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 1 

ÖNSÖZ 
 

Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşakları üzerinde yer almaktadır. 

Depremlerin kesin olarak ne zaman ve nerede olacağı öngörülemez olsa 

da, ülkemizin herhangi bir kentinde orta veya büyük ölçekte bir deprem 

olma olasılığı yüksektir. Orta büyüklükte meydana gelen bir depremin 

kent yerleşim alanlarında bulunan yapı stoklarında oldukça büyük 

oranda hasar meydana getirebileceği bilinen bir gerçektir. Oluşabilecek 

bu hasarın nedenleri arasında; uygun olmayan yer seçimi, kusurlu yapı 

tasarımı, yapı denetim eksikliği veya kusurlu yapı üretimi gibi faktörler 

sayılabilir. Depreme karşı sadece yapıların deprem riskleri değil, aynı 

zamanda yer aldıkları bölgelerin de deprem risk hesaplamalarının 

yapılması dolayısıyla bu verilerin hem tasarımda hem de yerleşim 

bölgelerinin planlamasında kullanılması gerekmektedir.  

Sonuç olarak depreme dayanıklı kentlerin oluşumu için araştırmalara 

dayalı uygun alanlar ve tasarım ilkeleri belirlenmeli; yerleşim yeri 

uygun değilse gerekli geoteknik uygulamalarla zemin uygun hale 

getirilmelidir. Ayrıca depremde daha az tehlikeli alanların belirlenmesi 

ve bu alanlarda uygun yapıların yapılması deprem hasarını en aza 

indirgeyecektir. Bu hedef doğrultusunda planlama yapılırken, kabul 

edilebilir risk düzeyi belirlenerek, deprem tehlikesi, zemin büyütmesi, 

sıvılaşma ve şev stabilitesi açısından mikrobölgelendirme haritaları 

oluşturularak incelemeler yapılmalıdır. Bu sayede sağlıklı kentlerin 

sürdürülebilirliği de sağlanacaktır. 

Bu temel düşünceyle oluşturulan bu eser, Coğrafya ve Mühendislik 

Bilimleri Öğretim Üyelerinin özgün çalışmalarını kapsamaktadır. 



 

2 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI 

Kitabın ilk bölümünde kent planlamasına yönelik çalışmalar yer 

alırken, ikinci kısımda deprem etkisinde zayıf zeminlerde meydana 

gelebilecek deformasyonların önlenmesine yönelik uygulanan 

geoteknik yöntemler ele alınmaktadır.  

Bilgi birikimleri ve tecrübeleri ile bu eserin oluşumuna katkı sağlayan 

kıymetli Yazarlarımıza ve bu eseri ulusal ve uluslararası camiaya 

ulaştıran İKSAD yayınevine teşekkür ederim. 

Literatüre katkı sağlaması dileğiyle… 

Dr. Ayşe Bengü SÜNBÜL GÜNER 
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GİRİŞ 

Kentlerde arazi kullanım planlaması, özellikle doğal afetlerden 

kaynaklanan riskleri azaltmak için önemli bir araçtır. Risk temelli 

planlama, yalnızca doğal bir tehlike için planlamanın ötesinde, bir 

tehlikenin sonuçlarının da planlanmasına fırsat sağlar. İnsanoğlu 

tarihler boyunca sel, deprem, kasırga, volkan vb. doğal afetlerin tehdidi 

altındadır. Tarih boyunca insanlar bu afetleri deneyimlemiş, etkilerini 

azaltmaya, can ve mal kaybını önlemeye çalışmıştır. Günümüzde 

afetler, insan toplumu için geçmişten daha büyük bir endişe kaynağıdır. 

Risklerin bazıları öngörülebilirken, bazıları öngörülemez olabilmekte-

dir. Doğal afetler kaçınılmaz olsa da, kamuoyuna zamanında yapılan 

uyarılar vasıtasıyla, bu afetlere karşı doğru planlama ve zamanında 

müdahale ile hasar ve kayıplar büyük ölçüde azaltılabilmektedir. 

Deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi ani 

gerçekleşir ve etkilediği bölge dışında ulusal ölçekte de sorunlar 

yaratabilir. Bazen felaketin boyutları o kadar büyük boyutlara ulaşır ki 

uluslararası düzeyde destek ve ilgi gerektirir. Bu durumda, hasar 

azaltma ve kriz yönetimi, kentsel planlamanın ayrılmaz bileşenleri 

haline gelir. 

Doğal afet önleme planları, kent planlaması kapsamında bilinen doğal 

tehlikelerin insan toplumlarının yaşamları ve varlıkları üzerindeki uzun 

vadeli etkilerini ve sonuçlarını ortadan kaldırmak veya azaltmak adına 

gelişmiş ve önde gelen ülkelerde yapılmaktadır. Bu planlar, mevcut 

durumları iyileştirmeyi ve gelecekteki gelişmeleri korumayı 

amaçlamaktadır. Bu planlarda, risklerin etkilerini azaltmaya yönelik 
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yöntemler ve önlemler, yapısal önlemleri (su ve rüzgârın neden olduğu 

zararlı etkilere karşı binalar ve altyapı koruması gibi) ve yapısal 

olmayan önlemleri (yasa hükmü veya arazi kullanımına ilişkin 

politikaların geliştirilmesi ve benimsenmesi gibi) içerir. 

Kentlerin doğal tehlikelere karşı güvenliği, kent planlamasının ana 

hedeflerinden biridir. Bu nedenle, kentsel yerleşim alanlarının 

güvenilirliği üzerine araştırma yapmak ve doğal tehlikelere karşı 

kırılganlık seviyelerini tanımak önemlidir. Kentsel planlama, riskli 

unsurlarını belirleyerek ve çevre güvenliğini güçlendirerek afetleri 

önlemeyi amaçlar. İlkeleri ve kavramları açıklayan ve coğrafi verileri 

kullanan kentsel gelişim bilgisi, bu tür felaketlerin etkilerini büyük 

ölçüde azaltabilir. Ayrıca, kent yöneticileri bu verileri, kentlerin bu 

tehlikelere karşı güvenilirliğini arttırmak için kullanabilirler. Kentsel 

planlama, doğal tehlikelerin neden olduğu ölüm ve zararları büyük 

ölçüde azaltabilecektir. Genel olarak, afet önleme için kent 

planlamasının ilkeleri şu şekilde sıralanabilir: savunmasız bir ortamın 

yeniden oluşturulması ve güvenli, emniyetli bir ortamın geliştirilmesi. 

Bu nedenle doğal afet risklerini azaltabilecek politikalara her zaman 

ihtiyaç duyulmaktadır (Safari vd., 2016). 

Çoğunlukla sismik mikrobölgeleme olarak adlandırılan kentsel alanlar 

için deprem tehlikesi bölgelendirmesi, yoğun nüfuslu bölgelerde sismik 

risk analizi ve azaltma stratejisine yönelik ilk ve en önemli adımdır.  

Sismik mikrobölgeleme, yer sarsıntısı, sıvılaşmaya yatkınlık, toprak 

kayması ve kaya düşmesi gibi tehlikelere yönelik olarak sahaları 

jeolojik, jeoteknik ve jeofizik özelliklerine göre bölgelere ayırma işlemi 
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olarak tanımlanır (Slob vd., 2002). Bu şekilde, belli bir alan içinde farklı 

yerlerdeki sismik tehlikeler doğru bir şekilde tanımlanabilir. 

Mikrobölgeleme, deprem hasarlarının azaltılmasına yardımcı 

olabilecek, sahaya özgü risk analizi için temel sağlamaktadır. Genel

anlamda sismik mikrobölgeleme, deprem etkisi altında zemin 

katmanlarının tepkisini ve dolayısıyla yer yüzeyinde deprem kaynaklı 

değişimleri tahmin etme işlemidir (Mohanty vd., 2007). Sismik

mikrobölgeleme, bir yerleşim alanını ya da bölgeyi, deprem tehlikesi 

etkileri için farklı potansiyele sahip daha küçük alanlara bölmek olarak 

da değerlendirilebilir. Deprem etkileri, jeolojik, jeomorfolojik ve 

jeoteknik bilgilerden oluşan zemin özelliklerine bağlıdır. Jeolojik ve

jeomorfolojik parametreler olarak, zemin tipi/kalınlığı ve ana kaya 

derinliği önemli özelliklerden bazılarıdır. Sismik mikrobölgeleme, 

deprem riskinin azaltılmasının ilk aşamasıdır ve jeoloji, sismoloji, 

jeoteknik ve yapısal mühendisliğin büyük katkılarıyla çok disiplinli bir 

yaklaşım gerektirir. Nihai çıktısı, yerel yöneticiler, kent planlamacıları 

ve mühendisler tarafından uygulanabilmektedir. Son yıllarda hem 

deneysel ve aletsel verilerin bulunabilirliğinin artması, hem de zemin 

koşullarının değerlendirilmesi ve zemin büyütme analizlerindeki 

gelişmeler mikrobölgeleme çalışmalarında önemli gelişmelere yol 

açmıştır (Kılıç vd., 2006).

Bir sismik mikrobölgeleme çalışmasının ilk adımı (ideal olarak) 

sismolojik, tektonik, jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve topografik verilerin 

toplanmasını içerir. İkinci adım, bilinen bir sismo-tektonik rejimde

çalışma alanının yüzey altı profilini oluşturmak için yalnızca ilgili 
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verilerin seçilmesi ve yorumlanmasıdır. Üçüncü adım, çalışma 

alanındaki her konum için sismik zemin tepkisinin tüm yönlerini 

değerlendirmektir, yani; elastik tepki spektrumları, sıvılaşma 

potansiyeli ve bununla ilgili etkiler (yanal yayılma, oturmalar), 

yamaç/şev stabilitesi veya kayma riski, çalışma alanı içindeki aktif 

fayların yüzey kırılmasına sahip olma potansiyeli gibi. Dördüncü adım 

ise, çalışma alanındaki sismik yoğunluk parametrelerinin değişimini 

gösteren kontur haritalarının, yani tamamlanan sismik mikrobölgeleme 

çalışmasını izleyen sismik risk analizi ve azaltma stratejisi planlaması 

için girdi olarak kullanılacak haritaların üretilmesidir (Papadimitriou 

vd., 2008). Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yapılmış 

birçok mikrobölgeleme çalışması vardır. (Gullu, 2001; Topal vd., 2003;

Kılıç vd., 2006; Fah vd., 1997; Lungu vd., 2000; Marcellini vd., 1982;

Shima, 1978; Zarif vd., 2006; Vagn, 2000; Rocabado vd., 2002; Ince 

vd., 2008; Parroni vd., 2001) 

Bu çalışmada kentsel alanların başta deprem, heyelan gibi doğal 

afetlere karşı arazi kullanımı açısından planlanmasında mikrobölge-

leme metodolojisinden yararlanılmasının önemi ve gerekliliğinin yanı 

sıra, mikrobölgelemenin temel ilkeleri, içeriği ve aşamaları hakkında 

genel bilgiler sunulmakta ayrıca farklı yerleşim alanları için yapılmış 

olan mikrobölgeleme çalışmalarından elde edilen bazı sonuçlar da 

örnek olarak değerlendirilmektedir.
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1. KENTSEL PLANLAMADA JEOLOJİK VE JEOTEKNİK

FAKTÖRLER

Kent planlayıcıları, iş dünyasının ve toplumun gelecekteki ihtiyaçlarını 

belirlemek ve çalışmak için mümkün olan en iyi ortamı sağlamak 

zorunda olan zor bir işe sahiptir. Jeoteknik konular, planlama hususları 

listesinde oldukça alt sıralarda yer alır ama genellikle meydana gelen

afetlerden sonra dikkatler jeotekniğe çevrilir.

Kentsel planlama genellikle ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere üç 

düzeyde gerçekleştirilir. Temel anlamda, kent planlamacısının iki ana 

kategorisi ayırt edilebilir:

· Politika planlayıcıları geleceği düşünür ve uzun vadeli bir stratejik

planlama perspektifi alır. Toplumun ilgili kesimleri ile istişare

toplantıları yapılır, örneğin ulaşım veya mevcut kentsel alanlarda veya

'yeşil alan' sahalarındaki gelişmelerin ileriye dönük planlanması için

stratejiler geliştirilir.

· Kalkınma kontrol planlayıcıları genellikle yerel düzeyde var olur ve

kentsel, kırsal alanların gelişimini kontrol eder. Bu seviyede planlama

uygulamaları ele alınır ve değerlendirilir. Olağandışı veya karmaşık

planlama uygulamaları için uzmanlara danışılır.

Bu kategoriler içinde ulaşım, turizm, koruma ve ekonomik kalkınma 

gibi birkaç özel planlama rolü vardır. Kentsel planlama, hükümet 

organları, yerel yönetimler ve özel planlama danışmanlıkları dahil bir

dizi farklı grup tarafından gerçekleştirilebilir. Jeoteknik uzmanlarından 

tavsiyeler, her iki planlayıcı kategorisinden de alınabilir. Ayrıca 
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jeoteknik tehlikelerin stratejik planlama üzerindeki etkileri hakkında 

tavsiyelerde bulunmaları da istenebilir.

Mevcut jeoteknik ve geçmiş kayıtların kullanıldığı fizibilite 

değerlendirmeleri, arazi değeri ve geliştirme maliyetlerinin 

değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Planlama aşamalarında daha 

ayrıntılı saha araştırmaları gereklidir ve bunlar, önerilen geliştirmeyle

ilgili olası tehlikeleri araştırmak için özelleştirilebilir. Bu bilgileri 

kullanarak jeoteknik tasarımcılar, jeo-çevresel riskleri azaltan ve çevre 

sakinlerini koruyan güvenli, uygun maliyetli ve çevre dostu çözümler 

geliştirebilirler. Bina, köprü, yol, drenaj ağı, baraj vb. gibi her türlü 

mühendislik yapısının oturacağı temel alanı ve inşaatta kullanılan 

malzemelerin jeolojik ve jeoteknik özellikleri, olası tehlikeler için 

ayrıntılı bilgi gerektirir. Bu aynı zamanda etkili bir kentsel planlama

için de geçerlidir. Gerçekte kentsel planlama, jeolojik ortamı birçok 

yönden dikkate alması gereken karmaşık ve çok disiplinli bir süreçtir 

(Hofmann, 1976). 

Doğru ve sağlam kent planlaması, kentlerin inşası ve genişletilmesi için 

jeomorfolojik, jeolojik ve jeoteknik verilerin dikkatli analizine ihtiyaç 

vardır. Diğer bir deyişle, doğal çevreyi anlamak çok önemlidir. İçinde 

bulunduğumuz yüzyılda kentsel jeoloji, mühendislik jeolojisinin 

önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Jeoloji ve mühendislik jeolojisi 

bilgilerinin ışığında dünya genelinde birçok şehirde kentsel planlama 

amaçlı çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Baker, 1975; Akpokodje, 

1979; Arnous, 2013; Chowdhury ve Flentje, 2007; Dai vd., 2001; El 

May vd., 2009; Edbrooke vd., 2003; Haworth, 2003; Willey, 2003). 
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Jeoloji ve mühendislik jeolojisinin kentsel planlamadaki rolü uzun 

zaman önce pratikte tanınmaya başlamıştır (De Vallejo, 1977). Başta 

Avrupa, Doğu Asya ve Kuzey Amerika olmak üzere birçok şehir için 

çok çeşitli harita türleri geliştirilmiştir (Culshaw ve Price 2011).

Bununla birlikte, genel olarak, gelişmekte olan ülkelerde bulunan 

şehirlerde zemin ve kaya mekaniği laboratuvarları gibi altyapıların 

yetersiz veya yokluğu nedeniyle jeoloji ve mühendislik jeolojisi 

verilerine daha az vurgu yapılmış ve yapılmaktadır. Birçok bilim insanı 

ve araştırmacı, herhangi bir mühendislik yapısına yönelik çalışma 

yürütülmeden önce ilgili sahanın veya alanın jeolojisinin, 

jeomorfolojisinin ve hidrojeolojisinin bilinmesi ve araştırılması 

gerektiğine işaret etmiştir (De Vallejo 1977). Kentsel çevrenin jeolojik-

jeoteknik özellikleri ve doğru planlama hakkında temel bilgi 

eksiklikleri, heyelan tehlikesi, erozyon, menfezlerin tıkanması, su 

baskını, bina hasarları vb. gibi birçok jeoteknik, sosyal ve ekonomik

sorunlara neden olmaktadır (Berhane ve Walraevens, 2013).

2. MİKROBÖLGELEME

Geçmişte yaşanan hasar yapıcı birçok deprem, kentsel alanlarda

altyapıyı planlamak ve hatta gelecekte bu tür felaketleri hafifletmek için 

çok önemli dersler çıkartılmasına vesile olmuştur. Depremlerle ilişkili 

tehlikeler sismik tehlikeler olarak adlandırılır. Mikrobölgeleme, genel 

olarak sismik tehlike değerlendirmesi ve risk değerlendirmesinde en 

çok kabul gören araç olarak kabul edilmiş ve kaynak ve saha koşulları 

dikkate alınarak yer hareketi özelliklerine göre bölgelendirme olarak 

tanımlanmıştır (TC-ISSMFE, 1993).  Mikrobölgeleme kapsamında 
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geleneksel makrobölgeleme haritalarında ve bölgesel tehlike 

haritalarında iyileştirmeler yapılarak, tehlikeyi çok daha büyük 

ölçeklerde tahmin eden ayrıntılı haritalar üretilir.  

Son otuz yılda, büyük depremler tüm dünyada büyük can kayıplarına 

ve yıkımlara neden olmuştur (Ermenistan, 1988; İran, 1990; ABD, 

1994; Japonya, 1995; Türkiye, 1999; Tayvan, 1999, Hindistan 2001, 

Sumatra 2004, Pakistan, 2005). Hindistan’da yaşanan 1999 Chamoli ve 

2001 Bhuj depremleri de dahil olmak üzere dünya çapında yakın 

zamanda gerçekleşen birçok depremin hasar modelleri, bir bölgedeki 

zemin koşullarının yer sarsıntısı seviyesi üzerinde büyük bir etkiye 

sahip olabileceğini göstermiştir. Örneğin, Chamoli depreminde, merkez 

üssü Delhi'den 250 km'den daha uzakta olmasına rağmen, dolgu zemin 

veya gevşek alüvyon üzerine inşa edilen bazı binalarda orta derecede 

hasarlar meydana gelmiştir. Bhuj depremi sadece merkez üssü 

bölgesinde değil, aynı zamanda yaklaşık 250 km uzaklıktaki 

Ahmedabad'da bile ağır hasara neden olmuştur. Yerel zemin 

koşullarının etkilerini gösterebilmek için yerel ölçeklerde sismik 

tehlikeyi haritalamak, mikrobölgelemenin özüdür (Gupta ve Zafar, 

2016). 

Sismik mikrobölgeleme, bir bölgeyi farklı potansiyel tehlikeli deprem 

etkilerine sahip ayrı alanlara ayırmanın, mühendislik tasarımı ve arazi 

kullanım planlaması için özel sismik davranışlarını tanımlayan genel 

adıdır. Mikrobölgelemede jeolojik ve jeoteknik verilerin rolü, özellikle 

jeolojik tehlikeleri tanıyabilme, kontrol edebilme ve önleyebilmeyi 

sağladığı için kentsel altyapının planlanmasında çok önemli hale 
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gelmektedir (Bell vd., 1987; Legget, 1987; Hake, 1987; Rau, 1994; Dai 

vd., 1994, 2001; Van Rooy ve Stiff, 2001). Mikrobölgelemenin temeli, 

depremin kaynağındaki kırılma mekanizmasının modellenmesi, 

dalgaların yeryüzü ile ana kaya arasında yayılmasının değerlendiril-

mesi, yerel zemin profilinin etkisinin belirlenmesi ve böylelikle deprem 

kaynaklı potansiyel sismik tehlike alanını gösteren bir tehlike haritası 

geliştirmektir. Sismik mikrobölgeleme, ayrıca tüneller, su ve 

kanalizasyon hatları, gaz ve petrol hatları, elektrik ve iletişim hatları 

gibi gömülü yaşam hatlarının tasarlanmasına da yardımcı olmaktadır 

(Sitharam ve Anbazhagan, 2008). 

Deprem hasarı genellikle birbirini etkileyen üç faktör tarafından kontrol 

edilir; kaynak özellikleri, yerel jeolojik ve jeoteknik koşullar ve 

yapıların türü. Açıkçası, tüm bu faktörler, büyük miktarda jeolojik, 

sismolojik ve jeoteknik verilerin analizini ve sunumunu gerektirecektir. 

Depremlerin geçmişi, bölgedeki faylar/kaynaklar, azalım ilişkileri, saha 

özellikleri ve zemin büyütme ve sıvılaşma duyarlılığı gerekli olan 

önemli girdilerden bazılarıdır. Zemin koşullarına bağlı olarak zemin 

büyütmesinin etkisi ile meydana gelen yapısal hasarlar, geçen yüzyılda 

birçok depremde fazlasıyla kanıtlanmıştır. Sismik mikrobölgeleme, 

binalarda meydana gelebilecek olası bir hasarın tahmin edilmesi ve 

haritalanması adına bir temel sağlamak için kaynak özellikleri ile yerel 

jeolojik ve jeoteknik özelliklerin değerlendirilmesi sürecidir. Başka bir 

deyişle tehlikenin ölçülmesidir (Gupta ve Zafar, 2016). 
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Sismik mikrobölgeleme, deprem riski azaltma çalışmasının ilk adımıdır 

ve jeoloji, sismoloji, jeofizik, jeoteknik ve yapı mühendisliği 

alanlarından büyük katkılarla multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. 

Sismik mikrobölgeleme haritaları, gelecekteki depremlerin etkilerini 

tahmin etmeye yardımcı olduklarından ve ayrıca hastaneler, itfaiye 

istasyonları, acil durum operasyon merkezleri vb. gibi önemli tesislerin 

yerini belirlemek için kullanılabildiğinden kent planlamasında çok 

kullanışlıdır (Gupta ve Zafar, 2016). Sismik mikrobölgeleme, kent 

planlamacıları, mühendisler ve mimarlar için anlaşılabilir tehlike 

dağılımı seviyelerinin bir resmini sağlamak için zorunlu olarak 

sismolojik, jeolojik, jeoteknik ve hidro-jeolojik haritalamayı ve 

bunların entegrasyonunu da içerir. Mikrobölgeleme çalışmaları, aynı 

zamanda tarihi ve önemli yapıları, gelecekteki büyük depremlerden 

korumak için de çok faydalıdır.  

Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Derneği'nin 

Deprem Geoteknik Mühendisliği Teknik Komitesi (TC-ISSMFE, 

1993) tarafından sismik mikrobölgeleme için üç aşama tanımlanmıştır. 

Bunlar; genel bölgeleme, ayrıntılı bölgeleme ve çok ayrıntılı bölgeleme 

(Tablo 1). Birinci aşamada, sahayla ilgili mevcut bilgiler ve tarihi 

dokümanların derlenmesi ve yorumlanması; ikinci aşamada, sahada 

jeoteknik çalışmalar ve mikrotremor ölçümleri; üçüncü aşamada ise 

detaylı jeoteknik araştırmalar ve sayısal analizler gerçekleştiril-

mektedir.  
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Tablo 1. Üç aşamada mikrobölgeleme için veri kullanımı (ISSMFE, 1993) 

 GENEL 

BÖLGELEME 

(1. AŞAMA) 

AYRINTILI 

BÖLGELEME 
(2. AŞAMA) 

ÇOK 
AYRINTILI 

BÖLGELEME 
(3. AŞAMA) 

YER HAREKETİ Aletsel ve tarihsel 

deprem katalogları, 
Kuvvetli yer 

hareketi kayıtları, 
Jeolojik haritalar, 

Bölge halkı ile 
bilgi alış verişi 

Kuvvetli yer 

hareketi 

kayıtları, 
Mikrotremor 

ölçümleri, 
Geoteknik 

çalışmalar 

Geoteknik 

araştırmalar, 
Yer tepki 

çözümlemesi 

YAMAÇ 
DURAYSIZLIĞI 

Aletsel ve tarihsel 

deprem katalogları, 
Jeolojik ve 

jeomorfolojik 

haritalar, 

 

 

Hava fotoğrafları 
ve uzaktan 

algılama, 
Arazi 

çalışmaları, 
Bitki örtüsü ve 
yağış bilgisi 

Geoteknik 

araştırmalar, 
Laboratuvar 

analizleri 

SIVILAŞMA Aletsel ve tarihsel 

deprem katalogları, 
Jeolojik ve 

jeomorfolojik 

haritalar, 

 

Hava fotoğrafları 
ve uzaktan 

algılama, 

Arazi 

çalışmaları, 
Bölge halkı ile 
bilgi alış verişi 

Geoteknik 

araştırmalar, 
Laboratuvar 

analizleri 

HARİTA 
ÖLÇEĞİ 

1:1.000.000 – 

1:50.000 

1:100.000 – 

1:10.000 

1:25.000 – 

1:5.000 

 

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere sismik mikrobölgeleme, deprem 

nedeni ile gerçekleşebilecek yer hareketi, yamaç/şev yenilmeleri ve 

zemin sıvılaşması gibi olayları, gerekli saha ve büro çalışmaları ile 

tespit eden ve elde edilen bulguları mikro ölçekte haritalarla sunarak 

planlayıcılara risk değerlendirmesi yapma şansı veren bir yaklaşımdır.  
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2.1. Yer Hareketi 

Nicel bir yer hareketi tahmini, sismik tehlikeyi değerlendirmek ve 

deprem riskini azaltmak için bir anahtardır. Genellikle, ana kaya 

seviyesindeki bir yer hareketinin ölçümü genellikle bölgesel / ulusal 

veya küresel ölçekte gerçekleştirilir. Ancak birçok deprem 

senaryosunda gözlemlendiği gibi, yeraltı jeolojik çökellerin etkisine 

bakıldığında karmaşıklık başlar. Binalarda ve diğer yapılarda görülen 

hasarlar, çoğunlukla gevşek çökellerin bulunduğu alanlarda gerçekleşir. 

Yer hareketinin seviyesini kontrol eden ana faktörler kaynak, kaynakla 

saha arasındaki alan ve yerel zemin etkileridir. Meksika, Kobe, Loma 

Prieta, İzmit, Bhuj ve diğer birçok depremde görüldüğü gibi, yerel 

zemin etkisi birçok kez binaların hasar görmesinde temel bir rol 

oynamıştır (Parvez ve Rosset, 2014). Yüzeydeki yer hareketini ölçmek 

amacıyla, kuvvetli sarsıntı sırasında yerel zemin etkilerinin karakterize 

edilmesi ve zemin davranışlarının anlaşılması için, yöntem 

geliştirilmesi şiddetle gereklidir. Sahadaki jeolojik yapının etkisine 

bağlı olarak kaynaktan gelen sismik dalgalar, güçlü zemin 

büyütmelerine neden olabilir. 

Mikrobölgeleme çalışmalarının temel amaçlardan biri, belirli bir 

büyüklükte (veya moment) ve belirli bir uzaklıkta meydana gelen bir 

deprem nedeniyle belirli bir sahadaki sismik yer hareketini 

belirlemektir. Günümüzde, hesaplama yöntemleri ve sismik dalgalar ve 

yayılımlarına ait gerekli bilgiler kullanarak yer hareketini modellemek 

etmek mümkündür. Ayrıca, sahaya özgü yer hareketini ve meydana 
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gelebilecek büyütmeyi belirleyebilmek için sahada bazı analitik, 

ampirik yaklaşımlar mevcuttur (Parvez ve Rosset, 2014). 

Ana kaya seviyesindeki sismik bölgeleme, bölgesel sismisite, yer 

hareketi yoğunluğunun zayıflaması ve potansiyel sismik kaynak 

bölgelerinin tanımına bağlıdır. Bölgesel ve yerel sismisite, sismolojik, 

jeolojik ve paleosismolojik veriler kullanılarak incelenebilir. 

Sismolojik veriler, tarihi ve aletsel dönem olarak konumlandırılmış 

depremlerin kataloglarından toplanır. Jeolojik veriler, çoğu saha için 

mevcut olan aktif fay haritalarından toplanmaktadır. 

Sismik tehlike, genel anlamda yer sarsıntısı, sıvılaşma, toprak 

kaymaları ve tsunami gibi depremlerle ilişkili potansiyel olarak zarar 

verici olayları ifade etmek için kullanılan geniş bir terimdir. Spesifik 

anlamda ise, belirli bir bölgede, belirli bir süre içinde, herhangi bir hasar 

verici depremin olma olasılığıdır (Thenhaus ve Campbell, 2002). 

Deprem tehlikesini değerlendirmek için iki yaklaşım vardır: 

deterministik (Deterministik Sismik Tehlike Analizi) ve olasılıksal 

(Probabilistik Sismik Tehlike Analizi). Deterministik yaklaşım, seçilen 

senaryo depremlerine ve belirtilen yer hareketi olasılık seviyesine 

dayanmaktadır. Olasılıksal yaklaşım ise, olası tüm deprem 

senaryolarını ve tüm yer hareketi olasılıklarını kapsar ve ardından 

belirli bir zaman diliminde deprem olma olasılığını hesaplar (Şekil 1). 

Olasılıksal yöntemler, sınırlı bir gerçekleşme olasılığı olan tüm 

deterministik olaylar için kapsayıcı olarak görülebilir (Parvez ve 

Rosset, 2014). 
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Deterministik yaklaşım, bir sahadaki olası maksimum yer hareketini 

belirlemek için herhangi bir bölgenin geçmiş sismisitesini ve 

sismotektonik kurulumunu dikkate alır. Olasılıksal yaklaşım ise, 

gelecekteki depremin yeri, boyutu ve şiddeti açısından depremlerle 

ilişkili belirsizlikleri dikkate alarak belirli bir sahada belirli bir yer 

hareketinin aşılma olasılığını ölçmeyi amaçlamaktadır (Mehta and 

Thaker, 2020). Deprem tehlikelerini değerlendirmek için olasılıksal 

sismik tehlike analizinin (OSTA) yaygın olarak kullanılmasından önce, 

bu tür değerlendirmelerde deterministik yöntemler daha fazla tercih 

ediliyordu. Deterministik yöntemler, tek bir senaryo depreminin veya 

nispeten az sayıda bireysel depremin bir sahadaki etkisini dikkate 

almaktadır. Deterministik yöntemde, tehlike değerlendirmesinin 

dayandırılacağı temsili bir depremin seçiminde ise zorluklar ortaya 

çıkıyordu. Olasılıksal metodoloji, tipik olarak en iyi ihtimalle belirsiz 

olan bu tür deprem tanımlarına olan ihtiyacı azalttı. Olasılıksal 

metodoloji, bir sahadaki tüm olası büyüklüklerdeki tüm depremlerden, 

ilgili sahadan tüm önemli mesafelerde meydana gelen tehlikeyi, 

meydana gelme sıklığını dikkate alarak bir olasılık durum 

nicelendirmektedir. Bu nedenle deterministik deprem senaryoları, 

olasılıksal metodolojisinin bir alt kümesi olarak değerlendirilmektedir 

(Thenhaus ve Campbell, 2002). 

Sismik tehlike analizinin önemli bir amacı, pik yatay yer ivmesi (PGA) 

ve tepki ivmesinin (spektral ivme) belirlenmesidir. İnşaat mühendisliği 

yapılarının tasarımında spektral ivme (Sa) tercih edilir. Kaya, sert 

zemin ve gevşek zeminler gibi farklı tipteki temel malzemeleri için 
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tasarım spektrumunu geliştirmek mühendislik uygulamalarında kabul 

edilen bir eğilimdir. Belirli bir saha veya bölge için sismik tehlikeleri 

değerlendirmek için, tüm olası sismik aktivite kaynakları belirlenmeli 

ve bunların gelecekte güçlü yer hareketi oluşturma potansiyelleri 

değerlendirilmelidir (Sitharam ve Anbazhagan, 2008). 

 

Şekil 1. Olasılıksal ve deterministik sismik tehlike için şematik diyagram (Parvez ve 

Rosset, 2014) 
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2.2. Yamaç/Şev Yenilmeleri (Heyelan, Toprak kayması) 

Toprak kaymaları, çoğu kez mala ve çevreye önemli hasar ve tahribat 

ile can kaybına da neden olabilmektedir. Kentsel yerleşimlerin içinde 

ve yakınında meydana gelen toprak kaymalarının insanlar üzerindeki 

olumsuz sosyal etkileri, genellikle olumsuz ekonomik etkiler kadar 

önemlidir. Eğimli alanların yanı sıra kent ve ulaşım altyapısı gibi ilgili 

fiziksel gelişmeleri doğru şekilde yönetmek için, heyelan ve risk 

değerlendirmesi adına rasyonel ve sistematik yaklaşımlar geliştirmek 

önemlidir. Bu tür yaklaşımlar, uzun vadeli planlamanın yanı sıra riskin 

en aza indirilmesi ve yönetilmesini de kolaylaştırır. 

Heyelanlar, depremlerle ilişkili en zarar verici yan tehlikelerden biridir. 

Aslında, tetiklenen heyelanlardan kaynaklanan hasarlar, bazen 

doğrudan güçlü yer sarsıntılarından kaynaklanan hasarları aşmıştır. 

Sismik olarak tetiklenen heyelanlar, evlere ve diğer yapılara zarar 

vermekte, onları tahrip etmekte, yolları kapatmakta, boru hatlarına ve 

diğer yardımcı yaşam hatlarına zarar vermektedir (Şekil 2). 

Depremlerin nerede ve hangi sarsıntı koşullarında heyelanları 

tetikleyebileceğini tahmin etmek, bölgesel sismik tehlike 

değerlendirmesinde kilit bir unsurdur. Belirli bir sahada eğim kaynaklı 

kaymalara neden olan faktörler genellikle karmaşıktır ve 

değerlendirilmesi zordur. Bu nedenle, belli büyüklükte bir depremde 

tetiklenen büyük bir heyelan grubunun bölgesel analizi, kaymalarla 

ilgili genel koşulları tahmin etmek için yararlıdır (Jibson vd., 2000). 
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Heyelan senaryoları hem tehlike haritalaması hem de kentsel alanlarda 

benimsenecek stratejik ve mühendislik çözümleri açısından, çevresel 

planlama için bir kilometre taşıdır. Özellikle, depreme bağlı 

heyelanların mekansal dağılımına ilişkin farkındalık, mevcut ekonomik 

kaynaklar temelinde doğal afeti yönetmeyi amaçlayan müdahale 

önceliklerini planlamak için yetkili yerel makamları desteklemektedir. 

Depremin neden olduğu heyelanlarla ilgili analiz yapılırken, hem 

heyelan duyarlılığı hem de tetikleyici olayın meydana gelme olasılığı 

(sismik tehlike) dikkate alınarak analiz edilmesi gerekir. Bununla 

birlikte, şev/yamaç kaymalarına yatkınlık koşulları çevresel 

kısıtlamalara göre değişir; bunlara örnek olarak zeminlerin suya 

doygunluğu, yeraltı suyu durumu, gözenek suyu basınçlarının varlığı ve 

şiddetli yağışlar verilebilir.  

80'li yılların sonlarından bu yana, deprem kaynaklı heyelan etkilerinin 

önceden değerlendirilmesi, bilimsel ve teknik araştırmacılar tarafından 

risk azaltma amacıyla çalışılmıştır. Bu çalışmalarda, heyelan duyarlılığı 

veya tehlike analizlerine dayalı olarak haritalama çözümleri 

önerilmiştir. Bu değerlendirmelerde iki tür yaklaşım olmuştur. Birinci 

yaklaşım, güvenlik faktörlerini hesaplamayı ve haritalandırmayı 

amaçlayan fiziksel temelli yaklaşımlar olarak sınıflandırılabilir. Bu tür 

yöntemler, eğimli alanların fiziksel-mekanik özelliklerinin ayrıntılı bir 

bilgisini gerektirir. Bu noktada, stabilite analizlerinin geniş alanlarda 

kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinden, elde edilmesi 

kolay değildir. İkinci yaklaşım ise, son yıllarda geliştirilen ve yaygın 

olarak kullanılan dolaylı duyarlılık veya tehlike değerlendirmelerine 
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dayanmaktadır. Bu yaklaşımlarda neredeyse her heyelan türü için hem 

nitelik hem de nicelik olarak çeşitli ölçeklerde değerlendirmeler vardır. 

Nicel yaklaşımların çoğu, büyük ölçeklerde duyarlılık veya tehlike 

değerlendirmeleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır ve istatistiksel 

tabanlı modeller yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçmiş ve şimdinin 

geleceğin anahtarı olduğu varsayımı ile bu analizler aslında geriye 

dönük analizlerdir. Duyarlılık modelleri, özellikle istatistik 

yaklaşımlarına dayanıyorsa, aslında zaten meydana gelmiş heyelanlar 

üzerinde eğitilir ve doğrulanır (Martino vd., 2019). 

Nitel yaklaşımlar, şev stabilitesini etkileyen çeşitli faktörlerin 

anlaşılmasını ve mevcut bilgi, gözlem ve deneyime dayalı olarak karar 

verilmesini gerektirir. Nicel veya yarı nicel yaklaşımlar, uygun jeolojik 

/ jeoteknik modellere ve / veya ayrıntılı saha gözlemlerine ve / veya 

ölçümlere dayanan analitik yaklaşımları kullanır. Her iki durumda da 

nihai sonuç, çok yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük gibi 

tanımlayıcı tehlike veya duyarlılık kategorileri olarak ifade edilebilir. 

Mikrobölgeleme çalışmaları, topografya, jeoloji, mevcut heyelanlar, 

mevcut ve gelecekteki arazi kullanımı için fiziksel çevrenin farklı 

yönlerini tanımlayan doğru haritaların oluşturulması adına güçlü 

yaklaşımların geliştirilmesini kolaylaştırmıştır. 
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Şekil 2. Heyelan ve toprak kaymalarının verdiği zararlar (URL 1a, 1b, 1c, 1d) 

2.3. Zemin sıvılaşması 

Sıvılaşma, depremlerin neden olduğu en yıkıcı olaylardan biridir ve 

genellikle gevşek, suya doygun zemin birikintilerinde meydana gelir 

(Lee ve Chern 2013). Sıvılaşma, artan gözenek suyu basıncı ve azalan 

efektif gerilmenin bir sonucu olarak granüler/daneli bir malzemenin 

katı halden sıvılaşmış bir duruma dönüşümü olarak tanımlanır 

(Marcuson 1978; Pathak ve Dalvi 2011). Dünya genelinde önemli 

sıvılaşma hadiseleri, Niigata, 1964; Alaska, 1995; Loma Prieta, 1989; 

Kobe, 1995; Türkiye, 1999; Chi–Chi, Twain, 1999; ve Honshu, 

Japonya, 2011 depremlerinin ardından meydana gelmiştir. 

Sıvılaşma sonucunda, zeminlerde yanal yayılmalar, taşıma gücü kaybı, 

büyük oturmalar ve yatay yer değiştirmeler görülebilmektedir. Ayrıca, 

binalarda oturma, çökme veya devrilme, toprak kaymaları, baraj 
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yıkılmaları, karayolu hasarları gibi zararlar da meydana gelebilmektedir 

(Şekil 3) (Pathak ve Dalvi 2011). Bu tür zararlar genellikle kamu 

güvenliği açısından büyük önem taşır ve ekonomik öneme sahiptir 

(Pathak ve Dalvi 2011). Deprem kaynaklı sıvılaşmanın neden olduğu 

bu ciddi hasarları göz önünde bulundurarak, jeoteknik mühendisleri 

aktif olarak depremlerin neden olduğu zemin sıvılaşması çalışmalarına 

katılmaktadır (Lee ve Chern 2013). Bu nedenle, bir sahadaki deprem 

nedeniyle sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi, sıvılaşma 

araştırması çalışmalarında gerekli olan ilk adımdır (Pathak ve Dalvi 

2011). 

Zemin tanelerinin özellikleri (boyutların dağılımı, şekli ve bileşimi), bir 

zeminin sıvılaşmaya duyarlılığını etkiler (Seed, 1979). Sıvılaşma 

genellikle kumlar veya siltlerle ilişkilendirilirken, çakıllı toprakların da 

sıvılaştığı bilinmektedir. Tek tip büyüklükteki yuvarlak zemin taneleri 

genellikle sıvılaşmaya en duyarlı olanlardır (Poulos ve diğerleri, 1985). 

Köşeli tanecik şekillerine sahip iyi derecelendirilmiş kumlar, zemin 

taneciklerinin daha kararlı bir şekilde birbirine tutunması nedeniyle, 

genellikle sıvılaşmaya daha az eğilimlidir. Sıvılaşma tehlikesi 

potansiyelinin belirlenerek haritalanması, mikrobölgeleme 

çalışmalarında anahtar faktörlerden biridir.  

Geoteknik mühendisleri, zemin sıvılaşmasını değerlendirmek için 

birçok değerlendirme yöntemi geliştirmişlerdir (Chern vd., 2008). 

Mevcut değerlendirme yöntemlerinin çoğu depremler sırasında 

sahaların davranışlarının gözlemlenmesiyle geliştirilmiştir. Saha 

davranışının tespiti için standart penetrasyon testleri (SPT), koni 
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penetrasyon testleri (CPT), dilatometre testleri ve kayma dalgası hızı 

tekniği, sıvılaşma potansiyeli tahminine yönelik olarak en yaygın 

kullanılan yerinde testlerdir. Sıvılaşma potansiyelini değerlendirmek 

için önerilen ilk yaklaşımlardan biri, Seed ve Idriss (1971; 1982) 

tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen "basitleştirilmiş prosedür" 

dünyanın çoğu yerinde uygulama standardı haline gelmiştir.  

Basitleştirilmiş prosedür, zaman içerisinde iyileştirilmiş ve günümüzde 

özellikle Youd vd., (2001) tarafından önerilen prosedür ile dünyanın 

pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de kumların sıvılaşma 

hassasiyetini belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline 

gelmiştir. Bu yöntemde, deprem sırasında zeminin sıvılaşmaya karşı 

güvenliği, zeminin tekrarlı direnç oranının, depremden kaynaklanan 

tekrarlı gerilme oranı ile karşılaştırılması şeklinde ifade edilmektedir. 

 

Şekil 3. Sıvılaşma vakaları sonucu meydana gelen hasarlar (URL 2) 
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3. KENTSEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINA 

ÖRNEKLER

Ülkemizde ve dünya genelinde şehirlerin kentsel planlamasına katkı 

sağlamak adına özellikle depreme karşı güvenli yerleşim alanları 

oluşturmak ve mevcut yerleşim alanları için risk analizleri ve hasar 
azaltıcı tedbirler almaya yönelik birçok mikrobölgeleme çalışması 

yapılmıştır. Bunlardan yurt içinde yapılmış olanlardan bazılarına ait 

bilgiler aşağıda özetlenmiştir;

Türkiye’de yapılmış olan en kapsamlı mikrobölgeleme çalışmaları, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 

tarafından 2007 yılında Avrupa Yakası, 2009 yılında ise Anadolu 
Yakası için yaptırılmış olanlardır. Bu çalışmalar, özellikle 1999 

Marmara Depremi’nden sonra tüm ilgili bilim adamlarının dikkat 

çektiği muhtemel İstanbul depremi için afet risklerini azaltma adına 
yaptırılmıştır. Sadece deprem değil, depremle birlikte gerçekleşebi-

lecek toprak kaymaları, sıvılaşma, tsunami ve su baskınları gibi birçok 
tehlikeye karşı, kentin her iki yakasının da mühendislik ve jeolojik 

özellikleri itibari ile potansiyel risk durumlarını ayrıntılı bir şekilde 

ortaya konmuştur. Her iki çalışma kapsamında da binlerce zemin 
sondajı, jeofizik ölçümler, SPT ve CPT gibi yerinde deneyler ile on 

binlerce zemin numunesi üzerinde de fiziksel ve mekanik özelliklerin 
tayinine yönelik laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Bununla birlikte yer 

sarsıntısı, sıvılaşma, heyelan, tsunami, su baskınları gibi tehlikelere 

yönelik analizler yapılarak sonuçların mikrobölgeleme haritaları ile 
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sunumu sağlanmıştır. Bu sayede, İstanbul’un iki yakası için de 

yerleşime uygunluk durumu ortaya konmuştur.  Şekil 4’de İstanbul 

Avrupa Yakası için hazırlanmış olan mikrobölgeleme alt yapısına sahip 

yerleşime uygunluk haritası görülmektedir. Özellikle Küçükçekmece 

Gölü’nün etrafında kalan kesimlerin yerleşim açısından uygun 

olmadığı, bunun dışında kalan bölgelerin çoğunluğunda ise sıvılaşma, 

taşıma gücü, stabilite, sel gibi tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 4. İstanbul Avrupa Yakası için mikrobölgeleme tabanlı yerleşime uygunluk 

haritası (İBB, Avrupa Yakası (Güney) Mikrobölgeleme Projesi, 2006) 

Topal ve diğ. (2003) Bursa’nın Yenişehir ilçesi için yaptıkları 

mikrobölgeleme çalışması kapsamında ayrıntılı jeolojik, jeoteknik 

çalışmalar yaparak güvenilir yerleşim alanı planlaması için katkıda 

bulunmuşlardır. Birinci derece deprem tehlikesine sahip çalışma alanı 
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için hazırlanan mikrobölgeleme haritasında Yenişehir ilçesi için farklı 
bölgeler tanımlanarak risk değerlendirmesi yapılmıştır (Şekil 5). İlçenin 

kuzey kesimleri, yüksek plastisite özelliğine sahip ince taneli 

zeminlerden oluştuğu için önlemli alan olarak değerlendirilmiştir. 

Güney kesimlerde ise özellikle sıvılaşma riskine karşı detaylı 
jeoteknik analizler yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Şekil 5. Bursa Yenişehir İlçesi için hazırlanan mikrobölgeleme haritası (Topal ve 

diğ., 2003)
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Güzel (2009) Adana ilinin kuzeyinde yer alan bir bölgedeki stabilite 

sorunlarını ortaya koymak için yaptığı mikrobölgeleme çalışmasında 

jeolojik, jeofizik, jeoteknik verilerin birarada kullanımı ile bölge için 

risk değerlendirmesinde bulunmuştur. Çalışmada İnceleme alanının 

kuzey kesimlerinde yamaç duraysızlıklarının olduğu ve heyelan 

açısından yüksek tehlike içeren alanların varlığı tespit edilmiştir (Şekil 

6).  

 

Şekil 6. Adana İli’nin kuzeyinde yer alan bir bölgede mikrobölgeleme tabanlı 

heyelan riski haritası (Güzel, 2009) 

Kurnaz (2011), İstanbul Esenler İlçesi’nin mevcut ve yeni yerleşim 

alanlarının arazi kullanım planlamasına yönelik olarak hazırladığı 

mikrobölgeleme içerikli doktora tezinde, ilçe genelinde özellikle 
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deprem riskleri göz önünde bulundurularak, güvenilir ve risk teşkil 

eden yaşam alanlarının tespiti üzerinde çalışmıştır. Çalışmada önemli 

sayıda arazi ve laboratuvar çalışmasına ait sonuçlar kullanılmış, amaca 

yönelik olarak çeşitli mikrobölgeleme haritaları üretilmiştir. Üretilen 

mikrobölgeleme haritaları, hem ilçe sınırları içerisindeki zeminlerin 

fiziksel ve mekanik özelliklerini yansıtmaya hem de deprem anında 

olabilecek yer hareketi, zemin büyütmeleri, yamaç/şev kaymaları gibi 

riskleri ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmıştır (Şekil 7). Çalışma 

sonunda ilçenin belirli bölgelerinde yer alan dolgu alanların yerleşim 

açısından uygun olmadığı, diğer bölgelerde ise ayrışmış kayaç zonları 

ve kalın kil tabakalarında meydana gelebilecek risklere karşı gerekli 

önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Şekil 7. a) İstanbul Esenler İlçesi ilk 30 m derinlik için ortalama kayma dalgası (Vs30) 

hızları haritası, b) Marmara denizi içindeki kaynakta meydana gelebilecek maksimum 
büyüklükte depreme göre İstanbul Esenler İlçesi için yatay yer ivmesi haritası 
(Kurnaz, 2011) 
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Kurnaz (2019), İzmit ili Kandıra İlçesi’ndeki bir sahil bölgesi için arazi 

kullanım planlamasına yönelik olarak yaptığı mikrobölgeleme 

çalışmasında yerleşim açısından riskli ve güvenilir olan alanları 

kategorize etmiştir. Çalışmada, genel olarak alüvyonla kaplı çalışma 

alanında yapılaşmaya gidilirken olabilecek risklere karşı gerekli 

tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulanmış, bununla birlikte kuzey 

kesimlerde eğimin yüksek olması sebebiyle stabilite sorunları, merkez 

de ise sıvılaşma riski varlığına dikkat çekilmiştir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Kandıra (İzmit) Seyrek Sahil Bölgesi için sıvılaşma riski haritası (Kurnaz, 

2019) 

4. SONUÇLAR 

Kentler barındırdığı yüksek nüfus, özel ve resmi işletmeler, bina stoğu, 

araç sayısı gibi faktörler nedeniyle doğal afetlerden maddi manevi daha 

fazla etkilenme potansiyeline sahiptir. Türkiye gibi doğal afetlere 
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elverişli coğrafyalarda yüksek nüfusa sahip kent yerleşim alanlarının 

bulunması, hasar azaltma ve kriz yönetimi için politikalara, planlara ve 

programlara ihtiyacı kaçınılmaz hale getirmiştir.

Bölgesel jeolojik özellikler, meydana gelebilecek deprem sırasında 

oluşabilecek yer hareketi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yer 

hareketinin saha tepkisi, yerel jeolojik özelliklere göre kentin farklı 

yerlerinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bütün bir ülke için bir 

sismik bölgeleme haritası, kentlerin ayrıntılı sismik tehlike 

değerlendirmesi için yetersiz kalabilir. Bu da, ayrıntılı sismik tehlike 

analizi için, büyük kentlerde mikrobölgeleme haritalarının 
geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Mikrobölgeleme 

haritaları ayrıca, nükleer santraller, metrolar, köprüler, otoyollar, hava 
alanları ve baraj alanları gibi kritik yapılar için gerekli olan sahaya özgü 

risk analizinin değerlendirilmesi için de bir temel oluşturabilir.

Nüfusu artan ve hızla büyüyen kentler, yeni yerleşim alanlarının 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. En uygun yerleşim alanlarının 

belirlenmesi ve uygun arazi kullanım planlamalarının yapılabilmesi 

için mühendislik jeolojisi değerlendirmeleri yapılmalıdır. Yerleşim 

alanlarının planlamasına yönelik olarak amaca yönelik mikrobölgeleme 

haritalarının hazırlanması, bu ihtiyaca etkili bir çözüm sağlar. 

Mikrobölgeleme, afetlere karşı yapılacak planlamalarda rehberlik 

görevini üstlenebilecek önemli bir araçtır. Ülkemizde ancak 1999 
yılında meydana gelen büyük Marmara Depremi’nden sonra 

uygulanmaya başlayan mikrobölgeleme çalışmaları, henüz Türkiye 

genelinde kent planlamalarında yaygın olarak kullanılmamaktadır. 
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Türkiye genelinde yapılan mikrobölgeleme çalışmaları, genellikle yeni 

yerleşim alanlarının belirlenmesine yöneliktir. Bununla birlikte, başta 

İstanbul olmak üzere birçok büyük şehirde hali hazırda kullanılan 

yerleşim alanlarında oldukça büyük boyutlarda yapı stoğu mevcuttur. 

Bu nedenle, planlama yapılırken şehirlerin mevcut ve yeni yerleşim 

alanlarını kapsayan bütünsel stratejiler geliştirilmelidir. Hatta sadece 

yerleşim alanları değil, sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar da risk 

değerlendirmelerine tabi olmalıdır. Aksi takdirde, 1999 Depremi’nde 

olduğu gibi büyük sanayi tesislerinde meydana gelen maddi kayıplar 

kaçınılmaz olacaktır. 

Önemli deprem kuşaklarının varlığından dolayı neredeyse tamamı 

deprem tehlikesine sahip Türkiye'de deprem tehlikesini göz ardı eden 

bir yaklaşımla arazi planlamaları yapmak sakıncalıdır. Olabilecek afet 

risklerine karşı önceden harekete geçerek gerekli planlamaların 

yapılması, maddi manevi her türlü zararın asgari düzeyde yaşanması 

adına önemli bir adımdır. Bu noktada mikrobölgeleme metodolojisi, 

afet riskine sahip tüm kentlerin planlayıcıları tarafından uygulanır hale 

geldikçe, hem kent planlamaları sağlam bir temele oturmuş olur hem de 

oluşabilecek zararların azaltılması noktasında çözüm odaklı politikalar 

geliştirilebilir.  

 

 

 

 



 

34 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI 

KAYNAKÇA 

Akpokodje, E. G. (1979). The importance of engineering geological mapping in the 

development of the Niger Delta basin, Bulletin of the International Association 

of Engineering Geology, 19, pp. 101-108 

Arnous, M. O. (2013). Geotechnical site investigations for possible urban extensions 

at Suez City, Egypt using GIS, Arabian Journal of Geosciences, 6(5), pp. 1349-

1369  

Baker, V. R., (1975). Urban geology of Boulder, Colorado: A progress report, 

Environmental Geology 1:75-88.Skargren, E.I. & Oberg, B. (1998) ‘Predictive 

factors for 1-year outcome of low-back and neck pain in patients treated in 

primary care: Comparison between the treatment strategies chiropractic and 

physiotherapy’, Pain [Electronic], vol. 77, no. 2, pp. 201-208 

Bell, F.G., Cripps, J.C., Culshaw, M.G., O’Hara, M. (1987). Aspects of geology in 

planning. In: Culshaw, M.G., Bell, F.G., Cripps, J.C., O’Hara, M. (Eds.), 

Planning and Engineering Geology, Geological Society Engineering Geology 

Special Publication, No. 4, pp. 1– 38. 

Berhane, G., Walraevens, K. (2013). Geological and geotechnical constraints for 

urban planning and natural environment protection: a case study from Mekelle 

City, Northern Ethiopia, Environ Earth Sci., 69:783–798 

Chern, S., Lee, C., Wang, C. (2008). CPT-based liquefaction assessment by using 

fuzzy neural networks. J Mar Sci Tech 16(2):139–148 

Chowdhury, R., Flentje, P. (2007). Perspectives for the future of geotechnical 

engineering. Proceedings of the International Conference on Civil Engineering 

for the New Millennium: Opportunities and Challenges. Bengal Engineering 

College, Shibpur, India, p. 1-20 

Culshaw M. G., Price S. J. (2011). The contribution of urban geology to the 

development, regeneration and conservation of cities. Bull Eng Geol Environ 

70:333–376 

Dai, F.C., Liu, Y., Wang, S. (1994). Urban geology: a case study of Tongchuan City, 

Shaanxi Province, China. Engineering Geology 38, pp. 165–175. 



 

 35 

Dai, F. C., Lee, C. F. and Zhang, X. H. (2001). GIS-based geoenvironmental 

evaluation for urban land-use planning: A case study, Engineering Geology, 

61, pp. 257–271 

De Vallejo G. (1977). Engineering geology for urban planning and development with 

an example from Tenerife (Canary Islands), Bull Int Assoc Eng Geol 15:37–

43 

El May, M., Kacem, J. and Dlala, M. (2009). Liquefaction susceptibility mapping 

using geotechnical laboratory tests. International Journal of Environmental 

Sciences and Technology, 6, pp. 299-308 

Edbrooke, S. W., Mazengarb, C. and Stephenson, W. (2003). Geology and geological 

hazards of the Auckland urban area, New Zealand, Quaternary International, 

103, pp. 3-21 

Fah, D. (1997). Rüttener, E., Noack, T., Kruspan, P., Microzonation of the city Basel. 

Journal of Seismology, 1, pp. 87-102 

Gupta, A., Zafar, S. (2016). Seismic Microzonation- Principles and Methodology, 

Ashutosh Gupta. Int. Journal of Engineering Research and Application, Vol. 

6, Issue 3, pp.09-14 

Güllü, H. (2001). Dinar'ın zemin büyütmelerine göre coğrafik bilgi sistemleri ile 

mikrobölgelemesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul 

Güzel, M., (2009). Mikrobölgeleme Çalışmalarında Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik 

Verilerin Birlikte Kullanımı (Kuzey Adana Örneği), Doktora Tezi, Çukurova 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana 

Hake, S.S. (1987). A review of engineering geological and geotechnical aspects of 

town and country planning with particular reference to minerals and the 

extractive processes. In: Culshaw, M.G., Bell, F.G., Cripps, J.C., O’Hara, M. 

(Eds.), Planning and Engineering Geology, Geological Society Engineering 

Geology Special Publication, No. 4, pp. 69–74. 

Haworth, R. J. (2003). The shaping of Sydney by its urban geology. Quaternary 

International, 103, pp. 41-55 



 

36 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI 

Hofmann, G. W. (1976). Mapping for urban land-use planning in Southeast 

Queensland—a first approach. Bull Int Assoc Eng Geol 14:113–117 

International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE) 

(1993). Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards, Japanese 

Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp.3,  

İnce G. C., Yıldırım M., Özaydın K., Özener P. T. (2008). Seismic microzonation of 

the historic peninsula of Istanbul. Bull Eng Geol Environ. 67, pp. 41–51.  

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Avrupa Yakası (Güney) Mikrobölgeleme Projesi 

Sonuç Raporu, 2006 

Jibson, R. W., Harp, E. L., Michael, J. A. (2000). A method for producing digital 

probabilistic seismic landslide hazard maps, Engineering Geology, 58, pp. 

271–289 

Kılıç, H., Özener, P. T., Ansal, A., Yıldırım, M., Özaydın, K., Adatepe, Ş. (2006). 

Microzonation of Zeytinburnu region with respect to soil amplification: A case 

study, Engineering Geology, (86), pp. 238-255 

Kurnaz, T. F. (2011). İstanbul Esenler Zeminlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

Tabanlı Geoteknik Mikrobölgelemesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya 

Kurnaz, T. F. (2019). A microzonation study for coastal zone land-use planning: 

Kandira, Izmit (Turkey), Case study, Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 

Vol. 48 (10), pp. 1616 - 1626 

Lee, C., Chern, S. (2013). Application of a support vector machine for liquefaction 

assessment, J Mar Sci Tech 21(3):318–324 

Legget, R.F. (1987). The value of geology in planning. In: Culshaw, M.G., Bell, F.G., 

Cripps, J.C., O’Hara, M. (Eds.), Planning and Engineering Geology, 

Geological Society Engineering Geology Special Publication, No. 4, pp. 53– 

58. 

Lungu, D., Aldea, A., Cornea, T., Arion, C. (2000). Seismic microzonation of the City 

of Bucharest, 6th International Conference on Seismic Zonation, California, 

US  



 

 37 

Marcellini, A., Stucci, M., Petrini V. (1982). Some aspects of the microzonation of 

Ancona. Proc. 3rd International Earthquake Microzonation Conference; 

University of Washington Seatle, (3), pp. 1475- 1488. 

Marcuson W. F. III (1978). Definition of terms related to liquefaction, J Geotech 

Geoenviron Eng 10(4):1197–1200 

Martino, S., Battaglia, S., D’Alessandro, F., Della Seta, M., Esposito, C., Martini, G., 

Pallone, F., Troiani, F. (2019). Earthquake‑induced landslide scenarios for 

seismic microzonation: application to the Accumoli area (Rieti, Italy), Bulletin 

of Earthquake Engineering, https://doi.org/10.1007/s10518-019-00589-1 

Mehta, P., Thaker, T. P. (2020). Seismic Hazard Analysis of Vadodara Region, 

Gujarat, India: Probabilistic & Deterministic Approach, Journal of Earthquake 

Engineering, DOI: 10.1080/13632469.2020.1724212 

Mohanty, W., Yanger, M. W., Sankar, K. N., Indrajit, P. (2007). First order seismic 

microzonation of Delhi, India using geographic information system (GIS). 

Natural Hazards 40(2): 245-260 

Papadimitriou, A. G., Antoniou, A. A., Bouckovalas, G. D., Marinos, P. G. (2008). 

Methodology for automated GIS-aided seismic microzonation studies, 

Computers and Geotechnics, (35), pp. 505–523 

Parroni F, Scarascia Mugnozza G, Traversa P, Valentini G. (2001). Engineering 

geological investigations for the seismic microzonation of Fabriano (Marche, 

Italy). Ital Geotech J., 35(2), pp. 86–97. 

Parvez, I. A., Rosset, P. (2014).  The Role of Microzonation in Estimating Earthquake 

Risk, Earthquake Hazard, Risk and Disasters 1st Edition, Academic Press, 

p.606 

Pathak, S. R., Dalvi, A. N. (2011). Performance of empirical models for assessment 

of seismic soil liquefaction, Int J Earth Sci Eng 4:83–86 

Poulos, S.J., Castro, G., France, W. (1985). Liquefaction evaluation procedure. 

Journal of Geotechnical Engineering Division. ASCE 1ll (6), 772-792. 

Rau, J.L. (1994). Urban and environmental issues in East and Southeast Asian coastal 

lowlands, Engineering Geology 37, pp. 25–29. 



 

38 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI 

Rocabado, V., Schmits, M., Gonzalez, J., Audemard, F., Andrade, L., Viloria, A., 

Rojas, R., Enomoto, T., Abeki N. and Delgado, J. (2002). Seismic Microzoning 

Study in Barquisimeto Venezueela, 12 th European Conference on Earthquake 

Engineering, Londra, p. 815 

Safari, N., Mehr, A. M., Heidari, R. (2016). The role of urban planning in reducing 

the harmful consequences of natural disasters (Case Study: Abbar), 

International Journal of Humanities and Cultural Studies, Special Issue, pp 

1915-1925 

Seed, H. B. and Idriss, I. M. (1971). Simplified Procedure for Evaluating Liquefaction 

Potential, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, 

Vol.107, No.SM9, 1249‐1274 

Seed, H.B. (1979). Soil liquefaction and cyclic mobility evaluation for level ground 

during earthquakes. J. Geotech. Eng. Div. ASCE 105 (2), 201-255. 

Seed, H. B. and Idriss, I. M. (1982). Ground Motions and Soil Liquefaction During 

Earthquakes, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Oakland, 

California. 

Shima, E. (1978). Seismic Microzoning Map Of Tokyo, Proc. Second International 

Conf. On Microzonation, Vol.1, pp. 519-530 

Sitharam, T. G., Anbazhagan P. (2008). Seismic Microzonation: Principles, Practices 

and Experiments, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, p. 1-58 

Slob, S., Hack, R., Scarpas, T. (2002). A methodology for seismic microzonation 

using GIS and SHAKE-a case study from Armenia, Colombia. Proceedings of 

9th congress of the International Association for Engineering Geology and the 

Environment: Engineering geology for developing countries, pp. 2843-2852 

Thenhaus, P. C., Campbell, K. W. (2002). Seismic Hazard Analysis, Book Chapter, 

CRC Press LLC, Florida, United States 

Topal, T., Doyuran, N., Karahanoğlu, N., Toprak, V., Süzen, M.L., Yeşilnacar, E. 

(2003).  Microzonation for earthquake hazards: Yenişehir settlement, Bursa, 

Turkey. Engineering Geology, 70, pp. 93-108 

URL 1a. https://tr.pinterest.com/pin/736127501574891781/ 

URL 1b. https://www.dunyaatlasi.com/heyelan-nedir-nasil-olusur/  

https://tr.pinterest.com/pin/736127501574891781/
https://www.dunyaatlasi.com/heyelan-nedir-nasil-olusur/


 

 39 

URL 1c. https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/08/landslide-in-karachis-

gulistan-e-johar-destroys-over-80-cars-motorbikes/ 

URL 1d. https://sites.google.com/a/apps.hopkinsschools.org/erosion-case-studies-

wjh/home/-3-landslides 

URL 2. https://www.slideshare.net/NoTyNoMy/liquefaction-of-soil-geotech 

Vagn H.J. (2000). Seismic microzonation in Australia”, Journal of Asian Earth 

Sciences, 18, p. 3 

Van Rooy, J.L., Stiff, J.S. (2001). Guidelines for urban engineering geological 

investigations in South Africa”, Bulletin of Engineering and Geological 

Environment 59, pp. 285–295. 

Willey, E. C. (2003). Urban geology of the Toowoomba conurbation, SE Queensland, 

Australian, Quaternary International, 103, pp. 57-74 

Youd, T.L., Idriss, I.M., Andrus, R.D., Arango, I., Castro, G., Christian, J.T., Dobry, 

R., Liam Finn, W.D., Harder, L.F.Jr., Hynes, M.E., Ishihara, K., Koester, J.P., 

Laio, S.S.C., Marcuson, WF III., Martin, G.R., Mitchell, J.K., Moriwaki, Y., 

Power, M.S., Robertson, P.K., Seed, R.B., Stokoe, K.H. (2001). Liquefaction 

resistance of soils: summary report from the 1996 NCEER and 1998 

NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils, 

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Eng., 127 (10), 817–833 

Zarif, H., Ozcep, F., Asci, M. (2006). Microzonation Studies based on Soil 

Liquefaction: Yalova and Izmit (Turkey) Cities. EGU General Assembly, 

Wien, Austria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/08/landslide-in-karachis-gulistan-e-johar-destroys-over-80-cars-motorbikes/
https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/08/landslide-in-karachis-gulistan-e-johar-destroys-over-80-cars-motorbikes/
https://sites.google.com/a/apps.hopkinsschools.org/erosion-case-studies-wjh/home/-3-landslides
https://sites.google.com/a/apps.hopkinsschools.org/erosion-case-studies-wjh/home/-3-landslides
https://www.slideshare.net/NoTyNoMy/liquefaction-of-soil-geotech


 

40 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

             

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

ZEMİN PARAMETRELERİNİN COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİ İLE ENTEGRASYONU: MİKROBÖLGELEME 

HARİTALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SÜNBÜL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 İzmir Bakırçay Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İzmir, 

Türkiye, fatih.sunbul@bakircay.edu.tr 



 

42 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43

GİRİŞ

Geçmişte yaşanılan her afet, insanlığa öğrenilmesi gereken birçok 

dersler bırakmıştır. Kazanılmış bu tecrübeler, geleceğe ait planlanan 

yaşam alanlarında insanların daha az zarar görmeleri için altyapı 

düzenlemeleri, mühendislik hizmetlerinin belli prensipler çerçevesinde 

yapılması gerekliliği gibi önemli hususları insanlara hatırlatmaktadır. 
Afet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “öngörülemeyen, 

ülkelerin maddi veya manevi olanaklarını aşan, kurumsal yapıların 

işleyişini bozan, dış kaynaklı yardım gerektiren ani oluşan ekosistemin 

işleyişini akamete uğratan olgu” olarak ifade edilmektedir (Alexander, 

2017). 1900'lü yıllardan beri dünya üzerinde meydana gelmiş afetlerin 

istatistikleri Afet Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi (CRED) 
tarafından tutulmaktadır. O tarihten günümüze 24000 taneden fazla 

doğal ve teknolojik afet kayıtlara girmiştir. 2019 yılı incelendiğinde 

dünya üzerinde kaydedilen 396 doğal afetlerde 11755 ölüm 
gerçekleşmiş, bu afetlerden 95 milyon insan etkilenmiş ve 103 milyar 

dolarlık ekonomik zarar meydana gelmiştir (EM-DAT, 2019).

Sayısal deprem kayıtlarının ve odak çözümlerinin kayıt altına alınması 

sürecini kapsayan son yüzyılda birçok büyük deprem dünyanın farklı 
tektonik rejimlerinde meydana gelmiştir (Abe, 1981; Gutenberg, 1956; 

Ambraseys, 1995; Engdahl ve Villasenor, 2002; Ekström vd. 2012; 

USGS-NEIC, 2020). Deprem oluşumları zamansal bakımından 

incelendiğinde; tahmin edilmesi mümkün olamayan, oluş yeri 

bakımından incelendiğinde; sadece basit kestirimleri yapılabilen, 
gerçekleşme süreçleri yıllarla ifade edilebilen, meydana geldiğinde ise;
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ciddi can ve mal kayıplarına sebep olan afet türüdür (Alexander adnd 

Ritchie, 2007). Daha yalın bir ifadeyle tanımlanırsa yer kabuğunda 

meydana gelen titreşimlerle meydana gelen doğal olaylardır (Lee vd., 

2002). Meydana gelen bu deprem, büyüklüğü sayısal bir değerle ifade 

edilebilir. Deprem sırasında harekete geçen fayın büyüklüğü doğrudan 

deprem süresini tetiklediğinden, deprem şiddeti üzerinde de büyük rol 

oynar. Deprem tahmini çalışmaları son 50 yılda büyük mesafe kat 

etmesine rağmen, hala olasılıksal değerlerin ilerisine geçememiştir 

(Hough, 2016). Depremlerin oluşumları tarihsel süreç içerisinde 

değerlendirildiğinde ülkelerin mevcut konumları, kentleşme, 

toplumların bilinç düzeyi, depremlerin toplumlar üzerinde yaratacağı 

maddi ve manevi değerleri doğrudan etkilemektedir (Norio vd., 2011).    

Türkiye için en önemli risklerin başında depremler gelmektedir. 

Türkiye bugün itibariyle 83 milyon nüfusa sahip ve bu nüfusun %70’i 

yüksek seviyeli deprem riskine sahip kentlerde yaşamakta ve her kentin 

farklılaşan düzeylerde deprem riskleri bulunmaktadır (Sezer, 1999; 

Anadolu ve Kalyoncuoğlu, 2014; Yüksel, 2014; Özmen ve Can, 2016). 

Kentler için deprem tehlikesi tanımlanırken mikrobölgeleme 

haritalarından bahsedilebilir (Yağcı ve Ansal, 2009). Mikrobölgeleme 

genel olarak sismik (deprem) tehlike ve risk değerlendirmelerinde; 

riskin azaltımı çerçevesinde yapılan çalışmalarda en çok kabul gören 

araçlardan biri olarak kabul edilmektedir (Keçeli, 2012). Sahadan elde 

edilen zemin parametreleri ile oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemleri 

tabanlı haritalar yardımıyla karar vericiler çok daha net bir şekilde 

mikro ölçekte zemin koşullarını değerlendirerek, kent planlamasında bu 
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verilerden yararlanabilmektedirler. Bu çalışmada kentsel afet risk 

yönetimi ve planlaması irdelenerek, süreç içerisinde var olan 

mikrobölgeleme çalışması, Adapazarı kenti için vaka analizi olarak 

incelenmiştir. 

1. DEPREMLERDE ZEMİN ETKİSİ 

1900’lü yıllarda zemin koşullarının büyük depremlerde meydana gelen 

zararı doğrudan etkilediği gözlenmiştir. 19 Eylül 1985 Meksika 

depremi, 17 Ekim 1989 Loma Prieta depremi, 17 Ocak 1995 Kobe 

depremi ve 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi bulundukları kentlerde 

zemin koşullarına bağlı olarak büyük hasarlar meydana getirmişlerdir 

(Sünbül, 2010). Literatürde meydana geldiği tarihler itibariyle çok fazla 

sayıda akademik araştırma olmayan depremlerde bu kısımda 

bahsedilebilir. Örneğin Kuzey Anadolu Fay (KAF) Zonu’nda 1992 

yılında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremi zemin 

koşulları, deprem süresi ve zayıf mühendislik kalitesinden dolayı ağır 

hasarlara neden olmuştur (Ansal, 1993). 1976 yılında Çin’de meydana 

gelen 7.8 büyüklüğündeki Tangshan depreminin neden olduğu yıkım, 

Kuvaterner zamanına ait tortul çökeller vasıtasıyla gerçekleştiği ifade 

edilmektedir (Chen, 1988). Benzer sonuçlar 2008 Mw 7.9 Wenchuan 

depreminde de gözlenmiştir (Lin vd., 2009).   

2. KENTSEL AFET RİSK YÖNETİMİ VE PLANLAMA 

Kentsel alanlarda afet risk yönetimi 1755 yılında Portekiz Lizbon’da 

8.0 büyüklüğünde meydana gelen Büyük Lizbon depremi sonrası J. J. 

Rousseau tarafından ifade edilmiştir (Massazza vd., 2019). Bu 
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dönemde yazdığı raporda daha az katlı binaların daha yüksek binalara 

oranda daha az zarar gördüğüne dair ifadeler bulundurmaktadır. 

Tarihsel süreçler incelendiğinde depremlerin büyük hasarlar verdiği 

alanlar ya yeniden kurulmuş veya başka bir alana taşınmışlardır. 20. 

yy’ın ikinci yarısında dünya üzerinde yaşayan nüfusun %30’u kentlerde 

yaşarken, bugün bu oran %60 seviyesindedir (Özdemir ve Özekicioğlu, 

2006). Kentsel alanlardaki bu artış, yaşam alanlarının belli bölgelerde 

yoğunlaşmasına, mevcut yapılar ve ilave yapıların denetimlerinin 

yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Kırdan kente göç, beraberinde 

kaçak yapılaşmanın önünü açmaktadır. Son dönemlerde de sıklıkla 

tartışılan af yasalarıyla birlikte güvensiz ve niteliksiz inşaatların 

depreme karşı savunmasız sağlam olmayan zeminlerde teşekkülü ile 

birleşince en son 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de tecrübe ettiğimiz 

görüntülerle karşı karşıya kalmamızı sağlamaktadır.  

Bu noktadan yola çıkılarak, afetlerin neden olduğu hasarların 

azaltılması amacıyla farklı disiplinlerden paydaşlarla gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Kentlerde yerleşim alanlarının afet 

sürecine hazırlıklı hale gelebilmesi için, mevcut risklerin azaltılmasına 

yönelik bir dizi adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir. 

Kent planlamasına yönelik; 

a) Tehlike Analizi 

 

• Tehlikenin tespiti 

• Multidisipliner tehlike veri tabanı kurulması 
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• Büyük ve yerel ölçekli tehlike araştırmaları 

• Zemin parametrelerinden yerel mikrobölgeleme haritaları 

oluşturulması 

• Zeminlerin parsel bazında incelenmesi ve mikrobölgeleme 

haritalarının alt veri tabanının oluşturulması 
 

b) Risk Analizi 

 

• Oluşabilecek riskler ve tanımları 

• Çeşitli risk senaryolarının değerlendirilmesi 

• Kaynakların tespiti 

• Mekansal risk dağılımın irdelenmesi 
 

c) Risk Azaltma  

 

• Kamusal politika ve Devlet düzeyinde stratejiler belirlenmesi 

• Yerel düzeyde risk azaltma planlarının hazırlanması 

• Arazi kullanım haritalarının oluşturulması 

• Kentsel planlamada afet durumunun göz önünde bulundurulması 

• Yapı denetim çalışmaları ve ihtiyaç halinde yapı güçlendirme 

çalışmalarının programlanması 

• Kentsel dönüşümün uygulanması 

• Risk olan bölgelerin, daha az riskli bölgelere geçişi 
 

d) Hazırlık 

 

• Kent ve ulusal düzeyde kapasite artırımının sağlanması 

• Afet uyarı sistemlerinin kurulması 
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• İletişim ve bilişim teknolojilerinden faydalanma

• Afet eğitim programlarının toplumun herkesimine uygulanması

• Multidisipliner araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

• Acil durum planlama

Kentlerde afet risklerinin azaltılmasına yönelik afetler vuku bulmadan 
önce yapılan faaliyetler kadar önemli bir diğer husus da yeni risklerin 

oluşmasının önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerdir. Örneğin deprem 

meydana gelen bir kentin yeniden yapılanmasında arazi kullanımı, 

kentin yeniden kurulacağı bölge seçimi gibi faaliyetler, krizin etkilerini 

hafifletici faaliyetler olarak nitelendirilebilir. 

3. DEPREM TEHLİKESİ ve ZARAR AZALTMA 
ÇALIŞMALARI

1990’dan günümüze kadar çeşitli kamu kurum, araştırma merkezi ve 

üniversitelerin afet yönetim süreçlerine katkı sağlamasıyla, ulusal ve 

uluslararası perspektifte afetlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar hız 
kazanmıştır. Afetlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza 

indirilmesi amacıyla “risk azaltma” yönetim sistemi içerisinde en 

önemli bir bileşen halini almıştır. Mevcut yerleşim birimlerinde, 

özellikle kentlerde, devlet politikası olarak kabul edilen ve yerel 
yönetimlerce uygulanan risk azaltma çalışmalarının fayda sağlayıp 

sağlayamayacağına yönelik tespitlerin yapılması, kamu kaynaklarının 

verimli kullanımı ile doğrudan ilişkilidir. Burada en önemli noktalardan 

bir tanesi de yerleşim alanlarında var olan binaların yeniden inşa 

edilmesi veya güçlendirme gibi faaliyetleri kapsayan yüksek maliyetli 
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işlerin kamuya ne kadar maddi külfet getirebileceği ile alakalı fizibilite 

çalışmalarıdır. Ancak risk azaltma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

ayrılan maliyet yükünün ekonomik ve sosyal faydalarının tespiti 

oldukça zordur. Bu sebeple, kamuda bu alanda yetkili kişiler, zarar 

azaltmaya yönelik yapılacak faaliyetlerin hayata geçirilmesinde 

tereddüt yaşamakta ve afet öncesi kaynak aktarımından ziyade afet 

sonrası çalışmalara odaklanmaktadırlar. Afet risklerinin azaltılmasına 

yönelik çalışmalarda, sürdürülebilir bir yönetim anlayışının olmazsa 

olmazı kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasıdır.  

4. SİSMİK TEHLİKE ve ZEMİN PROFİLİ 

Kentlerde var olan deprem tehlikesi, bölgede var olan aktif fayların 

özellikleri ile ilişkilidir (Seyrek, 2020). Bu fayların deprem 

üretebilmeleri için mutlaka belli bir süre gerekmektedir. Bu sürenin 

sonunda fay zonlarında biriken enerji aniden açığa çıkarak depremleri 

oluşturmaktadır. Bu oluşum süreçleri her bir fay zonu için belli 

tekrarlanma periyotları ile isimlendirilirler. Tekrarlanma periyotları her 

bir fay hattı için kendine özgü yıllar ile ifade edilirler (Corral, 2006).  

Her bir tekrarlanma periyodunda, oluşan deprem dalgaları yer içi 

katmanlardan geçerken farklı özellikte değişimler gösterirler. Zemin 

yapısına göre değişen sismik dalgalar deprem bölgelerinde farklı 

noktalarda farklı hasarlar meydana getirirler. Bu zemin özellikleri 

geoteknik ve jeofiziksel çalışmalardan elde edilen zemin profil 

değerlerinden elde edilen verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde (CBS) 

farklı senaryolar altında görsel ve anlaşılır bir sonuca dönüşür.  
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5. ADAPAZARI KENTİ JEOMORFOLOJİSİ 

Bu bölümde 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Mw 7.4 Kocaeli 

depreminde yerel zemin koşullarından dolayı oldukça hasar gören 

Adapazarı kenti zemin profil verilerinden elde edilen sonuçlar eşliğinde 

oluşturulan mikrobölgeleme haritaları değerlendirilmiştir. 

5.1.  Adapazarı Kenti Coğrafi Konumu ve Zemin Özellikleri 

Araştırma alanı Türkiye’nin kuzey batısında 40⁰17’- 41⁰13’ K enlemleri 

ile 29⁰57’-30⁰53’D boylamları arasında yer almaktadır. Doğuda Düzce 

ili, batıda Kocaeli ili ile komşu konumdadır (Şekil 1). Bölge jeolojik 

olarak Kuvaterner, Holosen ve Pleyistosen dönemini içeren 

formasyonlar barındırmaktadır (Pfannenstiel, 1944). 

Adapazarı kenti, Sakarya nehrinin doğu ve batı kolundan taşınan 

alüvyonel depositlerden meydana gelmiştir. İzmit körfezinden, 

Adapazarı ovası ve Hendek ilçesine kadar uzanan çöküntü havzası 

mevcuttur. Bu çöküntü havzası, Sakarya nehrinin kollarından, Mudurnu 

çayı, Uludere gibi kollarla bu havzaya getirilen alüvyonel malzemeyle 

oluşmuştur. Adapazarı kenti güneyinde, doğu-batı yönlü sıralı tepeler 

Kretase fişlerinden teşekkül etmiştir. Serdoğan deresi, fliş tepeleri ve 

andezit tüflerden oluşmuştur. Batı bölümde ise formasyonlar genellikle 

Eosen yaşlı kireçtaşlarından oluşmuştur. Ovanın kuzey kesiminde yer 

alan keskin falezler ve yüksek tepeler, Devoniyen zamana ait kırmızı 

renkli killi şist ve kumtaşlarından teşekkül etmiştir. Üst kesimlerde bu 

tabakalar üst Kretase yaşlı kireçtaşları ile örtülüdür (Bol, 2003).   
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Şekil 1. Adapazarı yer bulduru haritası.

1991 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan zemin sondajları sonuç 

raporuna göre, bölgenin %90’ının alüvyonel zeminle kaplı olduğu 

ifade edilmiştir. Kaya zeminlerin yüzeylendiği kesimler ise Maltepe, 
Hızırtepe ve Beşköprü batı kısımları olarak tespit edilmiştir. Bölgede 

hakim olan zemin türü; kil, silt ve kumdur. Yeraltı su seviyesi ise 0.6 m 

ila 3.95 m arasında değişmektedir. Maden Tetkik Arama (MTA) 1998 

raporuna göre; Adapazarı ovasının sınır bölgelerinde düşük olan 

alüvyon kalınlığı, orta bölgelerde 150 metreye kadar ulaşmaktadır 

(Şekil 2).   
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Şekil 2. MTA 1/100 000 ölçekli jeoloji haritası. 

5.2. Adapazarı Kenti Depremselliği 

Türkiye deprem bölgeleri haritası incelendiğinde çalışma alanının 1. 

derece deprem bölgesinde yer aldığı gözlenmektedir. Sakarya ili doğu 

batı yönlü aktif Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı üzerinde yer 

almaktadır (Sünbül, 2010). KAF’ın Paleotektonik dönemde Anadolu ve 

Arap levhası arasında sıkışarak meydana geldiği ifade edilmektedir. 

Neotektonik dönemde ise bu bölge irili ufaklı birçok aktif ve aktif 

olmayan fayları barındırmaktadır (Koçyiğit vd., 1999) (Şekil 3). 
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Şekil 3. Adapazarı ve çevresi neotektonik dönem haritası (Koçyiğit vd., 1999).

Bölgenin genel fay karakteristiğini sağ yönlü doğrultu atımlı faylardan 

oluşan KAF zonu oluşturmaktadır. Bölgede aletsel kayıtlar 

incelendiğinde 1939 Erzincan depremi başta olmak üzere, toplam 6 adet 
büyük deprem meydana gelmiş ve bu zonda 900 km’lik bir hat harekete 

geçmiştir. Tüm bu depremler 1999 yılında oluşan Kocaeli ve Düzce 

depremleri ile tamamlanarak günümüz sismisitesine evrilmiştir (Şekil 

4).  
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Şekil 4. KAF üzerinde meydana gelen depremler (Stein vd., 1997)

1999 Kocaeli depremi sonrası yapılan çalışmalarda Adapazarı kentinde 

meydana gelen hasarların büyük bir bölümünü oluşturan yüksek 
betonarme binaların zemine gömüldükleri tespit edilmiştir (Sünbül, 

2010). Bunun yanında sıvılaşmaya bağlı zeminde bozulmalar meydana 

geldiği de rapor edilmiştir. Bu yıkımların deprem dalgası ile birlikte 

zeminde var olan taşıma gücü kaybından ve yeraltı su seviyesinin düşük 

olmasından dolayı meydana gelen zemin sıvılaşmasından 
kaynaklandığı iddia edilmiştir (Sancio vd., 2002).

6. ADAPAZARI KENTİ MİKROBÖLGELEME HARİTASI

6.1. Veri Seti

Adapazarı kent merkezinde yer alan mahallelerden toplam 2750 sondaj 

logu ve 325 adet sismik kırılma çalışmalarından elde edilen veriler 
analziler için CBS veri altlığını oluşturmuştur. Zemin yapıları 

sınıflandırmada EUROCODE-8 standardı kullanılmıştır (Fardis, 2009). 

Deprem sırasında bina temelleri bitişik oldukları yerel zemin 
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koşullarının değişimine bağlı olarak dinamik yüklerin etkisi altında 

kalmaktadır. Deprem meydana gelmesiyle bu bitişik yapılar hareket 

eder ve zemine etki etmeye başlar. Zemin suya doygun ve gevşek kum 

tabakası özellikleri barındırıyorsa, deprem ile bu zemin sıvılaştırması 

ile sonuçlanabilmektedir. Bu durumda bina belli miktarda zemin 

içerisine gömülmekte veya yan yatmaktadır.

Tablo 1. CBS veri tabanında kullanılan EC-8 zemin profili (Fardis, 2009).

Zemin 

Sınıfı Stratigrafik Profil Tanımlama Parametreler 

Vs30 

(m/sn) 

NSPT 

(bl/30 cm) 

Cu(kPa) 

A Kaya veya diğer kaya benzeri jeolojik 

formasyon, yeryüzeyinden en fazla 5 m’de 

var olan zayıf malzeme.

>800 - - 

B Derinlikle birlikte mekanik özelliklerin 

kademeli olarak artmasıyla karakterize 

edilen, kalınlığı en az birkaç on metre olan 
çok yoğun kum, çakıl veya çok sert kil 

depozitleri. 

360-800 >50 <250 

C Onlarca ila yüzlerce metre kalınlığa sahip, 

yoğun veya orta yoğunlukta kum, çakıl 

veya set kilin derin depozitleri. 

180-360 15-50 70-250 

D Gevşek – orta kohezyonsuz toprak

birikintileri (bazı yumuşak kohezyon 

tabakaları olan veya olmayan) veya 

ağırlıklı olarak yumuşak-sert kohezyonlu

toprak birikintileri. 

<180 <15 <70 

E Vs değerleri C veya D sınıfı ve kalınlığı 

yaklaşık 5 m ile 20 m arasında değişen bir 

yüzey alüvyon tabakasından oluşan bir 

- - -
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zemin profili, altında Vs>800 m/sn olan 

daha sert malzeme bulunur. 

S1 Yüksek plastisite indeksi (PI>40) ve 

yüksek su içeriğine sahip yumuşak 

killerden/siltlerden oluşan veya en az 10 m 

kalınlığında bir katman içeren depozitler.

<100 - 10-20 

S2 Sıvılaşan zemin, hassas kil çökelleri, ya da 

A-E ya da S1 zemin sınıfında yer almayan

zemin yapısı.

- - - 

6.2 Bulgular 

Depremlerin olası etkilerini azatlmak veya olası etkilerini 

belirlemek/kaçınmak hedefiyle realize edilen risk azaltma/önleme 

çalışmaları kapsamında hazırlanan mikro ölçekli haritalamalar gelecek

kent planlamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Zeminlerde meydana 

gelebilecek sıvılaşma riski, zeminlerin taşıma gücünün hesaplanması 

gibi parametrelerin belirlenmesine yönelik elde edilen veriler 

MAPINFO programında haritalandırılarak mikrobölgeleme haritaları 

oluşturulmuştur (MAPINFO, 2002).

Buna göre sismik hızlar iki tabaka için değerlendirilmiştir. Birinci 

tabaka makaslama hızları (Vs1): 80-200 m/sn; ikinci tabaka makaslama

hızları (Vs2): 125-535 m/sn arasında değişmektedir (Şekil 5 ve 6).
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Şekil 5. Adapazarı kenti birinci tabaka Vs hız haritası. 

 

Şekil 6. Adapazarı kenti ikinci tabaka Vs hız haritası. 
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Kent genelinde sondaj logarından elde edilen yeraltı su seviyesi 

değişim haritası Şekil 7’de sunulmuştur. Buna göre kent genelinde yer 

altı su seviyesi değişimi 0.5-4 m arasında değişmektedir.  

 

Şekil 7. Adapazarı kenti yeraltı su seviyesi değişim haritası. 

6.3. Sonuçlar  

Adapazarı kenti Sakarya nehrinin oluşturduğu alüvyonel bir tabakadan 

teşekkül etmiştir. Bölgede var olan alüvyon tabaka kalınlığı yer yer 

200-300 metre derinliğe ulaşmaktadır. Kent genelinde sondaj 

çalışmalarından elde edilen yeraltı su seviyesi 0,5 ila 4 m arasında 

değişmektedir. Düşük seviyede elde edilen Vs hızları bunun bir 

sonucudur. 1999 Kocaeli depremi ile kent genelinde meydana gelen 

ağır hasarın ortaya çıkmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi de 

zemin koşullarının zayıf olması ve yer altı su seviyesinin yüksek 
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olmasıdır. Zemin sıvılaşmasının en önemli bilinen örneklerinden biri 

1964 yılında Japonya Nigata depreminden sonra meydana gelen 

şeklidir. Deprem sırasında kentin topografik olarak düşük bölgelerinde 

kum tabakalarının sıvılaşması sonucu yapılarda büyük hasarlar 

meydana gelmiştir. Birçok yapı 1 metreye kadar zemin içine batmış 

veya yan yatmıştır. Aynı şekilde 1939 Erzincan, 1998 Adana ve son 

olarakta 1999 Kocaeli depremlerinde zemin sıvılaşmaları meydana 

gelmiştir.  

Mikro düzeyde incelenen zeminler, CBS tabanında haritalanarak kent 

genelinde mikrobölgeleme haritaları oluşturulmuştur. Buna göre 

araştırmalardan elde edilen düşük Vs hızları ve sondaj loglarından elde 

edilen kumlu ve yüksek yeraltı su seviyesi verileri, özellikle Adapazarı 

kentinde meydana gelebilecek bir depremde oluşacak makaslama 

dalgaları ile suya doygun gevşek kum içerisinde yayılarak, zemin 

danelerinin yer değiştirmesine sebebiyet verecektir. Suyun daneler 

arasında yer almasıyla, zemin danelerinin birbirleri ile teması kesilerek, 

gerilim daha dayanıksız suya aktarılacak ve zemindeki mukavemet 

azalacaktır.  

7. DEĞERLENDİRME 

Ülkemizde kentsel alanlarda nüfus hızla artmakta, artan nufüs belirli 

yerleşim alanlarında toplanmakta ve afet tehlikesi bulunan bölgeler 

yoğun bir şekilde imara açılmaktadır. Hızlı büyüme ile gelen en büyük 

problemlerden bir tanesi de yapılaşmaya izin verilen alanlarda mevcut 

denetim ve önlemlerin yetersiz kalması veya tam olarak yapılama-
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masıdır. Yerleşim alanlarının güvenilir, yaşanabilir ve afete dayanıklı 

bir hale gelmesi için zeminlere ait parametrelerin belirli sistematik 

içerisinde analiz edilerek politika yapıcılara risk analizi belirleme 

sürecinde karar verme düzeyinde destek olmaktadır.   

Risk analizleri oluşturulduktan sonra, planlama sürecinde önemli bir 

nokta da tüm risklerin bertaraf edilemeyeceği gerçeğidir. Bununla 

birlikte risklerin en aza indirilmesi için gerekli faaliyetlerin eksiksizce 

yapılması gerekmektedir. Örneğin, deprem yaşamış bir kentte, ağır 

hasar gören yapılar temizlenmeli, orta veya az hasar almış binaların ise 

güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Eğer kent başka bir yere 

taşınacak ise, yeni yerleşim yerlerinin zemininin uygulancak yapılara 

göre seçilmesi gerekmektedir. Bu sayede daha sürdürülebilir 

kentleşmeden bahsedilebilir.  
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GİRİŞ

Son dönemlerde artan afetler endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Kentsel 

ve kırsal alanlarda meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetler 

sonucunda can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler’in tüm 

dünyada kabul gören “afet” tanımına bakıldığında insan hayatını 

beklenmedik bir anda kesintiye uğratan doğa, insan veya teknoloji 

kaynaklı olaylar” (Macit, 2018:175) şeklinde tanımlamıştır. AFAD 

(2014) ise afeti, “Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, 

ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş 

etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı 

olay” şeklinde tanımlamıştır. Tüm bu tanımlardan anlaşılacağı üzere 

afet doğal ve insan kaynaklı olayların toplumun bir kısmı yahut belirli 

bir kesimlerini doğrudan etkileyen olayların sonucudur. 

Kentler, başta nüfus olmak üzere sosyo-ekonomik faaliyetlerin 

yoğunlaştığı yerler olmalarından dolayı doğal ve beşeri kökenli 

afetlerden en çok etkilenen mekânlardır. Günümüzde dünya nüfusunun 

yarısından fazlası (%55’i) kentsel alanlarda yaşamaktadır. Birleşmiş 

Milletler’in yayınlamış olduğu rapora göre; 2050 yılında toplam 

nüfusun % 65’inin 2100 yılında ise toplam nüfusun yaklaşık % 85’inin 

şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir (UN, 2018). Günümüzde 

dünya nüfusunun yaklaşık % 23’ü, nüfusu en az 1 milyon ve üzerinde 

kentlerde yaşarken 2030 yılında bu oranın % 28’e yükseleceği ön 

görülmektedir (UN, 2018). Kentsel nüfus artışı, gelişmekte olan 

bölgelerde gelişmiş olan bölgelere oranla daha hızlı artmaktadır. 2030 



68 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI

yılına kadar öngörülen 10 milyondan fazla nüfusa sahip 43 mega kentin 

çoğu gelişmekte olan bölgelerde olması beklenmektedir (Commission 

European, 2020; United Nations, 2018). Ancak özellikle gelişmekte 

olan bölgelerde kentsel nüfusun büyük bir bölümü plansız alanlarda 

yaşamaktadır. Bu alanlarda olası bir afette büyük can ve mal kayıpları 

yaşanmaktadır. Bu yüzden kent planları yapılırken yaşanabilecek 

afetlerin ön görülmesi son derece önemlidir. Kent planları “afet öncesi 

planlama” ve “afet sonrası planlama “şeklinde ortaya konmalıdır. 

Böylelikle kalabalık nüfus toplanma alanları olan kentler, doğal ve 

beşeri kökenli afetlerden daha az etkilenirler.

Kentlerde meydana gelen sağlıksız ve hızlı büyüme, kentlerin afetlere 

karşı direncini kırmaktadır. Böylelikle, kentlerde meydana gelebilecek 

doğal veya beşeri kökenli afetler sonucunda büyük can ve mal 

kayıpları yaşanmaktadır. Olası bir deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal 

kökenli afetlerle aşırı kentleşmiş bölgelerde büyük hasarlar meydana 

gelmektedir. Hiç kuşkusuz bu durum kentlerde meydana gelen plansız, 

çarpık ve sağlıksız kentleşmenin sonucudur.

Türkiye gibi hızlı kentleşme süreci geçiren ülkelerde ilk olarak kent 

özekleri oluşmuş, sonrasında ise hızlı kentleşme ile kent çeperlerinde 

yasal ve yasal olmayan yapılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu yapıların 

büyük bir çoğunluğu planlama prensiplerinden uzak yerleşmeye uygun 

olmayan topografyalar üzerinde kurulmuştur. Genel olarak “Çarpık 

Kentleşme” olarak adlandırılan süreç şehirlerin herhangi bir 

denetimden uzak plansız gelişmesi ile ortaya çıkmaktadır. Çarpık 
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kentleşme ise birçok doğal ve beşeri afetlerin yaşanmasına sebep 

olmaktadır. Bu yüzden afet öncesi ve sonrasında yapılacaklarda, kent 

planlama ve coğrafi bilgi önemli yer tutmaktadır.

1. KENT PLANLAMA VE AFET İLİŞKİSİ

Planlama, geleceğe yönelik olarak, istenilen hedeflere ulaşmak 

amacıyla, sistemli eylem programları hazırlama süreci; Plan da “bir 

amaca ulaşmak için geliştirilen yöntem’ ya da ‘eylem programlarının 

ayrıntılı formülasyonu” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle 

planlama geleceğe yönelik yöntem ve metotlar geliştirerek sistemli 

programlar hazırlama sürecidir.  Özetle, planlama geleceğe yönelik 

olarak bir fikrin/vizyonun varlığı ve bunun nasıl uygulanacağına ilişkin 

bir görüşün olması gerekir (Ersoy, 2012). Friedmann'a (1987) göre 

planlama genel olarak kuramsal bilginin sistemli bir biçimde eyleme 

uyarlanmasıdır (akt.Ersoy, 2012).

Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere planlamanın geleceğe 

yönelik olarak oluşturulan sistemli, belirli hedef ve amaçları olan üç 

temel özelliği vardır. Bu yüzden kent planlama sürecinde, uzun vadede 

yaşanabilecek olası afetler ön görülmeli ve buna göre planlar 

hazırlanmalıdır. Böylelikle kentsel arazi kullanımından doğacak 

yanlışların en aza indirilmesi ve afet sonrasında gereksinimlerin 

karşılanması ile kentsel alan daha etkili kullanılabilecektir. Kentlerde 

yapılaşmayı ve kentsel gelişmeyi düzenleyen mekanizmalar, çeşitli 

ölçeklerdeki planlar olup afet zararlarının en aza indirilmesinde başarılı 
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olabilmek için afet yönetim süreçleriyle kent planlama süreçlerinin 

eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi gerekmektedir (Türkoğlu, 2014:17).

Afet sonrasında yaşanacak can ve mal kaybını en aza indirmek ve afet 

sonrası ilk müdahalelerin hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması için 

kent planlarının afet riskini önceden planlar dâhiline alması gerekir. 

Planlama sürecinde kentsel yerleşmenin lokasyonel özelliklerine özgü 

arazi kullanım türleri çıkartılır. Yer seçiminden kaynaklı riskli araziler 

planlar dâhilinde uygun arazi kullanımı olarak belirlenir. Böyle riskli 

araziler üzerinde daha çok kamusal kullanım olarak ayrılır. Bu alanlar 

genel olarak park, bahçe, mesire alanı gibi eğlen-dinlen alanları olarak 

belirlenir. Böylelikle afete maruz kalma riski yüksek olan yerlerde 

örneğin, konut alanı gibi yoğun nüfuslu kullanım alanlarının önüne 

geçilmiş olur. 

Kent planları hazırlanırken kentsel yapılı ve gelişim alanlarına ait risk 

analizleri yukarıda sayılan plan türleri dâhilinde yapılması yasalarla 

belirlenmiştir. Özellikle risk analizleri ile kentsel yapılı alanlarda 

meydana gelebilecek olası bir deprem, sel, taşkın gibi doğal kökenli 

afetler ile insan ve teknoloji kaynaklı afetlere karşı önceden önlem 

alınmasını mümkün kılmaktadır. Böylelikle planlamanın temel 

ilkelerinden olan geleceğe yönelik atılacak adımlar ile afet riski 

azaltılabilir.

Türkiye’de planlar yapılış amaçlarına ve kapsadıkları alanlara göre üst 

kademe plandan alt kademe plana doğru;
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• Mekânsal Strateji Planı,

• Çevre Düzeni Planı,

• Nazım İmar Planı

• Uygulama İmar Planı

olarak sıralanır. Mekânsal planlar belirli bir sistem içerisinde birbirine 

uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır. Her plan, yürürlükteki üst 

kademe plana uygun olmak zorundadır. Her biri farklı ölçeklerde 

hazırlanan planlarda kentsel alanın genel olarak sınırları üst kademe 

planlar tarafından belirlenirken Nazım İmar Planı ve Uygulamalı İmar 

planı gibi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli alt kademe planlarda yapılacak 

değişiklikler bir bütünlük oluşturmak zorundadır. Bu bağlamda gerek 

mevzuatlar gerekse planlarda “Eşik Analizi”, “Tehlike Analizi” ve 

“Risk Analizi” kavramları yer almaktadır (Erdin, 2017: 269)

Kent planlama süreci çok boyutlu ve karmaşık bir bilgi kümesidir. Bu 

süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlar ile normlar, standartlar ve teknik 

konularda uzman kişilerin görüşleri dahilinde yapılması gereken bir 

sistemler bütünüdür. Bu süreçte, kent planlamanın her toplumun kendi 

mekânsal ve toplumsal özellikleri göz önünde bulundurulması gereken 

önemli bir husustur. Örneğin, İngiltere’de planların başarılı 

olmasındaki en önemli etken kaçak ve izinsiz yapıların olmamasıdır. 

Ülkemizde ise kentlerde yaşanan kaçak ve izinsiz yapıların olması, 

ülkemizdeki kent planlamalarını sekteye uğratmaktadır. Arazi 

kullanımı açısından risk grubunda yer alan alanlara, izinsiz yapıların 

yapılması ve hızlı kentleşme ile bu alanların yoğun nüfuslu yerleşim 

yerlerine dönüşmesi, afet riskinin artmasına neden olmaktadır. 
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1.1. Çalışma Alanının Yeri ve Coğrafi Özellikleri 

Araştırma sahasını oluşturan Elazığ kenti, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

Yukarı Fırat Bölümü’nde, Elazığ Ovası içinde yer alır. Elazığ kentinin 

kuzeyinde tarihi kent Harput, güneyinde Meryem Dağı, batısında 

Keklik Tepe, doğusunda Kartal Tepesi bulunmaktadır (Şekil 1). Elazığ, 

hem coğrafi hem de erişilebilirlik özelliklerinden dolayı Anadolu’nun 

doğusu ile batısını birbirine bağlayan her dönemde önemli 

medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi bir yerleşmenin devamı 

olarak 19. yy’ın sonlarında ilk kentsel nüveleri ortaya çıkmış, 20.yy’da 

ise kentsel karakterini kazanan bir kent olmuştur.  İlk olarak beş 

mahalle ve 1,3 km2’lik yüz ölçüme sahip kent, 1950’li yıllara kadar 

önemli bir büyüme göstermemiş, 1970’li yıllarda 10 km2’nin üzerine 

çıkan kent alanı, 2010 yılına kadar dört katına çıkmıştır. 2010 ile 2018 

yılları arasında ise kent alanına yaklaşık 20 km2 eklenerek oldukça hızlı 

bir büyüme yaşamıştır (Canpolat, 2019:89). Günümüzde Elazığ 38 

mahalleden oluşmakta ve toplam kent nüfusu 377.906’dır.  
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Şekil 1. Elazığ Lokasyon Haritası

2. Materyal ve Yöntem

Elazığ, Sivrice depremi sonrasında hızlı bir yapılaşma sürecine 

girmiştir. Bu süreçte 3 tip planlama stratejisi geliştirilmiştir. İlk olarak 

kent çeperinde bulunan kamusal arazilerde kamu destekli yeni konut 

alanları kurulmaya başlanmış, ikinci olarak hasar düzeyi yüksek 

alanlarda ada bazlı kentsel dönüşüm gerçekleştirilmiş ve son olarak da

bina bazlı dönüşüm süreci başlatılmıştır.

Elazığ çevresinde yeni konut alanlarının deprem sonrası planlama ve 

mevcut kentsel örüntü ile olan ilişkilerini tespit etmeyi amaçlayan bu 

çalışmada, ÇKKV (Çok Kriterli Karar Verme) yöntemlerinden AHS 
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(Analitik Hiyerarşi Süreci) ve Ağırlıklı Çakıştırma (Weighted Overlay)

teknikleri kullanılmıştır. Elazığ ve yakın çevresine ait Topografik,

İklim, Arazi kullanımı ve ulaşım parametrelerinden oluşan coğrafi 

veriler 10 m boyutunda raster (grid) formatına dönüştürülmüştür.

Dönüştürülen parametreler 4 ayrı alt model oluşturacak şekilde uygun 

yerleşim alanını belirlemek için yeniden sınıflandırılarak 

çakıştırılmıştır. Böylece deprem sonrası yeni konut alanları yerleşmeye 

uygun olup olmadığı tespit edilmiştir.

Yeni konut alanı seçiminde Al-Shalabi, Mansor, Ahmed, & Shiriff

(2006), Madurika & Hemakumara (2017) ve Saaty (2008)’in 

çalışmaları dikkate alınarak oluşturdukları yerleşmeye uygunluk model 

tasarımı, çalışma alanına uygun bir hale getirilerek yeni bir model

oluşturulmuştur. Oluşturulan model ile yeni konut alanlarının 

yerleşmeye uygunluk düzeyleri tanımlanmakta ve tüm bileşenler alt 

modellere ayrılmaktadır. Geliştirilen alt modeller 4 gruba ayrılmakta 

olup, bunlar: Topografya, Mesafe, İklim ve Arazi kullanımı alt 

modelleridir (Şekil 2).

 

 

 

Topoğrafya
   Alt Modeli 

İklim
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   Alt Modeli 

Yerleşme 
Uygunluk 
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    Yeniden 

Sınıflandırma

Şekil 2. Yerleşmeye Uygunluk Model Tasarımı
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Alt modellerin ve ana modelin oluşturulmasında kullanılan mekânsal 

veriler ArcGIS 10.7, ArcPro 2.5, Google Earth, Spss 26, ve Excel

yazılımlarında amaca uygun düzenlenerek, ÇKKV analizlerinden biri 

olan Ağırlıklı Çakışma Yöntem’i ile kullanılabilir hale getirilmiştir. 

Daha sonra her bir alt kriterin etki değeri Saaty  (1980, 2008) tarafından 

ortaya konan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) önem ölçeğine göre 1-9 

arasında derecelendirilmiştir. 

Tablo 1: AHS tekniği ile Önem Yoğunluk Ölçeği

Önem derecesi Açıklama
1 Eşit Önemli
3 Birinin önemi diğerine göre daha zayıf 
5 Temel veya güçlü önemli
7 Çok Önemli
9 Mutlak Önemli
2.4.6.8 Ara değerler

Kaynak: Saaty,T.L. (1980) The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New 

York. 

AHS tekniği ile elde edilen ana kriter puanları, yargıların tutarlılığı 

sağlandıktan sonra kullanılabilmektedir. Analiz sonuçları aşağıdaki 

denklem ile sağlanmıştır;

U, toplam arazi uygunluk puanı; Wi , i arazi uygunluk kriterinin 

ağırlık değeri; Xi , i arazi uygunluk kriterine ait alt kriter puanı; n, 

arazi uygunluk kriterinin toplam sayısıdır (Cengiz, Akbulak, Özcan, & 

Baytekin, 2013). Alt modellerin oluşturulması için parametreler ve 

etki değerleri Tablo 2'de gösterilmiştir. 
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Bu parametreler daha sonra AHS tekniği ile önem derecesine göre 

değerlendirilerek bir araya getirilmiştir. Kriterler arasındaki ağırlıklar 

0-1 arasında değişir ve toplamları 1’e eşittir (Dağlı & Çağlıyan, 2016).  

Deprem sonrasında yeni konut alanlarının yer seçimini etkileyen 

faktörlerin her biri kriter olarak kabul edilmiş ve ağırlık değerleri 

belirlendikten sonra her alt model için denklemler oluşturulmuştur. Alt 

modellerin üretilmesiyle birlikte modellere ait haritalar tekrar AHS 

tekniği ile hesaplanan ağırlık oranlarına göre çakıştırılarak ana model 

olan yani yerleşme uygunluk modeli üretilmiştir. Alt modellere ve ana 

modele ait olan denklemler ile modelleri oluşturan parametreler ise şu 

şekildedir:

Topoğrafya Uygunluk Denklemi = (Yükselti x 0.17) + (Eğim x 0.26) + 
(Toprak Nemi x 0.19) + (Toprak x 0.06) + (Jeoloji x 0.14) + (Engebelik x 0.04) 
+ (Bakı x 0.14)

İklim Uygunluk Denklemi = (Güneş Radyasyonu x 0.39) + (Sıcaklık x 0.28)
+ (Yağış x 0.33)

Mesafe Uygunluk Denklemi = (Yollar x 0.44) + (Hastaneler x 0.36) + 

(Okullar x 0.20)  

Arazi Uygunluk Denklemi = (Arazi Kullanımı x 0.45) + (Arazi Kabiliyeti x 
0.55) 

Yerleşme (Sonuç) Uygunluk Denklemi = (Topoğrafya Alt Modeli x 0.41) 
+ (Arazi Kullanım Alt Modeli  x 0.19) + (İklim Alt Modeli x 0.17) + (Mesafe Alt
Modeli x 0.23) 
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Tablo 2. İklim-Mesafe ve Arazi Kullanım Alt Modelleri

İklim - Mesafe  ve Arazi Kullanımı Alt Modelleri

Kriterler Aralık/Sınıf Etki 

Değeri Kriterler Aralık/Sınıf Etki 

Değeri

Radyasyon 

476.123-

1.160.713 
1 

Arazi 

Kabiliyet 

I 1 

1.160.713-

1.304.107 
2 II 1 

1.304.107-

1.387.368 
3 III 3 

1.387.368-

1.461.378 
4 IV 5 

1.461.378-

1.655.653 
5 VI 4 

Sıcaklık

11 - 11,5 1 VII 3 

11,5 - 12 2 

Yollar 

0 - 200 5 

12 - 12,5 3 200 - 400 4 

12,5 - 13 4 400 - 600 3 

13 -13,5 5 600 - 800 2 

Yağış

470 - 500 5 800+ 1 

500 - 530 4 

Hastanalar 

0 - 500 5 

530 - 560 3 500 - 1000 4 

560 - 590 2 1000 - 1500 3 

590-623 1 1500 - 2000 2 

Arazi 

Kullanım

Seyrek Bitki 

Örtüsü 5 2000+ 1 

Otlak - Mera 4 

Okullar 

0 - 500 5 

Orman 2 500 - 1000 4 

Tarım Alanı 1 1000 - 1500 3 

Yerleşmeler 1 1500 - 2000 2 

Karışık Tarım 
Alanı 2 

2000+ 1 

3. BULGULAR

3.1. Deprem Felaketi ve Hasar Tespit sonuçları

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan Elazığ 

kenti, tektonik olarak aktif bir bölgede yer almaktadır (Palutoğlu, 

2014:29). Kentin içinde bulunduğu sahada tarihi süreç içinde farklı 
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büyüklüklerde depremler görülmüştür. Elazığ ve çevresinde, 1900 

yılından günümüze kadar en büyüğü 6.8 olmak üzere 299 adet M≥4.0 

deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı 

öncesi için 40 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur3 . 

20.01.2020 saat 20:55’te merkez üssü Sivrice (Elâzığ) olan Mw 6.8 

büyüklüğündeki deprem yakın çevrede bulunan yerleşim birimlerinde, 

ciddi mal ve can kayıplarına neden olmuştur. Özelikle Malatya ve 

Elazığ il sınırları içerisinde bulunan yerleşmelerde önemli hasarlara 

neden olmuştur. Deprem’den dolayı Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 kişi 

hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında Elazığ kent merkezinde 

binlerce binanın hafif, orta ve ağır hasar aldığı görülmüştür4. 

 

Deprem sonrasında yapılan hasar tespit sonuçlarına göre Elazığ’da 

bulunan 38.633 yapının %32,7’si iyi, %32,6’sı orta ve %34,7’sinin ise 

kötü durumda oldukları yapı denetim uzmanları tarafından tespit 

edilmiştir (Tablo1). Mahalle ölçeğinde incelendiğinde ise depremden 

en çok etkilenen mahalleler Abdullah Paşa Mahallesi (%67), Akpınar 

Mahallesi (%57), Carşı Mahallesi (%72), Doğukent Mahallesi (%70), 

Esen Tepe Mahallesi (%96), Fevzi Çakmak Mahallesi (%74), 

Gümüşkavak Mahallesi (%82), Hicret Mahallesi (%67), Karşıyaka 

Mahallesi (%92), Kızılay Mahallesi (%91), İcadiye Mahallesi (%66), 

Kültür Mahallesi (%88), Nail Bey Mahallesi (%74), Rüstempaşa 

 
3 T.C. İçişlerı̇ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 24 Ocak 2020 
Sivrice (Elazığ) Depremi Ön Değerlendirme Raporu, Ocak 2020. 
4 Yapı, F. Ü. 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Depremi Elazığ Bölgesi Yapısal Hasarlar 
İnceleme ve Değerlendirme Raporu. 
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Mahallesi (84), Olgunlar Mahallesi (%70), Rızaiye Mahallesi (%89), 

Salı Baba Mahallesi (%97), Sürsürü Mahallesi (%65), Ulukent 

Mahallesi (%74), Yıldız Bağları Mahallesi (%87), Sanayi Mahallesi 

(%67), Sarayatik Mahallesi (%74), Üniversite Mahallesi (%74) ve 

Zafran Mahallesi (%96) oldukları görülmektedir. Depremden en az 

etkilenen mahalleler ise Ataşehir Mahallesi (%12), Cumhuriyet 

Mahallesi (%34), Çaydaçıra Mahallesi (%8) ve Hilalkent Mahallesidir 

(%17). 

 

Tablo 3. Elazığ’da Yapı Stokunun Deprem Sonrası Hasar Tespit Durumları  

Mahalleler 
Bina 

Sayısı 

Taşıyıcı Sistem Bina Durumları 

Karkas Yığma İyi Orta Kötü 
İyi 
% 

Orta 

% 

Kötü 

% 

Abdullah Paşa 
Mahallesi 2013 1085 928 663 393 957 32,9 19,5 47,5 
Akpınar 
Mahallesi 354 308 46 151 138 65 42,7 39,0 18,4 

Aksaray 

Mahallesi 2586 641 1945 112 437 2037 4,3 16,9 78,8 
Ataşehir 
Mahallesi 1826 1738 88 1604 115 107 87,8 6,3 5,9 

Cumhuriyet 
Mahallesi 1604 1389 215 1056 256 292 65,8 16,0 18,2 

Çarşı Mahallesi 874 635 239 241 587 46 27,6 67,2 5,3 
Çatal Çeşme 
Mahallesi 862 584 278 532 60 270 61,7 7,0 31,3 

Çaydaçıra 
Mahallesi 1004 972 32 919 41 44 91,5 4,1 4,4 

Doğukent 
Mahallesi 2064 1975 89 618 1344 102 29,9 65,1 4,9 

Esen Tepe 

Mahallesi 540 127 413 33 94 413 6,1 17,4 76,5 

Fevzi Çakmak 
Mahallesi 975 386 589 250 132 593 25,6 13,5 60,8 
Gümüşkavak 
Mahallesi 506 138 368 89 53 364 17,6 10,5 71,9 

Hicret 

Mahallesi 856 338 518 282 33 541 32,9 3,9 63,2 
Hilalkent 

Mahallesi 208 185 23 172 6 30 82,7 2,9 14,4 

İcadiye 
Mahallesi 328 309 19 110 191 27 33,5 58,2 8,2 
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İzzet Paşa 
Mahallesi 884 810 74 309 477 98 35,0 54,0 11,1 

Karşıyaka 
Mahallesi 866 160 706 68 77 721 7,9 8,9 83,3 

Kırklar 
Mahallesi 1120 1044 76 606 501 13 54,1 44,7 1,2 

Kızılay 
Mahallesi 1272 348 924 114 235 923 9,0 18,5 72,6 

Kültür 
Mahallesi 765 605 160 26 532 207 3,4 69,5 27,1 
Mustafa Paşa 
Mahallesi 1268 1212 56 147 1046 75 11,6 82,5 5,9 

Nail Bey 
Mahallesi 718 625 93 185 298 235 25,8 41,5 32,7 

Olgunlar 

Mahallesi 1187 798 389 356 326 505 30,0 27,5 42,5 
Rızaiye 
Mahallesi 1020 982 38 114 381 525 11,2 37,4 51,5 

Rüstem Paşa 
Mahallesi 864 782 82 134 700 30 15,5 81,0 3,5 
Salı Baba 
Mahallesi 979 219 760 29 219 731 3,0 22,4 74,7 

Sanayi 

Mahallesi 2427 2286 141 796 950 681 32,8 39,1 28,1 

Sarayatik 

Mahallesi 431 381 50 111 297 23 25,8 68,9 5,3 

Sürsürü 
Mahallesi 2137 1352 785 741 464 932 34,7 21,7 43,6 

Ulukent 

Mahallesi 1795 1038 757 473 596 726 26,4 33,2 40,4 
Üniversite 
Mahallesi 1337 1062 275 354 724 259 26,5 54,2 19,4 

Yeni Mahalle 1928 1633 295 1117 547 264 57,9 28,4 13,7 

Yıldız Bağları 
Mahallesi 956 205 751 123 318 515 12,9 33,3 53,9 
Zafran 

Mahallesi 79 71 8 3 28 48 3,8 35,4 60,8 

Toplam 38633 26423 12210 12638 12596 13399 32,7 32,6 34,7 

Kaynak: Yapı, F. Ü. 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Depremi Elazığ Bölgesi Yapısal 
Hasarlar İnceleme ve Değerlendirme Raporu. 

 

Deprem sonrasında hasar gören mahallelerin kuruluş yılları ve bina 

yapım türleri son derece önemlidir. Elazığ’da en çok hasar gören 

mahalleler 1950’li yıllarda kurulmuş olan ve kentin ilk nüvelerini 

oluşturan Çarşı, Sarayatik ve Mustafapaşa Mahalleleri’dir. Bu 

mahallelerde bulunan yapılar, yığma inşaat tekniği ile yapılmıştır. Bu 
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durum 1980’li yıllara kadar kurulan mahallelerde de görülmektedir. 

1980 ve 1990 yılları arasındaki dönemde ise bodrum+zemin+birinci 

normal katı betonarme olarak inşa edilmiş, ilerleyen dönemlerde ise 

yığma normal katlar eklenmiş, önemli bir bina stoku bulunmaktadır. 

1990’lı yıllara geldiğinde merkez mahallelerdeki binaların neredeyse 

tamamı betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Bu dönemden sonra 

inşa edilen yığma binaların en fazla üç katlı olması dikkat çekicidir. 

2000’li yıllardan sonra ise tünel kalıp sistemli uygulamalar Hilalkent 

toplu konut uygulamaları ile yaygınlık kazanmıştır5. 2000’li yıllardan 

sonra tünel kalıp kullanılarak yapılaşan Hilalkent Mahallesi, Ataşehir 

Mahallesi ve Çaydaçıra Mahalleleri depremden en az etkilenen 

yerleşim alanlarıdır.  

3.2. Deprem Sonrası Planlama ve Kentsel Dönüşüm 

Uygulamaları 

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında kamu kaynakları ile hızlı 

bir kentsel dönüşüm süreci başlamıştır. Bu süreçte ilk olarak kent 

çeperinde bulunan kamusal araziler imara açılarak afet konutları inşaa 

edilmeye başlanmıştır. İkinci olarak ise mevcut kentsel örüntü içinde 

bulunan ağır hasarlı yapılar yıkılarak yerinde dönüşüm başlatılmıştır. 

Bu dönüşüm daha çok parsel bazlı dönüşüm olmakla birlikte Sürsürü, 

Mustafapaşa ve Karşıyaka Mahalleleri’nde ada bazlı dönüşüm olarak 

gerçekleşmektedir.  

 
5 Yapı, F. Ü. 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Depremi Elazığ Bölgesi Yapısal Hasarlar İnceleme 
ve Değerlendirme Raporu 
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Elazığ Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile Karşıyaka Mahallesi’nde parsel 

bazlı kentsel dönüşüm başlamıştır. Bu kapsamda Karşıyaka 

Mahallesi’nde 6 hektarlık alanda, 32 binada 331 konut kentsel 

dönüşüme girmiştir. Kentsel dönüşüm sonrasında bölgede 24 binada 

468 konut inşaa edilmeye başlanmıştır. 

 

Şekil 3. Karşıyaka Mahallesi Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Alanı. Görsel Kaynak: 
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi 

Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Sitesi ve Petek Sitesi’nin 2007 

Sivrice depreminde orta seviye hasar gördüğü ve bu sitedeki binaların 

güçlendirilmeden sıvanarak kapatıldığı6 uzmanlar tarafından tespit 

edilmiştir. Oturumun devam ettiği bu sitelerde, 2020 yılında 

gerçekleşen 6.8’lik depremle bazı binaların yıkıldığı görülmüştür. 

Elazığ depreminde meydana gelen ölümlerin birçoğu bu sitedeki 

 

6
 Yapı, F. Ü. 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Depremi Elazığ Bölgesi Yapısal Hasarlar 

İnceleme ve Değerlendirme Raporu 
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binalarda meydana gelmiştir. Deprem sonrasında Elazığ Belediyesi ve 
TOKİ birlikte bu sitedeki binaların yıkımını gerçekleştirmiştir. Bu 

kapsamda ayrık nizamda 10 blok yıkılmış ve yerlerine 9 bloktan oluşan 

179 konut inşaa edilmiştir. 

Şekil 4. Sürsürü Mahallesi Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Alanı. Görsel Kaynak: Elazığ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi

Ada bazlı kentsel dönüşüm, yapılaşmanın yoğun olduğu alanlarda son 

derece önemlidir. Çünkü bu alanlarda ada/parsel kullanım oranının 

yüksek olması ve genellikle bitişik nizam yapılaşmanın yaygınlığı 

deprem gibi doğal kökenli afetlerden daha fazla etkilenmelerine 

sebebiyet vermektedir. Ayrıca yapı adasının tamamının bina yapımına 

ayrılması, sosyal alan kullanımını kısıtlayan bir diğer etmendir. 

Özellikle Mustafapaşa Mahallesi, en yoğun yapılaşmanın olduğu 

alandır. Bu alanda, 2000 yılı öncesi bitişik nizamla inşaa edilen 



84 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI

yapıların büyük çoğunluğunun 6.8’lik depremle ağır hasar aldığı 

görülmüştür. 

Deprem sonrasında yapılaşmanın yoğun olduğu alanlarda, parsel bazlı 

dönüşümden ziyade ada bazlı kentsel dönüşüm yapmak kentsel 

yenilenme açısından son derece önemlidir.

Mustafapaşa Mahallesi, kentin en eski mahallelerinden biridir. 6.8’lik 

depremde, bölgede bulunan iki bina yıkılmıştır. Uzmanlar tarafından, 

bölgede bulunan yapıların büyük bir çoğunluğunda orta ve ağır hasar 
tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgede 

bulunan yapılar, ada bazlı kentsel dönüşüme girmiştir. Kentin en 

yoğun yapılaşma alanlarından biri olan mahallede 86 bina dönüşüme 
girmiştir. Dönüşüm sonrasında 15 bloktan oluşan 300 yeni konut inşaa 

edilmesi planlanmaktadır.
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Şekil 5. Sürsürü Mahallesi Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Alanı. Görsel Kaynak: Elazığ 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi 

 

Sivrice depreminde en fazla hasar alan mahallelerden birisi de 

Abdullahpaşa Mahallesi’dir. Elazığ’ın kentleşme sürecinde önemli bir 

yere sahip olan Abdullahpaşa Mahallesi 1980’li yıllardan sonra toplu 

konut uygulamaları ile kurulmuştur. Bu dönemde kurulan ve herhangi 

bir yapı denetimden geçmeyen kooperatif yapılarının neredeyse tamamı 

ağır hasar almıştır. Deprem sonrasında TOKİ ve Elazığ Belediyesi’nin 

girişimleri ile mahallede bulunan orta ve ağır hasarlı yapılarda ada bazlı 

kentsel dönüşüm başlamıştır. Toplamda 20 hektar alanda gerçekleşecek 

dönüşümle birlikte 1250 konut yıkılmış ve yerlerine 1910 adet deprem 

yönetmeliğine uygun konut yapımına başlanmıştır. 
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Şekil 6. Abdullahpaşa Mahallesi Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Alanı. Görsel Kaynak: 
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi 
 

3.3. Deprem Sonrası Yeni Konut Alanları Yer Seçimi Analizi 

Elazığ’da deprem sonrasında hızlı bir yapılaşma sürecine girilmiştir. 

Kent çeperinde farklı lokasyonlarda yeni konut alanları yapımına 

başlanmıştır. Elazığ’da yapılan yeni konut alanları araştırmanın analiz 

kısmını oluşturmaktadır. Yöntem kısmında belirtilen alt modeller 

dahilinde yeni konut alanlarının yer seçimi için kriterler belirlenmiştir. 

Toplamda 4 ana kriterde 15 alt kriter analize dahil edilmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Analizlerde kullanılan kriterler alt modeller; (a) Fiziki Harita, (b) Eğim 
Haritası, (c) Jeoloji Haritası, (d) Bakı Haritası, (e) Arazi  Engebelik Haritası, (f) 

Toprak Nemi Haritası, (g) Toprak Haritası, (h) Güneş Radyasyon Haritası, (ı) Sıcaklık 
Haritası, (i) Yağış Haritası, (j) Yol Mesafe, (k) Hastane Mesafe Analiz Haritası, (l) 
Okul Mesafe Analiz Haritası, (m) Arazi Kabiliyet Haritası, (n) Arazi Kullanım 

Haritası.  

Alt kriterlerin kendi aralarında özelliklerine göre kombinasyonlarıyla 

çalışma sahasına ait temelde dört farklı bileşen olan Topografya, 

Mesafe, Arazi Kullanımı ve İklim uygunluk alt modelleri üretilmiştir. 

Daha sonra ise alt modellerin çakıştırılmasıyla, kent ve çevresinin 

yerleşmeye uygunluk analizi haritalandırılmıştır (Şekil 8).  

Üretilen alt modellerden ilki olan ve neredeyse ana modelin %40’ına 

etki eden, yükselti, eğim, bakı, jeoloji, toprak, engebelik ve toprak nemi 
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parametrelerinin çakıştırılmasıyla oluşturulan topografya alt modeli 

haritası incelendiğinde; (Şekil 8) Elazığ Ovası, Uluova ve Harput 
platosu yerleşim uygunluk bakımından düşük seviyede olan yerler iken 
Elazığ Ovası’nın kuzeybatısındaki yamaçlar, Kuzova çevresi, Meryem 
Dağı ve çevresi ile Yemişlik köyü ve çevresi yerleşmeye yüksek 
uygunlukta alanlar olarak belirlenmiştir. Elazığ Ovası ve Uluova’nın 
yerleşmeye düşük uygun yerler olarak çıkmasındaki neden bu alanların 
alüvyon zeminlerden oluşması, toprak neminin yüksek olmasıdır. Bir 
diğer alt model olan Mesafe Uygunluk alt modeli haritası 
incelendiğinde (Şekil 8) seçilen hastane ve okul parametrelerine bağlı 
olarak kent ve yakın çevresi uygunluğu yüksek alanlar olarak 
belirlenmiştir. Buna ek olarak özellikle anayollara yakın olan alanlarda 
yerleşme için yüksek uygunlukta alanlar olarak belirlenmiştir. Alt 
modellerden Arazi Kullanımı uygunluk modeli haritasına bakıldığında 
(Şekil 8) Elazığ Ovası, Uluova ve Kuzova’nın güneyi uygunluğun 
düşük olduğu yerlerdir. Bu sahaların arazi kabiliyeti bakımından I. II. 
ve III. sınıf arazilerden oluşmasıdır. Bu sınıflara ait araziler tarım 
alanları için en uygun alanlar olmasından dolayı yerleşme bakımından 
düşük uygunluğa sahiptirler. Ayrıca arazi kullanımı bakımından Elazığ 
Ovası yoğun bir kent dokusuna sahip olduğu için, doğal olarak kentin 
bulunduğu alan yerleşme uygunluğu bakımından düşük alanlar olarak 
belirlenmiştir. Arazi kullanımı bakımından yerleşmeye uygunluğunun 
yüksek olduğu alanlar ise Elazığ Ovası’nın kuzeydoğusu ile kuzeybatı 
kesimleridir. Alt modellerden sonuncusu olan ve güneş radyasyonu, 

sıcaklık ve yağış parametrelerinden oluşan İklim Alt Modeli haritası 
incelendiğinde (Şekil 8) çalışma sahasının güneydoğusu güneş 
radyasyonu ile sıcaklığın fazla olması ve yağışın az olması nedeniyle 
yerleşme bakımından uygunluğu yüksek alanlar olarak belirlenmiştir. 
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Genel olarak çalışma sahasında güneye bakan yamaçlar iklim 
bakımından yerleşme uygunluğu yüksek iken, özellikle çalışma 
sahasının kuzeydoğusunu oluşturan Harput platosu ve çevresi yerleşme 
uygunluğunun düşük olduğu yerlerdir. Çıkan bu sonucun nedeni 
bölgede yükseltinin fazla olmasına bağlı olarak yağışın diğer kesimlere 
oranla daha fazla olması ve sıcaklığın ise azalmasıdır. 

Farklı parametrelerden oluşan ve çalışma sahasının yerleşmeye 
uygunluğunu farklı açılardan ortaya koyan alt modeller AHS ile 
belirlenen ağırlık oranına göre çakıştırılarak çalışma sahasının nihai 
uygun yerleşim alanlarını haritalandırılarak belirlenmiştir (Şekil 8). Bu 

sayede Sivrice depreminden sonra yapılan/yapılacak olan konut 
yerlerinin uygunluğu değerlendirebilmiştir. Depremden sonra yapımına 
karar verilen konut alanları yerleşmeye uygunluk haritası üzerine 
eklenerek yer seçimi açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda yapımına 

başlanan Zafran, Yemişlik, Gümüşkavak, Çatalçeşme ve Hankendi ve 
Abdullahpaşa’daki toplu konutlar yerleşme bakımından uygunluğun 
yüksek olduğu alanlara denk gelmektedir.  
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Fotoğraf 1. Zafran Toplu Konut Alanı. 
 

Buna karşılık mevcut kentsel doku içinde ada ve bina bazlı dönüşüm 
alanları ise yerleşmeye uygunluk açısından orta ve orta altı düzeydedir. 
Bu durumun ana nedenlerinin başında mevcut kentsel örüntünün büyük 
bir kısmının ova tabanında yer alması etkilidir. Özellikle depremden en 
fazla etkilenen Mustafapaşa, Sürsürü ve Karşıyaka Mahalleleri orta 

seviyede yerleşmeye uygun alanlardır. Bu alanlarda kentsel dönüşümler 
ada bazlı olmalı ve deprem sonrası yapılaşma kriterlerine göre sıkı 
denetimler sonucunda izin verilmelidir. 
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Şekil 8. Yeni konut alanları yerleşmeye uygunluk haritası; (a) Topgrafik Alt 

Model Haritası, (b) Mesafe- Ulaşım Alt Model Haritası (c) Arazi Kullanım Alt 
Model Haritası (d) İklim Alt Model Haritası 
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SONUÇ VE ÖNERİLER

24 Ocak 2020 yılında meydana gelen Sivrice (Elazığ) depremi yakın 

çevrede bulunan birçok yerleşmede can ve mal kaybına neden olmuştur. 

Sivrice, Elazığ ve Malatya’da çok sayıda binada hasar meydana 

gelmiştir. Elazığ’da mevcut yapı stokunun %65,3'ü orta ve ağır 

düzeyde hasar görmüştür. Bu durum Elazığ’da hızlı bir yapılaşma 

süreci başlatmış ve kent adeta şantiye alanına dönmüştür. Bu süreçte 

ilk olarak kentsel örüntü içinde bulunan ağır hasarlı binalar tespit 

edilerek yıkımına başlanmış sonrasında ise kent çeperinde yerleşmeye 

uygun kamusal araziler üzerinde yeni konut alanları inşaa edilmeye 

başlanmıştır. Yapılan incelemelerde kent çeperinde kurulan toplu konut 

alanları yerleşmeye uygunluk açısından son derece elverişli alanlardır. 

Buna karşılık kentsel örüntü içinde ağır hasarlı çok sayıda bina yıkılmış, 

ada ve parsel bazlı dönüşüme tabi tutulmuşlardır. Ada bazlı kentsel 

dönüşüm alanları Karşıyaka, Sürsürü, Mustafapaşa ve Abdullahpaşa 

mahallelerinde uygulanmıştır. Ancak kentin birçok noktasında parsel 

bazlı dönüşüm çalışmaları başlamıştır. Ayrıca depremden hemen sonra 

yerel yönetim tarafından mevcut imar planı yeniden düzenlenmiş ve kat 

serbestliği sınırlandırılmıştır. Yatay yapılaşmanın önünü açan yeni 

düzenlemeler getirilmiştir. 

Sivrice depremi bir kez daha planlamanın önemini ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye’de birçok yerleşim birimi afete karşı hazırlıksızdır. Özellikle 

2020 yılında meydana gelen doğal kaynaklı afetler Elazığ, Malatya, 

Giresun, Van ve İzmir gibi farklı coğrafi bölgelerde bulunan kentleri 

hazırlıksız yakalamıştır. Bu yüzden mevcut planlar yeniden
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düzenlenmeli ve afet risk yönetimi planları oluşturulmalıdır. Böylelikle 

doğal ve beşeri kökenli afetlere karşı daha dirençli kentler 

oluşturulmalıdır. Dirençli kentler sadece afetlere karşı değil salgınlara, 

ekonomik depresyonlara karşı da kentleri hazırlamaktadır. Bu yüzden 

yerel yönetimlerce kentsel dirençliliği artırmak, sürdürebilir ve 

bütünsel kentsel planlar geliştirmek öncelikli amaçlar arasında 

olmalıdır.  
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GİRİŞ 

1900’lü yılların başından beri hızlı nüfus artışı, endüstriyel ilerleme ve 

kentleşme hareketleri ülkemizde yapı alanlarının azalmasına sebep 

olmuştur. Dolayısıyla her geçen yıl yeni yapılaşma alanları açılmıştır. 

Yeni açılan bu alanların taşıma gücü zayıf olan temel zeminlerinin 

yapılaşmaya uygun olmadığı tespit edilmiştir. Uygun olmayan 

alanlardaki yerel zemin koşulları deprem yayılım parametrelerini ve 

zemin mukavemetini yüksek oranda etkileyebilmektedir. Zayıf temel 

zeminlerinde karşılaşılan bu düşük taşıma gücü ve oluşabilecek yüksek 

deformasyon problemleri günümüz teknolojisi kullanılarak uygulanan 

zemin iyileştirme yöntemleri ile bertaraf edilebilmektedir. 

Bu yöntemlerden olan zemin enjeksiyonunda, zamanla pekleşen 

akışkan bir harç kontrollü olarak, basınç ile zemin ya da çatlaklı kaya 

içerisine içitilir. Basıncı, hacmi ve akım hızı enjeksiyon sırasında 

kontrol edilebilen harcın pekleşmesi sonucunda zeminin fiziksel 

özellikleri iyileştirilir (Hontoria ve Sanchez, 2006). Enjeksiyon 

geoteknik mühendisliğinde karşılaşılan sorunların çözümünde sıkça 

kullanılan bir yöntemdir. Zemin enjeksiyonu, zeminin permeabilite 

değerinin düşürülmesi, kayma mukavemetlerinin arttırılması veya 

deformasyonların azaltılması için kullanılır. Zeminde açılan delikten 

harcın basınç ile verilerek zemin içerisindeki boşlukların doldurulması 

şeklinde uygulanır (Nonveiller, 1989). Geoteknik mühendisliğinde 

enjeksiyon tek başına kullanıldığı gibi diğer bazı zemin iyileştirme 

yöntemlerini desteklemek amacı ile de kullanılabilir. Örneğin kazık 

temel sistemlerinde ve zemin ankrajlarında taşıma kapasitelerini 
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artırmak, derin kazılarda yanal gerilmeleri karşılamak için kullanılır 

(Warner, 2004). Enjeksiyon yöntemi vibroflatasyon, dinamik 

kompaksiyon gibi derin iyileştirme yöntemleri ile karşılaştırıldığında 

hem uygulama ve mobilizasyondaki kolaylığı hem de daha ekonomik 

olması sebebiyle avantajlıdır.  

Enjeksiyon çok yaygın olarak kullanılan zemin iyileştirme yöntemidir. 

Bu yöntem ile kayaların çatlaklarını veya kum çakıl gibi granüler 

zeminlerin boşluklarını doldurarak zemin daha yoğun ve sıkı hale 

getirilir. Enjeksiyon harcı zemine basınç altında gönderildikten sonra 

belli bir sürede sertleşir. Enjeksiyonlarda kullanılan harçların özellikleri 

uygulama amacına göre değişir. Örneğin mukavemeti artırmak için 

kullanılan harcın mukavemetinin yüksek olması önemli iken 

geçirimsizlik için kullanılan harcın mukavemetinin yüksek olması 

önemli değildir (Çinicioğlu, 1997). 

 

Enjeksiyon işleminde çimento veya farklı reçinelerden oluşan kimyasal 

harçlarda kullanılır. Genellikle iki veya daha fazla malzemenin 

karışımından oluşan harçlar zemin enjeksiyonunda kullanılır. 

Enjeksiyon harcı, uygulamanın amacına göre akıcı halden katı hale 

kadar değişik kıvamda olabilir. Harç enjeksiyondan sonra zemindeki 

bazı bölgelerde daneleri birleştirerek kayma mukavemetini artırır. 

Enjeksiyon harcı kullanılan karışım malzemelerine ve amaca uygun 

olarak, sertleştiğinde katı, esnek jel veya hafif bir formda olabilir 

(Warner, 2004). 
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Enjeksiyonun başarılı olması karışım özelliklerinin ve bunların zemine 

gönderilme yöntemlerinin her yönü ile karşılaştırmalı olarak 

bilinmesine bağlıdır. Ayrıca enjeksiyon öncesinde yeterli zemin 

etütlerinin yapılmış olması gerekir. Her ne kadar yukarıda söylenenler 

hakkında en iyi şekilde bilgi sahibi olunsa da zeminin homojen 

olmamasından dolayı operatörün becerisi enjeksiyon uygulamalarında 

önemli bir etkendir (Çinicioğlu, 1997). 
 

Zemin enjeksiyonunun inşaat mühendisliğinde geniş uygulama alanları 

vardır. Zemin enjeksiyonunun uygulama alanları; 

• Baraj gibi su yapılarının temel altlarında zeminin geçirimliliğini 

azaltarak sızmaları ve baraj gölündeki su kayıplarını kontrol 

etmek, 

• Şev duraylılığını artırmak, 

• Zeminin kayma mukavemetini artırmak ve bu şekilde zeminin 

deformasyonunu azaltmak, 

• Farklı oturma yapan eğik yapıları düzeltmek, 

• Tünel yüzey betonu ile kaya arasındaki boşlukları doldurmak, 

• Ankrajları sabitlemek,  

• Derin kazılarda kazı çukuruna suyun girmesini engellemek,  

• Derin kazılarda yanal gerilmeleri azaltmak, 

• Çevreye zararlı sıvıların akışını önlemek,  

• Kazıkların taşıma gücünü arttırmak, 

• Sıvılaşma riskini azaltmak  
 

şeklinde sıralanabilir (Nonveiller, 1989; Warner, 2004). 
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Zemin enjeksiyonu 1800’lerin başından günümüze kadar geçen sürede 

çeşitli projelerde uygulanmıştır. İlk uygulamalar çimento, kireç ve kil 

içeren sıvı harçların, barajların altında sızdırmazlık sağlamak için, delik 

veya çatlaklardan enjeksiyon edilmesi şeklindedir. İlk uygulamalar 

zemindeki boşlukları doldurmak amacıyla yapıldığı için harçlarda 

mümkün olduğunca akıcı ve dane çapı çatlak genişliğinden daha küçük 

olan karışımlar kullanılmıştır. 
 

Kayalardaki çatlaklardan daha küçük olan zemin boşluklarında, 

enjeksiyon işlemi kısmen başarılı olmasından dolayı granüler zeminlere 

sızabilen ve enjeksiyon sonrasında kimyasal olarak sertleşebilen düşük 

viskoziteli kimyasal harçlar geliştirilmiştir. 1887’de sodyum silikat 

esaslı kimyasal harçlar kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bu kimyasal 

harcın hemen reaksiyona girmesi hızlı bir enjeksiyon işlemini gerekli 

kılmıştır. Bu nedenle 1925 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Joosten tarafından çift aşamalı sodyum silikat esaslı harç 

geliştirilmiştir. Bu yöntemde sodyum silikat esaslı harç zemine 

enjeksiyon edildikten sonra silikatı sertleştirmek için kalsiyum kloroit 

esaslı harç zemine enjeksiyon edilir. İşlemin zorluğundan dolayı 

1960’lı yıllardan sonra bu tip enjeksiyon harçları fazla 

kullanılmamıştır.  
 

Zemin enjeksiyonundaki önemli aşama güçlü pompaların 1933 yılında 

geliştirilmesi olmuştur. Bu tarihten itibaren boşlukların doldurulup 

farklı oturma yapmış binaların düzeltilmesi için balçık yada killi 

karışımlar zemine enjekte edilmiştir. Portland çimentosunun kullanıl-

maya başlamasıyla zemine daha mukavemetli ve daha sert harçlar 
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enjeksiyon edilmiştir. Enjeksiyon uygulamalarında daha koyu 

kıvamdaki harçlar kullanılmaya başlanmıştır. Bunun doğal sonucu 

olarak birçok projede kompaksiyon enjeksiyonu uygulanmıştır. 
 

İnce daneli zeminlerde sadece kimyasal harçların kullanılabilmesi 

projelerin maliyetini artırması sebebi ile çimento bazlı harçların 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde ince daneli 

çimentoların üretilmesi, ince daneli zeminlerde çimento harçlarının 

kullanılmasını sağlamıştır. (Warner, 2004) 
 

1. ZEMİN ENJEKSİYON ÇEŞİTLERİ 

Enjeksiyon teknikleri karışımın zemin içerisine veriliş şekline ve zemin 

yapısında sebep olacağı davranış değişikliğine göre sınıflandırılır. 

(Çinicioğlu, 1997) Bunlar; 

• Permeasyon (sızdırma) enjeksiyonu 

• Kompaksiyon enjeksiyonu 

• Konsolidasyon enjeksiyonu 

• Kontak enjeksiyonu 

• Kaya enjeksiyonu 

• Çatlatma enjeksiyonu 

• Perde enjeksiyonu 

• Yüksek basınç enjeksiyonu (Jet-grout)  

 

olarak sıralanabilir. Bazı enjeksiyon teknikleri zemin yapısını 

bozmadan boşluklara harcın doldurulması şeklinde uygulanır iken bazı 

enjeksiyon teknikleri zemin danelerini yer değiştirip oluşan boşluk veya 
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çatlaklara harcın doldurulması şeklinde uygulanmaktadır. 

Enjeksiyonun zemin yapısını bozmasına göre sınıflandırılması Şekil

1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Zemin enjeksiyon tekniklerinin çeşitleri

Enjeksiyon tekniğinin belirlenmesinde en önemli faktör zeminin 

geçirimliliğidir. Doğal zemin ve kayada farklı geçirimliliğin olması 

bazı durumlarda iki ya da daha fazla enjeksiyon tekniğinin bir arada 

kullanılmasını gerektirebilir (Hontoria ve Sanchez, 2006). Tablo 1’de 

zeminin geçirimliliğine göre enjeksiyon tekniklerinde kullanılan 

harçlar gösterilmiştir. 

Zemin yapısını bozmadan 
yapılan enjeksiyonlar

Zemin yapısını bozarak 
yapılan enjeksiyonlar

Zemin Enjeksiyonu 

Permeasyon 

Kontak 

Kaya 

Perde 

Kompaksiyon 

Çatlatma

Konsolidasyon

Jet-grout 
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Tablo 1. Zemin özelliklerine göre enjeksiyon teknikleri

Zemin Tipi 

Zemin yapısını 
bozmayan enjeksiyonlar 

için harçlar

Zemin yapısını bozan 
enjeksiyonlar için 

harçlar
 

Kum 

Çimento harçları Yüksek viskoziteli 
çimento harcı

Mikro-ince daneli harçlar Çimento harçları

Çakıl, Kumlu 
çakıl ve iri kum  
Kum, orta kum 

10-3 <  k < 10-5

İnce kum, silt
10-5 < k < 10-6 Özel kimyasal harçlar Çimento harçları

Kaya 

Çatlaklı Çimento harçları Çimento harçları

Çimento harçları 
Mikro-ince daneli harçlar
Mikro-ince ve ultra-ince 

daneli harçlar

e > 100 mm 

Kırık, çatlaklı
0,1 mm < e < 100 

Mikro çatlaklı
0,05 mm < e <0,1 

e < 0,05 mm Özel kimyasal harçlar

1.1.  Permeasyon Enjeksiyonu 

Permeasyon enjeksiyonu düşük viskoziteye sahip harcın zemin 

danelerinin arasındaki boşluklara zemin yapısını bozmayacak düşük 

basınç ile enjekte edilmesidir. Permeasyon enjeksiyonunda, daneler yer 

değiştirmeden veya boşluk hacmi değişmeden harç zemine enjekte 

edilir (Şekil 2). Enjeksiyon sırasında zeminin boşluklarındaki su, zemin 

yapısını bozmadan, enjeksiyon harcı ile yer değiştirir. Bu tip 

enjeksiyonun ana amacı gevşek zemin içerisindeki boşlukları harç ile 

doldurup zeminin mukavemetini ve geçirimsizliğini arttırmaktır 

(Andrus ve Chung, 1995). 

Permeasyon enjeksiyonu 

• Derin kazılarda suyun kazı alanına girişini önlemek

• Barajlarda sızdırmazlık sağlamak
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• Baraj çekirdeklerini iyileştirmek  

• Temeli alttan desteklemek 

• Zemini güçlendirmek 

• Kazık oturmalarını azaltmak 

• Zeminin sıvılaşma riskini azaltmak  

amaçları ile uygulanır. 

 

Şekil 2. Permeasyon Enjeksiyonu 

Permeasyon enjeksiyonu temiz iri daneli zeminlerde daha verimli 

uygulanır. Enjeksiyonun başarısı için zeminin dane çapı dolayısıyla 

permeabilitesi en önemli endekstir. Zemine verilecek karışım miktarı 
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zeminin boşluk oranına bağlıdır. Enjeksiyon basıncının zeminin düşey 

gerilmesinden oldukça yüksek tutulması zeminde çatlaklara ve 

kabarmaya neden olur. Yeraltı suyunun zemin içerisindeki hareketi ile 

karışım enjeksiyon bölgesinden uzaklaşabilir. Permeasyon enjeksiyo-

nunda kullanılan bazı kimyasal karışımlar ise su seviyelerinin değişimi 

ile zeminde çatlamaya neden olabilir (Littlejohn, 1993). 

Permeasyon enjeksiyonunda harç danelerinin zemin içerisinde 

süzülmesi enjeksiyon yolunun tıkanmasına ve uygulamanın başarısız 

olmasına neden olabilir. Ayrıca karışımın viskozitesi de enjeksiyon 

işlemini kısıtlayan bir diğer faktördür. 
 

Harcın zemin içerisindeki akım yönünü zeminin permeabilitesi belirler. 

İdeal olarak üniform zeminde karışım küresel ya da radyal olarak 

yayılır. Enjeksiyonun yayılması heterojen ve anisotropik olarak 

oluşmakta ve genellikle zemin içerisinde üniform olmayan harçlı 

bölgeler oluşturmaktadır. 
 

Permeasyon enjeksiyonu zemini iyileştirerek taşıma gücünü artırmak 

amacı ile de kullanılır. Permeasyon enjeksiyonu ile zeminin iyileştiril-

mesi, yapılacak zemin incelemesi sonucu zeminin gradasyonu, yapısı 

ve geçirimliliğinin iyi bir şekilde belirlenmesine bağlıdır.  
 

Enjeksiyon basıncı harcın boşluklardaki su ile yer değiştirmesine izin 

verecek ve harcın boşluk suyu ile karışmasını önleyecek şekilde seçilir. 

Ayrıca enjeksiyon basıncı zemindeki boşluk suyu basıncını 

artırmayacak düzeyde olmalıdır.  
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Enjeksiyon harcının zemin içerisindeki çatlak ve boşluklara yeterli bir 

şekilde enjekte edilmesi uygulamanın ana amacıdır. Bu amaç için bazen 

farklı malzemelerden hazırlanmış harçlar uygulamada kullanılır. 

Örneğin çimento bentonit karışımı harçlar zemindeki büyük boşlukları 

doldurmak için kullanıldıktan sonra bu harçların giremediği zemindeki 

daha küçük boşluklar kimyasal harçlar ile doldurulur.  
 

Permeasyon enjeksiyonunda harcın zemin içerisine girme kabiliyeti 

zeminin boşluk oranı, geçirgenlik ve dane büyüklüğü dağılımına 

bağlıdır. Ayrıca enjeksiyon basıncı, enjeksiyon aralığı ve karışımın 

viskozitesi önemli parametrelerdir. Daneli karışımlarla yapılan 

enjeksiyon, karışımın dane boyutu ile ortamın dane boyutuna bağlıdır 

(Akbulut ve Sağlamer, 2002). Zeminin harç ile enjeksiyon edilebilirliği 

için çeşitli araştırmacılar çalışmalar yapmıştır. Burwell (1958) bağıntı 

(1) ile zeminin harç ile enjeksiyon edilebilirliğini ifade etmiştir. 

Bağıntıdan elde edilen N sayısı 25’ten büyük ise zemine enjeksiyon 

yapılabileceğini, N sayısı 11’den küçük ise zemine enjeksiyonun 

mümkün olmadığını belirtmiştir. 

85(harç)

15(zemin)

d

D
N =                              (1) 

 

İncecik ve Ceren (1995) zeminin harç ile enjeksiyon edilebilirliği için 

bağıntı (2) önermişlerdir. Bağıntıdan elde edilen N sayısı 10’dan büyük 

ise zemine enjeksiyon yapılabileceğini belirtmişlerdir. 
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90(harç)

10(zemin)

d

D
N =                      (2) 

 

Akbulut ve Sağlamer (2002) yaptıkları çalışmada bağıntı (3) 

önermişlerdir. Araştırmacılara göre hesaplanan N sayısı 28’den büyük 

olmalıdır.  
 

r90(harç)

10(zemin)

D

P
0,01.

FC

s/c
0,5.

d

D
N ++=                    (3) 

 

Enjeksiyon türleri arasında en çok uygulanan permeasyon 

enjeksiyonunda enjeksiyon basıncı ve kuyuların seçimi zeminin 

heterojen yapısından dolayı tecrübeye dayalıdır. Permeasyon 

enjeksiyonunda zemin durumundan dolayı gözlemsel yaklaşımlar 

kullanılmaktadır. Enjeksiyon işlemi genellikle tekrarlanır. Gerekirse 

enjeksiyon uygulanmış kuyularda veya aralarında açılan ikinci 

kuyularda tekrar enjeksiyon uygulanabilir.  

 

Permeasyon enjeksiyonunda enjeksiyon kuyularının yerleri, harcın 

zemine üniform bir şekilde enjekte edilmesini sağlayacak şekilde 

planlanır. Enjeksiyon kuyuları zeminin porozitesine, dane dağılımına 

ve permeabilitesine göre belirlenir. Enjeksiyon kuyularının 

belirlenmesi enjeksiyon işlemini yapacak olan uzman kişiye de 

bağlıdır. 
 

Enjeksiyon kuyularının yerleşimi için basit matematiksel modeller 

geliştirilmiş olmasına rağmen bu modeller sadece kimyasal harçların 

üniform bir zemindeki enjeksiyon uygulamaları için geçerlidir. Harcın 
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akım sırasındaki sürtünme mukavemetleri ve zeminin homojen 

olmamasından dolayı bu modeller çoğu zeminlerde 

uygulanamamaktadır. Basit olarak enjeksiyon kuyuları arası 1,2–2,0 m 

arasında olması yeterlidir. Daha yakın olan kuyularda yapılan 

enjeksiyon uygulamaları oldukça maliyeti artırır.  
 

Enjeksiyon basıncı, enjeksiyon süresi gibi parametreler enjeksiyon 

kuyularının yerleri belirlendikten sonra dizayn edilir. Bu parametreler 

projenin amacına, enjeksiyon ekipmanlarının teminine, enjeksiyon 

harcına ve sahanın özelliklerine göre belirlenir. Genel olarak her 1 m 

derinlik için 10-20 kPa basınç ile enjeksiyon yapılabilir. 

1.2.  Kompaksiyon Enjeksiyonu 

Kompaksiyon enjeksiyonu zemini sıkıştıracak basınç ile yüksek 

viskozitedeki harcın zemin içerisine enjekte edilmesi şeklinde 

uygulanır. Enjeksiyonda kullanılan harç, yüksek viskozitede 

olmasından dolayı zemin içerisinde homojen bir kütle halinde kalır ve 

zemin gözeneklerine nüfuz etmez. Karışımın hacmi arttıkça çevreleyen 

zemini iter ve sıkılaştırır (Andrus ve Chung, 1995). 

Kompaksiyon enjeksiyonu, enjeksiyon borusunun hemen yanındaki 

gevşek zemini yer değiştirerek sıkıştıran enjeksiyon türüdür (Şekil 3). 

Enjeksiyon harcı zemin içerisinde sertleşerek bir öbek oluşturur. 

Karışım zeminin boşluklarına sızmaz ve zeminde herhangi bir çatlatma 

yapmaz. Enjeksiyon işlemi sırasında enjeksiyon borusu yukarı doğru 

çekildikçe zeminde silindirik harç öbekleri oluşur. Eğer enjeksiyon 

borusu enjeksiyon işlemi durdurulduktan sonra çekilip farklı 
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yükseklikte tekrar enjeksiyona devam edilirse küresel harç öbekleri 

oluşur.  
 

Bu metot tercihen sıvılaşabilir zeminlerde kullanılır. İnce kum ve en 

fazla %40 oranında silt içeren siltli kumlarda uygulanır. S/Ç oranı 1 ve 

daha az olan çimento karışımları kullanılır.  
 

Kompaksiyon enjeksiyonu zeminde harçlanmış tabaka oluşturmaz. 

Harç öbeklerinin çapı en fazla 1 m’dir. Harç öbeklerinin yatayda 

birbirleri arasında bir bağlantısı yoktur. Sadece aralarında kalan zemin 

tabakalarını sıkıştırırlar. Harç öbekleri arasında en fazla 2 m mesafe 

bulunur (Kutzner, 1996). 

 

Kompaksiyon enjeksiyonunda enjeksiyon basıncı çatlatma basıncından 

azdır. Enjeksiyon basıncı zemin ve karışımın özelliklerine göre 

belirlenir. Enjeksiyon basıncı her bir metre derinlik için en fazla 400 ile 

500 kPa olarak seçilir. Karışım debisi başlangıçta 20 ile 30 lt/dak 

arasında seçilirken enjeksiyon işlemi sonunda 2 ile 3 lt/dak’ya kadar 

düşer. Enjeksiyon yüksek basınç ile hızlı bir şekilde uygulanırsa 

zeminde çatlaklar oluşur (Warner, 1982). 
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Şekil 3. Kompaksiyon enjeksiyonu 

1.3.  Çatlatma Enjeksiyonu 

Yapıların oturmasını önlemek veya farklı oturma yapmış yapıları 

düzeltmek için uygulanan bir enjeksiyon türüdür. İlk önce zemin 

çatlatılıp sonra çatlaklara karışımın enjekte edilmesi şeklinde uygulanır.  

Düşey yönde açılan kuyudan yatay yönde verilen basınç ile zeminde 

çatlaklar oluşturulur. Bu çatlakların büyümesi ile zeminde sıkışmalar 
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oluşur. Daha sonra aynı kuyudan basınç ile enjeksiyon edilen 

viskozitesi yüksek karışım zeminde oluşan çatlakları doldurur (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Çatlatma enjeksiyonu 
 

Enjeksiyon kuyuları 2 m mesafe ile açılır. Zemin zayıf ise kuyular 

arasındaki mesafe 4 m.’ye çıkabilir. Zemini çatlatmak için basınç 

yüksek tutulur. Daha sonra karışımı enjekte etmek için gerekli 

enjeksiyon basıncı yeni bir çatlak oluşturmamak için daha düşük 

tutulur. Uygulanacak basınç en fazla 1,50 MPa olarak alınır. Enjeksiyon 

karışımı projeye uygun olarak iki farklı malzemeden oluşabilir. Eğer 

gerekli görülürse çimento karışımının içerisinde bentonit ilave 

edilebilir. Karışımın s/ç oranı en fazla 1 olmalıdır (Kutzner, 1996). 
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1.4. Kontak enjeksiyonu 

Kontak enjeksiyonu, yapı ile temas ettiği zemin arasındaki boşlukları 

doldurmak için uygulanan bir yöntemdir. Tünellerde ve barajlarda 

yaygın olarak kullanılır (Şekil 5). 

Çatlak genişliğine ve boşluğuna bağlı olarak gerekli görüldüğünde 10 

cm veya daha üstünde bir aralıkta kontak enjeksiyonu yapılabilir. 

Enjeksiyon kuyuları 0,5–1,0 m derinliğe kadar açılır.  

  

Şekil 5. Kontak enjeksiyonu 
 

Enjeksiyon basıncının büyüklüğü, kayanın karakterine, zeminin 

özelliklerine ve yapının mukavemetine göre değişir. Enjeksiyon basıncı 

en fazla 200 kPa olarak alınır. Enjeksiyon basıncını yüksek tutmak tünel 

hattında veya başka bir yapıda göçmelere neden olabilir. 
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1.5. Kaya enjeksiyonu 

Kaya içerisinde bulunan çatlak veya kırıkların harç ile tamamen veya 

kısmen doldurulması için kullanılan enjeksiyon tekniğidir (Şekil 6). Bu 

tür enjeksiyonda kayada yeni çatlaklar oluşturulmaz. Kaya enjeksiyonu 

ortamın geçirimsizliğini ve rijitliğini artırmak için kullanılır.  

 
Şekil 6. Kaya enjeksiyonu 

1.6. Konsolidasyon Enjeksiyonu 

Konsolidasyon enjeksiyonunun ana amacı kaya kütlesinin 

deformasyonunu azaltarak, mukavemetini arttırmak, çatlak ve 

boşlukları yüksek mukavemetli sıkışmayan karışım ile doldurmaktır 

(Şekil 7). Konsolidasyon enjeksiyonu yapılarak temel zemininin 

mukavemeti arttırılır, zemin suyunun akışı azaltılır. 
 

Uygulanacak enjeksiyon basıncı, çatlak ve boşlukların durumuna 

bağlıdır. Zeminin iyi konsolidasyonu için uygulanabilecek en yüksek 

basınç tercih edilir. Basınç seçiminde diğer önemli faktör yüzey 
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derinliğidir. Yüzeyde çatlaklara ve yukarı hareketin oluşmasına neden 

olabilecek yüksek basınçlar uygulanmaz. 
 

Konsolidasyon enjeksiyonu yapılacak bölgede 2 ile 6 m aralıkla açılan 

kuyulardan enjeksiyon yapılır. 

 

 
 

Şekil 7. Kompaksiyon enjeksiyonu 

1.7. Perde Enjeksiyonu 

Perde enjeksiyonu, hidrolik yapılarda, yeraltı tünellerinde, su, doğalgaz 

ve petrol depolarında kayanın ve zeminin teorik bir hat boyunca 

birbirine bağlanmasıyla geçirgenliğin en aza indirgenmesi ve yeraltı 

suyu sızma boyunun uzatılması amacıyla yapılır (Şekil 8).  
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Şekil 7. Perde Enjeksiyonu 

1.8. Yüksek Basınçlı Enjeksiyon (Jet grout) 

Yüksek basınçlı enjeksiyon zeminin iyileştirilmesi veya yapı yüklerinin 

daha derindeki tabakalara aktarılması amacı ile kullanılır. Bu teknik çok 

farklı zemin koşullarında uygulanabilir. 

Bu yöntemle zemin, doğrudan doğruya çok yüksek basınçla (en az 30 

MPa) zemine enjekte edilen harç ile (genellikle su-çimento karışımı) 

karıştırılır. Bu yöntemde, enjeksiyon borusundaki memelerden yüksek 

hızla gelen enjeksiyon harcı zeminin doğal yapısını bozarak zemin ile 

harcı karıştırır. Bu şekilde zeminin taşıma gücü ve elastisite modülü 

artar permeabilitesi azalır. Homojen ve sürekli yapıda olan bu yeni 

malzemenin karakteristik özellikleri önceden belirlenebilir.  
 

Diğer enjeksiyon yöntemlerine nazaran yüksek basınçlı enjeksiyon 

yöntemi farklı türlerdeki zeminlerde rahatça uygulanabilir. Ayrıca bu 
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yöntem sonunda zeminde elde edilecek mukavemet ve geçirgenlik gibi 

parametreler başlangıçta tahmin edilebilir. 
 

Genellikle 100 ile 150 mm. çaplı enjeksiyon kuyusu öngörülen 

derinlikte açıldıktan sonra 70 MPa’a kadar ulaşan basınçla enjeksiyon 

harcı püskürtülür. Şekil 9’da görüldüğü gibi yüksek basınç altında 

kontrollü olarak verilen bu enjeksiyon harcı ince püskürtme 

memelerinden büyük bir enerji ile çıkar, karşılaştığı zemini keser, 

koparır ve karıştırır. Bu şekilde zeminde kolonlar oluşturulur. Zemini 

bozma işlemi bazı sistemlerde yüksek basınçlı su ile yapılır. Sonra 

yüksek basınç ile harç enjekte edilir. Bu yöntem ile 3 m çapına kadar 

kolonlar oluşturulabilir. 

 

 
 

Şekil 8. Yüksek basınç enjeksiyonu (Jet-grout) 
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2. ENJEKSİYON HARÇLARI 

Birçok enjeksiyon uygulamasında sadece çimento ve su karışımından 

oluşan harç kullanılır. Bunun en büyük sebebi çimentonun diğer 

karışım malzemelerine göre rahat bulunabilmesidir. Çimento karışım-

larında en fazla su altında sertleşebilen hidrolik çimentolar kullanılır. 

Bunun yanında farklı çimento türleri de kullanılır. Enjeksiyon 

uygulamalarında sadece çimento esaslı karışımlar kullanılmaz. Farklı 

kimyasal solüsyonlar ve reçinelerden oluşan karışımlarda enjeksiyon 

uygulamalarında kullanılır. Bazen gerekli durumlarda çimento esaslı 

karışımlarla kimyasal karışımlar bir arada kullanılır. Çimento ve 

kimyasal harçların enjeksiyonda kullanımı genel kullanımları yanında 

çok az bir oranda olması nedeniyle, enjeksiyon harçları üzerinde belirli 

standartlar bulunmamaktadır.   

Enjeksiyonda kullanılan harçların viskozitesi, dane boyutu ve 

mukavemeti, enjeksiyon uygulamasını etkileyen, önemli parametre-

lerdir. 

 

Permeasyon ve kaya enjeksiyonlarında düşük viskoziteli harçlar 

kullanılır. Bu şekilde harç zemin boşlukları içerisindeki su ile yer 

değiştirebilir ve zemin içerisindeki boşluklardan oluşan kanallar 

boyunca uzak noktalara gidebilir. Harçların içerisinde iri danelerin 

bulunması harcın zemin içerisinde uzak noktalara ulaşamamasına ve bu 

sebeple yakın enjeksiyon kuyularının açılmasına neden olur. Bu da 

sonuçta enjeksiyon süresini ve doğal olarak enjeksiyonun maliyetini 

artırır. Bunun yanında kompaksiyon enjeksiyonu, çatlatma enjeksiyonu 
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gibi zemin danelerini yerdeğiştiren enjeksiyonlarda yüksek viskoziteli 

harçlar kullanılır. Bu şekilde harcın basınç yardımıyla zemini 

sıkıştırması veya çatlatması sağlanır. 
 

Özellikle permeasyon ve kaya enjeksiyonlarında, harcın dane boyutu, 

zemin içerisinde süzülmelere neden olmamak için, zeminin en küçük 

dane boyutundan üç ile beş kat daha küçük olmalıdır. Fakat 

kompaksiyon enjeksiyonunda ise, harcın dane boyutunun zeminin en 

küçük dane boyutundan büyük olması enjeksiyonun başarısı için 

önemli etkendir. 
 

Sertleşmiş harç, enjeksiyon edildiği zemini iyileştirmek için yeterli 

mukavemette olmalıdır. Zemindeki kayma mukavemetlerinin 

iyileştirilmesi için küçük mukavemetli harçlar yeterlidir. Zemindeki 

boşlukları, iri sağlam karışım yerine kısmen daha zayıf karışım ile 

doldurmak ekonomi bakımından genellikle daha uygundur. Bunun 

yanında sızdırmazlık için yapılan perde enjeksiyonlarında harcın 

mukavemeti önemli değildir.  

2.1. Çimento Harçları 

Enjeksiyon uygulamalarında en çok kullanılan çimento türü portland 

çimentosudur. Yukarıda da bahsedildiği gibi çimentoların değişik 

kullanımları için çeşitli standart ve şartnameler bulunmasına rağmen 

enjeksiyon uygulamaları için bir standart bulunmamaktadır. Enjeksiyon 

harcı için karışım ve dane boyutu hakkında yeterli araştırmalar 

bulunmamaktadır.  
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Çimento harçlarında portland çimentosunun dışında ince daneli 

çimentolarda kullanılır. Enjeksiyon uygulanacak zeminin geçirimliliği 

düşük ise bu tip çimentolar tercih edilir. Bazı uygulamalarda geniş 

zemin boşluklarını doldurmak için çimento harcının içerisine kil, ince 

kum gibi malzemeler katılır. Bazen çimentonun reaksiyonunu artıracak 

puzzolan katkılar ya da süper akışkanlaştırıcılar da kullanılmaktadır.   
 

Çimento harcına katılan malzemeler harcın mukavemetini 

düşürebileceği gibi çimento danelerinin harç içerisinde çökmelerini de 

azaltabilirler. Bu nedenle çimento harcına karıştırılan malzemeler 

enjeksiyon uygulamasının amacına göre kullanılmalıdır. 

 2.2. Kimyasal Harçlar  

Enjeksiyon uygulamalarında en fazla kullanılan kimyasal harçlar 

sodyum silikatlardır. Ayrıca akrilamid, lügnosülfat, penoplast ve 

aminoplast gibi farklı kimyasal harçlar da kullanılmaktadır. Joosten 

tarafından uygulamaya başlanılan çift aşamalı kimyasal harçlarda sık 

kullanılmaktadır. Sodyum silikatların ekonomik oluşu ve yeraltı suyunu 

kimyasal olarak etkilememesi enjeksiyonda kullanımını artırır. 

Kimyasal harçlar katı danecik içermediği için özellikle ince kum 

tabakalarında kullanılır. Kimyasal harçlar çimento harçlarına göre daha 

pahalıdır. Kimyasal harçların kimyasal özellikleri, stabiliteleri, 

mukavemetleri, zehirlilik ve maliyetleri uygulamalarda tercih edilme 

aşamasında önemli rol oynarlar.   
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3. ENJEKSİYON DÜZENEKLERİ 

Permeasyon enjeksiyonunda iki farklı enjeksiyon düzeneği kullanılır. 

İlki Şekil 10’da gösterilen sirkülasyonlu enjeksiyon sistemidir. Bu 

sistemde harç karıştırıcıdan çıkar ve tekrar karıştırıcıya geri gelir. Harç 

sistemdeki bu çevrimi sırasında enjeksiyon kuyusuna yerleştirilmiş 

enjeksiyon borusundan geçer. Sistemde devir daim olan harç, 

enjeksiyon borusu ile, zemine enjekte edilir. Enjeksiyon borusunda 

basıncı kontrol edecek saat ve vanalar bulunur. Vanalardan ilki bağlantı 

borusunda, diğeri ise dönüş hortumunda bulunur. Bu vanalar sayesinde 

akış miktarı ve enjeksiyon basıncı kontrol edilir.  

 
 

Şekil 10. Sirkülasyonlu enjeksiyon sistemi 
 

Diğer sistem ise Şekil 11’de gösterilen direkt enjeksiyon sistemi olarak 

isimlendirilir. Bu sistemde sadece karıştırıcı ile enjeksiyon borusu 

arasında bağlantı vardır. Enjeksiyon basıncı pompanın çıkışından 

ayarlanır. Bu sistemin sirkülasyonlu sisteme göre avantajı, sürekli 

olarak taze harcın kullanılmasıdır. Sirkülasyonlu sistemde enjekte 

Mikser 

Enjeksiyon 

tankı 

Pompa 
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edilemeyen harç karıştırıcıya geri döner ve karıştırıcının içerisindeki 

harcın özelliklerini değiştirir. Özellikle bu durum düşük basınçla 

yapılan enjeksiyonlarda önem kazanmaktadır (Warner, 2004). 

 

 
 

Şekil 11. Direkt enjeksiyon sistemi 

 

Uygulamada manşetli boru (tube-a-manchette) ve açık uçlu boru 

(packer) isimli iki farklı enjeksiyon borusu kullanılır.  
 

Manşetli boruda, yüzeyinde kauçuk manşet bulunan deliklerden harç 

enjekte edilir (Şekil 12a). Enjeksiyon basıncı uygulandığı zaman 

deliklerdeki manşetler açılır ve harç zemine iletilir. Bu sistemin avantajı 

enjeksiyon noktalarının istenildiğinde tekrar kullanılması ve aynı 

zamanda da kuyunun çökmemesidir.  

Mikser 

Enjeksiyon 

tankı 
Pompa 
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a) b) 

Şekil 12.  a) Manşetli boru; b) Açık uçlu boru 

Açık uçlu boru sisteminde, boru etrafındaki membran şişirilerek kuyu 

içerisinde sabitlenir ve harç borunun ucundan enjekte edilir (Şekil 12b). 

Eğer tekrar aynı kuyuda enjeksiyon yapılmak istenirse kuyunun tekrar 

açılması gerekir. Ayrıca bu yöntemde gerekli görülürse, kumlu ve 

çakıllı zeminlerin kuyu içerisine çökmesini önlemek için, kuyulara 

kaplama borusu yerleştirilir. 
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GİRİŞ 

Dayanma yapıları; dolgular, yamaçlar ve şevler gibi iki zemin kotu 

arasında farkların olduğu ve kendisini tutamayacak durumdaki 

zeminlerin stabilitelerini sağlamak için yapılan mühendislik yapılarıdır. 

Dayanma yapıları yapım şekilleri ve modelin çalışma prensibine göre 

kendi ağırlıklarını kullanan ağırlık duvarları ve zemin basıncını 

dayanım aracı olarak kullanan gömülü duvarlar olarak iki ana grupta 

sınıflandırılabilir (Birand, 2006). Karayolları ve demiryolları başta 

olmak üzere, köprüler, binalar gibi pek çok mühendislik uygulama 

alanında ağırlık duvarları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar 

içerisinde en çok bilinen türler, masif ağırlık tipi istinat duvarları (Şekil 

1.a), yarı-ağırlık tipi istinat duvarları (Şekil 1.b), betonarme konsol 

istinat duvarları (Şekil 1.c) ve payandalı istinat duvarlarıdır (Şekil 1.d). 

Duvar türlerinin seçimindeki temel faktörler inşaat alanının imalata 

uygunluğu, yapının önemi, yüksekliğe bağlı oluşan sınırlamalar ve 

duvar maliyeti olarak tanımlanabilir. Örneğin, duvar yüksekliğinin 3-4 

m ile sınırlı olduğu duvarlarda, masif ağırlık veya yarı-ağırlık tipi 

duvarların ekonomik çözümler verebilmesi mümkünken, betonarme 

konsol istinat duvarları donatılandırılmış daha küçük kesitler ile 8 m’ye 

kadar ekonomik çözümler sağlayabilmektedir. Duvar yüksekliklerinin 

daha da artması durumunda ise duvarın ön veya arka yüzlerinde gövde 

ile temel plağını birleştiren payandaların imalatı ile konsol duvarda 

oluşacak eğilme gerilmeleri azaltılarak daha ekonomik bir tasarım 

yapılması sağlanabilecektir.  
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Şekil 1. Ağırlık tipi istinat duvar türleri, a) masif ağırlık, b) yarı-ağırlık, c) betonarme 
konsol, d) payandalı  
 

Günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahip olan betonarme konsol 

istinat duvarlarının statik yükleme koşullarındaki tasarım esaslarında, 

hem dolgudan dolayı duvara etki eden yanal toprak basınçları, hem de 

sürşarj yükleri ve su basınçlarından kaynaklı gerilmelerin oluşturduğu 

etkiler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, özellikle deprem aktivitelerinin 

yüksek olduğu lokasyonlarda bu temel esaslara ilave olarak deprem 

sırasında oluşması beklenilen yer hareketinden kaynaklanacak ilave 

yüklerin de göz önüne alınarak tasarımın gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Gerek statik gerekse dinamik yükleme koşulları altında 

istinat duvarlarının analiz ve tasarımı sırasında ele alınması gereken 

farklı yenilme türleri, dış stabilite ve iç stabilite analizleri olarak 

tanımlanan iki grup altında toplanmaktadır. Dış stabilite değerlendirme-

lerindeki yenilme türleri, istinat duvarının bir bütün olarak temel tabanı 

boyunca kayması, duvarın temelin burun noktası etrafında dönerek 

devrilmesi, temel zemininin taşıma gücü açısından yenilmesi ve çekme 

gerilmelerine maruz kalması, duvarın toptan stabilite kaybı yaşaması ve 

temel altındaki oturmaların müsaade edilebilir sınır değerleri aşması 

olarak gruplandırılabilir. İç stabilite analizlerinde ise duvar gövdesinin 
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ve temelinin eğilme gerilmeleri ve kesme kuvvetleri altındaki güvenliği 

betonarmenin temel esasları çerçevesinde irdelenmektedir. İç stabilite 

analizlerinin, duvar gövdesi ile temelin burun ve topuk kısımları olmak 

üzere en az üç kritik kesit için mutlaka gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, özellikle duvar yüksekliğinin fazla olduğu 

problemlerde, duvar gövdesi boyunca farklı kesitlerde bu analizlerin 

yapılması ile daha ekonomik çözümlere ulaşılabilecektir.  

Betonarme istinat duvarlarının tasarım sürecinde, statik ve dinamik 

yükleme koşulları altında çok sayıda farklı stabilite tahkiklerinin ve 

tasarıma esas ilave tasarım gereksinimlerinin sağlanması ve ekonomik 

bir tasarıma ulaşılması hedeflenmektedir. Ancak, duvara ait 

değişkenlerin sayısı düşünüldüğünde geleneksel yöntemlerle en 

ekonomik sonuca ulaşabilmek çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 

Bu nedenle, özellikle son yıllarda istinat duvarlarının optimum 

tasarımına yönelik olarak optimizasyon yöntemlerinin kullanımı 

önemli bir yer tutmaya başlamıştır.  

Optimizasyon kavramı, bir problemin belirli sınırlamalar içerisinde 

kalarak, hedeflenen sistem performans ölçütünün sağlanabildiği en iyi 

çözümün elde edilmesini sağlayacak olan tasarım değişkenlerinin 

belirlenmesidir. Optimizasyon teknikleri matematiksel (kesin) metotlar 

ve yaklaşık (sezgisel/meta-sezgisel) metotlar olmak üzere iki ana sınıfta 

toplanmaktadır. Günümüzde, özellikle optimum değere ulaşabilme 

yeteneği, optimum değere yakınsama hızı ve kullanım kolaylığı gibi 

önemli avantajlara sahip olmalarından dolayı, meta-sezgisel metotlar 

karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde oldukça popüler ve 
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güçlü bir kullanım alanı bulmuştur. Genetik algoritmalar, benzetilmiş 

tavlama, parçacık sürü optimizasyonu, karınca koloni optimizasyonu, 

yapay arı koloni algoritması, sinir ağı tabanlı optimizasyon bu 

yöntemlerden sadece birkaçıdır. Bu yöntemler, doğal genetik ve doğal 

seçilim mekaniğine, tavlama yoluyla erimiş metallerin soğutma 

işleminin mekaniğine, böcek ve hayvan kolonisi veya sürüsünün 

yiyecek arama davranışlarını taklidine dayalıdır (Rao, 2009).  

Storn ve Price (1995) tarafından geliştirilen diferansiyel gelişim 

algoritması (DGA) da popülasyona dayalı meta-sezgisel optimizasyon 

yöntemlerinden birisidir. Diğer evrimsel algoritmalara benzer şekilde 

iteratif arama yaklaşımına dayalı diferansiyel gelişim algoritması 

sinyalize kavşakların yönetimi için trafik sinyal kontrol modellerinin 

geliştirilmesi (Cakici ve Murat, 2019), kompozit lamine kirişlerin 

optimum tasarım problemi (Thuan vd., 2019), kanalizasyon 

sistemlerinin optimum tasarım problemi (Tan vd., 2020), orta 

yükseklikteki betonarme binalar için yaygın olarak kullanılan sürekli 

temel sistemlerinin optimum tasarımının gerçekleştirilmesi (Kamal ve 

Inel, 2019), makas tipi köprünün donatı düzeninin optimum tasarım 

problemi (Chikahiro vd., 2019), sokaklar, yollar ve otoyollar için kamu 

aydınlatmasını planlama ve tesisatın enerji verimliliğini en üst düzeye 

çıkarma problemi (Rabaza vd., 2019) ve yüksek binalarda eksenel 

kısalma problemi (Nguyen ve Pham, 2020) gibi birçok mühendislik 

probleminde başarılı bir şekilde uygulanmış olup, bu çalışma 

kapsamında da kullanılması tercih edilmiştir.  
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Betonarme konsol istinat duvarlarının optimum ağırlıklı veya optimum 

maliyetli tasarımlarına yönelik olarak meta-sezgisel optimizasyon 

yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olan çalışmaların son on yılda 

ivme kazandığı görülmektedir. Konuyla ilgili olarak, betonarme istinat 

duvarının optimum tasarımında tavlama benzetimi algoritması (Ceranic 

vd., 2001), bakteri yiyecek arama optimizasyonu (Ghazavi ve Salavati, 

2011), armoni arama algoritması (Kaveh ve Abadi, 2011), karınca 

kolonisi algoritmasını (Ghazavi ve Bonab, 2011) ve büyük patlama - 

büyük çöküş optimizasyonu (Camp ve Akin, 2012) ilk zamanlarda 

kullanılan meta-sezgisel yöntemlerden sadece birkaçıdır. Temür ve 

Bekdaş (2016) öğretme-öğrenme tabanlı optimizasyon (TLBO) 

algoritması ile betonarme konsol istinat duvarının optimum tasarımı 

için bir yaklaşım sunmuşlardır. Moayyeri vd. (2019) taşıma 

kapasitesinin farklı yöntemlerle hesaplanmasının betonarme istinat 

duvarının optimum maliyeti üzerine olan etkisini parçacık sürü 

optimizasyonu (PSO) algoritmasını kullanarak araştırmışlardır. Öztürk 

ve Türkeli (2019) minimum maliyet ya da CO2 emisyonuna sahip 

betonarme istinat duvarının tasarımı için JAYA algoritması tekniğine 

dayalı bir yöntem geliştirmişlerdir. Kalemci vd. (2019) betonarme 

konsol istinat duvarının optimum tasarımı için Rao_1 algoritmasını 

kullanmışlardır. Mergos ve Mantoglou (2020) çiçekli türlerin tozlaşma 

sürecini taklit eden meta-sezgisel optimizasyon yöntemlerinden biri 

olan çiçek tozlaşma algoritmasını (FPA) betonarme konsol istinat 

duvarının optimum tasarımı üzerine uygulamışlardır. Yepes vd. (2020) 

kara delik algoritmasını kullanarak minimum maliyet ve CO2 

emisyonuna sahip betonarme istinat duvarı tasarımı geliştirmişlerdir. 
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Kayabekir vd. (2017) statik ve dinamik zemin etkilerinin beraber 

dikkate alındığı çalışmalarında, betonarme konsol istinat duvarının 

minimum maliyetli tasarımı için öğretme-öğrenme tabanlı 

optimizasyon (TLBO) algoritmasını kullanmışlardır. Kayhan ve Demir 

(2018) benzer bir çalışmayı diferansiyel gelişim algoritmasını (DGA) 

kullanarak yapmışlardır.  

Betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımına yönelik 

olarak gerçekleştirilen çalışmaların oldukça büyük bir bölümünün 

sadece statik yükleme koşulları altındaki tasarım üzerine yoğunlaştığı 

görülmektedir. Ancak, Türkiye gibi deprem aktivitelerinin yüksek 

olduğu bir ülkede gerçekleştirilecek olan tasarımların sadece statik 

koşullara dayalı olarak yapılmasının yetersiz kalacağı açıktır. Bu 

çalışma kapsamında, yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY, 

2018) ve bu yönetmeliğin önemli bir parçası olan Sismik Tehlike 

Haritalarına dayalı olarak betonarme konsol istinat duvarlarının statik 

ve dinamik yükleme koşullarındaki optimum tasarımları ele 

alınmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, betonarme istinat duvarlarının 

statik ve dinamik yüklemeler altındaki tasarım esasları detaylı olarak 

verilmektedir. İkinci bölümde, kullanılan optimizasyon algoritması 

olan diferansiyel gelişim algoritması özetlenmekte ve üçüncü bölümde 

ise optimizasyon probleminin tanımı ortaya konulmaktadır. Çalışmanın 

dördüncü bölümünde, ilk olarak kullanılan algoritmanın performans ve 

tekrarlanabilirlik özellikleri göz önüne alınarak, algoritmanın 

betonarme istinat duvarlarının statik ve dinamik yükleme koşulları 

altındaki kullanılabileceği gösterilmekte, daha sonra da Türkiye’nin 4 
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farklı lokasyonu için 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem düzeyi 

altında istinat duvarlarının boyutları ve maliyetleri üzerindeki 

farklılıkları sergilemek üzere örnek problem çözümlerine yer 

verilmektedir. Son bölümde ise çalışmadan elde edilen önemli sonuçlar 

ve öneriler ortaya konulmaktadır.  

1. BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARLARININ 

TASARIM ESASLARI 

İstinat duvarlarının tasarımında ilk olarak duvara etki eden yatay 

gerilmeler, literatürde yer alan Rankine, Coulomb yanal toprak basıncı 

teorileri gibi yöntemlere dayalı olarak belirlenmektedir. Duvar ile dolgu 

zemini arasındaki sürtünmenin ihmal edilmesi halinde statik yükleme 

koşulları altındaki yanal toprak basınçlarının belirlenmesi için Rankine 

yöntemi genellikle yeterli kabul edilmekte, deprem etkilerinin yanal 

toprak basınçları üzerinde oluşturacağı etkiler ise pratik uygulamalarda 

Mononobe-Okabe yöntemine dayalı olarak belirlenmektedir (Das, 

2016). Betonarme istinat duvarına statik ve dinamik koşullarda etki 

eden zemin ve sürşarj yüklerinden kaynaklanan yanal gerilme 

diyagramları Şekil 2’de ayrı ayrı gösterilmiştir (Celep, 2011). Bu 

çalışmada, dolgu zemini ve sürşarj yükünden kaynaklanan aktif yanal 

kuvvetler statik yükleme durumları için Pas ve Qas, dinamik yükleme 

durumları için ise Pad ve Qad notasyonları ile gösterilmiştir. Deprem 

durumunda duvar gövdesinin kendi kütlesinden kaynaklanan atalet 

kuvveti ise Ped ile ifade edilmiş ve gerek iç gerekse dış stabilite 

analizlerinde hesaba katılmıştır. Duvarın ön yüzünde yer alan tabii 

zemindeki pasif dirençler de yine aynı toprak basıncı teorileri 
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kullanılarak hesap edilebilmektedir. Statik koşullar için pasif itki (Pp) 

dış stabilite analizlerinde dikkate alınmış, ancak deprem durumunda 

oluşan ilave pasif itkilerin katkısı bu çalışmada değerlendirmeye 

alınmamıştır.  

 

Şekil 2. Betonarme istinat duvarı için tasarım değişkenleri ve gerilme diyagramları  
 

İstinat duvarlarına etki eden düşey kuvvetler ise, duvar gövdesinin ve 

temelinin ağırlığı (Ww), duvarın topuk ve burun kısmı üzerinde yer alan 

zemin ağırlıkları (Ws) ve topuk kısmı üzerindeki sürşarj yüküdür (q). 

Uzun vadede aşınma, taşınma gibi çevresel etkiler nedeniyle duvarın ön 

kısmında yer alan zeminin etkileri ile duvar arkasında topuk kısmı 

üzerindeki sürşarj yükünün ortadan kalkması gibi özel durumlar 

nedeniyle de sürşarj yükünün önleyici momentlere katkısının ihmal 

edilmesi elverişsiz yükleme koşulları için geleneksel kabuller haline 

gelmiştir.  
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Bu çalışmada ele alınan ve Şekil 2’de gösterilen istinat duvarı modeli 

için yanal toprak basıncı katsayıları, statik koşullar (Kas) için Eş. 1’de 

verilen Rankine’in yanal toprak basıncı teorisine dayalı olarak, statik ve 

dinamik koşullar (Kat) için ise Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde 

(2018) verilen ve Eş. 2’de tarif edilen Mononobe-Okabe yöntemine 

dayalı olarak belirlenmiştir.  
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Burada, d, dolgu zemininin kayma direnci açısı; β, duvar arkası zemin 

yüzeyinin yataya göre eğim açısı; δd, zemin ile duvar arasındaki 

sürtünme açısı; ψ, duvar arka yüzeyinin duvar tabanı ile yaptığı açı; θ 

ise yatay (kh) ve düşey (kv) statik eşdeğer deprem katsayılarına bağlı 

olup Eş. 3’te tanımlanmaktadır.  

1tan
1

h

v

k

k
 −  
=   

         (3) 

Dolgu ve sürşarjdan kaynaklanan bileşke itkiler statik durum için Eş. 

4’de, statik ve dinamik durum için toplam itki ise Eş. 5’te verilmektedir. 

Sadece depremden kaynaklanacak olan ilave kuvvetler (Pad ve Qad), Eş. 

5’den belirlenen toplam itkiden statik durumda oluşan etkilerin 

çıkarılması ile elde edilebilecektir. Buradaki ifadelerde düşey statik 
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eşdeğer deprem katsayısının (kv) işareti elverişsiz koşulların oluştuğu 

duruma göre pozitif veya negatif olarak alınacaktır.  

21

2
as as as as

P Q K H q K H+ =    +          (4) 

( )21
1

2
at at v atP Q H q H k K + =   +   

 
      (5) 

Yatay statik eşdeğer deprem katsayısı (kh), TBDY (2018)’nde inşaat 

sahasındaki kısa periyot tasarım spektral ivme değeri (SDS) ile dayanma 

yapısı türü ve izin verilen yer değiştirmeye bağlı r azalım katsayısına 

dayalı olarak Eş. 6’daki gibi tanımlanmıştır. Düşey statik eşdeğer 

deprem katsayısı (kv) ise yatay statik eşdeğer deprem katsayısının yarısı 

olarak ifade edilmektedir. 

0.4
DS

h

S
k

r
=           (6) 

Betonarme istinat duvarlarının tasarımları, duvarın devrilmeye, 

kaymaya ve duvar temelinin taşıma gücü ve oturma kriterlerine 

uygunluğunda oluşan dış stabilite analizleri (geoteknik tasarım) ile 

duvar gövdesi ve temelinin betonarme tasarım esaslarına göre kesme ve 

eğilme açısından uygunluğunu ele alan iç stabilite analizlerinden 

(yapısal tasarım) oluşmaktadır.  

Bir betonarme istinat duvarının devrilmeye karşı güvenlik sayısı, 

duvarın burun noktası etrafında devrilmeye karşı direnen momentlerin 

(ΣMR), duvarı devirmeye çalışan kuvvetlerin momentine (ΣMO) oranı 

olarak tanımlanmaktadır. Devrilmeye karşı güvenlik sayılarının statik 
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durumda, granüler dolgular için en az 1.5, kohezyonlu dolgular için ise 

en az 2.0 olması istenmektedir (Venkatramaiah, 2006). Das (2016), 

devrilmeye karşı minimum güvenlik sayısını 2-3 olarak önermektedir. 

Bu çalışmada hedeflenen minimum güvenlik sayısı 2 olarak seçilmiştir. 

Dinamik yükleme durumlarında ise güvenlik sayısının en az 1.3 olması 

sağlanmalıdır (TBDY, 2018). Statik ve elverişsiz dinamik (1-kv ve 

1+kv) yükleme durumlarına ait devrilme tahkikleri için optimizasyon 

probleminin tasarım kısıtları Tablo 1’de sırasıyla g1(X) ve g5(X) olarak 

tanımlanmıştır. 

Kayma yenilmesine karşı güvenlik sayısı, statik ve dinamik yükleme 

durumları için ayrı ayrı temel tabanı altında kaymaya karşı önleyici 

kuvvetler olan ve Eş. 7’de tanımlanan sürtünme, adezyon ve pasif 

direnç kuvvetlerin toplamının (ΣFR), kaydırıcı kuvvetlerin toplamına 

(ΣFS) oranı olarak tanımlanmaktadır. Dolgu zemini olarak kum, çakıl 

ve kayanın kullanıldığı istinat duvarlarının kaymaya karşı minimum 

güvenlik sayısının statik yükleme koşullarında en az 1.5, dinamik 

yükleme durumlarında ise en az 1.1 olması gerekmektedir.  

, 1 2 2 2tan( ) ( )R i p iF P V k B k c =  +    +        (7) 

Burada; B, temel genişliği; k1 ve k2, temel zemininin içsel sürtünme 

açısı (ϕ2) ve kohezyon (c2) değerleri için azaltma faktörleri, Pp ise pasif 

toprak itkisidir. α, pasif direnç etki katsayısı olarak tanımlanmış olup, 

pasif direncin ihmal edildiği durumlarda α = 0 olarak alınacaktır. Eş. 

7’de yer alan ΣVi, temel zeminine aktarılan toplam düşey yük olup 

dinamik yükleme durumlarında, depremin düşey yöndeki etkisi 
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nedeniyle (1±kv) oranında değişecektir. Kayma tahkikleri için 

optimizasyon probleminin tasarım kısıtları, statik ve dinamik koşullar 

için sırasıyla Tablo 1’de g2(X) ve g6(X) olarak tanımlanmıştır. 

Betonarme konsol istinat duvarlarının kendi ağırlıkları ve dolgu 

ağırlıklarından kaynaklanan düşey yüklere ilave olarak statik ve 

dinamik yükleme durumlarında meydana gelen yanal toprak 

basınçlarının da etkisi ile temel plağı altında genellikle eksantrisiteden 

(e) dolayı Şekil 2’de görüldüğü gibi lineer olarak değiştiği kabul edilen 

taban basınçları oluşmaktadır. Eş. 8’de tanımlanan temel altında oluşan 

bu taban basınçlarının, temel zemini tarafından emniyetli olarak 

taşınması gerekmektedir.  

max
min

6
1

1

i iV e
q

B B

  =     
         (8) 

Temel zemininin karakteristik taşıma gücü ise statik ve dinamik 

yükleme koşulları için Eş. 9’da verilen bağıntı ile hesaplanabilir. 

Burada, Nc, Nq, Nγ taşıma gücü katsayıları için TBDY (2018)’de verilen 

ifadeler, temel şekil katsayıları, derinlik katsayıları ve yükleme eğikliği 

katsayıları için Vesic (1973) ve Meyerhof (1963) tarafından önerilen 

ifadeler kullanılmıştır. Eş. 9’da efektif temel genişliği, B’ = B – 2ei 

olarak tanımlanmaktadır.  

'0.5ult c cs cd ci q qs qd qi s d iq cN F F F qN F F F B N F F F   = + +     (9) 

Taban gerilmelerine yönelik tasarım kısıtları da hem statik hem de 

dinamik koşullarında yukarı ve aşağı doğru ivmelenmeler için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Taşıma gücü açısından minimum güvenlik 
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sayısının statik durumlar için 3 olarak alınması geoteknik 

mühendisliğinin rutin uygulaması haline gelmiştir. Dinamik durumda 

ise TBDY (2018)’de güvenlik sayısının 1.4 olması yeterli kabul 

edilmektedir. Taşıma gücü açısından tasarım kısıtları Tablo 1’de g3(X) 

ve g7(X) olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca, statik koşullar altında taban basıncında çekme gerilmelerinin 

oluşmaması arzu edilmektedir. Deprem durumunda ise yine benzer 

şekilde çekme gerilmelerinin oluşmasına müsaade etmeyecek bir 

tasarım yapmak mümkün olabileceği gibi, deprem yüklemeleri altında 

oluşacak eksantrisiteden dolayı sınırlı miktarda çekme gerilmelerinin 

de oluşmasına müsaade eden yaklaşımlar bulunmaktadır (Özden vd., 

1995). Bu yaklaşımlarda, temel tabanında büyük eksantrisite 

durumunun oluşması nedeniyle taban basıncının yeniden dağılımı 

sonucunda maksimum taban basıncı (qmax,l) Eş. 10’a göre yeniden 

hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, deprem durumunda da temel tabanı 

altında çekme gerilmelerinin oluşmadığı yaklaşım göz önüne alınarak 

analizler gerçekleştirilmiştir. Eksantrisite açısından tanımlanan 

optimizasyon probleminin tasarım kısıtları ise statik ve deprem 

durumları için Tablo 1’de sırasıyla g4(X) ve g8(X) kısıtları olarak ifade 

edilmiştir.  

max,
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                  (10) 

Betonarme istinat duvarları için yapısal tasarımlar ise genellikle duvar 

gövdesi, temelin burun ve topuk kısımları olmak üzere en az 3 kritik 
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kesit üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, Şekil 2’de 

gösterilen 3 kritik kesite (1-1, 2-2 ve 3-3) etki eden gerilme dağılımları 

Şekil 3’te ayrı ayrı gösterilmiştir. Şekilde verilen gerilmelere ilave 

olarak, deprem durumunda depremin düşey etkisi nedeniyle, ön ve arka 

ampatmanda oluşan etkiler de değerlendirmelere katılmıştır. 

Yapısal tasarımlarda, bir ucu ankastre kiriş olarak modellenen gövde, 

burun ve topuk elemanları kritik kesitlerinde eğilme momenti ve kesme 

gereksinimlerini sağlayacak şekilde boyutlandırılmaktadır. Bu 

kesitlerin sırasıyla TS 500-2000’de tanımlanan ve Eş. 11 ve 12’de 

verilen eğilme momenti (Mr) ve kesme (Vr) kapasiteleri, etki eden 

tasarım momenti (Md) ve tasarım kesme kuvvetinden (Vd) büyük olmak 

durumundadır. Tasarım yükü hesaplamalarında, yine TS 500-2000’de 

belirtilen yük kombinasyonları kullanılarak en elverişsiz yükleme 

durumu için iç stabilite analizleri gerçekleştirilmiştir. İç stabilite 

analizleri için bu kritik üç kesite ait tasarım kısıtları g9(X) ile g14(X) 

arasındaki kısıtlar olarak Tablo 1’de tanımlanmıştır.  

2
r s yd d

a
M A f d M

 =   −  
 

                 (11) 

0,65r ctd w dV f b d V=                      (12) 
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Şekil 3. a) Burun, b) topuk, c) gövde için kritik kesitlere etki eden gerilme dağılımları 
 

Eş. 11 ve 12’de, As, donatı alanı; fyd, çelik için tasarım akma dayanımı; 

fcd ve fctd, beton için sırasıyla tasarım basınç ve çekme dayanımları; bw 

ve d, sırasıyla kesit genişliği ve kesit faydalı yüksekliğidir. a ise basınç 

bloğunun derinliği olup ifadesi Eş. 13’de verilmiştir. 

0,85

s yd
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A f
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f b
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                  (13) 

Optimizasyon probleminin tanımında, istinat duvarının kritik 

kesitlerindeki donatı oranlarının da tasarım değişkenleri olarak kabul 

edilmesinden dolayı, betonarmenin temel esasları çerçevesinde iç 
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stabilite analizleri sonunda seçilen donatı oranlarının, TS 500-2000’de 

tanımlanan ve Eş. 14 ve Eş. 15’te verilen minimum ve maksimum 

donatı oranları arasında kalması gerekmektedir. Bu sınırlar ise tasarım 

değişkenlerinin alt ve üst sınır değerleri olarak ifade edilmiştir. Burada, 

k1, betonun dayanımına bağlı bir katsayı olup değerlerine TS 500-

2000’den ulaşılabilir. 
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f f

  
=       +  

               (15) 

 

2. DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI 

Diferansiyel gelişim algoritması (DGA), Storn ve Price (1995) 

tarafından geliştirilen popülasyona dayalı meta-sezgisel optimizasyon 

yöntemlerinden birisidir. Algoritma tıpkı diğer evrimsel algoritmalar 

gibi iteratif arama yaklaşımına dayalı olup, mühendislik problemlerinde 

optimum sonuç bulmak için sıklıkla kullanılmıştır (Keskintürk, 2006; 

Kamal ve Inel, 2019; An vd., 2020). Algoritma basitlik, yakınsama hızı, 

global çözüme yaklaşma yeteneği ve az sayıda kontrol parametresine 

sahip olmak gibi önemli avantajlara sahiptir (Storn ve Price, 1995; 

Keskintürk, 2006; Tan vd., 2020). Algoritma, başlangıç ataması, 

mutasyon, çaprazlama ve seçim aşamalarından oluşmakta olup, bu 

aşamalar aşağıda kısaca özetlenmiştir.  
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Başlangıç atama aşamasında, çözüm uzayında yer alan her bir tasarım 

değişkenine, alt ve üst limit değerleri dahilinde Eş. 16’ya göre rastgele 

atama yapılarak, popülasyon sayısı (NP) kadar tasarım değişkeni D 

boyutlu başlangıç popülasyonu oluşturulur. DGA terminolojisinde yeni 

bireylerin üretilebilmesi için mevcut (hedef) birey haricinde en az üç 

bireye ihtiyaç duyulmaktadır (r1, r2, r3). Bu nedenle, popülasyon 

sayısının (NP) her zaman üçten büyük olması gerekmektedir. 

, min max min(0,1) ( )i GX X rand X X= +  −                                     (16) 

Burada, Xi,G, D-boyutlu hedef vektörüdür. Xmin ve Xmax, tasarım 

değişkenlerinin alt ve üst limitleridir. i indisi, popülasyondaki i. bireyi 

(i = 1, 2, …, NP), G indisi ise nesil sayısını ifade etmektedir. D ise 

tasarım değişkenlerinin sayısını tanımlamaktadır. Alternatif çözümler 

araştırılırken, tasarım değişkenleri için tanımlanan alt ve üst limit 

değerlerinin aşılmaması gerekir.  

Mutasyon aşamasında, ele alınan hedef bireyin (Xi,G) bir kısım genleri 

üzerinde rasgele belirlenen miktarda değişiklik yapılarak, bireyin temsil 

ettiği çözüm noktasının çözüm uzayında hareket etmesi sağlanır. 

Mutasyon, popülasyonda bulunan tüm bireylere uygulanmaktadır. 

Mutasyon işlemi sırasında; hedef bireyin (Xi,G) dışında, birbirlerinden 

farklı üç birey seçilir (r1 ≠ r2 ≠ r3 ≠ i) ve Eş. 17’de sunulan temel 

mutasyon operatör stratejisi kullanılarak, çaprazlamada kullanılacak 

mutant birey (Vi,G) oluşturulur. Eş. 17’de F, mutasyon ölçekleme 

faktörü, fark vektörünün büyütmesini kontrol etmekte ve [0, 2] 

aralığında tanımlanmaktadır.  
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( ), 1, 2, 3,i G r G r G r GV X F X X= +  −                            (17) 

Çaprazlama aşamasında, hedef vektörün çeşitliliğini artırmak için 

mevcut popülasyonlar üzerinde çaprazlama işlemi uygulanır. Mutant 

vektör (Vi,G) ile hedef vektör (Xi,G) Eş. 18’deki koşullara göre 

çaprazlanarak, bir sonraki nesile aday, mutasyona uğramış yeni bir 

deneme vektörü (birey) elde edilir (Ui,G). 

,

,

,

; (0,1)

;

j

i G randj

i G j

i G

v rand CR or j j
u

x değilse
  == 


                          (18) 

Burada, j indisi j. tasarım parametresini ifade eder (j = 1, 2, …, D). jrand 

[1, D] aralığında rastgele seçilen bir sayı olup, mutant bireye ait en az 

bir genin (parametrenin) hedef bireyden farklı olmasını sağlayacaktır. 

CR ise [0, 1] aralığında çaprazlama oranıdır ve genellikle 0.8 

mertebelerinde seçilmektedir.  

Seçim operatörü, bir sonraki nesile aktarılacak bireyi seçme aşamasıdır. 

Bu aşamada, hedef vektörü (Xi,G) ve deneme vektör (Ui,G) amaç 

fonksiyonlarına (f(Xi,G) ve f(Ui,G)) göre karşılaştırılır ve uygunluk 

değeri daha iyi olan birey yeni nesil için seçilir. Seçim aşaması Eş. 

19’daki gibi açıklanabilir.  

, , ,

, 1

,

; ( ) ( )

;

i G i G i G

i G

i G

U f U f X
X

X değilse+


= 


               (19) 

Diferansiyel gelişim algoritmasında, her bir bağımsız analiz için, bu 

aşamalar iterasyon sayısı kadar tekrarlanır ve en iyi bireye ait sonuç, 

problemin optimum değeri olarak verilir. 
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3. PROBLEMİN OPTİMİZASYON TANIMI 

Bu çalışmada ele alınan betonarme konsol istinat duvarı tasarımı için 

tasarım değişkenleri duvar kesitinin geometrik boyutları ve ana donatı 

oranları olarak iki gruba ayrılmıştır. Şekil 2’de gösterilen bu tasarım 

değişkenlerinin ilk beş tanesi (x1, x2, x3, x4, x5) geometrik tasarım 

değişkenleri, diğer üçü (x6, x7, x8) ise donatı oranı tasarım 

değişkenleridir. Teorik ve imalat gereksinimlerinden dolayı, tasarım 

değişkenleri belirli alt ve üst sınırlar arasında seçilmelidir (Bowles, 

1996; Das, 2016). Optimizasyon problemlerinde bu sınır değerlerinin 

tanımlanması, hem analizler sonunda uygulanabilir değerlerin elde 

edilmesini hem de çözüm uzayında daha dar bir aralık içerisinde daha 

hızlı sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, tasarım 

değişkenleri için aşağıda tanımlanan alt ve üst sınırlar kullanılmıştır. 

1 3 5

2 4

min 6 7 8 max

0.3 , , 1.0

0.3 , 4.0

, ,

x x x m

x x m

x x x 

 

 
 

                       (20) 

Optimizasyon problemindeki tasarım kısıtları ise statik ve dinamik 

yükleme durumları için üç kategori olarak gruplandırılmıştır. Bunlar, 

dış stabilite yenilme kısıtları, iç stabilite yenilme kısıtları ve ilave 

geometrik kısıtlardır. Bu kısıtlar normalize edilmiş tasarım kısıtları 

olarak Tablo 1’de tanımlanmıştır.  
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Tablo 1. Normalize edilmiş tasarım kısıtları 

Tasarım kısıtları Yükleme 
durumu 

Tanımlama 

1 ( , min) ( , )( ) / 1 0
d st d st

g X FS FS−= −   

Dış stabilite 
(Statik) 

Devrilme Yenilmesi 

2 ( , min) ( , )( ) / 1 0
k st k st

g X FS FS−= −   Kayma Yenilmesi 

3 ( , min) ( , )( ) / 1 0
t st t st

g X FS FS−= −   Taşıma Gücü 
Yenilmesi  

4 ( ) 6 / 1 0
st

g X e B= −   
Tabanda Çekme 
Gerilmesi 

5 ( , min) ( , )
( ) / 1 0

d dy d dy
g X FS FS−= −   

Dış stabilite  
(Elverişsiz 
dinamik) 

 

Devrilme Yenilmesi 

6 ( , min) ( , )
( ) / 1 0

k dy k dy
g X FS FS−= −   Kayma Yenilmesi 

7 ( , min) ( , )
( ) / 1 0

t dy t dy
g X FS FS−= −   Taşıma Gücü 

Yenilmesi  

8 ( ) 6 / 1 0
dy

g X e B= −   Tabanda Çekme 
Gerilmesi 

9 , ,( ) / 1 0
d burun r burun

g X M M= −   

İç stabilite 
(Elverişsiz 
yükleme) 

 

Burunda Eğilme 
Yenilmesi 

10 , ,( ) / 1 0
d topuk r topuk

g X M M= −   Topukta Eğilme 
Yenilmesi 

11 , ,( ) / 1 0
d govde r govde

g X M M= −   Gövdede Eğilme 
Yenilmesi 

12 , ,( ) / 1 0
d burun r burun

g X V V= −   Burunda Kesme 

Yenilmesi 

13 , ,( ) / 1 0
d topuk r topuk

g X V V= −   Topukta Kesme 

Yenilmesi 

14 , ,( ) / 1 0
d govde r govde

g X V V= −   Gövdede Kesme 

Yenilmesi 

5

15

3 1

( ) 1 0
50 ( )

H x
g X

x x

−
= − 

 −
 

Geometrik 

sınırlamalar 

Gövde eğim kısıtı (1) 

1

16

3

( ) 1 0
x

g X
x

= −   Gövde eğim kısıtı (2) 

5

17 ( ) 1 0
x

g X
H

= −   Temel kalınlığı kısıtı 

 

Dolgu ve temel zemininin özellikleri, duvara etkiyen dış yükler, 

hedeflenen minimum güvenlik sayıları, kullanılan beton ve çelik 

sınıfları gibi parametreler ise tasarımcı tarafından problemin durumuna 

göre seçilmesi/belirlenmesi gereken girdi parametreleridir. Tüm 
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analizlerde, dolgunun (γ1), temel zemininin (γ2) ve betonun (γc) birim 

hacim ağırlığı sırasıyla 18 kN/m3, 18 kN/m3 ve 23.5 kN/m3 olarak 

alınmıştır. Beton ve çelik sınıfı için betonarme istinat duvarlarının 

tasarımında çokça tercih edilen C30/37 ve B 420C malzeme sınıfları 

seçilmiştir. Ayrıca, kaymaya karşı direnç oluşturan pasif direnç ihmal 

edilmiştir (α = 0). Analizlerde, duvar temeli altındaki doğal zemin için 

yerel zemin grubu ZD ve ortalama drenajsız kayma dayanımı, cu = 150 

kPa olarak kabul edilmiştir. Tablo 2’de bu çalışmada ele alınan örnek 

problem için seçilen diğer girdi parametreleri ve kullanılan değerler 

gösterilmektedir. 

Tablo 2. Optimizasyon problemi için girdi parametre değerleri 

Girdi parametreleri Kullanılan değerler 

Duvar yüksekliği (H) 7 m 

Sürşarj yükü (q) 20 kPa 

Dolgunun içsel sürtünme açısı (1) 36° 

Duvarın önündeki zemin yüksekliği (Df) 1.2 m 

Temel zemini içsel sürtünme açısı (2) 0° 

Temel zemini kohezyonu (c2) 150 kPa 

 

Çalışmada amaç fonksiyonu, en düşük maliyetli istinat duvarı elde 

etmek olarak belirlenmiştir. Maliyet fonksiyonu olarak donatı ve beton 

maliyetine (Ahmadi-Nedushan ve Varaee, 2009; Ghazavi ve Bonab, 

2011; Temür ve Bekdaş, 2016; Kayhan ve Demir, 2018; Moayyeri vd., 

2019; Kayabekir vd., 2020) ilave olarak dolgunun serimi ve 

sıkıştırılması da dikkate alınmış ve amaç fonksiyonu Eş. 21’de 

tanımlanmıştır. Kazı ve kalıp maliyeti daha çok duvar yüksekliği ve 
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tabii zemin koşulları ile alakalı olduğu için bu çalışmada sabit duvar 

yüksekliği için ele alınan örneklerde tasarım boyutlarını önemli ölçüde 

etkilemeyeceği kabul edilerek değerlendirmeye alınmamıştır.  

,( ) st st c c net b bf x C W C V C V=  +  +                  (21) 

Burada, Wst, duvarın birim uzunluğu için donatı çeliği ağırlığı; Vc,net ve 

Vb ise duvarın birim uzunluğu için net beton hacmi ve topuk üzerinde 

yer alan sıkıştırılmış dolgu hacmidir. Cst, Cc ve Cb, sırasıyla, donatı 

çeliği, beton ve dolgu serim ile sıkıştırılması için birim maliyet 

fiyatlarıdır. Bu çalışmada, birim maliyet değerleri için, T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı inşaat ve tesisat birim fiyatları 

kullanılmıştır. Bu değerler, sırasıyla, 3965.28 TL/ton, 227.61 TL/m3 ve 

36.35 TL/m3 olarak alınmıştır.   

 

4. ÖRNEK UYGULAMALAR 

Çalışmanın bu bölümünde, statik ve Türkiye’nin 4 farklı lokasyonu için 

deprem koşullarında gerçekleştirilecek olan betonarme istinat 

duvarlarının minimum maliyetli tasarımı üzerinde örnek çözümler ele 

alınmakta ve özellikle yatay eşdeğer statik deprem katsayısının (kh) 

gerek duvar maliyetleri gerekse duvar boyutları üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 7 m yüksekliğindeki bir 

betonarme konsol istinat duvarı örneği ele alınmıştır. Bu örnekler için 

girdi parametreleri Tablo 2’de verilmiş olup tüm örneklerde bu değerler 

sabit tutulmuştur. Örnekler üzerinde sadece Tablo 3’de tanımlanan 4 

farklı lokasyon için 475 yıl tekerrür aralığına sahip deprem koşullarını 
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yansıtlamak üzere yatay eşdeğer statik deprem katsayıları değiştirilerek 

optimizasyon analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 3. Örnek lokasyonlara ait sismik tehlike bilgileri 

Lokasyon No. 

İl / İlçe 

Enlem 

Boylam 

Yerel zemin 

sınıfı PGA SDS kh 

Lokasyon 1 

ANKARA / 

YENİMAHALLE 

E: 39.975867 

B: 32.803122 
ZD 0.148 0.521 0.139 

Lokasyon 2 

KAYSERİ / 
MELİKGAZİ 

E: 38.700641 

B: 35.472415 
ZD 0.184 0.622 0.166 

Lokasyon 3 

KÜTAHYA / 
MERKEZ 

E: 39.400820 

B: 30.009478 
ZD 0.361 0.997 0.266 

Lokasyon 4 

SAKARYA / 

SERDİVAN 

E: 40.740266 

B: 30.360367 
ZD 0.692 1.703 0.454 

 

4.1. Algoritma Parametrelerinin Seçimi  

Çalışma kapsamında, betonarme konsol istinat duvarlarının 

diferansiyel gelişim algoritmasına dayalı olarak optimum tasarımı, C++ 

programı üzerinde kodlanmış ve analizler Intel (R) Core ™ i7-2760QM 

CPU @ 2.40 GHz işlemci özelliklerine sahip bir bilgisayar üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Diferansiyel gelişim algoritmasının parametre 

değerleri olarak, çaprazlama oranı değeri, CR = 0.8, ölçekleme faktörü 

değeri, F = 0.5 olarak seçilmiştir. Algoritmanın diğer parametreleri 

arasında yer alan popülasyon sayısı ve iterasyon sayısının seçiminin 

optimum değere ulaşabilme ve analizlerin tekrarlanabilme üzerindeki 
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etkisini ortaya koyabilmek ve kullanılacak değerlerin seçimine karar 

verebilmek amacıyla yukarıda tanımlanan örnek problemin statik 

koşullardaki tasarımı için bir analiz seti oluşturulmuştur. Bu analiz 

setinde popülasyon sayısının 10 ile 200 arasında, iterasyon sayısının ise 

100 ile 10000 arasında olduğu toplam 25 farklı kombinasyon ele 

alınmıştır. Her bir parametre çiftinde (popülasyon; iterasyon) analizler, 

aynı problem için birbirinden bağımsız 30 kez tekrarlanmış ve elde 

edilen en iyi çözüm (minimum maliyet değeri) (TL/m cinsinden), 30 

bağımsız analizden elde edilen sonuçların değişkenliği (varyasyon 

katsayısı, COV) (% cinsinden) ve 30 bağımsız analiz için toplam analiz 

süreleri (s cinsinden) açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlar Tablo 4’de 

burada belirtilen sıra ile yukarıdan aşağıya doğru listelenmiştir.  

Tablo 4’de yer alan analiz sonuçlarını kısaca özetlemek gerekirse; birey 

sayısının 10 olduğu analizlerde COV değerlerinin %2.1’den büyük 

olduğu, yani bağımsız analizlerin yayılımının nispeten yüksek olduğu 

ve bu popülasyon sayısında 10000 iterasyonda bile diğer analizlerden 

elde edilen minimum maliyete ulaşılamadığı görülmektedir. 100 

iterasyonlu analizlerde ise popülasyon sayısı 200 olsa bile elde edilen 

minumum maliyet değerlerinin, diğer örneklerden elde edilen 2349.49 

TL/m değerinden yüksek olduğu ve bu iterasyon sayısı ile optimum 

değere ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Benzer gözlemler, diğer 

popülasyon ve iterasyon sayıları için de yapıldığında; 20 popülasyonlu 

analizlerin yayılımsal açıdan, 500 iterasyonlu örneklerin ise optimum 

değere yaklaşma konusunda bir miktar yetersiz kaldıkları 

görülmektedir. Popülasyon sayısının 20’den büyük, iterasyon sayısının 
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ise 500’den büyük olduğu tüm durumlarda, optimum değere 

ulaşılabildiği ve COV değerinin %0.15’in altında olduğu görülmek-

tedir. Popülasyon sayısının 100 ve 200 olduğu durumlar için optimum 

değer ve varyasyon katsayıları benzer mertebede olmasına rağmen 

analiz süreleri arasında neredeyse 2 kata yakın bir farklılık 

oluşmaktadır. Bu nedenle, süre açısında popülasyon sayısının 200’e 

çıkarılmasına gerek olmadığı kanaati oluşmaktadır. 

Tablo 4. Örnek problemin statik koşullardaki analizinde algoritma parametrelerinin 
etkisi 

Popülasyon 
sayısı 

İterasyon sayısı 
100 500 1000 5000 10000 

10 

2379.37 2350.57 2352.44 2354.38 2350.88 

3.00% 2.93% 5.22% 2.10% 3.92% 

0.219 s 1.031 s 2.016 s 9.769 s 19.458 s 

20 

2374.90 2349.55 2349.49 2349.49 2349.53 

1.56% 0.52% 0.42% 0.70% 0.45% 

0.297 s 1.344 s 2.687 s 13.254 s 26.171 s 

50 

2379.39 2349.73 2349.50 2349.49 2349.49 

1.01% 0.23% 0.13% 0.07% 0.13% 

0.500 s 2.375 s 4.765 s 22.987 s 45.843 s 

100 

2372.04 2349.72 2349.50 2349.49 2349.49 

0.81% 0.10% 0.05% 0.03% 0.10% 

0.890 s 4.031 s 8.001 s 40.057 s 79.408 s 

200 

2380.14 2349.91 2349.51 2349.49 2349.49 

0.47 % 0.04% 0.03% 0.04% 0.02% 

1.547 s 7.722 s 14.575 s 72.913 s 145.95 s 

* Tablodaki hücrelerde yer alan değerler yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla minimum 
maliyeti (TL/m), varyasyon katsayısını (%) ve toplam analiz süresini (s) 
göstermektedir. 
 

Bu değerlendirmeler neticesinde, deprem durumları için tasarım kısıtı 

sayısının da artması ile birlikte optimum değere ulaşmakta sorun 

oluşmaması için popülasyon sayısının 100, iterasyon sayısının ise 1000 

olarak seçimi bu problemin çözümünde uygun ve yeterli görülmektedir. 
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Bu parametre kombinasyonu için 30 bağımsız analizin tamamlanma 

sürenin statik analizlerde 8.001 s oluşu zaman açısından seçilen 

parametrelerin makul olduğunu göstermektedir. 

4.2. Deprem koşullarındaki değişimin duvar maliyeti ve duvar 

boyutları üzerindeki etkileri  

Bu çalışmada ele alınan betonarme konsol istinat duvarı tasarımında, 

yukarıda tanımlanan algoritma parametrelerinin seçiminden sonra ilk 

olarak statik yükleme koşulları için Tablo 2’de verilen girdi 

parametreleri kullanılarak örnek probleme ait optimizasyon analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu problem için algoritma birbirinden bağımsız 30 

kez tekrarlanmış ve minimum maliyet değeri 2349.50 TL/m olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra aynı problem, sismik tehlike açısından diğer 

lokasyonlara göre daha az tehlike içermekte olan Lokasyon 1 (Ankara 

/ Yenimahalle) için kh = 0.139’luk yatay eşdeğer statik deprem katsayısı 

için tekrarlanmıştır. Analizler sonunda, minimum maliyet değerinin 

statik duruma göre %16.2’lik bir artış ile 2729.56 TL/m değerine 

ulaştığı görülmektedir. Tablo 3’de verilen diğer lokasyonlar için de 

yatay eşdeğer statik deprem katsayısındaki artış ile minimum maliyet 

değerlerinin önemli ölçüde yükseldiği Şekil 4’de görülmektedir. kh 

değerinin 0.166 olduğu Lokasyon 2 (Kayseri / Melikgazi)’de bu örnek 

için sadece statik koşullara göre gerçekleştirilmiş analizlere göre 

toplam maliyetteki artış %22.5’e, Lokasyon 3 (Kütahya / Merkez)’de 

ise %48.9’a ulaşmıştır. Lokasyon 4 olarak tanımlanan Sakarya / 

Serdivan için ise 30 bağımsız analizden elde edilen en düşük maliyetin 

bile 5255.04 TL/m’ye kadar yükseldiği görülmektedir. Bu artış, statik 
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koşullara göre %123.7’lik bir artış olup, yine deprem koşullarına göre 

optimum değerin belirlendiği Lokasyon 1’deki tasarım ile 

kıyaslandığında maliyet değişiminin %92.5 seviyesinde (neredeyse 

maliyetin 2 katı) olduğu gözlenmektedir.  

 

Şekil 4. Optimum duvar maliyetinin yatay statik eşdeğer deprem katsayısı ile değişimi  
 

Bu analizler sonunda elde edilen minimum duvar maliyetlerine 

ulaşılmayı sağlayan duvar kesitleri ise ölçekli olarak Şekil 5’te 

resmedilmiştir. Tüm koşullardaki duvar tasarımlarının tamamında Şekil 

2’de x1 olarak ifade edilen duvar gövdesinin üst genişliğinin minimum 

değer olarak tanımlanan 0.3 m olarak optimize edildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak sismik tehlikenin artması ile birlikte diğer tüm boyutların arttığı 

gerek Şekil 5’den gerekse Şekil 6’dan kolaylıkla görülebilmektedir. 

Duvar gövdesinin alt genişliğinin (x3), kh değişiminden en az etkilenen 

diğer boyut olduğu ve ele alınan bu 7 m yüksekliğindeki duvar örneği 

için statik duruma göre artışın en fazla 0.188 m düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Gövde ana donatı oranının (x8) ise Lokasyon 4 hariç 

diğer tüm koşullar için minimum donatı oranında kaldığı tespit 
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edilmiştir. Lokasyon 4 ve Lokasyon 3 arasında x3 genişliği için önemli 

bir farklılık görülmemesine rağmen, oluşan eğilme momentlerinin 

karşılanabilmesi için kullanılması gereken ana donatı oranının yaklaşık 

%50 civarında artırılması gerektiği belirlenmiştir.  

 

Şekil 5. Lokasyonlara göre optimum duvar boyutlarının gösterimi 
 

Öte yandan duvar temeli ile ilgili olarak burun genişliği (x2), topuk 

genişliği (x4) ve temel kalınlığının (x5), yatay eşdeğer statik deprem 

katsayısından önemli ölçüde etkilendiği Şekil 6’dan açıkça 

görülmektedir. Bu değişim burun genişliği (x2) için doğrusal bir artış 

sergilemektedir. Yatay eşdeğer statik deprem katsayısındaki her 0.1 

birimlik artış, duvar yükseliği ile normalize edilmiş burun genişliğinde 

(x2/H) yaklaşık 0.071 değerinde bir artışa tekabül etmektedir. Temelin 

topuk kısmının genişliği (x4) ile yatay eşdeğer statik deprem 

katsayısının ilişkisi incelendiğinde ise, Tablo 3’te tanımlanan 
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lokasyonlarda tasarlanacak optimum duvar geometrilerinde x4 

boyutunun statik duruma göre sırasıyla %15.6, %25.0, %48.9 ve 

%148.2’lik artışlar ile parabolik bir artış eğilimi sergilediği tespit 

edilmektedir. Buna rağmen arka ampatmanda yer alan ana donatı 

oranının (x7) tüm yükleme koşulları altında minimum donatı oranında 

kaldığı görülmektedir. Bunun en temel nedeni, analizlerde duvar 

arkasındaki dolgu maliyetinin de hesaba katılması nedeniyle, optimum 

tasarım için topuk genişliğinin azaltılması neticesinde eğilme 

momentlerinin daha düşük seviyelerde kalmasıdır. Dolgu maliyetinin 

hesaba katılmasından dolayı gerçekleştirilmiş olan analizlerin 

tamamında x2 genişliği x4 genişliğinden daha fazla çıkmaktadır. Dolgu 

maliyetinin hesaba katılmaması halinde ise temelin arka ampatmana 

doğru kaydığı Dağdeviren (2020) tarafından gösterilmiştir. Nitekim bu 

çalışmada, dolgu maliyetinin hesaba katılması neticesinde burun 

genişliğinin fazla olması ve taban basınçlarının da yine burun kısmında 

daha yüksek değerler alması nedeniyle, burundaki ana donatı oranları 

(x6), eğilme momentlerini karşılayabilmek için minimum değerlerin 

ortalama 1.5 katı civarına kadar yükselmektedir. Temel kalınlığında 

(x5) yine benzer bir davranışın oluştuğu ve kh artışı ile temel kalınlığının 

da artış gösterdiği Şekil 6’dan görülmektedir. Temel kalınlığının 

optimum değerinin belirlenmesinde, kesme kuvvetlerinden ziyade 

eğilme momentlerinin yine belirleyici rol üstlendiği Tablo 5’deki 

normalize edilmiş tasarım kısıt değerlerinden anlaşılmaktadır. 



 

158 DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI 

 

Şekil 6. Optimum duvar geometrisi tasarım değişkenlerinin yatay statik eşdeğer 
deprem katsayısı ile değişimi  

 

Toplam temel genişliğinin (B = x2 + x3 + x4), yatay eşdeğer statik 

deprem katsayısı ile değişimine yine Şekil 6’da yer verilmiştir. Temelin 

diğer tasarım değişkenlerinin (x2, x3 ve x4) rasgeleliklerinden 

kaynaklanan yayılımların, toplam genişlikte daha minimize olması 

nedeniyle temel genişlikleri özellikle ön-tasarım aşamasında duvar 

yükseklikleri ile normalize edilerek (B/H) verilmektedir. Bu yaklaşım 

çerçevesinde, statik koşullar için temel genişliğinin, toplam duvar 

yüksekliğine oranının 0.55 olduğu görülmektedir. Tablo 3’deki 

lokasyonlar için kh değerinin artışı ile B/H oranı da Lokasyon 1’den 

Lokasyon 4’e doğru sırasıyla, 0.70, 0.73, 0.87 ve 1.20 değerlerine 

yükselmektedir. Ortalama olarak kh’daki her 0.1 birimlik artışın, duvar 
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yüksekliği ile normalize edilmiş temel genişliğinde 0.14’lük bir artışa 

neden olduğu söylenebilir.  

Tablo 5. Örnek problemler için en iyi çözüme ait normelize edilmiş tasarım 
kısıtlarının değerleri 

Tasarım 
kısıtı 

Normalize edilmiş tasarım kısıtlarının değerleri 

Statik Lok. 1 Lok. 2 Lok. 3 Lok. 4 

g1 (X) -7.66E-06 -0.33274 -0.39424 -0.56764 -0.78737 

g2 (X) -0.41613 -0.54094 -0.55916 -0.62839 -0.73121 

g3 (X) -2.46E-06 -0.50425 -0.55768 -0.46679 -0.37821 

g4 (X) -0.09323 -0.87199 -0.97994 -0.66357 -0.35578 

g5 (X) - -0.30342 -0.30827 -0.31084 -0.33817 

g6 (X) - -0.51071 -0.49839 -0.46951 -0.45151 

g7 (X) - -0.45731 -0.45161 -0.46257 -0.35656 

g8 (X) - -0.00053 -0.00011 -0.00011 -0.00176 

g9 (X) -1.54E-05 -2.09E-05 -2.39E-05 -0.00018 -0.00342 

g10 (X) -1.33E-05 -5.69E-05 -0.00066 -0.00012 -0.00038 

g11 (X) -3.70E-06 -5.90E-05 -7.75E-06 -1.51E-05 -0.00016 

g12 (X) -0.19220 -0.31082 -0.36194 -0.38353 -0.52069 

g13 (X) -0.28432 -0.32778 -0.33881 -0.37272 -0.39140 

g14 (X) -0.64510 -0.66349 -0.67211 -0.63967 -0.47996 

g15 (X) -0.73094 -0.75006 -0.76532 -0.80975 -0.81534 

g16 (X) -0.61718 -0.63366 -0.64720 -0.69131 -0.68751 

g17 (X) -0.92952 -0.92641 -0.92254 -0.91299 -0.87336 

 

Yapılan bu analizler ve sonuçların değerlendirmesinin ardından, 

deprem lokasyonlarındaki değişimin gerek maliyet gerekse özellikle 

duvar temeli boyutlarında oluşturduğu bu artışın gerekçelerinin 
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irdelenmesi faydalı olacaktır. Bu amaçla, her problem için 

gerçekleştirilen 30 bağımsız analiz sonunda elde edilen en iyi çözüme 

ait normalize edilmiş tasarım kısıtlarının değerleri Tablo 5’de 

verilmiştir. Bu tablo üzerinde koyu puntolarla ifade edilen değerler 

ilgili tasarım kısıtının aktif olarak çalıştığını göstermektedir. Tablo 5’de 

statik yükleme koşulları altındaki problemin çözümüne ait değerler 

incelendiğinde, dış stabilite analizleri ile alakalı devrilme, taşıma gücü 

ve temel altında çekme gerilmesi oluşmamasına yönelik tasarım 

kısıtları (g1, g3, g4) ile üç kritik kesit için de eğilme momentlerine 

yönelik tasarım kısıtlarının (g9, g10, g11) ve bunlara ilave olarak da x1 

boyutu ile x7 ve x8 donatı oranlarına ait tasarım değişkenlerinin 

minimum değerleri almış olmaları birlikte değerlendirildiğinde, toplam 

9 adet kısıtın/limitin aktif olarak çalıştıkları görülmektedir. Nitekim, bu 

problem için bu kadar kısıtın/limitin birlikte çalışıyor olması 

algoritmanın başarısını ortaya koyar niteliktedir. Deprem durumlarına 

ait analizlerin sonuçları için normalize edilmiş tasarım kısıtlarının 

değerleri incelendiğinde ise eğilme momentlerine yönelik tasarım 

kısıtları (g9, g10, g11) ve x1 boyutu ile Lokasyon 4 hariç diğer 

lokasyonlarda x7 ve x8 donatı oranlarına ait tasarım değişkenlerinin 

minimum değerler aldığı, bunlara ilave olarak ise sadece deprem 

durumu için temel altında oluşacak olan çekme gerilmelerinin 

engellenmesine (e  B/6) yönelik tasarım kısıtının (g8) aktif olarak 

çalıştığı görülmektedir. Diğer kısıtların ise limit değerlere oldukça uzak 

oldukları anlaşılmaktadır. Deprem durumu altında, sadece temel altında 

oluşacak olan çekme gerilmesine ait bu kısıtın (g8) aktif oluşu, temel 

genişliğine hükmeden esas kısıtın bu ifade olduğunu ve temel altında 
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çekme gerilmeleri oluşmayacak şekilde temelin genişletilerek herhangi 

bir kısıt aşımı olmadan problemin çözüme ulaştırıldığını ortaya 

koymaktadır. Bu durum ise gerek maliyetlerin gerekse duvar 

boyutlarının oldukça artmasına neden olmuştur.  

5. SONUÇLAR 

Betonarme konsol istinat duvarlarının statik ve dinamik yükleme 

koşulları altındaki optimum tasarım değişkenlerinin belirlenebilmesi 

için, çok sayıda imalat ve teorik gereksinimlerinin, tasarım 

sınırlamalarınının ve yönetmelik / şartname zorunluluklarının birlikte 

ele alınması gerektiğinden, bu problemlerin çözümü için optimizasyon 

tekniklerinin kullanılması büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışma 

kapsamında, beton ve donatı maliyetlerine ilave olarak dolgu serimi ve 

sıkıştırılmasını da hesaba katan maliyet amaç fonksiyonu kullanılmış 

ve optimizasyon yöntemi olarak diferansiyel gelişim algoritmasının 

kullanımı tercih edilmiştir. Tüm girdi parametreleri aynı olan 

betonarme konsol istinat duvarlarının maliyeti ve duvar boyutları 

üzerinde, Türkiye sismik tehlike haritasındaki inşaat lokasyonlarının 

(yatay eşdeğer statik deprem katsayılarının) etkilerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada aşağıdaki temel sonuçlara ulaşılmıştır.  

• Diferansiyel gelişim algoritmasının parametreleri arasında olan 

popülasyon sayısının 100, iterasyon sayısının ise 1000 olarak 

seçilmesi bu problem için uygun ve yeterli olmuştur. Bu 

parametreler ile statik durum için gerçekleştirilen analizlerde 

optimum değere ulaşılabildiği ve 30 bağımsız analizin varyasyon 

katsayısının %0.05 gibi oldukça düşük bir değerde kaldığı 
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gözlenmiştir. Gerçekleştirilen örneklerde statik yükleme koşulları 

için toplam 9 adet, deprem koşulları için ise en az 5 adet tasarım 

kısıtının ve tasarım değişkeni limitin aktif olarak çalışıyor olması 

algoritmanın başarısını ve optimum değere ulaşabilme 

kabiliyetini ortaya koyar niteliktedir. 

• Deprem koşulları altındaki analizlerde, yatay eşdeğer statik 

deprem katsayısındaki artışın, duvar maliyetinin statik duruma 

göre %16.2 (kh = 0.139 için) ile %123.7 (kh = 0.454 için) 

aralığında artmasına neden olduğu belirlenmiştir. Deprem 

koşullarına göre optimum tasarımların belirlendiği Lokasyon 1 ve 

Lokasyon 4’teki maliyetlerin bile neredeyse 2 katlık bir farklılık 

gösterebileceği anlaşılmıştır.  

• İnşaat lokasyonlarının değişimine bağlı olarak yatay eşdeğer 

statik deprem katsayısının değişimi duvar gövdesi boyutlarında, 

x1 için bir değişime neden olmazken, x3 boyutunun en fazla 0.188 

m artış gösterebildiği tespit edilmiştir.  

• Duvar temelinin burun ve topuk genişlikleri (x2 ve x4) ise yatay 

eşdeğer statik deprem katsayısının artışı ile önemli miktarda 

artmaktadır. kh değerinde gerçekleşen her 0.1 birimlik artış, duvar 

yükseliği ile normalize edilmiş burun genişliğinde (x2/H) yaklaşık 

0.071 değerinde bir artışa neden olmaktadır. Topuk kısmının 

genişliği (x4) ise statik duruma göre %148.2’lere varan artışlar 

sergileyebilmektedir. Temel kalınlığının (x5) ise temelin kritik 

kesitlerindeki eğilme momentlerinin etkisi altında olduğu ve 

statik durumlara göre %80’lere kadar artabileceği gözlenmiştir. 
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• Gövde ve temel arka ampatmanındaki kritik kesitlerde ana donatı 

oranının genel olarak minimum donatı oranında olduğu, ancak 

temel burnu için donatı oranının minimum değerin 1.5 katı 

mertebelerinde olduğu tespit edilmiştir.  

• İnşaat lokasyonlarındaki değişimin gerek maliyet gerekse duvar 

boyutları üzerindeki bu önemli artışlarının iki temel nedeni 

olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan ilki beklenildiği üzere yatay 

eşdeğer statik deprem katsayısındaki değişimler olup, diğeri ise 

deprem durumunda temel altında oluşacak olan taban 

gerilmelerinde topuk kısmında oluşacak olan çekme 

gerilmelerine müsaade edilmemesidir. Bu durum, özellikle duvar 

temeli boyutlarının ve duvar maliyetinin ciddi miktarda artmasına 

neden olmaktadır. 
 

Sonuç olarak, betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımı 

üzerinde sadece statik yükleme koşullarına dayalı analizlerin yeterli 

olmayacağı, dinamik yükleme koşullarının duvar geometrisinde 

oldukça önemli değişimlere yol açacağı belirlenmiştir. Öte yandan, 

deprem koşullarındaki yatay eşdeğer statik deprem katsayısının artışı 

neticesinde, temel altında oluşan taban gerilmelerinde çekme 

gerilmelerinin oluşumunun tamamen sınırlandırılması maliyeti büyük 

oranlarda artırmaktadır. Bu konuya yönelik olarak 50 yılda aşılma 

olasılığı %10 olan bir deprem düzeyi (475 yıllık tekerrür aralığı) için 

analizlerin gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, çekme gerilmelerinin 

oluşmasına müsaade etmeyecek bir tasarımın oldukça tutucu bir çözüm 

ortaya koyacağı açıkça görülmektedir. Bu nedenle, tasarım deprem 
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büyüklüklerinin tekerrür aralıkları, deprem süreleri, imal edilen istinat 

duvarlarının önem seviyelerine bağlı olarak, deprem yüklemeleri 

altında temel zemininde plastik deformasyonlar oluşmayacak şekilde 

büyük eksantrisite durumuna belirli bir düzeyde müsaade etmenin çok 

daha ekonomik bir tasarım sağlayacağı düşünülmektedir. İlerleyen 

yıllarda dinamik analizler için farklı düzeylerde temel altında çekme 

gerilmelerine müsaade edilmesinin optimum tasarım üzerindeki 

etkisinin ortaya konulmasına yönelik çalışmaların yapılmasının faydalı 

olacağı kanaatine varılmıştır.  
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