarların
yüksek olduğu kesimlerde mikrobölgeleme çalışmaları yoğunlaştırılarak yıkıma neden
olan kritik zemin taşıma güçleri, korezyon durumu, zemin büyütmeleri ve zemin hakim
peryodları gibi önemli parametreler elde edilmiştir.
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TABLO-1
26.1.2000 TARİH SAAT:12:30 İTİBARİYLA BAYINDIRLIKÇA KONTROL EDİLEN BİNA
SONUÇLARI

YIKIK
AZ
HASARLI
ORTA
HASARLI
ÇOK
HASARLI

8

146

-

-

2

791

7280

893

4

517

5721

1069

6

126

1342

1484

14600

TOPLAM
HASARSIZ :

231
2237

940
NÜFUS

YIKIK:
AZ HASARLI:
ORTA HASARLI:
ÇOK HASARLI:
TOPLAM:

28
1064
491
455
3094

GÜMÜŞPALA:
23491
ÜNİVERSİTE:
11267
TAHTAKALE:
14310
FİRUZKÖY:
31523
DENİZKÖŞKLER: 34533
M.KEMALPAŞA:
24058
CİHANGİR:
33920
MERKEZ:
26065
AMBARLI:
32632
ÖZEL SAYIM:
3314
TOPLAM:
235113

ÖLÜ SAYISI:...............................................................................................274
YARALI SAYISI:.........................................................................................700
YIKILAN BİNA SAYISI:................................................................................ 28
AĞIR HASARLI OLDUĞU İÇİN SONRADAN YIKILAN BİNA:...................146
AĞIR HASARLI OLDUĞU İÇİN YIKILACAK BİNA SAYISI:........................ 28
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BÖLÜM.2
2.İSTATİSTİKİ BİLGİLER
Jeofizik yöntemlerle Avcılar’daki problemlerin çözümü konusunda Nisan 2000'de
arazi şartlarının düzelmesiyle birlikte mikrobölgeleme çalışmalarına başlanmıştır.
Kullanılan yöntemler sırasıyla;
1.Zemin hakim periyodunu bulmak için Avcılar ilçesinde 200 noktada mikrotremör
aleti ile ölçüm alındı. Bilindiği üzere bir deprem anında zeminde meydana gelen
hareketlerin spektrumu bir deprem olmadan öncede mikrotremör adını verdiğimiz bir
cihazla kolaylıkla belirlenmektedir. Böylece binaların yıkımına neden olan kesme
kuvvetlerinin hangi katlarda daha etkili olabileceği belirlenerek Jeolojik harita üzerine
işlenmiştir.
2.Rezistivite aletleri ile
•40 adet derin DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJLARI yapıldı ve yaklaşık olarakta
3500 m. elektrik sondajı tamamlandı.
•Wenner Sabit Elektrot ölçümleri ile 8-20 metre derinliklerdeki formasyonun
elektrik sondaj grafikleri çıkartılmıştır. Küçükçekmece Gölü’nden E5 Otoyolunu keserek
Marmara Denizi’ne doğru sokak aralarında belirlenen noktalarda sabit elektrod aralıklı
ölçümler gerçekleştirildi. Sadece Üniversite kampüs içerisinde derin rezistivite
sondajlarıyla Avcılar zemininin 250 m derinliklerine nüfuz edilerek buradaki jeolojik
yapıyı ortaya koymak için gerekli çalışmalar tamamlandı.
•Binaların oturdukları zeminlerin korozyon etkinliğinin aydınlatılması için ilk 5m
derinliklerdeki jeolojik birimlere ait eş rezistivite kontur haritası çizilerek sahadaki jeolojik
harita üzerindeki formasyonlarla ilişkileri araştırılmıştır.
•Sismik çalışmalar yapıldı ancak alette görülen teknik arızalar nedeni ile istenen
düzeyde ölçümler alınamadı. E-5 karayoluna yakın kısımlarda gürültünün daha az
olduğu yani trafiğe kapalı olduğu nüfus

sayım gününde sismik yansıma çalışmaları

yapılmış ve halen üniversite kampüs alanına doğru profiller atılmaya çalışılmaktadır. Bu
sismik çalışmaların önemi; sabit elektrodlu rezistivite ölçümleri sırasında belirlenen bir
fay kırığının muhtemelen Üniversite sahası içerisinden geçtiği düşünüldüğünden bunun

1-3

bir defada sismik yöntemlerle (yansıma ve kırılma) detaylı araştırılmasıdır. Fakat
elimizdeki aletlerin yetersizliğinden dolayı bu çalışmalara ara verilmiştir. Avcılar
Belediyesi ve Belirti firması arasında imzalanan ayrı bir protokolle bölgenin sismik
kırılma ve yansıma araştırması yapılmıştır. Belirti firmasının yapmış olduğu sismik
çalışmalarla ilgili sonuçlar bu raporda mikrobölgeleme amaçlı olarak tarafımızdan
yeniden kullanılmıştır. Bu çalışmalar sırasında daha önce Avcılar'a yakın bir bölgede
elde edilmiş olan sismik P ve S dalgalarıyla SPT test sonuçlarından elde edilen N darbe
adedi arasındaki ilişkiler, Avcılar için elde edilmiş olan P ve S dalga hızlarıyla mukayese
edilmiştir. Bu çalışmalar sonunda da Avcılar'ın sıvılaşma potansiyeli ve Avcılar'ın
zeminini oluşturan jeolojik birimlerin çok yumuşak - sert arasındaki konumları
belirlenmiştir.
•Konik penetrometre ile Avcılar zeminini oluşturan birimlerin taşıma güçleri
hesaplandı. Toplam 196 m. derinliğinde konik penetrometre sondajı tamamlandı. Zemin
taşıma güçlerinin yüzeyden itibaren derinlikle nasıl değiştiğini ortaya koyarken; çeşitli
noktalarda alınan darbe adedi - derinlik grafiklerinden binaların hasarsız, hasarlı ve yıkık
durumlarına göre durumları değerlendirildi.
•Marmara Denizi etrafında Afet İşleri Genel Müdürlüğü-Thoku Üniversitesi ODTÜ işbirliği ile yürütülen ‘’trench’’ (hendek açılarak tsunamiye neden olan deprem
yıllarının çok hassas C14 yöntemleriyle bulunması) çalışmaları yapıldı.
•Texas ve Utah Üniversiteleri ile Türkiye'de ilk defa SASW sismik refraksiyon
çalışmaları yapılmıştır. Bu araştırmalar Bolu ile Ambarlı arasında depremden etkilenen
bütün yerleşim sahalarında tamamlanmıştır.
•Kuvvetli yer hareketleri ölçümleri programımız içerisine alındı. Avcılar Belediyesi
ile Kandilli Rasathanesi arasındaki protokol çerçevesinde bölgeye 10 adet kuvvetli yer
hareketi istasyonu kurulmuş ve bu şekilde Avcılar bölgesinde beklenen zemin
büyütmesinin meydana gelen depremler anında ne kadar arttığı bu yöntemle
araştırılmaktadır. Bu araştırmayla birlikte yukarıdaki 2 araştırma sonuçları daha uzun
süreceği açısından raporumuzun bu bölümünde yer almamaktadır. Dr. Iwasaki
tarafından Kobe Depremi'yle ilgili olarak bize verilen araştırma süresi 5+2 yıl olarak
öngörülmektedir.Bu nedenle daha sonrada izah edileceği gibi araştırmalarımızın önemli
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bir bölümü hayati öneme haiz bazı paremetrelerin bulunmasını takiben hazırlanacak
yeni bir raporla mümkün görülmektedir.
Sonuç olarak; çok disiplinli bir araştırma programının Avcılar’a uygulanmasını
sürdürdüğümüz bugünlerde yeni bitirilmiş olan Jeolojik harita üzerine elde edilen jeofizik
parametrelerin işlenmesi tamamlanmıştır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta bu
haritanın seyrek aralıklı açılmış sondajlarla ortaya konulduğundan Avcılar'da daha
dikkatli bir mikrobölgeleme çalışmasını takiben Belirti firması tarafından hazırlanmış
jeolojik haritada görülen Kil - Kireçtaşı kontaklarının dikkatlice ortaya konması
gerekmektedir. Zira meydana gelen yapısal hasar ve can kayıpları Litolojik özellikleri bir
noktadan diğerine oldukça fazla değişen Kil (CL) - Silt (ML) ve Yağlı Kil (CH)
formasyonları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yapılan jeofizik araştırmalar günümüzde
arkeometrede başarıyla kullanılmakta olan ve gömülü jeolojik birimlerin (Granit,
Kireçtaşı, Fay zonu ve daykların) ortaya konmasında oldukça etkili rezistivite
yöntemidir(Ref 23).
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BÖLÜM.3.
3.MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI
Türkiye’de mikrobölgeleme çalışmaları 1966 yılında meydana gelen Varto
Depremi ile hız kazanmıştır. Varto depremini takiben İmar İskan Bakanlığı bünyesindeki
Deprem Araştırma Enstitüsü Japon Hükümetinin yardımlarıyla Jeoteknik araştırmalara
1968 yılında başlamıştır. Japon hükümetince ülkemize gönderilen Prof. Sakai kendi
geliştirmiş olduğu aleti Bakanlığa hibe ederek Jeoteknik araştırmalara başlamıştır.
Sakai, geliştirmiş olduğu dinamik penetrometresiyle yaklaşık 10 m derinlik için sürekli
darbe adedi - derinlik ilişkilerini geliştirerek yaklaşık 5000 test yaparak zeminlerin taşıma
güçleri, hakim periyodları gibi önemli parametreleri belirlemiştir. Prof.Sakai tarafından
geliştirilen bu alet daha sonra çeşitli deprem bölgelerinde zemin parametrelerinin
bulunmasında

kullanılmıştır.

Bu

aletin

benzeri

MTA

ve

Süleyman

Demirel

Üniversitesi’nce yaptırılarak birçok projelerde kullanılmıştır. Bölüm 6’da sismik dalga
hızları ve darbe adetleri arasındaki ilişkiler ve bunun yanısıra hasarsız, hasarlı ve yıkık
binaların karakteristik “N “ değerleri derinliğin fonksiyonu olarak belirlenmiştir. İstanbul
bölgesinde 1983 yılında Deprem Araştırma Dairemiz tarafından Bayrampaşa Hal
Binaları zemininde “SPT” - Sismik S dalga hızı arasındaki ilişkiler geliştirilmiş, bu ilişkiler
çerçevesinde bu sahaya çok yakın olan Avcılar yerleşim yerinde zeminlerin davranış
biçimleri araştırılmıştır. Bu tarz çalışmalar dünyanın çeşitli yerlerinde zeminlerin
sıvılaşma potansiyellerinin ve sıkılık durumlarının ortaya konmasında başarıyla
kullanılmaktadır. Benzer çalışmalar yurdumuzda İzmir-Foça, İzmir-Merkez, Sapanca,
Eğridir, ODTÜ gibi birçok bölgelerde yapılmış kumlu ve çakıllı zeminler için;
Vs=77.7 N 0.447
ilişkisi bulunmuştur. Bu çalışmaların sonucunda zeminlerin muhtemel bir depremde ne
ölçüde etkilenecekleri belirlenmiştir. Profesör Sakai Japonya’da

yapmış olduğu geniş

çaplı bir araştırma sonucunda:
Vs=α N 0.5 ifadesi elde edilmiştir. Gerek Japonya ve gerekse Avrupa’da birçok bilim
adamı geniş çaplı araştırmalar yapmaktadırlar.
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BÖLÜM. 4
4.1900 ÖNCESİ İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE HASAR YAPICI DEPREMLER
Bu bölümde son

2000 yılda İstanbul ve yakın civarında oluşan yıkıcı depremlerin

Osmanlıca, Sırpca, İngilizce, Almanca ve Ermenice kaynaklardan derlenerek tarih
sırasına göre incelenmiştir. Özellikle kuzey Marmara kesimini etkisi altına alan bu
depremler günümüzde henüz oluşmuş değildir.Günümüzde özellikle Avcılar'ın batısında
AMBARLI DOLUM TESİSLERİ 'nin bulunduğu kesimlerde oluşabilecek örneğin 22
Mayıs ve 5 Ağustos 1766 veya 1894(Bkz Bölüm 5) depremlerine eş değer büyüklükte
bir deprem etkinliği (Bölüm-10 ) büyük çapta yangınlara neden olabilir. Özellikle 14
Aralık 557 depremi, o yıllarda yerleşim yerlerinin yoğun olduğu Küçükçekmece Gölü'nün
batı kesiminde büyük yapısal hasarları oluşturduğu biliniyor.Bu yöreler şu anda, Paşaeli
piknik alanı heyelan sahasınıda içine alan ve Firuz köyün doğusunu kaplayan geniş bir
saha tariflenmektedir.
M.S. 32 DEPREMİ: Bithynia kenti bir depremle sarsılmıştır. (NİCAEA) İznik'teki evlerin
bir çoğu tamanen yıkılmıştır. Meydana gelen şok Atina'da ? da hissedilmiştir. (Ref 1)
M.S. 69 DEPREMİ: Bithynia'nın başkenti olan Nicomedia (İzmit) çok büyük bir depremle
yıkılmış olmalıdır. Zira Roma'daki Hazine Bakanlığı tarafından sağlanmış olan yardımlar
şehrin yeniden inşasında kullanıldığı gibi hayatta kalan insanlar içinde bir yardım olarak
kullanılmıştır(Ref 1).
M.S. 93 DEPREMİ:

Çanakkale Boğazı ve Trakya 'da ve boğazın kuzey kısmında

meydana gelen bir deprem olarak bilinmektedir. Ref. 15’e göre bu deprem çok şiddetli
olmalıydı.
M.S.121 DEPREMİ: Bithynia'daki en önemli deprem olup Nicomedia (İzmit) ve İznik
yöresinin büyük bir kısmını tamamen yok etmiştir. Her iki şehir halkı tarafından yapılmış
olan yardımlarla yeniden inşa edilmiştir(Ref 1).
10 KASIM M.S. 123 DEPREMİ: Hellespont vilayetinin başkenti olan CYZİCUS (Erdek'in
kuzeyi ) çok büyük bir depremle yıkılmıştır. İmparatorluğun yardımlarıyla yeniden
yapılanma tamamlanmıştır(Ref 1).
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M.S. 128 DEPREMİ: Bithynia'daki en önemli deprem olup AORİA, NİCOMEDİA ve öteki
vilayetlerle birlikte tamamen yıkılmıştır(Ref 1).
M.S. 155 DEPREMİ: HELLESPONT VE BİTHYNİA vilayetlerinde meydana gelen büyük
bir depremdir. Cyzicus (Erdek ) diğer yerleşim yerleriyle birlikte tamamen yok olmuştur.
HELLESPONT'un iç kısımları önemli geniş çaplı deformasyonlar göstermiştir. Bu
deprem Bithynia'nın tamamı içerisinde hissedilmiş İzmir'de ve Efes'de büyük panik
yaratmıştır. Roma'nın mali desteğiyle Cyzius tarafından Roma'dan temin edilen parayla
şehir yeniden restore edilmiştir(Ref 1).
M.S. 3 MAYIS 181:

İzmit ve buna ilave olarak Mudurnu (?) ve Sakarya Nehri

(SANGANOS) civarı büyük bir depremle yıkılmıştır.Roma İmparatorluğu şehirlerin
yeniden inşası için parasal kaynak temin etmiştir(Ref 1).
M.S. 269 DEPREMİ: Bithynia'nın başkenti olan İzmit'ten Gebze ve Sakarya Nehrine
kadar olan sahayı tamamen yerlebir eden büyük bir deprem olmuştur. Bazı sahalarda
yeryüzünde çatlaklar oluşmuş deniz suyunun kıyıları işgal ettiği görülmüştür. İzmit kenti
hükümetin yardımlarıyla yeniden restore edilmiştir(Ref 1).
24 AĞUSTOS 358 DEPREMİ: Bithynia, İzmit ve civarını tamamen yok eden bunun yanı
sıra 2 vali yardımcısı, 2 Piskopos şehirde bulundukları sırada deprem sırasında
ölmüştür. İznik, İstanbul, Marmara Ereğli'si ve buna bağlı olarak birçok yerleşim sahası
depremden geniş çapta etkilenmiş heyelanlar yeryüzünde önemli deformasyonlar ve
tsunami İzmit yöresinde etkili olmuştur. Ön Asya ve Makedonya'da hissedilmiştir(Ref 1).
2 ARALIK 362 DEPREMİ: İzmit şehri tamamen yıkılmış ve şehrin en iyi sahalarıda
yıkılan

alanlar

içerisindedir.

Su

kaynaklarının

deprem

sonrasında

kurudukları

gözlenmiştir(Ref 1).
11 EKİM 368 DEPREMİ : Bithynia'daki İznik'te meydana gelen ve tamamen yıkılmasına
neden olan bir depremdir. Meydana gelen şok muhtemelen İznik'in yakınında
olmasından dolayı diğer yerleşim yerlerine etkili olmadığı görülmektedir(Ref 1).
KASIM 368 DEPREMİ : Mustafa Kemal Paşa'nın kuzeyindeki Germa'nin önemli bir
kısmını etkileyen bir depremdir. Muhtemelen bu depremin 11 Ekim 368 depreminin
kuvvetli artçı şokları olduğu düşünülmektedir(Ref 1).
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KASIM 394 DEPREMİ : İstanbul'un Avrupa yakasındaki yoğunlaşan bir deprem olarak
görülmektedir. Ancak tam anlamıyla etkili olduğu sahaların, belirlenmesi imkansızdır(Ref
1).
396 DEPREMİ : İstanbul ve yakın civarında meydana gelen bir deprem olup artçı
şoklarla devam etmiş ve halkın gece dışarıda açık sahalarda kalmasına neden olmuştur.
Başkentin dışındaki yerleşim yerlerinde ne ölçüde hasar olduğuna dair bir delil
bulunamamıştır(Ref 1).
HAZİRAN 402 DEPREMİ: İstanbul'da oldukça büyük hasara yol açan bir depremdir(Ref
1).
403 DEPREMİ : İstanbul'da kuvvetli olarak hissedilen bu deprem, artçı şokların devam
ettiği, diğer taraftan ana şokun İstanbul'dan oldukça uzakta meydana geldiği sanılan
depremdir(Ref 1).
1 NİSAN 407 DEPREMİ : Marmara içerisinde meydana gelen bir deprem olup Bakırköy
civarında

birçok

evin

yıkılmasına

neden

olmuştur.

Ayrıca

İstanbul

içerisinde

Kaenupolis'de depremden etkilenmiştir. Depremi takiben deniz dalgaları oluşmuştur.
Deprem merkezinin tam olarak ortaya konamamıştır. Ancak deniz içerisinde meydana
geldiği düşünülmektedir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde bu depremin etkili olmadığı
görülmüştür (Ref 1).
412 DEPREMİ : İstanbul'un şehir surlarında hasar meydana getiren bir deprem olduğu
bilinmektedir(Ref 1).
26 OCAK 446 DEPREMİ: Bu deprem İstanbul “Trodise” ve “Tetropylan” kapıları
arasında önemli hasarlar oluşturmuş, üç ay boyunca sarsıntılar devam etmiştir. Üst
merkezin diğer İstanbul depremlerinde olduğu gibi İzmit Körfezi Kuzey Marmara
Deprem Bölgesi ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir(Ref 1).
EYLÜL 478 DEPREMİ : İstanbul’da felaket 446 hareketinden daha şiddetli Theddose
heykeli devrilmiştir(Ref 1).
6 EYLÜL 543 DEPREMİ : Erdek tahrip olmuştur,toprakta yarıklar açılmış,denizde sismik
dalgalar oluşmuştur.Bandırma da hasar,İstanbul’da hafif hasarlar olmuştur (Ref 20).
16 AĞUSTOS 554 DEPREMİ : Bu yıkıcı deprem Nicomedia ( İzmit’in merkezi) yerleşim
sahasının, Costantina Polis ( İstanbul)’in surlarının, resmi binalar ve birçok evlerin
yıkılmasına neden olmuştur. Deprem sonrasında
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diğer şehirlerde de birçok insanın

öldüğü, denizin kabararak sahilleri işgal ettiği ve yaklaşık olarak 2 mil kadar içeri girdiği
ve gemilerin battığı bilinmektedir. Yıkıcı artçı şoklar uzunca bir süre devam etmiştir (Ref
1).
14 ARALIK 557 DEPREMİ : Bu yıkıcı deprem Kuzey Marmara sahillerini etkilemiştir.
İstanbul’da evler ve resmi binalar yerle bir olmuş,birçok insan ölmüştür. Bunların
arasında Consül’de vardır. Zarar şehrin surlarını da içine almıştır. Ayrıca birçok
sahalarda yıkımlar olmuştur. Yıkımın en etkin olduğu Küçükçekmece’nin batı kısmıdır.
Birtek evin dahi kalmadığı bu bölgede tarihsel anıtların yere battığı görülmüştür. Yıkım
ve tahribat çok geniş bir yapıya bürünmüştür. Bu sınırlar bilinmiyor. Zarar verici artçı
şoklar 10 gün süreyle devam etmiş halkın kamp sahalarında yaşamaları gerekmiştir.
(Ref 1).
715 DEPREMİ : İznik ile “Bithynie”’de bulunan başka şehirler harap olmuştur. İstanbul’un
üçte biri yıkılmıştır. Üst merkezi Gemlik Körfezindedir ( Ref 20).
732 DEPREMİ : İstanbul İren Kilisesi oldukça ağır hasar görmüş, Arkadyüs heykeli
devrilmiştir (Ref 20).
26 EKİM 740 DEPREMİ : İnsan ve malzeme açısından en büyük kaybın meydana
geldiği deprem, kilise, manastır, resmi binalar ve evlerin yıkılarak yerle bir olmasına
neden olmuştur. Trakya ve Bithynie yerleşim sahaları yıkılmıştır. Özellikle İzmit
Karamürsel

ve İznik’te öylesine zarar olmuştur ki restorasyon çalışmalarına ihtiyaç

duyulmuştur. Deniz karadan çekilerek daimi olarak sahil şeridini değiştirecek biçimde bir
durum arz etmişti. Deprem İstanbul şehrinin surlarını önemli ölçüde tahrip etmiştir. Artçı
şoklar yaklaşık 1 yıl devam etmiş zararın çok geniş çaplı olması nedeniyle imparatorluk
yeniden inşa için ilave vergi mecburiyetini getirmiştir (Ref1).
5 MAYIS 824 DEPREMİ : Barbaros ve Marmara Ereğli’si Surlarını yıkan deprem olarak
bilinmektedir. Bu deprem İstanbul’da hissedilmiştir ( Ref 1).
10 NİSAN 861 DEPREMİ : Birçok öncü şoku yaşatan kuvvetli bir depremdir. Episantr
alanı şehir merkezinden uzakta bir mesafede yer aldığı bilinmektedir. Bu deprem
sonucunda nehir ve su kaynakları kurumuş İstanbul’da bir çok ev, resmi binalar bir kısım
surlar zarar görmüştür. Artçı şoklar 40 gün devam etmiştir ( Ref1).
9OCAK 869 DEPREMİ : İstanbul’a önemli ölçüde zarar veren bir depremdir. Birçok
insanın ölümüne neden olmuştur. Ayasofya’nın katedral kısmında kısmi bir çöküntüye
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neden olmustur. Bu deprem sırasında daha önce 861 depremin zarar gören kilise
çökmüştür. Kilise ile birlikte ( Virgin at Sigma) deprem sırasında çökerek insanların
ölümüne neden olmuştur. Sadece dört kişi kurtulmuştur. Artçı şoklar 40gün devam
etmiştir (Ref 1 ).
AĞUSTOS 925 DEPREMİ : Büyük ana deprem Trakya’da meydana gelmiş yeryüzünde
çok sayıda deformasyonlara neden olmuş bir çok ev ve kilise yıkılmıştır.Bu deprem
Athos’da bazı zararlar meydana getirmiştir (Ref 1).
2 EYLÜL 967 DEPREMİ: Honanas ve Paphlagonia eyaletlerinde birçok köy yok olmuş
Bolu tamamen yıkılmış, İstanbulda çok şidetli hissedilmiş ama zarar getirmemiştir (Ref
1).
25 OCAK 989 DEPREMİ: Marmara’nın doğusundaki yerleşim sahalarında ve şehirlerde
özellikle Trakya ve çevresinde çok kuvvetli bir deprem olmuştur. İstanbul’da şehrin
surları zarar görmüş resmi binalar ve evler yıkılmış,İzmit’te de aynı hasarlar görülmüş ve
denizde tsunami dalgaları meydana gelmiştir (Ref 1).
9 MART 1011 DEPREMİ: Öncü şokların Ocak ayında geldiği bir depremdir .Byzantium
eyaletinde büyük hasarlara neden olmuş, İstanbul’da ev ve resmi binalar yıkılmıştır (Ref
1).
13 AĞUSTOS 1032 DEPREMİ: Marmara Denizinin Asya kısmında meydana gelen
depremle, su arkları ve binalar yıkılmış, İstanbul’da ise şehir surları zarar görmüştür (Ref
1).
18 ARALIK 1037 DEPREMİ: Kuzey Anadolu Fayı üzerinde büyük artçı şoklar meydana
getiren bir depremdir. Gerede ve İstanbul’da bazı zararlar meydana gelmiştir(Ref 1).
23 EYLÜL 1063 DEPREMİ: Marmara Denizi kuzey kesiminde çok şiddetli bir depremdir.
İstanbul ile Dardanelles arasında yer alan yerleşim sahalarında yıkıma neden olmuştur.
Şehrin surları ,su kanalları, kilise ve resmi binaları özellikle Trakya’nın güneyinde
Barbaros ve Tekirdağ civarında büyük yıkımlara neden olmuştur. Deprem İznik ve
civarındaki kilise duvarlarında da etkili olmuştur. İstanbul’da birkaç resmi bina zarar
görmüş ve yıkılmıştır. Artçı şoklar İstanbul’da hissedilmiş ve iki yıl sürmüştür. Çok
kuvvetle muhtemeldir ki şok Marmara sahillerinden açıktadır.
1 HAZİRAN 1296 DEPREMİ : İstanbul’da önemli ölçüde zarar meydana getiren bir
depremdir. Özellikle eski binalar zarar görmüş,resmi binalar ve askıda bulunan yapılar
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ve şehir surları bu depremde etkilenmiştir. Depremi takiben birkaç gün içinde meydana
gelen artçı şoklar İstanbul’da Asya kısmını daha çok etkilemiştir. Bu depremi takiben
İmparator İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır (Ref 1).
1323 DEPREMİ : İstanbul’da meydana gelen bir deprem olup kilise ve tarihi yapıların
kolonları çok aşırı şekilde zarar görmüştür. Eldeki kaynaklar bunların hangileri olduğunu
göstermemektedir. Karacabey, Apollon köylerinin

bu depremde yıkılmış olduğu

söylenmektedir. Bu şokun Marmara’da sismik aktiviteyi başlattığı ve 12 Mayıs 1323’te
Lapodoani (Ulubat)’yi yıktığı bilinmektedir (Ref 1).
17
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görülmüş,depremin gürültüsünü takiben binalar ve şehir surları üzerinde önemli ölçüde
hasarlar meydana gelmiştir.
18 EKİM 1343 DEPREMİ : Marmara denizinin batı kısmında çok şiddetli artçı şoklar
oluşturmuş olan büyük bir depremdir. Trakya ve Gelibolu yarımadasında geniş çapta
hasara neden olmuştur. Yıkılan şehirler arasında Hoşköy, Mürefte ve büyük çapta hasar
alan Bolayır yerle bir olmuştur.İstanbul şehrinin surları ve ayrıca savunma amaçlı
kurulan kuleler hasar görmüştür. Artçı şoklar ana depremden ancak birkaç saat sonra
etkili olmuş ve bütün yörede en az bu kadar tahribe neden olmuştur. Bunu takibende
sismik dalgalar Tsunami meydana getirmiş, taşkınlıklara neden olmuş ve deniz 2.2 Km
kara içerisine ilerleyerek Trakya da mevcut yerleşim yerlerinde geniş çaplı zarar
meydana gelmiş ve artçı şoklar bir yıl devam etmiştir.
6 KASIM 1344 DEPREMİ : Bu deprem büyük magnitüdlü bir deprem olup Trakya’da ki
1343 depreminin artçı şokları ile ilişkili görülmektedir. Marmara denizi Gaziköyü
tamamen ortadan kaldıracak büyüklükte bir depremdir. Ayrıca bu deprem ile birlikte
Hoşköy, Marmara Adası, Ortaköy’ün uzun surları hasar görmüştür. Bu şokun İstanbul’da
kuvvetli bir şekilde hissedildiği tahmin edilmekte ve İstanbul surlarındaki hasarların bu
depremden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Artçı şoklar birkaç gün sürmştür (Ref 1).
19 MAYIS 1346 DEPREMİ : 1345 sonbahar ve 1346 ilkbaharında İstanbul’da yeni
deprem şokları hissedilmiştir. 19 Mayıs 1346 depreminde genellikle serbest tasarımlı
binalar ve Ayasofya kilisesinin doğu kısmı göçmüştür , bu depremin episantr noktasını
belirlemek mümkün olmamıştır (Ref 1).
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1MART 1354 DEPREMİ : Marmara denizinin kıyıları boyunca bütün yerleşim yerleri
yıkılmıştır. Tekirdağ’dan Hacıabat’a kadar hatta Gelibolu, Trakya’daki diğer yerleşim
yerlerinde can kayıplarına neden olmuştur. İstanbul’da evlerde ve surlarda ayrıca Trakya
ve Makedonya’daki, boğazlardaki yerleşim yerlerinde zarar meydana getirmiştir. Bu
depremde Gelibolu Yarımadası’ndaki şehir surları çökmüştür. Bu deprem Osmanlı
Ordularının Gelibolu’ya girip işgal etmesi için müsait bir ortam yaratmıştır (Ref 1).
6 AĞUSTOS 1384 DEPREMİ : Lesvos adasında ve Küçük Asya’nın yakınlarında yıkıcı
bir deprem. Adadaki bütün evler ve Mytili’ni kalesi çökmüştür. Bu arada ada yöneticisi
dahil olmak üzere birçok insan ölmüştür. Devam eden artçı ve önemli ölçüde gök
gürültüleri yıkımda büyük rol oynamıştır (Ref 1).
15 MART 1419 DEPREMİ : Bu deprem Rum bölümü olarak bilinen muhtemelen de
Kuzey Anadolu Fayı ile ilişkili ve marmara sahası dışında gelişmiş bir depremdir. Arapça
kaynakların verdiği bilgilerde çok büyük magnitütlü bir deprem olduğu bildirilmiştir. Bu
deprem İstanbul’dan uzak mesafelerde etkili olmuştur.
16 OCAK 1489 DEPREMİ : İstanbul’da birçok minarenin yıkımına ve birbirini takip eden
depremler olmuştur.Muhtemelen merkezi İstanbul’dan uzak bir yerde olduğu ve tahrip
ettiği yerler hakkında bir bilgiye sahip değiliz (Ref 1).
12 HAZİRAN 1542 DEPREMİ : Gelibolu – Edirne - İstanbul arasında büyük can kaybına
ve hasara neden olan bir Trakya depremi. İstanbul’da 1700 ev yıkılmış, 45000 kişi
ölmüştür. Avrupa kaynaklarından elde edilen bilgiye göre onlarca bin mertebesinde
olduğu belirtilmektedir. Her iki kaynak ile ilgili

delillerin olmaması can kayıplarının

abartılı olmasını doğurmuştur. Episantr sahası muhtemelen Marmara Denizi’nin kuzey
orta kesimleri olduğu düşünülmektedir. Selanik’te de bu deprem şiddetli bir şekilde
hissedilmiştir (Ref 1).
10 MAYIS 1556 DEPREMİ: İstanbul’da şiddetli bir deprem. Rosnna adlı bir şehrin tahrip
olduğu ve depremin şehrin 40 mil ötesinden duyulduğu söylentisi vardır (Ref 15, Ref 27)
1 EKİM 1567 DEPREMİ:

Sapanca bölgesi ve civarına etkili olan bir deprem.Depremin

etkisi Sapanca sınırlarını aşmış merkezden uzak yerlerdede hissedilmiştir. İzmit ve
İstanbul’da da hissedilmiş az hasara neden olmuştur ( Ref 27).
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1577 DEPREMİ : Karesi’deki deprem Balıkesir’deki evlerin yıkılmasına sebep olmuştur.
Balıkesir ve çevre bölgelerde toplam 40 kişi ölmüştür. Ana şokun Ege Denizi’nin
kıyılarında olduğu düşünülmüştür.
18 MAYIS 1625 DEPREMİ : İstanbul’da şiddetli deprem. Çok geniş bölgelerde
hissedilmiş. Manisa,Yunanistan, Ege Adaları, Athos ve Anadolu’da hissedilmiştir. Elde
edilen bilgiler bu depremin İstanbul’a yakın bir bölgede büyük magnütüdlü olduğunu
göstermektedir.
28 TEMMUZ 1648 DEPREMİ : Bu deprem İstanbul’daki camilerin minarelerinde, evlerde
hasara neden olmuştur. Depremin başka biryerde hissedilip hissedilmediğine dair bir
bilgi yoktur. Elde edilen bilgiler bu depremin episantrının İstanbula uzakta, muhtemelen
Transylvania’da büyük magnitüdlü bir deprem olduğunu göstermektedir .
17 ŞUBAT 1659 DEPREMİ : Osmanlı İmparatorluğu’nun batısında hissedilen büyük bir
depremdir. İstanbul’daki evlerde, eski yapılarda, Tekirdağ’da kiliselerde ve bacalarda
hasara neden olmuştur. Şok; Manisa’daki camilere bile etkili olmuş, hatta İzmir ve
Skiathos’da hissedilmiştir.Elde edilen bilgiler şokun Ege Denizi’nde meydana geldiğini
göstermektedir .
20 KASIM 1671 DEPREMİ : Bu depremin etkileri fazla bilinmemektedir.Tenedos (
Bozcaada ) adasında hemen hemen bütün evler, kiliseler yıkılmıştır. Lesvos adasının
kuzey bölgelerinde de hasar olmuş, Molivo kalesinin iç kesimlerinde yıkımlar olmuş.
Truvadaki Ligia’da kaynak suları kurumuş ve şok İzmir ve Ege adalarında hissedilmiştir.
Eğer bu sonraki hareketler ilk şokun sonuçlarıysa episantr Biga sahillerinde olmalıdır.
10 EYLÜL 1688 DEPREMİ : Deprem İstanbulda en fazla olmak üzere Stalimine, Mytilini,
Chiyos ve İzmir’de hissedilmiştir. Deprem daha çok iç kesimde etkili olmuştur. Şokun
Karesi civarlarında olduğu düşünülmektedir.
25 NİSAN 1689 DEPREMİ : Karadeniz sahillerinin batı kısımlarını, Anadolu’nun kuzey
batısının büyük bir kısmını etkileyen bir depremdir. İstanbul ve Edirne’de bir çok ev,
camiler ve kuleler bu şoktan etkilenmiş; ve İstanbul’da bazı evlerde yenileme çalışmaları
yapılmak zorunda kalmıştır. Episantr bölgesi Maritsa vadisi civarındadır.
11 HAZİRAN 1690 DEPREMİ: İstanbul’da hasara neden olan bir depremdir.
Yıkılmalardan dolayı 20 kişi ölmüş, Büyükçekmece’de bir minare yıkılmıştır. Diğer
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bölgelerden alınan bilgiler göstermektedir ki şokun episantrı denizden uzak bir
bölgededir. Artçı sarsıntılar birkaç gün boyunca hissedilmiştir.
2 HAZİRAN 1707 DEPREMİ: Bu deprem Seddül-bahr kalesinin bazı bölümlerini
yıkmıştır. İzmir’de şiddetli olmak üzere İstanbul’da da hissedilmiştir. Episantr
Dardanelles’in güneyindedir.
25 MAYIS 1719 DEPREMİ: Bu deprem Marmara Denizinin doğu kesiminde ön şokların
meydana getirdiği hasarla ortaya çıkan bir şoktur. İzmit Körfezi’nin çevresindeki şehir ve
köylerde Sevenit (Sapanca)’te, Düzce’nin uzaklarında yıkılmalara veya çok kötü
hasarlara neden olmuştur. Bu depremde 6000 (?) kişinin öldüğü söylenmektedir.
İstanbul’da ki evler, binalar, şehir surları, 40 camii, 27 kule kalıntı haline gelmiştir. Ayrıca
Akvıran, Çatalca, Çekmece, Heybeliada’da büyük hasarlar olmuştur. Edirne’de
hissedilmiş, Chios, İzmir, Athos, Thessaloniki’de hasarlara neden olmuştur. Artçı
sarsıntılar 1 ay kadar devam etmiştir (Ref 1).
10 TEMMUZ 1730 DEPREMİ : Bu depremde Evreşe kalesinin büyük bir bölümü hasar
görmüştür. En çok hasar Athos’tan İstanbul’a kadar olan yoldaki yerleşim birimlerinde ve
köylerde olmuştur. Episantr bölgesinin Muariz (Saros) körfezi’nden içerde olduğu tahmin
edilmektedir (Ref 27).
6 MART 1737 DEPREMİ : Biga bölgesinde olan büyük bir depremdir. Ezine ve Giaurköy
arasındaki köyleri tamamen yok ederek

çok büyük insan hayat kayıplarına neden

olmuştur. Giaurköy’ün merkezinde yerkabuğu açılmış ve kot farkı olmuştur. Bolavir
kalesi Sultanhisar, Seddül-bahr ve Bozcaada çok büyük hasarlar oluşmuştur. Athos ’da
İstanbul’da ve Thessaloniki’de şok şiddetle hissedilmiştir (Ref 27).
29 HAZİRAN 1752 DEPREMİ : Zerna (İbriktepe)’de meydana gelen bir depremdir.
Hafsa ve Hasköy’ü tamamen yokederek birçok insanın ölümüne neden olmuştur.
Edirne’de birçok resmi binayı ve evi yıkarak 100 civarı insanın ölümüne neden
olmuştur.Bunun yanında tüm minareler hasar görmüş kısmen yıkılmıştır ve kalenin bir
kısmı yıkılarak kalıntı haline gelmiştir. Evreşe (Kadıköy) ve Enez’de onarılabilir hafif
hasarların olduğu bilinmektedir. Bozcaada ve Molivo’da bu deprem nedeniyle oluştuğu
zannedilen kuyu taşmaları ve zemin sıvılaşmaları görülmüştür. Artçı şoklar 1yıldan fazla
sürmüştür (Ref 20).
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2 EYLÜL 1754 DEPREMİ : İzmit Körfezin’de olan bu depremle körfezin doğusunda yer
yarılmaları gözlenmiş ve 2000 insanın ölümüne neden olmuştur. Deprem Ereğli
fenerinde hasara neden olmuş ,İstanbul’da bazı evlerin yıkılmasıyla ana şok sırasında
ve haftalarca devam eden artçı şoklar sırasında 60 kadar insan ölmüştür . Marmara
denizinin güneyinde hiçbir hasar görülmemiştir. Episantır İzmit körfezi olmalıdır.
22 MAYIS 1766 DEPREMİ : Marmara Denizinin doğusunda yıkıcı bir depremdir.
Tekirdağ’dan İzmit’e kadar ; Marmara Denizinin güney sahili Mudanya’dan Karamürsel’e
kadar sahil şeridinde ağır hasara yol açmış, Gelibolu, Edirne, İzmit ve Bursa’da da çoğu
ev ve yüksek yapılara zarar verdiği rapor edilmiştir. İstanbul’da çok sayıda ev ve resmi
bina ağır hasar görmüş, raporlara göre 880 kişi hayatını kaybetmiştir.Yer altı su dağıtım
şebekesi hasar görmüş, İstanbul’un kuzeyinde Kağıthane semtinde ki baraj çökmüş,aynı
anda Sultanahmet civarında ki bir tünelin çökmesiyle birlikte toplam 4000 kişinin hayatını
kaybettiği rapor edilmiştir. Bu büyük deprem İstanbul Boğazı ve Mudanya Körfezinde
önemli oranda hasarlarla hissedilmiştir. Aydın, Atos, Selanik, Bulgaristan’da ve
Karadeniz’in batı kıyılarında hissedilmiştir. Artçı şokların verdiği zararlarla hasarlar
haftalarca oluşmaya devam etmiştir. Bu süreç bir yıl kadar daha devam etmiştir.
Depremin merkezinin Marmara kıyılarının iç taraflarında olduğu tahmin edilmektedir (Ref
1).
5 AĞUSTOS 1766 DEPREMİ : Marmara Denizinin batısı merkezli bu büyük deprem, 22
Mayıs depreminin sonucunda oluşmuş ve Silivri,Bozcaada arasında ki yerleşim
yerlerinin yıkılması sonucu çok fazla ölü kaydedilmiştir. Tekirdağ ve Gelibolu tamamen
yok olmuştur. Dardanel kalesi ve Evreşe civarında ki kaleleri hasar görmüştür. Hasarlar
Bursa, İstanbul, Edirne ve Biga’da fazlasıyla görülmüştür. Deprem etkisi ise Atos,
Selanik, Aydın, İzmir ve Balkanlar’da Karpat Dağları’nda hissedilmiştir. Hasar verici artçı
şoklar bir yıl boyunca devam etmiştir (Ref 1).
29 MAYIS 1776 DEPREMİ : Çok geniş çapta hissedilmiş fakat Gelibolu sahilinden
İstanbul’a kadar fazla etkili olmamıştır. 1766 yılının depremleriyle hasar görmüş

ve

onarılmış bina ve yapılarda tekrar bu depremde hasar görülmüştür. Büyük ihtimalle
deprem merkezi kıyı içindedir.
26 EYLÜL 1800 DEPREMİ : İstanbul’da bir dizi deprem sonucu bir tek resmi bina hasar
görmüştür.
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26 EKİM 1802 DEPREMİ : Transylvania’da meydana gelen büyük bir deprem
sonucunda İstanbul ve Edirne’de evler ve kapalı çarşılar hasar görmüştür. Bu depremin
merkezi çalışma sahasının dışında kalmıştır.
7 ŞUBAT 1809 DEPREMİ : Olası merkezi Dardenelles’in kıyılarına yakın bir yer olan bu
depremde,İstanbul’un Bozcaada’ya bakan kıyılarını tamamen harap olmuştur. Bu
depremin İmroz adasında da hasarlara yol açtığı ve Ege Denizindeki gemilerce ve İzmir
limanında güçlü bir şekilde hissedildiği bilinmektedir. Ayrıca istanbul ve Önasya’da da
hissedilmiştir.
8 ŞUBAT 1826 DEPREMİ : Muhtemelen depremin merkezi Karasi bölgesinin
batısındadır, oldukça büyük magnitütlü ve çok sayıda can kaybına neden olan bir
depremdir. Ezine’de de hasar ve can kaybı olmuştur. Bayramiç’te de aynı zamanlarda
hasarlar oluşmuş fakat detaylı bir bilgi yoktur. Bu deprem İstanbul,İzmir ve Athos’da da
şiddetlice hissedilmiştir.
11 EKİM 1845 DEPREMİ : Lesvos Adası ve Önasya sahili arası merkezli yıkıcı bir
depremdir. Ana şok ve onu izleyen artçı şoklar bir çok yerleşim yerine hasar verip doğal
su kaynaklarını kurutmuş ve kaya düşmelerine neden olmuştur. Bu deprem Chios, İzmir
ve Bolayır’da da fazlasıyla hissedilmiştir. İstanbul’da da hissedilmiştir.
19 NİSAN 1850 DEPREMİ : Hüdavendigar da meydana gelen yıkıcı bir depremdir.
Susurluk ile Ulubat arasında çok ağır hasarlara ve ağır can kaybına neden olmuştur.
Apolyont Gölü’nün yakınında zeminde çatlaklar oluşmuş ve zemin sıvılaşması
görülmüştür. Bu deprem Bursa’da ve Marmara Denizinin güney sahillerinde ki şehir
merkezlerinde az hasara neden olmuştur. İstanbul, Gelibolu ve İzmir’de de güçlü bir
şekilde hissedilmiştir.
28 ŞUBAT 1855 DEPREMİ : Hüdavendigar bölgesinde olan bu deprem; ana şoktan 15
dakika önce çok şiddetli bir öncüyle başlamıştır. Bursa ve Yenişehirden Çeltikçiye kadar
olan bölgede ki yerleşim yerlerini hemen hemen tümüyle yıkmıştır. Bursa’da bir çok
resmi bina, cami, kilise, 3300’e yakın ev ve dükkan ve bir çok ipek işleme atölyeleri
yıkıma uğramıştır. Yaklaşık 220 kişi ölmüştür. Şehirde ki 125 minarenin bazıları yıkılmış
bir çok büyük bina ve ahşap ev şoktan kurtulmasına rağmen çıkan yangında hepsi yok
olmuştur.Şok,en çok Bursa Kalesini vurmuştur. Apolyont gölü ve Mudanya’nın kuzeyi en
çok ölümün olduğu bölgedir. Depremden dolayı zeminde deformasyonlar, kaynak
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sularının kuruması ve kaya düşmelerine rastlanmıştır. Edirne , Balıkesir ve İstanbul’da
bazı eski binalar ve duvarlar yer yer çökmüştür. Gelibolu, Balıkesir ve Kütahya’da
minareler ,gözetleme kuleleri ve çitler yıkılmıştır.
11 NİSAN 1855 DEPREMİ : 28 Şubat depreminin en büyük artçı şokudur. Bursa’nın
kuzeyini ve Gemlik’ten Mudanya’ya kadar olan bölgeyi etkilemiştir. 140 kişinin ölümüne
neden olmuştur. Hükümet yeniden yapılanma için mali yardım almak zorunda kalmıştır.
Deprem Edirne, Lesvos, ve Aydın’da da güçlü hissedilmiştir.
17 EYLÜL 1857 DEPREMİ : Bursa’nın kuzeyinde yıkıcı bir deprem . Gemlik , Katırlı ve
İznik

arasındaki bölgelerde köyler tamamen yıkılmış ve Gemlik’de tersane hasara

uğramıştır. Bursa’da 30 tane ev yıkılmış ve birçok hasar olmuştur. Deprem Büyükdere
ve İzmit’te de hissedilmiştir.
21 AĞUSTOS 1859 DEPREMİ: Felaket yaratan bir depremdir. Çeşme, Atina, Ehalkis ve
Limni’de duyulmuştur. Birçok ev ve kilise çökmüştür. Yer yarılmaları, sarsıntı alanı çok
geniş olan bu depremde Anadolu, İstanbul, Kuzey’deki adalar, Makedonya ve Selanik’e
kadar olan bölgeler etkilenmiştir(Ref 15).
23 ARALIK 1875 DEPREMİ: İstanbul, Köstence Tukea’da saat 4’de meydana gelen bu
deprem İstanbul’da oldukça şiddetli olarak hissedilmiştir.

Bu arada Sulina, Tukea,

Köstence ve Varna’da sarsılmıştır (Ref 15).
1900-1999 Arası İstanbul ve Çevresinde Etkili Olan Depremler :
9 Ağustos 1912 DEPREMİ : Saros-Marmara depremi 20. yüzyıldaki en büyük Avrupa
Depremlerinden birisidir. Deprem Balkanlar’da da duyulmuştur. Deprem bölgesi, Trakya
havzasının kuzeydoğusunda Istıranca

masifinin kristalin kayaçları, batısında Rodop

masifi ve güneyinde Anadolu yakasında Premezoik yapılı Truva masifi ile çevrilidir.
Ganos ve Koru dağlarında Tersiyer’e ait gre-main ve marnogrelerin ardışık bulunduğu
fliş formasyonu yer alır. (Ateş ve Tabban 1976) Mihailoviç’e göre; 1912 depreminde
Trakya kesiminde binaların % 42,7’si yıkılmıştır.Trakya’da nüfusun % 42,1’i Anadolu’da
%12,8’i evsiz kalmıştır. Pınar ve Lahn’a göre; Mürefte ve Şarköy’de binaların %80’inin
yıkıldığı %20’sinin ise oturulamıyacak duruma geldiğini belirtmişlerdir. Öztin’e göre;
Bursa, Gelibolu ve Çanakkale’de önemli hasarlar, Tekirdağ’da deniz kenarlarındaki
Saliha Hatun Camii’si, Cenevizlilerden kalma saat kulesi yıkılmış ve evlerin duvarlarında
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çatlaklar oluşmuştur. Deprem İstanbul’da da hasara neden olmuştur. Ortaköy Camii’sinin
rıhtım kenarı duvarlarında ve minaresinde çatlaklar olmuştur. Unkapanı’nda bir bina 2’ye
ayrılmış. Beyoğlu , Topkapı ve Kasımpaşa’da bazı binaların duvarları yıkılmış ve camları
kırılmıştır. Mürefte ve Şarköy’ün köylerinde dağlar arasındaki vadilerde kırıklar olduğu
belirtmektedir. Bunlar 30-50 cm. genişliğinde, 20-30 m uzunluğundadır. Bunların
birtanesi çok dikkat çekicidir. Mürefte’ye bağlı Ormanlı ve Yenice köyleri arasında
Stelyenoz’un Dışbudak mevkiindeki tarlalarında yeralmaktadır. Bu kırığın boyu 400m. ,
genişliği 5m., derinliği 10m.’dir. Yöredeki tüm su kaynakları kurumuştur. Ambrayses ve
Finkel’e göre; depremde 50 km. boyunda normal faylanma karakterinde bir fay
oluşmuştur. Fayın önemli oranda doğrultu atımlı bileşeni vardır ve yer yer bu atım 3m.’ye
varmaktadır. Deniz, göl ve nehir kıyılarındaki tortul sahalarda sıvılaşma olayları
gözlenmiştir. Bu tür olayların 200 km. uzaklıklarda bile etkili olduğu anlaşılmaktadır(Ref
30).
2 MAYIS 1928 DEPREMİ : Gelibolu-Bolayır, Evrez, Kavak’ta hasar oluşmuş, Saros
körfezinden başlayarak Şarköy doğrultusuna uzanan 25 km. uzunlukta bir yarık
açılmıştır. İstanbul ve Edirne’de şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Üst merkezinin Saros
Körfezi’nden Kuzey Marmara çukurluklarına doğru uzanan faylarla ilgili olması
muhtemeldir (Ref 20).
4 OCAK 1935 DEPREMİ : Marmara adalarında ve Erdek’te yıkıcı bir depremdir. 3
şiddetli bir sarsıntı olmuş, İstanbul, Edirne, İzmit’te kuvvetlice duyulmuştur. Marmara
adasında, Güneydoğu, Çınarlı, Asmalı köyleri tamamıyla yıkılmıştır. Avşa Adasında
Türkeli köyünde 128 ev ile Yiğitler köyünde bütün evler yıkılmıştır. Paşalimanı arasındaki
Poyraz, Harmanlı köyleri tamamı ile,

Paşalimanı merkezi ile Balıklı köyü harap

olmuştur. Marmara adasındaki Çınarlı köyü karşısındaki Hayırsız adasının Narlı, Ocaklar
ve İlhan köylerinde evler yıkılmıştır. Marmara ve Avşar dolaylarında çeşmeler kurumuş,
deprem gürültü ile beraber duyulmuştur. Yalnız 5 ölü 30 yaralı tespit edilmiştir. Bu
depremlerin replikleri 7 Mart’a kadar sürmüştür. Şiddeti IX, magnitüdü 6-6.9 arasındadır
(Ref 20).
18 Mart 1953 DEPREMİ : Merkezi Yenice - Gönen olan deprem 30.000 km2’ lik bir
hasar ve tahribat alanı oluşturmuştur. 8000’den çok yapı yıkılmış yada ağır hasarla karşı
karşıya kalmıştır. Çanakkale yarımadası, Anadolu’nun kuzeybatı kesimi, Marmara il
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kuzey Ege arasında yer alan civar bölgeler depremden az yada çok etkilenmişlerdir.
Deprem Edirne, İstanbul, Adapazarı, Bursa, Balıkesir, Dikili, Foça ve Karaburun’da VI;
İzmir’de ise V ile IV şiddetinde hissedilmiştir.
18 HAZİRAN 1953 DEPREMİ: Bu depremin episantr bölgesinin küçük ancak hasarın
önemli olduğu bilinmektedir. Duvarlarda çaprazlama çatlaklar olmuş Sultan Camii ve
Muradiye Camii ile diğer bazı camilerin minareleri burkulma yaparak hasara
uğramışlardır. Hasar en çok Tunca ve Meriç nehrinin kavşağında tortul ve özellikle ince
kumlu zemin üzerindeki yapılardır. Bu depremde 57 ev yıkılmış 266 evde ağır hasar
görmüştür. Resmi binalar arasında ilkokul ve liselerde hasar çoktur. Büyük camiler, tortul
ve neojen üzerindedir ve önemli hasar görmüşlerdir. Selimiye Cami’sinin yaklaşık 34m
çapındaki büyük kubbesindeki daha önceden var olan ve çivilerle desteklenmiş 14 tane
ışınsal çatlak, bu deprem sırasında yerinden oynamıştır.

Lüleburgaz’da deprem

şiddetlice hissedilmiştir.
6 EKİM 1964 DEPREMİ: Manyas Gölü’nün güney tortul düzlüklerindeki ilçe
merkezlerinde ve köylerinde büyük hasara neden olan depremin kuvvetli bir ön sarsıntısı
vardır. Öncü şok ana şoktan 1 dakika 23 saniye önce olmuştur. Bu olay bölge
sakinlerinin dışarıya kaçmalarını sağlamış ve can kaybının daha fazla olmasını
önlemiştir. Sarsıntı İstanbul’da çok şiddetli, Trakya’nın bir çok yerinde şiddetli, Ankara,
Zonguldak, Muğla’da orta şiddette algılanmıştır. Deprem sahası Marmara Denizi
güneyinde Kapıdağ, Domuzdağ, Mudanya, Kazdağ ve Solarya Dağı bölgeleri arasında
kalan neojen ve daha genç alüvyon ovaları kapsamaktadır. Bu alan gnays, mikaşist,
detritik , paleozoik şistler ve yeryer mesazoik kireçtaşları ve volkaniklerle çevrelenmiştir.
Manyas, yüksek olmayan bir tepenin ve sağlam olan bir zemin üzerine kurulmuştur.
İlçede, hafif duvar çatlamaları ve az sayıda baca devrilmeleri olmuştur. Yapıların tümü
yığmadır. Yıkılma genellikle K-D yönündedir. Manyas Gölü’nün güneyinde ve göle birkaç
km uzaklıkta kumsal zemin üzerine kurulu Salur Köyü’nde hasar çok büyüktür. Tümü
kerpiçten yapılmış yapıların %99 u yıkılmış yada ağır hasara uğramıştır .
22 TEMMUZ 1967 DEPREMİ : Mudurnu vadisi depremin episantır, alanının Pontidler’in
yapısal bloğu üzerinde yer aldığını bilinmektedir. Blok metamorfiklerden oluşmuştur.
Genellikle diyorit, mikaşist, gnays ve anfibolit şistler yaygındır. 3 Mayıs 1035 ,18
Temmuz 1894,1897, Ekim 1902, 1935, 20 Haziran 1943 , 1 Şubat 1944 , 21 Kasım
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1952 ve 26 Mayıs 1957 de bölgede ağır hasar yapan depremler olmuş ve bunların
çoğunda yüzeyde fay izleri oluşmuştur. Yer hareketi büyük genlikli olmuştur. İlçede 900
ev ağır hasar görmüş, 148 yaralanmış, 43 kişide yaşamını yitirmiştir. Depremde oluşan
fay izi D-B yönünde konumlanmakta ve eğrisel bir geometri göstermektedir. Deprem
fayının daha çok zayıf ve düşük dirençli formasyonları kesip, bir ile üç metre arasındaki
genişlikte ve 50 km uzunlukta bir fay kuşağı oluşturduğu görülmektedir. Fay boyunca
ortalama yer değiştirme birkaç cm’ den 190 cm ‘ye kadar değişen sağ yönlü bir atım
göstermektedir. Yeryer 120 cm ‘ye varan düşey atımda

gözlenmiştir. Sol yönlü yer

değiştirmelerin olduğu yerler vardır. Bu yöndeki hareketlerin faylanma sırasında gelişen
ikincil hareketlerle ilgili olduğu beilirtilmiştir.
24 NİSAN 1988 DEPREMİ : Gece yarısında İstanbul’da panik yaratan şiddetli bir
depremdir. Kandilli Rasathanesi yetkililerine göre depremin üst merkezi İstanbul’a 70 km
uzaklıktadır. Bu depremin saat 4:30 da 3.1 büyüklüğünde bir artçı meydana geldiği ve
Çatalca’da hasar olduğu belirlenmiştir.
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BÖLÜM.5. KUZEY ANADOLU - DOĞU ANADOLU FAY HATLARI VE HELENİK YAYI
BOYUNCA EŞ ZAMANLI TARİHSEL YIKICI DEPREM ETKİNLİKLERİ
Şekil-5.1 ‘de son yüzyılda meydana gelen Magnitüdü 4,9 dan büyük depremlerin
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları boyunca eliptik sahalar içinde kümelendikleri
dikkati çekmektedir. Meydana gelen kırıklar örneğin 1939, 1943 ve 1944 elipslerin uzun
eksenleri istikametinde oluşmakta ayrıca maksimum kırık uzunluklarının elipslerin
merkezleri arasındaki mesafeye eş değer olduğu dikkati çekmektedir. Depremlerin eliptik
sahalar içerisinde yoğunlaştığını gösteren diğer örnekler Şekil-5.8 ‘de Japonya ve Şekil5.9’de İskandinav ülkeleri olarak gösterilebilir( Ref 17).
I-a) Kuzey Anadolu Fayı boyunca M.S 93 ve 127 yıkıcı depremleri,
I-b) Doğu Anadolu Fayı boyunca M.S 115 tarihsel deprem etkinlikleri:
1-a) Yukarıda ana hatlarıyla izah edilen son Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinde meydana gelen (1894-1944) aktivitelere benzer tarzda depremlerin Şekil5.6’den de görülebileceği gibi İstanbul-Adapazarı ve İzmit’i aynı anda yıkan tarihsel
dönem deprem etkinliğinin eldeki deprem kataloglarının ortaya koyduğu bilgiler ışığında
M.S 93 yılında başladığı düşünülmektedir. M.S 93 yılında

Çanakkale Boğazı ve

Trakya’da etkin olan bir depremdir.
I-b) Yaklaşık 22 yıl sonra Doğu Anadolu Fayı üzerinde büyük bir depremin
meydana geldiği S.Calvi 1941 yayınından görülmektedir.
“13 Aralık 115 tarihinde gece meydana gelen deprem, Antakya’da faciaya yol açarak
şehrin ¾’ünü yıkmış ve çok uzakta bulunan bazı şehirlerin hasar görmesine yol açmıştır.
Antakya’da 1600 kişi hayatını kaybetmiş olup, deprem Elea, Pitane (Çandarlı) ve
Myrina’da tahribat yapmıştır.Ayrıca meydana gelen Tsunami, İsrail’deki Yavne ve
Caesaria şehirlerinde etkili olmuştur.Deprem, Rodos’a kadar büyük bir alanda
hissedilmiş olup toplam 260000 can kaybı olduğu söylenmektedir(Ref 15.” Bu
depremden 12 yıl sonra M.S 127 yılında Erzincan, Niksar ve Nikopolis’in tamamen
yıkıldığı kaydedilmiştir. Ancak tarihsel verilerin eksikliği nedeniyle 1943 ve 1944
yıllarındaki aktivitenin benzerlerinin M.S 127 depremini takiben hangi yıllarda olduğu
bilinememektedir. Ancak bu çalışmalar sırasında geliştirilen “Linear-Elastic Fracture-
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Mechanics” veya doğrusal-elastik-kırılma mekaniği parametreleri kullanılarak tarihsel
depremlerin oluşmuş olduğu yıllar tahmin edilebilmektedir. Bu yöntemle hesaplanmış
olan deprem yılları sırasıyla M.S 141 ve 143 olarak elde edilmiştir. Bu son iki deprem
1943 ve 1944 yıllarında meydana gelmiş depremlere eşdeğer depremlerdir.(Şekil 10.19)
II-a) Kuzey Anadolu Fayı boyunca M.S 447 ,478 ve 499 yıkıcı depremleri,
II-b) Doğu Anadolu Fayı boyunca M.S 457-458 tarihsel deprem etkinlikleri:
II-a) 26 Ocak ayında zarar verici bir sarsıntıyla başlayan ML=7.5 olan (B.M) M.S
447 depremi

6 Kasım günü İstanbul,Adapazarı ve İzmit yörelerini etkilemiş ve bu

yıkıcı deprem Marmara Denizi’nde geniş çapta etkili olmuştur (Şekil-5.5).
“Thrasien, Troas, Bithynia, Phrygıa ve İstanbul civarında çok yaygın ve şiddetli bir
depremdir. Bu deprem yukarıda sayılan yerleşim sahalarında ve hepsinden de önemlisi
İstanbul’da hissedilmiştir. Pekçok ölünün meydana geldiği bu deprem Antakya’da,
Mısır’da ve Kudüs’te de hissedilmiştir.
Bunun

dışında

şehirde

de

hasar

meydana

gelmiştir.

Ayrıca

bu

deprem

Trakya,GeliboluYarımadası,Kestanbol(Meyandria,Troas),Çanakkale,Antakya,Bithynia ve
her iki Phrygıa’da(Marmara’nın güney kıyısı ve Kütahya Dinar bölgesinde) felaket
derecesinde etkili olmuştur. İstanbul’da yeniden inşa edilen 96 kulenin 57’si yıkılmıştır.
26 Ocak tarihinde meydana gelen ilk öncü zarar verici deprem yeryüzünde kırıklar
bırakmış ve bunu takiben 6 Kasım 447 tarihinde meydana gelen deprem heyelanların
tetiklenmesine neden olmuştur. Bu şok nedeniyle denizde tsunami meydana gelmiş ve
aylarca süren artçı şoklarla devam etmiştir.”(Ref 15).
11 yıl sonra M.S 458 tarihinde benzer şekilde Doğu Anadolu Fayı üzerinde yıkıcı
bir deprem meydana gelmiştir.
“M.S 457- 458 Kuzey Suriye veya Antakya Depremi:
Kuzey Suriye’de şiddetli bir deprem olarak bilinir. Antakya’da ağır hasar veren bu
depremde şehrin nehir adası üzerindeki kısmı tamamen yıkılmış ve Kuzey Suriye’de
önemli hasara yol açmıştır.”
''Doğrusal elastik kırılma yöntemi'' LEFM kullanılarak 458 depremini hazırlayan
kırık ilerlemeleri geriye dönük olarak araştırıldığında şu hususlar dikkati çekmektedir:
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İlk deprem yılı M.S. 52, 355, 433, 444, 449, 452 ve 455 yıllarını takiben 458
depremi LEFM yöntemi ile hesaplanmıştır. Tarihsel dönemdeki bu aktiviteler bu
yörelerde meydana gelen depremler şu şekilde gelişmişlerdir.
M.S. 53 Geniş bir alanda hissedilen bu deprem Suriye, Hieropolis (Mumbic)’te
ağır hasar meydana getirmiştir.
M.S. 334 Antakya, Ortadoğu depremi : Antakyada ve geniş bir alanı etkileyen
deprem Ortadoğu ve Suriye’de hissedilmiştir. Toplam 40 bin can kaybı olmuştur(Ref 15,
Ref 27).
M.S. 341 Antakya Depremi : Bu depremde Antakya yıkılmış 10 bin can kaybı
olmuştur. Artçı depremler büyük bir alanı etkilemiş depremde tüm doğu sallanmıştır.
M.S. 434 Suriye Depremi : Suriye’de meydana gelen şiddetli bir depremdir.
Yukarıdaki L.E.F.M. yöntemi ve gerçek tarihsel depremler incelendiğinde 355
olarak hesaplanan deprem yılı aynen 1822 yılındaki yıkıcı Antakya depremi gibi 334
yılında ki büyük depreme eşdeğer görünümdedir. Eğer bu yorum doğru ise 1872
Tsunami yaratan deprem gibi hesaplamalarla belirlenen 433 depremi de Tsunami
yaratmış olabilir.
25 Eylül 478 Trakya ve Kuzey Ege Depremi:

“Marmara Denizi’nin doğu

kesiminde meydana gelen kuvvetli yıkıcı deprem Karamürsel ve İzmit’i tamamen yerle
bir etmiş ve büyük can kaybına neden olmuştur. Bu depremi takiben 40 gün kadar
süren artçı şoklarla birlikte yıkıcı dalgalar oluşmuştur. İmparator, Kadıköy’e yerleşmek
isteyen

depremzedeleri

gemilerle

taşımıştır.

Deprem

Çanakkale

Boğazı’nda,

İstanköy’de,ve Reşadiye Yarımadası’nda (Knidos’ta) hissedilmiştir.” (Şekil 5.5)
1939 depremine eş değer büyüklükte bir sarsıntı Erzincan,Niksar ve Nikopolis’te
etkili olmuştur. 499 yılında meydana gelen bu depremi takiben,1943 ve1944
depremlerine eş değer büyüklükteki sarsıntıların L.E.F.M. yöntemiyle hesaplanarak M.S.
495 ve 497 olarak belirlenmiştir.
“Niksar ve Neopolis’de tahribat yapan M.S 499 depreminin tahribat alanı
Amasya’ya kadar uzanmaktadır. Bu deprem, Urfa’ya kadar olan tüm alanda
hissedilmiştir. ” Benzer olaylar 1939 Erzincan sırasında da yaşanmıştır.
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İstanbul-İzmit-Adapazarı depremi olarak bilinen 1894 ve 1509 depremleri gibi tsunami
yaratan büyük bir deprem 26 Ekim 989’da meydana gelmiştir.(Şekil 5.4)
“Yunanistan,Trakya ve İstanbul depremi olarak tanımlanan bu deprem bir
kuyruklu yıldızın görülmesinden birkaç gün sonra meydana gelmiştir. Birçok şehir ve
bölge harap olmuş, özellikle Trakya’da ve Bizans’ta büyük tahribat yapmıştır. Denizde
büyük dalgalar görülmüş(Tsunami) ve İstanbul’da birçok kilise çökmüştür”. Bu arada
Ayasofya Kilisesi de ortadan ikiye bölünerek tahrip olmuştur. Bu depremden sonra 1114
yılında Doğu Anadolu Fayı üzerinde de büyük bir deprem meydana gelmiştir (Ref 15,
Ref 27).
9 Mart 1010 Depremi: Öncü şokları Ocak ayında gelen bir depremdir.
Byzantium eyaletinde büyük hasarlara neden olmuş, İstanbul’da ev ve resmi binalar
yıkılmıştır (Ref 1).
Yukarıdaki örneklerde açıkça görüldüğü gibi İstanbul ve civarını etkileyen
depremlerle

ilgili

fay

kırıkları

genellikle

doğu-batı

istikametinde

gelişim

içindedir.İstanbul’u etkisi altına alan ve yukarıda geniş bir biçimde izah edilen M.S 93 ve
447 depremlerinin hemen arkasından Doğu Anadolu Fayı’nın önemli etkinlik gösterdiği
dikkati çekmektedir. Ancak M.S 989 depremini takiben benzer şekilde bir aktivitenin
görülmediği ancak M.S 859 ve 1114 depremlerinin kaydedildiği izlenmektedir. Kuzey
Anadolu ve Doğu Anadolu Fayları üzerinde görülen bu beklenmedik deprem etkinliğinin
nedeni henüz bilinmemekle beraber daha sonra izah edilecek olan Doğu Anadolu Fayı
üzerindeki tarihsel deprem aktiviteleri 1894-1912 yılları arasında izlenmektedir(Ref 13).
II-b) “1114/15 depremi: Maraş’ın yıkıldığı bilinmektedir. Şehir içinde muhtemelen 45000
insan ölmüş, bu depremde Samousat, Hasan, Musouer, Kessum ve Rabon yıkılmıştır.
Urfa’da 13 kule ve sur yıkılmıştır.” Bu depremin tarihi Abdalyan ve Hoff’a göre 1115
olabilir (Ref 15, ref 26). Haçlılar döneminde 1115 yılındaki depremde Antakya kenti
tamamıyla tahrip olmuştur.
Erzincan ve onu takip eden depremler sırasıyla 1035,1045 ve1050 yılları olarak
belirlenmiştir.
İstanbul-İzmit-Adapazarı yörelerini 1894 depremine benzer tarzda etkileyen 1509
depremi ise tsunami yaratarak büyük tahribata neden olmuştur. Yaklaşık 4 yıl sonra
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Doğu Anadolu Fayı üzerinde oldukça yıkıcı bir deprem etkinliğini göstermiş ve bunu
takiben de 1661(7),18 Temmuz 1668 ,17-18 Ağustos 1668 yıllarında Kuzey Anadolu
Fayı aynı 1939,1943 ve 1944 depremlerine benzer tarzda yıkıcı depremlere sahne
olmuştur. 1894-1939 depremsellikleri Kuzey Anadolu Fayı boyunca 50 yılda
tamamlanmıştır. Burada ilgi çekici olan konu, 1894 depremini takiben Doğu Anadolu
Fayı üzerinde önemli bir depremin olmamış olmasıdır.
Ancak günümüzde yaşanan bu duruma daha önceleri M.S. 989 da Tsunami
yaratan büyük İstanbul depreminde de rastlanmıştır. Deprem yaklaşık 125 yıl gecikme
ile 1114 yılında Doğu Anadolu fayında meydana gelmiştir. Eğer 1894 yılından sonra aynı
miktarda gecikme sözkonusu olursa, Doğu Anadolu'yu etkisi altına alacak deprem yılı
(1894+125=2019)

civarında

bulunacaktır.

Yakın

düşündüğümüz bu depremin önceden bilinmesi için

bir

gelecekte

olabileceğini

tiltmetre ve ekstensometrenin

sürekli kayıtlarına gereksinme vardır. Ne yazık ki Türkiye için hayati önem taşıyan bu
sahalardaki Karakaya, Keban baraj sahaları büyük risk altındadır ve deprem ön tahmini
ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamaktadır.
III-a) 1045 Depremi: Erzincan şehri, bütün Egueguityotz ile birlikte sallanmış ve
Erzincan tekrar tahrip olmuştur.. Abich’in

tasvirlerine göre birçok kilise, temellerine

kadar çökmüştür. Derin, birçok yarıklar oluşmuş ve bu yarıklara düşen insanların
çığlıkları günlerce duyulmuştur (Ref 15, ref 26).
IV-a) 10.7.1668

Kastamonu, Amasya, Niksar Depremi:

Kastamonu’da tahribat yapan bir depremdir. Tahribat alanı; Amasya, Niksar, Kayseri ve
Ankara’ya kadar uzanmıştır. Episantr, muhtemelen Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgili (Ref
15, Ref 27).Şekil.5.3.
IV-a) 18.8.1668

Kastamonu Depremi:

Kastamonu’da tahribat yapan bir depremdir. Sarsıntı alanı Ankara’ya kadar uzanmıştır
(Ref 27).Ref.17. 1668 depremi daha geniş olarak Ref( 17 )’de detaylı olarak
incelenmiştir.
Şekil 5.3’de İstanbul-İzmit-Adapazarı yerleşim yerlerini etkileyen ve yukarıdaki
1668 depreminden önce Doğu Anadolu fayında önemli bir sismik aktivite görülmektedir.
Osmanlı İmparatoru Sultan Selim’in Konya’ya vardiğı sırada Tarsus, Adana ve
Malatya’nın tamamen bir depremden yıkılmış olduğunu görmüştür. Bu depremden kısa

1-26

bir süre sonra Trakya bölgesini etkisi altına alan 1542 depremi meydana gelmiştir. Bu
depremin 1912 depremine eşdeğer olduğu düşünülmektedir. Aktivite 1939 depremine
benzer tarzda doğuya kaymış, 1661 veya 1667 yılında Erzincan’ı etkilemiştir. Bunu
takiben 1668 deprem dizileri bugünkü 1943 ve 1944 fay kırıkları üzerinde etkili
olmuşlardır. Şekil 5.2’de 1894 İstanbul - İzmit - Adapazarını aynı anda etkileyen büyük
bir deprem ve bunu takiben 1912 Saros Körfezi -Marmara denizi depremi meydana
gelmiştir. Aktivite doğuya kayarak büyük Erzincan depremini yüzeyde 300 km kırık
oluşturacak şekilde geliştirmiş ve bunu takiben 1943 ,1944 yılları sismik boşlukları
dolduran deprem yılları olarak görülmektedir. Şekil 5.7‘de geliştirilen L.E.F.M. tekniği ile
hesaplanan deprem yılları görülmektedir. Bu çalişma Helenik yayı boyunca da yapılmış
ve hesaplanan yıllar fay kırıkları üzerinde gösterilmişlerdir. Şekil 5.7 den görülebileceği
gibi L.E.F.M. yöntemi kullanılmak suretiyle gelecekte olabilecek büyük depremlerin
tarihleri (daha önceki 1894, 1912, 1939, 1943 ve 1944 depremlerine benzer tarzda)
2294, 2332, 2339, 2342, 2344 yılları olarak belirlenmiştir. Bunlar harita üzerinde şekil
5.7’de gösterilmektedir.
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Şekil 5.1 Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fayları boyunca kırık ilerlemeleri. (Kuran 1990)
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Şekil 5.2
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Şekil 5.3
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Şekil 5.4
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Şekil 5.5
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Şekil 5.6
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Şekil 5.7

Şekil 5.8 Japon Adaları boyunca Makro-sismik aktivite
yönünden yoğun eliptik zonlar.Ref (7,12)
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Şekil 5.9 İskandinav ülkelerinde Makro-Sismik yönden aktif eliptik plastik zonlar ve Simik boşluk

BÖLÜM 6. SAKAİ’NİN DİNAMİK KONİK PENETROMETRE ÖLÇÜM
SONUÇLARI(CPT)
1.Amaç
Esas olarak zeminlerin taşıma gücünün tespiti ve uygulama noktalarında yeraltı
suyu derinliğinin bulunmasına yönelik Konik Penetrasyon çalışmaları bölgedeki binaların
hasarsız, hasarlı ve yıkık 3 ayrı kategoriye bağlı olacak tarzda hazırlanmıştır. (Şekil
6.1.a)

Şekil 6.1.a
Bu noktaların seçilmesindeki amaç , litolojik seviyeleri gözlenen bir lokasyonla, yapılacak
Konik Penetrasyon Testinden elde edilecek N değerleri arasında bağlantılar
kurabilmektir.

Dolayısıyla

Konik

Penetrasyon

çalışmaları,

bölge

jeolojisinin

aydınlatılmasına yönelik indirekt bilgiler verebilmiştir. Ayrıca çimentolaşma, yoğunluk,
kesme direnci ve konsodilasyon konik penetrasyonla elde edilen N değerleri ile doğru
orantılı iken, su muhtevası ve permeabilite ile ters orantılıdır. Bu nedenle numerik
olmasa da N değerlerinin yardımı ile söz konusu değerlere daha doğru yaklaşımlar
yapılabilir. Sakai, geliştirdiği bu penetrometreyle elde edilen ortalama darbe adedi (N), S
Dalgası ilişkilerini geliştirerek 5000 test üzerinde Vs=α.N0.5 ilişkisini bulmuştur.
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Sakai;ayrıca ortalama N değeriyle kil ,silt ve kum için geliştirdiği grafiklerle S dalgasını
hesaplama imkanını bulmuştur.
Sakai daha sonra çeşitli derinlikler için elde ettiği S-dalga hızını Kanai’nin;
T

pp=4H1/vs1+4H2/Vs2+.....formülüne

koyarak zemin hakim titreşim periyodunu

hesaplamıştır.
Sakai bu formülü kullanırken S dalga hızının 500-700 m/sn olduğu “sismik temel”
diye tanımlanan yeni bir kavram ortaya koymuştur.

Kanai formülü yukarıdaki şekliyle

kullanılmaya başlandığında S dalga hızlarının 700 m/s hız seviyesine kadar olan
tabakaların kalınlıklarının hesaplanmasını gerektirmektedir. Bazen bu hız değerine
erişmek için

40-50 metre derinliğe inmek gerekebilir. Bunun için yeterince enerji

yaratılarak geniş ofsetli atışların tamamlanması gerekebilir. Bu kurallara uyulmadığı
zaman çok sığ bir derinlik taranacaği için hesaplanan hakim peryod değeri olması
gerekenden çok küçük olarak elde edilir ve gerçekleri yansıtmaz. Bu hata yapıldığı
zaman Mikrotremor çalışmalarıyla bulunan zemin hakim periyodlarının, Kanai’nin
yukarıdaki formülü kullanılarak aynı nokta için hesaplanmış olan hakim periyod
değerinden neden daha büyük olduğunuda açıklamaktadır.( Ref 6)

2. Kullanılan Yöntem ve Teknik
Konik Penetrometre yerlerini belirlerken genellikle yıkık ,ağır hasarlı veya orta
hasarlı binalara en yakın noktalar seçilmiştir. Bu nedenle

çalışmalarımız Avcılar’ın

durumuna yönelik olduğu için Konik penetrasyon noktalarını sahada en çarpıcı olarak
görülen Gümüşpala ve Denizköşkler'deki yapısal hasarlar üzerine yoğunlaştırdık.
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Uygulama sırasında 20 kg’lık ağırlık halatla tij üzerindeki başlıktan 30 yada 50
cm’lik yüksekliğe kaldırılarak tijin üzerine ani olarak bırakılmıştır. (Şek 6.1.b) Böylece tijin
her 10 cm. düşey ilerlemesini sağlayan N darbe adedi sayılmıştır. N darbe sayısı N=
2.N. 50/30 formülasyonu ile N değerine çevrilerek derinliğe bağlı olarak grafikler
çizilmiştir. (Şekil 6.2-16)Şekillerden de görülebildiği gibi hasarsız, hasarlı ve yıkık
binalara ait birçok noktada yaklaşık 10m penetrasyon yapılacak tarzda zemin taşıma
güçleri belirlenerek derinliğin fonksiyonu olarak çizilmişlerdir.
Şekil 6.1.b
3. Konik Penetrasyon Çalışması ve Sağladığı verilerin Değerlendirilmesi

1- Konik ucun 10 cm ilerlemesi için gerekli darbe sayısı ile taşıma gücünün
hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır.
N'= 2*N*50/30
σ=k*N' ...

taşıma gücü

(k katsayısı killi

birimler için 0.3 t/m2

kumlu birimler için 0.4 t/m2
alınmıştır.)
Elde edilen değerler kg/cm2 ye çevrilmiştir.
(1 ton /m2 = 0.1 kg/cm2)
2- Konik ucun yüzeye çıkarılmasından sonra konik uçla beraber yukarı çekilen
malzemenin incelenmesi jeolojik yönden aydınlatıcı olmuştur.
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3- Açılan kuyulara sarkıtılan çelik tel veya şeritmetreyle yer altı suyu derinlikleri tespit
edilmiştir. Bu değerler yer altı suyu haritasının kullanılmasında esas olmuştur.
4- Darbe sayısı ve düşen ağırlığın geri sekmesiyle (ikilemesiyle) ara derinliklerindeki
zemin tipiyle ilgili olarak ampirik değerlendirmeler yapılmıştır.
4.Elde Edilen Verilerin Yorumlanması
• Şekil 6.2 ve 6.3 deki grafikler hasarsız binaların bahçelerinde alınmışlardır.
Buradaki en dikkate değer husus

hasarsız binalarda darbe adetlerinin derinliğin

fonksiyonu olarak düzenli artma göstermeleridir.Derinlerde bu taşıma gücünün 44.5kg/cm2 değerlerine eriştiği görülmektedir. Bu tür zeminlerde yer altı suyu genellikle
çok derinlerde (17-20 m) kil ile kireçtaşı kontaklarında tesbit edilmiştir. Zira kireçtaşı su
taşıyan bir birimdir ve genellikle kil kontaklarında yeraltı suyuna
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Şekil 6.3
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Şekil 6.4
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Şekil 6.5
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Şekil 6.6
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Şekil 6.7
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Şekil 6.8
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Şekil 6.9
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Şekil 6.10
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Şekil 6.11
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Şekil 6.12
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Şekil 6.13
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Şekil 6.14
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Şekil 6.15

1-54

Şekil 6.16
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Kireçtaşı su taşıyan bir birimdir ve genellikle kil kontaklarında yer altı suyuna
rastlanmıştır.
•Hasarlı binaların yoğunlaştığı kesimlerdeki zemin durumu ise; derinliğin artmasıyla aynı
ölçüde taşıma gücünde artma görülmemekte, ani olarak azalan darbe adetleri
muhtemelen kil veya silt formasyonun içerisinde yer altı su mevcudiyeti nedeniyle
penetrasyon direncini azaltmaktadır. Bazı hasarlı binaların zeminlerinde problem
görülmemekle birlikte (Şekil 6.12) hasarın artmasının nedeni; muhtemelen, bina
stoklarında kullanılan kalitesiz çimento ve demirin mevcudiyeti olarak düşünülmektedir.
Bu konu bundan sonra üzerinde önemle durulması gereken yeni bir araştırma
programını oluşturabilir(Şekil 6.9 - Şekil 6.14.)
•Yıkık

binaların

oturduğu

zeminlerin(N)

darbe

adedi-derinlik

ilişkileri

incelendiğinde: daha önceki durumlara benzer tarzda bazen darbe adedinde dikkate
değer artışlar olmasına rağmen şekil (6-11) binanın yıkılmış olduğunu görülmektedir.
Ancak üst sağ grafik yeraltı suyunun binanın zemine oturduğu derinliklerde etkili
olduğunu

göstermektedir.

Hasarsız

binaların

civarında

yeraltı

su

seviyesinin

bulunmadığı veya çok derinlerde bulunduğu hatırlandığında(15-20 m) yeraltı suyunun
sismik şiddeti arttırabileceği konusu gündeme birkez daha gelmektedir. Bu sismik şiddet
artışı P-dalga hızının elde edilmesini takiben Medvedev'in (Ref 6) sismik şiddet artışı
formülü kullanılmasını ön plana çıkarmaktadır (Şekil 6.15- Şekil 6.16).
Belirti

Firması

tarafından

sunulan

sismik

refraksiyon

çalışma

sonuçları

mikrobölgeleme amaçlı olarak kullanıma imkan verebilmesi için Medvedev tarafından
geliştirilen aşağıdaki formülün kullanılması sırasında ölçü noktasındaki yeraltı su derinliği
ve yoğunluk değerlerinin bilinmesini de gerektirmektedir.
n= 1.67 (log V n ρ n – log V 0 ρ 0 )+ e – 0.04.h 2
• Avcılarda araştırmalarımızın sürdürüldüğü Nisan 2000 - Mayıs 2001 arasında
yüzey sularının önemli ölçüde kilin taşıma gücünü azaltarak binaların ve istinat
duvarlarının yıkımlarına neden olduğu gözlenmiştir. Bu olaylardan iki tanesi son derece
dikkate değer olup, binaların güçlendirme çalışmaları yapılırken gece yağan yağmur
sularının bina kolonlarının killi zemine (CH-CL) temas ettiği yerlerdeki çukurlara dolarak
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sabah saatlerinde binaların çökmesiyle sonuçlanmıştır. İki ayrı bina çökmesinin ötesinde
diğer bir olay E-5 karayolunun K.Çekmece'ye yakın kesiminde görülmüştür. Uzun ve
yüksek bir istinat duvarı yağan aşırı yağmur sularının etkisi ile stabilitesini kaybederek
apartman bloku üzerine yıkılmıştır. Her üç olay bir gerçeği ortaya koymuştur ki o da;
yerüstü ve yeraltısuyunun zeminde aşırı ıslaklık yaratması halinde binaları tehlikeli
duruma sokacak ve zeminde taşıma gücü kaybına neden olacaktır. Bu sonuç özellikle
güçlendirme çalışmaları yapılan binaların dikkatli bir şekilde kontrol altında tutulmasını
ön plana çıkarmaktadır. Bir yıllık etüt süresince yağan yağmurların bozulan ve tamir
gören asfalt yollardaki çatlaklardan zemine nüfuz ettikleri gözlenmiştir. Bu durum ilerde
bir depremi takiben heyelanın hızlanmasına imkan vermesi açısından çok önemlidir.
Diğer taraftan yüzey suların kontrol altında tutulması gerektiği derinlere kaçmasına fırsat
verilmeyecek mühendislik tedbirlerinin (örneğin kaliteli ve kalıcı asfalt dökülmesi gibi)
alınmasına ihtiyaç göstermektedir. Bunun aksine bir gelişme; yüzey sularının derinlerde
bina bodrum katları seviyesine erişmesi halinde ise binaların yapım kalitesi ve zemin
taşıma gücü değerleri başlangıçta arzu edilebilir seviyelerde olsalar bile, yer altı suyuna
doygun yeni bir ortamın suni olarak yaratılmış olması nedeniyle, kuvvetli bir deprem
anında, yapısal hasarlara neden olabilecektir.
Şekil 6-17’de Avcılar ilçesi içinde CPT Testleriyle elde edilen eş taşıma gücü kontur
haritası görülmektedir. Bina stoklarının gömülü bulunduğu ilk 5 metrede hesaplanan bu
taşıma güçleri kg/cm2 olarak killi-siltli birimlerin içerisinde geniş bir aralıkta yer aldıkları
dikkati çekmektedir. Bina yapım kalitesinin homojensizliği, killi-siltli malzemelerin yatay
ve düşey istikametlerdeki önemli taşıma gücü farklılıkları göstermeleri ve bunlara paralel
olarak da yapısal hasarların boyutlarında dikkate değer değişmelere neden olmaktadır.
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BÖLÜM.7. SIĞ VE DERİN ELEKTRİK SONDAJ ÇALIŞMALARI
Aşağıdaki örneklerden görüleceği üzere killi - siltli birimlerle kum, çakıl, kireçtaşı
arasında önemli elektrik kontrast mevcuttur.
( Şekil 7.1-7.25 -7.26 ) Örneğin killi -siltli birimler içerdikleri yüksek klor ve sülfat nedeniyle
rezistivite değerlerini dikkate değer biçimde düşüreceklerdir. Bu durum 50-100 Ω-m rezistivite
değerleri veren kum -çakıl birimlerinden kolaylıkla killi seviyeleri ayırma imkanı çıkarmıştır.
Şekil (7.1.)’ den de görüleceği gibi çan şeklindeki eğri kireçtaşından killi birimlere doğru nasıl
geçildiğini açıkça göstermektedir.Çeşitli jeolojik birimlerin gösterdikleri farklı elektrik akım
geçirme özellikleri kil,kireçtaşı,kum seviyelerinin kolaylıkla birbirinden ayırmaya imkan
vermektedir. Eğer aynı yöntem bu defa Küçükçekmece Gölü - E-5 karayolu – Marmara Denizi
istikametinde sokaklar boyunca alınırsa (Şekil 7.33, 7.34) hassas bir biçimde formasyon
dokanaklarının belirlenmesi imkan dahiline girebilir. Aşağıdaki sonuçlar bu yönde yapılan
araştırmalar sonunda ortaya konmuştur. ( Şekil 7.35)
Şekil 7.24’te D.S.İ tesislerinin içinde mevcut bir sondaj kuyusu içinde ve yakınında
yapılan

self

potansiyel,

elektriki

rezistivite

ve

jeolojik

log

arasındaki

ilişkiler

görülmektedir.Rezistivite düşüşlerinin hakim olduğu killi birimlerde darbe adedinin de
azalmakta olduğu ayrıca çakıllı ve kumlu seviyelerde her ikisininde dikkate değer artışlar
gösterdiği görülmektedir. (Ref. 25)
7.1 AVCILARDA WENNER ELEKTRİK SONDAJLARIYLA YÜZEY JEOLOJİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Avcılarda yoğun bina stokunun mevcudiyeti geniş aralıklı elektrik sondajlarının yapılmasına
imkan vermemektedir. Ancak bazı boş arsalar 50m. civarında derinlik için elektrik sondaj
ölçümlerine fırsat yaratmaktadır. Üniversite sahasındaysa göl kenarına paralel olarak açılan
profillerde 250m. derinliğe inmek imkanı ortaya çıkmıştır. (Şekil 7.11, 7.13, 7.15) Wenner'in
dört elektrod ölçüm tekniği a=8 ve a=20m derinlik için belirli sokaklar boyunca özellikle killisiltli seviyelerin Bakırköy kireçtaşından ayrılması sağlamaktır. Bu nedenle yüzey jeolojisinin
aydınlatılmasında birbirine paralel sokaklarda alınmış

sabit elektrot aralıklı ölçümler

yorumlanmıştır. Böylelikle seyrek aralıklı sondajlarla ortaya konması mümkün olmayan
kireçtaşı-kil kontaklarının belirlenmesine fırsat vermiştir. Sabit elektrot ölçümleri sırasında,
sokaklardaki parke taşlarının arasından elektrik akımı geçirmek amacıyla tuzlu su emdirilmiş
süngerler çelik bıçaklara geçirilerek zemine sokulmuşlar ve arzu edilir akım geçmesi
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sağlanmıştır. Bu yönde bir teknik daha önceleri Zigana Tünelinde (Ref 5)Andezit ve dasit gibi
volkanik kayalarda uygulanmıştır. Çalışmamız sırasında İsveç malı Terrameter rezistivite
ölçüm aleti (Şekil 7)kullanılmıştır. Elde edilen eğriler, eğri çakıştırma yöntemleri ve
yurtdışından alınan çoklu tabakaların yorumlanmasına ait bilgisayar programlarıyla
değerlendirilmiştir. Binaların gömülü bulunduğu ,yüzey tabakalarındaki gerçek rezistiviteleri
bina yapımı sırasında kullanılan çimento ve demir üzerine korozyon etkinlikleri açısında
değerlendirilmiş ve (Şekil 7.23) de görüldüğü gibi yerleşim yerlerinin aşındırıcı etkileri
bulunmuştur. Zahiri rezistivitenin bulunmasında ρ=2Лa∆V/I formülü kullanılarak hesaplanmış
şekillerde düşey eksende gösterilmiştir. Yatay eksende de elektrod açıklığı (a) işaret edilerek
tabaka derinlikleriyle birlikte yatay kolonlar halinde yorumlanarak sunulmuştur. Çalışmalara,
öncelikle Bakırköy kireçtaşlarının mostra verdiği ( Şekil 7’de ortadaki resim ve Şekil 7.13)
BMW tesislerine ait sahada başlanmıştır. Böylece mevcut boş sahalar jeofizik elektrik
sondajlarıyla yüzeyden derinlere doğru tabaka kalınlıklarıyla birlikte gerçek rezistivitelerini de
gözönüne alarak yorumlanmıştır. Diğer taraftan korozyon etkinlikleriyle birlikte kireçtaşı-kil
kontaklarının da jeolojik harita üzerinde daha hassas biçimde belirlenmesine

imkan

sağlamıştır.
7.2 AVCILARDA'DA ELEKTRİK REZİSTİVİTE ÖLÇÜMLERİYLE ZEMİNİN ÇÜRÜTÜCÜ
ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Toprakların aşındırıcı etkinliğinin belirlenmesi gerek bilimsel gerekse ekonomik yönden
önem taşımaktadır. Özellikle yeraltında gömülü bulunan beton ve metal tesislerin maruz
kalacakları aşındırıcı (korozif) etkenlerin ne ölçüde olacağı, karar verme aşamasında önem
taşımaktadır. Avcıları ikiye bölen E-5 otoyolunun civarında yapılan çalışmalar sırasında
özellikle yer altı su seviyesinin 3-5 m’lerde olduğu kesimlerde bodrum katlardaki yapılan
tetkikler sırasında beton ve demir üzerinde önemli aşınmaların olduğu gözlenmiştir. Birçok
ağır hasarlı ve yıkık binalar içinde yapılan tetkikler, korozyon durumunun önemli olduğunu
gösteren ilk belirtiler olmuştur. Toprakların aşındırıcı etkinliğini ortaya koymak için geliştirilmiş
birçok laboratuvar ve saha yöntemleri mevcuttur. Elektriki rezistivite yöntemi teknik ve
ekonomik avantajları nedeni ile diğer yöntemlerden çok fazla kullanılmaktadır.
Bir toprağın elektriki rezistivitesi bir çok faktöre bağımlı olarak değişmektedir. Bunların
arasında;
i)Toprağı teşkil eden minerallerin elektriki kondüktivitesi ve
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ii) Gözenek içindeki sıvının elektriki kondüktivitesi gelmektedir.
Bu nedenle bir toprağın rezistivitesi karmaşık bir büyüklük olup birçok fizikokimyasal
parametrelerin etkisi altındadır. Dolayısıyla gerçek rezistivite değeri toprağın çürütücü etkisinin
belirlenmesinde önemli bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır.
Wenner ve Schlumberger elektrik sondajları toprağın çürütücü etkisinin önceden
belirlenmesinde önem taşımaktadır. Ölçülmüş olan gerçek rezistivite değerinin, ampirik olarak
korezyon etkinlik derecesiyle arasında bir ilişki olduğu kabul edilmektedir.
Aşağıdaki tablo Sovyet Rusya'da uzun yıllar araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.
Toprağın Ohm-m Cinsinden Elektriki

Çürütücü Etkinlik

Direnci
>100

Az

100-20

Orta

20-10

Ortanın üstünde

10-5

Yüksek

<5

Çok yüksek

Yukarıdaki tablonun pratik önemi; belirli profil hatları boyunca saha çalışmalarından
toprakların çok az aşındırıcı ve çok çok yüksek aşındırıcı seviyedeki konumlarını ortaya
koymaktır. Toprağın çürütücü etkinliğine karşı alınacak tedbirlerin başında ; Yeraltındaki
mevcut yapının çürütücü etkisini azaltmak için tasarlanan beton yapılarda çimentonun hakim
bulunduğu zeminlerde bitümlü (veya katkılı ) çimento tercih edilmesi, metallerin bulunması
halinde bazı kimyasal boyalar kullanılarak tedbir alınmasını gerektirmektedir.
Şekil 7.25'te kil, silt, yağlı kil, killi silt ve siltli kile ait sahada elde edilen gerçek rezistivite
değerleri görülmektedir. Bu grafikte bu formasyonlara ait gerçek rezistivite değerlerinin ρt iç
içe olduğu dikkati çekmektedir. Aşındırıcı etkinlik açısından 5-30 Ωm arasında bulunan
rezistivite değerleri farklı jeolojik birimlerin birbirinden ayrılmasına imkan vermemektedir. Bu
şekilde düşey eksende killi, siltli ve yağlı killi malzemelerin rezistivite saha çalışmalarıyla
saptanan ''hakiki rezistivitelerin'' yatay eksende ise bu sondaj loglarının jeolojik sınıflanması
görülmektedir. Şekillerden açıkça görülebileceği gibi CL, ML, CH vs… jeolojik birimlerin çok
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aşındırıcı ve orta derecede aşındırıcı sınıfa girdikleri görülmektedir. Buna neden aşağıdaki
formülde ifade edildiği gibi
ρt=A.ρw/Sm.φn
ölçülen gerçek rezistivitenin ( ρt) aynı formüldeki formasyonun içerdiği sıvının gerçek
rezistivitesiyle (ρw) doğrudan orantılı olmasıdır.
Ancak şekilden de görülebileceği gibi yaklaşık 30 Ωm ile 1000 Ωm arasında değişen
çakıl ve kum içeren taneli seviyeler ( Şekil 7.26) aşındırıcılık etkinliğinden “orta” ile “az”korozif
sınıfı içine girmektedir. Kireçtaşı ve granit gibi jeolojik birimler benzer şekilde yüksek rezistivite
değerleri ile karakterize edildiğinden aşındırıcı özellikleri mevcut değildir.
Aşağıda Avcılar ile ilgili rezistivite çalışmaları detaylı olarak incelenmiştir.
Binaların gömülü bulundukları ilk 5 m içerisinde gerçek rezistivite değerleri Avcılar ile ilgili
Jeolojik harita üzerine kaydedilerek bilgisayar ortamında “eş gerçek rezistivite
haritası”haline dönüştürülmüştür(Şekil 7.23).

Bu şekilden açıkça görülebileceği gibi

toprağın ohm.m cinsinden elektriki direnci yanısıra Avcılar yerleşim yerlerinin çeşitli
kesimlerinde rastlanılan çürütücü etkinlikler “çok yüksek“ ile “az“ arasında gösterilmiştir.
Özellikle killi seviyelerin “yüksek“korozyon etkinliği dikkati çekmektedir. Bu itibarla
kuvvetlendirme çalışmaları yapılacak beton ve demir malzemelerin toprağın çürütücü
etkinliği göz önünde bulundurulmak kaydı ile seçimine karar verilmesi son derece
önemlidir. 17 Ağustos depremi zeminde ve binalar üzerinde aynı şekilden görülebileceği
gibi “orta hasarlı“ ve “ağır hasarlı“ binalarda önemli derecede kalıcı hasarlara yol açmıştır.
Bundan sonra olabilecek bir depremde halihazırda yorulmuş olan bu binaların depremden
daha fazla etkilenmesine imkan verebileceği düşünülmektedir. Bu sebeple zeminin
korozyon durumu gözönünde bulundurularak çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir.
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7.3-WENNER SABİT ARALIKLI (a=8 ve 20 m) ELEKTRİK SONDAJLARIYLA FAY
ZONLARININ BELİRLENMESİ VE PAŞAELİ PİKNİK SAHASI HEYELANI ETÜDÜ
1.GİRİŞ
Gümüşpala’nın kuzey-doğusu ile (şekil 7.35) Küçükçekmece Gölü arasında yer
alan heyelan alanı “Avcılar Belediyesi Deprem

Etüd Ekibinin” çalışma programının

başlarında önemli bir hareket noktasını teşkil etmiştir.Avcılar’da meydana gelen hasarın
nedenleri araştırılırken Paşaeli Piknik Sahası ; Sismik Refraksiyon “derin elektrik sondajı”
ve “Sabit Elektrod Aralıklı ölçümlerin” yürütülmekte olan jeofizik etüdlerin başlangıç
bölümünü oluşturmuştur. E-5 Karayoluna dik olarak seçilen ρα (8) ve ρα (20) , sabit
elektrod aralıklı ölçümler ; Kırmızı Fener Sokak’tan şehrin içine doğru alınan profillerde
sırayla 5 Ω-m - 10 Ω-m arası rezistivite ölçüleri ile karakterize edilmiştir. Bu düşük
değerler genellikle kil (veya silt) formasyonlara işaret etmekte olup , sokak içindeki
jeofizik profiller (Şekil 7.33, 7.34)’de sunulmuştur. Ayrıca etüdü tamamlanan sokak
isimleri profiller boyunca işaretlenmiştir.
2.HEYELAN BOYUTLARI
Şekil 7.35’de heyelan sahasının bir krokisi gösterilmektedir. Bu diyagramda L (Hc) yani
yamaç aşağı kaymanın meydana geldiği maksimum uzunluk değeri 350 metre olarak
yerinde ölçümlerle saptanmıştır. Diğer önemli bir parametre olan D , yani maksimum
kayma derinliği jeofizik (Sismik ve Rezistivite), Konik Penetrometre çalışmaları ile
bulunabilecektir. Heyelanın maksimum genişliği “B” yaklaşık olarak 400m. kadardır.
Vc = Bir heyelanın tepe (taç ~Crown) noktasıyla topuk noktasını (foot) arasında düşey
mesafe Hc/Vc oranı (350/50 =7) olarak bulunmuştur.
3.HEYELAN SAHASINDAKİ AKTİF FAYLARIN KONUMLARI
Sabit

elektrod

aralıklı

ölçümlerin

ortaya

koyduğu

en

önemli

sonuç;

Küçükçekmece Gölü’nün hemen güneyinden geçen F1 olarak işaretlenmiş olan bir
zayıflık zonunun belirlenmesidir. Bu fay zonu Kuzey-Batı,Güney-Doğu istikametindedir.
Fayın kuzey tarafı Küçükçekmece Gölü’nün hemen kıyısından geçen daha sonra da
asfalt yol üzerinde çökmelere neden olan bir bölümüdür ve ağırlıklı olarak killi , daha
derinlerde (35m.- 40m.civarında) Marnlı seviyeleri (sismik temel) içerir. Bu seviyeler
yaklaşık 100 m. civarında sona ermektedir. Çok düşük rezistivite ile karakterize edilen
fayın kuzey kesimi sabit elektrod ölçümlerinde görüldüğü gibi (Şekil 7.35 ) yerini kireç
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taşlarına bırakmaktadır. Bunu takip eden gene yaklaşık olarak doğu-batı istikametinde
75m. eninde süreklilik arz eden killi - siltli (?) birimler daha güneyde kireçtaşlarına geçiş
göstermektedir.
Diğer taraftan Küçükçekmece Gölüne en yakın kireçtaşı blokunun(a,b,c,d,e) kesik
çizgilerle belirlenen heyelan sahası içerisinde çok eski tarihlerde
düşünülen kitle hareketinin yaklaşık

meydana

geldiği

2

21300 m ’lik kireçtaşı blokunu yatay bir hareketle

kuzeydoğu’ya doğru kaydırdığı tahmin edilmektedir.
Bu heyelanın hangi yıllarda oluştuğu ve ayrıca buna neyin sebep olduğu önemli bir
araştırma konusu olup bu safhada çalışmalarımızın dışında tutulmaktadır.
Bundan sonra yapılacak çalışmalar :
i-)Bu

fay

araştırmak

zonlarının

için daha

Küçükçekmece’nin

geniş

batısında

bir alanda jeofizik

da

devam

etüdlerin

edip

etmediğini

tamamlanmasına

ihtiyaç

görülmektedir.
ii-) Heyelanın maksimum kayma ekseni boyunca yapılacak konik-penetrometre ,
Rezistivite ve Sismik – Refraksiyon
kayma

düzlemi

tamamlanmış

çalışmaları sonunda Yer altı su seviyesi, heyelanın

belirlenebilir. Heyelanın

konik

penetrasyon

ölçü

kayma

düzlemi

noktalarında

tijler

belirlemek

amacıyla

çıkartıldıktan

sonra

yerleştirilecek plastik tüplerin (Alkathene tüp) kırılacak derinlikleri zamanın fonksiyonu
olarak belirlenmelidir.(Ref 4)
iii-) Uygun derinliklerden alınacak kil örnekleri üzerinde yapılacak kimyasal analizler
sonunda

ne

miktar

kirecin

zemine

enjekte

edilmesi

gerektiği

araştırılmalıdır.Bu

yapılmadığı taktirde heyelanların durdurulması yolunda yapılacak çalışmalar etkisiz kalabilir.
Sinop D.S.İ sahasında bu durum yaşanmıştır ve kireç stabilizasyonu yapılan yörede daha
sonra yaptığımız Konik penetrasyon çalışmaları taşıma gücünde hiçbir artışın görülmediği
tespit

edilmiştir.

Yetkililerden

alınan

bilgilerden

kilin

kimyasal

analizinin

yapılmadığı kireç miktarının gelişigüzel uygulandığı belirlenmiştir. Çalışmaların başarısı için
çok dikkatli bir kimyasal analizin yapılması gerektiği IOWA Üniversitesinden Prof.Dr. Turgut
Demirel tarafından T.C.K’da yapılan bir toplantıda belirtilmiştir.
ıv-) Uygun drenaj için gerekli jeoteknik çalışmalar bitirildikten sonra en kısa
zamanda heyelan sahasındaki drenaj programı başlatılmalıdır.
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v-)Drenaj sisteminin nerede olabilmesi gerektiği yer altı suyunun akış istikameti iyi bir
şekilde belirlenmesine bağlıdır. Yer altı suyunun hangi istikamete doğru etkili olduğunun
belirlenmesi açılacak sondaj kuyusunun içerisine 500gr tuzlu su konup sabit elektrod aralıklı
ölçümler yamaç aşağı 180º’lik bir açı içinde belirlenmelidir. Araştırma sahası içerisinde tuzlu
suyun rezistivitesinin 0.5 Ω-m olması nedeniyle çeşitli istikametlerde ölçülen zahiri rezistivite
değerleri belirli bir zaman aralığı içinde 0.5 değerine oldukça yakın değerler vermeye
başlayacaktır. Bu durum drenaj bacalarının nerelere konması gerektiğini belirleyebilecektir.
Suların drene edilmesi heyelan sahasında en etkili yöntemlerden biridir. Bu çalışmalar Paşaeli
Piknik Sahası heyelanında da sürdürülmelidir.
4.PAŞAELİ PİKNİK SAHASI HEYELANI İLE İLGİLİ İLK

PENETRASYON

TEST

SONUÇLARI
11Ağustos 2000’de

Kırmızı

Fener

Sokak

üzerinde

heyelanın

aktif

olduğu

görüldüğü bir noktada darbe adedi ile derinlikler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Elde
edilen veriler 1,5 m. kalınlığında ve yaklaşık 1.35 kg/cm2 taşıma gücüne sahip bir zemin
yerini 4.20 metreye kadar 0.45 kg/cm2lik zayıf oldukça gevşek su ile doygun bir
zemine terk etmektedir. Daha sonra taşıma gücü dikkate değer bir şekilde artarak 2.4
kg/cm2’ye yükselmiştir. Bu ölçü noktasında heyelanın kayma yüzeyinin sismik verilerle
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak ilk bulgular 4.2 metre kalınlığındaki bir
seviyenin heyelan sahasında yamaç aşağı kaymakta olabileceğini göstermektedir.
Bu düzeyde bir taşıma gücü değerleri Sinop’ta D.S.İ tesislerinin yakınında ki aktif
heyelan değerlerine eş değerdir. Samsun Hava Alanı, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi
heyelanı çalışmaları sırasında yanlış jeoteknik araştırmanın yapılması halinde heyelanın
akma hızında önemli artışların olabileceği daha önceki deneyimlerden açıkça görülmüştür.
Sismik çalışmalar yapılmadan, plastik tüplerin sondaj kuyularına yerleştirilmesi sonunda
belirlenmesi mümkün olan kayma düzlemlerinin ortaya konması ikinci planda düşünüldüğü
taktirde; Samsun Havaalanı Heyelanında görüldüğü gibi istinat duvarının zayıf bir zemin
üzerinde ilave bir

yük teşkil ederek havaalanının aşağı doğru kaymasını hızlandırdığı

görülmüştür. İstinat duvarı daha sonra parçalanmıştır.(Ref 4, 29)
Sinop D.S.İ Tesislerinin bulunduğu sahadaki heyelan Paşaeli Piknik Sahasına önemli
benzerlikler göstermektedir. Taşıma gücü 0.5kg/cm2 değerine düşerek sürekli olarak yamaç
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aşağı hareketlilik gösteren bu saha D.S.İ Tesislerinin bulunduğu 19 no’lu ölçü noktasında bir
atölyenin yıkılmasına neden olmuştur.
300-400m/sn P dalgası hızlarıyla karekterize edilen yaklaşık 0.5kg/cm2

taşıma

gücüne sahip bu zemin denize doğru sürekli kayma halinde olduğundan şehrin NW
(Kuzeybatı) kesimindeki yerleşim yerlerinde her yıl birkaç evin aşağıya doğru kaymasına
neden olmuştur. Sinop ve Avcılar’daki bu kuvvetli benzerlik heyelanı önleme çalışmaları
sırasında çok dikkatli davranılması gerektiğini ortaya koymaktadır. (Ref 29)
Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi’ndeki heyelan sahasında kesitteki taranmış
1500-1600m/sn P dalgası hızına sahip su ile doygun seviyeleri göstermektedir. Su ile doygun
bu seviyelerin hemen üzerinde yapılan saha düzenleme çalışmaları heyelanın süratle
tetiklenmesine neden olmuştur. Bu da aşağıdaki hastane binasının zemindeki deformasyonu
nedeniyle yapısal hasarlara sebebiyet vermiştir.(Ref 29)
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Şekil 7.37 Şekilde yeşil taralı sokaklar kireçtaşı anomalileri veren sahaları işaret
etmekte olup,
kesik kırmızı çizgiler rezistivite ölçümleriyle bulunan fay hatlarını (zayıf zonları)
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göstermektedir.
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Bölüm 8 AVCILAR MİKROTREMÖR ÇALİŞMALARI
8.1 AVCILAR YERLEŞİM YERİYLE İLGİLİ KUVVETLİ YER HAREKETİ
VE MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİ SONUCU ELDE EDİLEN ZEMİN TABİİ
PERİYODLARI VE ZEMİN BÜYÜTMELERİ
Mexico – City , San Fransisco ve İskenderiye gibi deprem riski taşıyan
metropollerde yerel jeolojinin;

depremi takiben oluşan kuvvetli dinamik

yüklerin büyütmeleri üzerindeki dikkate değer etkinliği uzun yıllardır
bilinmekte ve bu durum deprem mühendisliğinde önemli bir yer tutmaktadır.
17 Ağustos 1999 Gölcük-İzmit depreminin , önemli ölçüde hasar ve can
kaybının 100 km uzaktaki Avcılar bölgesinde yoğunlaştırması ve ayrıca
hasar ve can kaybının İstanbul il sınırları içinde ve depremin merkez
üssüne çok yakın bölgelerde rastlanılmaması , bu doğal afete neden olan
mekanizmanın anlaşılması açısından önemli ve ilginç bir yer bilimi
problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu problem İngilizce’de “Long-distance
effect” yani uzak mesafe etkinliği diye tercüme edilen henüz çok iyi
anlaşılamamış bir zemin büyütme olgusunu ortaya çıkarmaktadır.
8.1.1 Mikrotremor (Titreşimcik)
Deprem hasarları ile ilgili yapılan istatistik çalışmalarda sismik şiddetin
eşit olduğu

yerlerdeki yapılarda farklı hasarlar izlenmiştir. Bu olgunun

altında yatan en önemli neden bu yapıları taşıyan yüzey tabakalarının
depreme gösterdikleri farklı sismik tepkilerdir. Yüzey tabakalarının dinamik
karekteristiklerinin belirlenmesinde sondaj ve mikrotremor şimdiye kadar
dünyada en çok kullanılan ve bilinen yöntemler olmuşlardır. Sondaj yöntemi
en sağlıklı sonuçları vermekle birlikte zaman, maliyet ve uygulama zorluğu
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açısından dezavantajlara sahiptir. Mikrotremor ölçümleri methodu, son
yıllarda dünyada olduğu kadar ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya
başlayan pratik bir yöntemdir.
Zeminlerin hakim periyotlarının aletsel olarak belirlenmesine yönelik bir
yöntem olan mikrotremor ile ayrıca bu periyoda ait büyütme değeride
saptanabilmektedir. Bilindiği gibi depremlerde yapının oturduğu zeminin
titreşmesi yada diğer bir deyişle sallanması durumunda mühendislik yapıda
sallanmaktadır. Mühendislik yapısı ile oturduğu zeminin periyodu birbirine
yakın olması halinde, rezonans nedeniyle, hasar beklenenden fazla
olmaktadır. Ayrıca farklı zeminlerde alınacak mikrotremor kayıtlarından elde
edilen genlik ve hakim periyotlar esas alınarak mikrobölgelendirmede
yapılabilmektedir. Mikrotremorlar olarak adlandırılan küçük titreşimcikler
genellikle suni kaynaklardan (trafik, endüstriyel makinalar) oluşmakta
genlikleri 0.1 - 1 mikron, periyotları ise 0.05 - 2 sn arasında değişmektedir
(Kanai, 1961).
Mikrotremorların periyod spektrumları alınan zemin yapısına bağlı
olarak benzer özellikler gösterebilmektedir. Dağlık bir alanda periyodlar
keskin bir pik yaparak I

0.1 - 0.2 sn arasında, sıkı dilüvyal bir zeminde II

0.2 - 0.4 sn arasında, yumuşak ve alüvyonal bir ortamda III 0.4 - 0.8
arasında ve düzensiz bir şekilde, özellikle kalın ve yumuşak zeminlerde ise
düze yakın ve IV 0.05 - 2 sn arasında gözlenmektedir.(Şekil 8.1.1)

1-99

Şekil 8.1.1 Çeşitli zeminler için örnek periyot dağılım eğrileri (Kanai,1961’den değiştirilmiştir).

17 Ağustos 1999 Gölcük-İzmit depremiyle ilgili ilk saha verileri
yorumlandıklarında;

binaların

üzerinde

bulundukları

zeminin,

hasar

üzerinde önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Alınan sonuçlar
aşağıda özetlenmişlerdir
I- Amerikan Jeoloji Araştırma Birimi (USGS) tarafından yapılan ön
araştırma sonuçları Avcılar yöresinde 0.3 - 0.4 Hz (3.33 – 2.5 sn) gibi çok
alçak frekanslarda 13 kat gibi bir büyütme gözlenmiştir.
II- Bilindiği üzere M=8.1 büyüklüğündeki 1985 Mexico-City depreminde
, yerel jeolojik yapıyla çok yakından ilgili bir durum ortaya çıkmıştır. Bu
depremde zemin 0.25 – 0.7 Hz (4 – 1.42 sn) frekans aralığında yaklaşık 50
faktör büyütme göstermiştir.
Bu kadar büyük büyütme değerinin nedeni Mexico-City’nin üzerinde
kurulu olduğu göl ve bataklık sedimenlerin Vs=50 m/sn gibi çok düşük
kesme dalga hızlarıyla karakterize edilmeleridir. 10 katlı binalar bu
depremde yaklaşık 1 dakika süreyle sallanmışlar , yorulma (fatigue)
nedeniyle yıkılarak tahrip olmuşlardır. Bu yıkımlar deprem merkez
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üssünden 300-400 km mesafede meydana gelmiş olması son derece
dikkate değer olup , Avcılar durumuna oldukça benzer gelişmelerdir.
III- Ergin ve diğerleri (Ağustos 2000) Avcılar Belediyesi için yürüttükleri
bir araştırmada 5 adet gözlem istasyonunda 24 Mart - 30 Mayıs 2000
tarihleri arasında yaklaşık iki aylık bir gözlem çalışması sürdürmüşlerdir.
Gözlem dönemi süresinde çok sayıda deprem kaydedilmiş bunlardan 11
tanesi seçilerek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır(Ref 32):
Deprem dalgaları frekans bandı dağılımı açısından tipik zemin
davranışları incelendiğinde ;
a- 0.5 – 0.9 Hz ( 2 – 1.11 sn) frekans aralığında en büyük etkin
büyütme (YBE>10) Araştırıcılar bu gözlemlerin sistematik olarak tüm
istasyonlarda ve tüm kayıtlarında rastlandığını rapor etmişlerdir. Daha
ayrıntılı olarak bakıldığında bu bant içine yayılmış olan büyütmenin özellikle
iki frekans çevresinde (0.5 - 0.6 Hz ve 0.8 -0.9 Hz) aralıklarında YBE
değerleri sırayla YBE ˜ 5 - 10 ve YBE ˜ 13 - 15 aralığında odaklandığı
gözlenmiştir.
b- Yüksek frekans bandında (> 1.0 Hz) büyütme oranı genel olarak çok
yüksek olmadığı gözlenmiştir.
c- Sahile yakın istasyonlarda 1.5 Hz (0,66 sn) yatay bileşenlerde belirli
ölçüde büyütme etkisi gözlenmiştir. Bu oran yaklaşık olarak 3 - 4
civarındadır.
IV- Yalçınkaya ve Alptekin 2001 kuvvetli yer hareketi istasyonları “Afet
İşleri Gn. Md. – Deprem Araştırma Dairesi (D.A.D.) ” ve Kandilli İstasyon
verileri Nakamura 1989 tarafında geliştirilen bir yöntem kullanılarak bazı
sonuçlara varılmıştır. Bu yöntemde S dalgasının yatay bileşenine (K-G veya
D-B) düşey bileşene (Düşey) olan oranları araştırılmıştır. Elde edilen ön
bilgiler belirli frekans aralığında ve yaklaşık 2 Hz (0.5 sn) de yer hareketinin
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11 defa büyütüldüğü görülmüştür(Ref 35). Bu frekans değeri 5 katlı bir
binanın tabii periyoduna eşdeğerdir. (Yani her katın takriben 0.1 sn
periyodu 5 ile çarpılırsa 0.5 sn olarak elde edilmektedir.)
V- Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ve Avcılar
Belediyesi elemanlarının ortaklaşa yapılan çalışmada 200 adet mikrotremor
kaydı alınmıştır.
Kayıtlar, Graphtec firmasına ait MA6000 model

çoklu

analiz ( FFT,

Spektral oranlama, osiloskop vb. ) mikrotremor cihazı ile 1 Hz lik doğal
frekansa sahip iki yatay bir düşey bileşenden oluşan PMK tipi sensörler
kullanılarak alınmıştır. Kayıtlar standart olarak 1Hz – 10 Hz arasında
butterworth bant geçişli filitreden geçirildikten sonra 0.3 - 0.5 sn band
genişliğinde Parzen pencerede yuvarlatılmıştır. Daha sonra bu verilerden
Fourier genlik spektrumları ve hakim periyodlar elde edilmiştir.(Tablo 8.1.1)
Zemin büyütmelerinin bulunmasında ise kayıt cihazındaki spektral analiz
yazılımı kullanılarak elde edilmiştir. Burada düşey bileşende büyütme
olmadığı kabul edilerek; düşey bileşen girdi, yatay bileşenlerde çıktı olarak
alınmıştır.

Girdi

Transfer Sistem

Wx

Çıktı
Wy

H(f)=

Wy
Wx
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Sistemin (zeminin) transfer fonksiyonu, yatay bileşenin güç spektrumunun
düşey ve yatay bileşenin cross spektrumuna oranıyla hesaplanmıştır.

H ( f )=

Wxy
Wxx

Wxy : Cross spektrum
Wxx : Girdi güç spektrumu
Buradan maksimum genlik değerini veren frekans ve büyütme değerleri
belirlenmiştir. Kayıtlardan 120 tanesi kullanılarak zemin hakim periyod
dağılımı ve büyütme dağılımı kontur haritaları elde edilmiştir.
Elde edilen haritalara bakıldığında (Şekil 8.1.3,1.4) zemin hakim
periyodunun 0.26 - 1.14 sn arasında değiştiği, büyütmelerin ise 2 - 16 kat
arasında değerler aldığı görülmektedir. Avcıların Jeoloji haritasına
bakıldığında ( Belirti tarafından hazırlanan) en çok hasarın Güngören kil
formasyonu üzerindeki yapılarda olduğu görülmektedir. Mikrotremor
kayıtlarından elde ettiğimiz verilere göre bu formasyonun hakim periyodu
0.54 - 0.8 sn arasında olup bu periyod aralığında 7-9 kat büyütme
vermektedir. Bu formasyon içerisinde zemin peryodunun 0.8 - 1.14 sn
arasında değiştiği yerlerde ise 10 - 16 kat büyütme mevcuttur. Jeolojik
haritada kireçtaşı olarak gösterilen birimde zemin hakim periyod değerleri
0.26 - 0.5 sn arasında değişmektedir. Zemin periyodlarına göre kireçtaşını
masif ve ayrışmış olarak iki gruba ayırırsak, masif kireçtaşının periyodu
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0.26 - 0.4 sn ve büyütme değerleri ise 2 - 4 kat arasında değerler alırken,
ayrışmış kireçtaşında 0.4 - 0.5 sn zemin periyodu ve 5 - 6 kat büyütme
değerleri verdiği görülmektedir.
Yatay eksende hakim frekansın gösterildiği düşey eksende ise
büyütmenin ifade edildiği ekteki grafik Belirti 2001, USGS 2000 , Yalçınkaya
– Alptekin 2001 ve Avcılar Belediyesi – DAD 2001 bilgileri karşılaştırılmalı
olarak gösterilmektedir.(Şekil 8.1.2)
i) Avcılar Belediyesi ve DAD ‘ın yapmış olduğu

mikrotremör

ölçümlerinin yıkık, ağır hasarlı binaların bodrum, birinci kat girişleri ve çatı
katları olmak üzere 200 ölçüm noktasını içermektedir. Ekteki grafikte
sadece giriş katlarındaki uygun bahçe alanları içersinde yapılmış ölçüm
sonuçları verilmiştir. Yıkıma uğrayan ve ağır hasarlı binaların farklı büyütme
gösterdikleri ve bunların en fazla tekrarlandıkları aralıklar 1.5 – 1.7 Hz
değerleri aralığına düşmektedir. Bu aralıklar içersinde büyütme değeri 2 16 arasında değişmektedir. Sahada elde edilebilen en büyük değer grafikte
görülmeyen 1.5 - 1.6 Hz aralığında değişen 2 noktada zemin büyütmeleri
Atelye ve Anadol ölçüm noktalarında 28 ve 35 gibi oldukca büyük büyütme
değerleriyle karekterize edilmektedir. Bu ilk bulguları takiben binaların çatı
katlarında ve bodrum katlarındaki hakim periyod ve frekans aralıkları
bundan sonraki ana raporda sunulacaktır.
ii) (Şekil 8.1.3)’de sunulan jeolojik haritada aşırı büyütmelerin
görüldüğü zonlar “sarı renkle ” gösterilen Güngören Formasyonu (Mg) ile
mavi renkle gösterilen Bakırköy Formasyonunun (MB) dokanak noktalarına
rastlaması son derece dikkate değerdir. Büyütmelerden biri de haritada
Paşaeli Piknik Alanı Heyelan Sahası üzerine rastlamaktadır. Diğer yüksek
büyütme değerleri Güngören Formasyonunun içerisinde ve yamaç molozu
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ile Güngören Formasyonunun kontağında görülmektedir. Zemin büyütme
değerleri

Küçükçekmece

Gölü’ne

doğru

gidildiğinde

azalımlar

görülmektedir. Sahanın güney batısında büyütmenin büyük olduğu
değerlerde

yıkılan,

ağır

hasarlı

ve

orta

hasarlı

binaların

zemin

büyütmelerinin büyük olduğu kesimlerde arttığı izlenmektedir. Diğer dikkate
değer bir

husus potansiyel heyelan sahası olarak görülen kireçtaşı ile

Güngören formasyonu kontağındaki büyük büyütmelerin mevcut olmasıdır.
iii) (Şekil 8.1.4)’de mikrotremör ölçümleri sonucu elde edilen üç
bileşenin ortalaması ve iki bileşenin ortalaması eş periyot kontur haritaları
görülmektedir. Özellikle Paşaeli Piknik Alanı Heyelanı Sahasına yakın
kısımlardaki yeşil renkli yamaç molozu üzerinde 0.34 – 0.37 gibi değerler
izlenmekte ve buralarda rezistivite ölçüm sonuçlarından belirlenen fayların
etkinliği dikkati çekmektedir. Uzak mesafede oluşmuş depremlerin bu
sahalarda dikkate değer bir hasar vermediği düşünülse bile Marmara’nın
ortasında oluşacak 1766 depremine eş değer büyüklükte bir depremin bu
yörede önemli ölçüde etkili olabileceği düşünülmektedir. Orta ve ağır hasarlı
binaların çoğunlukta olduğu sarı renkteki Güngören Formasyonu üzerinde
0.4 – 0.6 sn. periyod değerleri hakim görülmektedir. Bu itibarla bu
yörelerdeki mevcut bina stoklarında 4 – 6 katlı
taşımaktadır.
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olan binalar risk

8.2 Tavsiye Edilen Çalışmalar:
Birçok çalışma grubunun

farklı yöntemler kullanarak ortaya

koydukları zemin büyütmesi değerleri belirli frekans aralıkları için dikkate
değer şekilde benzerlikler göstermektedir. Ancak ölçü miktarı sınırlı
tutulduğu takdirde, (yani bir veya iki noktaya ağırlık verildiği takdirde) tüm
Avcılar’ı karekterize edecek verilerin elde edilemiyeceği son derece açıktır
(Şekil 8.1.2). Diğer taraftan ağırlıklı olarak kireçtaşının yüzeye yakın
bulunduğu sahalarda alınmış olan mikrotremör ölçüleri killi siltli zeminlerin
hakim bulunduğu ve ayrıca yapısal hasarın yoğun bulunduğu sahalardan
çok farklı büyütme değerleri göstereceklerdir. Jeolojik ve Jeofizik raporlar
göz önünde bulundurularak, tüm Avcılar için bu depremden ağır hasarlı ve
yıkık olarak etkilenmiş bölgelerde yapılan binaların beton kalitesi, bina kat
sayıları ve zemin büyütmesi ile olan ilişkileri dikkatlice araştırılmalıdır.
Alınacak olan sonuçlar bir çok deprem bölgesinde can kaybı, bina kalitesi
ve zemin büyütmesi arasındaki ilişkileri ortaya koymakta faydalı olacak ve
ilerde diğer deprem bölgelerinde gelişecek çalışmalara ışık tutabilecektir.
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Tablo 8.1.1: Çeşitli Ölçü Noktaları İçin Zemin Tabii Periyodları ve
Zemin Büyütmeleri
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Şekil 8.1.2: Çeşitli Araştırmacıların Elde Ettiği Büyütme ve Hakim Frekans
Karşılaştırmaları
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9.SİSMİK- REFRAKSİYON ÇALIŞMALARI

Kabukta bir deprem olduğu, nükleer bir deneme yapıldığı veya jeofizik
mühendisliği çalışmaları için ufak çapta dinamit patlatıldığı anda zemindeki
malzeme bir harekete maruz bırakılmış olur. Kumlu ve killi zeminlerde sismik
çalışmalar için bir ağırlık düşürüldüğü veya dinamit patlatıldığında, patlatılan
dinamitin büyüklüğüne bağlı olacak şekilde hasıl edilen itici sayklik kuvvet
zeminde yarım küre şeklinde bir çukur meydana getirir. Bu çukur dinamit
patlaması anında önemli kalıcı deformasyon meydana getiren kompresif yüklerin
mevcudiyetini kanıtlar. Şayet etüt sahasındaki malzeme oldukca katı veya
davranışları kalıcı deformasyonu meydana getiremeyecek kadar elastik ise
malzeme patlatmayı takiben ilk durumuna gelecektir.( Ref 6)
9.1 SPT SONUÇLARI İLE S VE DALGA HIZLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
Yerinde

sahada

yapılan

çalışmalar

sırasında

jeofizik,

jeoloji

mühendisleri ve zemin mekaniği ile ilgilenen inşaat mühendisleri arasında
kurulabilen en önemli ve kolay diyalog şüphesiz ki zeminlerin yumuşak çok sert arasında sınıflandırılması sırasında olmaktadır. Özellikle otoyol
güzergahı etütlerinde ve deprem bölgelerinde yapımı planlanan binaların
temel araştırmalarında zeminin en önemli özelliği “ SPT, CPT ” ve sismik S
dalgası test sonuçlarıyla ortaya konmaktadır. Çünkü zeminin sıkılığı ve
taşıma gücü gibi önemli bilgiler SPT ve CPT testleri sonucunda bulunarak
yapım

çalışmaları

için

gerekli

ve

ihtiyaç

duyulan

parametrelerin

hesaplanmasına imkan vermektedir. Bölüm 6’da daha önce ifade edildiği
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gibi SPT, CPT testleriyle elde edilen darbe adedi (N) ile S ve P dalga hızları
arasındaki ilişkiler birçok araştırıcı tarafından (Ref 6, sayfa 98 ) detaylı bir
şekilde araştırılmıştır. Şekil 9.1 ve 9.2 ‘de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve
Avcılar’a çok yakın bir bölgede elde edilmiş darbe adedi- sismik hızlar
arasındaki ilişki görülmektedir. Yatay eksenlerde sıvılaşma potansiyelinin
dereceleri konarak elde edilen grafikler çok gevşek- çok sıkı veya killi şiltli
seviyeler için çok yumuşak-sert arasında gösterilmektedir. Grafiğin kaya
mekaniği kısmında ise kayacın kırıklık durumuna göre E ( kötü), A ( çok iyi)
arasında sınıflanmıştır. Şekil 9.2’de görüldüğü gibi P dalgasıyla darbe adedi
arasındaki ilişkiler Şekil 9.1’deki örnekte görülen lineer eğri konumundan
farklı bir durumdadır. En önemli farklılık P dalgasının suya olan hassasiyeti
nedeniyle sıkı - çok sıkı aralığında yaklaşık 1000m/s civarında sismik hız
atlaması göstermesidir. Şekil 9.3’te Belirti firması tarafından hazırlanan
inceleme alanına ait basitleştirilmiş stratigrafik kesit görülmektedir. Yine
aynı firma tarafından yapılan yerinde P ve S dalga hız ölçümleri şekil 9.1 ve
9.2 üzerine konduğunda yüzeye yakın ve binaların temellerinin oturduğu
zeminin karakteristik sıkılık dereceleri ortaya konmuştur. Şekil 9.4, 9.5,
9.6’da görüldüğü gibi sahada yüksek sıvılaşma potansiyeli ile karakterize
edilen aralıkta darbe adedi ve sismik hız değerleri yönünden tüm noktaların
yoğunlaşmakta olduğu dikkati çekmektedir. Uzak odaklı bir depremin bina
stoku açısından yoğun yerleşim yeri olan Avcılar’da gözle görülmeyen
sıvılaşma olayı, yakın odaklı bir depremin olması halinde zeminde meydana
getirebileceği sıvılaşma nedeniyle önemli yapısal hasarların oluşabileceği
bu grafiklerden açıkça görülmektedir.
Tüm Türkiye için elde edilen grafik üzerine bu defa ikinci tabaka hızları konduğunda (Şekil
9.6) granüler zeminlerin çok gevşek – orta sıkı arasında değiştiği görülmektedir. Halbuki
Şekil 9.4’te görüldüğü gibi P dalga hızlarının çok gevşek – gevşek aralığında yığıldığı dikkati
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çekmektedir. Ne yazık ki P dalgasının 2000 m/s olduğu zemin ortamdan kaya ortamına
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Şekil 9.1

geçilen büyük hız değerleri elde edilememiştir.

1-114

Şekil 9.2

Şekil 9.3 İnceleme Alanının Basitleştirilmiş Stratigrafik Kesiti
Belirti Firması tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 9.4
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Şekil 9.5
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Şekil 9.6

10.KÖRFEZ DEPREMİNİ DÖRT GÜN ÖNCEDEN

BİLEBİLİRMİYDİK?,

AVCILAR’DA DEPREMLERİN ÖNCEDEN BİLİNMESİYLE İLGİLİ NELER
YAPILABİLİR?

ÖZET:
Mudurnu vadisinde

yer alan tilt ölçüm istasyonlarının sonuçlarını;

(Şekil-10.3) 17 Ağustos Körfez depreminin önceden bilinmesi konusunda
kullanabilmek için, yerinde üç saha ve dört laboratuar tekniğinin birlikte
uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Hidrolik Kriko (hydraulic
jack) (Şekil-10.7,10) ve ekstensometre (Şekil-10.6,8) cihazlarının zamana
bağlı kuvvet deformasyon değişimlerinin incelenmesi diğer taraftan heyelan
sahalarında aktif heyelanın hızlandığı anlarda ölçülen deformasyon
sonuçları (Şekil-10.4) yer kabuğunda devirli med-cezir kuvvetlerin (cyclic
tidal loading) varlığını göstermesine neden olmaktadır. Bu devirli yükler
depremlerin oluşmasına (veya fatigue kırılmasına) sebebiyet verdiği ortaya
konmuştur. Kayaçların deformasyon/zaman ve yük/deformasyon davranış
biçimleri Şekil-10.10’ daki hidrolik kriko tesleri sırasında iyi anlaşıldığında
ise; kabukta ay ve güneşin meydana getirdiği deformasyon/ zaman ve
yük/deformasyon olayınında anlaşılmasına da fırsat vermektedir. Kayaların
laboratuar şartları altında yüklenmesi sırasında akustik emisyon (acoustic
emission) ve sürekli birim deformasyon ölçümleri açıkça göstermiştir ki
mikro kırıkların nihai kırılmaya kadar olan zaman süreci içerinde süreksiz bir
kırık geliştirebilecek tarzda (Şekil-10.9) ilerledikleri ve daha sonra
kırılmadan çok kısa bir süre önce öncü haberci akustik emisyon sinyalleri
verdikleri (Şekil-10.1) ve bu sırada deformasyon/zaman eğrileri üzerinde
dikkate

değer

bir

biçimde

deformasyon
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hız

artışları

(strain-rate)

izlenmektedir. Bilhassa yüksek amplitüdlü akustik emisyonlar kayaçlara
yüksek

kuvvetlerin

etkilediği

sırada

oluşmuşlardır

ve

bu

kuvvet

azaltıldığında akustik gürültüler tamamen kaybolmuştur. Daha sonra
yeniden kaya üzerine yüksek yükler etki ettiğinde kırılmaların karekteristik
biçimde ‘strain-step’ olayları ile birlikte görülmektedir. Bu olay depremlerin
oluşumu sırasında kabuk üzerinde yapılan deformasyon ölçümleri sırasında
izlenen

birim deformasyon adımlarına (strain-step) eşdeğer karakteristik

olaylardır(Şekil-10.2,8).(bakınız Ref23).
Ayrıca ‘Kaiser Olayı’ da gerek laboratuar (Şekil-10.2) ve gerekse saha
çalışmalarında (Şekil-10.8)’de açıkça görülmektedir. Bu olay bir metal veya
bir kaya belli bir kuvvet seviyesine kadar yüklenir, yük tekrar boşaltılırsa
ikinci yüklemede birinci yüklemedeki kuvvet seviyesi aşılmadan akustik
gürültü oluşmaz denmektedir. Ancak kayalar kırılmaya doğru giderken
düşük yük veya kuvvet seviyelerinde küçük amplitütlü akustik gürültülerin
oluştuğu şekil-10.1’ den açıkça görülmektedir. Bu büyük depremler
oluşmadan izlenen mikro depremlere ve "öncü şoklarla" eş anlamlıdır.
‘Kaiser Olayı’ depremlerin önceden belirlenmesinde oldukça faydalı
sonuçlar verebilir. Zira burada birinci depremi oluşturan yük seviyesi
aşılmadan ikinci deprem oluşmaz sonucu şekil – 10.8 ‘ de açıkça
görülmektedir.
17 Ağustos 1999 depreminin önceden bilinmesiyle ilgili en cesaret
verici durum; tilt veya birim deformasyon eğrisinde görünen ve metaller
üzerinde yapılan çalışmalarda strain-softening olarak tariflenen, kısaca
devirli yüklere maruz kalan kayaların kırılmadan önceki gösterdikleri aşırı
deformasyon yumuşaması (cyclic-strain-softening) olmaktadır.
Bilindiği gibi Türk-Alman depremleri önceden bilinmesi projesi 1984
yılından itibaren Mudurnu vadisinde yoğunlaşmıştır.Bu vadi boyunca aktif
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sismik,tilt,manyetik ölçümler sistematik olarak sürdürülmektedir.Bu yöredeki
çalışmalar 1957 ve 1967 yıllarında oluşan Mudurnu vadisi depremlerinde
tekrarlama sıklığı göz önünde bulundurularak seçilmiştir, fakat 1967
yılından itibaren dikkate değer hiçbir deprem olmamıştır.Bu proje Mudurnu
vadisinde başlatıldıktan sonra sırasıyla 1983 Erzurum Horasan,1992
Erzincan, 1997 Antakya, 1998 Adana-Ceyhan depremleri meydana
gelmiştir. Bundan sonra Türk-Alman projesi READINEES başlığı altında
yeni istasyonların ilavesi ile Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları üzerine
kaydırılmıştır. 17.08.1999 tarihine kadar proje içinde hiçbir kayda değer
deprem olmamıştır.Akyazı’nın hemen yakınında yer alan TAŞBURUN TİLT
istasyonu, Andezit kaya üzerine otuz metrede yerleştirilen ASKANYA tipi
tilt-metre, 17 Ağustos depremi ile ilgili fay kırığına yakınlığı nedeniyle
deprem öncesi habercisi olarak önemli bir olayın ip uçlarını vermiştir.Bu
istasyondan elde edilen tilt verileri (Ref 16) ne yazık ki deprem olduktan bir
ay sonra sahadan alınarak yorumlanması için Ankara Deprem Araştırmaya
ve Almanyadaki Pozdam Üniverstesine gönderilmiştir.
Şimdi deprem oluşmadan önceki dikkate değer gelişmelere bakalım:
11 Ağustos’ta gerçekleşen güneş tutulmasından bir gün önce %18’ lik
strain veya yük artışıyla başlamıştır. Bilim adamlarının sarkaçların güneş
tutulması anında sarkaç peryotlarındaki değişikliklerin ve ayrıca atom
saatlerinde görülen bazı garip olayların güneş tutulması anında meydana
geldiği tartışıladursun, Kabuktaki deformasyonlarla ilgili ilk belirtilerinden
biride kabuktaki yük ve deformasyon miktarlarının artması olarak
düşünülmektedir. Şekil-10.3 ‘de sol taraftaki eğride G,H,K noktaları yani en
düşük tilt (veya strain) noktaları yukarıya doğru fırlayarak G/,H/,K/ gibi yeni
bir konuma yani yüksek tilt veya yüksek yük değerlerine doğru kayma
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göstermişlerdir. Eğrideki bu duruma şekil-10.10’daki deformasyon/zaman
ve yük /deformasyon arasındaki önemli ilişkilerden varılmıştır. Bu olay
14.08.1999 günü kabukta deformasyon yumuşamasıyla birlikte
deformasyon hızının artışı şeklinde kayıtlarda belirgin bir şekilde ortaya
çıkmıştır.“Cyclic Strain Softening” veya kayada devirli yükler altında
deformasyon yumuşaması olarak bilinen bu olay,15.08.1999 a kadar devam
etmiş, bilahare 24 saatlik med-cezir eğrilerinin amplitüdleri %58 oranında
azalarak 17 Ağustos günü depremin oluşmasına neden olmuşlardır.
Benzer şekilde kabuk üzerinde sürekli strain ölçümleri sırasında
heyelan

sahalarında

da

aktif

heyelanın

başladığı

anlarda

plastik

deformasyonların artarak,deformasyon hızının çarpıcı şekilde izlendiği
görülmektedir.(Şekil-10.4) Yeşildere de deformasyon hızının süratle arttığı
bu günlerde evlerin pencerelerine ‘Bu ev çok acele satılıktır’ levhaları
yapıştırılmıştır. Deformasyon eğrisindeki ani artışlar orta Kaliforniya’da ki
Nisan 1961 depreminde de açıkça görülmektedirler (Şekil-10.5) Yine aynı
grafiğin altında tek yönlü kuvvetlerin etkisi altında

laboratuarda kırılma

öncesi bir Andezit numunesine ait deformasyon hızındaki artış ve aynı
andaki elastisite modülündeki dikkate değer düşüş izlenmektedir. Diğer iki
örnek şekil 11 ve 12 de görülmektedir. Her iki şeklin çarpıcı tarafı
kırılmadan önce son derece belirgin deformasyon hızı artışlarıdır.
İşte kayaçların bu özelliklerinden dolayıdır ki Avcıları tehdit eden
yakın mesafeli 2 fay kırığının (M ≥ 7) oluşturacağı depremin önceden
bilinmesiyle ilgili cesaret verici bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Ancak
bu deformasyon zaman eğrisine bakarak kabukta tek yönlü bir kuvvet
varmış gibi yanlış bir sonuca varılabilir. Arazide deformasyon ölçümü
geniş bir zaman aralığında alınması halinde etkili olan yüklerin (cyclic)
devirli karekteri ortadan kalkarak adeta tek yönlü monotonik bir yük
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artışının mevcutiyeti varmış gibi yanlış bir sonuç çıkarmaktadır. Birçok
bilim adamı bu hataya düşmektedirler. Gerçekte ölçüler sık alındığında
kabuktaki yüklerin (cyclic) devirli yükler olduğu şekillerin çoğunda
açıkca görülmektedir. (Şekil-10.6,8) Monotonik olarak artan tek yönlü
kuvvetlerin mevcut olduğu laboratuar şartları altında görünen bu olay
(cyclic) devirli yükler altında granitler üstünde de belirgin tarzda sol
tarafta ki diagramda görünmektedir (Şekil-10.1). Burada tek bir yükleme
(cycle)

eğrisi üzerinde akustik gürültülerin (veya mikro depremlerin)

oluştukları yerler gösterilmiş, ve her bir akustik gürültünün yanına oluşmuş
olduğu cycle (yükleme) sayısı yazılmıştır. Sol taraftaki diagramda ayrıca
kırılmanın oluşmuş olduğu anda ki strain-rate (veya deformasyon hızı)
değeri zamanın fonksiyonu olarak çizilmiş ve bu değerin

4,75.10-4 sec-1.

değerinden 6,25.10-4sec-1. değerine arttığı ve dolayısıyla elastik modülde
önemli bir azalmanın kaydedildiği izlenmektedir.
Avcıları tehdid eden her iki fayı uzaktan nasıl kontrol edebiliriz?
Şekil 10.14 ‘de 22 Mayıs 1766 ve 5 Ağustos 1766’ da kuzey marmara
kıyılarını tehdit eden fay kırıklarının yaklaşık konumları izlenmektedir. 22
Mayıs 1766 depremi tsunami yaratan bir deprem olup 4000 insanın
ölmesine neden olmuştur. Kurulacak olan tilt metre veya ekstensometre
cihazları bu fay kırıklarına yakın olarak yerleştirilebilinirse; fay kırığına yakın
olan daha önceki örneklerde anlatılan Taşburun istasyonunun sonuçlarına
benzer tarzda deprem öncesi belirgin deformasyon hızı artışları izlenebilir.
Yerleştirilecek yerin seçiminde faya yakınlık kadar önemli iki parametre
daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki tilt metre veya ekstensometrenin andezit
veya granit gibi volkanik bir kaya içersine, diğeride yüzeydan mümkün
olabildiğince derine yerleştirilmesi gerekmektedir( takriben 50 m civarı).
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Diğer önemli bir husus nokta seçimi sırasında yapılmalı İzmitin hemen
körfez çıkışına kuzeyde ve güneyde olacak şekilde

2 adet, Prens

adalarının en kuzeyindeki ve en güneyindeki seçilerek 2 adet, diğeride 5
Ağustos 1766 kırığının batı ucuna Tekirdağa

yerleştirilmesi faydalı

görülmektedir. Kurulacak cihazlar örneğin MDS-81c tiltmetresi 20-30 km
mesafelerde belli bir istasyonda MDS-6 kayıt sistemiyle sürekli izlenmelidir.
Verilerin ayrıca bilgisayar ekrenında da 24 saat izlenebilecek tarzda bir
donanımla görülme imkanı sağlanmalıdır. Aksi halde 17 Ağustos 1999’da
veri trasferi yapılamayışı nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar
yeniden yaşanabilir.
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10.1. DEPREMLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ
(UZUN SÜREÇLİ ÖN TAHMİN)
GİRİŞ:
Depremlerin önceden bilinmesi ilgi çekici bir problem olup ve
günümüz yerbilimcilerinin en önemli amaçlarından biridir.Dünyanın çeşitli yerlerinde çok
ağır hasarlara, binlerce insanın ölmesine ve milyarlarca maddi kayıplara sebep olan çok
kuvvetli depremler oluşmaktadır. Depremlerden ileri gelen ölüm, hasar,sosyal ve
ekonomik kayıpları en aza indirgemek ulusal bir programdır. Depremlerin önceden
bilinmesi çalışma programı şu anda Japonya’da, Amerika’da, Rusya’da ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nde geniş çapta uygulanmaktadır. Deprem tahminlerinde,büyük bir
depremden önce ne tür süreçlerin geliştiğini anlamak amacıyla,stres,deformasyon
(strain),krip,tilt,radon gazı,sismisite ve gravite gibi kabuktaki her türlü değişiklikler
gözlenilmeye başlanmıştır.Bu araştırmalarda yıkıcı bir depremi doğuracak fayın boyunu
(L),Magnitüdünü (M) ve depremin oluşacağı anı ortaya koyabilecek bir teknik geliştirilmiş
ve kullanılmıştır. Bu teknik, Anadolu faylarına ve San Andreas Fayına uygulanarak
örneklerle aşağıdaki tarzda özetlenmeye çalışılmıştır.

10.2. KUZEY ANADOLU FAYI BOYUNCA KIRIK İLERLEMELERİ VE
AKTİF FAYLARIN SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ
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Nasıl ki bir ırmağa akmasını öğretemezseniz ve onun akış hızı yerin
gravite kuvvetleriyle, buna ilave olarak üzerinde aktığı jeolojik formasyonun
çimentolaşma derecesine ve porozitesine,(litolojik özelliklerine) kuvvetle
bağlı olacak şekilde geliştiği düşünülürse, depremler de benzer şekilde
yerin gravite kanunlarına ve buna ilave olarak kırılma mekaniği kanunlarına
uygun tarzda gelişerek çoğu kez ilk kırılmanın nereden başlayacağını ve
ne tarafa doğru büyüyeceğini kestirebilmek mümkün olmayabilir. Irmaklar
ve depremler arasındaki bu ilginç benzerlikler fay kırıklarının yer yüzeyinde
zayıf ezilme zonları oluşturmaları nedeniyle çoğu kez bir çok büyük nehir
(Örneğin : Asi Nehri, Kelkit Vadisi, Menderes, Gediz ve Dalaman nehirleri
bu adlarla tanımlanan graben ve fay oluşumlarının isimleriyle anılmaktadır.)
büyük aktif

faylar boyunca rotalarını çizerek denize ulaşmaktadırlar.

Genellikle yeryüzündeki etkili kompresif

kuvvetler, tüneller ve sondaj

kuyuları içerisinde yerinde (Insitu) yapılan kuvvet (stress) ölçümleri; hakim
durumdaki yatay kuvvetlerin kabaca Kuzey-Güney istikamette gelişme
gösterdiği dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan ölçümlerle kanıtlanmış olup
yatay kuvvetlerin, düşey kuvvetlerden

2- 3 misli daha fazla olarak

ölçülmektedir. Yatay etkili kuvvetler aslında tam yatay olmayıp180lik bir
konik alan içinde hareket eder görünümdedir. Düşey kuvvetlerle tam düşey
olmayıp 23 derecelik bir konik alan içinde yoğunlaşırlar. (Kanada ve
İskandinav Ülkelerinde olduğu gibi) Kırılma Mekaniği kanunlarında ifade
edildiği gibi eğer etki eden kuvvet mevcut fay kırığına 90° konumunda
bulunulduğu taktirde (Örneğin 1894 depremiyle oluşan fay kırığı, Mod I =σ
sin2 α) kırığın yıllara göre ilerleme hızı (mode-I): kırığa belirli bir açıda yatay
kuvvet tatbik edildiği zaman(Örneğin 1939 kırığı, Mod II=σsinα.cosα
)meydana gelebilecek yeni kırık ilerleme hızından çok fazladır. İşte bu
nedenledir ki kırığın bir kısmının deniz içinde olduğu 1894 depremi 1939
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yılından 45 yıl önce oluşmuştur. Şekil 10.13‘ten

görüldüğü gibi Helenik

yayında Girit’tin hemen güneyinde 1780, 1810 depremleri benzer şekilde
mod I’de oluşan ilk depremler olarak görülmektedir. Bu deprem yılları
takiben Helenik Yay boyunca mod II depremleri meydana gelmiştir.(Şekil
5.2)
Yukarıdaki formülde σ etki eden yatay kuvvet, α ise fayla kuvvet
doğrultusu arasındaki açıdır. Aşağıda Kuzey Anadolu Fay Zonunun ana
sismotektonik karakteristikleri belirlenmiş bulunmaktadır. (Ref12,13,17)
Hemen hemen bütün makro sismik aktivitenin Kuzey ve Doğu Anadolu Fay
zonları boyunca eliptik sahalar içinde yoğunlaşmış olduğu görülür. Diğer bir
deyişle makro depremler zarara uğrayacak sahaların her iki ters tarafında
eliptik sahalar içerisinde aktivite göstermektedir.(Şekil-10.15) Bu elipslerden
herhangi biri bir kırık büyümesini durdurabilecek konumda olup bunlara
“tabii kırık durdurucusu veya natural crack stopper”denmektedir(Ref 12, 17).
Makro deprem yönünden aktivite gösteren elips şeklindeki sahaların boyu
ve doğrultusu çeşitli değerlerde olmaktadır. Ancak elipslerin ana eksenleri
fay kırıklarının istikametlerine paralel bir gelişim içindedir. Aletsel olarak
saptanmış

bulunan

1939,1943

ana

şok

episantrlarının

elipslerin

merkezlerine rastladığı dikkati çekmektedir. Süreksiz tipte kırık büyüme
olayı kabuğu oluşturan malzemelerin en önemli özelliğini teşkil etmektedir.
Süreksiz kırık gelişiminin en belirgin örneği geçtiğimiz yüzyıl içerisindeki
yıkıcı depremlerle birlikte oluşan kırıklarla Kuzey Anadolu Fayı boyunca
açıkça görülmektedir. Her ne kadar bilim adamlarınca KAF boyunca gelişen
büyük ölçekteki yüzey kırıkları 1939 depremi ile başlayıp ve sırasıyla 1943
ve 1944 depremleriyle devam ettiği savunulmakta ise de Kuzey Anadolu
Fayının Marmara Denizine yakın kesiminde başlayan kırıklardan ilki 1894
yılındaki depremle gelişim göstermiştir. 1894 depremi ile İstanbul,İzmit ve
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Adapazarı yöreleri geniş çapta zarara uğramıştır. Bu deprem 4 no’lu elips
ile 5 no’lu elips arasında önemli tahribat yapmıştır.
Şekil 10.13’de 5 no’lu elips ile 9 no’lu elips arasında 1912 yılında
önemli tahribat yapan bir deprem daha meydana gelmiştir. Şarköy –Mürefte
depremi olarak bilinen bu deprem, Trakya’da Saroz Körfezi’ne yakın
Adalarda da önemli hasar yapmıştır. Bu fay kırığının kara içerisindeki
gelişimleri birçok araştırıcı tarafından belirlenirken, gerek Marmara ve
gerekse Saroz Körfezi içindeki uzanımları belirlenememiştir. Magnitüdü M
7 3/4 (Prof Rothe ‘ ye göre bu depremin magnitüdü 8 dir) olan bu depremin
olasılıkla Marmara Denizi ve Saroz Körfezi’nde önemli derecede kırık
oluşturduğu düşünülmektedir. Kuzey Anadolu Fayının, Marmara bölümünde
geçtiğimiz son yüzyıl içinde görülen bu önemli kırılma olayları daha sonra
1939 depremiyle (M.7,9 ) doğuya kaymış ve şekil 10.13’de oklarla
gösterilen sahada büyük bir kırık oluşmuştur. Bu yıllardan sonra 1942,1943
ve 1944 depremleri sırayla Kuzey Anadolu Fayı boyunca önemli can
kaybına neden olacak şekilde gelişim göstermektedir.
Şekil 10.16’den görüleceği gibi depremlerden oluşan fay kırıklarının
kabaca da olsa yan yana bulunan elipslerin merkezleri arasındaki mesafeye
eşit oldukları görülmektedir. ( Fay kırığı boyu= L bu yaklaşımla kolaylıkla
hesaplanabilir.) Kuzey Anadolu Fayı’ndaki bu önemli sismotektonik
karakterler akılda tutulduğunda daha sonra da açıklanacağı gibi ileride
oluşabilecek yıkıcı bir depremin fay kırık boyunu
sonrada bundan istifade ederek de
olabileceği

önceden

ve bunu belirledikten

beklenebilecek Magnitüdün ne

belirlenebilmektedir.

(LogL=0.78Ms-3.62)

Ancak

üçüncü parametre olarak bilinen ve ayrıca hayati öneme haiz bulunan
“depremin ne zaman olacağı” konusu aşağıda açıklanan örnek çalışmalarla
sunulacaktır.
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10.3. LINEAR–ELASTIC–FRACTURE-MECHANICS (DOĞRUSAL–
ELASTİK–KIRILMA–MEKANİĞİ) YÖNTEMİYLE FAYLARIN DAVRANIŞ
BİÇİMLERİNİN BELİRLENMESİ
Linear-Elastik Kırılma Mekaniği yöntemi tarihsel dönemlerde oluşmuş
ve gelecekte oluşması muhtemel depremlerin yıllarını ve kırık boylarını
önceden saptanmasıyla ilgili bir yöntem olup;uzun süreçli depremlerin
önceden bilinmesi aşağıdaki bölümün temelini oluşturmaktadır.
da/dN= A (∆K2)n
Formulü W=1360 km uzunluğundaki KAF zonuna uygulandığı sırada
çeşitli doğrultularda gelişen 5 ayrı yüzey kırığının ilerleme (da/dN) hızlarıyla
şiddet artım faktörü (∆K2) arasındaki ifade aşağıdaki biçimde bulunmuştur.
(Şekil 10.17 Tablo-10.18)
da/dN=2.8973 . 10-14 (K2)4.26
(da/dN= C(∆K)n ) Denklemi metaller üzerine uygulandığında n değeri 4
olararak bulunmuştur. Literatürde bu denklem “ Paris – Erdoğan veya Paris
“ denklemi olarak bilinmektedir.( Ref 18)
Bu formülde kullanılan 5 kırık doğrultuları sırayla; istikametinde gelişen
1894, Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu 1912 yüzey kırığı , KuzeybatıGüneydoğu istikametindeki 1939 kırığı ve ark şeklinde gelişen 1943 kırığı
ve bunu takiben Kuzeydoğu-Güneybatı istikametinde oluşan 1944 kırığı yer
almaktadır.
Hazırlanan bir bilgisayar programı aşağıdaki örneklerde kullanılmak
üzere seçilmiş ve fatigue kırılmasının meydana geldiği yılın belirlenmesinde
aşağıdaki formül kullanılmıştır. (Ref 12, 17)
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∆N=

1/ (A.Q n .πn/2.σ n ) * ( ai (1-n/2) - af

(1-n/2)

)/(n/2)-1

ÖRNEK I Şekil-10.17 de soldaki ilk sütunda gerçek deprem yılları
üçüncü sütunda ise ai, ai+b, ai+b+c, ai+b+c+d, ai+b+c+d+e kırık boyları
kullanılarak

hesaplanan

deprem

yılları

gösterilmektedir.

Yukardaki

hesaplamalar sırasında Qn ,n,A sabit değerleridir. Ve sırasıyla
Qn=2.33474 ,Q=1.22022 , n=4.26 , A=2.89.10-14
Burada W, kompresif devirli yükler altında gelişen kırıkların toplam
uzunlukları olup KAF boyunca bu değer 1360 km’dir. İlk kırığın (ai=112.5
km) 1894 yılında oluştuğu ve bunu takiben de 1912 (ai +b) , 1939 (ai +b+c),
1943 (ai +b+c+d) ve sonunda 1944 (ai +b+c+d+e) oluştuğu bilinmektedir.
Şekil 10.19’de en sol köşede b,c,d,e,W depremin olduğu yıl ve son olarakta
“ai” ilk kırık boyu değerleri yer almaktadır.
Bilgisayar programının verdiği sonuçlardan görüleceği gibi 1912
deprem yılı 1932 olarak 20 yıl fark gösterecek şekilde bulunmuştur. Diğer
deprem yılları son derece kabul edilebilir limitler içinde hesaplanarak
bulunmuştur. 1894 depreminden 18 yıl sonra böyle bir depremin oluşu,
kabuğa etki eden yatay kuvvetlerin 1900’lü yılların başından itibaren önemli
ölçüde artış göstermesiyle izah edilebilir.
ÖRNEK-II- Şekil 10.18 de da/dN=A (∆ Κ2 )n formulü bu defa ErzincanAmasya arası tarihsel dönemlerde ve günümüzde oluşan depremler için
kullanılmış ve 1939 yılına gelinceye kadar 290 km uzunluğundaki fay
hattının Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Türkiye Dönemi kırık ilerlemeleri
incelenmiştir.
Bu fay kırığı boyunca sırasıyla 1585 yılından itibaren ai=20.35 2 no’lu
elips içinde başladığı ve bundan sonra oluşma yılları sırasıyla 1888 (ai+b),
1909 (ai+b+c), 1916 (ai+b+c+d ), 1929 (ai+b+c+d+e) olarak gelişmiştir.
1-130

1888 depremi, 1 no’lu elipsin 2 merkezinden akma zonuna kadar yer
alan

110

km.

fay

zonu

üzerindeki

en

son

deprem

olduğu

düşünülmektedir.110 km. fay kırığı en az 2 defa M ≥7 doğuracak
uzunluktadır.1888 yılı ise 110 km. uzunluktaki fay kırığı boyunca oluşan en
son deprem yılı olabilir. 1909, 1916 ve 1929 depremleri “dairesel akma
zonu depremleri ” (circular yield zone) ile yakından ilgili olduğu
görülmektedir. Geliştirilen bilgisayar programının bir sınırlaması dairesel
akma

zonunda

birden

fazla

oluşabilecek

depremlerde

(Örneğin

California'daki depremlerin Parkfield-Cholame 1857,1901,1922,1934 ve
1966 dep.) sadece en son depremi proğramın içine kabul etmesidir. Bunun
anlamı dairesel akma zonundaki meydana gelebilecek çok sayıda
depremlerden sadece en sonuncusunu bilme imkanını ortaya çıkarmasıdır.
Niksar,Koyulhisar ve Suşehri’nin dairesel akma zonu içinde bulunması
ve sık sık tekrarlanan depremlerin dairesel akma zonunun yarıçapının ve
çapının kırılmasıyla ilgili depremlerle yakından ilgili oluşu (ParkfieldCholome Vadisi depremleri gibi şekil 10.21) bu sahalara yakın yerleşim
yerlerinin (Niksar,Suşehri) sık sık yıkılmalarına neden olmuştur.
Hazırlanan bilgisayar programı en son deprem yılını kullanma imkanı
verdiği için 1045-1050, 499, 127 yılları 1939 yılı gibi kullanılarak her bir fay
parçasının hangi yıllarda kırıldıklarını bulma imkanı ortaya çıkmış ve
hesaplanan yıllar şekil 10.20 de tarih sırasına göre yazılmışlardır.
Eğer fay kırıklarının oluşum sırası 1939 yılı deprem öncesi gibi geliştiği
kabul edilirse bu taktirde M.Ö 227 ile 1939 yılları arasındaki deprem
aktiviteleri iyi bir doğrulukla belirlenebilir. Bu hesaplamalar şekil-10.18
arasında gösterilmektedir. Depremlerin oluştuğu yıllar incelendiğinde
tarihsel deprem

kataloglarının içermediği birçok depremin ortaya çıktığı

izlenmektedir. Bu araştırmayı takiben “hesaplanan deprem yılları” için
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etkilenebilecek kentler gözden geçirilerek yeni bir katalog hazırlanması çok
yararlı olacaktır. KAF üzerinde cami ve minarelerin ayrıca kiliselerin hangi
yıllarda yıkıldığı ve tamir gördüklerinin belirlenmesi oldukça faydalı sonuçlar
verebilir.
ÖRNEK-III- 1894 Büyük İstanbul depremiyle yakın ilgisi olan fay
kırığının meydana geldiği 5 no’lu elipsin merkeziyle Dokurcun (D) arasında
1567 ile 1894 yılları arasında meydana gelen depremler ve kırık yerleri
şekil-10.15

şematik

olarak

zig-zag

çizgilerle

(W=225

km.)

olarak

belirlenmiştir.
Tarihsel depremlerin etkiledikleri yerleşim yerlerini dikkatlice araştırarak
1719, 22 Mayıs 1766 ve 1878 depremlerinin oluştuğu yerleri haritada doğru
yerlere yerleştirme imkanı vermiştir. 1719 ve 1878 depremleri kesinlikle
dairesel akma zonu içinde oluşan depremlerdir. Erzincan-1939 depremine
benzer tarzda, Büyük İstanbul depreminde de ilk kırık elipsin merkeziyle
dairesel akma zonu (circular yield zone) arasında 1567(a) ve 1766(c)
yıllarında meydana gelmiştir (Şekil-10.20). Gerçek deprem yılları ile
hesaplanan deprem yılları arasındaki fark 1567,1719,1878 ve 1894 için
arzulanan limitler içinde olmasına karşılık 1766 depremi için 1844 olarak
elde edilmiştir. 78 yıl farklı bu değerin değeri belki de 66 km. uzunluğundaki
(2c) fayın doğu batı istikametinde olması yani ( Mod – I ) konumunda
olması olarak düşünülmektedir. Belkide 1844 yılı civarında başka bir
depremin bu fay zonu üzerinde etkili olduğunu akla getirebilir.
1894

kırığı

Dokurcun-Sapanca

kesiminde

kuzeybatı-güneydoğu

istikametinde gelişirken İzmit Körfezi ile 5 no’lu elips arasında D-B
doğrultulu olarak teşekkül etmiştir. İstanbul –İzmit ve Adapazarı’nı 1894
yıllarında olduğu şekilde yıkan geriye doğru sırasıyla M.S 1509, 989, 447,
93 depremleri için aynı bilgisayar programı uygulandığında sonuçlar şekil1-132

10.22 üzerinde herbir segmentin daha önce ne zaman kırıldığı tarih sırasına
göre sıralanmıştır. Bu çalışmaların daha önce belirli yöreleri etkileyen ancak
tarihsel deprem kataloglarında bulunmayan deprem yıllarını belirlemekte
faydalı neticeler vereceğine inanılmaktadır.
ÖRNEK-IV- 1912 Marmara-Saroz Körfezi depremi Anadolu Yarımadası
ve Avrupa arasında oluşan önemli bir depremdir. Fay kırığının terminali
olduğu düşünülen doğu ucundaki Marmara çukurluğu ile Kuzey Ege
Denizi’nde sona eren fayın batı ucu kuzey Ege çukuru içindedir ve yaklaşık
370 km. boyundadır.
Büyük bir kısmının deniz içinde geliştiği 1912 fay kırığında, ilk kırık
ilerlemesi 1556 yılında Aydıncık (Edincik) şehrinin yıkılması ile ilişkili olabilir.
5 no’lu elips içinde gelişen yaklaşık 2a =40 km. uzunluğunda bir kırıkla
ilişkili olduğu düşünülmektedir.
"10.05.1556-İstanbul'da ağır bir deprem Rosanna adlı bir şehrin
tamamen tahrip olduğu ve depremin 40 mil ötesine kadar duyulduğu
söylentisi var (Schmidt). Mayıs 10.1556 kuvvetli bir depremin Marmara
Denizinin doğu kesimini yerlebir ettiği, bunun arasında Aydıncık (Erdeğin
Kuzeyi)bulunduğu ve çok sayıda insanın öldüğü kaydediliyor. Zararın Bursa
ve İstanbul'a kadar etkili olduğu, birçok evin, camilerin ve şehirlerin bir
bölümünün yıkıldığı yazılmaktadır. Bu depremin detayları göstermektedir ki
deprem merkezi Marmara kıyı şeridinin açıklarında denizin içinde olduğunu
göstermektedir. (Ref 1,15)
Bu depremi takiben oluşan Kuzey Ege depremleri 9 no’lu elips
merkeziyle dairesel akma zonu arasında yaklaşık 100 km. saha üzerinde
1864 depremleri dikkati çekmektedir.
1766 depremi dairesel akma zonu ile 5 no’lu elipsin merkezi arasında
oluştuğu görülmektedir. Ancak hesaplanan deprem yılı ile (1806) gerçek
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deprem yılı arasında 40 yıl gibi önemli bir zaman aralığı izlenmektedir.
Bunun nedeni muhtemelen bu fay kırığının birkaç defa kırılarak en son
depremin 1840 yılı civarında olma ihtimalini akla getirmektedir. Ancak
hesaplamalarda kullanılan formül (Mode– II)
hazırlandığından

yani kesme modu için

(Mode – I) içinde bulunan bir kırık için doğru bir

hesaplama ve sonuç elde etme imkanından bizi uzaklaştırmış olabilir.
1893 depremi dairesel akma zonuyla yakından ilgili olup Dedeağaç’ta
Tsunami oluşturan bir depremdir ve İmroz , Semadirek ve Athos yerleşim
yerlerinde önemli tahribata yol açmıştır.

10.4. LABORATUVAR VE SAHA ÇALIŞMALARI SIRASINDA
DEFORMASYON/ ZAMAN ve DEFORMASYON/YÜK DAVRANIŞLARI
Bu bölümün esas amacı devirli ve tek yönlü yükler altında kabul teşkil
eden malzemelerin deformasyon / zaman ve yük (kuvvet) /deformasyon
olayını incelemektir. Körfez depreminde olduğu gibi katastrofik bir deprem
öncesi

hakim

durumda

görülen

“devirli

yükler

yumuşaması”(cylic strain softening) olayını MAIHAK

altında

kayanın

ölçüm teknikleriyle

monotonik olarak artan kompresif yükler altında incelenecektir. Her iki saha
ve

laboratuvar

yöntemleri

Karayolları

laboratuvarında

yapılmıştır.

Granit

Genel

üzerindeki

Müdürlüğü
labrotuar

araştırma
çalışmaları

Londradaki Imperial College Jeofizik Bölümünde tamamlanmıştır.
Kaya Mekaniği Çalışmalarında MAIHAK Ölçüm Tekniğinin Kullanılması
Bu ölçüm tekniğinde “ bir çelik telin kompresif yükler altında titreşim
frekansının değişmesi ” prensibi kullanılmaktadır. Bu telin mekanik
osilasyonu sırasında elektromanyetik bir sistem yardımıyla aynı frekansta
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titreşim yaptığı andaki rölatif yer değiştirmesi kaydedilebilmektedir. Dijital
sinyal alıcısı (MDS-4a) sinyalde meydana gelen frekans değişikliklerini
kaydederken yükleme plakaları arasındaki yer değiştirme, tek yönlü yükler
altında kuvvet veya yükü zamanın bir fonksiyonu olarak kaydetmektedir.
Maıhak alıcıları, ölçtükleri değerleri 5 dijit olarak kaydetmektedir. Ölçüm
aralıkları (2 sn ) otomatik olarak pozisyon seçicisi ve arzulanan dijital
vericilerle (örneğin MDS -63b yük ölçerken MDS-18b deformasyon veya yer
değiştirme kaydedilmektedir. Böylelikle bütün ölçülmüş olan parametreler
saha şartları altında arazide bir tünel içersinde veya heyelan sahasında bir
tek merkezi istasyon kullanmak kaydıyla kilometrelerce uzaktan kontrol
edilebilmektedir. Ölçüm sırasında kullanılan aletler yer değiştirmeleri
kaydeden MDS-18b yerdeğiştirme transduser , dijital sinyal alıcısı MDS-4a ,
kompresif yük transduseri , MDS-63b ve buna ilaveten ara kabloları yer
almaktadır (Şekil-10.22). Bu sistemin en büyük avantajı, laboratuvar şartları
altındaki kayaların kırılmadan önceki gösterdikleri önemli değişiklikleri III
no’lu bölgede (Şekil-10.11) ortaya çıkmaktadır. Bu bölgede her iki “dial
gauge” ve “strain gauge” kaya mekaniği ve beton laboratuvarında sık sık
kullanılmasına rağmen plastik deformasyonun kırıkların büyümesine yol
açarak genişlemesi nedeniyle okumaların çok süratle yapılmasını gerekli
kılmıştır. Bu şartlar altında yukarıda sıklıkla kullanılan iki yöntem gerçek
deformasyonları okumakta yetersiz kalmaktadır. Ancak Maıhak ölçü tekniği
bu sorunun çözümünde oldukça etkili olmuştur.Alet üzerindeki kanal
seçiciler yardımıyla her iki saniyede bir gerek deformasyon ve gerekse yük
veya (kuvvet) düzenli olarak III no’lu bölgede (Şekil-10.11) ölçü alabilme
imkanı sağlamıştır.
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10.5. DEVİRLİ YÜKLER ALTINDA KABUKTA MEYDANA GELEN
YUMUŞAMA VE YIKICI BİR DEPREMİN BİRLİKTE İNCELENMESİ
Yukarıda tarif edilen laboratuvar şartları altındaki deneyler monotonik
olarak artan tek yönlü kuvvetlerin etkili olduğu deneyler, oda sıcaklığında
tamamlanmışlardır. Aşağıda, dikkatler daha çok devirli yüklere maruz
kayalar üzerinde görülen deformasyonlara yöneltilecektir. Devirli yüklere
maruz

bir

malzemenin

deformasyona

karşı

direncinin

azalması

deformasyon yumuşaması olarak bilinmektedir. (Strain Softening) veya
Deformasyon yumuşamasını karakterize eden en önemli husus devirli
yükler altında deformasyon hızında görülen ani artışlardır(Şekil 10.1, 3, 4).
dε/dt (strain – rate) devirli yükler altındaki yumuşama hızı artışı
deformasyon zaman diyagramlarında en son yüklemede (yani

60.

Yüklemede ) görülmektedir.
10.6. SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Tek yönlü yükler altında deformasyonun artarak ölçülmesi sırasında
elde edilen şekiller Şekil-10.5,11,12’de gösterilmektedir. Burada sunulmuş
olan veriler dijital olarak 2 sn aralıklarla kaydedilmiş yük ve deformasyon
bilgileridir. Deformasyon zaman davranışlarının tek yönlü ve monotonik
olarak artan yükler altında sigmoidal eğrilerinin üç ayrı bölgede oluştuğu
izlenmektedir. Oda sıcaklığında andezitik kayalar üzerinde elde edilmiş olan
tam bir sigmoidal zaman eğrileri şekillerde görülmektedir. Elde edilen
verilerin yakından tetkiki geliştirilmiş bu yöntem sayesinde son derece
belirgin olarak deformasyon zaman eğrileri üzerinde üç ayrı bölgenin
mevcut olduğu görülmektedir. I.bölgede deformasyon hız grafiğin süratle
arttığı görülmekte ve bu süratli artış kaya içersinde mevcut mikro kırıkların
kapanması olarak düşünülmektedir. II. Bölgede düzenli bir değişimin
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yükseldiği ve deformasyon hızının da sabit kaldığı görülmektedir. I no’lu
bölgede

düşük

elastik

modül

değeri

deformasyon

hızı

açısından

incelendiğinde II no’lu bölgeye nazaran 5 defa daha büyük olarak
izlenmektedir. Her ne kadar II no’lu bölge elastik kısım olarak nitelendirilse
bile plastik deformasyonlar bu bölge için de söz konusudur. Mühendislik
açısından çok küçük değerlerle ifade edilmiş bu deformasyonlar genellikle
ihmal edilebilinir olarak düşünülmektedir. Gerçekte ise herhangi bir yük
bölgenin olduğu söylenememektedir.

Şekil 10.1 Strain-Zaman, Akustik Emisyon olayının devirli yükler altında kırık

deformasyon eğrisi üzerinde tamamen elastik veya tamamen plastik bir
Kaya numunesinin kırılmadan önceki III.bölgesinde ise toplam yer
değiştirme miktarının süratle arttığı izlenmektedir. Bu safhada kırığın
ilerlemesi plastik deformasyonun artması (hızlanması ) III no’lu safhada
deformasyon hızı çok yükselirken çok az kuvvet artışının kaydedildiği
görülmektedir. Bu nedenle III no’lu saha içersinde “strain softening” kayanın
yumuşaması

depremlerin

önceden

belirlenmesi

çalışmasında

önem

taşımaktadır. Her üç ayrı bölümün görüldüğü örneklerden biri kabuğu teşkil
eden kaya numuneleridir, ancak metal cisimlerde genellikle II ve III no’lu
artmasıyla birlikte elastisite modülünün azaldığıdır.
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büyümesi sırasındaki değişimi.

bölümler izlenmektedir. Burada dikkat çeken husus defomasyon hızının
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adımını (strain step) gösteren grafik. Kaiser olayı kırılma anında dikkati çekmektedir.

Şekil 10.2 Sürekli strain ve akustik emisyon olayının kaya kırıldığı andaki strain

1-139

etkinliğini gösterilmektedir.

deformasyonun hızındaki artışı( Şekil10.11) ve güneş tutulmasının kabuktaki deformasyona olan

oluşan önemli ölçüde elastik modülde ki azalımı göstermektedir. Sol taraftaki eğri deprem öncesi

değişiminin deprem öncesi görünümünü, sağ taraftaki eğri de ana depremden önce kabukta

Şekil 10.3- 30 m.'de Andezit içerisindeki Taşburun İstasyonunda kayıt edilen tilt (strain)

Şekil 10.4 İzmir Yeşildere yöresinde heyelan sahasındaki deformasyonzaman ve kuvvet-deformasyon olayı.
KURAN 1979
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deprem öncesi sonuçları son derece dikkate değerdir.

öncesi görülen deformasyon hızı artışını göstermektedir. Kayanın kırılma öncesi ve

Sırasında andezitteki değişim. Üst diagram 1961 Nisanında Kaliforniya'da ki deprem

Şekil 10.5 Yer değiştirme-zaman ve yük-yer değiştirme olayının tek yönlü testler
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stress (kuvvet) birim deformasyon (strain) ölçümlerini göstermektedir. Ref 17

diyagram ise Şekil-10.10’daki sol üst köşedeki diyagram yardımıyla dönüşümü yapılan

kayıtlarına aittir.Bu ölçümler Japonya'da ki Osakayama istasyonuna aittir. Sağ taraftaki

Şekil 10.6 Sol taraftaki eğri 24 saatlik med-cezir yüklerini ölçen ekstensometre aletinin

Şekil 10.7 Tünellerde hidrolik -kriko testlerinin 200 ton kapasiteli aletlerle
yapılması.Şekilde tünel yüzeyine dik olarak etki eden kuvvetler her
yükleme anında birbirleriyle 120 derece açıyla yerleştirilmiş olan 3
deformasyon ölçeriyle belirlenmektedir Daha sonra bu veriler şekil---da
sağ

üst

diyagramdaki

grafiklerin

çizimiyle

belirlenmesinde yararlanılmaktadır.( Ref 17)
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elastik

modülün

.
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elastik komponente eş değer olarak elde edilmektedir

yani Kaiser Olayı belirgin olarak izlenmekte ve maksimum strain adımını 'strain - step'

depreme ait 'strain - step'lerin kayıtları görülmektedir. Grafikte görüldüğü gibi 'Kaiser effect'

Şekil 10-8 Japonyadaki INUYAMA İSTASYONU'nda 64 - 1200 km mesafelerde Oluşan iki
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olmadığı görülmektedir.

kırıkların süreksiz olarak gelişme gösterdikleri ve kritik kırık boyu aşılmadığı sürece nihai kopmanın

Şekil 10.9 Kayalar üzerinde devirli yükler uygulandığı sırada Maksimum kesme ekseni boyunca
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ve

yük/deformasyon

olayı

Sol

baştaki

eğride

a,b,c

Yani devirli yükler altında kaya deformasyona karşı direnç göstermektedir.

a,b,c çok fazla artış olmamıştır. Bunun nedeni 'strain - hardening'olayıdır.

grafikte yüklerin çok farklı artmasına karşın, maksimum deformasyonlarda

boşalması anındaki minumum yük çizgisini göstermektedir. En alt soldaki

maksimumyüklerin uygulanışı sırasındaki deformasyonlar . A,B,C ise yük

yük/zaman

Şekil 10.10 Hidrolik Kriko testi anında oluşan deformasyon /zaman,

LIMESTONE

MODULUS OF ELASTICITY = 39365 kg / cm 2

Adit No = LEFT ADIT (LA-1)

Poject = EFRENK - MERSIN (TURKEY)

süratle arttığı kırılmaya giden ve depremlerin önceden bilinmesinde hayati öneme haiz kısmıdır.

elastik modülü hesapladığımız doğrusal kısmı teşkil etmekte 3. Ve en önemli bölümü ise deformasyon hızının

1.bölgede kırıkların kapanması olayı gerçkleştiğinden deformasyon hızı çok büyük mertebelerdedir. 2.bölgede

kuvvet / yerdeğiştirme eğrileri görülmektedir. Sol taraftaki grafikte açıkça gözlenen 3 ayrı bölgenin varlığıdır.

Şekil 10.11 Andezitler üzerinde monotonik olarak artan tek yönlü kuvvetler altındaki yer değiştirme / zaman ve
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süre içerisindeki deformasyon zaman değişimini göstermektedir.

edilen deformasyon - yük grafiği görülmektedir. Sol taraftaki grafik kaya kırılıncaya kadar geçen

Şekil 10.12 Andezitler üzerinde monotonik olarak artan (sağ taraftakigrafik) Yükler sırasında elde
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Şekil 10.13 Kuzey Anodolu, Doğu Anadolu, Yunanistan, Levant Sahili boyunca kırık ilerlemeleri. Bu şekilde
özellikle D-B istikametli fay kırıklarında yıkıcı depremlerin oluşmaya başladığı görülmektedir.Özellikle Gritin
güneyinde 1780, 1805, 1810 ve 1846 yıllarında başlayan bu aktivite Marmara denizinde 1766 ve 1894
yıllarında dikkate değer şekilde D-B istikametinde gelişmişlerdir. Levent Sahili ve Doğu Anadolu fayları
boyunca özellikle Karlıova'dan güney batıya doğru MS 995, 1114, 1157 ve 1202 depremleri birbirini takip
eden büyük can kayıpları ve tsunamiye neden olan depremlerdir.Bunlar sırayla 45000 ve 15000 can
kaybına neden olmuştur

Şelil 10.14 a Ortadaki diyagram'da görüldüğü gibi metaller üzerinde bir kırık ucunda etki eden (σ2 ) yükleri
nedeniyle bir dairesel akma zonu meydana gelmiştir.(Şekilde taralı olan alan). Meydana gelen dairesel akma
zonları daha sontra etkilenen yüksek kuvvetlerin (σ1 ) ortaya koyduğu eliptik biçimde bir plastik zonu oluşturduğu
gözükmektedir. (Willenborg Modeli) En altta benzer olayın d-b istikametli 1894 kırığı boyunca iki elips arasında
dairesel akma zonları izlenmektedir.Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu dairesel akma zonlarının yarıçapı veya
çapı meydana gelen kırıkların boylarına eş değerdir.Bunun en belirgin örneği 1971 Bingöl depremi sırasında
oluşmuş olan yüzey kırığı 6 numaralı elips içerisindeki dairesel akma zonunu gösteren dairenin yarıçapına
eşdeğerdir.Diğer çarpıcı örnekler ise Şekil 18'de gösterilen dairesel akma zonlarıdır.Bunlar içindeki kırık boyu
dairelerin çap uzunlukları ile uyum içerisindedir.
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Şekil 10.15 Bu şekil, şekil 14 a'nın büyütülmüş bir görünümüdür.Harita üzerinde 23.08.2000 (M=5,8),
16.01.2001 (M=4,2), 14.03.2001 (M=4), 24.03.2001 (M=4,2) oluşmuş depremlere dikkat edilirse elipsin
kuzey tarafında elastik-plastik yüzeye yakın olan kesimlerde yoğunlaştıkları görülmektedir.Bu durum etki
eden kuvvetin bundan böyle muhtemelen 1766 Mayıs ve Ağustos depremlerini oluşturan kırıklarla ilişkili
olduğu görülmektedir.Bu kırıkların hangisinin önce olacağı kurulacak 5 adet tilt istasyonunun sürekli
moitör edilmesi sonucunda ortaya çıkabilir.
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Şekil 10.16 Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fayları boyunca kırık ilerlemeleri. (Kuran 1990)

Şekil 17 Mod II (kesme metodu) ortamında KAF boyunca 'kırık ilerleme hızının'
1509-1944 yılları arasındaki 'kuvvet artım faktörüyle olan ilişkisi (K2). Bu veriler
yardımıyla günümüzde ve tarihsel dönemlerde oluşmuş gelecekte de oluşması
muhtemel depremlerin yılları belirlenebilmektedir.Kırık ilerleme hızı (da/dn (103 )
inç/yıl) düşey eksende, K2 yatay eksende {K2(103 ksi√in)}birimleriyle ifade
edilmektedir.Depremlerin önceden bilinmesiyle ilgili formül için kesik çizgilerle
gösterilen doğrunun denklemi kullanılmıştır. {da/dn=2,89 * 10-14 * (K2)4,26}.
Yukarıdaki denklem yardımıyla tarihte meydana gelmiş büyük deprem yılları
hesaplanmıştır.
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Tablo 10.18.1 KAF boyunca kırılma mekaniği parametrelerinin özeti :
W=1363 km burada 1. Sütunda önemli deprem yılları arasındaki fark (dN), 2. Sütunda meydana gelen
kırıkların toplam uzunluğu, 3. Sütunda tarihsel dönem deprem etkinliğinde oluşan kırıkların uzunlukları, 5.
Sütunda kırık ilerleme hızı, 6. Katsayı, 7. Sütunda belli bir yıldaki kırık uzunluğunun toplam kırık
uzunluğuna oranı, 8. Sütunda kuvvet artım faktörü, 9. Sütunda ortalama kırık hızı artışı gösterilmektedir.

l
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Şekil 10.19 1894 yılları arasında KAF boyunca kırık ilelemeleri ve
doğrusal elastik kırılma mekaniği (LEMF) yöntemiyle depremlerin oluş
yıllarının hesaplanması görülmektedir. Soldaki ilk sütun gerçek deprem
yıllarını gstermekte, ikinci sütunda ik kırık olarak alınan 1894 yılı
depremiyle ilgili ai=112,5 km esas alınarak oluşacak deprem yılları
yeniden hesap edilmeye çalışılmaktadır.
Hesaplama yöntemiyle bulunan deprem yılları 3.sütunda, gerçek deprem
yıllarıyla olan farklılıkları 4.sütunda gösterilmektedir.
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Şekil 10.20 Erzincan 1939 depremi öncesi meydana gelen kırıklar ve bu
kırıkların oluş yıllarının (LEFM)* yöntemiyle belirlenmesi. Şekilde deprem
yılları dairesel akma zonları ve yıkılan yöreler numara sırasıyla
gösterilmiştir.
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1901, 1922, 1934 ve 1966 yıllarında tekrarlanan depremlere maruz kalmıştır.

olduğu kesim dairesel akma zonunun yarıçapına (b2/a=ry) eşit olup burada sırayla 1857,

akma zonu 1812 ve1966 yıllarında yıkıcı depremlere sahne olmuştur.Özellikle 1966 kırığının

ucu ise Salton Sea olup yaklaşık 676 km dir.Makro depremlerin yoğun olduğu iki dairesel

Şekil 10.21 Güney Californiya'da meydana gelen 1857 depreminin kuzey ucu Hollister güney

Şekil 10.22 İstanbul - Adapazarı yörelerini aynı anda etkileyen 1894
depreminin fay kırığı zikzak çizgilerle Marmara Denizi ortasıyla
Dokurcun (D) arasında gösterilmektedir.Bu kırık tek bir parça olarak
gelişmemiş olup 1 numarayla gösterilen 1567, 2 numarayla gösterilen
1719, 3 numarayla gösterilen 1766 ve 4 numarayla gösterilen 1878
depremlerinin ana kırık üzerinde belirli oranda zarar meydana
getirdikten sonra en son aşamada 1894 yılında büyük depremi
oluşturmuşlardır.
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Şekil 10.23 Marmara Denizi - Saroz körfezidepremi öncesi sismik aktivitelerin
1556 depremiyle başladığı bunu takiben de sırasıyla 1766, 1864 ve 1893
depremleriyleqfay kırığı üzerinde önemli zararlar oluşturduktan sonra 1912
(M≈8) yılında bütün bu kırıklarıda içerisine alacak tarzda ana kırılma meydana
gelmiştir.Ancak kırılmanın kara üzerinde görülen parçası (Saroz körfezi ile
Tekirdağ arası ) araştırıcıların dikkatini çekmiş ve bu kırık 50 km olarak
gösterilmiştir.Ancak burada yapılan çalışmalar bu depremle ilgili kırığın Kuzey
Egeden başlayarak Saroz körfezinden karaya girip Tekirdağ açıklarından
Marmara ortasına kadar uzandığı düşünülmektedir.
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Şekil 10.24 Sahada deformasyon ölçen Maıhak ölçü aleti
1. MDS - 4 a (alıcı),
2. MDS - 18 b (ekstensometre),
3. MDS - 72 (yük ölçen verici),
4. MDS - 3 (alıcı),
5. MDS - 4 dr (bilgi yazıcı),
6. MDS - 127 (zaman ayarlayıcı saat),
7. MDS - 68 (kayada kuvvet ölçen verici).
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Şekil 10.25 Türkiye'nin kırık ilerleme haritası. Tarihsel ve güncel depremlerin
oluşturdukları kırık parçaları.Şekildeki en yukarıdaki kırık ilerleme 1894 yılıyla
başlamış,

bunu

takiben

1912,

1939,

1943

ve

1944

yılıyla

son

bulmuştur.Benzer durumdaki sismik aktiviteler tarihsel dönemlerde de kendini
göstermiştir.Örneğin 1509, 1542,1661 (7) ve 18 Temmuz 1668, 18 Ağustos
1668 depremleri eşdeğer olarak gösterilmişlerdir.
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