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ÖNSÖZ 

Ülkemiz bir deprem kuşağı ve aktif bir kuşak olan Kuzey Anadolu 

Fay Zonu üzerinde bulunan bir ülkedir. Tarihsel ve aletsel kayıtlara 

baktığımız zaman Anadolu’da yıkıcı depremlerin olduğunu 

görmekteyiz. Ülkemizde yerleşim yerlerine bakıldığında daha çok dağ 

eteklerine yada alüvyon zeminlerin biriktiği verimli ovalarda 

kurulduğunu görüyoruz. Depremlerde bu alanlarda sıvılaşma türü 

denilen hasarlar çoğunlukla görülmektedir. Bu bağlamda sıvılaşma 

türü hasarların neden ne nasıl olduğunu tanımak ve bilmek önemlidir. 

Sıvılaşmaya bağlı hasar ve nedenleri anlaşılırsa, bilinirse bundan 

sonra oluşması muhtemel sıvılaşma türü hasarların önüne 

geçilebilecektir. Bu kitap bu alanda bir boşluğu dolduracaktır. Bu 

kitap da genel olarak depremlerle ilgili bilgiler verilmştir, devamında 

dinamik zemin davranışı ve deprem risk analizi anlatılmıştır. Bundan 

sonra sıvılaşma yöntemleri üzerinde durulmuş ve bu konuda literatürle 

ilgili araştırmalar yapılmıştır. Teorik çalışmalardan sonra araziden 

elde edilen arazi verileri ile sıvılaşma hesapları yapılmıştır. Araziden 

alınan numuneler laboratuvara getirilerek üzerinde zemin indeks 

deneyleri yapılmış ve elde edilen zemin parametrelerine göre dinamik 

üç eksenli deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde zemin numuneleri 

aarazi koşullarında dinamik olarak yüklenmiş ve sıvılaşma 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu kitap bu alanda araştırma yapan 

akademisyenlere ve bu alanda çalışan mühendislere ve konu ile ilgisi 

olan diğer araştırmacılara sıvılaşma konusunda bir rehber kitap 

niteliğinde olacaktır. Sıvılaşma konusu detaylı bir şekilde laboratuvar 

ve arazi yöntemleriyle incelenmiştir. Sıvılaşma alanında çalışanlara 
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yararlı bir akademik rehber niteliğinde yararlı bir kaynak olacağını 

düşünüyorum. Bu kitabın basıma hazırlanmasında katkı sağlayan 

İksad Uluslararası Yayınevine, çalışan ve yöneticilerine teşekkür 

ederim. 
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1. GİRİŞ 

 

Ülkemizde imar planı çalışmalarında, mevcut yerleşim alanlarının 

imar revizyonu çalışmalarında yada yeni oluşturulacak yerleşim 

alanlarında hazırlanan jeolojik-geoteknik raporlar şehir plancılarının 

anlayabilecekleri bir dilde olmalıdır. Yerleşim alanlarında yapılan 

jeolojik ve geoteknik çalışmaları sonucunda sıvılaşma potansiyeline 

sahip alanlar tespit edilip, sıvılaşmanın yerleşim alanlarına etkileri ve 

sıvılaşma potansiyeline sahip alanlarda alınması gereken önlemler 

ayrıntılı olarak verilmelidir. 

 

Saruhanlı (Manisa) ve çevresinde özellikle sıvılaşmaya yönelik 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile Saruhanlı ve 

çevresinin sıvılaşma potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu bölgede daha 

sonra yapılacak benzer çalışmalara da ışık tutacaktır. Tez 

hazırlanırken, İller Bankası Genel Müdürlüğü Makina ve Sondaj 

Dairesi Başkanlığı tarafından imar planına esas alanlarda yapılan 

Konik Penetrasyon Testi (CPT), geoteknik sondaj deneylerinden 

faydalanılmıştır. İnceleme alanının genel tanıtımı, jeolojik ve tektonik 

durumu anlatıldıktan sonra zeminlerde sıvılaşma olayı ile ilgili 

tanımlamalara değinilmiş, daha sonra ise bölgeden elde edilen veriler 

ile Saruhanlı ilçesi yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli irdelenerek, 

bölgenin sıvılaşma haritası hazırlanmıştır.  

 

Deprem yükleri altında, granüle zeminlerin sıvılaşması sonucu ortaya 

çıkabilecek sorunları önceden tahmin edebilmek amacıyla, 
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araştırmacılar tarafından bir çok laboratuvar ve arazi yöntemi 

geliştirilmiştir. Geliştirilen laboratuvar ve arazi yöntemlerinin 

geçerliliği, sınır şartları, birbirlerine kıyasla avantajları veya 

dezavantajları literatürde oldukça kapsamlı olarak ele alınmıştır. 

Geliştirilen laboratuvar yöntemleri arasında, en yaygın olarak 

kullanılan deney, devirsel üç eksenli deneydir. Genel olarak, devirsel 

üç eksenli deney bulguları, depremin oluşturacağı devirsel yüklerden 

kaynaklanarak zemin kütlesine aktarılan kayma gerilmelerine, 

zemininin karşı koyabilme direncini hesaplamada kullanılmaktadır. 

Ne var ki, devirsel üç eksenli deney düzeneği, sadece pahalı bir 

düzenek olmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkemizde de çok az 

geoteknik laboratuvarlarında bulunmaktadır. Dahası, sağlıklı bir 

devirsel üç eksenli deneyinin yürütülmesi de oldukça karmaşık bir 

süreç gerektirmektedir. 

 

İkinci aşamada ise, sıvılaşma potansiyeli taşıyan lokasyonlardan 

örselenmiş ve örselenmemiş numuneler alınmış ve bu amaç 

doğrultusunda oldukça kapsamlı bir ön çalışma yürütülerek, zemin 

numuneleri, laboratuvar ortamında yeniden hazırlanmıştır. Hazırlanan 

numunelerin devirsel yükler altındaki sıvılaşma direnci, devirsel üç 

eksenli deney düzeneğinde, gerilme kontrollü olarak elde edilmiştir. 

Elde edilen deney bulguları kendi aralarında tartışılmıştır. Bu 

çerçevede, ana hatlarıyla izah edileceği üzere, doktora tezi giriş ve 

sonuç bölümleri dahil olmak üzere toplam 5 bölüm başlığı altında 

hazırlanmıştır. Şöyle ki, Giriş bölümünde, çalışmanın gereği ve 

kapsamına kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde, sıvılaşma tanımı ve 
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sıvılaşma çalışmalarının tarihsel gelişimine kısaca değinildikten sonra, 

ele alınan konu ile ilgili mevcut literatür oldukça kapsamlı ve çok 

yönlü olarak tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, çalışmada kullanılan 

malzeme ve sıvılaşma analiz yöntemleri, devirsel üç eksenli deney ile 

ilgili, deney düzenekleri ve deney prosedürleri tanıtılmıştır. Bu 

bölümde devirsel üç eksenli deney düzeneği ve deney prosedürü 

oldukça kapsamlı olarak ele alınmıştır. Dördüncü bölümde sıvılaşma 

analiz ve indekslerinin değerlendirilmesi sıvılaşma haritaları ve 

grafikleri, devirsel üç eksenli deney sonuçları tartışılmıştır. Beşinci 

bölümde, sonuçlar ana hatlarıyla özetlenmiş ve çalışma alanında imar 

ve uygulama konusunda, temel sistemi seçimi ile ilgili olarak 

önerilerde bulunulmuştur. 

 

2.  KURAMSAL TEMELLER VE LİTERATÜR TARAMASI 

 

Bu bölümde, ele alınan konu ile ilgili yapılan çalışmaları tartışmaya 

açmadan önce, sıvılaşmanın tanımı, sıvılaşma çalışmalarının tarihsel 

gelişimi, ideal şartlar altında arazideki zemin elamanının gerilme 

durumu, devirsel üç eksenli deney şartları altındaki zemin elamanının 

gerilmesi, devirsel üç eksenli deney tekniği ve zeminlerin devirsel 

yükler altındaki karekteristik davranışları ana hatları ile ele alınmıştır. 

Sonra, başlangıcından günümüze kadar yapılan drenajsız devirsel üç 

eksenli deney çalışmalarının bulguları sistematik olarak ele alınmıştır. 

Daha sonra granüle zeminlerin devirsel yükler etkisi altındaki devirsel 

mukavemetine etki eden faktörler üzerinde yürütülen çalışmalar 

tartışılmıştır. Son olarak da devirsel üç eksenli deney bulgularının 
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kullanılması ile geliştirilen nümerik, kuramsal ve deneysel 

modellemeler üzerinde yürütülen çalışmalara kısaca değinilmiştir. 

 

2.1.Sıvılaşmanın tanımı 
 

Suya doygun kohezyonsuz zeminlerde özellikle kumlarda, drenajsız 

koşullarda yapılan deneylerde, devirsel yükler altında boşluk suyu 

basıncında ani artışlar olduğu gözlenmiştir ve Şekil 2.1’de 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2.1. Gevşek kumlarda sıvılaşma [Ishihara, 1985] 

 

Şekil 2.1’de suya doygun gevşek kum numunelerin birim 

deformasyon oranı, boşluk suyu basıncı oranı ve devirsel gerilme 

oranı görülmektedir. Devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,15 büyüklüğünde 

olan devirsel gerilmeler gevşek kumlu zeminlere uygulanmıştır. Suya 

doygun gevşek kumlu zeminde boşluk suyu basıncı aniden artmış ve 

efektif çevre (konsolidasyon) basıncına eşit seviyeye yükselmiştir. Bu 
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artışın nedeni bu tip zeminlerin kayma gerilmeler altında bir hacim 

daralması yapmak istemeleri, buna da taneler arasını dolduran boşluk 

suyunun karşı koymasıdır. Boşluk suyu basıncının ani ve sürekli 

artması, zemin taneleri arasındaki efektif gerilmenin azalmasına 

hatta “sıfır” olmasına yol açar. Bunun sonucu olarak zemin kayma 

mukavemetini kaybeder ve bir sıvı gibi davranarak büyük şekil 

değiştirmelere uğrar [Ishihara, 1985]. Bu olaya sıvılaşma denir. 

 

2.1.1.Sınırlı ön sıvılaşma  

 

Devirsel yükler altında bir yükleme çevrimi sonunda bir ön 

sıvılaşmanın oluşması ve bunu izleyen yükleme çevrimlerinde zemin 

elemanında bir artık dayanım bulunmasından veya hacim 

kabarmasından dolayı tekrar bir kayma direnci oluşur. Bunun 

sonucunda şekil değiştirmeler sınırlı kalır ve zemin elemanı devirsel 

yükler altında duraylı bir konuma gelir. Bu olaya sınırlı ön sıvılaşma 

denir [Kramer, 1996]. 

 

Orta sıkı kumlarda devirsel yükler altında boşluk suyu basıncının 

sürekli olarak arttığı fakat bu artışın daha yavaş ve düşük derecelerde 

olduğu görülmüştür (Şekil 2.2 ve Şekil 2.3). Bu tip kumlarda boşluk 

suyu basıncı devirsel yükleme çevriminin bir bölümünde toplam 

efektif çevre gerilmesine eşit olur. Bu durumda kayma mukavemetinin 

bir süre için sıfır olması sıvılaşmaya ve bunun sonucu olarak şekil 

değiştirmelere yol açar. Fakat orta ve çok sıkı kumlarda şekil 

değiştirmelerin bir hacim kabarmasına yol açmaları boşluk suyu 
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basıncının azalmasına ve zemin elemanının tekrar bir dayanım 

kazanmasına neden olur. Burada olan sıvılaşma aslında sıkı kumlarda 

gözlenen sıvılaşma olayından farklı olup şekil değiştirmeler kumun 

sıkılığına bağlı olarak sınırlı kalırlar. Bu olaya sınırlı ön sıvılaşma 

[Seed ve ark., 1975] veya çevrimsel oynaklık oluşması (cyclic 

mobility) denilmektedir [Castro, 1975] ve aşağıda Şekil 2.2’de orta 

sıkı ve 2.3’de sıkı kumlar için benzer olay görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2.2. Orta sıkı kumlarda sıvılaşma [Ishihara, 1985] 

 

Şekil 2.2’de suya doygun orta sıkı kum numunelerin birim 

deformasyon oranı, boşluk suyu basıncı oranı ve devirsel gerilme 

oranı görülmektedir. 

 

Devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,2 büyüklüğünde olan devirsel 

gerilmeler orta sıkı zeminlere uygulanmıştır. Suya doygun orta sıkı 

kumlu zeminde boşluk suyu basıncı aniden artmış ve efektif çevre 
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(konsolidasyon) basıncına eşit seviyeye yükselerek ön sıvılaşma 

gerçekleşmiştir.  

 

 
 

Şekil 2.3. Sıkı kumlarda sıvılaşma [Ishihara, 1985] 

 

Şekil 2.3’de suya doygun sıkı kum numunelerin birim deformasyon 

oranı, boşluk suyu basıncı oranı ve devirsel gerilme oranı 

görülmektedir. Devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,3 büyüklüğünde olan 

devirsel gerilmeler sıkı kumlu zeminlere uygulanmıştır. Suya doygun 

sıkı kumlu zeminde boşluk suyu basıncı aniden artmış ve efektif çevre 

(konsolidasyon) basıncına eşit seviyeye yükselerek ön sıvılaşma 

gerçekleşmiştir. Diğer yandan orta ve sıkı kumlarda birim kayma 

deformasyoları (δ) zamanla artmış ve göçme ölçütü olan δ =±%2,5 

deformasyon derecesine çıkarak deneyin sonlandırıldığı 

görülmektedir. 

 

2.1.2.Ön sıvılaşma 

 

Devirsel yükler altında boşluk suyu basıncının bir yükleme çevirimi 

sonunda toplam çevre gerilmesine eşit olması durumuna ön sıvılaşma 
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denir. Ön sıvılaşmanın meydana gelmesi, zemin elemanında 

oluşabilecek şekil değiştirmelerin boyutları ile ilgili bir bilgi vermez. 

Böyle bir tanım yapmaktaki amaç zemin elemanının devirsel yükler 

altında davranışlarının adlandırılması ve ön sıvılaşmadan sonraki 

davranışının değerlendirilmesine açıklık getirilmesidir [Kramer, 

1996]. 

 

2.1.3. Akma türü sıvılaşma 

 

Sıvılaşmış zeminin kayma mukavemetinin zemin kütlesinin statik 

dengesi için gereken kayma direncinden daha az olması durumunda 

meydana gelmektedir. Bu durumda statik kayma gerilmeleri altında 

zeminde büyük şekil değiştirmeler oluşmakta ve akma göçmesi 

meydana gelmektedir. Akma sıvılaşması çok hızlı olarak ortaya 

çıkmakta ve sıvılaşan zemin çok büyük yer değiştirmelere neden 

olmaktadır. Genellikle büyük bir zemin kütlesinin onlarca metre 

deplasman yapması şeklinde oluşan akma türü sıvılaşması, bir kez 

tetiklendikten sonra, tamamen statik kayma gerilmeleri tarafından 

sürdürülür [Kramer, 1996]. 

 

2.1.4. Çevrimli sıvılaşma 

 

Statik kayma gerilmeleri sıvılaşmış zeminin kayma mukavemetini 

aşmadığı durumlarda ortaya çıkmakla birlikte kabul edilebilir 

seviyelerin üzerinde kalıcı şekil değiştirmelere yol açabilmektedir. 

Çevrimli sıvılaşmada deprem esnasında şekil değiştirmeler adımsal 

olarak artarak göçmelere yol açabilmektedir. Statik ve çevrimsel 
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kayma gerilmelerinden kaynaklanan bu şekil değiştirmeler çok az 

eğimli arazilerde dahi yanal akma veya yayılmalara neden 

olabilmektedir. Düz sahalarda ise çevrimli sıvılaşma yanal akmalara 

yol açmasa da deprem sırasında zemin salınımları olarak bilinen 

hareketlere yol açabilmektedir. Yanal yayılma olarakda bilinen bu tür 

deformasyonlar, su kütlelerinin yanındaki az eğimli veya hemen 

hemen düz yüzeyli zeminlerde görülür. Yapılaşmanın olduğu 

bölgelerde önemli hasarlara neden olabilir [Kramer, 1996]. 

 

Bir sahada oluşacak akma sıvılaşması veya çevrimli sıvılaşma 

durumlarının çeşitli zararlara ve hasarlara neden olabildiği 

bilinmektedir. Sıvılaşmanın olası zararlı etkilerini en aza indirebilmek 

için, arazideki zeminlerin sıvılaşabilirliği, sıvılaşmanın tetiklenmesine 

yol açacak koşullar ve sıvılaşma oluşması durumunda ortaya 

çıkabilecek hasarların değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

2.2. Sıvılaşma çalışmalarının tarihsel gelişimi 

 

Casagrande (1936) tarafından ortaya atılan “kritik boşluk oranı” 

yaklaşımı ile, hangi şartlarda sıvılaşmanın olabileceğine yönelik 

çalışma, muhtemelen granüle zeminlerin sıvılaşması üzerine yapılan 

ilk çalışmadır. Bu fikre göre; kesme gerilmesine maruz sıkı kumlar 

hacimsel olarak genişlerken, aynı şartlar altındaki gevşek kumlar ise 

hacimsel olarak daralır. Buna göre bütün kumlar, öyle bir başlangıç 

boşluk oranına (kritik boşluk oranı) sahip olabilir ki, kum drenajlı 

kesme gerilmesine maruz kaldığında hacimsel değişme 
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gösteremezken, drenajsız kesme gerilmesine maruz kaldığında da 

boşluk suyu basıncı değişimi gösteremez [Seed ve Lee, 1966]. 

 

Casagrande (1936)’ya göre, kritik boşluk oranından daha fazla boşuk 

oranına sahip kum çökelleri, kesme gerilmelerine maruz kalmaları 

durumunda, hacimsel daralma gösterir, drenajsız şartlar altında pozitif 

boşluk suyu basıncı artacağından, boşluk suyu basıncı değerinin 

toplam gerilmeye ulaşması durumunda da zemin bir sıvı gibi 

davranabilir. Diğer yandan kritik boşluk oranından daha az boşluk 

oranına sahip kum çökellerinin kesme gerilmelerine maruz kalmaları 

durumunda hacimsel genişleme göstereceğinden, hacimsel genişleme 

yapan kum numunesinde boşluk suyu basıncı azalır, dolayısıyla da 

efektif gerilme artar ve numune başlangıç konumuna göre daha stabil 

hale gelir [Seed ve Lee, 1966]. 

 

Tek yönlü direkt kesme veya üç eksenli kesme deneylerinden elde 

edilen hacimsel değişim değerinin devirsel yüklemeler altında oluşan 

hacimsel değişme değerinden farklı olacağı, kritik boşluk oranı 

yaklaşımının deprem veya başka titreşim yüklemelerine maruz kumlu 

zeminlerin sıvılaşma potansiyelini nicel olarak belirlemede yetersiz 

kalacağı yine Casagranda tarafından ifade edilmiştir [Seed ve Lee, 

1966]. 

 

Casagrande (1936) yaptığı diğer bir çalışmada ise, kritik boşluk 

oranının sabit bir değer olmayıp, çevre basıncına bağlı olarak 

değiştiğini ortaya koymuştur. Buna göre hacimsel genişleme eğilimi, 
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yüksek çevre basıncı altında daha küçük olacağından aynı kum için 

çevre basıncı artışı ile kritik boşluk oranı azalacaktır. Sonuç olarak 

bazı durumlarda, herhangi bir başlangıç yoğunluğuna sahip suya 

doygun kumlar, yüksek çevre basıncına (hacimsel daralma 

oluşacağından) maruz kalmasına kıyasla, daha az duraylı 

olabilmektedir [Seed ve Lee, 1966]. 

 

Casagrande (1936)’nın kritik boşluk oranı yaklaşımına benzer olarak 

bir diğer çalışma da Maslov (1957)’in kritik porosite yaklaşımıyla 

yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada, Maslov zeminden kaynaklanan 

yapısal problemlerin gözlendiği yapıların oturduğu granüle zeminlerin 

porositesinin, kritik poroziteden düşük olduğu, hiçbir yapısal hasar 

gözlenmeyen kusursuz yapıların oturduğu granüle zeminlerin 

porozitelerinin ise kritik poroziteden yüksek olduğunu ifade etmiştir 

[Seed ve Lee, 1966]. 27 Mart 1964 Alaska ve 16 Haziran 1964 Niigata 

depremlerinde, zemin sıvılaşması sonucu ortaya çıkan, göz ardı 

edilemeyecek boyutta büyük sorunlar ile karşılaşılması ve kritik 

boşluk oranı fikrinin titreşimli yüklemelerle ilgili problemlerin 

çözümü için uygun olmaması, bir çok araştırmacıyı, sıvılaşma 

fenomeninin gelişimini yönlendiren şartları, gözlemlemeye 

yöneltmiştir [Seed ve Lee, 1966]. 

 

Diğer yandan sıvılaşma mekaniğinin daha iyi anlaşılması ve deprem 

anında sıvılaşma olma olasılığının araştırılması, devirsel yükler altında 

suya doygun kumların davranışının, gerilme veya deformasyon 

kontrollü olarak yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda yapılan 
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ilk çalışmada ise, Seed ve Lee (1966) tarafından yapılan “Devirsel 

Yükler Altında Doygun Kumların Sıvılaşması” adlı çalışmadır. Seed 

ve Lee (1966) bu çalışmada ilk kez kendileri tarafından geliştirilen 

devirsel üç eksenli deney düzeneğini kullanmışlardır. Bu çalışmaların 

sonucunda, boşluk suyu basıncı çevre basıncına eşit olmuş ve 

kumlarda sıvılaşma olayı gözlemlenmiştir. 

 

2.3.İdeal şartlar altında zemin elamanın gerilme durumu 

 

Deprem esnasında arazideki herhangi bir zemin elamanı, ard arda ve 

rastgele gelişen yer hareketlerine bağlı olarak, kompleks deformasyon 

sistemine maruz kalır. Bununla birlikte, pek çok depremde, arazideki 

zemin elamanının maruz kaldığı deformasyonların büyük bir 

çoğunluğunun, alt tabakalardan yüzeye doğru yayılan kesme dalgaları 

tarafından oluşturulan kesme gerilmeleri ile kontrol edildiği 

gözlenmiştir [Seed ve Lee, 1966]. 

 

Düzlemsel yüzey altındaki zemin elamanlarının yatay ve düşey 

düzlemlerinde, deprem öncesinde kesme gerilmesi bulunmaz (Şekil 

2.4.a). Dolayısıyla arazi, yüzeyinin eğimsiz yani düz olduğu kabul 

edilerek idealize edilmesi, önemli bir kolaylık sağlar.Şekil 2.4.b ve 

Şekil 2.4.c’de de görüleceği üzere deprem esnasında, devirsel kayma 

gerilmesi oluşumu yatay düzlemde ileri geri, düşey düzlemde ise aşağı 

yukarı olmak üzere yer sarsıntısı süresince devam ederken, normal 

gerilmesinin de sabit kaldığı kabul edilerek idealize edilir. 
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Şekil 2.4. Düzlemsel yüzey altında bir zemin elamanı için idealize edilen gerilme 

durumları [Seed ve Lee, 1966] 

 

Düzlemsel yüzey, izotropik şartlar altında (yanal toprak basınç 

katsayısının Ko=1 olarak kabul edilmesi durumunda) ve deprem 

esnasında düşey düzlemde kayma gerilmesi oluşumunun ihmal 

edilmesi durumunda, zemin elamanı için idealize edilen gerilme 

durumu Şekil 2.5’deki gibi olur [Seed ve Lee, 1966]. 

 

Şekil 2.5.b ve Şekil 2.5.c’de de görüldüğü gibi, deprem esnasında 

devirsel kayma gerilmesi ileri geri olmak üzere yer sarsıntısı süresince 

devam ederken, deprem yükünün arazideki zemin elamanının sadece 

yatay düzleminde kayma gerilmeleri oluşturduğu kabul edilmektedir 

(Şekil 2.5.b ve 2.5.c’de düşey düzlemde gösterilen kayma 

gerilmelerinin oluşmadığı kabul edilmiştir). 
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Şekil 2.5.Düzlemsel yüzey, izotropik şartlar altında ve düşey düzlemde kayma 

gerilmesi oluşmadığının kabul edilmesi durumunda, bir zemin elamanı 
için idealize edilen gerilme durumları [Seed ve Lee, 1966] 

 

2.4. Devirsel üç eksenli deney zemin elamanının gerilme 

durumu 

 

Yukarıda tarif edilen, arazideki zemin elamanının gerilme durumu, 

laboratuvar ortamında devirsel üç eksenli basınç deney düzeneği 

tarafından yaklaşık olarak karşılanabilir [Seed ve Lee, 1966]. Devirsel 

yükleme deneyinin değişik üç evresindeki gerilme durumu şekil 

2.6’da gösterilmektedir. İlk evrede, yani devirsel yükleme öncesinde, 

numune çevre basıncına maruz bırakılmıştır. Bu durumda x-x 

düzleminde normal gerilme σ3 iken kesme gerilmesi yoktur (Şekil 

2.6.a). İkinci evrede düşey gerilme σd/2 kadar artarken, yatay gerilme 

σd/2 kadar azalır. Bu durumda x-x düzlemindeki normal gerilme σ3 

olarak sabit kalırken kesme gerilmesi σd/2 kadar artar (Şekil 2.6.b). 

Üçüncü evrede düşey gerilme σd/2 kadar azalırken yatay gerilme σd/2 

kadar artar. Bu durumda x-x düzlemindeki normal gerilme σ3 olarak 

sabit kalırken kesme gerilmesi, ikinci evredeki kesme gerilmesinin 

ters yönünde, σd/2 kadar artar (Şekil 2.6.c). 
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Şekil 2.6. Deprem yükleri altında doygun kumların üç eksenli deneyi için arzu 

edilen gerilme durumları [Seed ve Lee, 1966] 

 

Yani numune izotropik çevre basıncı altında dengeye getirdikten 

sonra, yatay ve düşey gerilmeler ikinci ve üçüncü evredeki gibi 

tekrarlanırsa x-x düzleminde oluşacak olan gerilme şartları Şekil 

2.6’daki yatay düzlem gerilme şartları ile aynı olacaktır. 

 

Devirsel yükleme deneyinin değişik üç evresindeki gerilme 

durumlarının Mohr diagramları ise Şekil 2.7’de gösterilmektedir. 

Geleneksel üç eksenli deneyinde olduğu gibi, ortanca (ara) asal 

gerilme burada da ihmal edilmiştir [Seed ve Lee, 1966]. 

 

 
 
Şekil 2.7. Deprem yükleri altında doygun kumların üç eksenli deneyi için arzu 

edilen gerilme durumlarının Mohr-Coulomb diagramları [Seed ve 

Lee,1966] 
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Diğer yandan doygun kumlar üzerinde yürütülecek gerçek bir 

laboratuar deneyi, numunenin çevre basıncı altında stabilizasyonu 

sağlandıktan sonra, σd genlikli devirsel yükün (genellikle sinüzoidal 

yükleme formunda) eksenel yönde numuneye aktarılmasıyla ve aynı 

zamanda numune bünyesinde drenaja müsaade edilmesiyle 

gerçekleştirilir (Şekil 2.8). Devirsel yükleme sürecinde de, eksenel 

deformasyon ve fazlalık boşluk suyu basıncının zaman (yada çevrim 

sayısı) ile değişimi kaydedilir. 

 

 
 
Şekil 2.8. Sabit çevre basıncı altında numuneye uygulanan sinüzoidal dalga 

formundaki deviator gerilmenin zamana göre değişimi 

 

Devirsel üç eksenli deney düzeneği tarafından uygulanan gerilme 

şartlarından, olması gereken gerilme şartlarının nasıl elde edilebileceği 

aşağıda izah edilmiştir. Şekil 2.9’da gösterilen gerilme durumu Şekil 

2.9.b ve Şekil 2.9.c’de gösterilen gerilme durumlarının toplamından 

ibarettir. Yani devirsel yükleme öncesinde arzu edilen gerilme durumu 

ile uygulanan gerilme durumları örtüşmektedir. 

 

Şekil 2.9.d’de gösterilen gerilme durumu Şekil 2.9.e ve Şekil 2.9.f’de 

gösterilen gerilme durumlarının toplamından ibarettir. Şekil 2.9.f’de 
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gösterilen gerilme durumu, eksenel devirsel gerilme basınç 

oluştururken, eksenel deformasyonda herhangi bir değişim 

oluşturmaksızın, fazlalık boşluk suyu basıncının σd/2 kadar azalmasını 

ifade etmektedir. Dolayısıyla Şekil 2.9.d’deki gerilme durumu (Şekil 

2.6.b’deki gerilme durumunun aynısı) sadece Şekil 2.9.e’deki gerilme 

durumundan U= σd/2 kadar fazlalık boşluk suyu basıncının çıkarılması 

ile sağlanabilir. 

 

Benzer olarak Şekil 2.9.g’de gösterilen gerilme durumu Şekil 2.9.h ve 

Şekil 2.9.ı’da gösterilen gerilme durumlarının toplamından ibarettir. 

Şekil 2.9.h’de gösterilen gerilme durumu, eksenel deviator gerilmenin 

çekme oluştururken, eksenel deformasyonda herhangi bir değişim 

oluşturmaksızın fazlalık boşluk suyu basıncının σd/2 kadar artmasını 

ifade etmektedir. Dolayısıyla Şekil 2.9.g’deki gerilme durumu (Şekil 

2.6.c’deki gerilme durumunun aynısı) sadece Şekil 2.6.h’deki gerilme 

durumuna U=σd/2 kadar fazlalık boşluk suyu basıncının eklenmesi ile 

sağlanır. 
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Şekil 2.9. Devirsel üç eksenli deney düzeneği ile uygulanan gerilme durumu ve 

eşdeğer gerilme durumu [Seed ve Lee, 1966] 

 

2.5. Arazideki ve devirsel üç eksenli deney düzeneğindeki 
zemin elamanlarının gerilme durumlarının 
karşılaştırılması 

 

Deprem sırasında, arazideki bir zemin elamanının gerilme ve birim 

deformasyon şartlarını, devirsel üç eksenli deney düzeneği kullanarak 

taklit etmede, kaçınılmaz olarak bazı sınırlamalar vardır. Bu 

sınırlamalar aşağıda tartışmaya açılmıştır. 

 

2.5.1. Toplam çevre basıncı ve efektif çevre basıncı 

 

Devirsel üç eksenli deneyinde, üç eksenli numunesi zemin elamanının 

yatayla 450 açı yapan düzleminde, yüklemenin yönüne bağlı olarak, 
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çevre gerilmesi, devirselik gerilmenin yarısı kadar azalır yada artar. 

Dolayısıyla gerilme durumunu arazi şartlarına adapte etmek için üç 

eksenli hücresinin çevre basıncını devirsel gerilmenin yarısı kadar 

artırmak veya azaltmak gerekir. Devirsel gerilme arttığı zaman, çevre 

basıncını devirsel gerilmenin yarısı kadar azaltmak, azaldığı zaman 

ise, çevre basıncını devirsel gerilmenin yarısı kadar artırmak 

gereklidir. 

 

Diğer yandan numune deformasyonları toplam gerilmeye bağımlı 

olmayıp efektif gerilmeye bağlıdır. Tamamen suya doygun 

numunelerde hücre basıncındaki artış boşluk basıncındaki artışla 

karşılanacağından, numune bünyesindeki efektif gerilmede herhangi 

bir değişiklik söz konusu olmaz. Dolayısıyla hücre basıncı ister sabit 

tutulsun, istenirse de devirsel gerilmenin yarısı oranında azaltılıp yada 

artırılsın deformasyonlar değişmeyecektir. Kaydedilen boşluksuyu 

basıncı çevriminin ölçüldüğü yere bağlı olarak pozitif ve negatif yarım 

devietor gerilme arasında bir değer olacaktır [Polito, 1999]. 

 

2.5.2.Gerilme izi 

 

Arazideki zemin elamanında, yatay düzlemde etki eden kayma 

gerilmeleri altında, gerilme izi devamlı olarak aşağı ve yukarı hareket 

eder. Yani yükleme süresince asla sıfır kayma gerilmesi oluşumu söz 

konusu değildir (Şekil 2.10.b’de görüleceği üzere bir yükleme çevrimi 

içinde iki kere sıfır kayma gerilmesi değerini alır) [Polito, 1999]. 
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Şekil 2.10. Arazideki ve devirsel üç eksenli deney düzeneğindeki zemin elamanının 

devirsel yükleme altında gerilme izi [Polito, 1999] 

 

Statik yada devirsel yükler altında sıvılaşmaya karşı hassaslık, sadece 

başlangıç şartlarına bağlı olmayıp drenajsız kayma sırasında izlenen 

efektif gerilme izinden de oldukça fazla etkilenir [Vaid ve 

Sivathalayan, 2000]. 

 

2.5.3. Asal gerilmelerin rotasyonu 

 

Hem arazi hem devirsel üç eksenli deney numunesi zemin elamanında 

devirsel yükleme öncesinde yatay ve düşey düzlemler aynı zamanda 

asal gerilme düzlemleridir. Arazideki zemin elamanı yatay 

düzleminde etki eden kayma gerilmeleri altında asal gerilme eksenleri, 

uygulanan gerilmenin büyüklüğüne göre çok az ve yumuşak bir 

şekilde rotasyon yapar. Diğer yandan devirsel üç eksenli numunesi 

zemin elamanına devirsel yük uygulanırken yatay ve düşey düzlemine 

etki eden asal gerilmeler 900 dönme yapar. Bu durumda asal gerilme 

eksenleri herhangi bir referans düzleme göre dönmez, sadece küçük ve 

büyük asal gerilme eksenleri dönüşümlü olarak yatay ve düşey olarak 

değişir. 



 

 

 

 21 

Arazi koşullarında büyük asal gerilme yönü düşeyin her iki tarafında 

00 ila 450 arasında değişirken, üç eksenli basınç deneyinde büyük asal 

gerilmeye eşit olurken çevrimin diğer yarısında küçük asal gerilmeye 

eşit olur [Seed ve Peacock, 1971]. 

 

2.5.4. Ortanca (ara) asal gerilme 

 

İzotropik olarak konsolide edilen deney numunelerinde yükleme 

çevriminin her iki yarısında büyük asal gerilmelerin yönünde 900 

değişme olur. Devirsel üç eksenli deneyinde hücre basıncı sabit 

tutulduğundan basma ve çekme gerilmelerinin uygulanması sırasında 

ortalama çevre basıncı asimetriktir. Bu durum düzlemsel zemin 

sıvılaşmasında simetrik gerilmelerin olduğu basit kesme durumundan 

tamamen farklıdır [ASTM D 5311-92, 2002]. 

 

İzotropik konsolidasyon altında ara asal gerilme her zaman yatay 

yönde oluşur. Devirsel yüklemenin basınç oluşturması durumunda ara 

asal gerilme küçük asal gerilmeye eşit olur. Bu durumda büyük asal 

gerilme eksenel yönde, ara ve küçük asal gerilmeler ise yatay 

yöndedir. Devirsel yüklemenin çekme oluşturması durumunda ara asal 

gerilme büyük asal gerilmeye eşit olur. Bu durumda küçük asal 

gerilme eksenel yönde, ara ve büyük asal gerilmeler ise yatay 

yöndedir. 

 

Genel olarak ortalama çevre gerilmesi büyük ve ara asal gerilmelerin 

ağırlıklı ortalaması alınarak kullanılır. Dolayısıyla ara asal 
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gerilmelerin büyük ve küçük asal gerilmeler arasında değişimi aynı 

zamanda ortalama çevre gerilmesini de etkiler. Zeminin devirsel 

direnci, efektif yatay çevre basıncından daha çok ortalama efektif 

çevre gerilmeleri ile ilgilidir [Ishihara, 1993]. 

 

2.5.5.Yüklemenin üniformluğu 

 

Devirsel üç eksenli deneyinde genellikle numuneye aktarılan yük 

devirsel sinüzoidal dalga formunda, sabit genlik ve sabit frekans 

altında uygulanmaktadır. Diğer yandan deprem esnasında zemine 

aktarılan yüklemeler hem frekans açısından hem de genlik açısından 

üniform değildir. Ayrıca, bu parametrelerin laboratuvar ortamında 

modellenmesi de çok zordur. Bu sorun “eşdeğer üniform yükleme 

konsepti” ile çözümlenebilir [Seed ve Idriss, 1971]. Bu konsepte göre 

üniform olarak uygulanacak devirsel gerilme, gerçek depremin 

maksimum ivmesinin (veya gerilme) belli bir yüzdesine göre 

(genellikle %65) kullanılarak belirlenir. 

 

2.5.6.Yükleme bileşenlerinin etkisi 

 

Gerçek bir depremde, arazideki bir zemin elamanı üç yönde de 

gerilmeye maruz kalır. Diğer yandan devirsel üç eksenli deney 

elamanına tek yönde (eksenel yönde) devirsel gerilme uygulanır. Bu 

durumda, deprem hareketi yatay bileşeninin, numune içinde 450 açı 

yapan bir düzlem üzerine uygulanması ile benzerdir. İki yükleme şekli 

arasındaki farktan dolayı, laboratuvarda elde edilen (tek yönlü 
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yükleme altında) devirsel dayanım çok yönlü arazi yüklemeleri altında 

elde edilecek dayanımdan, yaklaşık olarak %10 daha fazladır [Polito, 

1999]. 

 

2.5.7. Düzeltme faktörü 

 

Yukarıda izah edildiği gibi, laboratuar ve arazi gerilme şartları 

arasındaki farklılıkların tamamı göz önünde bulundurulursa, devirsel 

üç eksenli deney düzeneğinde deneye tabi tutulan numunelerin 

devirsel gerilme oranları, aynı çevrim sayısı altında arazideki benzer 

numunelerin devirsel gerilme oranı bir düzeltme faktörü ile 

düzeltildikten sonra arazi şartlarına uygulanabilir. Yanal toprak 

basıncı katsayısının (Ko=0,4-1,0 değerleri için) düzeltme faktörü 

sırasıyla 0,57 ve 0,90 olarak alınabilir [Seed, 1979]. Ko değerindeki 

farklılık ve arazi koşulları ile laboratuar koşulları arasındaki 

farklılıklardan dolayı laboratuvarda üç eksenli deneylerinde 

ölçümlenen yenilmeye neden olan gerilme durumları 0,45 veya 0,50 

ile çarpılmalıdır [Seed ve Peacock, 1971]. 

 

2.5.8.Devirsel üç eksenli deney  

 

Laboratuvarda sıvılaşma olayının incelenmesi ve mühendislik 

uygulamasında bir bölgenin sıvılaşma olasılığının değerlendirilmesi 

amacı ile, arazi şartlarına benzeşimin, deprem yüklemeleri altında 

zemin davranışını en hassas olarak (devirsel üç eksenli deney, devirsel 

basit kesme, devirsel burulmalı kesme, rezonant colon) modellemek 
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mümkün olacağından, yapılan bu çalışmada devirsel üç eksenli deney 

kullanılmıştır. Devirsel üç eksenli deneyi kurulum düzeneği şematik 

olarak aşağıdaki gibidir (Şekil 2.11). 

 

 
 

Şekil 2.11. Devirsel üç eksenli deney modeli 

 

Devirsel üç eksenli deney, benzetilmiş deprem yüküne maruz kalan 

zeminlerin mukavemetlerinin incelenmesinde ve zemin sıvılaşma 

davranışları üzerindeki araştırma çalışmalarında kapsamlı bir biçimde 

kullanılmaktadır. Laboratuvar deney prosedürleri aşağıda maddeler 

halinde sıralanmıştır [ASTM D5311-96]. Bunlar; 

➢ Silindirik kumlu veya siltli kum bir zemin numunesi üç eksenli 

deney aletine yerleştirilir ve su geçirmez lastik membran içine 

sıkıca kapatılır (Şekil 2.11), 

➢ Geri basınç uygulayarak zemin doyurulur, 

➢ Zemin numunesine izotropik bir efektif çevre basıncı uygulanır ve 

zemin numunesi bu efektif gerilme altında dengelemeye bırakılır, 
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➢ Efektif çevre basıncında doyurma ve dengelemeyi takiben, vana 

drenaj ölçme sistemine kapatılır ve zemin numunesi drenajsız bir 

yüke tabi tutulur. Deprem yükünü taklit etmek için, sabit genlikli 

sinüzoidal değişen devirsel eksenel bir yük numunenin tepesine 

uygulanır. Devirsel eksenel yük depremin neden olduğu kayma 

gerilmesindeki değişimi temsil eder, 

➢ Deney anında, devirsel eksenel yük, numune eksenel deformasyonu 

ve zemin numunesindeki boşluk suyu basıncı kaydedilir. Gevşek 

kum numunelerinin deney süresince, devirsel eksenel yük çoğu kez 

efektif gerilmede azalma ve eksenel deformasyonda artışla 

sonuçlanan zemin numunesindeki boşluk suyu basıncında bir artışa 

neden olur. 

 

Deney bulguları, deprem veya diğer devirsel yüklerden kaynaklanarak 

zemin kütlesine aktarılan kesme gerilmelerine, zeminlerin karşı 

koyabilme direncini hesaplamada düzeltilerek kullanılır [ASTM 

D5311-96]. Genel olarak özetlenecek olursa, su geçirmez bir lastik 

membran içerisine silindirik olarak yerleştirilen zemin numunesi, 

devirsel üç eksenli hücresi içerisinde çevre basıncına maruz bırakılır. 

Numune, drenaj sistemi üzerinden doyurulduktan sonra, eşit eksenel 

ve radyal gerilmeler (izotropik) altında konsolide edilir. Drenaj 

sistemi; doyurma esnasında su akımını, konsolidasyon sürecini ve 

devirsel yükleme süresinde oluşacak boşluk suyu basıncı ölçümü 

işlevlerini yapmaya olanak sağlar. Doyurma ve konsolidasyon sürecini 

müteakiben, numuneye sinüzoidal eksenel devirsel yük uygulanır. 

Depremden kaynaklanan devirsel yüklemeler drenajsız olan arazi 
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koşullarını yansıtmak amacıyla devirsel yükleme, drenajsız şartlar 

altında yürütülür. Zamana bağlı olarak devirsel yük, eksenel 

deformasyon ve boşluk suyu basıncı gözlemlenir [ASTM D5311-96]. 

 

Devirsel yükleme genellikle numunenin boşluk suyu basıncını artırır, 

bu da efektif çevre basıncının azalmasına ve numunenin devirsel 

eksenel birim deformasyonun artmasına neden olur. Yenilme; pik 

fazlalık boşluk suyu basıncının başlangıç efektif çevre basıncına eşit 

olması, tam veya %100 boşluk basıncı oranı (ön sıvılaşma olarak da 

bilinir) oluşması, kalıcı birim deformasyon veya bir sınırlayıcı 

devirsel birim deformasyon değerine ulaşılması durumları olarak 

tanımlanabilir [ASTM D 5311-96]. 

 

Devirsel üç eksenli mukavemet deneyleri yıkıcıdır. Yenilme belli bir 

birim deformasyon düzeyine göre veya % 100 boşluk suyu basıncı 

oranına ulaşılması için gereken çevrim sayısına bağlı olarak 

tanımlanır. Zeminlerin devirsel mukavemeti; eksenel birim 

deformasyon oluşumu, uygulanan devirsel gerilmenin şiddeti, 

uygulanan gerilme çevrimlerinin sayısı ve efektif gerilme durumu gibi 

bir çok faktöre bağlı olarak incelenir [ASTM D 5311- 92]. 

 

2.6.Zeminlerin devirsel yükler altındaki karekteristik 

davranışı 
 

Zeminlerin devirsel yükler altındaki davranışı; mukavemet ve gerilme 

şekil değiştirme karekteristikleri yardımıyla incelenir. Gerilme ve 
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şekil değiştirme davranışları histerisis ilmikleri şeklinde oluşmaktadır 

[Ishihara, 1985]. 

 

2.6.1.Mukavemet karekteristiği 
 

Mukavemet karekteristiği, büyük şekil değiştirme veya göçmeye yol 

açacak kayma gerilmesi genliği ve ilgili çevrim sayısı arasındaki 

ilişkiye dayanarak incelenir. Bu amaçla devirsel üç eksenli deneyi 

gerilme kontrollü olarak yürütülür. Gerilme kontrollü deneylerde 

çevrim sayısı attıkça (gerilme seviyesi sabit) meydana gelen plastik 

şekil değiştirmeler artmak da bu da histerisis ilmiklerinin büyümesine 

ve yatıklaşmasına yol açarmaktadır [Ishihara, 1985]. 

 

2.6.2.Gerilme şekil değiştirme karekteristiği 
 

Devirsel kayma modülü, sönüm oranı parametrelerinin birim 

deformasyon düzeyi ve değişiminden faydalanarak incelenir. Bu 

amaçla da devirsel üç eksenli deneyi deformasyon kontrollü olarak 

yürütülür. Deformasyon kontrolü deneylerde çevrim sayısı artıkça 

kayma gerilmesi genliklerinin azalması hiterisis ilmiklerinin 

küçülmesine ve yatıklaşmasına neden olmaktadır. Gerilme ve şekil 

değiştirme özellikleri olan devirsel kayma modülü ve sönüm oranı 

değerleri her bir çevrim sonunda bulunur [Ishihara, 1985]. 
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2.6.3. Devirsel kayma modülü 

 

Histerisis ilmiklerinin uç noktalarından geçen doğrunun eğimi kayma 

modülü olarak tanımlanır. Kayma modülü şekil değiştirme düzeyine 

göre değişken değerler alır. Suya duygun kumlarda devirsel kayma 

oranı birim deformasyon düzeyi artıkça azalmakta, doğrusal omayan 

bir davranış göstermektedir. Devirsel kayma modülü, artan çevrim 

sayısı ve rölatif yoğunlukta çok az artarken, artan kesme birim 

deformasyon genliği azalır. İlk 10 çevrimdeki kayma modülündeki 

değişme çok fazla iken daha sonraki modülde değişme nisbeten düşük 

mertebede oluşmaktadır [Silver ve Seed, 1971]. Kuru kumlar üzerinde 

yürütülen devirsel üç eksenli deneylerde de çevrim sayısı artıkça 

kayma modülü biraz artarken sönümleme oranı da biraz azalır [Silver 

ve Park, 1975]. 

 

2.6.4.Sönüm oranı 
 

Plastik şekil değiştirmeden dolayı varlığını sürdürme gibi nedenlerle 

enerji kayıplarının olduğunu göstermektedir. Her bir çevrim sonunda 

bir miktar enerji sönümlenmekte ve bu ilişki sönümleme oranı olarak 

tanımlanmaktadır. Sönümleme oranı, histerisis ilmiği alanının 

histerisis ilmiğinin uç noktalarını birleştiren doğrunun altında kalan 

alanın, üçgenin alanına oranı olarak tanımlanmıştır. Suya doygun 

kumlarda sönümleme oranı birim deformasyon düzeyi arttıkça 

artmakta; doğrusal olmayan bir davranış göstermektedir. Sönüm oranı 
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artan kesme birim deformasyon genliği ile artarken, artan çevrim 

sayısı ve düşey gerilme ile çok yavaş azalır [Silver ve Seed, 1971]. 

 

2.7.Granüle zeminlerin karakteristik davranışı üzerine 
yürütülen drenajsız devirsel üç eksenli deney çalışmalarının 

bulguları 
 

Drenajsız devirsel üç eksenli deneyi kullanılarak yapılan çalışmaların 

bulguları özet olarak aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Başlangıç efektif kayma gerilmesi yaklaşık 1,0 kg/cm2 olarak 

hazırlanan gevşek kumlar üzerinde yürütülen drenajsız devirsel üç 

eksenli deneylerinde, ön sıvılaşma öncesinde boşluk suyu basıncı 

hemen hemen doğrusal bir artış gösterir. Her çevrim sonrası artan 

boşluk suyu basıncı oranı, devirsel kayma gerilmesi genliğinin 

başlangıç pik kayma gerilmesine oranı ile dördüncü dereceden 

bağıntılıdır [Oh-Oka, 1976], 

➢ Verilen bir çevrim sayısı için, deformasyon kontrollü deneylerde 

gelişen pik gerilme oranında yürütülen gerilme kontrollü deneyde 

aynı çevrim sayısına ulaşana kadar devam eder [Silver ve Park, 

1976], 

➢ Histerisiz ilmiklerinin en-boy oranı, genlikle beraber oldukça fazla 

artarken çevrim sayısıyla azalır. Artan çevrim sayısı ile beraber 

ilmikler de dikleşir [Cueller ve ark., 1977], 

➢ Devirsel gerilme altındaki sıkışma oranı, kesme birim deformasyon 

genliği ile artarken, çevrim sayısıyla ve rölatif yoğunluk artışıyla 

azalır [Cueller ve ark., 1977], 
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➢ Kumların devirsel birim deformasyon gelişim karekteristiğini iyi 

anlamak için parametrelerin bazıları bilinmelidir (numunelerin 

rölatif yoğunluğu, numune boyunca örselenme derecesi, 

numunenin geçmiş gerilme tarihçesi ve zemin yapısı) [Ladd, 1977], 

➢ Doygun kumların drenajsız devirsel davranışı analiz edilirken 

monotonik davranış da hesaba katılmalıdır. Monotonik gerilme 

birim deformasyon ilişkisi, sıvılaşma direnci üzerinde, başlangıç 

kayma gerilmesini çok büyük bir aralıkta kontrol eder [Mohamad 

ve Dobry, 1978], 

➢ Örselenmemiş numuneler üzerinde yürütülen devirsel üç eksenli 

deneyleri, SPT-N değerleri ve D50 arasında bir ilişki geliştirilerek 

devirsel dayanım elde edilir. Bu eşitlik, normal konsolide alüvyon 

çökellerinde, efektif gerilmelerin 0,2-0,7 kgf/cm2 aralığında, D50 

değerinin 0,04-1,5 aralığında değişmesi durumunda, etkilidir 

[Tatsuoka ve ark., 1978], 

➢ Devirsel yükler altında tanelerin yeniden yerleşmeleri için gereken 

enerji, boşluk oranı minumum değerine yaklaştıkça, boşluk suyu 

basıncı ile beraber artar [Nemat-Nasser ve Shokooh, 1979], 

➢ Geniş aralıkta birim deformasyon düzeylerinde (10-6 ila 10-3 

aralığında) devirsel zemin özellikleri, yüksek hassasiyetli sensörler 

kullanılarak devirsel üç eksenli deney düzeneğinden de elde 

edilebilir. Bulgular torsiyonel kayma düzeneği ile uyumludur 

[Kokusho, 1980], 

➢ Mukavemet eğrisinin eğimi eksenel birim deformasyon genliğinin 

eğimine bağlıdır [Tatsuoka ve ark., 1980], 
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➢ Log (SR)–Log (N) arasındaki ilişkinin N=2-200 aralığında 

doğrusal kabul edilmesi mümkünken, daha büyük N değerlerinde, 

örneğin N=1000, doğrusal ilişki gerçekçi olmayabilir [Tatsuoka ve 

ark., 1980], 

➢ Numunede gelişen birim deformasyon düzeyi üzerinden, yenilme 

iki farklı mod tanımı kullanılarak yapılabilir. Bu modlar; kalıcı 

eksenel birim deformasyonların belirlenen birim deformasyon 

düzeyine ilk ne zaman ulaştığı veya devirsel eksenel birim 

deformasyonların belirlenen birim deformasyon düzeyine ilk ne 

zaman ulaştığıdır. Bu iki mod arasından hangisinin hakim olduğunu 

belirleyen kayma gerilmesi ters dönüşümüdür. Kayma gerilmesi 

ters dönüşümü söz konusu değilse, kalıcı eksenel birim 

deformasyonların yenilmeyi belirlediği mod hakim moddur [Seling 

ve Chang, 1981], 

➢ Devirsel deviator gerilme, statik deviator gerilmeden büyükse, 

devirsel birim deformasyonlar yenilmeyi belirleyicidir ve kayma 

gerilmesi ters dönüşümü söz konusudur [Seling ve Chang, 1981], 

➢ Kumlarda, kısmi drenaj şartları altında gelişen boşluk basıncı 

davranışı drenajsız şartlar altında gelişen boşluk basıncı 

davranışlarından tamamen farklıdır [O-Hara ve ark., 1985], 

➢ Verilen rastgele yükleme formunun her iki yarısından kaynaklanan 

hasar kümülatif hasar konsepti kullanarak elde edilebilir. Devirsel 

torsiyonel kayma düzeneği kullanarak böyle bir çalışma yapılmıştır. 

Kümülatif hasar konsepti, devirsel kayma gerilmesi zaman serisinin 

herhangi bir çevriminde, üniform yükleme altındaki dayanım eğrisi 
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üzerinden, yenilmenin olup olmayacağı hakkında bilgi verir 

[Tatsuoda ve ark., 1968a], 

➢ Sıkı Toyoura kumu numuneleri için en az çift genlikli birim 

deformasyonlar %10 olana kadar, önemli sayılabilecek üniform 

olmayan deformasyon gözlenmiştir [Tatsuoka ve ark., 1986a], 

➢ Devirsel kayma birim deformasyonları ile boşluk suyu basıncı 

gelişimi arasında tahmin edilebilir bir korelasyon vardır [Ladd ve 

ark., 1989], 

➢ Her çevrim sonunda, rezidüel birim deformasyon ile efektif 

gerilme oranı arasında bir çelişki tanımlanabilir [Hyodo ve ark., 

1991], 

➢ Doygun kumların rezidüel boşluk basıncı ve rezidüel kayma birim 

deformasyonları devirsel yüklemeye bağlı olan başlangıç statik 

kayma gerilmesi üzerinden elde edilebilir [Hyodo ve ark., 1991], 

➢ Basit kesmeden elde edilen devirsel mukavemet (τ/σ′c) üç 

eksenliden elde edilen devirsel mukavemetten (σd/2σ′c) küçüktür 

[Vaid ve Sivathayalan, 1996], 

➢ Geleneksel statik laboratuvar deneylerinden elde edilen kesme 

mödülü, devirsel yöntemlerden elde edilen elastik modülden çok 

daha düşük olarak elde edilir. Statik laboravuar deneyleri ile 

ölçülmesi mümkün olmayan birim deformasyonların %0,001 

düzeyleri, devirsel laboratuvar deneyler için olağandır [Woods, 

1994], 

➢ Zeminlerin statik ve devirsel mukavemet özelliklerini birbirinden 

ayırmak çok da doğru değildir. Zira bu kavramlar gerçek de bir 
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bütünü oluşturur. Doğru olan, birim deformasyon düzeyi üzerinden 

zeminin mukavemet özelliklerinin tartışılmasıdır [Woods, 1994]. 

 

2.8.Zeminlerin devirsel yükler altındaki mukavemetini 

etkileyen faktörler 

 

Bu güne kadar yapılan araştırmalarda devirsel üç eksenli deneylerde, 

zeminlerin devirsel yükler altındaki mukavemetlerini doğrudan yada 

dolaylı olarak etkileyen bir çok faktörün olduğu ortaya konulmuştur. 

Başlangıçdan günümüze kadar yaklaşık 40 yıllık sürede elde 

edilebilen bütün literatür taranmıştır. Bu faktörlerle ilgili mevcut 

bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

2.8.1. Rölatif yoğunluk 

 

Rölatif yoğunluk, granüle formasyonların monotonik yüklenmesi 

durumunda olduğu gibi, devirsel yüklemeler altındaki davranışını 

etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Yapılan deneysel çalışmalar 

sıvılaşma olasılığının büyük ölçüde rölatif yoğunluğa bağlı olduğunu 

ortaya koymuştur. Rölatif yoğunluk oranının artması, ön sıvılaşmaya 

ulaşmak için gereken devirsel yük sayısı veya uygulanan kayma 

gerilmesi oranının artması ile doğru orantılı olarak artar. Numunenin 

boşluk oranı ne kadar büyükse sıvılaşmaya yatkınlığı o kadar fazladır 

[Kramer, 1996]. Buna göre; 

➢ Çevrim sayısıyla beraber, sıkı kumların birim deformasyon genliği, 

gevşek kumların birim deformasyon genliğine nazaran, daha yavaş 

artar [Seed ve Lee, 1966], 
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➢ Sıkıştırılmış düşük plastisiteli siltin yoğunluğu arttıkça devirsel 

mukavemetide artar [Lee ve Seed, 1966], 

➢ Rölatif yoğunluğun %50-%80 aralığında olması durumunda, 

yoğunluğun devirsel dayanım üzerindeki etkisi yok denecek kadar 

azdır [Ishihara, 1985], 

➢ Sıkıştırılmış düşük plastisiteli siltin yoğunluğu arttıkça devirsel 

mukavemeti de artar [Ishihara, 1985], 

➢ Rölatif yoğunluğun yaklaşık olarak %50’den küçük olması 

durumunda ön sıvılaşma ve tam sıvılaşma eşzamanlı olarak 

gerçekleşir. Aynı zamanda şekil değiştirme oranı da çok büyük bir 

değere ulaşır. Buna karşı rölatif yoğunluğun %50’den büyük olması 

durumunda şekil değiştirme oranı sınırlı kalır ve ön sıvılaşmadan 

sonra, yüksek birim deformasyon düzeylerine ulaşmak için çok 

daha fazla devinim sayısı gerekir [Ishihara, 1985], 

➢ Sıvılaşma dayanımı rölatif yoğunluk arttıkça artar [Ishihara, 

1985], 

➢ Rölatif yoğunluk arttıkça aynı çevrim sayısı altında devirsel 

gerilme oranıda artar. Rölatif yoğunluğun %40 ile %80 arasında 

olması durumunda devirsel gerilme oranı artış eğilimi doğrusaldır. 

Rölatif yoğuluğun %80’den büyük olması durumunda devirsel 

gerilme oranı artış eğilimi de artar [Ishihara, 1996]. 

 

2.8.2. Hacim azalması potansiyeli 
 

Değişik tane şekli, gradasyonu, minerolojisi, vs sahip bir çok granüle 

zemin üzerinde yürütülen devirsel üç eksenli deneylerinde, 
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yoğunluğun sıvılaşma potansiyeli üzerindeki etkisinin, maksimum ve 

minumum boşluk oranları arasındaki farkdan hesaplanması, rölatif 

yoğunluk üzerinden hesaplanmasına nazaran, daha iyi sonuçlar verir 

[Ishihara ve Watanabe, 1976]. 

 

Bir kumun mevcut yığılma durumundaki boşluk oranı ile en sıkı 

yığılma durumundaki boşluk oranı arasındaki fark ne kadar çoksa 

sıvılaşma olasılığı da o kadar fazla olur. Rölatif yoğunluk yerine 

hacim azalması potansiyeli parametresini kullanmanın iki önemli 

avantajı, tane kompozisyonunun etkisi değişken olarak 

kullanılabilirken, maksimum boşluk oranının da hesaplanmasına gerek 

yoktur [Ishihara and Watanabe, 1976]. 

 

2.8.3.Efektif çevre basıncı 
 

Herhangi bir çevrim sayısı ve boşluk oranı için, sıvılaşmayı kontrol 

eden en önemli faktörler; başlangıç efektif gerilme oranı ve pik kayma 

gerilmesinin başlangıç efektif ortalama normal gerilmesine oranıdır. 

Kesme gerilmesi ve ortalama normal gerilmenin miktarlarının ne 

kadar olduğu önemli olmayıp, bunların oranlarının nümerik değeri 

önemlidir [Finn ve ark., 1971]. Bunlar; 

➢ Numunenin çevre basıncı ne kadar küçükse sıvılaşmaya yatkınlığı 

da o kadar fazladır [Seed ve Lee, 1966], 

➢ Kumlarla yapılan deneysel çalışmalarda, devirsel mukavemet 

azalma eğilimi gösterirken çevre basıncı artış gösterir [Ishihara, 

1985], 
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➢ Sıkıştırılmış düşük plastisiteli siltin çevre basıncı arttıkça devirsel 

mukavemeti de artar [Lee ve Seed, 1967], 

➢ Başlangıç boşluk oranı e0 ve aynı efektif çevre basıncındaki kumda 

devirsel devirsel gerilme σdc ne kadar yüksekse, başlangıç 

sıvılaşması için gerekli devirsel gerilmenin devir sayısı o kadar 

düşüktür [Seed ve Lee, 1967], 

➢ Bir önceki şıktakine benzer şekilde, aynı başlangıç boşluk oranı e0 

ve aynı efektif çevre basıncındaki kumda devirsel gerilmenin devir 

sayısı artarken, başlangıç sıvılaşmasının oluşması için gerekli 

devirsel devirsel gerilmesi σdc azalır [Seed ve Lee, 1966], 

➢ Aynı efektif çevre basıncındaki kumda, zemin ne kadar sıkı ise 

(yani, başlangıç boşluk oranı ne kadar düşükse) sıvılaşmaya direnci 

o kadar büyüktür. Böylece, sıkı bir zeminde, gevşek durumdaki 

aynı zemine kıyasla, başlangıç sıvılaşmasının oluşması için daha 

yüksek bir devirsel devirsel gerilmeye (σdc) veya devirsel 

gerilmenin daha çok devrine ihtiyaç vardır [Seed ve Lee, 1966], 

➢ Bir önceki şıkka benzer şekilde, zemin ne kadar gevşekse (yani, 

başlangıç boşluk oranı ne kadar yüksekse ) sıvılaşma direnci o 

kadar düşüktür. Böylece, gevşek bir zeminde, sıkı durumdaki aynı 

zemine kıyasla, başlangıç sıvılaşmasının oluşması için daha düşük 

bir devirsel devirsel gerilmeye (σdc) veya devirsel gerilmenin daha 

az devrine ihtiyaç vardır [Seed ve Lee,1966], 

➢ Bütün yoğunlukta, verilen her hangi bir çevrim sayısında, ön 

sıvılaşma için gerekli gerilme miktarı, çevre basıncı ile yaklaşık 

doğrusal bir ilişkiye sahiptir [Seed ve Lee, 1966]. 
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2.8.4.Uygulanan devirsel kayma gerilmesi oranı, (DDO)  
 

Sıvılaşmayı başlatmak için gerekli olan aşırı boşluk suyu basıncı 

seviyesi, deprem nedeniyle oluşan devirsel kayma gerilmelerinin 

büyüklüğüne ve süresine bağlıdır [Seed ve Idriss, 1971]. Zemin 

numunesine uygulanacak deprem yükleri kayma gerilmeleri oranı 

(DDO) cinsinden ifade edilmiştir. Bunlar; 

➢ Her hangi bir yoğunluk ve çevre basıncı altındaki tüm numuneler 

için, yenilmeye neden olan devinim sayısı ile devirsel gerilme 

arasında yaklaşık olarak ters-logaritmik bir bağıntı kurulabilir 

[Seed ve Lee, 1966], 

➢ Çevrim sayısı ile devirsel gerilme arasındaki bağıntı, 5 ile 200 

çevrim sayısı arasında geçerlidir [Lee ve Seed, 1966], 

➢ Numuneye aktarılan devirsel gerilme veya birim deformasyon 

miktarı ne kadar büyükse, sıvılaşmaya neden olacak devinim sayısı 

da o kadar az olur [Seed ve Lee, 1966], 

➢ Rölatif yoğunluk %70’e ulaştığı zaman devirsel gerilme oranı 

rölatif yoğunlukla doğrusal olarak artar, bu noktadan fazla artış 

olursa, ani bir artış olur [Ishihara, 1985], 

➢ Devirsel mukavemet rölatif sıkılıkla direk ilgilidir [Ishihara, 

1985]. 

 

2.8.5.Numune hazırlama prosedürü 

 

Laboratuvar deneylerinde, zeminlerin doğal şartlar altındaki 

davranışını gözlemleyebilmek için araziden alınmış örselenmemiş 
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numunelerin üzerinde deneylerin yapılması gerekir. Kum ve sitlerde 

örselenmemiş numune almak oldukça zor ve pahalı olduğundan dolayı 

zemin numuneleri laboratuvarda hazırlama yöntemlerinden en uygun 

olan yöntemle hazırlanır. Araştırmacılar, farklı zemin birikimlerini 

incelemeleri nedeniyle laboratuvarda farklı numune hazırlama 

yöntemleri geliştirmişlerdir. [Mulilis ve ark., 1977; Kuerbis ve Vaid, 

1998; Amini ve Sama, 1999]. Bu konu ile ilgili aşağıda maddeler 

halinde literatür bilgileri verilmektedir. Bunlar, 

➢ Laboratuvarda hazırlanan numunelerde, araziden bulunan doğal 

birim hacim ağırlık, rölatif sıkılık ve hazırlanan numunenin 

yapısının doğal zemin yapısını temsil etmesi esas alınmaktadır 

[Önalp ve ark., 2006], 

➢ Numune hazırlama tekniğinin devirsel dayanımı üzerindeki etkisi 

büyüktür [Silver ve ark., 1976], 

➢ Gerilme kontrollü ve deformasyon kontrollü deneylerde numune 

hazırlama tekniği devirsel davranışı oldukça fazla etkiler [Silver 

and Park, 1976], 

➢ Her hangi bir çevrim sayısında, ıslak tokmaklama tekniği ile 

hazırlanan numunelerin devirsel gerilme oranı kuru harmanlama 

tekniği ile hazırlanan numunelerin devirsel gerilme oranından daha 

yüksektir [Ishihara, 1996], 

➢ Dondurma tekniği ile alınan örselenmemiş numunelerin devirsel 

mukavemetleri, ıslak tokmaklama ve kuru harmanlama metotlarıyla 

yeniden hazırlanan numunelerin devirsel mukavemeti ile 

karşılaşılmıştır. Islak tokmaklama metoduyla hazırlanan 

numunelerin devirsel dayanımı harmanlama metoduyla hazırlanan 
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numunelerin devirsel dayanımından fazla çıkmıştır. Yirminci 

çevrim sayısına ulaşıldığında, örselenmemiş numunenin 

dayanımına göre, kuru harmanlama ile hazırlanan numunenin 

dayanımı %30 daha fazla iken ıslak tokmaklama ile hazırlanan 

numunenin dayanımı %60 daha fazla elde edilmiştir [Yoshimi ve 

ark., 1984]. 

 

2.8.6.Yatay toprak basınç katsayısı, (Ko) 

 

Arazide deprem nedeniyle oluşan kayma gerilmelerinin laboratuvarda 

uygulanacak parametrelere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için 

bulunacak dönüşüm faktörüne sukunette bulunan yatay zemin basıncı 

katsayısının da dahil edilmesi gerekir. Bundan dolayı yatay toprak 

basıncı katsayısının bulunması önem arzetmektedir ve aşağıda önceki 

araştırmacıların çalışmalarına değinilmiştir. Bunlar; 

➢ Zeminler büyük yatay toprak basıncı altında konsolidasyona 

uğramışsa, sıvılaşmaya karşı direnci de yüksek olacaktır [Ishihara, 

1996], 

➢ Devirsel kayma birim deformasyonları altında, kayma gerilmesi 

birim deformasyon genliği ve çevrim sayısıyla beraber, yatay 

gerilme katsayısı da artar [Youd ve Craven, 1975], 

➢ Birim deformasyon düzeyi genliğinin %0,01’den az olması 

durumunda yatay gerilme katsayısındaki artış ihmal edilebilecek 

boyutta iken, genliğin %1,0 civarına ulaşması durumunda yatay 

gerilme katsayısı neredeyse iki katına çıkmaktadır [Youd ve 

Craven, 1975], 
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➢ Yatay toprak basıncı (Ko)’nun artmasıyla ön sıvılaşmaya yol 

açacak gerilme oranlarında büyük artışların olacağı bulunmuştur 

[Seed ve peacock, 1971], 

➢ Yatay toprak basıncı katsayısı (Ko)’nun aşırı yüklenmişlik durumu 

ile doğrudan ilişkili olduğu hatırlanacak olursa, aşırı konsolide 

zeminlerde çimentolaşmaya dayalı olarak sıvılaşmaya karşı direnç 

artmaktdır, buna bağlı olarak yatay toprak basıncı da artacağından 

bu etkinin doğada gerçek kum tabakalarının sıvılaşmasına etki eden 

en önemli faktör olduğu anlaşılır [Ishihara, 1996]. 

 

2.8.7.Tane yapısı, şekli ve boyutu  
 

Laboratuarda zeminlerin devirsel özelliklerini belirlemede kullanılan 

devirsel üç eksenli deney uygulamalarında, numune yapısı ve çapı 

farklılığından dolayı ortaya çıkan farklılık sıvılaşmayı etkileyen diğer 

bir önemli faktördür. Üniform derecelenmiş plastik olmayan zeminler, 

dengesiz tane dizilimi oluşturma eğilimindedirler ve bunların 

sıvılaşmaya duyarlılığı iyi derecelenmiş zeminlerden daha fazladır. 

Aşağıda bu konuda literatür bilgisi olarak önceki çalışmalara 

değinilmiştir. Bunlar; 

➢ İyi derecelenmiş zeminlerde, büyük taneler arasındaki boşlukları 

dolduran küçük taneler de vardır. Bu durum, deprem esnasında 

oluşan aşırı boşluk suyu basıncında daha az artışa neden olmak 

suretiyle, zeminin potansiyel ve hacimsel büzülmesini azaltma 

eğilimindedir [Handbook on liquefaction Remediation on 

Reclaimed Land,1997], 
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➢ Abdulla ve Kiousis [1997] çimentolaşmış kumun modellemesini üç 

eksenli deneyde, boyutları sırasıyla 5 ve 10 cm’lik numuneler 

üzerinde çalışmışlardır ve deneylerin sonucunda küçük numuneler 

büyük numunelere göre daha fazla direnç göstermiştir, 

➢ İyi derecelenmiş malzemelerin deneyinde, siltlerde veya killerde, 

numune sonlarında elde edilen boşluk suyu basıncı genellikle 

numune bünyesinde oluşan boşluk suyu basınç değerini tam olarak 

temsil etmez [ASTM D 5311-96], 

➢ Bu deney metodu genellikle nispeten yüksek geçirimli serbest 

drenajlı kohezyonsuz zeminlere uygulanabilmektedir. Bununla 

birlikte bu deney metodu, bir çok zemin türünün deneyinde takip 

edilebilir [ASTM D 5311-96], 

➢ Sıvılaşmaya neden olacak gerilme oranı büyüklüğü, aynı çevrim 

sayısı için (10 çevrim) ortalama tane çapının 1,0 mm’ye düşmesiyle 

beraber azalır [Seed ve Peacock, 1971], 

➢ Sıvılaşma, üniform, temiz ve gevşek kumlarda oldukça 

muhtemeldir. Durağan gerilme durumundan daha fazla devirsel 

gerilmelere maruz olunması durumunda sıvılaşma olabilir [Castro 

ve Poulos, 1977]. 

➢ Temiz kumlar için D50 arttıkça devirsel dayanım da artar [Polito, 

1999], 

➢ İnce kumlar iri kumlara nazaran sıvılaşmaya karşı daha hassastır 

[Polito, 1999], 

➢ Aynı çapa sahip numunelerin devirsel kayma mukavemeti tane 

büyüklüğü arttıkça artar [Ishihara ve ark., 1975], 
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➢ Devirsel dayanım üzerinde tane büyüklüğü, tane şekli ve partikül 

boyutu dağılım eğrisine nazaran daha çok etkiye sahiptir [Lee ve 

Fitton, 1968], 

➢ D50 değeri yaklaşık 0,08 mm olan ince kumlar sıvılaşmaya daha 

yatkındır [Seed ve Idriss, 1971], 

➢ Dane yapısı suya doygun kumların sıvılaşma özelliklerini 

belirleyen etkenlerden birinin dane yapısı, dane yerleşimi olduğu 

son yıllarda numune hazırlama yöntemleri üzerine yapılmış 

araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır [Mulilis, 1978], 

➢ Daneli bir yapıya sahip olan kumlarda, küçük titreşimler danelerin 

ve dane yüzeylerindeki pürüzlülüklerin birbirlerine göre daha iyi 

yerleşmesine ve bundan dolayı da kayma mukavemetini belirleyen 

iki bileşenden biri olan danelerin kilitlenmesinin büyümesine neden 

olduğundan sıvılaşmaya karşı dirençte bir artış görülür [Ansal, 

1986], 

➢ Sıvılaşmya karşı en büyük direnci gösteren numuneler, yüksek 

frekanslı titreşim uygulanmış numunelerdir. En zayıf numuneler ise 

havada ve suda yağmurlama yolu ile hazırlanmış numunelerdir 

[Ansal, 1986], 

➢ Sabit kuru yoğunlukta hazırlanan numunelerin ince malzeme oranı 

arttıkça devirsel dayanımları azalır [Polito, 1999], 

➢ Kumun boşluk oranı sabit tutularak ince malzeme oranı 

arttırıldıkça devirsel dayanımda artar [Polito, 1999], 

➢ Değişik yoğunluktaki örselenmemiş siltli kum numunelerinin 

devirsel dayanımı ince malzeme içeriği arttıkça artmaktadır 

[Polito,1999], 
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➢ Siltli kumların devirsel dayanımı silt içeriği %0 ila %10 aralığında 

azalırken, silt içeriği arttıkça (%60) devirsel dayanım da artar 

[Polito, 1999], 

➢ Silt içeriği %10 olan kum partikülleri temas halinde 

bulunurken,%60’dan fazla silt içermesi durumunda kum 

partikülleri silt içinde yüzer [Polito, 1999], 

➢ Silt içeriğine bağlı olarak hidrolik iletkenlikteki değişme boşluk 

basıncı oluşumunu da etkiler [Polita, 1999], 

➢ İnce malzeme içeriği arttıkça devirsel dayanım hafifçe artar 

[Yasuda ve ark., 1994], 

➢ Sabit boşluk oranında, silt miktarı arttıkça devirsel dayanım belli 

bir değere kadar azalır, daha sonra devirsel dayanım tekrar artar 

[Polita, 1999].  

 

2.8.8.Devirsel yükün şekli 

 

Depremler nedeniyle zeminlerin sıvılaşmasına neden olan dalgalar 

sinüs formundadır, laboratuvarda da devirsel yüklemelerin sinüs 

formunda uygulanması gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki, zemin 

numunesine uygulanacak olan dalga formlarının karekteristik şekli 

çok önemlidir. Bununla ilgili literatür bilgileri aşağıda maddeler 

halinde özetlenmiştir. Bunlar; 

➢ Zeminlerin devirsel mukavemeti, devirsel yükün şeklinden oldukça 

fazla etkilenir. Monterey No.0 standard kumu üzerinde sekiz 

değişik laboratuvarda yürütülen devirsel yükleme deneylerinde şu 

bulgular elde edilmiştir. Keskin kare formuna sahip devirsel 
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yükleme ile sinüzoidal yükleme formuna sahip devirsel yükleme 

sonuçları arasındaki fark %10 mertebelerindedir. Yükleme formu 

ne kadar keskinse, maksimum yük uygulama süresi o kadar keskin 

olmakta, ölçülen devirsel dayanım azalmaktadır. Dolayısıyla 

devirsel yükleme deneylerinde sinüzoidal yükleme formu 

kullanılmaktadır [Silver ve ark., 1976], 

➢ Niigata depreminde kaydedilen yatay ivme zaman serisinin, kayma 

gerilmesi zaman serisine dönüştürülmesiyle elde edilen değişken 

genlikli devirsel yük, gevşek Niigata kumu numunelerine 

uygulanmıştır. Deneylerde maksimum kayma gerilmesi, devirsel 

yüklenmenin basınç oluşturma bölgesinde gerçekleştiği 

gözlenmiştir [Ishihara ve ark., 1975], 

➢ Düzensiz dalga formlarını düzenli dalga formlarına çevirerek San 

Francisco körfez çamur kumu üzerinde yapılan devirsel yükleme 

deneylerinde toplam hasarın % 85-%90’ının çekme pikleri 

tarafından oluştuğu ortaya konmuştur [Ishihara, 1996], 

➢ Maksimum devirsel gerilmenin çekme bölgesinde oluşan küçük 

sapmaların, basma bölgesinde oluşan aynı büyüklükteki küçük 

sapmalara nazaran, numunenin toplam kayma mukavemetine 

etkisi daha fazladır [Ishihara, 1996], 

➢ Devirsel üç eksenli mukavemeti harmonik yük dalgası formu ve 

devinim frekansından bağımsızdır [Ishihara, 1996]. 
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2.8.9. Devirsel yükün frekansı 
 

Laboratuvarda zeminlerin devirsel davranış özelliklerini belirlemede 

kullanılan devirsel üç eksenli deney çalışmalarında numunelerin 

yükleme frekansının seçimi oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda 

boşluk suyu basıncı ile frekans arasında bir ilişkinin olduğu 

gözlenmiştir. Bu konuda literatürde de aşağıdaki araştırmacıların 

çalışmaları evcuttur. Bunlar; 

➢ Peacock ve Seed (1968), kumlarda devirsel yükleme altında 

devirsel dirençteki farkın oldukça küçük olduğunu belirtmişlerdir. 

Mulilis ve ark. (1977) ise temiz kumlarda yükleme frekansının 

0,1Hz, 0,2Hz veya 0,3Hz olması halinde aradaki farkın ihmal 

edilebilir olduğunu ortaya koymuştur. Ansal (1986) depremlerde 

zemin tabakalarında meydana gelen devirsel gerilmelerin, 

depremin ve zeminlerin özelliklerine göre değişik frekanslarda 

olduğunu, bu nedenle kohezyonlu zeminlerde frekans etkisinin 

göz önüne alınması gerektiğini söylemiştir, 

➢ Sancio (2003), Adapazarı’nın siltli zeminlerinde, 1Hz ve 0,05Hz 

frekans değerlerini kullanarak yükleme frekansının etkisini 

incelemiştir ve çalışmasında çoğu deneyi 1 Hz kullanarak 

yapmasına karşın bu frekansın numune boyunca oldukça eşit 

boşluk suyu basıncının oluşmasına imkan vermeyecek denli 

yüksek olmasından dolayı bir grup deneyde frekansı 0,5Hz olarak 

kullanmıştır. Christakos (2003) devirsel yük altındaki zemin 

davranışını ve zemin performansını etkileyen parametreleri 

incelemiştir ve çalışmasında yükleme frekansını, 0,5Hz ile 1,0Hz 
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arasında kullanarak daha düşük frekans değerlerinin kullanılması 

sonucu daha büyük boşluk suyu basıncı değerleri ve daha büyük 

eksenel birim boy değişim değerlerinin elde edildiğini 

gözlemlemiştir, 

➢ Sanitsakul (2004), çalışmasında ince taneli zemin içeren 

numunelerin, devirsel deneylerdeki boşluk suyu basıncının 

değişimini etkileyen faktörler arasında devirsel yükleme hızının 

etkisi bulunduğunu belirtmiştir. Yükleme frekans değerinin 0,1Hz 

ve daha yüksek olarak alınması gerektiğini ve devirsel üç eksenli 

deney sonuçlarından kumlu zeminlerin aksine, siltli zeminlerin 

davranışının yükleme frekansı ve büyüklüğünden etkilendiğini 

söylemiştir, 

➢ Ural (2007) çalışmasında 0,05Hz frekans değeri ile yapılan 

deneylerde istenen eksenel birim boy değişim genliğine ulaşılması 

için gerekli çevrim sayısınınn düşük değerde olduğu, frekans 

değerinin 0,05Hz ve 1Hz olarak artırılmasıyla numunelerin 

istenen eksenel birim boy değişim genliğine ulaşması için gerekli 

çevrim sayısının giderek arttığını belirtmiştir.  

➢ 1Hz frekansında uygulanan devirsel gerilme sonucu boşluk suyu 

basıncı oranı % 100 değerine ulaşmazken 0,5Hz ve 0,05Hz 

frekanslarında boşluk suyu basıncı oranı % 100 değerine ulaştığı 

gözlenmiştir [Ural, 2007], 

➢ Devirsel yükün frekansı 0,05 ila 1,0 aralığındaki yükleme 

frekansı etkisinin çok az olduğu kaydedilmiştir [ishihara, 1996]. 

Bir çok yapının periyodu 0,1 ve 2,5 saniye arasında 
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değişmektedir, bu aralığa da temel yapı periyodu denir [Kramer, 

1996], 

➢ Yük kontrollü devirsel üç eksenli cihaz 0,1Hz ile 2Hz aralığında 

üniform sinüsoidal bir davranış gösterebilme kapasitesine sahiptir, 

fakat yapılmış çalışmalarda 0,5 ila 1Hz tercih edilmiştir [ASTM D 

5311-1996], 

➢ Dünyadaki çalışmalar dikkate alındığında zemin yapı etkileşimi 

esnasında, yapılardaki oluşan zararlara bakıldığında en büyük 

hasar ve yıkıcı etki yoğunluğunun temel periyot cıvarında 

meydana geldiği anlaşılmaktadır [Kramer, 1996], 

➢ Yenilmeye sebeb olan bir devirsel yük pratik olarak 1Hz 

cıvarlarında meydana gelmektedir [Ishihara, 1996]. 

 

2.8.10.İzotropik konsolidasyon 

 

İzotropik konsolidasyon genellikle yatay düzlemlerde kayma 

gerilmelerinin sıfır olduğu durumlar olarak kabul edilmektedir. Bu 

durum da arazide düz yüzeyleri temsil etmektedir. Zemin numuneleri, 

asal eksenlerin yatay ve düşey olduğu konumda (kayma gerilmelerinin 

sıfır veya eksenel gerilmenin yatay gerilmeden büyük olduğu durum) 

konsolide edilmelerine izotropik konsolidasyon denir [Kramer, 1996]. 

Devirsel üç eksenli deneylerde zeminler izotropik olarak konsolide 

edilmelidir [ASTM D 5311-1996]. 
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2.8.11. Konsololidasyon oranı 
 

Laboratuvarda zeminlerin devirsel özelliklerini belirlemek için yapılan 

sıvılaşma amaçlı çalışmalarda, arazideki deprem yükü nedeniyle 

oluşan davranışın laboratuvarda temsil edilmesi için, zemin 

numunelerinin doyurulmasından sonra arazide etkisi altında oldukları 

efektif jeolojik yüke konsolide edilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla 

zemin numunelerinin konsolide edilmeleri çok önemlidir ve 

konsolidasyonla ilgili literatür bilgileri aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Konsolidasyon gerilme oranı, devirsel gerilme dayanımı 

üzerindeki etkisi, değişik asal gerilme oranlarında deneye tabi 

tutulan sıkıştırılmış, silt, ince kum ve orta dereceli kum 

numuneleri üzerinde elde edilmiştir. Aynı yoğunlukta hazırlanan 

numunelerin, 100 çevrimde %20 çift genlikli birim deformasyon 

düzeyine ulaşması için gereken devietor gerilme, küçük asal 

konsolidasyon gerilmesinin artışıyla beraber artar [Lee ve Seed, 

1967], 

➢ Sıkıştırılmış düşük plastisiteli siltin konsolidasyon gerilme oranı 

arttıkça devirsel mukavemeti de artmaktadır [Lee ve Seed, 1967], 

➢ Devirsel üç eksenli deneyi yapılma aşamasında numune izotropik 

olarak konsolide edilir [ASTM D 5311-1996]. 

 

2.8.12.Doygunluk oranı 
 

Arazideki zeminler doygun zeminler olarak kabul edilmektedirler. 

Laboratuarda zeminlerin devirsel özelliklerini araştırmak ve sıvılaşma 

çalışmaları yapmak amacıyla zeminlerin arazideki doygunluk 
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şartlarını sağlamak için zemin numunelerinin doyurulması 

gerekmektedir. Zemin numunelerinin doygunluğu, doygunluk oranı 

olarak bilinen bir katsayı (Skempton tarafından önerilen B 

parametresi) ile kontrol edilir. Bu konuda aşağıda doyurma ile ilgili 

literatür bilgileri verilmiştir. Bunlar; 

➢ Devirsel üç eksenli deney numunesinin doyguluk oranı kontrolü 

doyurma aşamalarını müteakip olarak, Skempton tarafından 

önerilen B parametresi üzerinden yapılır [ASTM D 5311-96], 

➢ Zemin türü, yoğunluğu ve başlangıç çevre basınç şartlarına bağlı 

olarak değişmekle beraber B değerinin devirsel dayanım üzerindeki 

etkisi büyüktür [Silver ve ark., 1976], 

➢ Deney numunesinin tamamen suya doygun olduğunu kabul etmek 

için boşluk suyu parametresi B’nin en az 0,95 değerine eşit yada bu 

değerden büyük olmalıdır [ASTM D 5311-96]. 

 

2.8.13. Gerilme geçmişi ve örselenmenin etkisi 
 

Devirsel mukavemet deneyleri için örselenmemiş numune 

kullanılması tavsiye edilmekle beraber bazı durumlarda yeniden 

hazırlanmış numune kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Değişik 

numune hazırlama metodları kullanarak aynı yoğunlukta hazırlanan 

numuneler oldukça değişik devirsel dayanım gösterebilmektedirler. 

Ayrıca zeminlerin doğada bulunduklar ortamın şartları da önemlidir, 

geçmişdeki konsolide durumu (aşırı, normal konsolide) geçirdiği 

evreler zeminlerin davranışını ekilemektedir. Bu konuda aşağıda 

literatür bilgilerine yer verilmiştir. Bunlar; 
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➢ Örselenmemiş numuneler hemen hemen her zaman yeniden 

hazırlanan numunelerden daha güçlü olmaktadır [ASTM D5311-

96]. Gerilme geçmişi olmayan yeniden hazırlanmış (örselenmiş) 

numunelerin fazlalık boşluk suyu basıncı gelişimi üzerinden, 

gerilme geçmişi olan numunelerin fazlalık boşluk suyu basıncı 

gelişimi tahmin edilemez [Silver ve Park, 1975], 

➢ Aynı çevre basıncı ve kayma birim deformasyonu altında deneye 

tabi tutulan, gerilme geçmişi olmayan yeni hazırlanmış doygun 

numunelerin sönüm oranı ile gerilme geçmişi olan doygun 

numunelerin sönüm oranı arasında fark yoktur. Diğer yandan, 

gerilme geçmişi olan doygun numunelerin sönüm oranı gerilme 

geçmişi olan kuru numunelerin sönüm oranından oldukça fazladır 

[Silver ve Park, 1975], 

➢ Devirsel yükleme, üç eksenli veya basit kesme düzeneklerinden 

hangisi ile yapılırsa yapılsın, suya doygun kumların sıvılaşmaya 

karşı direncini hesaplamada, başlangıç efektif çevre gerilmesi, pik 

devirsel kayma gerilmesi ve başlangıç boşluk oranının 

bilinmesinin yanı sıra numunenin deformasyon geçmişi işin içine 

katılmalıdır [Finn ve ark., 1970], 

➢ Örselenmemiş siltli kumların devirsel dayanımı örselenmiş 

olanlara nazaran daha yüksektir [Yasuda ve ark., 1994], 

➢ Rölatif yoğunluğun yanı sıra, doku (fabric), aşırı konsolidasyon, 

sismik gerilme geçmişi ve basınç altında kalma süresi, devirsel 

dayanımı etkiler [Ladd ve ark., 1989], 

➢ Yeniden hazırlanan ve örselenmemiş numunelerin sıvılaşma 

dayanımları belirgin derecede farklılık gösterir. Örselenmemiş 
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numunelerin % 2,5 birim deformasyon düzeyine 20 çevrimde 

ulaşması için gereken devirsel gerilme oranı, yeniden hazırlanan 

numunelerin aynı şartlar altında ulaşması için gereken devirsel 

gerilme oranının yaklaşık iki katıdır [Hatanaka ve ark., 1988], 

➢ Yaklaşık 20 cm derinlikten elde edilen örselenmemiş Tokyo 

çakıllı numuneleri ve yeniden hazırlanarak elde edilen numuneler 

deneye tabi tutulmuştur. Deney numunelerinin çapı 300 mm 

olarak hazırlanmıştır. Çakıl tanelerinin maksimum büyüklüğü 50-

80 mm aralığında olmakla beraber yaklaşık %10 ince malzeme 

içeriği vardır. Birim deformasyon düzeyinin 10-2 den küçük 

düzeylerinde yeniden hazırlanan numunelerin kayma modülü %30 

daha fazla elde edilmiştir. Yeniden hazırlanan numunelerin sönüm 

oranı şöyle yada böyle örselenmemiş numunelerin sönüm 

oranından düşük elde edilmekle beraber, aradaki fark çok fazla 

değildir [Hatanaka ve ark., 1988], 

➢ Kısmi sıvılaşmaya maruz numunelerin tekrar sıvılaşma deneyine 

tabi tutulmaları durumunda sıvılaşmaya karşı dirençleri artar [Finn 

ve ark., 1970], 

➢ Deformasyon mödülü devirsel yüklemeden oldukça fazla etkilenir. 

Diğer yandan mödüldeki azalma, devirsel birim deformasyon 

geçmişi ile alakalı olduğu kadar efektif çevre basıncı ile alakalı 

değildir. 1964 Niigata depreminde kapsamlı olarak sıvılaşmanın 

gözlendiği Shinano nehri yakınlarından alınan örselenmemiş 

numunelerin devirsel üç eksenli kayma mukavemeti, temiz kum 

kullanılarak hazırlanan örselenmiş numunelerin devirsel kayma 
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dayanımından ve tahmin edilen arazideki devirsel kayma dayanım 

değerinden, daha düşük elde edilmiştir [Ishihara ve ark., 1979], 

➢ Niigata depreminde sıvılaşmanın gözlendiği Shinano nehri 

yakınlarında Osterberg pistonu yardımıyla alınan örselenmemiş 

numuneler üzerinde yürütülen deneylerde 20 çevrimde çift genlikli 

birim deformasyonların % 5 seviyesine ulaşması, ortalama %65 

rölatif yoğunluğa sahip numunelerde devirsel gerilme oranı 0,15 

düzeylerinde oluşmuştur [Ishihara ve ark., 1979], 

➢ Mümkün olan en iyi şekilde örselenmemiş numune alınması veya 

numune örselenmelerinin etkisinin işin içine katılması, %50 rölatif 

yoğunluk düzeyindeki orta sıkı kumlar için önemlidir [Seed, 

1979], 

➢ Numunenin 6 dakikadan 64 saate kadar basınç altında tutulmasının 

önemli bir etkisi gözlenmezken, numunenin basınç altında kalma 

süresi uzadıkça devirsel dayanımda artış belirgin olmaktadır 

[Tatsuoka ve ark., 1986b]. 

 

2.8.14.Deney prosedürü 

 

Üç eksenli deneylerinde sabit çevre basıncı altında gelişen radyal 

birim deformasyonlar, hassas olarak yapılacak numune çapı ölçümleri 

üzerinden elde edilebilir [Tatsuoka ve ark., 1994]. Toyoura kumu 

üzerinde yapılan devirsel yükleme deneylerinde, dışarıdan yapılan 

birim deformasyon ölçümü ile elde edilen sönüm oranı, lokal olarak 

ölçülen birim deformasyonlardan elde edilen sönüm oranından 

oldukça fazla elde edilmiştir [Tatsuoka ve ark., 1994]. Deney 
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ekipmanı ve prosedürün sınırları göz önüne alınarak, laboratuarda 

yenilmeye neden olan gerilme durumları, gevşek kumlar için %15’den 

başlayarak sıkı kumlar için %50’ye kadar artırılmalıdır [Seed ve 

Peacock, 1971]. Hassas kuru yoğunluk ve tekrarlanabirlik göz önünde 

bulundurulursa, numune boyutlarının ölçümünde gereken hassasiyet 

gösterilmelidir. Genel numune kuru yoğunlukları ±8 kg/m³ aralığında 

tutulmalıdır [Silver ve ark., 1976]. 

 

2.8.15.Numune boyutu 

 

Devirsel üç ekseli deneylerinde numune boyutunun seçimi de çok 

önemlidir. Zira boyutların devirsel davranış ve mukavemet üzerinde 

etkisi vardır. Bu konuda literatür bilgileri aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Değişik çapta (50, 75, 100 ve 300 mm) hazırlanan numunelerde 

numune çapı azaldıkça devirel dayanımın arttığı gözlenmiştir. Bu 

durum muhtemelen membran penetrasyon etkisinin artmasından 

da kaynaklanabilir [Tatsuoka ve ark., 1986c]. Havada 

harmanlanmış Toyoura kumu numuneleri üzerinde yürütülen 

deneylerde 50mm çapına sahip numunelerin drenajsız devirsel 

kayma dayanımı 70-100mm çapındaki numunelerin drenajsız 

devirsel kayma dayanımından biraz büyük olarak elde edilmiştir 

[Toki ve ark., 1986]. Aynı numunenin devirsel kayma dayanımı, 

numune çapı azaldıkça artar [Ishihara ve ark., 1975]. 

➢ Boy en oranının (H/D) 1,5 ile 2,7 aralığında seçilmesi durumunda 

gevşek numunelerin devirsel dayanımındaki değişim ihmal 

edilebilir düzeyde kalırken, sıkı numunelerin (Dr=% 80) boy en 
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oranının (H/D) 0,9 ile 2,7 aralığında seçilmesi durumunda devirsel 

dayanımdaki değişim ihmal edilebilir düzeyde kalmıştır [Tatsuoka 

ve ark., 1986c], 

➢ Boy en oranı (H/D) 2,0 ile 2,5 aralığında seçildiğinde, belirgin bir 

numune sonu sürtünme azalması, gözlenmiştir. Dolayısıyle bu 

oranlarda hazırlanacak numuneler için numune sonlarının 

kayganlaştırılması gerekli değidir [Tatsuoka ve ark., 1986c]. 

 

2.8.16.Membran penetrasyonu 

 

Numunelerde boyut etkisi kadar membran seçimi de zeminlerin 

devirsel davranışları üzerinde etkilidir. Aşağıda konuda ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. Bunlar; 

➢ Membran ve çevre basıncı suyu arasındaki etkileşimin devirsel 

davranış üzerine etkisi vardır. Deney sonuçlarının 

yorumlanmasında veya deneysel prosedürlerde membran etkisi 

tam olarak hesaba katılmamaktadır [ASTM D 5311-96], 

➢ Kohezyonsuz zeminlerde, boşluk suyu basıncındaki değişimler 

değişik düzeyde membran penetrasyonuna neden olabilmektedir. 

Bu değişimler deney sonuçlarını önemli ölçüde 

etkileyebilmektedir [ASTM D 5311-96], 

➢ İri partikül içeren zeminlerde drenajsız şartlar altında membran 

penetrasyonu kaçınılmazdır. Numune geometrisi ve çevre basıncı 

değişimine göre membran penetrasyon etkisi önceden tahmin 

edilerek, numuneye bilgisayar kontrollü olarak su enjekte edilmesi 
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veya numuneden su çekilmesi ile membran penetrasyonu 

engellenebilir [Seed, 1984]. 

 

2.8.17.Kısmi drenaj 

 

Drenajsız koşullarda, hemen birçok değişik devirsel gerilme oranları, 

boşluk oranları, çevre basınçları altında, boşluk suyu basıncının 

kademeli artışıyla devirsel hareketlilik başlamıştır. Diğer yandan 

kısmi drenaj altında, sadece rölatif yoğunluğun %85’den az olması ve 

devirsel gerilme oranının 0,4’den büyük olması durumunda, devirsel 

hareketlilik başlamıştır. Diğer tüm kombinasyonlarda, fazlalık boşluk 

suyu basıncının sönümlenmesi, numunenin stabilizasyonu ile 

sonuçlanmıştır [Mitchell ve Dubin, 1986]. 

 

2.8.18.Deney düzeneğinin önemi 

 

Laboratuvarda devirsel üç eksenli deneylerle zeminlerin sıvılaşma 

potansiyellerini araştırmak için deney düzeneğinin yapısı da 

önemlidir, zira doğadaki deprem oluşum şeklini ve şartlarını 

yansıtmalıdır. Bu konuda aşağıda bazı bilgiler sunulmuştur. Bunlar; 

➢ Devirsel üç eksenli deney düzeneği bir çok yönden, UU ve CD 

deneyleri ile yürütülebilen geleneksel üç eksenli deney düzeneğine 

benzer olmakla beraber, kabul edilebilir bir devirsel üç eksenli 

deneyi yürütebilmek için bazı özel aksamlarda gereklidir. 

Standarda göre sağlanması gereken şartlar ve mevcut düzeneğin 

bunu sağlayıp sağlayamadığı kontrol edilmelidir [ASTM D5311-

96], 
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➢ Numune alt ve üst başlığından kaynaklanarak, numune bünyesinde 

oluşacak üniform olmayan gerilme dağılımı, numune bünyesinde 

boşluk oranının yeniden dağılımına neden olabilir [ASTM D 

5311-96], 

➢ Numune uç noktalarının etkisi, tek başına bile devirsel dayanımı 

oldukça fazla etkiler. Bu etki rölatif yoğunluğa bağlı olarak 

dilatasyon eğiliminin doğrudan bir fonksiyonu olarak 

gözükmektedir [Lee ve Vernese, 1978]. Her zamanki kullanılan 

başlıklar yerine kayganlaştırılmış başlık kullanılması durumunda 

güçlü dilatasyon eğilimi durumlarında devirsel dayanımın arttığı 

gözlenmiştir. Bunun mantıklı sonucu şu olabilir; kayganlaştırılmış 

başlıklar dilatasyon eğilimini azaltır bu da drenajsız şartlarda 

boşluk basıncını azaltır ve dolayısıyla yüksek dayanımlar elde 

edilir [Lee ve Vernese, 1978], 

➢ Kayganlaştırılmış başlık kullanılması, gevşekten orta sıkı rölatif 

yoğunluğa sahip kumlarda dayanım artışı %10 ila %20’den daha 

az oluşur [Lee ve Vernese, 1978], 

➢ Gevşek kumların ön sıvılaşma sonrasındaki davranışı başlık 

şartlarından neredeyse hiç etkilenmez. Diğer yandan sıkı kumlarda 

kayganlaştırılmış başlık kullanılması, ön sıvılaşma sonrasında, 

artan çevrim sayısıyla beraber artan birim deformasyonların 

gelişimi, kayda değer derecede düşük eğilim gösterir [Lee ve 

Vernese, 1978], 

➢ Sıvılaşma deney sonuçları üzerinde, sistem uyum etkilerini 

düzeltmek amacıyla basit bir yöntem geliştirilmiştir. Önerilen 
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metot ne özel deney şartları nede fazladan deney gerektirmediği 

için kolaylıkla kullanılabilir [Tokimatsu, 1990]. 

 

 2.9.Deneysel ve kuramsal çalışmalar 

 

Devirsel üç eksenli deneyler uzun ve zahmetli deneyler oldukları için 

bir çok araştırmacı mevcut devirsel üç eksenli verilerini kullanarak, 

deneysel, nümerik ve kavramsal modeller geliştirmişlerdir. Daha 

sonra geliştirilen modellerin tutarlılığı ve uygulanabilirliği, yeniden 

yapılan devirsel üç eksenli deneylerden elde edilen devirsel 

dayanımların karşılaştırılması ile kontrol edilmektedir. Bu bağlamda 

bazı araştırmalar aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Boşluk suyu basıncı gelişimi, sabit gerilme veya deformasyon 

altında devirsel olarak gerilmeye zorlanması durumu, kuantum 

mekaniği çerçevesinde, uygun bir kuramsal model ile 

açıklanabilir. Çok sıkı kumların bile sıvılaşabileceği, deneysel 

bulgularla ortaya konan, küçük kayma birim deformasyonlarla 

beraber aniden yükselen boşluk suyu basıncı, bu teori ile doğru 

olarak modellenmiştir [Nova ve Hueccel, 1981], 

➢ Deneysel sonuçlardan faydalanarak drenajsız devirsel üç eksenli 

deneyi rezidüel deformasyonlarını tahmin etmek üzere bir model 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model, statik üç eksenli deneylerden 

elde edilen parametreler aracılığı ile devirsel üç eksenli deneyinde 

elde edilmesi gereken rezidüel deformasyonları makul bir düzeyde 

tahmin edilebilmektedir. Rezidüel deformasyon, boşluk suyu 

basıncı gelişimi üzerinden belirlenebilir. Dolayısı ile devirsel 
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yüklemenin nasıl uygulandığı bu modelde belirleyici değildir 

[Chang, 1982], 

➢ Doygun gevşek kumların drenajsız devirsel yükler altında gelişen 

boşluk suyu bansınç artışının saptanmasına yönelik nicel bir 

yaklaşım ortaya konmuştur. Model drenajsız devirsel yükleme 

deneyinden belirlenen dört değişkene bağlıdır [Tsatsanifos ve 

Sarma, 1982], 

➢ Kumların devirsel yüklenmesi sırasında, birim deformasyon 

yığılması ve gerilmenin yeniden dağılımını belirleyen kuramsal ve 

sayısal bir model tanımlanmıştır. Gerekli parametreler devirsel üç 

eksenli deneyinden elde edilmiştir. Değişik sınır şartları ve drenaj 

koşulları altında ölçümlenen ve tahmin edilen cevap drenajsız 

devirsel üç eksenli deney sonuçları ile karşılaşılmıştır 

[Bouckovalas ve ark., 1984], 

➢ Doygun kumların devirsel yüklenmesi sırasında oluşan kalıcı 

birim deformasyonları ve biriken boşluk basıncını tahmin etmek 

için, visco-elastik bir formülasyon geliştirilmiştir [Bouckovalas ve 

Hoeg, 1987], 

➢ Kumların devirsel davranışı izotropik ve knematik kazanım olarak 

(hardening) tanımlanmıştır. Geliştirilen model drenajlı devirsel üç 

eksenli deney sonuçları ile uyum içindedir [Hirai, 1987], 

➢ Kümülatif birim deformasyon oranı ve statik gerilme oranı 

üzerinden enerji yaklaşımı ile drenajlı devirsel yüklemeler altında 

zemin davranışı modellenmiştir. Kümülatif birim deformasyon 

oranının, çevrim sayısı, ortalama gerilme ve devirsel gerilme 
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büyüklüğü değerleriden bağımsız olduğu belirtilmiştir [Chang ve 

Whitman, 1988], 

➢ Kumların devirsel yükler altındaki elastik olmayan davranışı, 

devirsel üç eksenli deney verileri üzerinden geliştirilen kurumsal 

bir model aracılığı ile elde edilmiştir [Nishi ve Kanatani, 1990]. 

➢ Sistem uyum ve membran uyumlarını değerlendirmek amacıyla 

basitleştirilmiş bir metod geliştirilmiştir [Tanaka ve ark, 1991], 

➢ Zelasko(1963) medelinin başlangıç yükleme gerilme deformasyon 

eğrisi ve başlangıç omurga eğrisi (backbone) hiperbolik sekonder 

ve Zelasko(1963) medelinin modifiye edilmiş bir versiyonu ile 

tam olarak tanımlanabilir. Modifikasyon özel bir maksimum 

kayma gerilmesi tanımı ve kolayca hesaplanabilecek iki eğri 

yerleştirme sabiti kullanılarak yapılır. Kullanılan iki eğri 

yerleştirme sabiti, beş değişik kum için çok küçük bir aralıkta 

değiştiğinden bir çok sıvılaşma probleminin çözümünde benzer 

kat sayılar kullanılabilir [Matasovic ve Vucetic, 1993]. 

 

2.10.Sismik tehlike analizi ile ilgili kuramsal bilgiler 

 

Deprem tehlikesi, hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir 

depremden kaynaklanan yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir 

zaman periyodu içerisinde belirlenmesi olarak tanımlanır ve deprem 

nedeni ile hasar, mal ve can kaybı ihtimali olarak tanımlanan, deprem 

riski kavramının önemli bir öğesini oluşturur [Erdik ve ark., 2000]. 

Gelecek depremlerin konumu, oluş zamanı, büyüklüğü ve diğer 

özellikleri belirsizlik arzettiği için deprem tehlikesi belirlemelerinde 
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olasılık hesaplarına dayalı tahminler önemli karar araçlarıdır. Deprem 

tehlikesinin belirlenmesi amacı ile deterministik veya istatiksel 

(probabilistik) yöntemler kullanılır. Proje yada tasarım depremlerinin 

rasyonel yaklaşımlarla belirlendiği durumlarda her iki yöntem 

birbirine benzer sonuçlar verebilir. 

 

2.10.1.Sismik tehlike tahmini 

 

Deprem tehlike değerlendirilmesi, sık sık ifade edilen, “günümüz 

geçmişin anahtarıdır” şeklindeki eski jeolojik üniformitaryanizm 

fikrine dayanmaktadır. Ancak, bazen geçmiş geleceğin anahtarıdır 

şeklinde düşünebiliriz. Bir başka anlatımla, yakın geçmişdeki deprem 

süreçlerinin yakın gelecekteki süreçlerle aynı olma olasılığı yüksektir. 

Ancak, bazen geçmiş dönem “tarihsel” ve “tarih öncesi” dönem olarak 

iki ayrı şekilde ifade edilir. Aletsel sismografik kayıtlar ile birlikte 

tarihsel dönem deprem kayıtları, gelecekte aynı bölgede ne olacağına 

ilişkin çok değerli bilgiler sağlar. Açıkçası, tarihsel ve aletsel dönem 

kayıtları ne kadar uzun bir zamanı kapsarsa, kestirim sonuçlarıda o 

kadar güvenli olur. Tarih öncesi jeolojik kayıtlar sismik tehlike 

değerlendirmeleri ile çok büyük uyumluluk sağlar. Zira, her yerde 

daha uzun bir zamanı kapsar ve bu yüzden olasılıksal olarak geleceği 

tahmin etme yönünde çok büyük anlam taşır. Tarih öncesi jeolojik 

kayıtlar, muhtemelen sismik tehlike değerlendirilmelerinde en önemli 

gelişmelerin olduğu alandır [Plafker ve ark., 1971]. 
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İnceleme alanını etkileyecek deprem kaynakları (diri faylar), bu 

kaynaklarda olabilecek en büyük depremler, bu depremlerin 

tekrarlanma aralıkları doğurabileceği yer hareketinin büyüklüğü, 

yöntemlerdeki belirsizliklerin tahmini gibi konular deprem tehlike 

analizlerinin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Amaç, inceleme alanını 

etkileyecek aktif faylar veya fay zonlarında meydana gelebilecek 

depremlerin inceleme alanında, yerel zemin özelliklerinden bağımsız 

olarak doğurabileceği kuvvetli yer hareketlerinin ivme, hız, deplasman 

gibi mühendislik hesaplarında kullanılabilecek parametrelerle 

belirlenmesidir. Belirli bir büyüklükteki bir depremin yinelenme 

aralığının hesaplanması, en büyük yer ivmesi dönüş periyodu ile yer 

ivmesinin aşılma ihtimalinin belirlemesi deprem tehlike analizlerinin 

konusunu oluşturur. Deprem tehlike analizlerinin amacı, zeminin ve 

mühendislik yapılarının gelecekte maruz kalabileceği deprem riskinin 

hesaplamasında gerekli olan depremsel yer hareketi ile ilgili 

parametrelerin (ivme, hız, deplasman) hesaplanmasıdır. 

 

Deprem tehlike analizi genellikle iki farklı yöntemle yapılmaktadır. 

Bunlar; 

1) Probabilistik yöntem (olasılık), 

2) Deterministik yöntem. 

 

Her iki yöntemde de deprem kaynaklarında (diri faylar) meydana 

gelebilecek depremin büyüklüğü, magnütüdü (büyüklük), en büyük 

yer ivmesi olarak belirlendikten sonra analizde kullanılması gereken 
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azalım (sönümleme) ilişkilerinin belirlenmesi gerekir [Kayabalı, 

1995]. 

 

2.10.2.Probabilistik yöntem 

 

Probabilistik değerlendirmede deprem oluşumları ile ilgili sayısal 

olasılıklar ve herhangi bir mühendislik yapısının ömrü gibi belli bir 

zaman periyodundaki etkileri belirlenir. Probabilistik 

değerlendirmelerin çoğunda maksimum depremin bir adım olarak 

belirlenmesi gerekse de, daha küçük magnitüdler gerçekde daha 

büyük tehlikeler üretebilir. Bu yöntemde sadece fay kayma hızları ve 

deprem büyüklükleri gibi her bir girdi parametrelerine ait belirsizlikler 

değil aynı zamanda doğanın bazı raslantısallık gösterebileceği de 

tanımlanır. Depremin büyüklüğü ve uzaklığı çok iyi bilinse bile, bu 

rastlansallık ile ilgili örnek olarak, aynı büyüklükteki tüm depremlerin 

aynı uzaklıkta aynı zemin sarsıntısına neden olmadığı bilgisi 

verilebilir [Allen ve ark., 1965]. Probabilistik deprem tehlikesi hasar 

yapıcı yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman periyodu 

içerisinde meydana gelme olasılığı olarak tanımlanır. İnceleme alanını 

etkileyebilecek tüm diri faylar (deprem kaynakları) ve tüm en büyük 

depremler, bunların tekrarlanma süreleri dikkate alınarak, inceleme 

alanında belirli bir zaman içerisindeki aşılması beklenen depremin 

olasılığı hesaplanmaktadır. Probabilistik (olasılık) yöntem, tehlike 

analizlerindeki belirsizlikleri miktarsal olarak hesaba katmasından 

dolayı deterministik yaklaşımdan daha çok tercih edilebilmektedir. Bu 

metodun avantajları şunlardır: 
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Deprem tehlikesini dönüş periyodu şeklinde miktarsal olarak hesaplar; 

tarihsel deprem kayıtlarını hesaba katar, aştırmacının deneyim ve 

yargısını kullanmasına imkan sağlar, fay lokasyonu ile ilgili eksik 

verileri dikkatae alır, sismik tehlikeyi spektral ivme, hız ve deplasman 

cinsinden verme esnekliğine sahiptir [Kayabalı, 1995]. Probabilistik 

bir deprem tehlike haritasının hazırlanması için kullanılan metodoloji 

aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; 

➢ Tarihi ve aletsel deprem verilerinin elde edilmesi, 

➢ Deprem oluşum frekanslarının belirlenmesi, 

➢ Azalim ilişkileri ve probabilistik deprem tehlikesinin belirlenmesi.  

 

Probabilistik deprem tehlikesi belirleme aşamaları şekil 2.12’de 

gösterilmiştir. 

 

 
 
Şekil 2.12. Probabilistik deprem tehlike analizi aşamaları [Finn ve ark., 2005] 

(a). Deprem kaynakları, (b). Oluşum sayısı- büyüklük ilişkisi,  
(c). Azalım ilişkileri, (d). Aşılma olasılığı 
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2.10.3. Deterministik (model) yöntem 

 

Deprem tehlike tahmininde büyüklük, yer ve pik zemin ivmesi gibi 

parametreler şeklinde, araştırmacı tarafından belli bir deprem yada 

zemin sarsıntısı derecesine yönelik yapılan tahminlere deterministik 

değerlendirme adı verilir. Deterministik yöntemde “güvenilir” olması 

dışında, depremin ne kadar olasılıkla olacağı belirlenmez. Güvenilir 

kelimesinin kullanılması, kesin “en kötü olayı” seçmeye karşı bir çeşit 

toleransdır; bazı araştırmacılar “en kötü olayı”ı gerçekte fiziksel 

olarak mümkün olabilecek maksimum olarak tanımlamaktadır. 

Yerbilimciler açısından deterministik deprem tehlike analizlerinin 

özünde maksimum depremin yada daha sonraki analizlerde 

kullanılacak depremlerin saptanması yatar. Bazan orta büyüklükteki 

yakın bir deprem yada uzakta büyük bir deprem gibi birden fazla 

deprem belirlenir; her birinin mühendislik açısından bir önemi vardır. 

Deterministik yöntem bu günkü tektonik rejimde belli bir bölgede 

yada belli bir fayda oluşabilecek maksimum depremi ifade eden 

maksimum güvenilir depremin belirlenmesi esasına dayanır. Belli bir 

bölgede, bugünkü tektonik rejimin birkaç milyon yıldır devam ettiği 

bilinebilir; fakat, büyüklüğü gerçek olarak tahmin edilmiş olsa bile, 

henüz sadece birkaç kişi bu şekilde seyrek oluşan depremlere göre 

kritik yapıları tasarlar. Neyin “güvenilir” olduğu konusu kişiden kişiye 

değişir ve güvenilirlik konusunda geçerli bir tanım olmadığı için, son 

yıllarda deprem tehlike analizlerinde masimum güvenilir deprem 

konusunda ilgi giderek azalmıştır. Maksimum güvenilir deprem 

sorunundan kurtulmak için, bazen başka terimler önerilmiştir. 
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Jeologlar yada sismologlar genellikle “tasarım” depremi terimini 

kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Çünkü bu terimi mühendisler 

maksimum deprem teriminden farklı bir mühendislik anlamında 

kullanırlar [Allen ve ark., 1991]. Bu yöntemde öncelikle, inceleme 

alanını etkileyebilecek deprem kaynakları (diri faylar) ile bu 

kaynaklarda daha önce meydana gelmiş ve meydana gelebilecek en 

büyük depremleri ortaya koymak gerekir. İkinci aşamada ise inceleme 

alanının bulunduğu bölgenin karekteristiklerine en uygun azalım 

ilişkisi seçilir. İnceleme alanına belirli bir uzaklıkta bulunan deprem 

kaynağında oluşabilecek en büyük depremin (senaryo depremi) 

inceleme alanında oluşturacağı en büyük yer ivmesi, azalım ilişkisi 

yoluyla hesaplanır. Bu yaklaşım oldukça pratik olmasının yanı sıra, en 

büyük dezavantajı inceleme alanını etkileyebilecek en büyük yer 

ivmesi değerinin ortaya konulmasında rol oynayan belirsizliklerin 

yeterince hesaba katılmamasıdır [Kayabalı, 1995]. 

 

Deterministik olarak belirlenen deprem tehlikesi, zaman boyutundan 

bağımsız olarak, bölgede meydana gelebilecek en büyük depremin 

yaratacağı yer hareketinin düzeyidir. Deterministik deprem tehlikesi 

belirleme aşamaları şekil 2.13’de verilmiştir. Tipik bir deterministik 

deprem tehlikesi belirleme aşağıdaki dört aşamadan oluşur [Reiter, 

1990]. Bunlar; 

➢ Sahada önemli yer hareketi üretmeye yatkın bütün deprem 

kaynaklarının tanımlanması ve karekterizasyonu, her bir kaynağın 

geometrisinin ve deprem potansiyelinin tanımlanmasını 

kapsamaktadır, 
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➢ Her bir kaynak zonu için sahaya olan uzaklık parametresinin 

seçimi, çoğu deterministik deprem tehlike analizinde, kaynak zonu 

ile alan arasındaki en kısa mesafe seçilir, 

➢ Denetleyen depremin seçimi (yani en güçlü sarsıntı seviyesini 

üretmesi beklenen bir depremdir) genellikle alanda yer hareketi 

parametresi terimleri ile açıklanır, 

➢ Sahadaki tehlike formal olarak tanımlanır, genelde “denetleyen 

deprem” olarak bilinir. 

 

 
 
Şekil 2.13. Deterministik deprem tehlike analizi aşamaları [Reihter, 1990] 

 

2.10.4. Deprem büyüklüğü ile fay boyutları ilişkisi 
 

Deprem büyüklüğünü doğru hesaplamak için fayın kırılma ve davranış 

mekaniğini tanımak gerekir, bu özelliklerin anlaşılması için fayın 

kimliğinin tesbiti diğer bir ifade ile segmentasyon çalışması gerekir. 

Segmentasyon çalışması yapılmamışsa ampirik yaklaşımlarla da 

hesaplanabilir. 
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Bir deprem sırasında bir fay zonunun ne kadar kırılacağını tahmin 

etmek jeolojik açıdan mümkün olabilir. Deprem kırıklarının başlangıç 

yada bitiş noktalarında jeolojik izlerini araştırmak için birkaç 

depremin kırık zonları incelenir. Özellikle uzun fayların haritalanarak 

görüntülenmesi fay bölümlenmesi (segmentasyon ayrımlanması) 

yapılmasına olanak sağlar. Bir fay boyunca jeolojik yapıların 

haritalanmasındaki amaç, büyük depremler için engel oluşturan yerler 

yada yalnızca bir yönde kırık ilerlemesine neden olan deprem 

odaklanma yerlerinin belirlenmesidir. Deprem segmenti tek bir 

deprem sırasında kırılan bir fay zonu parçası ya da fay zonlarıdır. Fay 

zonu haritalamasındaki esas amaç, fay zonu boyunca deprem segmenti 

sınırlarına karşılık gelen jeolojik süreksizliklerin tanımlanmasıdır. 

 

Üç tip ana süreksizlik vardır. Bunlardan ikisi jeolojik süreksizliklerdir 

[DePolo ve ark., 1991]. Bunlar; 

➢ Geometrik süreksizlikler: Fay doğtultusundaki ani değişimler, 

kademeli sıçramalar ile fay zonundaki boşluklar ve çıkıntılardır. 

Bir kaç on metre ile yüzlerce metre boyutlarındaki sıçramalar ve 

faylanma boşlukları deprem segment sınırları oluşturmazlar. 

Çünkü bu boyuttaki süreksizlikler büyük depremlerin odaklanma 

yerlerine kadar uzanamayacak kadar çok küçük süreksizliklerdir. 

Bu küçük ölçekli süreksizlikler deprem odaklanma derinliklerine 

kadar uzanmış olsalar bile, güncel gözlemler kırık yayılmasını 

engellemeyecek kadar çok küçük olduğunu göstermiştir [Allen ve 

ark., 1991], 
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➢ Yapısal süreksizlikler: Fayın kollara ayrılması, artan yapısal 

karmaşık zonu, diğer yapılar ile kesişimler ve çapraz yapıların 

sona erme bölgeleridir [DePolo ve ark., 1991], 

➢ Davranış tipi süreksizlikler: Kayma hızındaki değişimleri, sismik 

davranışı, atım yönlerini ya da krip kilitlenme davranışını içerir. 

Bazı süreksizlikler deprem oluşumu için engel oluşturmazlar 

[DePolo ve ark., 1991]. 

 

2.10.5. Depremlerde fayların davranışı  
 

Depremler esnasında fay zonlarının kırılma mekanizması olarak genel 

kabul görmüş ortak bir düşünce yoktur, değişik düşünce ve görüşler 

mevcttur. Ancak literatürde deprem büyüklüğünü hesaplayabilmek 

için belli başlı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar aşağıda 

verilmiştir. Bunlar; 

➢ Fay zonunun1/3’nün kırılacağı varsayılır [Mark, 1977], 

➢ Depremler sırasında bireysel olarak hareket eden segment sayısı 

toplam uzunluğun 1/6’sı olduğu varsayılır [Shwartz ve 

Coppersmith, 1984], 

➢ Depremler sırasında bireysel olarak hareket eden segment sayısı 

toplam uzunluğun 1/10’u olduğu varsayılır [Machette ve ark., 

1986]. 

 

Bu yaklaşımlara göre fay zonu üzerinde kırılması beklenen segmentin 

uzunluğu tahmin edilmeye çalışılır ve değişik araştırmacıların 

geliştirdiği eşitlikler yardımıyla olması beklenen depremin büyüklüğü 

hesaplanır. 
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3.  MATERYAL VE METOT 

Bu bölümde çalışma ile ilgili olarak, önce çalışma alanının tanıtımı ve 

depremselliği, kullanılacak deney aletinin tanıtımı ve arkasından 

çalışmada kullanılan analiz yöntemleri, laboratuvarda devirsel üç 

eksenli deneylerin yapılmasında uygulanan yöntemler verilmiştir. 

 

3.1. Materyal 

 

Bu çalışmada, İller Bankası tarafından Saruhanlı ilçesi için hazırlanan 

imar planına esas Konik Penetrasyon Testi (CPT) verileri [Bulut ve 

ark., 2006], araziden alınan numuneler ve LiqIT v. 4.7.3 Geologismiki 

(2006) sıvılaşma analizi yazılımı, laboratuvarda ise devirsel üç eksenli 

test cihazı kullanılmıştır. 

 

3.1.1. Çalışma alanının tanınması 
 

Saruhanlı İlçesi Manisa–Balıkesir karayolu üzerinde olup Manisa il 

sınırları içinde kalmaktadır, İlçe Manisa’nın kuzeyinde, il merkezine 

19 km mesafededir (Harita 3.1). Nüfusu 12100 olan ilçeye ulaşım 

asfalt yolla yapılmaktadır. Yerleşim alanı ve çevre morfolojisi düz 

alanlardan oluşmaktadır (Resim 3.1-3.2). İlçenin içinden geçen Kara 

Çay Deresi kısmen ıslah edilerek T11 tahliye kanalı olarak 

kullanılmaktadır. Gediz Nehri ise ilçenin hemen güneyinden çalışma 

alanı sınırından geçmektedir. Saruhanlı (Manisa) ilçesinin Türkiye 

coğrafi haritasındaki yeri Harita 3.2’de gösterilmiştir. Yazları sıcak ve 

kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 15,9 °C'dir. En 
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soğuk ay ortalaması 6,0 °C ile ocak, en sıcak ay ortalaması ise 27,4 °C 

ile temmuz'dur. Ortalama yüksek sıcaklık 35,5 °C ile temmuz ayı, 

ortalama düşük sıcaklık ise 1,4 °C ile ocak ayıdır. En yüksek sıcaklık 

27 Temmuz 1987'de 42 °C, en düşük sıcaklık ise 13 şubat 1989’da –

7,6 °C olmuştur. Ortalama yıllık bağıl nem oranı %59 dur. Ortalama 

yıllık yağış miktarı 457,5 mm'dir. Aynı döneme ait yağış miktarının en 

fazla olduğu aralık ayının ortalaması 96,6 mm, en az olduğu temmuz 

ayının ortalaması ise 2,6 mm’dir. Hakim rüzgar yönü kuzeydoğudur 

[Metli ve ark., 2001]. 

 

 
 

Harita 3.1. Yer bulduru haritası Saruhanlı (Manisa) ilçesi 
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Harita 3.2. Saruhanlı (Manisa) ilçesinin Türkiye coğrafi kabartma 

haritasındaki yeri [Harita Genel Komutanlığı, 2004] 
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Resim 3.1. Saruhanlı (Manisa)’nın ikonos uydu görüntüsü resmi 
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Resim 3.2. Saruhanlı (Manisa)’nın havadan çekilmiş görüntüsü 

 

Gediz nehri, Anadolu'dan Ege Denizine dökülen Büyük Menderes 

nehrinden sonra ikinci büyük akarsudur. İç Batı Anadolu'daki Murat 

ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesiyle oluşan Gediz nehri, 

batıya doğru ilerlerken, kuzeyden Kunduzlu, Selendi, Deliniş ve 

Demrek çaylarını, güneyden ise Kulu volkanik yöresinden gelen 

küçük dereleri sularına katar. Nehir, Salihli ilçesinin 

kuzeydoğusundan Gediz Ovasına girer ve güneyden Kemalpaşa 

Ovasından gelen Nif çayını alarak Foça tepelerinin güneydoğusundan 

İzmir Körfezine dökülür (Harita 3.3). 

Taşkın dönemlerinde sık sık yatak değiştiren Gediz nehri, yaklaşık 

40.000 ha.'lık bir delta oluşturmuştur. Zaman içerisinde İzmir 

körfezindeki bazı adalar da kara ile birleşmiş ve delta ovası içerisinde 
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kalmıştır. 19. yy. sonlarında Gediz nehri Çilazmak dalyanının hemen 

doğusundan Ege Denizine dökülmekte iken, Körfezin hızla dolması ve 

İzmir Limanının denize ulaşımının kapanması tehlikesi nedeniyle 

kanallar açılarak nehrin yatağı değiştirilmiştir. Gediz nehri toplam 

uzunluğu 401 Km ve su toplama havzası 17.500 Km2'dir [Bulut ve 

ark., 2006]. 

 

 
 

Harita 3.3. Gediz nehri genel görünümü [Bulut ve ark., 2006] 

 

3.1.2. Bölgenin jeololojisi 

 

Saruhanlı ve çevresinde pliosen detritik (Tpd: Detritik çakıltaşı, 

kumtaşı, silttaşı, kiltaşı) birimleri (pliosen flüviyal ve pliyosen gölsel) 

hakimdir (Harita 3.4). Sahanın sadeleştirilmiş bir dikme kesiti Şekil 

3.1’de verilmiş ve stratigrafisi aşağıda kısaca özetlenmiştir. 
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Harita 3.4. Saruhanlı ve çevresi bölgesel jeoloji haritası [Metli ve ark., 2001] 
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Şekil 3.5. Saruhanlı ve çevresinin genelleştirilmiş kolon kesiti [Bircan ve ark., 1983] 

 

Paleozoik-mesozoik 

 

Çalışma alanını temeli Menderes Masifi'ne ait metamorfik birimler 

oluşturur. Bunlar dört gurupta toplanabilir: 
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➢ Granitik Gnayslar; iri pembe, beyaz kristalli olup Menderes 

Masifi'nin çekirdeğine ilişkin gözlü gnays ve biyotit gnayslarla 

yanal ve dikey geçişlidirler. Bütünüyle granitik görünümlü olup 

yer yer aplit ve kuvars damarlıdırlar. Gnayslardaki aşınım ve 

üstünde gelişen yüzey şekilleri tipiktir [Bircan ve ark., 1983]. 

➢ Şistler; Menderes Masifi'nin çekirdeğini oluşturan gözlü 

gnayslarla birlikte, masifin örtü şistlerini oluşturan amfibollü şist, 

granatlı şist, kloritli şist, kalk şistler yer alır. Birimin üst 

kısımlarına doğru ince mermer bantları ve düzeyleri 

görülmektedir [Bircan ve ark., 1983]. 

➢ Mermerler; örtü şistleri üzerine uyumlu olarak gelen dolomitik 

mermerler Permo-Trias olarak yaşlandırılmıştır [Ercan ve ark., 

1980]. Çalışma alanında özellikle Kısıkyaylası Horzum arasında 

yaygın olarak görülür. Ilıcasu Mevkii'ndeki kireçtaşları (mermer) 

Jura-Senomaniyen yaşındadır [Bircan ve ark, 1983]. 

➢ Ofiyolit dilimi; Temel içindeki bindirme (şaryaj) hattında ve bazı 

faylı kesimlerde gözlenir [Karamanderesi, 1972]. 

 

Oligosen-alt miyosen 

 

Fillatlar veya yapraklı şeyller olarak adlandırılan kaya birimi, 

metamorfik temel üzerine uyumsuzlukla gelir. Daha önceki 

araştırmacılar [Karamanderesi, 1971, 1972; Ünal ve Havur, 1971] bu 

birimi raporlarında Pliyosen olarak göstermişlerse de sonraki 

çalışmalarında, örnek karışmasından dolayı yaşlandırmanın yanlış 

yapıldığını belirtmişlerdir [Bircan ve ark., 1983].  
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Üst miyosen 

 

Çalışma alanının bazı yerlerinde yapraklı şeyller üzerine gelen 

kırmızı, bordo renkli kumtaşı, miltaşından oluşan ve Üst Miyosen 

olarak tanımlanan birim alt kesimlerinde, bol Ostracod kabuk 

kırıntıları içeren yumrulu, kırmızı renkli kireçtaşı, Dereköy'ün 4 km 

kadar güneyinde Çamlıca Tepe ve Çaypınar, Sülüklü Çeşme 

dolaylarında görülmektedir [Karamanderesi, 1971]. Salihli 

Sartmustafa dolayında yapılan ayrıntılı sedimantolojik çalışmaların 

[Şenol ve ark., 1977] ortaya koyduğu sonuçlar ile gözlemlerimize göre 

olasılı Üst Miosen yaşlı flüviyal çökelleri, altta konglomera ile 

başlamakta, yukarıya doğru taneler incelerek kumtaşları ile 

tamamlanmaktadır. Alttaki birimde yüksek enerji koşulları sonucu 

akıntı oluşukları oluşmuş, bu akıntılarla gelen gereçler kanal 

geometrisine uygun bir şekilde çökelmişlerdir [Bircan ve ark., 1983]. 

 

Pliyosen  

 

Miosen Çökelleri üzerine, bazen stratigrafik uyumsuzlukla, bazen de 

tektonik dokanakla Pliyosen yaşlı flüviyal çakıltaşı, kumtaşı ile gölsel 

kireçtaşları oluşmuştur [Ünal ve Havur, 1971; Ercan ve ark., 1980]. 

 

Bu çökeller ikiye ayrılmıştır [Şenol ve ark., 1977]. Altta yüksek 

enerjili akarsuların ürünü olan akıntı oluşukları, çakıl ve diğer 

kırıntıların çökeldiği kanal dolguları, merceksel yapılar v.b. 

izlenmektedir. Yukarıya doğru azda olsa derecelenmenin görülmesi 

enerji koşullarındaki azalmanın sonucudur [Bircan ve ark., 1983]. 
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Üstte yine iri gereçlerle başlayıp, bazen kumtaşı, bazen de içinde 

Gastropod kavkıları ve kömür bandları gözlenen silttaşı ve 

kiltaşlarından oluşan birim, az kavisli menderesli ırmakların üst üste 

gelen dolgularından oluşmaktadır [Bircan ve ark., 1983].  

 

Pliyo-Kuvaterner 

 

Özellikle grabenin kuzeyinde yaygın olarak görülen Pliyo-Kuvaterner 

yaşlı birimler, temel birimler üzerine, grabenin güney kesiminde ise 

Pliyosen yaşlı çökeller üzerine uyumsuz olarak bulunmaktadır [Bircan 

ve ark., 1983].  

 

Birim, çalışma alanının güneyinde, çakıl, kaba çakıl ve blok 

boyutunda olup çok kötü boylanma göstermektedir. Graben tabanına 

(kuzeye) doğru gereçler incelmekte, ince kum ve mil boyuna 

dönüşmektedir. Bölgenin kuzey kesiminde ise, altta kaba taneli 

gereçlerle başlar, grabenin içine (güneye) doğru tane boyları 

incelmektedir. İri ve ince gereçler arasında yatay ve düşey geçiş 

belirgindir [Bircan ve ark., 1983]. 

 

Kuvaterner 

 

Yaygın bir dağılım gösteren Kuvaterner birimleri Pleyistosen ve 

Holosen olarak ayırtlanabilir [Bircan ve ark., 1983]. 

 

Pleyistosen, alüvyon yelpaze çökelleri, seki gereçleri, yamaç 

molozları ve I-II Evre Kula Bazaltları Lavları'ndan oluşan Pleyistosen 
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Birimleri Paleozoik ve Pliyosen Yaşlı Birimler üzerine uyumsuz 

oturmaktadırlar. Taneler çakıl, kaba çakıl, blok boyunda olup graben 

tabanına doğru boyları incelmektedir. Çok kötü boylanma 

gözlenmektedir. İyi tutturulmamış olan Pleyistosen Çökelleri'nin eski 

birimlerle olan dokanakları yer yer faylıdır [Bircan ve ark., 1983]. 

 

Pleyistosen Çökelleri üzerine, Holosen yaşlı en geç alüvyon Yelpaze 

Çökelleri, Yamaç Molozları, III. Evre Bazalt Lavları ve Vadi Tabanı 

Çökelleri gelmektedir [Bircan ve ark., 1983]. 

 

Tektonik 

 

Manisa ve çevresinde (Batı Anadolu) kuzeyden güneye doğru üç ana 

tektonik birlik yer alır (Harita 3.5). Bu birlikler kuzeyde Kozak-

Kazdağ Masifi (Sakarya Kıtası), ortada İzmir-Ankara Zonu ve 

güneyde Menderes Masifi'dir. 

 

Batı Anadolu, dünyada kıtasal genişlemenin en aktif olduğu 

bölgelerden biridir. Bu bölgede Senozoyik tektoniği ile yer kabuğunda 

genel olarak önce bir sıkışma, sonra bir gerilme meydana gelmiştir. 

Miyosen ve Miyosen sonrası Batı Anadolu’da egemen olan 

gerilmelerin sonucunda büyük aktif faylar oluşmuştur (Büyük 

Menderes ve Gediz gibi) (Harita 3.6). Jeomorfolojiyi de kontrol eden 

bu faylar graben sisteminde Erken Miyosen – Pliyosen döneminde 

oluşmuştur. Topoğrafik özellikler ve eğimli Neojen çökel katmanları 

bu fayların Neojen’den sonra aktif olduğunu gösterir [Sarı, 2003]. 
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Harita 3.5. Batı Anadolu’nun tektonik birlikleri [Metli ve ark., 2001] 
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Harita 3.6. Saruhanlı ve çevresi Gediz ve Büyük Menderes grabenlerinin jeolojisi ve 

tektoniği [Bozkurt, 2000] 

 

Bergama-Menemen arası diri faylar 

 

Bergama-Menemen arasında yaygınlık gösteren faylarda genelde iki 

ana doğrultu egemendir. Kuzeyde bulunanlar KD-GGB, güneydekiler 

ise KB-GD doğrultuludur. Kuzeyde Yenişakran-Bergama arasında yer 

alan KB-GGD doğrultulu olan faylar daha belirgindir ve süreklilik 

gösterirler. Bu faylar genellikle Üst Miyosen (10.0-5.0 milyon yıl)-

Miyosen (24.0-5.0 milyon yıl) yaşlı Soma Formasyonu’na ait 

kireçtaşları ile yine aynı yaştaki Yunt Dağı Volkanikleri’nin tüf, 

andezit ve dasitlerini kesmektedir. Yer yer Kuvaterner çökelleriyle 

bunlar arasında dokanak oluştururlar. Buna karşılık Menemen 

kuzeyine rastlayan ve KB-GD uzanımlı olanların boyları kısa, 

oluşturdukları zon ise geniştir. Genelde Yunt Dağı Volkanikleri’ni 
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kesmektedir [Bircan ve ark., 1983]. Hava fotoğraflarındaki morfolojik 

görünümlerinin yanında, arazi gözlemleriyle de doğrultu atımlı 

oldukları doğrulanmıştır [Bircan ve ak., 1983]. Miyosen-Pliyosen 

(5.0-1.7 milyon yıl) yaşlı kaya topluluklarını etkilemelerinin yanında 

günümüz morfolojisini de az çok denetlemeleri nedeniyle bu alandaki 

faylar olasılı diri olarak yorumlanır [Bircan ve ark., 1983]. 

 

Gediz grabeni diri fayları 
 

Menderes Masifi'nin kuzeyine karşılık gelen Kemalpaşa-Sarıgöl 

arasında 140 km uzunluğunda kabaca D-B uzanımlı ve güneye iç 

bükey olan bir çöküntü havzası yer almaktadır. Kenarları normal 

faylarla sınırlı olan bu çöküntü havzası graben özelliğinde olup, Gediz 

Grabeni olarak adlandırılmıştır. Doğu ucunda daralarak sonlanan, 

buna karşılık batı bölümünün morfolojik sınırlarını çizmenin zor 

olduğu bu alanda graben yapısı özellikle Sarıgöl-Salihli arasında 

belirgindir [Bircan ve ark., 1983]. Grabeni çevreleyen yüksek 

bölümleri oluşturan metamorfikler gnays, mermer, kuvarsit ve 

şistlerden oluşur. Grabeni sınırlandıran faylardan bazıları bu 

metamorfik temel kayalarla Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı 

çökel kayalar arasında dokanak oluşturmaktadır. Genelde grabenin 

kenarlarında yüzeyleşen Üst Miyosen yaşlı kireçtaşı, konglomera ve 

kumtaşları; Pliyosen yaşlı kumtaşı ve kireçtaşlarının oluşturduğu 

kayalarla tutturulmamış detritiklerden oluşan Kuvaterner çökelleri 

graben fayları tarafından kesilmiştir [Bircan ve ark.,1983]. 

 



 

 
84 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

Gediz Grabeni’ni kuzeyden sınırlayan fayların izlenebilen en batı ucu 

Marmara gölü KD’sunda kuzeyden güneye doğru, kabaca birbirine 

paralel dört fay görülmektedir. Grabenin kuzey bölümünde yer alan 

tüm bu faylar eğim atımlı normal faylar olup fay düzlemleri değişik 

açılarla güneye eğimlidir. 

 

Grabenin güney bölümündeki faylar genelde güneyden-kuzeye doğru 

gençleşmektedir [Bircan ve ark.,1983]. Alaşehir’in GD’sunda 

Bahçeşehir-Elemli arasındaki fay çok belirgin olup düzlemi 42° 

KD’ya eğimlidir. Bu fay Miyosen Çökelleri’ni ve Pliyosen aşınım 

yüzeylerini birlikte kesmektedir. Bunun önünde yer alan faylar ise 

daha genç birimleri kesmiş ve Pleistosen akarsu şebekesini 

etkilemiştir. Bunlardan Badınca ve Avşar Barajı Yöresi’nde yer 

alanların çok genç alüvyon çökellerini etkiledikleri gözlenmiştir 

[Bircan ve ark.,1983]. Bu verilere göre graben güneyi ana fayının 

Pleistosen’de oluştuğu, bunun önündekilerin ise Holosen içerisinde 

geliştiği söylenebilir [Bircan ve ark.,1983]. 

 

Gediz grabeni, eğim atımlı normal faylarla sınırlandırılmış bir graben 

özelliğindedir [Bircan ve ark.,1983]. Graben tabanının Pliyosen 

sonrası, en az 1500 m çöktüğü, bu değerin de yılda 1 mm’lik çökmeye 

karşılık geldiği belirtilmiştir. Yörede fayların tümü jeolojik ve 

jeomorfolojik kıstaslara göre diridir [Bircan ve ark.,1983]. Ancak 

1969 Alaşehir-Salihli Depremi ile meydana gelen kırıkların 

konumuyla da desteklendiği gibi bu fayların masif kenarından graben 
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tabanına doğru gittikçe gençleştiği görülmektedir [Bircan ve 

ark.,1983]. 

 

Soma-Kırkağaç-Gölcük yöresi fayları 
 

Soma-Akhisar-Bigadiç arasında genel doğrultulan KKD-GGB olan ve 

birbirine paralel uzanan, 40 km genişliğinde bir alana dağılmış 

bulunan birçok fay yer almaktadır [Bircan ve ark.,1983]. Tanımlanan 

alandaki faylar Soma-Kırkağaç ve Gölcük-Gelenbe olmak üzere iki 

yörede zon şeklinde bir gruplanma gösterirler ve bu iki zondaki faylar 

kuzeyde birbirine yaklaşan bir demet görünümü sunarlar. Genelde Üst 

Miyosen-Pliyosen yaşlı volkano-sedimanterleri kesen faylar yer yer 

Jura (210.0-145.0 milyon yıl) yaşlı Kırkağaç Formasyonuna ait 

kireçtaşları ile Halilağa Grubu’na ait Alt Trias (245.0-240.0 milyon 

yıl) yaşlı volkano-sedimanter kaya topluluklarını kesmekte veya 

bunlarla daha genç kayalar arasında dokanak oluşturmaktadır. 

 

Yöre morfolojisini denetleyen fayların sınırlı verilerle doğrultu atımlı 

ve normal fay bileşenli oldukları söylenebilir [Bircan ve ark.,1983]. 

Uzanımlarına göre dik veya dike yakın fay düzlemlerine sahip 

olmaları gerektiği, doğrultu atımlı olabileceklerine yorumlanır [Bircan 

ve ark.,1983]. Yine fay zonları arasındaki havzaların morfolojik yapısı 

doğrultu atıma bir veridir. Bu bölgenin batısında yer alan ve Soma 

yöresiyle yaşıt olduğu düşünülen, Bergama-Menemen arasındaki aynı 

doğrultudaki faylarda saptanan sağ yönlü doğrultu atımlı özelliğinin 

Soma-Kırkağaç-Gölcük Yöresi’ndeki faylar için de geçerli olabileceği 
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düşünülmektedir [Bircan ve ark.,1983]. Bu yöredeki fayların Pliyosen 

ve özellikle Kuvaterner çökellerini etkiledikleri kesin olarak 

saptanamamıştır [Bircan ve ark.,1983]. Ancak yöre morfolojisini 

denetlemeleri nedeniyle olasılı diri olarak haritalanmışlardır. Yörenin 

yapısal evriminde de önemli rol oynadıklarının düşünülmesi 

haritalamalarında etkili olmuştur. Ayrıca 15.11.1943 tarihli Bigadiç 

Depremi’ne ait eş hasar eğrilerinin Gölcük Yöresi’nde bu fayların 

doğrultusunda uzanmaları bu fayların diri olma olasılığını 

arttırmaktadır [Bircan ve ark.,1983]. 

 

3.1.3. Bölgenin (Manisa) depremselliği ve sismo tektoniği 
 

Çalışma alanı, tarihsel [Ambraseys ve Finkel, 1987, 1988] ve aletsel 

dönemde Batı Anadolu’nun depremsellik açısından en aktif 

bölgelerinden biri olarak bilinmektedir. Batı Anadolu sismotektonik 

rejim açısından Dünyanın en aktif çekme rejimi bölgesinde yer 

almaktadır. Bu bölge önce basınç altında daha sonra da çekme 

cenozoic dönem tektonik rejimi etkisi altında gelişmiş bölgedir. 

Çekme rejimi geniş ve büyük graben formasyonlarının (Büyük 

Menderes, Küçük Menderes, Gediz ) oluşturduğu üst miyosenin etkisi 

altında bulunmaktadır [Şengör ve ark., 1985]. Bu bölgenin 

jeomorfolojik yapısını normal faylar kontrol etmektedir. 

 

Ege graben sistemi genel olarak D-B doğrultulu normal faylar ile 

sınırlandırılmış bir çok bloklardan meydana gelmektedir. Bu bloklar 

arasında, D-B uzanımlı grabenler yer almaktadır. Bölge, genel olarak 
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KKD (kuzey, kuzey batı)-GGB (güney, güney batı) yönlü bir çekme 

rejiminin etkisi altındadır. Bölgede hakim olan ana KKD-GGB 

genişleme yönü, bu depremlerin odak mekanizma çözümleri sonucu 

elde edilmiş T eksenleri yönleri ile uyumluluk göstermektedir. Bu 

grabenler kuzeyden güneye doğru; Edremit Körfezi, Bakırçay-Simav 

grabeni, Gediz-Küçük Menderes grabenleri, Büyük Menderes ve 

Gökova Körfezi grabenleri şeklinde sıralanabilir. Ege graben 

sisteminin Edremit Körfezini içine alan kuzey kesimi, Kuzey Anadolu 

fayı ile Batı Anadolu’daki çekme rejiminin etkisi altında 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bölgede oluşmuş depremlerin odak 

mekanizmalarını, hem normal hemde yatay bileşenlerin hakim 

oldukları birleşik fay çözümleri vermiştir [Demirtaş ve Yılmaz, 1996]. 

Dünyanın değişik kesimlerinde yer alan faylar üzerinde yapılan 

paleosismolojik çalışmalar, doğrultu atımlı faylar ile normal atımlı 

faylar ve ters fayların birbirlerinden oldukça farklı davranışlar 

gösterdikleri sonucunu ortaya koymuştur. Normal atımlı faylarda 

depremlerin aynı fay segmenti üzerindeki tekrarlanma aralıkları 

doğrultu atımlı faylara nazaran oldukça uzun olurken aynı fayın 

komşu segmentleri arasındaki depremlerin oluşum zaman aralıklarının 

birbirine oldukça yakın oldukları görülmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Basin ve atım bölgesindeki normal atımlı fayların 

segmentlerinde bu karekteristik davranışlar oldukça açık bir şekilde 

gözlenmektedir. Bölgenin birbirine bağlantılı bir çok graben ve 

horstlardan meydana gelmesi nedeniyle, bir segmentde oluşan deprem 

diğer yakın segmentde tetikleme rolü oynamaktadır. Gediz grabeni, 

Sarıgöl ile Turgutlu arasında uzanan 10-20 km genişlikte ve 150 km 
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uzunlukta BKB (batı, kuzey batı) –DGD (doğu, güney doğu) 

doğrultulu büyük bir çöküntü alanını temsil eder. Bu graben boyunca 

Pliyosen’den günümüze kadar olan zaman aralığı içerisinde 1,5 km 

cıvarında bir düşey atımın meydana geldiği bildirilmektedir [Gülkan 

ve ark., 1993]. En aktif ve büyük olan Gediz grabeni bölgenin güney 

hattında yer almaktadır [Bozkurt ve Sözbilir, 2006]. Bu fay bölgenin 

sismolojisini kontrol etmektedir. 

 

Bu neotektonik yapıya bağlı olarak Batı Anadolu’da normal faylarla 

ilgili olarak bir çok depem kaydı bulunmaktadır ve Ege çekme 

havzasında normal faylar üzerinde 33 yıkıcı deprem kaydı 

bulunmaktadır. Burdur (1914) ve Gediz (1970) depremleri Richter 

ölçeğine göre 7,2 olduğu kaydedilmiştir. Deprem odağı ege bölgesi 

olan depremlerin dağılımları Harita 3.7’de verilmiştir. Ayrıca 

bölgedeki etkin faylar Harita 3.7 ve Harita 3.9’da verilmiştir. 

 

 
 
Harita 3.7. Çlaşma bölgesinde meydana gelen depremlerin dağılımı [Sayısal grafik, 

2006] 
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Çalışma sahası ve çevresi Bayındırlık Bakanlığı Türkiye Deprem 

Bölgeleri Haritası (1996)’na göre birinci derece deprem bölgesi 

içerisinde yer almaktadır (Harita 3.8-3.9). 

 

 
 
Harita 3.8. Bayındırlık Bakanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (1996) 

 

 
 

Harita 3.9. BİB Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na (1996) göre Manisa ili 

deprem Haritası 
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3.1.4.Arazi verileri 

 

Bu çalışma kapsamında arazide SPT (Standard Penetrasyon Test), 

CPT (Konik Penetrasyon Test) ve jeofizik (sismik kırılma) çalışmaları 

yapılmıştır. Aşağıda bu veriler konusunda gerekli bilgiler verilmiştir. 

 

Konik penetrasyon testi (CPT) verileri 

 

Bu çalışmada, tez çalışmasına başlamadan önce İller Bankası 

tarafından hazırlanan “Saruhanlı (Manisa) Belediyesi Jeoteknik Etüt 

Gerektiren Alanların (Jega) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu”nda adı geçen ve yerinde uygulanan SPT (Standard 

Penetrasyon Test) ve CPT (Konik Penetrasyon Test) verilerinden 

faydalanılması düşünülmüş, aşağıda belirtilen açıklamalar ışığında 

CPT verilerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bunlar; 

➢ CPT kolay ve hızlı uygulanmasının yanı sıra sürekli olarak kayıt 

olanağı sağlar, 

➢ CPT yumuşak kil, silt, kum ve ince çakıl gibi zeminlerde 

başarıyla uygulanır, 

➢ CPT özellikle yaygın olarak yapılan SPT deneyinde numune 

alınırken meydana gelen zemin örselenmesini de minimum 

düzeye indirmektedir, 

➢ Özellikle elektrikli penetrometrelerde kullanıcıdan 

kaynaklanabilecek hata payı çok düşük düzeydedir. 

 

CPT deneyleri ile sıvılaşmanın oluşup oluşmayacağının %85’lik 

güvenirlikle kestirilebileceği belirtilmektedir [Gilstrap ve Youd, 
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1998]. Bu araştırmada kullanılan CPT deney verileri, Saruhanlı 

(Manisa) ilçesi imara açılacak olan alanda İller Bankası Makine ve 

Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmış ve işbirliği 

çerçevesinde izinleri alınarak bu çalışmada kullanılması sağlanmıştır. 

Bulut ve ark. (2006) tarafından hazırlanan raporda; 28 adet CPT 

deneyinde (Harita 3.10), uç direnci (qc) çevre sürtünmesi (fs) ve 

boşluk suyu basıncı (u) değerleri ölçülmüş olup, sonuçların 25 mm/sn 

(hız) aralıklarla kaydedildiği görülmektedir. CPT deney kayıtları en 

düşük 6,5m ila en yüksek 12,5m derinlikler arasında uygulandığı, 

verileri bu çalışmada değerlendirildiği görülmektedir. EK-1’de bu 

lokasyonlara ait örneklerin grafiksel sonuçları (kesit ve profil) 

verilmiştir.  

 

Jeofizik verileri 

 

Saruhanlı (Manisa) Belediyesi imar planına esas jeoteknik çalışma 

kapsamında jeofizik sismik kırılma ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada, çalışma alanında 22 noktada 12 kanallı ABEM Terrelog 

MK-6 model mühendislik sismografı kullanılarak P ve S dalga 

ölçümleri yapılmıştır. Veriler “REF2 sismik Kırılma 2,1” yazılımı 

[Başokur, 2001] kullanılarak bir boyutlu (1-D) olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Jeofizik çalışmalara ait verilerin seçimi yapılan 4 lokasyonu kapsayan 

jeofizik (sismik) veri numaraları Harita 3.10’da görülmektedir. Ayrıca 

araziden alınan sismik kayıtların verileri EK-2’de verilmiştir. 
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Harita 3.10. Çalışma alanındaki CPT ve sismik lokasyonların dağılımı örneklem 
haritası 

 

3.1.5. Arazi numuneleri 

 

Bu çalışmada araziden alınacak numuneler ve bunların yer tespiti için 

aşağıda verilen açıklamalar göz önüne alınmıştır. Bunlar; 

➢ Önce araziden alınan CPT verileri, yaygın olarak başvurulan ve 

sıvılaşma ön değerledirme ölçütleri olarak bilinen Çin ve rölatif 

sıkılık ölçütlerine tabi tutulmuştur, 

➢ İkinci adımda ise, çalışma alanından elde edilen CPT verileri 

kullanılarak (Liq IT v.4.7.3 yazılımı) ile sıvılaşma analizi 

yapılacaktır [GeoLogismiki, 2006]. Bu yazılım ile yapılan 

sıvılaşma analizinde Saruhanlı (Manisa) bölgesi için maksimum 

deprem moment magnitüdü 7,1 ve yatay deprem ivmesinin ise 

0,28g olduğu deprem senaryosu uygulanmıştır.  

Sıvılaşma ön değerlendirme ve sıvılaşma analizi sonucunda sıvılaşma 

indeksleri hesaplanarak lokasyonlar kendi aralarında derecelendirilcek 
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ve en düşük dereceden en yüksek dereceye kadar buradaki 

lokasyonları temsilen numuneler alınmıştır. Bu konu ilerleyen 

aşamalarda metot bölümünde detaylı bir şekilde verilmiştir. 

 

3.1.6.Yer altı suyu durumu 

 

Sıvılaşma potansiyeli olan alanları belirlemede, dikkat edilmesi 

gereken önemli parametrelerden birisi de, yer altı suyunun yüzeyden 

itibaren derinliğidir. Çalışma alanında yer altı suyu, durumuna 

gelince, yeraltı suyu yaz ve kış aylarında mevsimsel olarak 

değişmektedir. Açılan gözlem çukurlarından anlaşıldığına göre yaz 

aylarında 4 ila 4,5m, kış aylarında ise, 2 ila 2,5 m aralığında değiştiği 

gözlenmiştir. 

 

3.1.7. Çalışmada kullanılan sıvılaşma analizi yazılımı 
 

Bu çalışmada sıvılaşma analizlerinde Dünyada ve Türkiye’de yaygın 

olarak kullanılan Liq IT v.4.7.3 yazılımı kullanılmıştır 

[GeoLogismiki, 2006]. Bu yazılım ile araziden alınan CPT ve jeofizik 

sismik veriler üzerinde sıvılaşma analizleri yapılmıştır. 

 

3.1.8. Devirsel üç eksenli deney cihazı  
 

Devirsel üç eksenli deneyi ile ilgili literatür bilgilerine ikinci bölümde 

kapsamlı olarak değinilmiştir. Dolayısıyla burada tekrarlanmadan, 

kullanılan deney düzeneği kapsamlı olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Devirsel üç eksenli deney düzeneği bir çok yönden, geleneksel üç 
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eksenli basınç deney düzeneği ile benzer olmakla beraber kabul 

edilebilir bir devirsel üç eksenli deneyini yürütebilmek için bazı özel 

aksamlar da gereklidir [ASTM D 5311- 96]. ASTM-5311 standardına 

göre sağlanması gereken şartlar ve mevcut düzeneğin bunu sağlayıp 

sağlayamadığı aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Devirsel üç 

eksenli deney sistemi özellikle aşağıdaki amaçlar için 

uygulanmaktadır. Bunlar; 

➢ Zeminlerin sönümleme oranı ve kayma modülünü bulmak için 

uygulanır [ASTM D 5311-96], 

➢ Zeminlerin değişik parametrelere bağlı olarak deformasyonlarını 

bulmak için uygulanır [Wichtmann ve ark., 2006], 

➢ Zeminlerin deprem etkisi altında davranışını araştırmak için 

uygulanır [Wichtmann ve ark., 2006], 

➢ Zeminlerin sıvılaşma potansiyelini ve mukavemetini araştırmak 

amacıyla uygulanır [ASTM D 5311- 92]. 

 

Deney sistemi 

 

Sistemde zemin numunesine uygulanan çevre, düşey ve geri basınçlar 

aşamalı olarak regülatörlerle ayarlanabilmektedir. Ayrıca geri basınç 

sistemine yerleştirilmiş vakum regülatörü ve vakum saati numuneye 

uygulanacak vakum ayarlamasına imkan sağlamaktadır. Deney 

sırasında deney ünitesine bağlanmış elektronik algılayıcılarla 

deplasman ölçer, yük ölçer ve boşluk suyu, geri ve çevre basıncı 

ölçerlerden gelen elektrik sinyalleri, ölçüm ve kayıt birimi tarafından 

alınmakta, istenen ölçekde grafik haline dönüştürülebilme imakanını 
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vermektedir. Devirsel yükleme birimi, elektronik kontrol birimi, 

hidrolik yük bölümü ve yükleme çerçevesinden oluşmaktadır. 

Devirsel yük gerilme kontrollü olabildiği gibi deformasyon kontrollü 

olarak da uygulanabilmektedir. Deney sisteminin anolojisi Şekil 

3.2’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.1. Devirsel üç eksenli deney sisteminin analojisi 

 

Devirsel üç eksenli deney düzeneği 
 

Bu çalışmada devirsel üç eksenli deney düzeneği, Gazi Üniversitesi 

Araştırma Projeleri Müdürlüğünce desteklenen (Proje no. 07/2009-11) 

ve TDG Ltd. Şirketi tarafından geliştirilen 38 mm çap ve 76 mm 

yükseliğe sahip, kohezyonsuz zemin numunelerinin devirsel kayma 

mukavemeti, devirsel kayma mödülü ve sönümleme oranı, zeminlerin 

sıvılaşması, zemin parametrelerinin araştırılması amacıyla özel olarak 
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tasarlanmış hidrolik güç kontrollü, maksimum 500 kgf devirsel 

yükleme kapasiteli SBA-500L markalı test cihazı kullanılmıştır. 

Devirsel üç eksenli deney düzeneği; vakum pompası, üç eksenli 

gövdesi ve devirsel yük termin ünitesi, elektriksel ölçme ve kontrol 

ünitesi, veri kayıt sistemi ve hidrolik pompa birimlerinden 

oluşmaktadır. Devirsel üç eksenli deneyinin yapılması aşamasında, 

CO2 tüpü, terazi, sıkıştırma kalıbı, tokmak ve çelik cetvel gibi diğer 

yardımcı aparatlarda kullanılmıştır. Deney düzeneğini oluşturan 

birimler aşağıda verilmiştir (Resim 3.3). 

 

 

 
Resim 3.3. Proje kapsamında yaptırılan devirsel üç eksenli deney düzeneği 
 

Bu sistemde TDG Ltd. Şirketi tarafından geliştirilen TDGLAB–TRIAX 

Devirsel Üç Eksenli Test Makinası Kontrol ve Veri Toplama yazılımı 

kullanılmıştır ve aşağıdaki teknik özellikleri kapsamaktadır. Bunlar; 

➢ Aynı sistemde yük/pozisyon kontrol kanalları, 
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➢ Kapalı devre kontrol (PID), 

➢ Yük, pozisyon, boşluk suyu basıncı, hücre basıncı veri kaydı,  

➢ Servo hidrolik (elektromekanik) seçenekler (yükleme frekansına 

göre), 

➢ 80mm/2Hz’e kadar yükleme hızları, 

➢ Sinüzoidal yükleme seçeneği, 

➢ Sihirbazlara dayalı kolay kalibrasyon olanağı, 

➢ 2 seviyeli güvenlik önlemleri.  

 

3.2. Metot 

 

Bu çalışmada Saruhanlı ilçesi zeminlerinin sıvılaşma potansiyelinin 

araştırılması ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar iki aşamadan 

oluşmaktadır. Birinci aşamada sıvılaşma ön değerlendirme ve 

sıvılaşma analizi sonucu belirlenecek lokasyonlardan örselenmiş ve 

örselenmemiş numuneler alınacaktır. Bu numunelerin bulunduğu 

doğal zemin ortamın özellikleri (boşluk oranı, doğal birim hacim 

ağırlık, su muhtevası) bulunmuştur. 

 

İkinci aşamada alınacak numunelere arazi şartları referans alınarak 

ilerleyen bölümlerde bulunacak parametrelere göre laboratuvarda 

yeniden numune hazırlanarak devirsel üç eksenli deney yöntemiyle 

ilgili lokasyonların sıvılaşıp sıvılaşmadığı araştırılmıştır. Burada bu 

çalışmanın ana konusu Saruhanlı ilçesi sıvılaşma potansiyelinin arazi 

ve laboratuvar yöntemleriyle araştırılması olduğu için, hesaplarda 

kulanılmak üzere önce deprem parametrelerinin hesaplanması ile ilgili 

kullanılan yöntemler, arkasından sıvılaşma ön değerlendirme ölçütleri 
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verilmiştir. Bunun devamında sıvılaşma analizleri ile ilgili olarak ve 

çalışmada kullanılan sıvılaşma potansiyeli analiz yöntemleri 

verilmiştir. Devirsel üç eksenli deney uygulamak için gerekli 

parametrelerin hesap yöntemleri ilerleyen bölümlerde verilmiştir. 

 

3.2.1.  Deprem tasarım parametrelerinin hesaplanması 
 

Bu tez çalışmasının esas konusu Saruhanlı ilçesinin sıvılaşma riskinin 

araştırılması olduğundan dolayı sıvılaşma hesaplarını yapabilmek için 

öncelikli olarak bölgenin doğal arazi ve coğrafik şartlarının üreteceği 

temel deprem parametrelerinin hesaplanması gerekmektedir. Bunun 

için depreme dayalı iki temel parametre olan deprem büyüklüğü ve 

yatay deprem ivmesinin hesap metodu bu bölümün ilerleyen 

aşamasında verilmiştir. 

 

Saruhanlı (Manisa) ilçesinin deterministik yöntemle deprem 

risk analizi 

 

Depreme dayanıklı yapı ve tesislerin uygun şekilde tasarlanması için 

bu yapıların maruz kalacakları yer sarsıntısı düzeyinin hesaplanması 

gerekir. Bir bölgedeki deprem tehlikesini ve buna bağlı olarak da 

deprem riskini gösteren en önemli unsurlardan biri yer hareketi ivmesi 

olarak tanımlanan deprem etkisidir. Magnitüd bir depremin 

büyüklüğünü tanımlamak için geçerli bir ölçü olmakla birlikte bir 

bölgede deprem tehlikesinin belirlenmesinde ve o bölgede depreme 

dayanıklı yapıların projelendirilmesinde tek başına yeterli değildir. Bu 

nedenle Moment büyüklüğünde bir depremin R odak uzaklığında 
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yeryüzünün herhangi bir noktasında yaratacağı en büyük ivme 

değerini veren zemin hareketi azalım ilişkilerine gerek vardır. Bu tür 

çalışmalar deprem kaynağının incelenecek alana olan uzaklığına bağlı 

olduğu için ivme–uzaklık azalım ilişkisi olarak adlandırılırlar. 

Bölgedeki fayların tektonik yapısı ile ilgili olarak hava 

fotoğraflarındaki morfolojik görünümlerinin ve arazi gözlemlerinin 

sonucunda normal doğrultu atımlı oldukları anlaşılmıştır [Bircan ve 

ark., 1983]. Yerleşim çevresindeki aktif kırıklar çizgisel kaynak gibi 

düşünülerek, bu depremlerin çalışma alanında meydana getirecekleri 

pik ivmeler (PGA) [Ulusay ark., 2006]’in tarafından önerilen ve 

doğrultu atımlı faylar için geliştirilmiş olan azalım ilişkisi (azalım 

denklemi) kullanılarak çalışma alanında oluşturabileceği en büyük 

yatay yer ivmesi değerleri hesaplanmıştır. Bu amaçla; çalışma alanını 

etkileyebileceği düşünülen en yakın ve aktif sismik kaynağa (Harita 

3.11) dik çizilerek en kısa mesafe kilometre (km) cinsinden 

hesaplanır. Çalışma alanının da içinde bulunduğu belirlenen alan 

içerisinde en büyük magnitüdlü deprem veya alan üzerinde amaçlanan 

mühendislik hedefi için belirlenen tasarım (senaryo) depremi 

hesaplanır. 
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Harita 3.11. Çalışma sahası merkez olmak üzere 100 km’lik yarıçap içindeki aktif 

kırıklar ve çizgisel sismik kaynakların dağılımı [Şaroğlu ve ark., 
1992] 

 

Bu çalışmada deterministik yöntemin aşağıdaki avantajlarından ve 

olasılıksal (probabilistik) yöntemin dezavantajlarından dolayı 

deterministik yöntem kullanılmıştır. 

 

a) Olasılık yönteminin dezavantajları aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Veri tabanı dışına, poisson dağılımı ile izdüşüm yapılmak 

istendiğinde olasılıklar güvenli değildir [Krinitzsky ve ark., 

2006], 

➢ b çizgileri ile ilgili olarak önemli problemler mevcuttur. Deprem 

üreten fay mekanizmaları (1) yapışık kaymalı, (2) kontrollü 

kaymalı, (3) termo devirsel kayma şeklindedir. Yapışık kayma b 

çizgileri ile uyumludur. Özellikle kontrollü ve karekteristik 

depremlerin bulunduğu yerlerde kontrollü kayma b çizgisi ile 

uyumlu değildir, 

➢ Olasılık yönteminde pik hareketleri elde etmek için farklı 

kaynaklara ait depremlerin birleştirilme şekli, Poisson dağılımı 
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sonucunda günümüzde temsilci ivme kayıtları gerektiren ileri 

düzey devirsel analizlerde kullanılmayacak kadar kaba sonuçlar 

üretmektedir. İvme kayıtlarının birleşik depremleri değilde 

bireysel depremleri temsil etmesi gerekir [Krinitzsky ve ark., 

2006], 

➢ Paleosismik olayların uzaysal izdüşümü söz konusu değildir; 

zamandaki izdüşümleri de doğrusal bir tekdüzelik göstermez. Bu 

nedenle, b çizgilerini etkileyen eksikliklerin tamirinde güvenilir 

değildir [Krinitzsky ve ark., 2006], 

➢ Yöntemin kendine özgü problemlerine rağmen, karar almadaki 

gerekliliklerinden dolayı olasılıksal değerlere her zaman için 

ihtiyaç duyulmaktadır. Olasılık tahminleri, düzensiz ve belirsiz 

olan taşkın verileri için yüz yıllık baskın düzeylerini belirlemede 

de aynı şekilde kullanılmaktadır. Bu tahminler, değerlerin veri 

tabanına yakın olduğu yerlerde sigorta konusunda karar almada 

yararlı olabilir [Krinitzsky ve ark., 2006], 

➢ Olasılık haritaları, kritik olmayan yapıların söz konusu olduğu 

yerlerde yönetmeliklere ve önerilen prosedürlere girmiş 

olmalarından dolayı kullanılabilir [Krinitzsky ve ark., 2006], 

➢ Kritik olmayan yapılar ve işletme tabanlı depremler için, 

haritalardan elde edilen olasılıksal sismik hareketler kullanılabilir 

[Krinitzsky ve ark., 2006], 

➢ Daha önce de tartışıldığı gibi, sismik olasılık teorisinin b çizgisine 

bağımlılığı kavramsal anlamda bir defodur. Büyük depremler için, 

zamana bağımlı b çizgisi değerlendirmelerinde güvenilirliği 

tartışmalıdır [Krinitzsky ve ark., 2006], 
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➢ Olasılıksal sismik değerler kritik olmayan yapılar veya 

depremselliğin nispeten düşük olduğu (asismik) bölgelerdeki 

kritik yapılar için uygundur [Krinitzsky ve ark., 2006], 

➢ Risk analizleri öncelikler için yada göreceli saha 

değerlendirmelerinde gerekli olduğu zaman, sismik olarak hassas 

alanlardaki kritik yapılar için alana özgü olasılıksal çalışmalar 

yapılmalıdır. Kritik olmayan ve nispeten asismik olan diğer 

kategoriler için, yayınlanmış olasılıksal haritalar kullanılabilir 

[Krinitzsky ve ark., 2006]. 

 

b) Deterministik yöntemin dezavantajları aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Deterministik yöntemde “güvenilir” olması dışında, depremin ne 

kadar sıkılıkla olacağı belirlenmez. 

➢ Belirleyici depremin oluşma ihtimali, oluşacağı varsayılan yerde 

oluşma ihtimali, (belirli bir yapı veya tesisin faydalı ömrü gibi) 

sonlu bir zaman aralığında beklenebilecek sarsıntının düzeyi veya 

değişik adımlarda hesaplanacak olan yer hareketi karekteristikleri 

üzerindeki belirsizliklerin etkisi hakkında bir fikir vermemektedir 

[Kramer, 1996], 

 

c) Deterministik yöntemin avantajları aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Sismik bir bölgedeki kritik bir yapı için sahaya özgü bir çalışmada 

maksimum güvenilir depreme ait hareketleri elde etmek için 

deterministik analiz yapılmalıdır [Krinitzsky ve ark., 2006], 

➢ Deterministik deprem tehlike analizi, nükleer santral ve baraj gibi, 

yıkıldığı zaman çok büyük kayıpların meydana geleceği yapılara 
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uygulandığında, en kötü durum için yer hareketinin 

değerlendirilmesinde son derece pratik bir yöntemdir. 

➢ Deterministik yöntemler, herhangi bir olasılık vermeksizin tek bir 

faydan kaynaklanabilecek “maksimum güvenilir” yada “en kötü 

durum” depremini tahmin etme konusunda avantajlıdır [Allen ve 

ark., 2006], 

➢ Çalışılmamış bölgelerde kayma hızı ile ilgili verinin mevcut 

olmadığı yerlerde deterministik tehlike değerlendirmesi, deprem 

oluşum sıkılığı ya da fay kayma hızı gibi zamana bağımlı verileri 

gerektirmediği için avantajlıdır [Allen ve ark, 2006], 

➢ Deterministik yöntem bu günkü tektonik rejimde belli bir bölgede 

yada belli bir fayda oluşabilecek maksimum depremi ifade eden 

maksimum güvenilir depreminin belirlenmesi esasına dayanır 

[Allen ve ark., 1997; 2006]. 

 

Saruhanlı (Manisa) bölgesinin imar planına esas geoteknik çalışma 

kapsamında, çalışma alanı ve çevresinin depremselliğini, yukarıda 

bahsedilen avantajlarından dolayı deterministik yönteme göre deprem 

tehlike analizi yapılmıştır. Bunun için, bölgede, başlıca üç adet etkin 

fay zonunun bulunduğu saptanmıştır. Bunlar; 

➢ Gediz grabeni fay zonu uzunluğu 150 km, yerleşim merkezine 

uzaklığı 33 km, 

➢ Büyük Menderes fay zonu uzunluğu 200 km, yerleşim merkezine 

uzaklığı 100 km, 
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➢ Zeytin dağı-Bergama fay zonu uzunluğu 60 km, yerleşim 

merkezine uzaklığı, 39 km olarak Türkiye Diri Fay haritasından 

ölçülmüştür [Şaroğlu, 1992]. 

 

Bu fay zonları normal doğrultu atımlı çalışan faylardır ve bu çeşit fay 

zonlarında şiddetli deprem kaydı bulunmamaktadır. Olası bir 

depremde bu fay zonlarının 1/3’nün kırılacağı göz önüne alınmaktadır 

[Mark, 1977]. 

 

Bölgedeki fay zonlarının üreteceği deprem büyüklüğünün 
hesaplanması 

 

Buna göre tasarım depreminin moment büyüklüğü deterministik 

yönteme göre “yüzey kırığı uzunluğu ve deprem büyüklüğü ilişkisi”, 

Wells ve Coopersmith (1994)’in eşitliği (Eş. 3.1) kullanılarak 

aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 

M =4,86+1,32LogL        (3.1) 

 

Burada; 

M:moment büyüklüğü, L:fay uzunluğu (km) parametrelerini gösterir. 

 

Bölgedeki fay zonlarının üreteceği yatay deprem ivmesinin 

hesaplanması 
 

Yatay deprem ivmesi ise, literatürde farklı deprem atenasyon ilişkileri 

ile hesaplanabilmesi mümkün iken, bu çalışmada Türkiye’deki 

depremleri esas alan Ulusay ve ark. (2004)’ın Türkiye (fay zonları) 
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için geliştirilen azalım ilişkisi (Eşitlik 3.2) kullanılarak aşağıdaki 

eşitlikten hesaplanabilir. 

 

ePGA SSRM BAeW18,2
)9282,188427,73,33(0218,0 ++−=     (3.2) 

 

Burada; kaya için SA: 0, SB: 0, zeminler için SA: 1, SB: 0 alınır, 

yumuşak zeminler için için SA: 0, SB: 1 alınır, Re: yerleşim alanından 

ilgili fay zonuna en yakın dikey mesafe ve Mw: deprem büyüklüğüdür.  

 

3.2.2.  Sıvılaşma ön değerlendirme ölçütleri 

 

Sıvılaşma ön değerlendirme ölçütleri, direk sıvılaşma analizlerine 

başlamadan önce, verileri elemek ve tasnif etmek amacıyla ön 

değerlendirme yaparak sıvılaşma olgusunun mantıksal işlem 

süzgecinden geçirilerek, sıvılaşma hesaplarına başlama konusunda bir 

ön tahmin ortaya koyarak yol göstermektedir. Bu çalışmada literatürde 

yaygın olarak kullanılan ve CPT deneylerinde numune alınamadığı 

için CPT veriler üzerinde değerlendirmeye uygun olan ve zeminin 

temel yapısını baz alan Çin Ölçütleri, Rölatif sıkılık, Deprem 

magnitüdü ve maksimum uzaklık ölçütlerine göre ön değerlendirme 

yapılmasına yer verilmiştir. 

 

Çin ölçütleri  

 

Burada çalışma alanından alınan numunelerin sıvılaşıp 

sıvılaşmayacağının değerlendirilmesi amacıyla tane boyu, su içeriği ve 
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likit limit gibi zemin özelliklerini dikkate alan bir ölçüt önerilmiş 

olup, bu ölçüt “Çin Ölçütü”olarak adlandırılmaktadır [Wang, 1979]. 

Aşağıda verilen Çin ölçütlerinin her birini sağlayan ince taneli 

zeminlerin önemli ölçüde dayanım kaybına duyarlı olduğu ileri 

sürülmektedir. Bunlar; 

➢ 0,005mm’den daha ince partiküllerin zemindeki kuru ağırlıkça 

yüzdesi 15’den daha az olmalıdır (0,005 mm’den geçen yüzde < 

%15). 

➢ Likit limit değeri yüzde 35’den küçük olmalıdır (LL< %35). 

➢ Zeminin su muhtevası (w) likit limitin 0,9’undan daha büyük 

olmalıdır (w>0,9(LL)). 

 

Daha sonra, bu ölçütün önerilmesinden sonraki yıllarda Çin’de 

meydana gelen depremlerle ilgili gözlemlerden yararlanan Wang 

(1981), bu ölçütü modifiye ederek 2. Çin ölçütü adıyla önermiştir. Çin 

ölçütünün bu versiyonunda önceki versiyona üç koşul eklenmiş olup, 

tüm koşullar aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ Doğal su içeriği (w)≥0,9 LL, 

➢ Likitlik (sıvılık) indeksi (LI)≤ 0,75, 

➢ SPT darbe sayısı (N60)≤4, 

➢ Tek eksenli sıkışma dayanımı (qu)<50kPa, 

➢ Duyarlılık (hassasiyeti) (St) >4 (St =qu/qm: örselenmemiş örneğin 

tek eksenli sıkışma dayanımı, qm: aynı su içeriğinde yoğrulmuş 

örneğin tek eksenli sıkışma dayanımı). 
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İnce taneli zeminlerin bu ölçütlerin tümünü karşılamadığı durumlarda, 

zeminlerin genellikle sıvılaşmaya duyarlı olmadığı belirtilmiştir. 

Kohezyonlu zeminlerde sıvılaşma olmasa da, sismik sarsıntıdan dolayı 

önemli bir drenajsız kayma direnci kaybı olabilir [Kramer, 1996]. 

Çalışma alanından alınacak numuneler bu ölçütlere göre sıvılaşıp 

sıvılaşmadığı ilerleyen bölümlerde değerlendirilecektir. 

 

Deprem magnitüdü ve maksimum uzaklık ölçütü  

 

Bir alanda deprem aktivitesi tarihsel verilerden biliniyorsa, 

sıvılaşmaya uygun alanın maksimum genişliği öngörülen depremin 

büyüklüğünden direk olarak kestirilebilir. Pratik mühendislik 

çalışmalarında sıvılaşmanın etkileneceği mesafe tahmin 

edilebilmektedir. Çalışma alanı için odak uzaklığı (R) ile magnitüd 

arasında aşağıdaki ilişkiye dayanarak bir ön değerlendirme 

yapılabilmektedir (Eş. 3.3) [Kuribayashi ve Tatsuoka, 1975]  

 

Log R=0,77Mj⁻3,6              (3.3) 

 

Burada, 

R: deprem odağı uzaklığı ile sıvılaşma alanı arasınaki mesafe (km), 

Mj: Japon Metoroloji Ajansı’sının magnitüd ölçeği ile tanımlanan 

deprem magnitüdüdür. 

Burada, çalışma alanında bulunan fayların (Gediz Grabeni, Büyük 

Menderes ve Bergama Fay Zonu) inceleme alanını etkileyip 

etkilemeyeceği veya ne kadar etkileyeceği araştırılacaktır. 
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Rölatif sıkılık (Dr) ve boşluk oranı arasındaki ilişki 

 

Rölatif sıkılık (Dr), taneli zeminlerdeki oturma ve sıvılaşma riskinin 

belirlenmesindeki temel parametrelerden biridir. Başlangıç rölatif 

sıkılık değeri arttıkça titreşim sırasında oturma ve boşluk suyu 

basıncının azaldığı bilinmektedir. 

Sıkılık değerinin artmasıyla ön sıvılaşmaya ulaşmak için gerekli devir 

sayısının veya uygulanan kayma gerilmesinin artması gerekmektedir. 

Sıkı zeminler gevşeyerek, gevşek zeminlerde sıkışarak yenilir [Seed, 

1976]. 

 

Başlangıç rölatif sıkılığı yüksek olan zeminlerde, deformasyon ve 

boşluk suyu basıncı düşük olmakta, başlangıç rölatif sıkılığı düşük 

olan zeminlerde ise, daha büyük deformasyon ve boşluk suyu basıncı 

oluşmaktadır. Bu nedenle, başlangıç rölatif sıkılığı yüksek olan 

zeminlerde, sıvılaşma riski düşüktür. Rölatif sıkılığı %70’i geçen 

kumlarda sıvılaşmanın oluşmayacağı belirtilmektedir [Ishihara, 1980]. 

 

Burada çalışma alanından alınan numunelerin rölatif sıkılıkları ve 

sıvılaşma potansiyeli arasındaki ilişkileri Çizelge 3.1’deki değerlere 

göre karşılaştırılarak sıvılaşıp sıvılaşmayacağı araştırılmıştır. 
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Çizelge 3.1. Farklı ivme değerlerinde sıvılaşma riski taşıyan bölgelerdeki rölatif 
sıkılık değerleri [Seed ve Idriss, 1971] 

 

Maksimum 

Yer İvmesi 

Sıvılaşma 

Potansiyeli 

Yüksek 

Sıvılaşma 
Zemin Tipine 

ve Deprem 

Magnitüdüne 
Bağlıdır 

Sıvılaşma 
Potansiyeli 

Düşük 

0,10 g Dr < %33 %33< Dr < %54 Dr> % 54 

0,15 g Dr < %48 %48< Dr<%73 Dr> % 73 

0,20 g Dr < %60 %60< Dr<%85 Dr> % 85 

0,25 g Dr < %70 %70< Dr<%92 Dr> % 92 

 

3.2.3.  CPT verilerine göre sıvılaşma potansiyeli analiz 

yöntemleri 
 

Bu çalışmada CPT verileri kullanılarak, sıvılaşma potansiyeli 

analizleri yapılmıştır. Zeminlerin sıvılaşma dirençlerinin belirlenmesi, 

iki değişkenin hesaplanmasını veya tahmin edilmesini gerektirir, 

bunlar; 

➢ Zemin tabakasındaki sismik talebi ifade eden devirsel gerilme 

oranı (DGO), 

➢ Zeminin sıvılaşmaya karşı direncini gösteren devirsel direnç oranı 

(DDO). 

 

Zeminlerin sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörü Eş. 3.4’den 

belirlenebilmektedir. 

 

GK=
DGO

DDO
                (3.4) 
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Burada,  

GK sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörünı, DDO devirsel direnç 

oranını, DGO ise devirsel gerilme oranını ifade etmektedir. Güvenlik 

faktörünın 1’den küçük olması o bölgenin sıvılaşma riski taşıdığını, 

güvenlik faktörünın 1’den büyük olması ise o bölgenin sıvılaşma riski 

taşımadığını göstermektedir. 

 

Bu çalışmada LiqIT v. 4.7.3 Geologismiki (2006) yazılımı 

kullanılmıştır, bu yazılımda CPT verileri kullanılarak aşağıdaki 

yöntemlerle sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Bunlar; 

➢ Robertson ve Wride (1998), 

➢ Mod. Robertson ve wride (1998), 

➢ Boulanger ve Idriss (2004), 

➢ Juang (2006), 

➢ Moss ve ark. (006) deterministik, 

➢ Andrus ve Stokoe (1997-2000)’nin Vs’i esas alan yöntemi 

(jeofizik). 

 

Robertson ve Wride (1998)-Modifiye Robertson ve Write 

(1998) CPT verisini esas alan yöntemi 
 

Bu yöntemde CPT verileri kullanılmakta olup hesaplama aşamaları 

aşağıda verilmiştir. 

 

➢ Seed ve Idriss (1971) tarafından geliştirilen “basitleştirilmiş” 

yönteme göre devirsel gerilme oranının (DGO) hesaplanması 
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Bu yönteme göre deprem esnasında zemin tabakasında oluşacak 

devirsel gerilme oranı aşağıda verilen Eş.3.5’den hesaplanmaktadır 

[Seed ve Idriss, 1971]. 

 

r
g

a
DGO d

vo

vomaks

vo

av


















=










=







65,065,0              (3.5) 

 

Burada; 

amaks
=deprem tarafından oluşturulan ve yüzeyde etkiyen en büyük 

yatay yer ivmesi, 

 vo
 = toplam düşey gerilme (kN/m2), 

' VO
= efektif düşey gerilme (kN/m2), 

g       = yerçekimi ivmesi (m/s2), 

 ave   = ortalama devirsel gerilme dayanımı (kN/m2), 

rd    = gerilme azaltma katsayısı. 

 

Bu çalışmada kullanılan sıvılaşma analizi (liq IT 4.7.3) yazılımında 

tasarım açısından güvenli taraf da kalmak için, ortalama rd değerinin 

hesaplanmasında derinlik de dikkate alınarak, aşağıdaki eşitlikler 

kullanılmıştır [Liao ve Whitman, 1986]: 

 

rd = z00765,01− ,  mz 15,9              (3.6a) 

rd = 0267,0174,1 −  mzm 2315,9             (3.6b) 

 

Burada, z zemin yüzeyinden itibaren metre cinsinden derinliktir. 
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Eşitlik 3.6’dan hesaplanan ortalama rd  değerleri Seed ve Idriss (1971) 

tarafından önerilen değerlerin aralıkları ve ortalamalarıyla birlikte 

Şekil 3.3’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.2. Düz veya kısmen eğimli zemin yüzeylerinde gerilme 

azaltma katsayısının derinlikle değişimi [Seed ve Idriss, 

1971] 

 

➢ Robertson ve Wride (1998) yöntemiyle devirsel direnç oranının 
(DGO) hesaplanması 

 

Bu yöntem, zemin indeksinin iterasyon yoluyla bulunmasını içerir. Bu 

durum Robertson ve Wride yönteminin elle hesaplamalarda tercih 

edilmemesine neden olmaktadır. Temiz kumlar için aşağıdaki 

eşitlikler kullanılmaktadır [Robertson ve Wride, 1998]. 

 

DDO7.5 = 0,833 [(qc1)tk/1000] + 0,05  (qc1)tk<50 (3.7) 
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DDO7.5 = 93 [(qc1)tk/1000]3 0,08  50≤(qc1)tk>160      (3.8) 

 

Burada, (qc1)tk 100 kPa’lık üst tabaka yüküne göre düzeltilmiş temiz 

kumlarda konik penetrasyon direncini ifade etmektedir. 

 

Robertson ve Wride (1998) yönteminde, qc uç direnci üst tabaka yükü 

düzeltme katsayısı CQ kullanılarak aşağıdaki eşitliklerde olduğu gibi 

normalize edilir. 

 

Qc1 = CQ (qc/Pa)           (3.9) 

CQ = (Pa/σ’vo)
n           (3.10) 

 

Burada, 

CQ = konik penetrasyon direnci için üst tabaka yükü düzeltme 

katsayısı 

Pa = 100 kPa değerindeki referans gerilmesi 

n = zemin tipi ile değişiklik gösteren sabit 

qc = ölçülen uç direnç 

qc1 = üst tabaka yüküne göre düzeltilmiş birimsiz uç dirençtir. 

 

CQ, sığ derinliklerde düşük efektif gerilme nedeniyle büyük değerler 

alabilmesine rağmen, uygulamada 1,7’den büyük değerler dikkate 

alınmaz ve n sabiti, zeminin tane özelliklerine bağlı olarak 0,5 ila 1,0 

arasında değerler almaktadır [Youd ve ark., 2001]. 

 

CPT sürtünme oranı genellikle ince tane oranı ve zemin plastisitesinin 

artmasıyla artış gösterir. Sürtünme oranının bu özelliği sayesinde, 
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CPT verileri kullanılarak zeminin tipi ve ince tane oranı hakkında bir 

tahmin yapılabilir. Robertson ve Wride (1998) zemin tipini belirlemek 

için Şekil 3.4’deki eğri kullanılmaktadır. 2-7 nolu zemin tipleri 

arasındaki sınırlar, yaklaşık çemberlerle belirlenir ve bu zemin tipleri, 

zemin özelliklerinin qc1 ve DDO üzerindeki etkisini hesaplamak için 

kullanılırlar. 

 

 
 

Şekil 3.3. CPT verileriyle hazırlanan zemin tipi şeması, [Robertson, 1990] (AKO: 

aşırı konsolidasyon oranı) 
 

Zemin indeksi, Iz olarak ifade edilen bu çemberlerin yarıçapı aşağıdaki 

eşitliklerde verildiği şekilde hesaplanır. 

 

Iz =[(3,47–logQ)2+(1,22+logF)2]0,5            (3.11) 

Q =[(qc–σo)/Pa][Pa/σ’vo)
n]             (3.12) 

F =[fs/(qc-σvo)]x100(%)             (3.13) 
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Burada,  

Q =normalize edilmiş uç direnç, 

F =normalize edilmiş sürtünme oranıdır. 

 

Şekil 3.4’deki zemin tipi grafiği “n” sabiti 1,0 alınarak hazırlanmıştır. 

“n” sabitinin 1,0 değerini alması, killi bir zemin tipini ifade 

etmektedir. Temiz kumlarda n sabiti 0,5, silt ve siltli kumlarda da 0,5 

ila 1,0 arasında değerler almaktadır. Robertson ve Wride (1998), Iz’nin 

hesaplanması için aşağıdaki yöntemin uygulanmasını önermişlerdir. 

Yöntemdeki ilk adım, zemin tipinin, dolayısıyla “n” sabitinin 

belirlenmesidir. Bunun için “n” sabiti 1,0 kabul edilerek (kil türü 

zemin) birimsiz CPT uç direnci aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır 

(Eş. 3.14). 

 

Q =[(qc-σvo)/Pa][(Pa/σ’vo)
1,0]=[(qc-σvo)/σ′vo]            (3.14) 

 

Eğer n = 1,0 sabiti ile hesaplanan Iz değeri 2,6’dan büyükse, zemin kil 

sınıfına girer ve bu tür zemin sıvılaşma açısından risksizdir. Analiz 

yapılmasına gerek yoktur. 

 

Eğer hesaplanan Iz değeri 2,6’dan küçükse zemin ayrık taneli zemin 

sınıfına girer ve bu yüzden CQ ve Q değerleri, n sabiti 0,5 alınarak 

tekrar hesaplanmalıdır. Elde edilen yeni değerler, Eş. 3.14’de yerine 

konularak Iz tekrar hesaplanır. Eğer tekrar hesaplanan Iz değeri 

2,6’dan küçükse, zemin granüler yapıdadır ve n sabiti için yapılan 

tahmin doğrudur. Yok eğer tekrar hesaplanan Iz, 2,6’dan büyükse, 
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zemin siltli ve muhtemelen plastik yapıdadır. Bu durumda qc1 Eş. 

3.14’de n yerine 0,7 konularak Eş. 3.14 ile tekrar hesaplanmalıdır. 

 

Siltli kumlar için normalize edilmiş penetrasyon direnci (qc1), Eş. 3.15 

kullanılarak temiz kumlara uyumlu hale getirilmelidir. 

 

(qc1)tk = Kc .qc1                   (3.15) 

 

Burada, Kc zeminin granüler yapısını ifade eden düzeltme katsayısıdır 

ve Eş. 3.16a ve Eş. 3.16b kullanılarak bulunur [Robertson ve Wride, 

1998]. 

 

Kc = 0; Iz ≤ 1,64              (3.16a) 

Kc = -0,403.Iz
4+5,581. Iz

3-21,63. Iz
2+33,75. Iz-7,88, Iz >1,64 (3.16b) 

 

Eş. 3.16’dan yararlanılarak çizilen Kc eğrisi Şekil 3.5’de 

gösterilmiştir. Iz>2,6 değerlerinde eğri, noktalı çizgilerle 

gösterilmiştir. Bunun nedeni, o bölgede zeminin sıvılaşma riski 

taşımayacak kadar çok killi veya plastik olmasıdır. 

 

 
 

Şekil 3.4. CPT direncinin temiz kumlara uyarlanmasında zeminin granüler yapısı 
için kullanılan düzeltme katsayısı, [Robertson ve Wride, 1998] 
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Mod. Robertson ve Write Metodu (1998) ince tane 

düzeltmesinin hesaplanması 
 

Bu metod Robertson ve Wride (1998) metoduna, ilaveten ince tane 

düzeltmesinin yanında ince tane hesaplanmasını da 

gerçekleştirmesidir. İnce tane miktarı Eş. 3.17 ile hesaplanmaktadır. 

 

( ) fq
NC1 NcNc qq 11 +=                                                             (3.17) 

 

Burada, Ncq 1 =  Nccc qKK 1))1/(( − , 

KC ince tane içeriği fonksiyonudur, FC (%) aşağıdaki eşitliklerde 

verilmiştir. 

FC ≤ 5%               için     KC = 0           (3.18a) 

5 < FC <35%     için        KC = 0,026 (FC-5)         (3.18b) 

FC ≥35%               için    KC = 0,8                     (3.18c) 

 

Burada, FC ince tane oranı içeriği yüzdesidir. İnce tane oranı içeriği Iz 

Eş. 3.18d ile yakından ilişkilidir. 

 

FC= 1,75 Iz
3.25 -3,7                      (3.18d) 

 

Burada, Iz zeminin ince tane içeriğidir. 

 

Boulanger ve Idriss (2004) yöntemi 
 

Bu yöntemde CPT deney verileri kullanılmış ve hesaplama aşamaları 

aşağıda verilmiştir. 
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➢ Boulanger ve Idriss (2004) yöntemiyle devirsel gerilme oranının 

(D.G.O) hesaplanması  

 

Bu yöntemde depremin neden olacağı devirsel gerilme oranı aşağıda 

verilen eşitlikten (Eş. 3.19) hesaplanır. 

 

DGO=0,65 








g

amax KMSFrd

vo

vo



//










           (3.19) 

 

Burada, 

 vo  =düşey toplam gerilme (kPa), 

' VO
= düşey efektif gerilme (kPa), 

g    = yerçekim ivmesi (m/s2), 

rd   = gerilme azaltma katsyısı, 

MSF = Deprem büyüklüğü düzeltme katsayısı, 

K  = toplam derinlik basıncı düzeltme faktörü. 

 

Eş. 3.19’da moment büyüklüğü MW
=7,5 ve σ′vo=100 kPa değerlerine 

göre düzenlenmiştir. Burada rd, MSF, Kσ terimleri aşağıdaki şekilde 

tanımlanarak hesaplanmışlardır [Idriss ve Boulanger, 2004]. 

 

Ln (rd) =α+βM w                        (3.20) 

 

α =-1,012-1,126sin(5,133+z/11,73)      (3.21) 

 

β=0,106+0,118sin(5,142+z/11,28)                      (3.22) 

 



 

 

 

 119 

Burada, z derinlik (m), MW  depremin moment büyüklüğüdür, MSF 

moment büyüklüğü düzeltme faktörüdür ve aşağıda Eş.3.23’de 

verilmiştir. 

 

MSF=-0,058+6,9exp (Mw /4)≤1,8                               (3.23) 

 

Toplam derinlik düzeltme faktörü, Kσ devirsel gerilme oranı (DGO) 

Eş. 3.24 yardımıyla tanımlanmaktadır. 

 

Kσ=1- )/ln( avo PC    1,0                                (3.24) 

Burada, cC = 
− 264,0

1 )(27,83,37

1

ncq
0,3                     (3.24) 

 

➢ Boulanger ve Idriss (2004) yöntemi ile devirsel direnç oranının 

(DDO) hesaplanması  

 

Depremlerde kumlu zeminlerde, farklı derinliklerde sıvılaşmanın 

tetiklenmesine karşı devirsel direnç oranı (DDO) Eş. 3.26 ile bulunur. 

DDO= DDOα=1, 0=  K . aK                                (3.26) 

Burada, DDOα=1, α=0 zemin seviyesi şartlarında zeminin devirsel 

direnç oranıdır, K  zeminin statik kayma gerilmesi düzeltme 

faktörüdür, α statik yatay kayma gerilmesi oranıdır ( vs  = / , τs 

statik yatay kayma gerilmesidir). 
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Boulanger ve Idriss (2003) deneysel ve teorik çalışmaları sonucunda 

birleşik rölatif indeks parametresini ( R
) baz alarak CN, Kσ, ve Kα  

terimlerini yeniden düzenlemiştir. Buna ilaveten itme direnci 

düzeltmesi normalizasyonu yaklaşımı ile efektif basıncın devirsel 

direnç oranına etkisi alternatif bir metod olarak tanıtılmıştır. 

 

Devirsel direnç oranıyla ilgili olarak rölatif sıkılık genişleme indeksi 

(ξR), Boulanger (2003a), [Bolton, 1986]’nın çalışmasını baz alarak 

geliştirmiştir, ve ξR Eş. 3.27’de görülmektedir. 

 








 +
−

=

a

voo
R

P

K
Q

3

)21(
100ln

1




 (3.27) 

 

Burada, Q ampirik bir sabittir, Ko durağan haldeki yatay toprak 

basıncı katsayısıdır. Q tane şekline bağlı bir katsayıdır. Q kuartz ve 

fieldspar için yaklaşık 10 olarak alınır [Bolton, 1986]. DDO’u ξR’un 

tek fonksiyonu olduğu ifade edilmiştir [Boulanger, 2003b]. DDO- R
 

ilişkisi CPT’e bağlı sıvılaşma ilişkisinden rölatif sıkılığa bağlı olarak 

türetilmiş ve Eş. 3.27’de verilmiştir. Bu bağıntı devirsel direnç 

oranının aynı rölatif sıkılıkda araziden elde edilen değerinin, 

laboratuvarda hazırlanan numuneden farklı olduğundan dolayı 

geliştirilmiştir [Seed, 1979]. CPT verilerine göre (Konik Penetrasyon 

Testi) devirsel gerilme oranı (DDO) Boulanger ve Idriss (2004) 

tarafından yeniden gözden geçirilmiş ve Eş. 3.28’de verilmiştir. 

 



 

 

 

 121 

DDOα=1, 0= =exp 
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qq

qq
            (3.28) 

 

Burada, q
NC!

 bir atmosfer şartlarında düzeltilmiş CPT uç direncidir. 

 

Uç direncinin normalizasyonu 

 

CPT (konik penetrasyon testi) direnci σv
′ ve DR’e (rölatif sıkılık) 

bağlıdır. Uç direnci 1 atm düşey efektif basınca ve rölatif sıkılığa göre 

Eş. 3.29’daki gibi normalize edilmektedir. 

 

1cq = NC . cq  (3. 29) 

 

Burada, CN toplam düşey derinlik uç direnci düzeltme faktörü, 

Boulanger (2003b) tarafından teorik ve deneysel verilerin 

kullanılmasıyla yeniden değerlendirilerek uç direnç için Eş. 3.30 teklif 

edilmiştir. 

 

NC =
RD

v

aP
521,0784,0 −











 (3.30) 

 

Idriss ve Boulanger (2003) qC1N ve DR arasındaki ilişkiyi sıvılaşma 

amacıyla yeniden değerlendirerek ve bunu ifade etmek için aşağıdaki 

eşitlikleri önermiştir (Eş. 3.31 ve Eş. 3.32). 

 

Temiz kumlar için Eş. 3.31 önerilmiştir [Idriss ve Boulanger, 2003]. 
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RD = 0,47(
Ncq 1 )

264,0
-1,063                                                  3.31) 

 

Buradan CN’i hesaplamak için Eş. 3.32 önerilmiştir [Idriss ve 

Boulanger, 2003]. 

NC = 








v

aP

 1,338-0,249 ( Ncq 1 )
264,0

                                     (3.32) 

 

qC1N çin 254 rakamı maksimum kabul edilmek üzere sınırlandırılmıştır 

ve CN ise 1,7 olmak üzere sınırlandırılmıştır. 

Boulanger (2003b) uç direncinin birleşik rölatif indeks parametresi 

(ξR)’e muadiline ve 
a

v

P 

  =1 eşit olacak şekilde daha da ileri bir 

dereceye kadar normalize edilebileceğini Eş. 3.33 ile önermiştir. 

 

 Cq
c

=
1

 CN qC .            (3.33) 

 

Burada, Cξ normalizasyon faktörü, 1 atm muadilinde aynı Cξ değerini 

verecek şekilde rölatif sıkılık değişimini bularak Cξ bağıntısı 

türetilmiştir. Buda efektif basıncın 1 amosfer olduğu şartladaki kritik 

rölatif sıkılığın farkına, Eş. 3.34’de belirtildiği gibi karşılık 

gelmektedir [Boulanger, 2003b]. 
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       (3.34) 
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Çoğu durumlarda, Q ve Kα’un değerleri uygun bir mantık 

çerçevesinde 10 ve 45 olarak kabul edilmiş, Eş. 3.34 yeniden Eş. 

3.35’de basitleştirildiği şekliyle verilmiştir [Boulanger, 2003b]. 

 

171,0

 
ln85,5

1
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a

v

RCS

P

D


          (3.35) 

 

ΔDRCS’nın qC1’i nasıl etkilediği belirtilerek ξR’in türevi Eş. 3.36 ve Eş. 

3.37’de gösterildiği gibi elde edilmektedir [Boulanger, 2003b]. 
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09,2
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          (3.37) 

 

qC1N terimi burada 254’den küçük veya eşit olarak 

sınırlandırılmıştır[Boulanger, 2003b]. Cξ’ın sonuç grafiği şekil 3.6’de 

görülmektedir. Bu grafik yüksek efektif basınçlarda CN ile DR’nın 

arttığı gibi, σ′v/Pa> 1 şartlarında Cξ’nın DR ile arttığını göstermektedir. 

Yüksek rölatif sıkılıklarda C ’e benzer fakat düşük rölatif sıkılıklarda 

ciddi bir fark olmaktadır. Sıvılaşma değerlendirmelerinde 
a

v

P 

 
 oranı 

4’den küçüktür ve DR’den bağımsız CR’ın yer aldığı bireysel 

bağıntıların yeterli olacağı Eş. 3.38’de görülmektedir [Boulanger, 

2003b]. 
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2

ln85,5

36,1
23,1
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a

vo

P

C


            (3.38) 

 

 
 
Şekil 3.5. qC1N’ın düzenlenmesi için Cξ durum normalizasyon faktörü [Boulanger ve 

Idriss, 2004] 

 

Daha önce, Cξ’in yüksek efektif basınç altında kullanılabileceği 

tavsiye edilirken, 
a

v

P 

  ’in 4 den küçük olması durumunda bu ifadenin 

içerdiği hatanın minimum düzeyde olacağı ifade edilmektedir 

[Boulanger, 2003b]. 
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Devirsel direnç oranının (DDO) qc1ξ’i yardımıyla tahmin 

edilmesi 

 

DDO temiz kumlar için uç direncin normalleştirilmesi yapılarak elde 

edilir. DDO- ξR ilişkisi özgün olduğu ve ξR’i de qC1ξ’a bağıntılı olduğu 

için ve buna mukabil olarak DDO-qC1ξ’i özgün bir ilişkidir. Sonuç 

olarak temiz kumlar için DDO Eş. 3.28’nin tekrar düzenlenmesiyle 

Eş. 3.39’da görüldüğü gibi elde edilmiştir [Boulanger ve Idriss, 2004]. 

 

DDOα=1, α =0= exp 
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           3.39) 

 

Juang ve ark. (2006)’nın CPT verilerini esas alan yöntemi 

 

Bu yöntemde CPT verileri kullanılmış ve hesaplama aşamaları aşağıda 

verilmiştir. 

 

➢ Juang ve ark. (2006) yöntemiyle devirsel gerilme oranının (DGO) 

hesaplanması 

 

Bu yöntemde devirsel gerilme oranının (DGO) bulunması, Seed ve 

Idrıss (1971) tarafından geliştirilen devirsel gerilme oranı (DGO) 

hesaplama yöntemiyle aynısı olup, bu amaçla (Bkz. Eşitlik 3.5-Eş.3.6) 

kullanılmaktadır.  
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➢ Juang ve ark. (2006) yöntemi ile devirsel direnç oranının (DDO) 

bulunması 

 

Devirsel direnç oranı (DDO) oranı CPT verileri kullanılarak aşağıda 

Juang ve ark. (2006)’nın önerdiği Eş. 3.40’da verildiği gibi bulunur. 

DDO =exp ( )8,1

,1 )(000309.088.2 MNcq+−          (3.40) 

 

Burada, q
MNC ,1

 ince tane oranı etkisi için normalize edilmiş uç 

direncidir ).(
1,1

qKq
NCMNC

= ve aşağıda Eş. 3.41’de verilmiştir [Juang 

ve ark., 2006]. 

 

Ncq 1 = acN PqC /.             (3.41) 

 

CN ve α kat sayıları Eş. 3.46 ve Eş. 3.42’de görüldüğü gibi 

hesaplanmaktadır [Juang ve ark., 2006]. 

 

7,1






 
=




a

v
N

P
C

           (3.42) 

 
264,0

1 )(249,0338,1 Ncq−=           (3.43) 

 

Burada, Pa atmosfer basıncıdır (kPa) ve σ′v ilgili derinlikde efektif 

basınçdır. Bu metod ve Robertson ve Wride (1998) metodu asındaki 

fark çok küçük olduğu için Boulanger ve İdriss (2004) tarafından 

önerilen normalize edilmiş uç direnci qC1N kullanılmaktadır. Düzeltme 

faktörü “K” aşağıdaki Eş. 3.44-3.46 yardımıyla bulunur [Juang ve 

ark., 2006]. 
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IC < 1,64  için K =1                (3.44) 

1,64 ≤ IC ≤2,38 için K =1+80,06 (IC- 1,64) ( ) 2194,1

1

−
Ncq   (3.45) 

IC > 2,38  için K =1+59,24 ( ) 2194,1

1

−
Ncq              (3.46) 

 

Burada, IC ve qC1N terimleri boyutsuzdur. IC terimi zemin tipi 

indeksidir ve Eş. 3.47’de belirtilmiştir [Juang ve ark., 2006]. 

 

( )  5,0
2

10

2

110 )22,1loglog47,3 ++−= FqI Ncc                        
(3.47)

 
 

Burada, “F” normalize edilmiş sürtünme oranıdır ve Eş. 3.48 de 

belirtilmiştir [Lunne ve ark., 1997]. 

 

F= %100*)/ vcs qf −                (3.48) 

 

Burada, fs çeper sürtünmesidir (kPa), qC 
=koni uç direncidir (kPa), 

σV=ilgili derinlikdeki toplam zemin bacıncıdır (kPa); ve 

q
NC1

=normalleştirilmiş uç direncidir. 

 

Moss ve ark. (2006) deterministik metodunun CPT verilerini 

esas alan yöntemi 
 

Moss ve ark. (2006) deterministik motoduna göre sıvılaşma 

parametreleri aşağıda verilmiştir. 

 

➢ Moss ve ark. (2006) deterministik metodu ile devirsel gerilme 

oranının (DGO) hesaplanması 
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Devirsel gerilme oranı (DGO) Seed ve Idriss [1971] tarafından 

önerilen eşitlik kullanılımaktadır (Bkz. Eşitlik 3.5-Eş.3.6). Ancak 

Moss ve ark. (2006) deterministik yönteme göre ortalama bir değer 

olarak kabul edilmiş ve düzenlenmek amacıyla Eş. 3.49 önerilmiştir. 

 

(DGO)Ortalama = 
v

ava



  = 0,65 d

v

v r
g

a





max       (3.49) 

 

Bu çalışmada DGO’ı ortalama bir değer olarak kabul edilerek Eş. 3.49 

yeniden yazılarak Eş. 3.50’de yeniden düzenlenmiştir. DGO’nun 

değişimi, değişim katsayısı kullanılarak Eş. 3.51 ile hesaplanmaktadır. 

 

Burada, δ normalize edilmiş standard sapmadır ve ortalama değer 

standard sapmaya bölünerek bulunur. Eş. 3.50 ve Eş. 3.51’i Eş. 

3.49’ün birinci derece Taylor serisi kullanılarak ve başdaki 2 terim 

işin içine dahil edilerek, ortalama nokta üzerinden türetilmiştir. 

 

CSR   0,65 
rd

v

va

g











max      (3.50)  

maksaCSR

22     + 
v 2  + 

v 2  ‾ 2.
vvv    ..                   (3.51) 

 

Burada, 

Eş. 3.51 DGO’nın sapma katsayısını gösterir, bağımlı değişken olan 

maksimum yatay deprem ivmesi (amax) toplam ve efektif düşey basıncı 

(σv ve σv
′), doğrusal olmayan kayma azaltma faktörü (rd) sapma 

katsayısıdır. 
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CPT uç direncinin normalizasyonu 

 

Etkili efektif basınç CPT (konik penetrasyon testi) ölçümlerini etkiler 

[Olsen ve Mitchell, 1995]. Bu sonuç 1 atmosfer koşullarında belirli bir 

derinlikde ölçülen ve normalize edilen düşey efektif basıncı 

açıklamaktadır. Önerilen CPT normalizasyon grafiği şekil 3.7’de 

görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.6. CPT normalizasyon üstel grafiği [Moss ve ark., 2006] 

 

Bu eğriler kendi karşılığındaki üstel narmalizasyonu ile 

etiketlenmiştir. Tekrarlanan üstel normalizasyon prosedürü olarak Eş. 

3.53 bu grafiğin yerine alternatif olarak kullanılabilir. Uç ve çeper 

direnci S=C kabul edilerek normalize edilebilir. Şekil 3.7 üstel 

normalizasyonu, uç ve çeper sürtünmesinin bir fonksiyonu olarak 



 

 
130 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

gösterir. Bu grafikler belirli bir derinlikdeki uç direnci normalize 

etmek için kullanılır ve Eş. 3.52 ve Eş. 3.53’de verilmiştir [Moss ve 

ark., 2006]. 

 

cqc qCq .11
=        (3.52) 

 

Burada, Cq=









 v

a

C

P
'

    (3.53) 

 

Burada, q C,1 
= normalize edilmiş uç direnci (MPa), Cq = uç 

normalizasyon faktörü; qC 
=ham uç direnci (MPa); Pa= referans 

basınç (1 atm= 101.325 kPa= 1.033 kg/cm2 =14.696 psi=1.058 ft2), σV
′
 

= efektif derinlik basıncı (Pa); ve C =üstel normalleşme. Eş. 3.53’de, 

Cq ise 1,7 değerini geçmemelidir. Pratikde, normalizasyon üssü(C), 

genellikle 0,5 alınır [Liao ve Whitman, 1986]. Bu 0,5 değeri çeşitli 

zeminler ve derinlikler için ortalama bir değerdir ve kalıtımsal 

değişkenler dikkate alınmaz. 

 

Bu değişkenin dahil edilmesi durumunda ve önerilen normalizasyon 

prosedürü kullanılarak sıvılaşma başlangıcını tetikleyici eğriler ile 

sonuçlanan daha iyi bir olasılıksal çalışma elde edilebilir. Hesaplama 

amacıyla normalizasyon üstel eğrileri Şekil 3.7’daki gibi Eş. 3.54 

kullanılarak hesaplanabilir. 
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=         (3.54) 
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Burada; 
2

.11

x

cqxf = ; f2 =- (y1. qc
y2 +y3 ); f3 =abs[log (10+qc )]

z ; x1 

=0,78; x2 =-0,33; y1 =-0,32; y2 =-0,35; y3 =0,49; z1 =1,21; C= uç 

normalizasyon üssü; qc= ham uç direnci (MPa); Rf
 
= sürtünme basıncı 

oranı (çeper direncinin uç direncine oranı, fs/qc, yüzde); ve f1, f2, f3, x1, 

x2, y1, y2, y3, ve z1=eşitliğin parametreleri, uç direnci normalize etmek 

için iteratif prosedür gereklidir. 

 

Düzeltilmiş ağırlık faktörü (DWFW) 

 

DGO’i belirli bir zaman aralığında düzeltmek yada ortalama bir değer 

elde etmek için büyüklük düzeltme ağırlıklı bir faktör kullanılarak Eş. 

3.55 elde edilir. 

 

DWF

DGO
DGODGO

M

M

M

W

W

W
==

= 5,7

*        (3.55) 

 

Zaman ağırlıklı faktör biraz çelişkilidir, farklı yaklaşımlar kullanlarak 

(laboratuvar ve arazi) bir çok araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu 

sonuçlar önceki yayınlanan çalışmalarla alt sınırı Youd ve ark. 

(2001)’in sonuçlarıyla iyi bir uygunluk içindedir ve Idriss (1999), Liu 

ve ark. (2001)’in laboratuvar çalışmalarıyla tutarlılık içindedir. 

 

Mevcut CPT (konik penetrasyon testi) çalışmaları benzer bir şekilde 

geniş bir büyüklük yelpazesi doğruluğu hassasiyetinden yoksundur, bu 

yüzden Çetin ve ark. (2004)’ün ağırlıklı büyüklük düzeltme faktörü ile 

düzeltilmesi tavsiye edilmektedir. Önerilen ağırlıklı düzeltme faktörü 

Eş. 3.56’da verilmiştir. 
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43,1
.84.17

−=
W

M
M

DWF        (3.56) 

 

Burada; 

Eş. 3.60 M W =5,5 8,5 şartlarında geçerlidir. 

 

CPT (Konik Penetrasyon Testi) tabanlı sıvılaşma tetikleyici 

düzeltme faktörü 

 

Yeni bağıntı şekil 3.10 da gösterilmiştir. Sıvılaşma olasılığının (PL=5, 

20, 50, 80, ve 95%) üniform devirsel gerilme oranının (DGO) ve 

düzeltilmiş CPT uç direncinin (qc, 1, mod) bir fonksiyonu olarak eğriler 

gösterilmiştir (Şekil 3.8). Bu şekil, eşdeğer üniform DGO’i ağırlıklı 

büyüklük faktörünün sonucuna göre belirli bir zaman için 

düzeltilmektedir. 

 

Dolu noktalar, sıvılaşmayı tetikleyen bireysel olasılık dağılımının 

merkezini ifade etmektedir, boş daireler aynı şekilde sıvılaşmayan 

durumları ifade etmektedir. Bu dağılımlar her bir arazi verilerini 

sayısallaştırır. Yatay eksen ince tane oranı ve çeper sürtünmesi etkisi 

için normalize edilmiş CPT uç direncinin (qc, 1) düzeltilmesini 

göstermektedir. Artırılmış sürtünme oranıyla elde edilen sistematik 

sıvılaşmayı açıklamak için qc, 1 değeri Eş. 3.57’de verilmiştir. 
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Şekil 3.7. MW
 
= 7.5, σv

′=1 atm şartlarında üniform düzeltilmiş (ince tane oranı) 
uç direncine (qc,1,mod) ve DGO’na tekabül eden sıvılaşma tetikleme 

olasılığının bir fonksiyonu olarak 5, 20, 50, 80 ve 95% eğrileri 
[Moss ve ark., 2006] 

 

Kapalı daireler sıvılaşan ve boş daireler sıvılaşmayan arazi 

durumlarını gösterir [Moss ve ark., 2006]. 

 

ccc qqq += 1,mod,1,                                                                      (3.57) 

 

Burada; 

Δqc=x1.ln (DGO)+x2; x1=0,38 (Rf)-0,19 ve x2 =1,46 (Rf)-0,73; Eş. 

3.61’de qc, 1 (MPa), Rf %, Δqc’nin sınırları Rf=0,5-5,0 arasındadır. 

Burada Δqc =0 olduğu zaman Rf =5,0’de maksimum noktasına ulaşır, 

Rf >0,5 durumunda başka veri olmaz. Bu ince tane düzeltmesi 
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sıvılaşma veri tabanından elde edilir ve DGO’nın bir fonksiyonu 

olarak düzeltilmiş çeper sürtünmesi oranının sıvılaşabilirlik değişimini 

temsil eder.  

 

Alternatif olarak yeni bir deterministik düzeltme yaklaşımı Şekil 

3.9’da gösterilmiştir. Bu durumda eğriler PL=15% olarak ortalama 3 

değişik Δqc için tam kapsamlı elde edilebilir dağılım eğrileri 

gösterilmiştir. Aynı zamanda bu eğriler eşit çeper sürtünme (Rf) 

oranını da temsil etmektedir. 

 

 
 
Şekil 3.8. Önerilen deterministik başlangıç düzeltmesi [Moss ve ark., 2006]  

 

Şekil 3.9 ince tane başlangıç düzeltmesi eğrileridir, PL=15% için 

gösterilmiştir. Daireler (kapalı ve açık) temiz kumları gösterir. Rf ≤ 

0,5% ve kara olanlar (kapalı ve açık) daha yükek inceliğe sahip 
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zeminleri gösterir ve (Rf > 0,5%), MW =7,5; σ′ =1 atm şartlarında 

geçerlidir. 

 

➢ Moss ve ark. (2006) deterministik metodu ile devirsel direnç 

oranının (DDO) bulunması 

 

Moss ve ark. (2006) deterministik metoda göre zeminlerin tepki 

direncini karekterize eden devirsel direnç oranı (DDO) aşağıda 

(Eş.3.58) verilmiştir. 

 

DDO=exp

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 










 +−−++++ −

177,7

)(.632.1923.20ln.002.0ln.848.0.850.01.001.0.110.0 1

1,

045.1

1, LvWfffcc PMRcRcRqq    (3.58) 

 

Burada, Ф–1 (PL)=toplam normal fonksiyon dağılımı, [Ф (PL), 

“NORMDIST(PL), 0, 1, TRUE)” kullanılarak hesaplanabilir ve toplam 

normal fonksiyon dağılımı, Ф–1 (PL), “NORMİN (PL, 0, 1)” ] 

kullanılarak hesaplanabilir. 

 

Eş. 3.62 (DDOMw) büyüklüğü için girdi üretir, diğer yandan Şekil 3.13 

ve Şekil 3.14, MW 7,5 (DDO*) ortalama büyüklüğü için sonuç verir. 

Normalize edilmiş (qc,1) 
uç direnci ve normalizasyon üssü (C) limit 

durum fonksiyonuna dahil edilir. DDO için 0,4 değerlerine sahip 

eğrilerinin üst kısmı daha önceki çalışmalarda yeterince 

sınırlandırılmamıştır. Bu yüksek DDO için sıvılaşma düzeltme 

bölgeleri çelişki oluşturmaktadır. Bazı araştırmacılar bu eğrilerin 
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düşey bir asimtota yaklaştığına ve bu noktadan sonra artık sıvılaşma 

olmayacağına inanmaktadırlar [Moss ve ark., 2006]. Böyle olmakla 

beraber Seed (1979)’a göre çok sıkı granular malzemeler bile, gerilme 

(potansiyel) enerjisinin çok kısıtlı olmasına rağmen başlangıç 

sıvılaşmasını oluşturacak devirsel kayma gerilmesi esnasında 

büzülürler. Moss ve ark. (2006) çalışmalarında Çetin ve ark. 

(2004)’ün geliştirdiği düzgün doğrusal olarak artmayan kayma 

gerilmesi azaltma faktörü (rd) ve ağırlıklı moment düzeltme faktörü 

(MSF) terimlerinin kullanmısını tavsiye etmektedirler (Eş. 3.59a, Eş. 

3.59b). 
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e
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r         (3.59a) 

 

MSF -1.43

w )(17,84 M=         (3.59b) 

 

Burada, 

rd yüzeyden kritik tabaka derinliği ortasına olan mesafedir (m), MW 

moment magnitüdür (boyutsuzdur), amaks yatay deprem ivmesidir 

(g/cm2). 
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3.2.4. Sismik verilere göre sıvılaşma analizi 

 

Bu çalışmada ayrıca jeofizik sismik veriler de kullanılmıştır. Zeminin 

sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörünın hesaplanmasında izlenecek 

aşamalar aşağıda verilmiştir. 

 

➢ Andrus ve Stokoe (1997-2000)’nin Vs’i esas alan yöntemine göre 

devirsel gerilme oranının (DGO) bulunması 

 

Bu yöntemde devirsel gerilme oranının (DGO) bulunması, Seed ve 

Idrıss (1971) devirsel gerilme oranı (DGO) hesaplama yöntemiyle 

aynısı olup, bu amaçla (Bkz. Eşitlik 3.5-Eş.3.6) kullanılmaktadır. 

 

➢ Andrus ve Stokoe (1997-2000) yöntemiyle devirsel direnç oranın 

(DDO) buluması 

 

Bu aşamada öncelikle, düşey gerilmeye göre kayma dalgası hızı için 

üst tabaka yükü düzeltmesinde CPT’e oldukça benzer şekilde, 

düzeltilmiş S-dalga hızı (Vs1), aşağıdaki eşitlikten hesaplanmaktadır 

(Eş. 3.60), [Robertson ve ark., 1992]. 

 

CVV VSS .1=                     (3.60) 

 

Burada, 

V S1 = düzeltilmiş kayma dalgası hızı (üst tabaka yüküne göre), 

CV   = üst tabaka yükü düzeltme katsayısı, 
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V S  = arazide ölçülen kayma dalgası hızıdır, 

CV  = (100/σ′vo)
0,25’e eşittir. Burada; σ′vo düşey efektif gerilmedir. 

 

Burada 7,5 büyüklüğündeki bir deprem için DDO (DDO7,5) 

yukarıdaki eşitlikten (Eş.3.60) hesaplanan Vs1 değeri kullanılarak 

aşağıdaki eşitlikten (Eş. 3.61) belirlenmektedir. Bu eşitlik, 7,5 

büyüklüğündeki bir depreme göre değişik oranlarda ince tane içeren, 

çimentolaşmış halosen yaşlı çökeller için önerilmiştir. 

 

( ) )]/1())/1[(8,2100/22,0 1111

2

5,7 VVVVDDO SSSS −−+=            (3.61) 

 

Burada, 

V S1 : dalga hızı açısından sıvılaşmanın meydana geldiği üst sınır 

değeri olup, ince tane oranı (İTO) ≤ %5 ve %35 arasındaki zeminler 

için doğrusal olarak 215 ile 200 m/sn arasında değişmektedir. Bu 

husus dikkate alınarak Vs1, ince tane oranına göre belirtilen bu 

değişim aralığından belirlenir. 

 

3.2.5. Sıvılaşma etkilerinin değerlendirilmesi  
 

Sıvılaşma analizlerinden bulunan güvenlik kat sayıları sıvılaşma 

potansiyelinin bulunmasında tek başına yeterli değildir, bunun nedeni 

sıvılaşmayan tabakların arasında sıvılaşan tabakaların olması 

durumunda ve yüzeye yansımıyorsa. sıvılaşmaya hiç bir katkısı 

olmayacaktır. Sıvılaşma hassasiyeti ayrıca farklı zemin 

formasyonlarının kalınlığına ve yüzeyden olan derinliklerine de 
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bağlıdır. Her hangi bir derinlikteki bir zemin seviyesinin sıvılaşmaya 

karşı direncinin belirlenebilmesi için hesaplanan güvenlik faktörü, o 

seviyede sıvılaşmanın beklenebilirliği hakkında bir değerlendirmenin 

yapılmasında yeterli olmakla birlikte, geniş alanlara ve sıvılaşmanın 

etkilerine yönelik değerlendirmelerde ve aynı istifte sıvılaşabilir 

nitelikteki tüm zemin seviyelerinin ortak etkisinin yorumunda tek 

başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, hesaplanan güvenlik 

katsayıları da dikkate alınarak hesaplanan ve sıvılaşmanın yayılımı ile 

etkileri hakkında değerlendirme yapılmasında, ayrıca sıvılaşmaya 

duyarlı alanların ayırt edilmesi amacıyla sıvılaşma potansiyeli ile ilgili 

haritaların hazırlanmasında yararlanabilecek bazı parametrelerin 

tayinine yönelik yöntemler kullanılmaktadır. Burada bahsedilen 

nedenlerden dolayı lokasyon bazında değerlendirmelerde 

bulanabilmek için, bulunan güvenlik katsayıları aşağıdaki yöntemler 

kullanılarak sıvılaşma indekslerine dönüştürülmüştür. Bunlar; 

➢ Iwasaki ve ark. (1982) sıvılaşma potansiyeli indeksi, 

➢ Sönmez (2003) sıvılaşma potansiyeli indeksi, 

➢ Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) sıvılaşma şiddeti indeksi, 

➢ Sönmez ve ark. (2008) yüzeyde sıvılaşmadan kaynaklanan zemin 

hasarlarının tahminiyle ilgili kapak zemini etkisi yöntemi. 

 

Burada bahsedilen sıvılaşma indeksi hesaplama yöntemleri aşağıda 

verilmiştir. 
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Iwasaki ve ark. (1982) sıvılaşma potansiyeli indeksi yöntemi 

 

Güvenlik faktörü, geniş alanlar için göreceli bir değerlendirme 

yapılmasına ve sıvılaşma potansiyeli açısından sıvılaşma haritalarının 

hazırlanmasına doğrudan imkan vermemektedir. Bu durum göz 

önünde bulundurularak, Iwasaki ve ark. (1982) tarafından güvenlik 

faktörünı da içerecek şekilde “sıvılaşma potansiyeli indeksi” adı 

verilen bir parametre önerilmiştir. Iwasaki ve ark. (1982) sıvılaşma 

indeksinin hesaplanması için aşağıdaki eşitlikileri (Eş. 3.62 ve Eş. 

3.63a-Eş. 3.63d) önermiştir.  

 

=
20

0

)()( dzzWzFLI                         (3.62) 

FL<1,0 için; F(z)=1-FL                      (3.63a) 

FL>1,0 için; F(z)=0                       (3.63b) 

z<20 için; W(z)=10-0,5z                       (3.63c) 

z>20 için; W(z)=0                       (3.63d) 

 

Burada,  

LI = sıvılaşma indeksi, 

z = yüzeyden zemin tabakasının orta noktasına olan derinlik (m),  

FL= Sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörüdır. 

Zeminlerin sıvılaşma potansiyelini derecelendirmek için Iwasaki ve 

ark. (1982)’e göre hesaplanan sıvılaşma indeksleri Çizelge 3.2’deki 

gibi sınıflandırılmaktadır. 
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Çizelge 3.2. Sıvılaşma potansiyeli indeksine (LI) göre sıvılaşma riski dereceleri 

[Iwasaki ve ark., 1982] 

 

Sıvılaşma İndeksi (LI) Sıvılaşma Potansiyeli 

0 Çok az 

0<LI<5 Az 

5<LI<15 Yüksek 

15>LI Çok yüksek 

 

Burada, çalışma alanından alınacak verilerin bu yönteme göre 

sıvılaşma indeksleri bulunacak ve Çizelge 3.2 ile karşılaştırılarak 

lokasyonların sıvılaşma potansiyeli değerlendirilecektir. 

 

Sönmez (2003) sıvılaşma potansiyeli indeksi yöntemi 
 

Iwasaki ve ark. (1982) yönteminde orta dereceli sıvılaşma potansiyeli 

olmadığından, Sönmez (2003) tarafından orta dereceli sıvılaşma 

potansiyelini tamamlayacak şekilde modifiye edilmiş ve aşağıdaki 

eşitlikler (Eş. 3.64, Eş. 3.64a-Eş. 3.64c ve Eş. 3.65a, Eş. 3.65b) ile 

sınıflandırma çizelgesi önerilmiştir (Çizelge 3.3). 

 

( ) dzzWZPLI L )(
20

0

=             (3.64) 

FL>1,2 için;   F(z) =0         (3.64a) 

1,2>FL>0,95 için;  F(z) =2.106.e-18,427.GF        (3.64b) 

FL<0,95 için;   F(z) =1-FL                   (3.64c) 

Z<20  için  W(z) =10–0,5z                  (3.65a) 

Z>0  için  W(=0                    (3.65b) 
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Çizelge 3.3. Sıvılaşma potansiyeli indeksine (LI) göre sıvılaşma riski dereceleri 

[Sönmez, 2003] 

 

Sıvılaşma İndeksi (LI) Sıvılaşma Potansiyeli 

0 Sıvılaşma beklenmez (GF > 1.2 ölçütüne 

göre) 

2 < LI ≤ 2 Az 

2 < LI ≤ 5 Orta 

5 < LI ≤ 15 Yüksek 

15 > LI Çok yüksek 

 

Bu sınıflandırma sırasında kullanılan güvenlik sayısının 1,2 değerini 

aşması durumunda zeminin sıvılaşmayacağı öngörülmüş, ancak bu 

değerin tartışmaya açık olduğu ve ileride yapılacak çalışmalar ile 

değiştirilebileceği belirtilmiştir [Sönmez, 2003]. Burada, çalışma 

alanından alınacak olan numunelerin sıvılaşma indeksleri bulunacak 

ve Çizelge 3.3 ile karşılaştırılarak sıvılaşma potansiyeli 

değerlendirilecektir. 

 

Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) sıvılaşma şiddeti indeksi 

yöntemi 
 

Sıvılaşma potansiyeli indeksine göre Iwasaki (1982)’nin snıflandırma 

çizelgesine (Çizelge 3.2’de verilen risk derecelerine) bakıldığında, bu 

sınıflandırmanın dört risk derecesini içerdiği ve bunlar arasında 

“sıvılaşmaya karşı duyarlı olmayan-sıvılaşmayan” ve “orta derecede 

duyarlı” gibi iki katagori yer almamaktadır. Bu indeksle ilgili söz 

konusu bu sınıflandırma dikkate alınarak sıvılaşma indeksi (LI) 
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sınıflandırması Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) tarafından modifiye 

edilmiştir. Bu sıvılaşma hesaplarındaki tartışmalardan dolayı 

(GK=1,2) Sönmez (2003) çalışmasında bu konunun ileride 

araştırılmasını belirterek, Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) çalışmasında 

Chen ve Juang (2000) ve Juang (2003) çalışmalarının baz alındığı 

aşağıdaki yöntemi önermişlerdir. 

 

Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) tarafından, aşağıdaki eşitlikler (Eş. 

3.66, Eş. 3.66a, Eş. 3.66b, Eş. 3.67a ve Eş. 3.67b) ve sınıflandırma 

çizelgesi önerilmiştir (Çizelge 3.4). 

 

dzWzPLI zL )()(
20

0

=             (3.66) 

FL ≤1,411 için;  
5,4)96,0/(1

1

L

L
F

P
+

=       (3.66a) 

FL >1,411 için;   PL = 0                  (3.66b) 

z<20 m için;    W(z) =10–0,5z      (3.67a) 

z>20 m için;    W(z) =0                 (3.67b) 

 

Burada, 

LI =sıvılaşma şiddeti sınıflandırması, 

z= zemin tabakasının orta noktasının yüzeyden derinliği. 
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Çizelge 3.4. Sıvılaşma şiddeti indeksi (LS) sınıflaması [Sönmez ve Gökçeoğlu, 
2005] 

 

Sıvılaşma İndeksi (LS) Sıvılaşma Potansiyeli 

0 Sıvılaşma beklenmez 

2 < LS ≤ 15 Çok az 

15 < LS ≤ 35 Az 

35 < LS ≤ 65 Orta 

65 < LS ≤ 85 Yüksek 

85 < LS ≤ 100 Çok yüksek 

 

Burada, araziden alınan numunelerin bu yönteme göre sıvılaşma 

şiddeti indeksleri bulunacak ve Çizelge 3.4 ile karşılaştırılarak 

lokasyonların sıvılaşma potansiyeli değerlendirilecektir. 

 

Sönmez ve ark. (2008) yüzeyde sıvılaşmadan kaynaklanan 

zemin hasarlarının tahminiyle ilgili kapak zemini etkisi 

yöntemi 

 

Depremler esnasında zeminlerde gelişen yüksek boşluk suyu 

basınçları, suyun yüzeye doğru hareketiyle azalma eğilimi 

göstermekte ve hidrolik eğim kritik bir değere ulaşınca kum taneleri 

zemindeki çatlak, fisür ve kanallar boyunca su tarafından yüzeye 

taşınmaktadır. 

 

Ancak sıvılaşan zeminin yüzeye kadar ulaşabilmesi; gelişen boşluk 

suyu basıncının büyüklüğüne, sıvılaşan zeminin kalınlığına ve 

yoğunluğuna ayrıca bu zeminin üzerinde yer alan sıvılaşmaya karşı 
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dayanıklı zemin tabakasının kalınlığına ve geçirgenliğine bağlıdır. Bu 

durumda derinlerde veya ince kum katmalarında gerçekleşen 

sıvılaşma, üstte yeterli kalınlıkta sıvılaşmayan zemin tabakalarının 

(kapak zemini) varlığı halinde, yüzeye kadar ulaşamayabilir. Bu 

şartlarda yüzeyde kum kaynamaları ve daykları (volkan) 

görünmemekle birlikte, bu durumun sıvılaşmanın gerçekleşmediği 

anlamına gelmemektedir [Ulusay, 2010].  

Sönmez ve ark. (2008), 1999 Kocaeli ve 1999Chi-Chi depremlerinde 

meydana gelen sıvılaşma olaylarına ilişkin veri ve gözlemleri 

kullanarak, sıvılaşma şiddeti indeksi (LS) ile sıvılaşmaya karşı 

dirençli kapak zemininin kalınlığı (H1) arasında kurdukarı ilişkilere 

göre Şekil 3.10’da verilen grafiği önermişlerdir. Bu grafikte; 

sıvılaşmanın beklenmediği bir bölge ile sıvılaşmanın yüzeydeki 

zeminde hasara neden olacağını (A), hasarın olasılı olabileceğini (B) 

ve hasarın meydana gelmeyeceğini (C) ifade eden üç bölge 

bulunmaktaır. 

 

Hesaplanan LS ve belirlenen H1 değerlerine göre, incelenen yerde 

sıvılaşmaya bağlı zemin hasarının beklenip beklenmeyeceği 

konusunda Şekil 3.10’daki grafikten yararlanılabilmektedir [Ulusay, 

2010]. Burada, çalışma alanından alınacak verilerin sıvılaşma şiddeti 

indeksleri ile sıvılaşmaya karşı kapak zemininin kalınlığı Şekil 3.10 

üzerinde, iz düşümleri gösterilerek yüzeye yansıması ve hasara neden 

olup olmayacağı değerlendirilecektir. 

 



 

 
146 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

 
 

Şekil 3.9. Sıvılaşmanın yüzeydeki zeminde hasara neden olup olmayacağının tahmin 

edilmesinde kullanılmak üzere Sönmez ve ark. (2008) tarafından 

önerilen grafik 

 

Sıvılaşma sonucu oturma 

 

Bu araştırmada CPT (Konik Penetrasyon Testi) sonuçları 

kullanıldığından dolayı ve CPT sonuçlarıyla uyumlu olması nedeniyle 

Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemi verilmiştir. 

 

Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemine göre sıvılaşan 
zeminlerin oturması 

 

Ishihara ve Yoshimine (1992) yönteminde deprem sonrası oluşacak 

oturma hesabında sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörü ve rölatif sıkılık, 

CPT uç direnci arasındaki ilişki kullanılmaktadır (Şekil 3.11). İlgili 

derinlikteki herhangi bir sıvılaşma analiz yöntemi yardımıyla hesap 

edilen güvenlik faktörü ile o derinlikteki CPT uç direncini temsil eden 

eğri kullanılarak birim hacim değişimi hesaplanabilmektedir. 
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Eğrilerde kullanılan CPT uç direnci Eş. 3.68 kullanılarak üst tabaka 

yüküne göre düzeltilir. 

 









=

'

5.0

1  vo

cc

Pa
qq                   (3.68) 

 

Burada, 

q
C      = ölçülen uç direnç, 

q
C1

 = düzeltilmiş uç direnç, 

' vo = kPa cinsinden ifade edilen düşey efektif gerilme, 

Pa   = 100kPa  değerindeki referans gerilmesidir. 

 

 
 
Şekil 3.10. Sıvılaşma sonrası hacimsel değişim ile emniyet faktörü arasındaki ilişki 

[Ishihara ve Yoshimine, 1992] 
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Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemi kullanılarak hesap edilen birim 

hacim değişimleri, içinde bulundukları zemin tabakalarının kalınlığı 

ile çarpılarak o derinlikteki oturma miktarları hesaplanabilmektedir 

(Eş. 3.69). Zemin tabakasının en altından başlanılmak üzere hesap 

edilen oturmalar toplanarak zemin yüzeyinde oluşacak toplam oturma 

değerleri elde edilebilmektedir (Eş. 3.70). 

 

S = zx
h


100


             (3.69) 

Burada, 

 

ε h   = birim hacim değişimi, 

Δ z = zemin tabakası kalınlığı. 

 

S top = 
YASS

ı
S                (3.70) 

 

Burada, 

S     = Oturma miktarı, 

S top = Zemin yüzeyindeki toplam oturma miktarıdır. 

 

Çalışma alanından alınan verilerin sıvılaşma analizi sonucunda 

güvenlik katsayıları kullanılarak Ishihara ve Yoshimine (1992) 

yöntemine göre oturma miktarları bulunacaktır. Coduto (2001) 

tarafından önerilen binalar için izin verilebilir oturma değerleri ile 
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karşılaştırılarak (Çizelge 3.5) lokasyonlar oturma derecelerine göre 

değerlendirilecektir. 

 

Çizelge 3.5. Üstyapı türlerine göre izin verilebilir toplam oturma miktarları [Coduto, 
2001] 

 
Üstyapı Tipi Tipik izin verilebilir oturma miktarı  

(δa mm) 

Büro Binaları 12-50 (en yagın olan değer:25mm) 

Ağır Endüstri Binaları 25-75 

Köprüler  50 

 

3.2.6. Araziden numune alma ve yer seçimi 
 

Sıvılaşma analiz sonuçlarına göre elde edilen güvenlik katsayıları, 

Iwasaki ve ark. (1982) yöntemine göre sıvılaşma indeksleri bulunmuş 

ve Çizelge 3.6’de verilmiştir. Bundan sonra bu çizelgedeki indeksler 

Bölüm 3.2.5’de verilen (Bkz. Çizelge 3.2) sınır değerleri ile 

karşılaştırılarak ilgili lokasyonlar sıvılaşma derecelerine göre 

gruplandırılarak Çizelge 3.7’de verilmiştr. 
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Çizelge 3.6. Çalışma alanı için hesaplanan sıvılaşma indeksleri [Iwasaki ve ark., 

1982] 

 
CPT 

Lok.N

o 

Roberts

on 

(LI) 

Sonuç Mod. 

Roberts

on 

(LI) 

Sonuç Juang 

(LI) 

Sonuç Boulange

r & Idriss 

(LI) 

Sonuç Moss 

(LI) 

Sonuç 

1 1,7 Az 1,73 Az 3,04 Az 3,28 Az 3,06 Az 

2 2,62 Az 2,62 Az 3,86 Az 3,71 Az 4,53 Az 

3 2,19 Az 1,98 Az 3,11 Az 7,61 Az 3,34 Az 

4 3,16 Az 2,86 Az 4,12 Az 4,53 Az 4,73 Az 

4 4,56 Az 4,14 Az 4,45 Az 4,55 Az 4,4 Az 

6 1,52 Az 1,52 Az 4,39 Az 3,89 Az 4,65 Az 

7 3,18 Az 3,11 Az 3,54 Az 4,32 Az 3,75 Yük 

8 5,51 Yüksek 5,54 Yükse
k 

9,09 Yükse
k 

9,07 Yükse
k 

9,92 Yüks
ek 

9 2,2 Az 2,15 Az 4,12 Az 4,93 Az 4,38 Az 

10 2,1 Az 1,94 Az 3,54 Az 2,97 Az 3,48 Az 

11 1,39 Az 1,3 Az 3,59 Az 4,19 Az 4,02 Az 

12 4,98 Az 4,67 Az 4,4 Az 4,71 Az 4,55 Az 

13 2,63 Az 2,39 Az 3,09 Az 3,66 Az 2,68 Az 

14 2,92 Az 3,03 Az 4,23 Az 3,33 Az 2,93 Az 

15 0,66 Az 0,6 Az 0,79 Az 0,69 Az 0,79 Az 

16 0,02 Az 0,02 Az 0,34 Az 0,3 Az 0,37 Az 

17 0,74 Az 0,63 Az 1,96 Az 1,52 Az 1,9 Az 

18 0,58 Az 0,68 Az 1,54 Az 1,38 Az 1,68 Az 

19 0,04 Çok Az 0,00 Çok 
Az 

0,29 Çok 

Az 

0,04 Çok 
Az 

0,53 Çok 

Az 

20 0,41 Az 0,23 Az 0,58 Az 0,61 Az 0,56 Az 

21 0,83 Az 0,77 Az 1,74 Az 1,61 Az 1,83 Az 

22 0,62 Az 0,67 Az 1,47 Az 1,75 Az 1,42 Az 
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Çizelge 3.6. (Devam) Çalışma alanı için hesaplanan sıvılaşma indeksleri [Iwasaki ve 

ark., 1982] 

 
23 2,6 Az 2,27 Az 4,3 Az 4,49 Az 4,39 Az 

24 2,72 Az 2,62 Az 3,64 Az 3,62 Az 4,1 Az 

25 7,8 Yüksek 6,69 Yüks
ek 

11,21 Yüks
ek 

11,02 Yüks
ek 

12,24 Yük
sek 

26 0,92 Az 0,77 Az 3,06 Az 2,67 Az 3,21 Az 

27 2,23 Az 1,94 Az 3,77 Az 3,15 Az 3,33 Az 

28 2,63 Az 2,5 Az 4,77 Az 4,17 Az 4,49 Az 

 

Çizelge 3.7. Lokasyonların sıvılaşma derecelerine göre gruplandırılması 
 

CPT No. Çok Yüksek  Yüksek Az Çok Az 

1 Yok Yok Var Yok 

2 Yok Yok Var Yok 

3 Yok Yok Var Yok 

4 Yok Yok Var Yok 

5 Yok Yok Var Yok 

6 Yok Yok Var Yok 

7 Yok Yok Var Yok 

8 Yok Var Var Yok 

9 Yok Yok Var Yok 

10 Yok Yok Var Yok 

11 Yok Yok Var Yok 

12 Yok Yok Var Yok 

13 Yok Yok Var Yok 

14 Yok Yok Var Yok 

15 Yok Yok Var Yok 

16 Yok Yok Var Yok 

17 Yok Yok Var Yok 

18 Yok Yok Var Yok 

19 Yok Yok Var Var 

20 Yok Yok Var Yok 

21 Yok Yok Var Yok 

22 Yok Yok Var Yok 

23 Yok Yok Var Yok 

24 Yok Yok Var Yok 

25 Yok Var Var Yok 

26 Yok Yok Var Yok 

27 Yok Yok Var Yok 

28 Yok Yok Var Yok 
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Çok yüksek derecede sıvılaşan lokasyonlar 

 

Arazide bulunan lokasyonların hiç birisi çok yüksek derecede 

sıvılaşma riski taşımamaktadır. 

 

Yüksek derecede sıvılaşan lokasyonlar 

 

Burada iki lokasyon; CPT-8 ve CPT-25 yüksek derecede sıvılaşma 

riski taşıdığı tespit edilmiştir. 

 

Az derecede (düşük) sıvılaşan lokasyonlar 

 

Bütün lokasyonlar (CPT-1-CPT-28) az derecede sıvılaşma riski 

taşımaktadır. Bu lokasyonları temsilen ise CPT -23 seçilmiştir. 

 

Çok az derecede sıvılaşan lokasyonlar 

 

CPT- 19 lokasyonu bu grubu temsilen seçilmiştir. Sonuç olarak; 

sıvılaşma ön değerlendirme ölçütlerine ve lokasyonların sıvılaşma 

derecelerine bakıldığında altı çizilmesi gereken önemli nokta şudur; 

çok yüksek (en üst) derecede sıvılaşma riski bulunmamaktadır. Yüksek 

derecede, az ve çok az derecede sıvılaşma riski bulunmaktadır 

(Çizelge 3.7). Bu konudaki araziden alınan CPT veriler ile ilgili 

olarak tüm lokasyonlara ait analizlerin grafik çıktıları EK-1’de 

verilmiştir. Bu çalışmada, İller Bankası tarafından Saruhanlı ilçesi için 

hazırlanan imar planına esas Konik Penetrasyon Testi (CPT) verileri 

[Bulut ve ark., 2006] kullanılmıştır. Bu değerlendirmeler neticesi, 
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çalışmaya esas belirlenen 4 lokasyon, yüksek, az ve çok az sıvılaşma 

potansiyeli derecelendirmesine göre 3 grup olarak aşağıdaki çizelgede 

olduğu gibi değerlendirilecektir (Çizelge 3.8). 

 

Çizelge 3.8. Lokasyonların sıvıalşma derelerine göre sınıflandırılması 
 

Sıvılaşma Dereceleri Lokasyon No Numune Alma 

Grubu 

Yüksek  CPT -8 ve 25 1. Grup 

Az CPT -23 2. Grup 

Çok Az CPT-19 3. Grup 

 

Bu aşamadan sonra, bölgedeki zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin 

arazi ve laboratuvar yöntemleriyle incelenmesi ile ilgili olarak 

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine gidilmiştir. Saruhanlı Belediyesinin 

yardımıyla ve belediyenin sağladığı iş makinalarııyla yer altı suyu 

seviyesi dikkate alınarak 4-4,8m derinliğinde gözlem çukurları açılmış 

ve UD (örselenmemiş) tüpleri ile sıvılaşma ön değerlendirme ve 

analizi sonucu belirlenen dört lokasyondan sıvılaşma sınıflandırma 

gruplarını temsilen (yüksek, az, çok az) doğal zemin ortamın 

özelliklerini belirlemek (boşluk oranı, su muhtevası, birim hacim, 

özgül ağırlık) ve devirsel üç eksenli deney çalışmalarında kullanılmak 

için örselenmemiş ve örselenmiş zemin örnekleri alınmıştır. 

Çalışmaya esas seçilen lokasyonlar ve numune alınmasında planlanan 

gruplandırmaları gösteren kroki, Harita 3.12’de görülmektedir. 
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4289000

4288000

4287000

4286000

4285000

4284000

CPT25

CPT 19

CPT 8

CPT 23

545000 546000 547000 548000 549000 550000 551000 552000 553000

--------

-

-

-

-

-

K

Yüksek Derece S ıvılaşma
Az Derecede S ıvılaşma

Çok Az Derecede S ıvılaşma

Grup 1

Grup 2
Grup 3

Yüksek

Çok Az

(Bölge 1)

(Böge 2) (Bölge 3)

 
 

Harita 3.12. CPT lokasyonları numune alma örneklem haritası 
 

Belirlenen lokasyonlarda, yeraltı su seviyesi (YASS) göz önüne 

alınarak; numuneler sırasıyla CPT-8’de 4m, CPT-19’da 4,45m, CPT-

23’de 4,5m, CPT 25’de 4,85 m derinliklerden alınmıştır. Arazideki 

lokasyonlardan numune alma derinlikleri ve CPT profilleriyle ilgili 

bilgiler Şekil 3.12-Şekil 3.15’de verilmiştir. Ayrıca araziden zemin 

numunesi alma konusundaki resimler ise EK-3’de verilmiştir. 
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Şekil 3.11. Lokasyon No.8’e ait CPT zemin profili ve numune alma derinliği 
 

 
 
Şekil 3.12. Lokasyon No.19’e ait CPT zemin profili ve numune alma derinliği 



 

 
156 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

 

 

Şekil 3.13. Lokasyon No.23’e ait CPT zemin profili ve numune alma 

derinliği 

 

 
 
Şekil 3.14. Lokasyon No.25’e ait CPT zemin profili ve numune alma derinliği 
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3.2.7. Devirsel üç eksenli deney parametrelerin hesaplanması 
ve deneylerin planlanması 

 

Çalışma alanından alınan CPT verileri ile sıvılaşma analizi yapılması 

sonucunda sıvılaşan lokasyonlardan numuneler alınmış ve bu 

numunelere devirsel üç eksenli yükler uygulamak suretiyle bu 

bölgenin sıvılaşma potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Bu amaçla yukarıda belirlenen ve kendi arasında “yüksek, orta ve 

düşük” olarak gruplandırılan (Harita 3.12 ve Çizelge 3.8) 

lokasyonların her birinden alınacak numunelere devirsel üç eksenli 

deneyler yapılması planlanmıştır.  

 

Devirsel üç eksenli deneylerin planlanması 
 

Bu çalışmada devirsel üç eksenli deneyler 3 grup olarak planlanmıştır 

(Bkz. Çizelge 3.8 ve Harita 3.12). Bunlar;Birinci grup numuneler. Bu 

grup CPT-8-CPT-25 nolu lokasyonları kapsamaktadır. 

 

İkinci grup numuneler; Bu grup 23 nolu lokasyonu kapsamaktadır. 

Üçüncü grup numuneler; Bu grup CPT-19 nolu lokasyonu 

kapsamaktadır. 

 

Çalışma alanından alınan zeminlerin doğal ortamda bulunan 

özelliklerine göre, arazi şartları referans alınarak laboratuvarda 

yeniden numuneler hazırlanmış ve bu numunelere devirsel üç eksenli 

deney uygulanmıştır. Bu çalışmaların sonunda yukarıdaki 
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lokasyonların sıvılaşıp sıvılaşmadığı araştırılmıştır ve devirsel üç 

eksenli deney sonuçları Bölüm 4.4.’de verilmiştir. 

 

Maksimum kuru yoğunluk belirleme deneyi 

 

Bu çalışmada, siltli kumlu zeminlerin maksimum kuru yoğunluğunu 

yada diğer bir ifade ile minumum boşluk oranını bulmak için, standard 

proktor deneyine göre daha yüksek enerji oranına sahip olması 

sebebiyle daha yüksek oranda sıkıştırma sağlayacağı için modifiye 

proktor deneyi kullanılmıştır. 

 

Modifiye proktor deneyinin yapılışı 
 

Burada, iç çapı 10,2 cm, yüksekliği 11,7 cm olan metal bir silindir 

(kompaksiyon kabı) kullanılır (Resim 3.4). Bu kaba silindir bir yaka 

geçici olarak eklenir. Zemin numunesine doğal su muhtevasında su 

eklenir ve karıştırılır. Kuru kum, kompaksiyon deney kabına, 5 tabaka 

olarak konulur ve 4,5 kg ağırlığındaki tokmak 45 cm yükseklikden 

serbestçe düşürülerek sıkıştırılır. Sonra, yaka çıkarılır ve fazla zemin 

kesilerek kabın üzeri düzlenir [Proctor, 1933]. Deneyin yapılışı ile 

ilgili aşamalar ve resimler EK-4’de verilmiştir. 

 

Metal silindir, silindir içerisindeki numune ve alt başlığı olduğu halde 

tartılır ve M1  olarak not edilir. Silindir içerisine sıkıştırılan zemin 

numunesinin kütlesi Eş. 3.71 kullanılarak elde edilir. 
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Resim 3.4. Maksimum kuru yoğunluk belirleme deney düzeneği 

 

MMM mS −= 1                               (3.71) 

 

Burada; 

M1  = Metal silindir ve içindeki numunenin kütlesi, g, 

M S  = Metal silindir içerisindeki numunenin kütlesi, g, 

M m  = Metal silindirin boş kütlesi, g. 

 

Deney numunesinin maksimum kuru yoğunluğu Eş. 3.72 kullanılarak, 

minumum boşluk oranı da Eş. 3.73 kullanılarak elde edilir. 

 

xH
DX

M S

maksdry

)
4

(
2)( 

=            (3.72) 

 

Burada; 

 )(maksdry
:numunenin maksimum kuru yoğunluğu, g/cm3, 

M S      : Metal silindir içindeki numune kütlesi, g, 

D      : Metal silindir çapı, cm,  
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H      : Metal silindir içindeki numune yüksekliği, cm. 

 

1
(max)

min −=
 dry

SM
e             (3.73) 

 

Burada ; 

emin         : numunenin minumum boşluk oranı, birimsiz, 

 )(maksdry  : numunenin maksimum kuru yoğunluğu, g/cm3, 

M S            :metal silindir içerisindeki numune kütlesi, g. 

 

Minumum kuru yoğunluk belirleme deneyi 

 

Burada zemin numunesinin minimum kuru yoğunluğu diğer bir 

ifadeyle maksimum boşluk oranı, ASTM 4254 “Standard Test Method 

for Minumum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation 

of Relative Density” standardına göre elde edilmiştir. Bu standard, 

muhtemel en düşük minumum kuru yoğunluğu verebilecek başka 

yöntemlerin de olabileceğini kabul eder [ASTM 4254-00, 2002]. 

Dolayısıyla elde edilecek minumum kuru yoğunluk değerleri bu 

standarda göredir. ASTM D 4254 standardına göre minimum kuru 

yoğunluk üç alternatif metoda göre belirlenebilmektedir. Buna göre; 

 

Metot A tekniğinde numune huni yardımı ile veya el kepçesi 

kullanılarak mold içerisine en gevşek haliyle aktarılır.  

Metot B tekniğinde mold içerisine daha küçük çapa sahip içi boş 

silindirik bir tüp yerleştirilir. Numune içi boş silindirik tüp içine 
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dökülür. İçi boş silindirik tüp aniden yukarı doğru çekilince numune 

mold içine en gevşek haliyle aktarılmış olur. 

Metot C tekniğinde derecelendirilmiş bir silindir içerisindeki kütlesi 

önceden belli olan numune ters yüz edilerek numune en gevşek haliyle 

yerleşmiş olur. 

 

Minumum kuru yoğunluk deneyinin yapılışı 
 

Zemin numunesi, 1 litrelik hacim bölümlü cam silindire konur. Elin 

içi ile üstü iyice kapatılarak, silindir iki el arasında yavaşça birkaç kez 

alt üst edilir. En sonunda, silindir, yavaşça ve sarsmadan normal 

konumuna getirilerek, kumun hacmi okunur (Resim 3.5). Bu işlem ile 

kumun en gevşek duruma geldiği deneysel çalışmalarla bulunmuştur 

[Kolbuszewski, 1948]. 

 

 
 

Resim 3.5. Minimum kuru yoğunluk belirleme deneyinin yapılışı 
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Deneyin yapılışı ile ilgili resimler ve aşamalar EK-5’de verilmiştir. 

Deney numunesinin minumum kuru yoğunluğu Eş. 3.74 kullanılarak, 

maksimum boşluk oranı da Eş. 3.75 kullanılarak elde edilir. 

 

V

M S

dry
= (min)

                                                                              (3.74) 

 

Burada; 

 (min)dry
: numunenin maksimum kuru yoğunluğu, g/cm3, 

M S       :cam silindir içindeki numune kütlesi, g, 

V          : cam silindirin hacmi, cm3. 

 

1
(min)

−=
 dry

S
maks

M
e                                   (3.75) 

 

Burada ; 

emaks       : numunenin maksimum boşluk oranı, birimsiz, 

 (min)dry  : numunenin minumum kuru yoğunluğu, g/cm3, 

M S           :cam silindir içerisindeki numune kütlesi, g. 

 

Üniform devirsel gerilme tekrar sayısının bulunması 
 

Sıvılaşma olayı aşırı boşluk suyu basıncının düzeyi, deprem kaynaklı 

devirsel yükün genliği ve süresi ile ilişkilidir. Devirsel gerilme 

yaklaşımı, aşırı boşluk suyu basıncının temel olarak alındığı devirsel 

gerilmelerle ilişkili olduğu varsayımına dayanmaktadır ve sismik 

yükleme, devirsel kayma gerilmeleri cinsinden ifade edilmektedir. 

Sıvılaşma direncinin hesaplandığı laboratuvar verileri çoğunlukla 
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devirsel kayma gerilmesi genliklerinin üniform olduğu deneylerden 

elde edilmektedir. Bu nedenle, deprem kaynaklı yükleme ile 

laboratuvarda belirlenen direncin karşılaştırılabilmesi için kayma 

gerilmesinin zamana bağlı düzensiz değişiminin, üniform kayma 

devirlerinin eşdeğer dizilerine dönüştürülmesi gerekir [Kramer, 1996]. 

Seed ve ark. (1975) boşluk suyu basıncının düzensiz kaydındakine 

eşdeğer bir artış oluşturacak (Şekil 3.16) üniform gerilme devir sayısı 

Neq’i (pik devirsel kayma gerilmesinin %65 genliğine; yani, τdev 

=0,65τmaks) tanımlamada, kaydedilmiş kuvvetli yer hareketine ait bir 

dizi kayma gerilmesi kaydına bir ağırlık prosedürü uygulanmaktadır. 

Üniform gerilme devir sayısı her durumda (tıpkı kuvvetli yer hareketi 

süresinin deprem büyüklüğü ile birlikte arttığı gibi) deprem büyüklüğü 

ile birlikte artmaktadır. Devirsel gerilme devir sayısı aşağıdaki 

grafikden (Şekil 3.16) bulunur [Kramer, 1996]. 

 

 
 

Şekil 3.15. Fraklı büyüklüklerdeki depremler için eşdeğer üniform gerilme devir 

sayıları, Neq
 
[Seed ve ark., 1975] 
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Deney parametrelerinin hesaplanması 
 

Bu çalışmada bölge için yapılacak sıvılaşma analizi sonuçlarına göre 

araziden, örselenmiş olarak alınan zemin numunelerine devirsel üç 

eksenli deneyini uygulamak için gerekli olan parametreler aşağıdaki 

gibi hesaplanır. 

 

➢ Boşluk oranının bulunması 

 

Referans alınan rölatif yoğunluğa göre, gereken kuru deney 

numunesini hesaplamada kullanılmak üzere, devirsel üç eksenli 

deneyi için gerekli olan boşluk oranı Eş. 3.76 kullanılarak bulunur. 

 

V

V
e

S

b=                  (3.76) 

 

Burada, 

e     : boşluk oranı, 

V b  : numunenin boşluk hacmi, g/cm3, 

V S  : tane hacmi, g/cm3 

 

➢ Rölatif sıkılık oranının bulunması 

 

Arazideki zeminin doğal sıkılığına göre laboratuvarda devirsel üç 

eksenli deney numunesi hazırlamak için gereken rölatif sıkılık oranı 

Eş. 3.77 yardımıyla bulunur. 
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ee

ee
Dr

minmax

max
(%)

−
−

=               (3.77) 

 

Burada, 

Dr   : rölatif yoğunluk, 

emaks: maksimum boşluk oranı, 

emin  : mimumum boşluk oranı, 

e      : boşluk oranı. 

 

Yukarıda, minumum boşluk oranı (Bkz, Eş. 3.73) ve maksimum 

boşluk oranı (Bkz. Eş. 3.75) biliniyor. 

 

➢ Kuru numune miktarı ise Eş.3.78 yardımıyla bulunur 

 

Sıkıştırma kalıbının hacmi ve araziden alınan numunenin doğal 

sıkılıkdaki boşluk oranı da Eş. 3.76’dan bilindiğine göre gereken kuru 

malzeme miktarı Eş. 3.78 yardımı ile hesaplanır (γs değeri önceden 

biliniyor). 

 

V

M

e

Ss

k =
+

=
1


               (3.78) 

 

Burada,  

 k
  : numunenin kuru yoğunluğu g/cm3, 

 S
  : numunenin özgül ağırlığı, g/cm3, 

e     : numunenin boşluk oranı, 

M S : deney için gereken numunenin kuru kütlesi, g,  
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V    : numune sıkıştırma kabı hacmi (38 mm çaplı sıkıştırma kabı), 

cm3. 

 

➢ % 100 Doygunluk için gereken su muhtevası Eş. 3.79 yardımıyla 

bulunur 

 

Laboratuvarda devirsel üç eksenli deneyi (%100 doygunluk) için 

gerekli olan su muhtevası Eş. 3.79 kullanılarak hesaplanır. 

 

GweS Sr .. =                (3.79) 

 

Burada, 

S r  : numunenin başlangıç doygunluk oranı, %, 

e     : arazi şartlarındaki örselenmemiş numunenin boşluk oranı, 

w    :arzu edilen doygunluk oranını sağlamak için gereken (%) yüzde 

su muhtevası, 

GS  : numunenin özgül ağırlığı. 

 

➢ Son olarak deney için gereken su miktarı Eş.3.80 kullanılarak 

hesaplanır 

 

M

M
W

S

W=                 (3.80) 

 

Burada, 

W    : arzu edilen doygunluk oranını sağlamak için gereken su miktarı, 

%, 
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M S  : deney için gereken kuru numune kütlesi, g, 

MW : deney için gereken su kütlesi, g. 

 

➢  sıvılaşmayı başlatacak devirsel üç eksenli deney için devirsel 

gerilme oranı (Bkz. Eş. 3.5) bulunur 

 

Laboratuvarda devirsel üç eksenli deneyi için sıvılaşmayı başlatacak 

devirsel gerilme oranı arazi verileri referans alınarak aşağıdaki gibi 

bulunur (Bkz. Eş. 3.5). 

 

r
g

a
DGO d

vo

vomaks

vo

av


















=










=







65,065,0                                 (3.5) 

 

Burada, 

amaks  : zemin yüzeyindeki maksimum yatay yer ivmesi, 

 vo     : düşey gerilme (kN/m2), 

' vo   : efektif düşey gerilme (kN/m2), 

g      : yerçekimi ivmesi (m/s2), 

 ave   : ortalama devirsel gerilme dayanımı (kN/m2), 

rd      : gerilme azaltma faktörü. 

 

➢ İçsel sürtünme açısı Eş.3.81 kullanılarak bulunur [Meyerhof, 

1976] 

 

Devirsel üç eksenli deneyi için gerekli olan hesaplarda kullanılmak 

üzere içsel sürtünme açısı Eş. 3.81 yardımıyla bulunur. 
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( )q
c

5,00
29 +=                 (3.81) 

 

Burada,  

    : zeminin içsel sürtünme açısı, derece, 

q
c
 : 4,5 m derinliğindeki yer altı su seviyesindeki CPT uç direnci, 

(MPa). 

 

➢ Sukunetteki yatay toprak basıncının bulunması 

 

Normal konsolide zeminlerde, sukunetteki toprak basıncı 

katsayısınının belirlenmesinde Eş. 3.82 yaygın olarak kullanıldığından 

bu tez çalışmasında da aynı eşitlik kullanılmıştır [Jacky, 1944]. 

Sukunetteki yatay toprak basıncı Eş. 3.82 kullanılarak bulunur. 

 

SinK o −=1                (3.82) 

 

Burada, 

Ko : sukunetteki yatay toprak basıncı, 

    :zeminin içsel sürtünme açısı (derece). 

 

DGO için düzeltme faktörü 

 

Deprem esnasında zemin numunesi çok yönlü kayma gerilmeleri 

etkisi altındadır, ancak laboratuvarda tek yönlü etki altındadır. Çok 

yönlü titreşimde oluşan boşluk suyu basıncının tek yönlü titreşimde 

oluşan boşluksuyu basıncından daha çabuk arttığı gözlemlenmiştir 

[Pyke ve ark., 1975]. Bu bilgiler ışığı altında deneysel ve analitik 



 

 

 

 169 

çalışmalar, arazide sıvılaşmayı tetikleyen çok yönlü kuvvetlerin tek 

yönlü basit kesme deneylerinde etkiyen kuvvetlerden %10 daha düşük 

oranda etkilediğini göstermiştir [Seed, 1976]. Bu durum da 

laboratuvar deneyleri bir katsayı (Cr) ile çarpılarak düzeltilir (Eş. 

3.83). 

 









=















2
.

' vara

dc

Laboratu

r

O

h

Arazi

C
          (3.83) 

 

Burada, 










'


O

h

Arzi

  : deprem nedeniyle arazide meydana gelen devirsel gerilme 

oranı, 












2 vara

dc

Laboratu

: laboratuvarda numuneye uygulanan devirsel gerilme oranı, 

Cr  : devirsel gerilme oranı düzeltme kat sayısı. 

 

Yukarıda sözü edilen devirsel gerilme oranını (Eş. 3.83) düzeltmek 

için Cr katsayısına ihtiyaç vardır. C r  katsayısı Eş. 3.84 yardımıyla 

bulunur [Fin ve ark., 1971]. 

 

2/)1( 0Kcr +=             (3.84) 

 

Burada, 

Cr   : düzeltme faktörü, 

KO
 : sukunetteki yatay toprak basıncı. 
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Depremlerin etkisi altında oluşan ve izotropik olarak konsolide edilen 

çok yönlü devirsel yükü tek yönlü devirsel yüke dönüştürmek için 

(0.9) diğer bir düzeltme faktörüyle çarpılması gerekir [Seed, 1975b]. 

Laboratuvarda devirsel üç eksenli deney yapmak amacıyla devirsel 

gerilme oranını elde etmek için arazi değerlerinden elde edilen 

devirsel gerilme oranı Eş. 3.85 yardımıyla (0,9 ile çarpılarak) 

dönüştürülür. 

 

var).(9,0)( LabaraturArazi DGOcDGO =             (3.85) 

 

Burada,  

)(DGO
Arazi

 : arazide oluşan devirsel gerilme oranı, 

)(
var

DGO
Laboratu

: laboratuvarda numuneye uygulanan devirsel gerilme 

oranı, 

Cr : düzeltme kay sayısı. 

 

➢ Sıvılaşma olayını başlatacak olan devirselik gerilme oranı Eş.3.86 

yardımıyla elde edilir 

 

Laboratuvarda devirsel üç eksenli deneyini uygulamak için gerekli 

olan devirselik gerilme büyüklüğü Eş. 3.86 kullanılarak bulunur. 

)(.'.2
var3 DGO

LaboratuCdc  =               (3.86) 

 

Burada, 

 dc
 : devirsel devirselik gerilme büyüklüğü, (kN/m2), 
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'3 C :ortalama efektif gerilme büyüklüğü (h=4.5, γn=1,87), 

)(
var

DGO
Laboratu

: laboratuvarda numuneye uygulanan devirsel gerilme 

oranı. 

 

➢ Arazide belirli bir derinlikte ortalama efektif gerilme büyüklüğü 

Eş. 87 yardımıyla bulunur 

 

3/).2('3  xyOrtalamaC +==            (3.87) 

 

Burada, 

 y  : efektif gerilme, (kN/m2), 

 x  : deprem nedeniyle yatay yönde oluşan zemin gerilmesi, (kN/m2), 

 

➢ Arazide yatay yönde deprem nedeniyle oluşan gerilme büyüklüğü 

ise Eş.3.88 yardımıyla bulunur 

 

 yOx K .=                 (3.88) 

 

Burada,  

SinKO −=1 , (Bkz. Eş. 3,82) 

 y  : efektif gerilme, (kN/m2), 

 

➢ Numuneye uygulanacak devirsel yükün hesaplanması 
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Bu hesaplamalar sonunda laboratuvarda devirsel üç eksenli deneyini 

yapmak üzere numuneye uygulanacak devirsel yükün büyüklüğü Eş. 

3.89 yardımıyla bulunur [ASTM D 5311-92]. 

ccd ADGOP ..'.2 3= = Acdc.           (3.89) 

 

Burada, 

'3 C : numune derinliğindeki ortalama efektif gerilme ( dc =en az 50 

kPa olmalıdır), 

DGO : sıvılaşmanın anındaki devirsel gerilme oranı, 

AC  : numune alanı (çap=38mm). 

 

➢ Eşdeğer çevrim sayısının bulunması (NEş) 

 

Deprem magnitüdü 7,1 olan bir deprem için eşdeğer üniform çevrim 

sayısı Seed ve ark. (1975)’in önerdikleri Şekil 3.16 kullanılarak 

bulunur. 

 

Devirsel üç eksenli deney sıvılaşma güvenlik faktörünün 
bulunması 

 

Devirsel üç eksenli deney uygulamalarında sıvılaşma olayı , devirsel 

yüklerin numunenin sıvılaşma direncini aştığı durumlarda 

oluşmaktadır. Burada da sıvılaşma güvenlik faktörünün 

hesaplanmasında izlenen prosedüre benzer şekilde iki faktörün 
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birbirine oranlanmasını gerektirir. Bu ifade bir güvenlik faktörü 

cinsinden aşağıdaki şekilde bulunabilir (Eş. 3.90). 

 

GF = NLab/ NEş                (3.90) 

 

Burada; 

GF: güvenlik faktörü, 

NLab = Laboratuvarda deney esnasında monitorda sıvılaşma 

başlangıcında okunan çevrim sayısı, 

NEş = araziden bulunan üniform eşdeğer çevrim sayısı (Bkz. Şekil 

3.16). 

 

Devirsel üç eksenli deney uygulama aşamaları 
 

Aşağıda, devirsel üç eksenli deneyini doğru ve etkili olarak yürütmek 

amacıyla geliştirilen deney prosedürü anlatılmıştır. Bu bağlamda, 

deney prosedürü genel olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Bu 

aşamalar sırasıyla; 

➢ Düzeneğin deneye hazır hale getirilmesi, 

➢ Numune bağlanması, 

➢ Numunenin hazırlanması ve doyurulması,  

➢ Konsolidasyona bırakılması,  

➢ Devirsel yükleme aşamasıdır. 

Bu aşamalar, sonraki araştırmacılara da referans oluşturması amacıyla, 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son olarak hesaplamalar ve grafikler alt 
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başlıkları altında deneysel bulguların nasıl elde edildikleri 

anlatılmıştır. 

 

Düzeneğin deneye hazır hale getirilmesi 
 

Deney başlangıcında, kontrol panosu üzerindeki tüm basınç ve vakum 

vanaları serbest konumda ve su vanaları kapalı konumda olmalıdır. 

Ayrıca üç eksenli hücresi üzerinde bulunan tüm hücre altı vanaları 

kapalı konumda olmalıdır. 

 

Gözden kaçacak herhangi bir yanlış vana kullanımı veya 

yönlendirmesi sistemde kontrol edilemeyen, ani yükleme, boşaltma 

veya büyük basınçların oluşumuna neden olmakta ve deney 

düzeneğine ve hatta operatöre zarar verebilmektedir. Bu amaçla deney 

prosedürü, başından sonuna kadar direktifler halinde tasarlanmalıdır. 

Deney düzeneğine numune bağlamaya başlamadan önce, havası 

arındırılmış su tankı ve çevre basıncı su hücrelerinde yeterli miktarda 

su bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Şayet yeterli miktarda su 

yoksa hücrelere ilave saf su temin edilerek doldurulmalıdır. 

 

Numune bağlanması 
 

Numunenin bağlanacağı tabanın düşey ekseni kontrol edilir. Taban 

üstündeki ve üst bağlantı noktasındaki poroz taşların havadan 

arındırılmaları için poroz taşlar saf su dolu kap içerisinde bir süre 

bekletilirler. Böylece poroz taşlar suya doyurulursa zemin numunesi 
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de daha kısa sürede doyurulur. Aksi takdirde zemin numunesini 

doyurmak için saatlerce beklemek gerekir. 

 

Membran takılması 
 

Membran (su geçirmez lastik kılıf) taban adaptörüne düzgünce 

giydirilir. İki adet O-Ring membran üzerine geçirilir. Şayet 

membranda burulma, katlanma, kıvrılma varsa bunlar el ile düzeltilir. 

İki adet O- Ring membran üzerinde hareket ettirilerek sıkıştırma 

kalıbına göre uygun olan yerde bırakılır. Sonra sıkıştırma kalıbı yerine 

yerleştirilir. Kelepçe konumu daha sonra sökme işlemi sırasında sorun 

yaşamamak için hücre başlığı kolonları ile aynı doğrultuda olmayacak 

şekilde ayarlanır ve sıkılır. Daha sonra iki adet O-Ring sıkıştırma 

kalıbının üst yüzeyine giydirilir. Membran sıkıştırma kalıbının üzerine 

gerdirilerek düzgünce kıvrılır. Bu arada membranın üst ucu mevcut iki 

adet O- Ring üzerinden aşmaması gerekir. Aksi takdirde sırası 

geldiğinde numune tutma başlığı yerine yerleştirilemez.  

 

Numune hazırlanması 
 

Laboratuvar deneylerinde, zeminlerin doğal şartlar altındaki 

davranışını gözlemleyebilmek için dikkatli bir şekilde araziden 

alınmış örselenmemiş numunelerin gerekliliği bilinmektedir. Kumlu 

ve siltli zeminlerde örselenmemiş numune almak oldukça zor ve 

pahalı olduğundan dolayı bu tür zemin örnekleri laboratuvarda 

yeniden numune hazırlanarak gerçekleştirilmektedir.  

 



 

 
176 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

Laboratuvarda hazırlanacak numunelerde, arazide zeminin bulunduğu 

doğal ortamın özelliklerini temsil edecek şekilde doğal birim hacim 

ağırlık, rölatif sıkılık, su muhtevası ve hazırlanan numunenin yapısının 

doğal zemin yapısına benzetilmesi sağlanmaktadır. Arazi şartları 

(parametreleri) referans alınarak doğal zemin yapısına benzetilerek 

hazırlanması için aşağıdaki adımlar izlenmektedir. Bunlar; 

➢ Önce araziden örselenmemiş olarak alınan zemin örneklerinden 

bulunan boşluk oranı baz alınır, 

➢ Laboratuvarda örselenmemiş numunelerin maksimum ve 

minumum boşluk oranları bulunduktan sonra buradan da 

zeminlerin rölatif sıkılıkları bulunur, 

➢ Su muhtevası, birim hacim ağırlık ve kuru birim ağırlıkları 

bulunur, 

➢ Yukarıdaki adı geçen parametrelere göre boyutları bilinen numune 

hazırlama kalıbına girecek olan numune miktarı bulunur. 

 

Bu parametrelere göre arazideki zeminlerin doğal yapısını ve 

özelliklerini taklit edecek şekilde (su muhtevası, boşluk oranı, rölatif 

sıkılığı, birim hacim ağırlığı) laboratuvarda yeniden numuneler 

hazırlanır. Silindirik olarak hazırlanacak numune çapı 38 mm ve 

yüksekliği 76 mm seçilmiştir. Böylelikle standard da belirtilen en 

küçük numune çapı 38 mm ve boy çap oranı 2,0 ila 2,5 aralığında 

olması önerisi sağlanır. Bu çalışmada, numune hazırlama metodu 

olarak da Ladd (1977) tarafından ortaya konulan ıslak tokmaklama 

tekniğinden faydalanılmıştır. 
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Numunenin sıkıştırılması ve sisteme yerleştirilmesi 
 

Bu aşamada numune hazırlanırken, siltli ve kumlu numuneler sistem 

dışında sıkıştırma kalıbı içerisinde hazırlanıp sisteme yerleştirilirken 

deforme olabilmektedir, bu durumu göz önünde bulundurarak 

numunelerin deforme olmaması için, önce sıkıştırma kalibı sisteme 

(Cihaz üzerine) monte edilmiş ve numune sistem üzerinde 

hazırlanmıştır. Bu konuda örnek hazırlama konusu ile ilgili resimler 

EK-6’da verilmiştir. 

 

Burada, ağırlığı ve su miktarı, rölatif sıkılığı, boşluk oranı önceden 

bilinen numune, toplam yedi tabaka halinde ve yaklaşık her bir 

tabakanın yüksekliği aynı olacak şekilde sıkıştırma kalıbı içerisine, 

tabaka tabaka yerleştirilir. Bir tabakanın sıkıştırılmasından sonra diğer 

üst tabaka sıkıştırılır. Bu şekilde toplam yedi tabaka halinde ve 

sıkıştırma tokmağı kullanılarak adım adım dikkatlice sıkıştırılır 

(bunun için laboratuarda uzun süren bir tecrübeye dayalı çalışma 

yapılarak deneyim kazanıldıktan sonra başarı sağlanmıştır). Sıkıştırma 

işlem bittikden sonra düzlenen numunenin üstüne, hafifçe 

nemlendirilen filtre kağıdı konur. Bundan sonra numunenin hücreye 

yerleştirilme aşamasına geçilir. 

 

Üç eksenli hücresi başlığı üzerindeki piston sabitleme kolu 

gevşetilerek piston en üst seviyesine kadar yukarı çekilir ve piston 

sabitleme kolu tekrar sıkılır. Üç eksenli hücresi başlığı ayakları alt 

plakadaki karşılık gelen yerlerine sokulur ve sıkma somunları ile iyice 
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sabitlenir. Üç adet ayak burulmaya neden olmamak için her seferinde 

eşit miktarda ve dönüşümlü sıkıştırılır. Üç eksenli hücresi başlığı 

üzerindeki piston sabitleme kolu yerine uygun bir şekilde sabitlenerek 

üst adaptörün numuneye teması sağlanır ve piston sabitleme kolu 

tekrar sıkılır. Üst başlığın yanal yüzeyine çok az miktarda silikon gres 

sürülür. Membran üst başlığa giydirilir ve ardından sıkıştırma 

kalıbının üzerine önceden yerleştirilen iki adet O-Ring memran altta 

kalacak şekilde membran üzerinden başlığa giydirilir. Üst başlıkdan 

çıkan ve üst başlık ile hücre tabanı arasındaki bağlantıyı sağlayan 

hortumun serbest ucundaki contaya çok az miktarda silikon gres 

sürülür ve hücre tabanındaki yerine vidalanır. 

 

Üç eksenli hücresinin yerleştirilmesi 

 

Hücre başlığı etrafındaki sızdırmazlık contasına ve hücre tabanındaki 

sızdırmazlık contasına çok az miktarda silikon gres sürülür. Fleksiglas 

hücre çemberi, üç eksenli başlık üzerinden alt tabladaki yerine 

yavaşça ve düzgünce indirilir. Sızdırmazlık halkası üzerinde bulunan 

sızdırmazlık contasına çok az miktarda silikon gres sürülür. 

Sızdırmazlık halkası üç eksenli başlık üzerinden fleksiglas hücre 

çemberi üzerine yavaşça ve düzgünce indirilir. Sızdırmazlık halkası ve 

üç eksenli hücresi başlığı vida delikleri aynı konuma getirilince 

kuvvetlice aşağı doğru iki koldan bastırılır.  
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Numunenin doyurulma aşaması 
 

Numune cihaza yerleştirildikten sonra doyurma aşamasına geçilir. 

Doyurma işlemi hücre basıncı ile geri basıncının kademeli olarak 

artırılmasıyla yapılmaktadır. Her kademe değişikliğinde boşluk suyu 

basıncının dengeye gelmesi beklenir ve bu aşamalarda B 

(Skempton’un boşluk suyu basıncı oranı) parametresinin artışı 

gözlenir. B parametrsi aşağıda Eş. 3. 91 kullanılarak bulunur. 

 

B= ΔU/Δσ3                (3.91) 

 

Burada, 

ΔU= boşluk suyu basıncı değişim oranı, 

Δσ3= çevre basıncı değşimi oranı. 

 

Numuneyi geri besleme basıncı altında doyurmaya başlamadan önce, 

numune bünyesinden ve drenaj sisteminden mümkün olan fazla hava 

uzaklaştırılmalıdır. Doyurma işlemi geri basınç uygulaması ile yapılır. 

Bunun amacı, basınçların verilmesinden önce numunede olan hava 

dolu boşlukların tamamen su ile doldurulmasıdır. Numune 

bünyesindeki hava miktarının azaltılmasıyla, doyurmak için gerekli 

olan zaman ve geri besleme basıncı düzeyi de azalacaktır. Ayrıca geri 

besleme basıncı uygulamadan önce numune bünyesindeki boşluklar 

ne kadar çok su ile doldurursa, geri besleme basıncı altında numune 

üzerinde oluşacak istenmeyen ön gerilmeler ve numune deformasyonu 

da o nispette azalacaktır [ASTM D 5311, 1996]. Bu çerçevede 
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deneyin doyurma evresi; numune bünyesindeki havanın CO2 ile yer 

değiştirmesi, numune bünyesinden makul bir süre havası alınmış su 

tankı suyunun geri basınç altında geçirilmesi, drenaj sisteminin suya 

doyurulması ve numunenin geri besleme basıncı altında doyurulması 

aşamalarından oluşmaktadır. 

 

Numune bünyesindeki havanın CO2 ile yer değiştirilmesi 

 

Numuneyi geri basınç altında doyurmaya başlamadan önce, numune 

bünyesinde bulunan havanın CO2  ile yer değiştirilmesi pratik 

yaklaşım açısından hem kolaylık hem de zaman tasarrufu ve aynı 

zamanda geri basınç seviyesinin azaltılmasını sağlamaktadır. CO2 

gazının pratik avantajları aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

➢ CO2 su içinde havadan daha çabuk çözünür olduğu için, geri 

besleme basıncı altında numune başarı ile doyurulur [ASTM D 

5311-1996], 

➢ Numune bünyesinde bulunan boşluklar ne kadar çok su ile 

doldurursa, geri besleme basıncı altında numune üzerinde 

oluşacak istenmeyen ön gerilmeler, dolayısı ile gerilme farkının 

neden olacağı bozulmalar ve deformasyonlar da azalır [ASTM D 

5311, 1996]. Numuneye gerilme farkının vereceği zararlı etki en 

aza indirilerek önlenmiş olur, 

➢ Numunenin doyulması için gereken zaman kısalır. Bu şekilde 

zamandan tasarruf sağlanır. 
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Bu nedenlerden dolayı, numuneyi doyurmak için CO2 gazı 

kullanılarak doyurma işleminde kolaylık sağlamaktadır. Numuneye 

CO2 verilmesiyle, numune bünyesindeki hava ile CO2 yer değiştirir. 

CO2 sağlama tüpü üzerinde olan çıkış aynı zamanda geri basıncın 

numuneye bağlandığı vanaya bağlıdır. Önce CO2 vanası açılır ve 

numune içindeki havayla CO2 yer değiştirilmesi sağlanır. İkinci 

aşamada geri basınç numuneye giden vana yardımıyla numuneye 

verilir. 

 

Öncelikle CO2 çıkışı su dolu bir kap içerisine batırılan serbest uca 

yönlendirilir. CO2 akış debisi CO2 tüpü üzerindeki vanalar yardımıyla 

ayarlanır. Akış debisi serbest uç üzerinden ayarlandığından 

numunenin kontrol dışı ani ve yüksek CO2 akışına maruz kalması söz 

konusu olmaz. CO2 gazı numuneye üstten girer numuneyi başdan sona 

kat ettikten sonra vanadan çıkar. Vanadan çıkan bağlantı hortumunun 

diğer ucu sistem üzerinde bulunan karşılama girişinden sökülerek su 

dolu kap içerisine batırılır ve numune bünyesinden geçen CO2 

gözlenir. CO2 akış debisi kontrol edilir. Akış debisi 0,10 kgf/cm2 

olacak şekilde CO2 tüpü üzerinde bulunan vanalar yardımıyla hassas 

bir şekilde ayarlanır. Makul bir süre (numunenin özelliğine göre 30-60 

dakika) bekledikten sonra CO2 tüpü kapatılır.  

 

Geri besleme basıncı ile numunenin doyurulma aşaması  

 

Numune geri besleme basıncı ile doyurulabilmektedir. Geri besleme 

basıncı, geri basınç hücresi aracılığı ile numuneye üstten uygulanır. 
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Numuneden geçen su, numune içinden geçerek sistemden çıkış vanası 

yardımıyla dışarı atılır. Geri besleme basınç hücresinde yeterli 

miktarda su bulunması gerekir. Böylelikle geri besleme basınç hücresi 

marifetiyle istenen oranda geri basınç numuneye uygulanarak numune 

doyurulur. Prosedür sırasında geri besleme süresince hücre basıncı ile 

geri besleme basıncı arsındaki fark 0,20 kgf/cm2 oranında olması 

tavsiye edilmektedir ve (bu fark ASTM D 5311’e göre asla 0,35 

kgf/cm2) değerini aşmamalıdır. Ayrıca hücre ve geri besleme 

basınçları arasındaki fark basınçlar artırıldığında ± %5 aralığında ve 

basınç sabitlendiğinde ± %2 aralığında kalmalıdır [ASTM D 5311, 

1996]. 

 

Geri besleme basıncı uygulanırken numuneyi istenmeyen 

öngerilmelerden korumak ve boşluk-suyu basıncının numune başından 

sonuna kadar dengelenmesine imkan vermek için, gerilme artışları ve 

artışlar arasındaki fark zamanla uygun olmalıdır. Zeminin başlangıç 

yoğunluğuna, hedeflenen efektif konsolidasyon gerilmesinin 

büyüklüğüne ve uygulanacak orandan hemen önceki doygunluk 

derecesine bağlı olarak her artırım kademe büyüklüğü 0,35kgf/cm2, 

0,70 kgf/cm2
 veya 1,40 kgf/cm2 olabilir. Geri besleme basıncı oranı 

artışı uygulamasından sonra veya geri besleme basıncının en yüksek 

değeri uygulandıktan sonraki eşitlemeyi kontrol etmek için, numune 

drenaj vanaları kapatılır ve boşluk- basıncı değişimi bir dakika süre ile 

ölçümlenir. Eğer boşluk basıncındaki değişim hücre basıncı ve geri 

besleme basıncı arasındaki fark % 1’inden daha azsa, bir başka geri 

besleme basıncı artırımı ilave edilebilir veya doyurmanın 
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tamamlandığını belirlemek için boşluk suyu parametresi B ölçümü 

yapılır [ASTM D 5311-1996]. 

 

Doygunluk Kontrolü 

 

Geri basınç uygulanırken zemin numunesinin istenmeyen ön 

gerilmelere maruz kalmaması için basınçlar kademeli olarak artırılır. 

Her kademe değişikliğinde boşluk suyu basıncı dengeye gelmesi için 

beklenir ve bu aşamalarda boşluk suyu basıncı parametresi “B” 

değerinin artışı izlenir ve B=0,95-1,00 değerine ulaştığında 

konsolidasyon aşamasına geçilir. 

 

B değeri şu şekilde belirlenir. Numune drenaj vanaları kapatılır ve 

hücre basıncı Δσc kadar artırılır ve oluşan maksimum boşluk-suyu 

basınç değeri kaydedilir. Bazı numuneler için ani tepki sonrası boşluk 

basıncı azalsa da zamanla yavaşça artar. Bu durumda boşluk suyu 

basıncındaki değişimi hesaplamak için, Δu değerleri ve asimtotik 

boşluk basıncı zamana karşı çizdirilir. Zamanla Δu da büyük artış 

olması veya Δσc’den daha büyük Δu değerleri oluşması, hücre 

sıvısının numune içine doğru sızdığını veya boşluk suyu basınç ölçüm 

sisteminde sızıntı olduğunu gösterir [ASTM D 5311, 1996]. 

 

Skempton’un boşluk-basıncı parametresi B değeri aşağıdaki şekilde 

kontrol edilir (Bkz. Eş. 3.91). 

 

B=Δu/Δσc              (3.91) 
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Yukarıda anlatılan ölçütlere göre doygunluk kontrölü şu şekilde 

yapılır. Hücre basıncı yavaşça (Δσ kgf/cm2) değeri kadar artırılır. Bu 

durumda su basıncı değerleri otomotik olarak (Δσ kgf/cm2) değeri 

kadar artar. Kontrol panosundan boşluk suyu basınç transdüzerinin 

bağlı olduğu ekrandan (Δu kgf/cm2) boşluk suyu basınç artışı okunur. 

 

Örneğin; doygunluk kontrolü öncesi, çevre basıncı (σci=2,0 kgf/cm2) 

olsun ve su basıncı (Ui=0,81 kgf/cm2) değerini göstersin. Çevre 

basıncı (σcf=2,5 kgf/cm2) değerine çıkartıldığında su basıncı (Uf=1,29 

kgf/cm2) değerini göstersin. Bu durumda, çevre basıncındaki değişim, 

Δσc=σcf-σci=2,5-2,0=0,5kgf/cm2 olurken boşluk suyu basıncındaki 

değişim, Δu=Uf-Ui=1,29-0,81=0,48 kgf/cm2 olur. Bu durumda Eş. 

4.93 kullanılarak B parametresi 0,96 olarak hesaplanır. 

 

Eğer B≥0,95 ise numunenin doygun olduğu kabul edilir ve 

konsolidasyon aşamasına geçilir [ASTM D 5311, 1996]. Eğer B≤0,95 

ise numunenin doymadığı kabul edilir, tekrar geri besleme basıncı 

altında numune doyurulur. Tekrar doygunluk kontrolü yapılır. Bu 

döngü B≥0,95 olana kadar sürdürülür. 

 

Numuneye İzotropik konsolidasyon uygulanması 

 

Devirsel üç eksenli deneyleri yapılırken numunelerin doyurulması 

aşamasında izotropik olarak konsolide edilmesi pratik fayda 

sağlamaktadır. Ayrıca deney standardında da izotropik olarak 

konsolide edilmesi tavsiye edilmektedir [ASTM D 5311-1996]. 
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İzotropik konsolidasyonun tanımlanması 

 

Numunenin düşey efektif konsolidasyon gerilmesinin (σ′
1c) yatay 

efektif konsolidasyon gerilmesine (σ′
3c) eşit olarak konsolide edilmesi 

durumu olarak tanımlanmaktadır (Eş.3.92). 

 

1
3

1 ==



c

c
cK                                  (3.92) 

 

Burada; 

KC : konsolidasyon oranı,  C1 : düşey efektif konsolidasyon basıncı, 

 C3 : yatay efektif konsolidasyon basıncı. 

 

İzotropik konsolidasyon ağaşıdaki gibi özetlenebilir. Bunlar; 

➢ İzotropik olarak konsolide edilen deneyler genellikle yatay 

düzlemlerde kayma gerilmelerinin sıfır olduğu durumlar olarak 

kabul edilerek gerçekleştirilirler. Bu durum da arazide düz 

yüzeyleri temsil etmektedir. İzotropik şartlarda asal eksenler yatay 

ve düşey konumdadır [Kramer, 1996], 

➢ Bu durumda kayma gerilmeleri sıfırdır, eksenel gerilme yatay 

gerilmeden büyük olduğu için asal gerilmeler yatay ve düşey 

konumdadır [Kramer, 1996]. 
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Numunenin konsolidasyona bırakılması 

 

Çalışma kapsamına sadece izotropik olarak konsolide edilen 

numuneler girmektedir. Numuneyi izotropik olarak konsolide etmek 

için, uygulanan geri besleme basıncı sabit tutulurken, çevre basıncı ile 

geri besleme basıncı arasındaki fark arzu edilen efektif konsolidasyon 

basıncına eşit oluncaya kadar, çevre basıncı artırılır. Çevre basıncının 

artırılmasından kaynaklanan kaldırma yükünü dengeleyecek gerilme 

eş zamanlı olarak yükleme pistonuna uygulanır [ASTM D 5311, 

1996]. 

 

Numune bünyesinden su çıkışı tamamlandığında yani büret içindeki 

su seviyesi sabitlendiğinde yada geri basınç vanası açılarak takriben 

15 dakika beklenildiğinde su çıkışının dengelendiği düşünülerek 

konsolidasyon süreci tamamlanmış olur. Konsolidasyonu müteakiben 

drenaj vanaları kapatılır ve membrandan veya boşluk-suyu basıncı 

sisteminden hiç sızıntı oluşmadığını doğrulamak için belli bir müddet 

boşluk-suyu basıncı gözlenir ve sorun yoksa devirsel yükleme 

sürecine geçilir. Burada numuneler arazide etkisi altında oldukları 

efektif jeolojik yüke konsolide edilirler. 

 

Devirsel üç eksenli deneyinde frekans aralığının seçimi 
 

Laboratuvarda zeminlerin devirsel özelliklerini belirlemede kullanılan 

devirsel üç eksenli deney uygulamalarında numunelere ugulanan 

yükleme frekansının seçimi önemlidir. Depremremlerde arazide 
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oluşan deprem dalgalarının frekans aralığı ise 0,1 ila 2 Hz olduğu 

bilinmektedir [Seed ve Peacock, 1968]. Devirsel üç eksenli deneysel 

çalışmalarda uygulanmak üzere frekans seçiminde aşağıdaki temel 

faktör öne çıkmaktadır; 

➢ Numuneye gelecek devirsel yükün karekteristik deprem 

davranışını yansıtmak amacıyla düzgün sinüs dalgası oluşturacak 

şekilde simetrik olarak, basma ve çekme şeklinde davranış 

karekteristiğini elde edebimek için frekansın 0,1Hz ila 2Hz olması 

önerilmektedir [ASTM D 5311-1996]. 

 

Sonuç olarak; yükleme esnasında numunelerin boşluk suyu basınç 

oranlarının düzenli olarak yükselmesi için (diğer bir ifade ile % yüz 

veya % 95’in üzerine çıkmasını sağlamak) ve düzenli sinüs dalgaları 

oluşturarak gerçeğe yakın deprem dalgalarının özelliklerini 

karekterize edebilmek için frekans aralığının 0,5 Hz-ila 0,05 Hz 

aralığında olması gerekmektedir. Bu çalışmada frekans değeri olarak 

0,5 Hz seçilmiştir. 

 

Devirsel yük uygulama aşaması 

 

Numuneye aktarılabilecek maksimum devirsel kesme gerilmesi 

konsolidasyon sonrası gerilme şartları ve deney esnasında oluşan 

boşluk-suyu basıncı ile kontrol edilir. İzotropik olarak konsolide 

edilen, hacimsel daralma sergileyen bir numune, devirsel sıkışma 

altında deneye tabi tutulduğunda, numuneye aktarılabilecek 

maksimum kesme gerilmesi en fazla başlangıç toplam gerilmesinin 
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yarısı kadar olabilir. Kohezyonsuz zeminlerin çekme alabilme 

kapasitesinden yoksun olmaları nedeniyle, devirsel kesme 

gerilmesinin bu değerden yüksek olması durumunda, üst plaka 

numuneden ayrılma eğilimi gösterir. Aynı zamanda izotropik olarak 

konsolide edilen numunelerin deneye tabi tutulmalarında, boşluk suyu 

basıncı deney sürecinde artarken, efektif çevre basıncı azalır, bu 

durum yükleme çevriminin çekme bölgesinde numunenin boğumlama 

(necking) davranışı sergilemesine katkıda bulunarak deney sonuçlarını 

bu noktadan sonra geçersiz kılar [ASTM D 5311, 1996]. Numuneye 

giden drenaj vanaları kapatılarak gerilmenin pik basma ve pik çekme 

değerleri arasında değiştiği 0,1 ila 2,0Hz arasında sinüzoidal yükleme 

formu kullanılır. İlk gerilme dalgası basınç oluşturacak şekilde 

ayarlanarak yükleme devirsel olarak devam eder. Devirsel yükleme 

süresince çevre basıncı sabit tutularak eksenel yük, eksenel 

deformasyon ve boşluk suyu basınç değişimi zamana karşı kaydedilir 

[ASTM D 5311, 1996]. Devirsel yükleme, devirsel çift genlikli düşey 

birim deformasyonun %20’ini aşması, basmada yada çekmede tek 

genlikli düşey birim deformasyonun %20’i aşması, deney programı 

için gerekli olan devirsel yükleme sayısının aşılması veya yük dalgası 

formunun kabul edilebilir değerlerinin ötesinde kötüleşmesine kadar 

devam edebilir [ASTM D 5311, 1996]. Bu konu ile ilgili resimler EK-

6’da verilmiştir. Özet olarak;  

➢ Devirsel üç eksenli deneyin uygulanması için önce, sistemde 

drenaj vanaları kapalı iken, hücre basıncı ile geri basınç 

arasındaki fark istenen efektif konsolidasyon basıncı değerine 

getirilir ve konsolidasyonun başlaması için drenaj vanaları açılır. 
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Yüzde (%) 100 konsolidasyonun tamamlanması beklenir [ASTM 

D 5311, 1996]. Konsolidasyonun tamamlanmasından sonra, 

➢ İkinci aşamada, geri basınç vanası kapatılarak gerilme kontrollü 

devirsel yükler sinüzoidal olarak numuneye uygulanır. 

 

Bu işlemler uygulandıktan sonra devirsel üç eksenli deney uygulama 

süreci başarıyla gerçekleştirilir. 

 

Hesaplamalar 

 

Bir devirsel üç eksenli deneyinden elde edilen deney verilerini 

incelerken, her şeyden önce zamana bağlı olarak kaydedilen devirsel 

yük, deformasyon ve boşluk suyu basıncı değerleri sırasıyla devirsel 

gerilme, birim deformasyon ve boşluk suyu basıncı oranı değerlerine 

dönüştürülür. 

 

Grafikler 

 

Zamana bağlı değişimler kullanılarak her bir deney için; Birim 

deformasyon (ε) ile (N) devirsel gerilme, su basıncı (U) ile zaman ve 

(N) eksenel devirsel yük ile zaman ilişkileri grafiksel olarak çizdirilir. 

Bu ilişkiler numunenin devirsel üç eksenli mukavemet deneyi 

davranışını belirlemede yeterli olacaktır [ASTM D 5311, 1996]. 

İzotropik olarak konsolide edilen numune setlerinin devirsel 

mukavemet deney sonuçlarının raporlanmasında genellikle 

numunenin değişik çift genlikli eksenel birim deformasyon 
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düzeylerine ulaşması için gereken birim deformasyon oranı ile 

devirsel gerilme değeri karşılıklı olarak çizdirilir [ASTM D 5311, 

1996]. Her bir devirsel gerilme deneyinde, devirsel gerilme oranı ile 

ilk sıvılaşma değeri için devirsel boşluk suyu basıncı oranı düzeyinin 

0,95 olduğu andaki çevrim sayısı karşılıklı olarak kaydedilir. Aynı 

malzemenin aynı yoğunluklarda hazırlanan değişik numunelerinden 

elde edilen deney verileri bir araya getirilerek aralarındaki grafiksel 

ilişkisi çizdirilir. Elde edilen bu eğriler genellikle devirsel üç eksenli 

deneyi mukavemet eğrileri olarak adlandırılır. Devirsel üç eksenli 

deneyi mukavemet eğrilerini kullanarak 13. çevrim sonunda (arazi 

parametreleri referans alınarak bulunan çevrim) boşluk basıncı 

oranının 0,95 değerine ulaşması için gereken devirsel gerilme 

değerleri de ayrıca elde dilir. 
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4.  ARAZİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu çalışmada Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki imara açılması 

kararlaştırılan alanın sıvılaşma potansiyeli araştırılmıştır. Bölüm 3’de 

ele alnınan yöntemlerle ilgili bu bölümde bazı değerlendirmeler 

yapılmış ve bu değerlendirmeler sırasıyla aşağıda verilmiştir  

 

4.1. Deprem tasarım parametreleri 

 

Saruhanlı ilçesini etkileyeceği tahmin edilen ve bölgede bulunan 

faylar normal doğrultu atımlı faylardır, Olası bir depremde bu fay 

zonlarının 1/3’nün kırılacağı tahmin edilmektedir. Bu yaklaşıma göre 

bu fay zonlarının üretebileceği deprem moment magnitüd ve ivme 

değerleri Bölüm 3.2.1’de bahsedilen yöntemlerle hesaplanmış ve 

Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Deprem yerel zemin parametreleri 

 

Deprem 

Parametreleri 

Gediz Grabeni 

Fay Zonu 

Büyük Menderes  

Fay Zonu 

Zeytin Dağı-Bergama 

Fay Zonu 

Fay Zonu Uzunluğu 

(Km) 
150 200 60 

İlçenin Fay Zonuna 

Dik Mesafesi (Km) 
33 100 39 

Moment Büyüklüğü 

(Mw) 
7,1 7,27 6,57 

İvme Büyüklüğü 

(PGA) (gal) 
280g (0,28g) 115g (0,115g) 170g (0,17g) 
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➢ Deprem büyüklüğü; 

 

Çizelge 4.1 bakıldığında çalışma alanını etkilemesi düşünülen fay 

zonunun ilçeye en yakın olan ve 33 km uzağından geçen Gediz 

grabeni fay zonu olduğu görülmektedir. Sıvılaşma analizinde 

kullanılmak üzere ve bu fayın üretmesi beklenen moment 

magnitüdünün ise 7,1 olduğu görülmektedir. Bu bölgede Gediz 

grabeni fay zonu için Ulusay ve ark. (2004) tarafından yapılan 

çalışmalarda depremin büyüklüğü 7.2 ve 7.4 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 

çalışmalarda da bu fay zonu için tarihsel dönemde (1899 ve öncesi) 

maksimum deprem büyüklüğünün 7 olarak gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Bu tez kapsamında, deprem magnitüdünü hesaplamak için 

yapılan çalışmaların diğer çalışmalarla uygunluk içinde olduğu 

görülmektedir. 

 

➢ Yatay deprem ivmesi; 

 

Bu çizelgeye göre, Gediz grabeni fay zonunun meydana getirebileceği 

tasarım yatay deprem ivmesinin 0,28g olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte, çalışma bölgesinde Işık (2010) zemin büyütmesiyle ilgili 

yaptığı çalışmasında benzer sonucu (0,28g) bulmuştur. Bu tez 

kapsamında yatay deprem ivmesiyle ilgili yapılan çalışmaların diğer 

çalışmalarla da uyum içinde olduğu görülmektedir 
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4.2.  Sıvılaşma ön değerlendirme ölçütleri 

 

Çalışma alanından alınan CPT verileri, literatürde sık kullanılan ve 

sıvılaşma ön değerlendirme ölçütleri olarak da bilinen Çin ölçütleri ve 

rölatif sıkılık, maksimum uzaklık ve magnitüd ilişkilerine göre elde 

edilen bulguları aşağıda ayrı başlıklar halinde verilmiştir. 

 

4.2.1. Çin ölçütleri ve rölatif sıkılık (Dr) değerlendirilmesi 

 

Çalışma alanında 28 lokasyondaki CPT deney verileri alınmış, rölatif 

sıkılık ve ince tane oranlarınada bakılarak değerlendirilmiş ve 

sıvılaşma analiz çıktıları EK-1’de verilmiştir. Çalışma alanında kazı 

esnasında yapılan gözlemlerde sıvlaşma eğilimi olan lokasyonlarda 

zeminin kendisini tutamadığı diğer bir ifade ile kohezyon düzeyinin 

yeterli oladığı kumlu ve siltli zeminlere sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu durumda; rölatif sıkılık, ince tane oranlarına ve gözlemlere 

bakıldığında CPT-8, CPT-19, CPT-23 ve CPT-25 nolu lokasyonların 

sıvılaşabileceği düşünülerek ön değerlendimelerde bulunulmuştur. Bu 

ön değerlendirmeler sonunda söz konusu lokasyonlardan örselenmiş 

ve örselenmemiş numuneler alınmıştır. 

 

4.2.2.Depremin büyüklüğü ile maksimum uzaklık ölçütü 

değerlendirilmesi 

 

İnceleme alanında bulunan fay zonlarından her birinin ayrı ayrı 

üretmesi tahmin edilen maksimum deprem manitüd büyüklükleri ve 

etkileyebilecekleri maksimum efektif mesafeleri Bölüm 3.2.2’de 
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verilen yönteme göre hesaplanmış ve sonuçları Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. Fay zonlarının maksimum etkileme mesafesi 

 

Deprem Parametreleri 
Gediz Grabeni 

Fay Zonu 

Büyük 

Menderes 

Fay Zonu 

Zeytin Dağı-

Bergama Fay 

Zonu 

Deprem Moment 

Magnitüdü 
7,1 7,27 6,57 

İlçenin Fay Zonuna Dik 

Mesafesi (Km) 
33 100 39 

Fay Etkileme Mesafesi 

(Km) 
55 70 17,4 

 

Burada Çizelge 4.2’e bakıldığında Gediz Grabeni fay zonunun 

etkileme mesafesinin 55 km olduğu görülmektedir ve ilçenin faya olan 

dik mesafesinden büyüktür. Diğer faylarda ise etki mesafesi dik 

mesafelerinden küçüktür. Bu değerlendirmeler sonunda, Saruhanlı 

ilçesindeki zeminleri etkilemesi tahmin edilen fay zonunun Gediz 

Grabeni fay zonu olduğu ve Saruhanlı ilçesinin bu fayın etki alanı 

içinde kaldığı görülmektedir. 

 

4.2.3.Araziden alınan numunelerin laboratuvar sonuçları 
değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmada zeminlerin arazideki içinde bulundukları doğal ortamın 

özelliklerini temel alarak laboratuarda aynı özellikleri benzeştirecek 

şekilde numune hazırlanması gerektiğinden hareketle numunelerin 
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indeks özelliklerini bulmak amacıyla, numuneler laboratuvara 

getirildikten sonra (örselenmemiş numunelerin) tüplerin alt ve üst 

başlıkları sökülmüş ve zemin numunesi tüplerden çıkartılarak indeks 

deneyleri yapılmıştır. Arazideki lokasyonlardan alınan zemin 

numunelerinin indeks deneyleri Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesi Yapı Bölümü Zemin Mekaniği laboratuvarında bu çalışma 

kapsamında yapılmış ve aşağıda Çizelge 4.3’de verilmiştir. Bu 

çalışmaya göre zemin numuneleri siltli kum sınıfına girmektedir.  

 

Çizelge 4.3. Araziden alınan numunelerin zemin indeks sonuçları 
 

Zemin Numunelerinin İndeks 
Özellikleri 

Lok#8 Lok#19 Lok.#23 Lok.#25 

Numune Alma Derinliği, (m) 5 4,45 4,5 4,75 

Doğal Su Muhtevası, wn, (%) 35 33 33 38 

Özgül Ağırlık, Gs 2,65 2,66 2,62 2,68 

Likit Limit, wL, (%) NP NP NP NP 

Kil İçeriği (<0.005 mm), (%) 10,1 6 8 5 

Boşluk Oranı, e (%) 1.024 1,11 0,87 1,10 

Doygunluk Oranı, Sr (%) 97 85 99 93 

Rölatif sıkılık, Dr (%) 45 57 70 66 

Zemin Sınıfı SM-SC SM SM SM 

Yer Altı Su Seviyesi, (m) 5 4,45 4,5 4,75 

İnce Tane İçeriği (<0.075 mm), 

(%) 
34 36,3 18 17 

 

Yukarıdaki Çizelge 4.3’e bakıldığında rölatif sıkılık değerlerinin CPT-

8, CPT-19 ve CPT-25 nolu lokasyonlarda % 70’in altında olduğu 

görülmektedir. Kil oranına bakıldığında ise % 15’in altında olduğu 

görülmektedir. Bu durumda 23 nolu lokasyon net olmamakla beraber 

diğer lokasyonların sıvılaşma ihtimali olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

bu durumun tam anlaşılması için devirsel üç eksenli deneylerle 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirlenen 4 lokasyondan 
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alınan numuneler üzerinde devirsel üç ekenli deneyler yapılmış ve 

ilerleyen bölümlerde verilmiştir. 

 

4.3. Sıvılaşma Potansiyeli Analizleri ve Sıvılaşma İndeksi 

Değerlendirilmeleri 

 

4.3.1.Iwasaki ve ark. (1982) sıvılaşma potansiyeli 

indeksi yöntemine göre değerlendirilmesi 

 

Burada iki aşamalı bir çalışma yapılmıştır. İlk önce, çalışma alanından 

elde edilen CPT deney sonuçları üzerinde “Robertson ve Wride 

(1998), Mod. Robertson ve Wride (1998), Boulanger ve Idriss (2004), 

Juang (2006), Moss ve ark. (2006) deterministik”, yöntemlerine göre 

ve LiqIT v.4.7.3 yazılımı ile sıvılaşma analizi yapılmış ve güvenlik 

katsayıları bulunmuştur. 

 

İkinci aşamada, bulunan bu güvenlik katsayıları noktasal bazda 

sıvılaşma sonuçları verdiğinden dolayı, lokasyon bazında sıvılaşma 

olayını değerlendirmek amacıyla her lokasyon için, sıvılaşma 

indeksleri Bölüm 3.2.5’de verilen yöntemlerle hesaplanmış ve 

sıvılaşma indeksleri Çizelge 4.4’de verilmiştir. Iwasaki ve ark. 

(1982)yöntemine göre sıvılaşma derecelerini gösteren sınır değerleri 

(Bkz. Çizelge 3.2) ile karşılaştırılarak, sıvılaşma durumları kendi 

içinde derecelendirilmiş ve Çizelge 4.5’de verilmiştir. Ayrıca 

sıvılaşma indeksleri grafik üzerinde de gösterilmiştir (Şekil 4.1). 
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Çizelge 4.4. Çalışma alanı için hesaplanan sıvılaşma indeksleri [Iwasaki ve ark., 

1982] 
 

CPT 

Lok.No 

Robertson 

(LI) 

Mod. 

Robertson 

(LI) 

Juang 

(LI) 

Boulanger 

& Idriss 

(LI) 

Moss 

(LI) 

Sonuç 

1 1,7 1,73 3,04 3,28 3,06 Az 

2 2,62 2,62 3,86 3,71 4,53 Az 

3 2,19 1,98 3,11 7,61 3,34 Az 

4 3,16 2,86 4,12 4,53 4,73 Az 

4 4,56 4,14 4,45 4,55 4,4 Az 

6 1,52 1,52 4,39 3,89 4,65 Az 

7 3,18 3,11 3,54 4,32 3,75 Yük 

8 5,51 5,54 9,09 9,07 9,92 Yüksek 

9 2,2 2,15 4,12 4,93 4,38 Az 

10 2,1 1,94 3,54 2,97 3,48 Az 

11 1,39 1,3 3,59 4,19 4,02 Az 

12 4,98 4,67 4,4 4,71 4,55 Az 

13 2,63 2,39 3,09 3,66 2,68 Az 

14 2,92 3,03 4,23 3,33 2,93 Az 

15 0,66 0,6 0,79 0,69 0,79 Az 

16 0,02 0,02 0,34 0,3 0,37 Az 

17 0,74 0,63 1,96 1,52 1,9 Az 

18 0,58 0,68 1,54 1,38 1,68 Az 

19 0,04 0,00 0,29 0,04 0,53 Çok Az 

20 0,41 0,23 0,58 0,61 0,56 Az 

21 0,83 0,77 1,74 1,61 1,83 Az 

22 0,62 0,67 1,47 1,75 1,42 Az 
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Çizelge 4.4. (Devam) Çalışma alanı için hesaplanan sıvılaşma indeksleri [Iwasaki ve 

ark., 1982] 

 
23 2,6 2,27 4,3 4,49 4,39 Az 

24 2,72 2,62 3,64 3,62 4,1 Az 

25 7,8 6,69 11,21 11,02 12,24 Yüksek 

26 0,92 0,77 3,06 2,67 3,21 Az 

27 2,23 1,94 3,77 3,15 3,33 Az 

28 2,63 2,5 4,77 4,17 4,49 Az 

 
Çizelge 4.5. Lokasyonların sıvılaşma derecelerine göre gruplandırılması 
 

CPT 

No. 

Çok Yüksek  Yüksek Az Çok Az 

1 Yok Yok Var Yok 

2 Yok Yok Var Yok 

3 Yok Yok Var Yok 

4 Yok Yok Var Yok 

5 Yok Yok Var Yok 

6 Yok Yok Var Yok 

7 Yok Yok Var Yok 

8 Yok Var Var Yok 

9 Yok Yok Var Yok 

10 Yok Yok Var Yok 

11 Yok Yok Var Yok 

12 Yok Yok Var Yok 

13 Yok Yok Var Yok 

14 Yok Yok Var Yok 

15 Yok Yok Var Yok 

16 Yok Yok Var Yok 

17 Yok Yok Var Yok 

18 Yok Yok Var Yok 

19 Yok Yok Var Var 

20 Yok Yok Var Yok 

21 Yok Yok Var Yok 

22 Yok Yok Var Yok 

23 Yok Yok Var Yok 

24 Yok Yok Var Yok 

25 Yok Var Var Yok 

26 Yok Yok Var Yok 

27 Yok Yok Var Yok 

28 Yok Yok Var Yok 
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Şekil 4.1. Iwasaki ve ark. (1982) yöntemine göre sıvılaşma indeksleri grafiği 
 

➢ Iwasaki ve ark. (1982) yöntemine göre sıvılaşma haritaları  

 

Yukarıda bahsedilen değerlendirmeler sonucunda Çizelge 4.4’de 

verilen sıvılaşma indekslerine göre çalışma alanının haritaları 

hazırlanmıştır. Çalışma alanına ait sıvılaşma haritaları aşağıda (Harita 

4.1-Harita 4.5) verilmiştir. 
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Harita 4.1. Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası  
 

 
 

Harita 4.2. Modifiye Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin 
sıvılaşma haritas 
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Harita 4.3. Boulanger ve Idriss (2004) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası  
 

 
 

Harita 4.4. Juang (2006) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
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Harita 4.5. Moss (2006) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası  
 

Sonuç olarak; deprem magnitüd büyüklüğü 7,1 ve yatay deprem 

ivmesinin 0,28 g şartlarında bir depremin olması durumunda, Çizelge 

4.4- Çizelge 4.5, Şekil 4.1 ve yukarıdaki haritalara (Harita 4.1-Harita 

4.5) bakıldığında 8 ve 25 nolu lokasyonların yüksek düzeyde ve 23 

nolu lokasyonun az, 19 nolu lokasyon ise, çok az düzeyde sıvılaşma 

riski taşıdığı görülmektedir. 

 

4.3.2.Sönmez (2003) sıvılaşma potansiyeli indeksi 

yöntemine göre değerlendirilmesi 

 

Burada da Bölüm4.3.1’de olduğu gibi iki aşamalı bir çalışma 

yapılmıştır. İlk önce, çalışma alanından elde edilen CPT deney verileri 

üzerinde “Robertson ve Wride (1998), Mod. Robertson ve Wride 

(1998), Boulanger ve Idriss (2004), Juang (2006), Moss ve ark. (2006) 
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deterministik”, yöntemlerine göre ve LiqIT v.4.7.3 yazılımı ile 

sıvılaşma analizi yapılmış ve güvenlik katsayıları bulunmuştur. 

 

İkinci aşamada, lokasyon bazında sıvılaşma olayını değerlendirmek 

amacıyla her lokasyon için, sıvılaşma indeksleri Bölüm 3.2.5’de 

verilen Sönmez (2003) yöntemine göre hesaplanmış ve sıvılaşma 

indeksleri Çizelge 4.6’da verilmiştir. Sönmez (2003) yöntemine göre 

sıvılaşma derecelerini gösteren sınır değerleri (Bkz. Çizelge 3.3) ile 

karşılaştırılarak, sıvılaşma durumları kendi içinde derecelendirilmiş ve 

verilmiştir (Çizelge 4.7). Ayrıca sıvılaşma indeksleri grafik üzerinde 

de gösterilmiştir (Şekil 4.2). 

 

 
 

Şekil 4.2. Sönmez (2003) yöntemine göre sıvılaşma indeksleri grafiği 
 

 

 



 

 
204 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

Çizelge 4.6. Sönmez (2003) yöntemine göre sıvılaşma indeksi sonuçları 
 

Lok/No 

Robertso

n 

(LI) 

Mod.R

obert 

(LI) 

BouIanger 

&Idriss 

(LI) 

Juang 

(LI) 

Moss 

(LI) 

Değerlendi

rme 

1 1,68 1,96 1,28 1,94 1,96 Az 

2 1,58 1,62 1,71 1,86 1,53 Az 

3 1,19 1,98 1,61 1,11 1,34 Az 

4 1,16 1,86 1,83 1,92 1,93 Az 

5 1,56 1,14 1,55 1,95 1,89 Az 

6 1,52 1,52 1,89 1,99 1,95 Az 

7 1,8 1,11 1,32 1,54 1,75 Az 

8 5,51 5,54 9,07 9,14 9,91 Yüksek 

9 1,2 1,15 1,4 1,14 1,38 Az 

10 1,91 1,94 1,97 1,94 1,98 Az 

11 1,39 1,3 1,99 1,9 1,92 Az 

12 1,98 1,45 1,71 1,9 1,95 Az 

13 1,63 1,56 1,66 1,09 1,68 Az 

14 1,92 1,16 1,33 1,23 1,93 Az 

15 0,66 0,6 1,69 1,79 0,79 Az 

16 0,02 0,02 1,3 1,34 0,37 Az 

17 0,74 0,63 1,52 1,96 1,9 Az 

18 0,58 0,58 1,38 1,54 1,68 Az 

19 0,12 0,15 1,04 0,029 0,053 Az 

20 0,41 0,23 1,61 1,58 0,56 Az 

21 0,83 0,71 1,61 1,74 1,83 Az 

22 0,62 0,57 1,75 1,47 1,42 Az 

23 2,6 2,27 4,12 3,06 3,53 Normal 

24 1,72 1,95 1,62 1,64 1,91 Az 

25 7,8 5,26 10,22 10,48 11,44 Yüksek 
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Çizelge 4.6. (Devam) Sönmez (2003) yöntemine göre sıvılaşma indeksi sonuçları 
 

26 0,92 0,6 1,67 1,06 1,21 Az 

27 1,23 1,94 1,95 1,77 1,93 Az 

28 1,05 1,75 1,97 1,93 1,99 Az 

 

Çizelge 4.7. Sönmez (2003) yöntemine göre lokasyonların sıvılaşma derecelerine 
göre gruplandırılması 

 
CPT No. Çok Yüksek  Yüksek Normal 

(Orta) 

Az 

1 Yok Yok Yok  Yok 

2 Yok Yok Yok  Yok 

3 Yok Yok Yok  Yok 

4 Yok Yok Yok  Yok 

5 Yok Yok Yok  Yok 

6 Yok Yok Yok  Yok 

7 Yok Yok Yok  Yok 

8 Yok Var Yok  Yok 

9 Yok Yok Yok  Yok 

10 Yok Yok Yok  Yok 

11 Yok Yok Yok  Yok 

12 Yok Yok Yok  Yok 

13 Yok Yok Yok  Yok 

14 Yok Yok Yok  Yok 

15 Yok Yok Yok  Yok 

16 Yok Yok Yok  Yok 

17 Yok Yok Yok  Yok 

18 Yok Yok Yok  Yok 

19 Yok Yok Yok  Var 

20 Yok Yok Yok  Yok 

21 Yok Yok Yok  Yok 

22 Yok Yok Yok  Yok 

23 Yok Yok Var Yok 

24 Yok Yok Yok Yok 

25 Yok Var Yok Yok 

26 Yok Yok Yok Yok 

27 Yok Yok Yok Yok 

28 Yok Yok Yok Yok 
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➢ Sönmez (2003) yöntemine göre sıvılaşma haritaları  
 

Yukarıda bahsedilen değerlendirmeler sonucunda elde edilen 

indekslere (Çizelge 4.6) göre zeminlerin sıvılaşma haritaları 

hazırlanmıştır. Çalışma alanına ait sıvılaşma haritaları aşağıda 

verilmiştir (Harita 4.6- Harita 4.10). 

 

 

 
Harita 4.6. Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
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Harita 4.7. Modifiye Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin 
sıvılaşma haritası 

 

 
 
Harita 4.8. Boulanger ve Idriss (2004) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
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Harita 4.9. Juang ve ark. (2006) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
 

 
 

Harita 4.10. Moss ve ark. (2006) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
 

Sonuç olarak; çalışma alanında olası 7,1 büyüklüğünde bir deprem 

olması durumunda Çizelge 4.6-Çizelge 4.7, Şekil 4.2 ve sıvılaşma 

haritalarına (Harita 4.5-Harita 4.10) bakıldığında 8 ve 25 nolu 

lokasyonların yüksek düzeyde ve 23 nolu lokasyonun ise normal 
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(orta) düzeyde ve 19 nolu lokasyonunda içinde bulunduğu diğerlerinin 

ise düşük düzeyde sıvılaşma riski taşıdığı görülmektedir. 

 

4.3.3.Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) sıvılaşma şiddeti indeksi 

yöntemine göre değerlendirilmesi 

 

Burada önceki yöntemlerde olduğu gibi, yine iki aşamalı bir çalışma 

yapılmıştır. İlk önce, çalışma alanından elde edilen CPT verileri 

üzerinde “Robertson ve Wride (1998), Mod. Robertson ve Wride 

(1998), Boulanger ve Idriss (2004), Juang (2006), Moss ve ark. (2006) 

deterministik”, yöntemlerine göre ve LiqIT v.4.7.3 yazılımı ile 

sıvılaşma analizi yapılmış ve güvenlik katsayıları bulunmuştur. 

 

İkinci aşamada, lokasyon bazında sıvılaşma olayını değerlendirmek 

amacıyla her lokasyon için, sıvılaşma indeksleri Bölüm 3.2.5’de 

verilen “Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) yöntemine göre hesaplanmış ve 

sıvılaşma indeksleri Çizelge 4.8’de verilmiştir. Sönmez ve Gökçeoğlu 

(2005)’e göre sıvılaşma derecelerini gösteren sınır değerleri (Bkz. 

Çizelge 3.4) ile karşılaştırılarak, sıvılaşma durumları kendi içinde 

derecelendirilmiş ve verilmiştir (Çizelge 4.9). Ayrıca sıvılaşma 

indeksleri grafik üzerinde de gösterilmiştir (Şekil 4.3). 
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Çizelge 4.8. Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) yöntemine göre sıvılaşma şiddeti 
indeksleri 

CPT Robertson 
Mod. 

Robert 

BouIanger 

&Idriss 
Juang Moss Değerlendirme 

1 10,78 8,69 13,03 9,92 9,7 Çok düşük 

2 8,93 7,4 10,62 8,42 8,8 Çok düşük 

3 9,2 3,83 5,52 7,97 13,14 Çok düşük 

4 11,4 10,74 8,65 13,05 13,4 Çok düşük 

5 12,23 11,99 15,79 11,76 10,7 Çok düşük 

6 11,68 5,55 7,95 11,7 10,9 Çokd üşük 

7 12,7 6,47 10,68 9,23 8,98 Çok düşük 

8 17,85 17,05 19,94 21,92 22,38 Düşük 

9 7,5 7,22 9,39 9,95 10,2 Çok düşük 

10 8,96 6,59 8,4 8,8 8,61 Çok düşük 

11 6,74 6,86 11,65 8,94 10,2 Çok düşük 

12 11,64 11,34 14,99 12,43 12,26 Çok düşük 

13 7,22 5,42 9,3 6,96 6,27 Çok düşük 

14 14,12 13,7 14,24 14,49 1,4 Çok düşük 

15 2,59 2,01 2,98 2,33 2,34 Çok düşük 

16 0,41 0,3 1,96 0,98 1,07 Çok düşük 

17 5,27 1,85 2,84 5,99 5,39 Çok düşük 

18 4,89 4,013 6,15 5,6 5,7 Çok düşük 

19 1,52 0,69 2,59 2,77 2,88 Çok düşük 

20 2,22 1,52 2,43 1,71 1,7 Çok düşük 

21 4,75 3,5 7,06 5,28 5,36 Çok düşük 

22 4,77 3,14 9,5 5,53 5,51 Çok düşük 

23 7,56 7,36 11,3 6,85 6,53 Çok düşük 

24 7,95 5,4 8,7 7,46 7,62 Çok düşük 

25 19,79 17,32 20,24 19,83 19,8 Düşük 

26 3,49 2,55 5,77 5,94 9,75 Çok düşük 

27 10,31 2,53 10,29 10,96 14,61 Çok düşük 

28 13,1 9,32 17,26 14,07 14,61 Çok düşük 
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Çizelge 4.9. Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) yöntemine göre lokasyonların sıvılaşma 

derecelerine göre gruplandırılması 
 

CPT No. Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Çok Düşük 

1 Yok Yok Yok  Yok Var 

2 Yok Yok Yok  Yok Var  

3 Yok Yok Yok  Yok Var  

4 Yok Yok Yok  Yok Var 

5 Yok Yok Yok  Yok Var  

6 Yok Yok Yok  Yok Var  

7 Yok Yok Yok  Yok Var  

8 Yok Yok Yok  Var Var 

9 Yok Yok Yok  Yok Var  

10 Yok Yok Yok  Yok Var 

11 Yok Yok Yok  Yok Var  

12 Yok Yok Yok  Yok Var  

13 Yok Yok Yok  Yok Var 

14 Yok Yok Yok  Yok Var  

15 Yok Yok Yok  Yok Var  

16 Yok Yok Yok  Yok Var  

17 Yok Yok Yok  Yok Var 

18 Yok Yok Yok  Yok Var  

19 Yok Yok Yok  Yok Var  

20 Yok Yok Yok  Yok Var 

21 Yok Yok Yok  Yok Var  

22 Yok Yok Yok  Yok Var  

23 Yok Yok Yok Yok Var  

24 Yok Yok Yok Yok Var 

25 Yok Yok Yok Var Var 

26 Yok Yok Yok Yok Var 

27 Yok Yok Yok Yok Var  

28 Yok Yok Yok Yok Var  
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Şekil 4.3. Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) yöntemine göre sıvılaşma indeksleri grafiği 
 

➢ Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) yöntemine göre sıvılaşma haritaları  
 

Yukarıda bahsedilen değerlendirmeler sonucunda elde edilen 

indekslere (Çizelge 4.8) göre zeminlerin sıvılaşma haritaları 

hazırlanmıştır. Çalışma alanına ait sıvılaşma haritaları aşağıda (Harita 

4.11- Harita 4.15) verilmiştir. 
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Harita 4.11. Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
 

 
 

Harita 4.12. Modifiye Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin 
sıvılaşma haritası 
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Harita 4.13. Boulanger ve Idriss (2004) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
 

 
 
Harita 4.14. Juang ve ark. (2006) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
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Harita 4.15. Moss ve ark. (2006) sonuçlarına göre bölgenin sıvılaşma haritası 
 

Sonuç olarak; bölgede 7,1 büyüklüğünde bir deprem olması 

durumunda Çizelge 4.8-Çizelge 4.9, Şekil 4.3 ve sıvılaşma haritalarına 

(Harita 4.11-Harita 4.15) bakıldığında 8 ve 25 nolu lokasyonlarda 

(CPT-8, CPT-25) düşük düzeyde 19 ve 23 nolu (CPT-19, CPT-25) 

lokasyonlarında içinde olduğu diğer lokasyonlarda çok düşük düzeyde 

sıvılaşma riskinin olduğu görülmektedir. 

 

Sönmez ve ark. (2008) yöntemine göre sıvılaşmaya karşı 
dirençli kapak zemini etkisi yöntemine göre 
değerlendirilmesi 

 

Bu yöntemde, Sönmez ve Gökçeoğlu (2005)’de önerilen sıvılaşma 

şiddeti indeksleri ile, sıvılaşmayan kapak zeminin kalınlığı arasındaki 

ilişkiye göre sıvılaşma potansiyeli değerlendirilmiştir. Çizelge 4.8’de 

verilen idislere göre, her bir lokasyon için sıvılaşan noktaların 
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üzerinde bulunan ve sıvılaşmayan tabakaların kalınlıkları ve sıvılaşma 

indeksleri aşağıda (Çizelge 4.10) verilmiş ve lokasyonların sıvılaşma 

bölgeleri üzerindeki iz düşümleri Sonmez ve ark. (2008) tarafından 

önerilen grafik üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4.4). 

 

Çizelge 4.10. Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) yöntemine göre sıvılaşma indeksleri ve 

üst tabaka kalınlığı çizelgesi 
 

CPT 
Robertson 

(LI) 

Mod. 

Robert 

(LI) 

BouIanger 

&Idriss (LI) 

Juang 

(LI) 

Moss 

(LI) 

Tabaka 

Kalınlığ
ı (m) 

1 10,78 8,69 13,03 9,92 9,7 3,33 

2 8,93 7,4 10,62 8,42 8,8 2,23 

3 9,2 3,83 5,52 7,97 13,14 3,33 

4 11,4 10,74 8,65 13,05 13,4 3,33 

5 12,23 11,99 14,79 11,76 10,7 3,65 

6 11,68 5,55 7,95 11,7 10,9 2,83 

7 12,7 6,47 10,68 9,23 8,98 3,45 

8 17,85 17,05 17,94 21,92 22,38 1,95 

9 7,5 7,22 9,39 9,95 10,2 3,33 

10 8,96 6,59 8,4 8,8 8,61 3,85 

11 6,74 6,86 11,65 8,94 10,2 2,3 
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Çizelge 4.10. (Devam) Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) yöntemine göre sıvılaşma 
indeksleri ve üst tabaka kalınlığı çizelgesi 

 

12 11,64 11,34 14,99 12,43 12,26 3,58 

13 7,22 5,42 9,3 6,96 6,27 3,57 

14 14,12 13,7 14,24 15,49 1,4 9,32 

15 2,59 2,01 2,98 2,33 2,34 5,80 

16 0,41 0,3 1,96 0,98 1,07 6,67 

17 5,27 1,85 2,84 5,99 5,39 4,2 

18 4,89 4,013 6,15 5,6 5,7 4,08 

19 1,52 0,69 2,59 2,77 2,88 4,78 

20 2,22 1,52 2,43 1,71 1,7 8,63 

21 4,75 3,5 7,06 5,28 5,36 4,35 

22 4,77 3,14 9,5 5,53 5,51 5,10 

23 7,56 7,36 11,3 6,85 6,53 2,35 

24 7,95 5,4 8,7 7,46 7,62 2,43 

25 19,79 17,32 20,24 19,83 19,8 1,02 

26 3,49 2,55 5,77 5,94 9,75 4,67 

27 10,31 2,53 10,29 10,96 14,61 3,88 

28 13,1 9,32 14,26 14,07 14,61 1,02 
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Şekil 4.4. Sönmez ve ark. (2008) tabaka etkisi yöntemine göre risk taşıyan 
lokasyonların grafik üzerinde dağılımı 

 

Sonuç olarak, Şekil 4.4’e bakıldığında 8 ve 25 nolu lokasyonlarda 

(CPT-8, CPT-25) sıvılaşma riski ihtimalinin olduğu görülmektedir. 

 

4.3.4.Sismik verilere göre sıvılaşma analizi değerlendirilmesi 

 

Çalışma alanında gerçekleştirilen jeofizik sismik çalışmalardan elde 

edilen verilere göre Andrus ve Stokoe (1997-2000) kayma dalgası 

yöntemiyle LiqIT v.4.7.3 yazılımı kullanılarak sıvılaşma analizi 

yapılmış ve güvenlik katsayıları bulunmuştur. 

 

Bu sonuçlara göre lokasyonların sıvılaşma. haritası hazırlanmış ve 

Harita 4.21’de verilmiştir. 
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Harita 4.16. Sismik yönteme göre sıvılaşma haritası 
 

Sonuç olarak; çalışma alanında 7,1 büyüklüğünde ve 0,28 g yatay 

ivmesi şartlarında bir deprem olması halinde, araziden alınan sismik 

verilere göre Harita 4.21’e bakıldığında 8 ve 25 nolu (CPT-8, CPT-25) 

lokasyonların sıvılaştığı, CPT-19 ve CPT-23 nolu lokasyonlarında 

içinde yer aldığı diğer lokasyonların sıvılaşmadığı görülmektedir.  

 

4.3.5.Sıvılaşma analizlerine göre arazideki oturmaların 

değerlendirilmesi 

 

CPT verileriyle uyumlu olarak geliştirilen bu yönteme göre, araziden 

elde edilen CPT verileri üzerinde “Robertson ve Wride (1998), Mod. 

Robertson ve Wride (1998), Boulanger ve Idriss (2004), Juang (2006), 

Moss ve ark. (2006) deterministik”, yöntemlerine göre ve LiqIT 

v.4.7.3 yazılımı ile sıvılaşma analizi yapılmıştır. Bu sonuçlara göre 

her lokasyon için oturma miktarları, Ishihara ve Yoshimine (1992) 
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yöntemine göre hesaplanmış ve (Bkz. Çizelge 3.5)’de verilen binalar 

için izin verilebilir oturma sınır değerleri [Coduto, 2001] ile 

karşılaştırılarak Çizelge 4.11’de verilmiştir. Ayrıca oturma miktarları 

Şekil 4.5’deki grafikde de sunulmuştur. 

 

 

 
Şekil 4.5. Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemine göre oturma grafiği 

 
Çizelge 4.11. Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemine göre çalışma alanı için 

hesaplanan oturma miktarları (cm) 

 
CPT 

Lokasyon 
Robertson 

Mod. 

Robertson 

Boulanger 

& Idriss 
Moss Juang Değerlendirme 

1 1,98 1,04 1,27 1,91 1,97 Düşük 

2 1,17 1,12 1,98 1,87 1,37 Düşük 

3 1,94 2,24 1,35 1,51 1,31 Düşük 

4 1,93 1,78 1,71 2,22 1,97 Düşük 

4 1,04 1,55 1,25 1,99 1,93 Düşük 

6 2,22 2,31 1,86 1,98 1,26 Düşük 

7 1,32 1,39 1,74 1,01 1,1 Düşük 
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Çizelge 4.11. (Devam) Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemine göre çalışma alanı 
için hesaplanan oturma miktarları (cm) 

 

 

 

 

 

 

8 6,28 6,98 9,07 8,65 4,97 Yüksek 

9 1,94 1,86 1,89 1,89 1,97 Düşük 

10 2,13 2,44 2,14 1,14 1,14 Düşük 

11 1,63 2,11 1,89 1,24 2,26 Düşük 

12 1,89 1,4 2,28 1,15 2,47 Düşük 

13 2,16 2,43 2,41 2,34 2,47 Düşük 

14 
1,33 
 

1,33 2,2 2,14 2,2 Düşük 

15 0,87 0,87 1,44 1,27 1,3 Düşük 

16 0,07 0,07 0,82 0,57 0,58 Düşük 

17 1,51 1,26 1,6 1,53 1,6 Düşük 

18 1,24 1,31 2,22 2,14 2,16 Düşük 

19 0,54 0,18 2,03 2,03 0,03 Düşük 

20 0,64 0,47 1,3 1,01 1,07 Düşük 

21 1,23 1,14 2,48 0,87 2,84 Düşük 

22 1,06 1,17 2,09 2,47 2,32 Düşük 

23 1,65 1,42 2,23 2,44 2,18 Düşük 

24 2,31 2,29 2,39 2,27 2,23 Düşük 

25 6,4 5,53 11,88 5,9 3,05 Yüksek 

26 0,87 0,72 2,37 2,37 2,29 Düşük 

27 1,35 2,17 2,33 2,29 2,35 Düşük 

28 2,39 2,03 1,97 1,37 1,67 Düşük 



 

 
222 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

➢ Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemine göre oturma haritaları 

 

Burada Ishihara ve Yoshimine (1992) yöntemine göre hesaplanan ve 

Çizelge 4.11’de verilen oturma sonuçlarına göre çalışma alanının 

haritaları hazırlanmış ve aşağıda verilmiştir (Harita 4.17-Harita 4.21). 

 

 
 
Harita 4.17. Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin oturma haritası  
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Harita 4.18. Modifiye Robertson ve Wride (1998) sonuçlarına göre bölgenin oturma 

haritası 

 
 

Harita 4.19. Boulanger ve Idriss (2004) sonuçlarına göre bölgenin oturma haritası  
 

 
 

Harita 4.20. Juang ve ark. (2006) sonuçlarına göre bölgenin oturma haritası 
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Harita 4.21. Moss ve ark. (2006) sonuçlarına göre bölgenin oturma haritası  
 

Sonuç olarak; çalışma alanında deprem moment magnitüdü 7,1 

büyüklüğünde ve yatay deprem ivmesinin 0,28g olması şartlarında bir 

depremin gerçekleşmesi halinde Çizelge 4.11, Şekil 4.5 ve oturma 

haritalarına (Harita 4.17- Harita 4.21) bakıldığında konut tipi binalar 

için risk oluşturacak derecede oturma riskinin gerçekleşmeyeceği 

[Coduto, 2001] ancak bütün lokasyonda düşük düzeyde oturma 

olabileceği görülmektedir. 

 

4.4.Devirsel Üç Eksenli Deneylerin Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmada araziden alınan numuneler üzerinde arazi şartlarının 

referans alınmsıyla deney için gerekli olan parametreler hesaplanmış 

ve laboratuvarda devirsel üç eksenli deneyleri yapılmış olup deney 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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4.4.1.Devirsel üç eksenli deney parametreleri 

 

Bu çalışmada inceleme alanından alınan CPT verilerinin sıvılaşma 

analizi sonuçlarına göre Bölüm 3.2.6’da verilen yönteme göre 

sıvılaşma tespit edilen noktalardan (CPT-8, CPT-25, CPT-23, CPT-

19) örselenmiş ve örselenmemiş numuneler alınmış daha sonra alınan 

numunelerin zemin indeks deneyleri yapılmış ve deney sonuçları 

verilmiştir (Bkz. Çizelge 4.3). Arazi şartlarını temsil etmek amacıyla 

ve numunelerin arazi şartlarında bulundukları doğal ortamın 

özelliklerini referans alarak laboratuvar şartlarında yeniden numune 

hazırlamak ve bu parametrelere göre devirsel üç eksenli deneyini 

gerçekleştirmek için gerekli olan parametreler Bölüm 3.2.7’de 

bahsedilen yöntemlerle hesaplanmaktadır ve aşağıda örnek 23 nolu 

lokasyona ait devirsel üç eksenli deney parametreleri hesaplanmıştır. 

 

Örnek: CPT-23 nolu lokasyona ait devirsel üç eksenli deney 

parametre hesaplanması  
 

Lisans düzeyinde zemin indeks deneylerinin hesap yöntemleri 

verildiği için burada, gerekli olmadıkça verilmeyecektir, bundan 

dolayı devirsel üç eksenli deneyine yönelik gerekli olan 

parametrelerin hesap yöntemi verilmiştir. Aşağıda CPT-23 nolu 

lokasyona ait olmak üzere laboratuvarda devirsel üç eksenli deney 

yapmak için gerekli olan parametrelerin hesaplanması örnek olarak 

verilmiştir. 
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Çalışma alanından getirilen numunelerin zemin indeks deney 

sonuçları (boşluk oranı, doygunluk oranı, rölatif sıkılığı su muhtevası) 

laboratuvarda bulunmuş ve verilmiştir (Çizelge 4.3). Bulunan zemin 

indeksi deney sonuçlarına göre devirsel üç eksenli deney uygulamak 

amacıyla bu lokasyon için kullanılacak parametreler aşağıda 

hesaplanmıştır. 

➢ Bu lokasyona ait rölatif sıkılık oranı (Bkz. Eş. 3.77 yardımıyla 

bulunur 

 

ee

ee
D

maks

maks

r

min−
−

=               (3.77) 

 

Burada; 

Dr  : rölatif yoğunluk, 

emaks  : 1,49 maksimum boşluk oranı, (Çizelge 4.3), 

emin  : 0,60 mimumum boşluk oranı, (Çizelge 4.3), 

e  :0,87 boşluk oranı, (Çizelge 4.3). 

 

Bu hesaplamalar sonunda rölatif sıkılık oranı (%)70 olarak 

bulunmuştur. 

 

➢ Kuru numune miktarı ise(Bkz. Eş. 3. 78 yardımıyla bulunur 

 

V

M

e

Sk

k
=

+
=

1


               (3.78) 
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Buradan, 

 S  : 2,62 g/cm3 numunenin özgül ağırlığı, (Çizelge 4.3), 

e  : 0,87 boşluk oranı, (Çizelge 4.3), 

M S  : deney için gereken numunenin kuru kütlesi, g, 

V : numune sıkıştırma kabı hacmi (Çap, D=38 mm ve yükseklik, 

h=76mm sıkıştırma kabı), cm3. 

 

Bu eşitliğe göre gereken kuru numune miktarı 119,7 gr olarak 

bulunmuştur. 

 

➢ Deney için gereken su muhtevası (Bkz. Eş.3.79) vasıtasıyla 

bulunur 

 

GweS Sr .. =               3.79) 

 

Burada; 

S r  : 0,99 numunenin başlangıç doygunluk oranı, (Çizelge 4.3), 

e     : 0,87 arazi şartlarındaki örselenmemiş numunenin boşluk oranı, 

(Çizelge 4.3), 

 S
 : 2,62 numunenin özgül ağırlığı, (Çizelge 4.3), 

w  : doygunluk oranını sağlamak için gereken (%) su muhtevası. 

 

Buradan doygunluk oranını sağlamak için gereken su muhtevası %33 

olarak bulunmuştur. 

 



 

 
228 ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAZİ VE LABORATUVAR 

DENEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 

➢ Son olarak deney için gereken su miktarı (Bkz. Eş.3. 80) 

kullanılarak hesaplanı 

 

S

W

M

M
W =               (3.80) 

 

Burada; 

W   :  arzu edilen doygunluk oranını sağlamak için gereken su miktarı, 

%, 

M S : deney için gereken kuru numune kütlesi, (119,7g), (Bkz. 3.78), 

MW  : deney için gereken su kütlesi, g. 

 

Bu aynı zamanda bozulmamış numuneden bulunan su muhtevasına 

eşittir, kuru numune miktarı (Bkz. Eş. 3.78)’den ve su muhtevası 

(Bkz. Eş. 3.79)’dan biliniyor, buradan numune için gereken su miktarı 

41,7 gr olarak bulunmuştur. 

 

➢ sıvılaşmayı başlatacak devirsel üç eksenli deney için devirsel 

gerilme oranı (Bkz. Eş. 3.5) bulunur 

 

Laboratuvarda devirsel üç eksenli deney için sıvılaşmayı başlatacak 

devirsel gerilme oranı arazi verileri referans alınarak aşağıdaki 

ifadeden (Bkz. Eş.3.5) bulunur. 

 

r
g

a
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=










=







65,065,0            (3.5) 
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Burada, 

amaks  : Saruhanlı ilçesi için zemin yüzeyindeki maksimum yatay yer 

ivmesi, 0,28g (Bkz. Eş. 3.2), 

 vo    : düşey gerilme, (derinlik 4,5m, birim hacim ağırlık 18,4 kN/m3 = 

82,3 kN/m2), 

' vo  : efektif düşey gerilme, su seviyesinin başlangıcı olduğu için (σvo 

=σ′vo,=82,3 kN/m2), 

g  : yerçekimi ivmesi, 9,81 (m/s2), 

 ave  : ortalama devirsel gerilme dayanımı (kN/m2), 

rd  : gerilme azaltma faktörü, 1,084 (Bkz. Eş. 3.6). 

 

Buradan arazide deprem nedeniyle sıvılaşma olayını başlatacak olan 

devirsel gerilme oranı (DGO) 0,20 olarak bulunmuştur. 

 

➢ İçsel sürtünme açısı aşağıdaki şekilde bulunur 

 

Devirsel üç eksenli deney için gerekli olan hesaplarda kullanılmak 

üzere içsel sürtünme açısı (Bkz. Eş. 3.81) yardımıyla bulunur. 

 

( )q
c

5,00
29 +=             (3.81) 

 

Burada,  

 : zeminin içsel sürtünme açısı, derece, 

q
C

 : 4,5 m’de yer altı su seviyesindeki CPT uç direnci (9,09MPa). 
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Bu hesaplama sonucunda içsel sürtünme açısı 33 derece olarak 

bulunmuştur. 

 

➢ Sukunetteki toprak basıncı katsayısı (Bkz. Eş.3.82 kullanılarak 

bulunur 

 

SinK o −=1              (3.82) 

 

Burada; 

KO  :sukunetteki yatay toprak basıncı, 

 : zeminin içsel sürtünme açısı, 33 derece (Bkz. Eş. 3.81). 

 

Bu hesaplama sonucunda sukunetteki yatay toprak basıncı (Ko) 0,45 

olarak bulunmuştur. 

 

➢ Devirsel gerilme oranı (DGO) düzeltme faktörü, Cr aşağıdaki gibi 

hesaplanır 

 

Arazi ve laboratuvar deneylerinin düzeltilmesi gerekmektedir. 

Devirsel gerilme oranını düzeltmek için Cr katsayısı (Bkz. Eş.3.84) 

yardımıyla bulunur. 

 

2/)1( KC Or +=              (3.84) 

 

Burada, 
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Cr  : düzeltme faktörü, 

KO  :sukunetteki yatay toprak basıncı, 0,45 (Bkz. Eş.3.82). 

 

Buradan düzeltme katsayısı (Cr ) 0,72 olarak bulunmuştur. 

 

➢ Laboratuvarda devirsel üç eksenli deney için gerekli olan devirsel 

gerilme oranı (Bkz. Eş.3.85) yardımıyla bulunmuştur 

 

( ) ( ) CDGODGO rAraziLaboratur
9,0/=            (3.85) 

 

Burada, 

( )DGO Arazi
: 0,20 biliniyor, (Bkz. Eş.3.5), 

Cr : düzeltme kat sayısı, 0,72 (Bkz. 3.85), 

( )DGO Laboratu var
: laboratuvarda numuneye uygulanacak devirsel gerilme 

oranı. 

 

Laboratuarda devirsel üç eksenli deneyi uygulamak için gereken 

devirsel gerilme oranı 0,31 olarak bulunmuştur. 

 

➢ Laboratuvarda devirsel üç eksenli deneyini uygulamak için gerekli 

olan devirselik gerilme büyüklüğü (Bkz. Eş. 3.86) kullanılarak 

bulunur 

 

( )DGO LaboratuCdc var3 .'.2  =             (3.86) 
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Burada, 

 dc  : devirsel gerilme büyüklüğü, 

'3 C :ortalama efektif gerilme büyüklüğü, 53,2 kN/m2 bulunmuştur 

(h=4.5m),  n
:18,7 kN/m3, (Bkz. Eş. 3.87, Eş.3.88). 

 

DGO : laboratuarda devirsel üç eksenli deney için gerekli olan 

devirsel gerilme oranı, 0,31 (Bkz. Eş.3.85). 

 

Buradaki değerler ilgili eşitlikde yerlerine konursa laboratuvarda 

devirsel üç eksenli deney için gerekli olan devirselik gerilme 

büyüklüğü 33,1 kN/m2 olarak bulunmuştur. 

 

➢ Numuneye laboratuvarda uygulanacak devirsel yükün 

hesaplanması 

 

Bu hesaplamalar sonunda laboratuvarda devirsel üç eksenli deneyin 

yapmak üzere numuneye uygulanacak devirsel yükün büyüklüğü 

(Bkz. Eş. 3.89) yardımıyla bulunur. 

 

AADGOP CdcCcd ...'.2 3  ==             (3.89) 

 

Burada, 

'3 C : numune derinliğindeki ortalama efektif gerilme (Bu çalışmada 

kullanılan cihaz için  dc , en az 50 kPa olmalıdır), 
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DGO : sıvılaşma anındaki devirsel gerilme oranı, (0,31), (Bkz. Eş. 

3.85), 

AC  : numune alanı (çap=38mm). 

 

Bu hesap sonun da laboratuvarda numuneye uygulanması gereken 

devirsel yük 0,040 kN olarak bulunmuştur (4kgf), ancak cihazın 

verimli çalışması için uygulanması gereken en az devirsel gerilme 

yükü 50 kPa (kN/m2) olması gerektiğinden (cihazın kapasitesinin 

gereği) dolayı devirsel yükün 5,6 kgf olarak kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

 

➢ Eşdeğer üniform gerilme çevrim sayısı, NEş 

 

Bu çalışmada arazi verilerinin referans alınması halinde ve magnitüd 

büyüklüğü 7,1 yatay deprem ivmesi 0,28g olan senaryo depremine 

göre 14. çevrimde (on dördüncü) sıvılaşmanın başlangıcı tahmin 

edilmektedir ve (Bkz. Şekil 3.16)’da verilen yönteme göre elde 

edilmiştir. 

 

➢ Laboratuvarda devirsel üç eksenli test cihazına uygulanan çevrim 

sayısı (NLab) 

 

Burada devirsel üç eksenli deneyde çevrim sayısı; arazide 7,1 

büyüklüğündeki bir deprem için hesaplanan eşdeğer çevrim sayısının 

(14) üç (3) katı kadar (40 çevrim) olacak bir yaklaşımla; diğer bir 

ifade ile labaratuvarda deney amacıyla ve eşdeğer çevrim sayısı ile 
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karşılaştırmada bulunabilmek için 40 ve 50 olmak üzere iki farklı 

çevrim sayısı kullanılmasına karar verilmiştir. Uygulama esnasında 

test cihazına girilen çevrim sayısını cihaz sondan geriye doğru 

saymaktadır, (örneğin 40, 39, 38, 37, gibi). 

 

➢ Devirsel üç eksenli deney sıvılaşma güvenlik faktörünün 

hesaplanması 

 

Bu çalışmada, arazi verilerinden hesaplanan üniform eşdeğer güvenlik 

faktörü ile laboratuvarda deney esnasında test cihazına girdi olarak 

verilen karşılaştırma ve konrol amaçlı çevrim sayısı oranlanarak 

sıvılaşma güvenlik faktörü her bir deney için bulunmuştur (Bkz. 

Eş.3.90). 

 

Bu çalışmada laboratuvarda dinamik üç eksenli deney yapmak için 

gerekli olan parametreler, Bölüm 3.2.7’de verilen yöntemlere göre, 

örnek 23 nolu lokasyon için hesaplanan yönteme benzer olarak 

hesaplanmış ve Çizelge 4.12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.12. Deney grupları için gerekli olan parametreler 

 
Devirsel Üçeksenli Test 

Parametreleri 
Deney Grubu 1 

Deney 

Grubu 2 

Deney 

Grubu 3 

Lokasyonlar 
CPT-8 CPT-25 (CPT-23) (CPT-19) 

Rölatif Sıkılık Oranı (RD), % 

(Laboratuvar) 
45 66 70 57 

Numune Miktarı, (MS) (gr) 
120,2 119,7 127,1 

115,7 

 

Su miktarı, (W) (gr) 
41,9 41,7 41,9 38,1 
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Çizelge 4.12. (Devam) Deney grupları için gerekli olan parametreler 

 

Eşdeğer Gerilme Çevrim 

sayısı, NEş 

 

14 14 14 14 

DevirsekYük, (Pd) (kgf) 
5,6 5,7 5,6 5,6 

Maksimum Boşluk Oranı 
(emaks), %  

1,12 1,28 1,49 1,57 

Boşluk Oranı (e), % 1,024 1,10 1,11 0,87 

Devirsel Gerilme Oranı 

(DGO, τd/σc) 
0,31 0,32 0,31 0,33 

Frekans (Hz) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Minumum Boşluk Oranı 
(emin), % 

0,531 0,89 0,60 0,75 

Laboratuvarda uygulanan 

Çevrim sayısı, NLab 

 

40-50 40-50 40-50 40-50 

 

Deneylerde titreşim frekansını seçerken arazide oluşan deprem 

dalgalarını düzenli sinüs dalgaları formunda laboratuvarda temsil 

decek şekilde elde edebilmek amacıyla ve boşluk suyu basıncı 

oluşumunun verimliliğini yükseltmek için (yüzde % boşluk suyu 

basıncı) f: 0,5 Hz, dalga biçimi; sinüzoidal, ortalama efektif çevre 

basıncı ise numuneyi etkili ve deforme olmadan doyurabilmek için; 

çevre basıncı 400 kPa, geri basınç ise 380 kPa olarak alınmıştır, 

burada önemli olan nokta çevre basıncı ile geri basınç farkının 20 kPa 

olmasıdır, çevre ve geri basınç büyüklükleri deneyin seyrine göre 

ayarlanabilmektedir [ASTM D 5311]. Standard da çevre basıncı ile 

geri basınç arasındaki farkın 20 kPa olmasının gerekliliği 

belirtilmiştir, ancak çevre ve geri basınç büyüklüklerinin alt ve üst 

sınırlarını tecrübe ile deneyin yapılması esnasında ayarlanabilmesine 

imkan vermektedir, bu konuda sınır getirilmemiştir [ASTM D 5311]. 
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Devirsel üç eksenli deney sisteminde suya doygun siltli kumlu 

numuneler üzerinde, arazi verilerinden elde edilen devirsel kayma 

gerilmeleri, gerilme kontrollü devirsel yükler sinüzoidal olarak 

numunelere, boşluk suyu basıncının ortalama efektif çevre basıncına 

eşit veya boşluk suyu basıncının sabitleştiği duruma erişinceye kadar 

uygulanmış ve deney sırasında kayıt ve ölçüm birimi tarafından 

boşluk suyu basıncı, devirsel yük ve birim deformasyon (eksenel 

deformasyon) değişimleri kaydedilerek sonuçlar grafik olarak 

verilmiştir. Deneyin sonucunda numunelerin davranış biçimleri ve 

sıvılaşabilirliği incelenmiştir. 

 

4.4.2.Deney grubu 1 numunelerinin devirsel üç eksenli 
deney sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

Çalışma alanından alınan numuneler üzerinde devirsel üç eksenli 

deneyler Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Bölümü 

Zemin Mekaniği laboratuvarında yapılmış ve sonuçlar aşağıda 

sırasıyla verilmiştir. Burada deney grubu 1 olarak belirtilen numuneler 

CPT 8 ve CPT 25 nolu lokasyonları temsil etmektedir (Bkz. Harita 

3.12, Çizelge 3.8), sırasıyla önce CPT 8 arkasından da CPT 25 nolu 

lokasyonlar aşağıda alt konu başlıkları altında verilmiştir. 

 

CPT 8 lokasyonu 

 

Çizelge 4.3’de verilen bu gruba ait parametrelere göre, çalışma 

alanından örselenmiş olarak getirilen numuneler rölatif sıkılığı yüzde 

45 oranında yeniden hazırlanarak doyurulmuştur. Numunelere, 
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devirsel gerilmeler, boşluk suyu basıncının ortalama efektif çevre 

basıncına eşit veya boşluk suyu basınçlarının sabitleştiği duruma 

erişinceye kadar uygulanmıştır. 

 

 

 

(a). CPT-8 numunelerinin, birim deformasyon ve devirsel gerilme ilişkisi 
 

 
 

(b). CPT-8 numunelerinin, boşluk suyu basıncı oranı zaman ilişkisi 
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(c). CPT-8 numunelerinin, devirsel yük ve zaman ilişkisi 

 

Şekil 4.6. Deney grubu 1 (CPT-8) numunelerinin devirsel deney 

sonuçları Şekil 4.6’da CPT 8 numunelerine ait suya doygun rölatif 

sıkılığı yüzde 45 olarak hazırlanmış olan siltli kum numunelerinin 

birim deformasyon ve devirsel gerilme oranı, boşluk suyu basıncı 

oranı ve devirsel yükün zamanla değişimi gösterilmiştir. 

 

Söz konusu lokasyondaki doğal ortama göre hesaplanan DGO 

(devirsel gerilme oranı) değerleri referans alınarak deney planlanmış 

olup, deneyde devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,31, devirsel yük 5,6 kgf, 

frekans 0,5Hz olmak üzere, devirsel üç eksenli deneyde çevrim sayısı; 

arazide 7,1 büyüklüğündeki bir deprem için hesaplanan eşdeğer 

çevrim sayısının (14, Bkz. Çizelge 4.12) üç (3) katı kadar (40 çevrim) 

olacak bir yaklaşımla; diğer bir ifade ile labaratuvarda deney amacıyla 

ve eşdeğer çevrim sayısı ile karşılaştırmada bulunabilmek için 40 

çevrim kullanılmasına karar verilmiş olup numuneler sinüzoidal 

devirsel yüklemeye maruz bırakılmıştır. Suya doygun siltli kumlu 

zeminde boşluk suyu basıncı zamanla artmış ancak hiçbir zaman 
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efektif çevre (konsolidasyon) basıncına eşit olamamıştır. Çevrim 

sayısı 40 olduğunda (NLab=40), boşluk suyu basıncı (∆U/σc) 0,70 

değerine kadar çıkabilmiş ve zamanla bir miktar azalmıştır. Bu 

davranış biçiminin zemin numunelerinin içinde ince tane olmasından 

kaynaklandığı düşünülmüştür. Diğer yandan birim kayma 

deformasyoları (δ) zamanla artmış ve göçme ölçütü olan δ =±%2,5 

deformasyon derecesine kırk çevrimde (NLab=40, laboratuvarda 

uygulanan çevrim sayısı) ulaşılamamış ve boşluk suyu basıncı oranı 

ise ∆U/σc=0,70 değerinin üzerine çıkamamıştır. Devirsel gerilmenin 

değişiminde ise zamanla azalmalar gözlenmekle beraber devirsel yük 

NLab=40. çevrim, diğer ifadeyle eşdeğer çevrim sayısı sonuna kadar 

(NEş =14) devam etmiş ve deney sonlanmıştır. Burada cihaz çevrim 

sayısını sayarken sondan geriye doğru saymaktadır (örneğin, 40, 39, 

38 gibi). 

 

Deneyde uygulanan NLab=40. çevrim sonunda, diğer bir ifade ile 

eşdeğer çevrim saysı (NEş =14) sonunda boşluk suyu basıncı (∆U/σc) 

%90 seviyesine çıkamadığı için bu deneyin sıvılaşmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 

Bu lokasyonun neden sıvılaşmadığı üzerinde yoğunlaşırken zeminin 

yapısı dikkat çekmiş ve incelenmiştir. Dikkatli gözlemler sonunda 

zeminin yapısında sertleşmiş kil kütlelerinin olduğu saptanmıştır 

(Şekil 4.7). 
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(a). CPT 8 numunelerinin zemininde bulunan kil kütlesi 
 

 
 

(b). CPT 8 numunelerinin zemininde bulunan farklı bir kil kütlesi 

Şekil 4.7. CPT 8 numunelerinde bulunan kil kütlesi örneği 

 

Bu kil kütlelerinin ince tane miktarını değiştireceği ve bu şekildeki 

zemin yapısının arazideki zemin yapısını temsil etmediği ve arazide 

bu şekilde yaygın olarak bulunmadığından hareket ederek numuneler 

10 nolu elekden elenmiştir. Elekden geçen zeminlere ayrı, üzerinde 

kalan zeminlere ayrı olmak üzere elek analizi yapılmış ve tane dağılım 

garafikleri aşağıda verilmiştir (Şekil 4.8-Şekil 4.9). 
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Şekil 4.8. 10 nolu elekden geçen zeminin tane dağılım grafiği 
 

 
 

Şekil 4.9. 10 nolu elek üzerinde kalan zeminin tane dağılım grafiği 
 

Bu lokasyona ait zemin yapısının devirsel davranış biçimi üzerindeki 

etkisini incelemek için 10 nolu elekden geçen zemine ayrı üzerinde 

kalan zemine ayrı devirsel yük uygulanmıştır. 
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10 nolu elekden geçen zemin numunelerine uygulanan 

devirsel deney sonucu 

 

Bu lokasyonda, 4,75-5 m derinliğinden alınan örselenmiş numune 10 

nolu elekden elenmesinin sonunda gradasyon eğrisi incelendiğinde bu 

lokasyona ait numunelerin sıvılaşabileceği düşünülmüştür (Bkz. Şekil 

4.8). Buradan hareketle devirsel üç eksenli deney yapma aşamasına 

geçilmiş ve Deney grubu 1 numuneleri için uygulanan parametreler bu 

deneyde de uygulanmıştır. 

 

Aynı şekilde 10 nolu elekden geçen zemin numunesi yüzde 45 rölatif 

sıkılık oranında yeniden hazırlanarak doyurulmuş ve numunelere, 

boşluk suyu basıncının ortalama efektif çevre basıncına eşit veya 

boşluk suyu basıncının sabitleştiği duruma erişinceye kadar devirsel 

gerilmeler uygulanmıştır.  

 

 
 

(a). CPT-8 numunelerinin (10 nolu elekden geçen numune), devirsel gerilme ve 

birim deformasyon ilişkisi 
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(b). CPT-8 numunelerinin (10 nolu elekden geçen numune), zaman ile boşluk suyu 

basıncı oranı ilişkisi 

 

Şekil 4.10. CPT-8 numunelerine ait elek altına geçen numunelerin 

deney sonuçları Şekil 4.10’da 10 nolu elekden geçen siltli kumlu 

numunelerin devirsel kayma gerilmeleri altında oluşmuş, boşluk suyu 

basıncı oranı zaman ilişkisi, birim deformasyon-devirsel gerilme 

değişimi verilmiştir. 

 

Yukarıdaki aynı parametreler bu numuneye de uygulanmış ve 

bahsedilen lokasyondaki doğal ortama göre hesaplanan DGO (devirsel 

gerilme oranı) değerleri referans alınarak deney planlanmış olup, 

deneyde devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,31, devirsel yük 5,6 kgf, 

frekans 0,5 Hz olmak üzere, devirsel üç eksenli deneyde çevrim 

sayısı; arazide 7,1 büyüklüğündeki bir deprem için hesaplanan eşdeğer 

çevrim sayısının (14, Bkz. Çizelge 4.12) üç (3) katı kadar (40 çevrim) 

olacak bir yaklaşımla; diğer bir ifade ile labaratuvarda deney amacıyla 

ve eşdeğer çevrim sayısı ile karşılaştırmada bulunabilmek için 40 

çevrim kullanılmasına karar verilmiş olup numuneler sinüzoidal 
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devirsel yüklemeye maruz bırakılmıştır. Bu gerilme seviyesinin tekrarı 

ile boşluk suyu basıncında ve birim şekil değiştirmelerde artışlar 

meydana gelmiştir. 

 

Deneyde uygulanan NLab=26. çevrim sonunda, diğer bir ifade ile 

eşdeğer çevrim saysı NEş =14. çevrim sonunda boşluk suyu basıncı 

(∆U/σc) %90 seviyesine çıkmış ve efektif gerilmeye (konsolidasyon 

basıncına) eşit olmuş bunun sonucu olarak da zemin numunesi 

sıvılaşmıştır. Ayrıca güvenlik faktörü; NLab/NEş=1 olarak 

bulunduğundan bu numunenin sıvılaştığı gözlemlenmiştir.  

 

Devirsel gerilmenin değişimi ise boşluk suyu basıncının zamanla 

sabitleşmesine rağmen devirsel yük NLab=40. çevrim sonuna kadar 

devam etmiş ve yaklaşık δ=±30 değerine kadar çıkarak sonlanmıştır. 

Burada aynı zamanda, devirsel üç eksenli deneyleri yapılan siltli 

kumlu zemin numunelerinin Çin ölçütlerine göre sıvılaşıp 

sıvılaşmadığı karşılaştırılmış ve zemin numunesinin Çin ölçütlerine 

göre de sıvılaşabileceği görülmüştür (Şekil 4.8). 

 

10 nolu elek üzerinde kalan zemin numunelerine uygulanan 

devirsel deney sonuçları  

 

Bu lokasyondan alınan 4,75-5m derinliğindeki örselenmiş zemin 

numunesinin yapısında kil kütlesi olan numuneler 10 nolu elekden 

elenmiş ve üzerinde kalan kil kütlesi lastik tokmakla ezilmiş, siltli 

numuneyle iyice harmanlandıktan sonra elek analizi yapılmıştır. 
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Gradasyon eğrisi incelendiğinde bu lokasyona ait numunede ince tane 

oranının (0,005 mm’den geçen yüzde) yüzde 15 den fazla olduğu 

görülmüş (Bkz. Şekil 4.9) ve sıvılaşmayacağı tahmin edilmiştir. 

Ancak sıvılaşmanın olup olmayacağının deneysel bulgularla 

desteklenmesi için devirsel üç eksenli deney yapılması aşamasına 

geçilmiştir. Bu deneyde aynı deney grubuna ait olduğundan Deney 

grubu 1 numunelerine uygulanan parametreler, arazi verilerinden elde 

edildiği için bu deneyde de uygulanmıştır. 

 

Aynı şekilde 10 nolu elekden geçen zemin numunelerinden yüzde 45 

rölatif sıkılık oranında yeniden numuneler hazırlanarak doyurulmuş ve 

numunelere, boşluk suyu basıncının ortalama efektif çevre basıncına 

eşit veya boşluk suyu basınçlarının sabitleştiği duruma erişinceye 

kadar devirsel gerilmeler uygulanmıştır. Burada da doğal ortama göre 

hesaplanan DGO (devirsel gerilme oranı) değerleri referans alınarak 

deney yapılmış ve deney sonucunda boşluk suyu basınçları, birim 

deformasyon ve devirsel yükün zamana göre değişimleri 

incelenmiştir. 

 

 
 

(a). CPT-8 (10 nolu elek üzerinde kalan numune) numunelerin, gerilme ile birim 

deformasyon ilişkisi 
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(b). CPT-8 (10 nolu elek üzerinde kalan numune) numunelerin zaman ile boşluk 

suyu basıncı ilişkisi 

Şekil 4.11. CPT 8 (10 nolu elek üzerinde kalan numune) numunelerin devirsel deney 

sonuçları 

 

Şekil 4.11’da 10 nolu elek üzerinde kalan siltli kumlu numunelerin 

devirsel kayma gerilmeleri altında oluşmuş, boşluk suyu basıncı oranı 

zaman ilişkisi, birim deformasyon-devirsel gerilme değişimi 

verilmiştir. 

 

Bu lokasyondaki doğal ortama göre hesaplanan DGO (devirsel 

gerilme oranı) değerleri referans alınarak deney planlanmış olup, 

deneyde devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,31, devirsel yük 5,6 kgf, 

frekans 0,5Hz olmak üzere, devirsel üç eksenli deneyde çevrim sayısı; 

arazide 7,1 büyüklüğündeki bir deprem için hesaplanan eşdeğer 

çevrim sayısının (14, Bkz. Çizelge 4.12) üç (3) katı kadar (50 çevrim) 

olacak bir yaklaşımla; diğer bir ifade ile labaratuvarda deney amacıyla 

ve eşdeğer çevrim sayısı ile karşılaştırmada bulunabilmek için 50 

çevrim kullanılmasına karar verilmiş olup numuneler sinüzoidal 

devirsel yüklemeye maruz bırakılmıştır. Suya doygun siltli kumlu 
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zeminde boşluk suyu basıncı zamanla artmış ancak hiçbir zaman 

efektif çevre (konsolidasyon) basıncına eşit olamamıştır. Çevrim 

sayısı 50 olduğunda (NLab=50), boşluk suyu basıncı (∆U/σc) 0,70 

değerine kadar çıkabilmiş ve zamanla bir miktar azalmıştır. Bu 

davranış biçiminin zemin numunelerinin içinde ince tane oranının 

(0,005 mm’den geçen yüzde) % 17 oranında bulunmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Şekil. 4.9). Diğer yandan birim 

kayma deformasyoları (δ) zamanla artmış ve göçme ölçütü olan δ 

=±%2,5 deformasyon derecesine elli çevrimde (NLab=50, 

laboratuvarda uygulanan çevrim sayısı) ulaşılamamıştır. Deneyde 

uygulanan NLab=50. çevrim sonunda, diğer bir ifade ile eşdeğer çevrim 

saysı (NEş =14) sonunda boşluk suyu basıncı (∆U/σc) %90 seviyesine 

çıkamadığı için bu deneyin sıvılaşmadığı gözlemlenmiştir. 

 

Boşluk suyu basıncı zamanla değişmesine rağmen devirsel gerilme 

NLab=50. çevrim, diğer ifadeyle eşdeğer çevrim sayısı sonuna kadar 

(NEş =14) devam etmiş ve deney sonlanmıştır. Burada cihaz çevrim 

sayısını sayarken sondan geriye doğru saymaktadır (örneğin, 40, 39, 

38 gibi). 

 

Burada da devirsel üç eksenli deneyleri yapılan bu lokasyona ait 

numunelerin Çin ölçütlerine göre de sıvılaşıp sıvılaşmadığı 

karşılaştırılmış (Şekil 4.9) olup, %17 ince tane yüzdesine sahip olan 

bu numunelerin sıvılaşmadığı ve Çin ölçütüyle de uyumlu olduğu 

görülmüştür. 
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CPT 25 lokasyonu 

 

Burada, çalışma alanındaki CPT 25 nolu lokasyondan örselenmiş 

olarak getirilen numunelere yine Çizelge 4.12’de verilen 

parametrelere göre, rölatif sıkılığı yüzde 66 oranında laboratuvarda 

devirsel üç eksenli deney yapmak amacıyla yeniden numune 

hazırlanmış ve devamında doyurulmuştur. Numunelere, devirsel 

gerilmeler, boşluk suyu basıncının ortalama efektif çevre basıncına 

eşit veya boşluk suyu basıncının sabitleştiği duruma erişinceye kadar 

uygulanmıştır. 

 

 
 

(a). CPT-25 numunelerinin, devirsel gerilme ve birim deformasyon ilişkisi 

 

 
 

(b). CPT-25 numunelerinin, zaman ile boşluk suyu basıncı oranı ilişkisi 

 
Şekil 4.12. CPT-25 numunelerinin devirsel üç eksenli deney sonuçları 
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Şekil 4.12’de CPT-25 numunelerine ait boşluk suyu basıncı oranı 

zaman, birim deformasyon oranı ile devirsel gerilme verilmiştir. 

Burada da CPT-8 nolu numunede olduğu gibi, doğal ortama göre 

hesaplanan DGO (devirsel gerilme oranı) değerleri referans alınarak 

deney planlanmış olup, deneyde devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,32, 

devirsel yük 5,6 kgf, frekans 0,5Hz olmak üzere, devirsel üç eksenli 

deneyde çevrim sayısı; arazide 7,1 büyüklüğündeki bir deprem için 

hesaplanan eşdeğer çevrim sayısının (14, Bkz. Çizelge 4.12) üç (3) 

katı kadar (40 çevrim) olacak bir yaklaşımla; diğer bir ifade ile 

labaratuvarda deney amacıyla ve eşdeğer çevrim sayısı ile 

karşılaştırmada bulunabilmek için 40 çevrim kullanılmasına karar 

verilmiş olup numunelere sinüzoidal devirsel yüklemeler 

uygulanmıştır. Suya doygun siltli kumlu zeminde boşluk suyu basıncı 

zamanla artmış ancak hiçbir zaman efektif çevre (konsolidasyon) 

basıncına eşit olamamıştır. Çevrim sayısı 40 olduğunda (NLab=40), 

boşluk suyu basıncı (∆U/σc) 0,70 değerinin üzerine çıkamamış ve 

zamanla bir miktar azalmıştır. Diğer yandan birim kayma 

deformasyoları (δ) zamanla artmış ve göçme ölçütü olan δ =±%2,5 

deformasyon derecesine kırk çevrimde (NLab=40, laboratuvarda 

uygulanan çevrim sayısı) ulaşılamamış ve boşluk suyu basıncı oranı 

ise ∆U/σc=0,70 değerinin üzerine çıkamamıştır. Devirsel gerilmenin 

değişimi ise boşluk suyu basıncının zamanla değişmesine rağmen 

devirsel devirsel yük NLab=40. çevrim, diğer ifadeyle eşdeğer çevrim 

sayısı sonuna kadar (NEş =14) devam etmiş ve deney sonunda yenilme 

ölçütü δ=±30 değerine kadar çıkmış ve deney sonlanmıştır. 
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Deneyde uygulanan NLab=40. çevrim sonunda, diğer bir ifade ile 

eşdeğer çevrim saysı (NEş =14) sonunda boşluk suyu basıncı (∆U/σc) 

%90 seviyesine çıkamadığı için bu deneyin sıvılaşmadığı 

gözlemlenmiştir. CPT-25 lokasyonundan alınan numuneler, Rölatif 

sıkılık (Dr) oranı azaltılarak, sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesine 

ait alternatif çalışma yapılmış ve ağağıda verilmiştir. Bu lokasyona ait 

numunelerin yukarıda rölatif sıkılık değerinin yüzde 66 oranında 

hazırlanması durumunda sıvılaşmaması sonucunda rölatif sıkılığı 

azaltılarak, yüzde 50 oranında hazırlanmış ve tekrar aynı şartlarda 

devirsel üç eksenli deney gerçekleştirilmiştir. Deney grubu 1 

numunelerine ait olan aynı parametreler (Çizelge 4.12) bu deney için 

de uygulanmış. 

 

 
 

(a). CPT-25 numunelerinin, devirsel gerilme ve birim deformasyon ilişkisi 

 

 
 

(b). CPT-25 numunelerinin, zaman ile boşluk suyu basıncı oranı ilişkisi 

 
Şekil 4.13. CPT 25 numunelerinin devirsel üç eksenli deney sonuçları 
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Şekil 4.13’de CPT-25 numunelerine ait boşluk suyu basıncı oranı 

zaman, birim deformasyon oranı ve devirsel gerilme değişimi 

verilmiştir. Burada (Bkz. Şekil 4.12)’deki deneyden farklı olarak 

sadece rölatif sıkılık oranı % 50 şartlarında numune hazırlanmış ve 

diğer parametreler benzer şekilde uygulanmıştır. 

 

Devirsel gerilme oranı (DGO) τd/σc= 0,32 ve devirsel yük 5,7 kgf, 

frekans 0,5Hz olmak üzere ve çevrim sayısı NLab = 40 olarak, 

numunelere sinüzoidal devirsel yüklemeler uygulanmıştır. Bu gerilme 

seviyesinin tekrarı ile boşluk suyu basıncında ve birim şekil 

değiştirmelerde artışlar meydana gelmiştir. Çevrim sayısı 28 

olduğunda (NLab=28, 40’dan geriye doğru sayılmıştır ve NEş=12’e 

karşılık gelmektedir), boşluk suyu basıncı artarak (∆U/σc=0,90) 

değerine çıkmış ve efektif gerilmeye (konsolidasyon basıncına) eşit 

olmuştur. Burada bu şekildeki davranış biçiminin rölatif sıkılığın 

%50’e düşürülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Güvenlik 

faktörüna gelince, 0,85 (NLab=12, NEş=14 olarak kaydedilmiş) olarak 

bulunmuş (Bkz. Eş.3.90) ve bu deney sonucu bu lokasyonda zemin 

ortamın sıvılaşabileceğini göstermiştir.  

 

Devirsel gerilmenin değişimi ise boşluk suyu basıncının zamanla 

sabitleşmesine rağmen devirsel yük NLab =40 çevrim sayısına kadar 

devam etmiş ve deney sonlanmıştır. İlave olarak, burada devirsel üç 

eksenli deneyleri yapılan siltli kum zeminlerin Çin ölçütlerine göre 

sıvılaşıp sıvılaşmadığı karşılaştırılmış ve %5 oranında (0,005 mm’den 
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geçen yüzde) ince tane yüzdesine sahip olan zemin numunelerinin 

(Bkz, Çizelge 4.3) Çin ölçütleriyle de uyumlu olduğu görülmüştür.  

 

4.4.3.Deney Grubu 2 Numunelerinin Devirsel Üç Eksenli 

Deney Sonuçları Değerlendirilmesi 
 

Burada Deney grubu 2 olarak belirtilen numuneler CPT 23 nolu 

lokasyonu temsil etmektedir (Bkz. Harita 3.12 ve Çizelge 3.8) ve 

aşağıda devirsel deney bulguları verilmiştir. Çizelge 4.3’de verilen bu 

gruba ait parametrelere göre, çalışma alanından örselenmiş olarak 

getirilen numuneler rölatif sıkılığı yüzde 70 oranında yeniden 

hazırlanarak doyurulmuştur. Numunelere, devirsel gerilmeler, boşluk 

suyu basıncının ortalama efektif çevre basıncına eşit veya boşluk suyu 

basınçlarının sabitleştiği duruma erişinceye kadar uygulanmıştır. 

 

 
 

(a). CPT-23 numunelerinin, gerilme ile birim deformasyon ilişkisi 
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(b). CPT-23 numunelerinin, zaman ile boşluk suyu basıncı oranı ilişkisi 

 

Şekil 4.14. Deney grubu 2 (CPT 23) numunelerinin devirsel üç eksenli deney 

sonuçları 

 

Şekil 4.14’de Deney grubu 2 (CPT-23) numunesine ait boşluk suyu 

basıncı oranı zaman, birim deformasyon oranı ve devirsel gerilme 

büyüklüğü değişimi görülmektedir. 

 

Bu lokasyonda arazideki doğal ortama göre hesaplanan DGO (devirsel 

gerilme oranı) değerleri referans alınarak deney planlanmış olup, 

deneyde devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,31, devirsel yük 5,6 kgf, 

frekans 0,5Hz olmak üzere, devirsel üç eksenli deneyde çevrim sayısı; 

arazide 7,1 büyüklüğündeki bir deprem için hesaplanan eşdeğer 

çevrim sayısının (14, Bkz. Çizelge 4.12) üç (3) katı kadar (40 çevrim) 

olacak bir yaklaşımla; diğer bir ifade ile labaratuvarda deney amacıyla 

ve eşdeğer çevrim sayısı ile karşılaştırmada bulunabilmek için 40 

çevrim kullanılmasına karar verilmiş olup numunelere sinüzoidal 

devirsel yüklemeler uygulanmıştır. Suya doygun siltli kumlu zeminde 

boşluk suyu basıncı zamanla artmış ancak hiçbir zaman efektif çevre 
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(konsolidasyon) basıncına eşit olamamıştır. Çevrim sayısı 40 

olduğunda (NLab=40), boşluk suyu basıncı (∆U/σc) 0,75 değerine 

kadar çıkabilmiş ve zamanla bir miktar azalmıştır. Diğer yandan birim 

kayma deformasyoları (δ) da zamanla artmış ve göçme ölçütü olan δ 

=±%2,5 deformasyon derecesine kırk çevrimde (NLab=40, 

laboratuvarda uygulanan çevrim sayısı) ulaşılamamış ve boşluk suyu 

basıncı oranı ise ∆U/σc=0,75 değerinin üzerine çıkamamıştır. Devirsel 

gerilmenin değişiminde zamanla azalmalar gözlenmekle beraber 

devirsel yük NLab=40. çevrim, diğer ifadeyle eşdeğer çevrim sayısı 

(NEş =14) devam etmiş ve deney sonunda yenilme ölçütü (δ=±%45) 

değerine kadar çıkarak sonlanmıştır. Burada cihaz çevrim sayısını 

sayarken sondan geriye doğru saymaktadır (örneğin, 40, 39, 38 gibi). 

 

Deneyde uygulanan NLab=40. çevrim sonunda, diğer bir ifade ile 

eşdeğer çevrim saysı (NEş =14) sonunda boşluk suyu basıncı oranı ise 

(∆U/σc) %90 seviyesine çıkamadığı için bu lokasyonda zemin ortamın 

sıvılaşmadığı gözlemlenmiştir. 

 

Bu lokasyondaki zeminler içinde, Dr=%70 olan mevcut sıkılık 

oranları, Dr=%50’ye düşürülerek alternatif araştırma yapılmış ve 

aşağıda sonuçları verilmiştir 

 

Bu lokasyona ait numunelarin yukarıda rölatif sıkılık değerinin yüzde 

70 oranında hazırlanması halinde sıvılaşmaması sonucunda rölatif 

sıkılığı düşürülerek, yüzde 50 oranında hazırlanmış ve tekrar aynı 

şartlarda devirsel üç eksenli deney uygulanması gerçekleştirilmiştir. 
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Numuneler önce sisteme yerleştirilmiş ve doyurularak bu gruba ait 

olan aynı parametreler (Deney grubu 2, Çizelge 4.12) uygulanmıştır. 

Bu işlemden sonra, numunelere, devirsel gerilmeler, boşluk suyu 

basıncının ortalama efektif çevre basıncına eşit veya boşluk suyu 

basıncının sabitleştiği duruma erişinceye kadar uygulanmıştır. 

 

 
 

(a). CPT-23 numunelerinin, gerilme oranı ile birim deformasyon ilişkisi 

 

 
 

(b). CPT -23 numunelerinin, zaman ile boşluk suyu basıncı oranı ilişkisi 

 

Şekil 4.15. Deney grubu 2 (CPT-23) numunelerinin devirsel üç eksenli deney 

sonuçları 
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Şekil 4.15’de Deney grubu 2 (CPT-23) numunesine ait boşluk suyu 

basıncı oranı zaman, birim deformasyon-devirsel gerilme büyüklüğü 

değişimi görülmektedir. Burada Şekil 4.14’deki deneyden farklı 

olarak sadece rölatif sıkılık değeri %50 oranında numune hazırlanmış 

ve bu gruba ait aynı parametreler (Çizelge 4.12) benzer şekilde 

uygulanmıştır. 

 

Devirsel gerilme oranı (DGO) τd/σc= 0,31 ve devirsel yük 5,6 kgf, 

frekans 0,5Hz olmak üzere ve çevrim sayısı NLab = 40 olarak, 

numunelere sinüzoidal devirsel yüklemeler uygulanmıştır. Şekil 

4.15’den görüldüğü gibi, gerilme seviyesinin tekrarı ile boşluk suyu 

basıncında ve birim şekil değiştirmelerde artışlar meydana gelmiştir. 

Çevrim sayısı 30 olduğunda (NLab=30, 40’dan geriye doğru sayılmıştır 

ve NEş=10’a karşılık gelmektedir), boşluk suyu basıncı artarak 

(∆U/σc=0,90) değerine çıkmış ve efektif gerilmeye (konsolidasyon 

basıncına) eşit olmuştur. 

 

Güvenlik faktörüna gelince, 0,71 (NLab=10, NEş=14 olarak 

kaydedilmiş) olarak bulunmuş (Bkz. Eş.3.90) ve bu deney sonucu bu 

lokasyonda zemin ortamın sıvılaşabileceğini göstermiştir. 

 

Burada bu davranış biçiminin rölatif sıkılığın %50’e düşürülmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Devirsel gerilmenin değişimi ise 

boşluk suyu basıncının zamanla sabitleşmesine rağmen devirsel yük 

NLab =40. çevrim sayısına kadar devam ederek deney 

sonlandırılmıştır. Ayrıca devirsel üç eksenli deneyleri yapılan siltli 
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kum zeminlerin Çin ölçütlerine göre sıvılaşıp sıvılaşmadığı 

karşılaştırılmış ve %8 oranında ince tane yüzdesine sahip olan zemin 

numunesinin (Bkz, Çizelge 4.3) Çin ölçütlerine göre de sıvılaştığı 

görülmüştür. 

 

4.4.4.Deney Grubu 3 Numunelerinin Devirsel Üç Eksenli 

Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Burada deney grubu 3 olarak belirtilen numuneler CPT-19 nolu 

lokasyonu temsil etmektedir (Bkz. Harita 3.12 ve Çizelge 3.8) ve 

aşağıda devirsel deney bulguları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.12’de verilen bu gruba ait parametrelere göre, çalışma 

alanından örselenmiş olarak getirilen numuneler rölatif sıkılığı yüzde 

57 oranında yeniden hazırlanarak doyurulmuştur. Numunelere, 

devirsel gerilmeler, boşluk suyu basıncının ortalama efektif çevre 

basıncına eşit veya boşluk suyu basınçlarının sabitleştiği duruma 

erişinceye kadar uygulanmıştır. 

 

 
 

(a).CPT-19 numunelerinin, gerilme ile birim deformasyon ilişkisi 
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(b). CPT-19 numunelerinin, zaman ile boşluk suyu basıncı oranı ilişkisi 

 
Şekil 4.16. CPT-19 numunelerinin devirsel üç eksenli deney sonuçları 

 

Şekil 4.16’da CPT-19 numunelerine ait boşluk suyu basıncı oranı 

zaman, birim deformasyon oranı ile devirsel gerilme büyüklüğü 

değişimi görülmektedir. Bu lokasyonda arazideki doğal ortama göre 

hesaplanan DGO (devirsel gerilme oranı) değerleri referans alınarak 

deney planlanmış olup, deneyde devirsel gerilme oranı (τd/σc) 0,33 ve 

devirsel yük 5,6 kgf, frekans 0,5Hz olmak üzere, devirsel üç eksenli 

deneyde çevrim sayısı; arazide 7,1 büyüklüğündeki bir deprem için 

hesaplanan eşdeğer çevrim sayısının (14, Bkz. Çizelge 4.12) üç (3) 

katı kadar (40 çevrim) olacak bir yaklaşımla; diğer bir ifade ile 

labaratuvarda deney yapmak amacıyla ve eşdeğer çevrim sayısı ile 

karşılaştırmada bulunabilmek için 40 çevrim kullanılmasına karar 

verilmiş olup numunelere sinüzoidal devirsel yüklemeler 

uygulanmıştır. Suya doygun siltli kumlu zeminde boşluk suyu basıncı 

zamanla artmış ancak hiçbir zaman efektif çevre (konsolidasyon) 

basıncına eşit olamamıştır. Çevrim sayısı 40 olduğunda (NLab=40), 

boşluk suyu basıncı (∆U/σc) 0,75 değerine kadar çıkabilmiş ve 
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zamanla bir miktar azalmıştır. Diğer yandan birim kayma 

deformasyoları (δ) da zamanla artmış ve göçme ölçütü olan δ =±%2,5 

deformasyon derecesine kırk çevrimde (NLab=40, laboratuvarda 

uygulanan çevrim sayısı NEş=14 çevrim sayısına karşılık gelmektedir) 

ulaşılamamış ve boşluk suyu basıncı oranı ise ∆U/σc=0,75 değerinin 

üzerine çıkamamıştır. Devirsel gerilmenin değişiminde zamanla 

azalmalar gözlenmekle beraber devirsel yük NLab=40. çevrim, diğer 

ifadeyle eşdeğer çevrim sayısı (NEş =14) sonuna kadar devam etmiş ve 

deney sonunda yenilme ölçütü (δ=±%25) değerine kadar çıkarak 

sonlanmıştır. Burada cihaz çevrim sayısını sayarken sondan geriye 

doğru saymaktadır (örneğin, 40, 39, 38 gibi). 

 

Deneyde uygulanan NLab=40. çevrim sonunda, diğer bir ifade ile 

eşdeğer çevrim saysı (NEş =14) sonunda boşluk suyu basıncı oranı ise 

(∆U/σc) %90 seviyesine çıkamadığı için bu lokasyonda zemin ortamın 

sıvılaşmadığı gözlemlenmiştir. 

 

Bu lokasyondaki zeminler için de, Dr= %70 olan mevcut sıkılık 

oranları, Dr= %50’ye düşürülerek alternatif araştırma yapılmıştır ve 

aşağıda verilmiştir 

 

Bu lokasyona ait numunelarin yukarıda rölatif sıkılık değerinin yüzde 

57 oranında hazırlanması halinde sıvılaşmaması sonucunda rölatif 

sıkılığı düşürülerek, yüzde 50 oranında hazırlanmış ve tekrar aynı 

şartlarda devirsel üç eksenli deney uygulanması gerçekleştirilmiştir. 

Numuneler önce sisteme yerleştirilmiş ve doyurularak bu gruba ait 
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olan aynı parametreler (Deney grubu 3, Çizelge 4.12) uygulanmıştır. 

Bu işlemden sonra, numunelere, devirselı gerilmeler, boşluk suyu 

basıncının ortalama efektif çevre basıncına eşit veya boşluk suyu 

basıncının sabitleştiği duruma erişinceye kadar uygulanmıştır. 

 

 
 

(a). CPT-19 numunelerinin, gerilme ile birim deformasyon ilişkisi 
 

 
 

(b). CPT-19 numunelerinin, zaman ile boşluk suyu basıncı oranı ilişkisi 
 

Şekil 4.17. CPT-19 numuneleri rölatif sıkılığın %50 oranında yeniden hazırlanması 
ile oluşan numunelere ait devirsel deney sonuçları 

 

Rölatif sıkılık değerinin yüzde 57 oranında sıvılaşmaması sonucu, 

rölatif sıkılığın azaltılarak %50 oranında yeniden hazırlanması halinde 
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yapılan deneylerin boşluk suyu basıncı oranı, birim deformasyon-

devirsel gerilme oranı ve kayma gerilmesinin zamana göre değişimleri 

Şekil 4.17’de gösterilmiştir.  

 

Devirsel gerilme oranı (DGO) τd/σc= 0,33 ve devirsel yük 5,6 kgf, 

frekans 0,5Hz olmak üzere ve çevrim sayısı NLab = 40 olarak, 

numunelere sinüzoidal devirsel yüklemeler uygulanmıştır. Şekil 

4.17’den görüldüğü gibi, gerilme seviyesinin tekrarı ile boşluk suyu 

basıncında ve birim şekil değiştirmelerde artışlar meydana gelmiştir. 

Çevrim sayısı 30 olduğunda (NLab=30, 40’dan geriye doğru sayılmıştır 

ve NEş=10’a karşılık gelmektedir), boşluk suyu basıncı artarak 

(∆U/σc=0,90) değerine çıkmış ve efektif gerilmeye (konsolidasyon 

basıncına) eşit düzeye yükselmiştir. 

 

Güvenlik faktörüna gelince, 0,71 (NLab=10, NEş=14 olarak 

kaydedilmiş) olarak bulunmuş (Bkz. Eş.3.90) ve bu deney sonucu bu 

lokasyonda zemin ortamın sıvılaşabileceğini göstermiştir. 

 

Devirsel gerilmenin değişimi ise boşluk suyu basıncının zamanla 

sabitleşmesine rağmen devirsel yük NLab=40. çevrim sayısına kadar 

devam ederek, sıvılaşmadan dolayı numunenin dengesi bozulduğu için 

pozitif yöne doğru kayarak diğer bir ifade ile yenilme ölçütü δ=±40 

sınırları arasında hareket ederek deney sonlandırılmıştır. Ayrıca 

devirsel üç eksenli deneyleri yapılan siltli kum zeminlerin Çin 

ölçütlerine göre sıvılaşıp sıvılaşmadığı karşılaştırılmış ve %6 ince tane 
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(0,005 mm’den geçen yüzde) yüzdesine sahip zemin numunesinin Çin 

ölçütlerine göre de sıvılaşabileceği görülmüştür (Bkz, Çizelge 4.3).  

 

4.4.5.Genel değerlendirme 

 

Bu çalışmada İller Bankası tarafından çalışma alanında yapılan imar 

esaslı CPT verileri kullanılmıştır. Araştırmada iller bankasının 

“Saruhanlı (Manisa) Belediyesi Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanların 

(Jega) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” adlı raporu 

ile bu çalışma arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu 

farklılıkların temel nedeni, İller Bankası çalışmasında sadece güvenlik 

faktörü ölçütlerine göre değerlendirme yapmıştır. Bu çalışmada ise, 

güvenlik faktörü ile birlikte sıvılaşma indekslerine göre değerlendirme 

yapılmıştır. 

 

Bu araştırma iki aşamalı bir çalışmadan oluşmaktadır. Önce, Saruhanlı 

(Manisa) ilçesinde imara açılan ve sıvılaşabileceği tahmin edilen 

alivyon zeminlerde (alanda) konik penetrasyon testi (CPT) verileri 

kullanılmasına karar verilmiş ve çalışma alanında deprem kaynağı 

olarak, Gediz Grabeni Fay zonu tepit edilmiş ve bu fay zonunun 

üretmesi beklenen tasarım parametreleri; “maksimum yatay deprem 

ivmesi 0,28g ve moment magnitüdü 7,1” olarak hesaplanmıştır. 

Benzer olarak, deprem magnitüd büyüklüğü için Ulusay ve ark. 

(2004) tarafından 7,2 bulunmuştur. Ayrıca Maden Tetkik Arama Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda da bu fay zonu için 

tarihsel dönemde (1899 ve öncesi) maksimum deprem büyüklüğünün 
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7 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde, Işık (2010) 

tarafından yapılan çalışmada yatay deprem ivmesi 0,28 g olarak 

bulunmuştur. Bu çalışmanın bahsedilen araştırmacıların çalışmalarıyla 

da uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışma alanından alınan 28 adet CPT 

verileri üzerinde moment büyüklüğü 7,1 ve yatay deprem vmesi 0,28g 

olan senaryo depremine göre sıvılaşma analizi yapılmıştır. 

 

İkinci aşamada analiz sonucunda sıvılaşan noktalardan gözlem 

çukurları açılarak, su seviyesinin başladığı noktalar dikkate alınmış ve 

yaklaşık 4,5-5 m derinliğinden örselenmiş ve örselenmemiş 

numuneler alınmıştır. Arazide doğal zemin ortamın içinde bulunduğu 

(rölatif sıkılık, su muhtevası, boşluk oranı, birim hacim ağırlık) şartlar 

referans alınarak laboratuvarda ıslak tokmaklama yönteminden 

yararlanarak yeniden numune hazırlanmıştır. Devirsel üç eksenli 

deney sisteminde drenajsız şartlar altında gerilme kontrollü olarak 

devirsel yükler uygulanarak, zeminlerin devirsel davranışları ve 

sıvılaşma özellikleri incelenerek çalışma alanının sıvılaşma 

potansiyeli incelenmiştir. Burada yapılan devirsel deneylerin 

sonucunda elde edilen değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir (Çizelge 

4.13). Bunlar; 

➢ Dr = %45 (Rölatif sıkılık yüzde 45) olan bölgede (durumda) kil 

topakları ağırlıklı olarak bulunmasına rağmen bu çeşit numunenin 

araziyi temsil etmeyeceği arazide yerinde gözlemlenmiş 

olduğundan, bu durumda kil ağırlıklı numuneye göre değilde, kil 

ağırlıklı olmayan numuneye göre değerlendirme yapılmasının 
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doğru olacağı düşünülerek, bu noktada sıvılaşmanın gerçekleştiği 

sonucuna varılmıştır. 

➢ Diğer 3 bölgede, mevcut durumda sıvılaşma gerçekleşmemiştir. 

Ancak, bu 3 bölgenin rölatif sıkılık (Dr) oranları %50’e (yüzde 

elli) düşürüldüğünde sıvılaşmanın olabileceği görülmektedir. 

 

Çizelge 4.13. Senaryo depremine göre devirsel üç eksenli deneyler sonunda 
lokasyonların sıvılaşma durumları 

 

Lokasyonlar 

Rölatif 

Sıkılık 

Oranı (Dr), 

(%) 

Mevcut 

Duruma Göre 

Sıvılaşma Hali 

Dr=%50 Sıkılığında 

Sıvılaşma Durumu 

CPT-8  45 Var Var 

CPT-25 66 Yok Var 

CPT 23 70 Yok Var 

CPT 19 57 Yok Var 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada Saruhanlı (Manisa) ilçesinde sıvılaşabileceği tahmin 

edilen alüvyon zeminlerin arazi ve laboratuvar deneyleri ile sıvılaşma 

potansiyeli araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar ana 

hatlarıyla aşağıda verilmiştir. 

➢ Çalışma alanının depremselliğini kontrol eden fay zonunun Gediz 

Grabeni Fay zonu olduğu tespit edilmiş ve bu fay zonunun ilçenin 

33 km uzağından geçtiği belirlenmiştir, yine bu fayın üreteceği 

tahmin edilen deprem tasarım parametreleri; moment magnitüd 

büyüklüğü, MW=7,1 ve maksimum yatay deprem ivmesi amaks =0,28 

g olarak hesaplanmıştır. 

➢ Araziden alınan 28 adet konik penetrasyon testi verileri 

kullanılarak yapılan sıvılaşma analizlerinin sonuçlarına göre 

sıvılaşma haritaları yapılmış ve senaryo depremine göre Şehitler 

Mahallesi merkezinde ve Cengiz Topel Mahallesi merkezinde 

bulunan iki lokasyonun (Grup 1-Bölge 1) yüksek, Şehitler 

Mahallesi sınırları üzerinde olan bir lokasyonun (Grup 2-Bölge 2) 

normal (orta) düzeyde, İstasyon Mahallesi sınırları içinde kalan bir 

lokasyonun (Grup3-Bölge 3) ise düşük düzeyde sıvılaşma riski 

taşıdığı saptanmıştır. 

➢ Laboratuvar ortamında, sıvılaşma riski değerlendirmelerine ait 

devirsel üç eksenli deneyler sonucunda; bölgede gerçekleşmesi 

tahmin edilen moment magnitüdü MW =7,1 ve amaks =0,28 g 

büyüklüğündeki bir senaryo depremine göre hesaplanan 14. 

çevrimde (on dördüncü çevrimde) laboratuvarda arazi verilerine 
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göre hesaplanan devirsel gerilmeler uygulandığında, Dr = %45 

(Rölatif sıkılık % 45) olan Şehitler Mahallesi merkezinde (Grup 

1-Bölge 1) bulunan lokasyonda sıvılaşma gerçekleşmiş, Cengiz 

Topel Mahallesi merkezinde (Grup 1-Bölge 1), Şehitler Mahallesi 

sınırları üzerinde (Grup 2-Bölge 2) ve İstasyon Mahallesinde 

(Grup 3-Bölge 3) bulunan diğer 3 lokasyonda mevcut durumda 

(arazi şartlarında) sıvılaşma gerçekleşmemiş, ancak, rölatif sıkılık 

değerlerinin %50 (Dr=%50) oranına düşürüldüğünde, aynı 

şartlarda deney tekrarlandığında senaryo depremine göre tüm 

lokasyonlarda sıvılaşmanın olabileceği görülmüştür. 

 

5.1. Öneriler  

 

Saruhanlı (Manisa) ilçesinde imara açılan yerleşim bölgesinde, 

yapılan bu çalışma sonucunda, ciddi boyutta sıvılaşmanın 

oluşmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, imara açık alanda 

yapılacak yapılara ait parsel bazı etütleri “dikkatli ve deneyimli 

firmalarca yapılarak değerlendirilmesi” önemle tavsiye olunur. 

Özellikle haritalarda gösterilen sıvılaşma potansiyeli görülen 

lokasyonlar ve çevresinde daha titiz davranılması önerilip laboratuvar 

çalışmalarında görüldüğü gibi, Dr = 0,50 değerlerinin elde edileceği 3 

lokasyonda, sıvılaşmanın oluşabileceği göz ardı edilmeden Bölgedeki 

tüm yapılar için “Radye Temel” zorunluluğu getirilmesi önemli olup 

gerektiğinde “Jet Kolon”, “Enjeksiyon”, “Fore Kazık” v.b. 

yöntemlere başvurulmalıdır. Böylece olası hasar ve zararlara karşı 

güvenlik şartlarının sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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Bu konu ile ilgili olarak bundan sonraki çalışmalar şunlar olabilir; 

➢ Rölatif sıkılık ile sıvılaşma ilişkisinin, zemin cinslerine göre 

hangi aralıklarda oluşacağı çalışılabilir. 

➢ Çin Kriterlerine göre ince tane oranı (0,005) %15’den büyük 

olduğu zaman sıvılaşma oluşmadığı belirtilmektedir, ancak 

çalışmamızda %10’un üzerinde ince tane bulunması durumunda, 

zemin numunelerinin doygun hale getirilmesinde zorluklarla 

karşılaşılmıştır. Bu nedenle, % 10 ila % 15 aralığındaki ince tane 

oranlarının sıvılaşmaya etkisi konusunda çalışma yapılabilir.  
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