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ÖNSÖZ 

Ülkemiz bir deprem  ülkesidir. Ve aktif bir kuşak olan Kuzey Anadolu 

Fay Zonu üzerinde yer almaktadır. Tarihsel kayıtlara bakıldığı zaman 

Anadolu’da sayısız yıkıcı depremlerin olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşim 

yerlerine bakıldığında daha çok alüvyon zeminlerin biriktiği verimli ovalarda 

kurulduğunu görüyoruz. Alüvyon araziler aynı zamanda yeraltı suyunun 

yüzeye yakın olduğu alanlardır. Depremlerde  yeraltı su seviyesinin yer 

yüzeyine yakın olduğu alanlarda  sıvılaşma türü denilen hasarlar çoğunlukla 

görülmektedir. Bu bağlamda sıvılaşma türü hasarların neden ve  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 anlamda bir boşluğu 

dolduracaktır. Bu kitap da genel olarak depremlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 

Daha sonra sıvılaşma yöntemleri üzerinde durulmuş ve bu konuda literatürle 

ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kitapta ağırlıklı olarak sıvılaşmanın irdelenmesi 

yapılmış ve teorik olarak sıvılaşma yöntemleri detaylı bir şekilde  

irdelenmiştir. 

Bu kitap bu alanda araştırma yapan akademisyenlere ve bu alanda 

çalışan mühendislere ve konu ile ilgisi olan diğer araştırmacılara sıvılaşma 

konusunda bir yardımcı bir kaynak ve rehber kitap niteliğindedir. Bu kitabın 

basıma hazırlanmasında katkı sağlayan İksad Uluslararası Yayın Evine, 

çalışan ve yöneticilerine teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Sıvılaşmanın tarihte çok önceden beri bilinmesine karşın öneminin 

kabul edilmesi ve bu konuda yoğun araştırmaların başlaması otuz yıl önceye 

gitmektedir. Bu konuya önem verilmesinin başlıca iki nedeni olduğu 

düşünülebilir. Bu nedenlerden  ilki  dünya nüfusunun yoğun olarak  

artmasıyla ortaya çıkan yerleşim  yeri ve enerji gereksinimleri karşısında 

eskiden yerleşime uygun bulunmayan deprem riskinin yüksek olduğu 

bölgelerde yerleşme ve enerji üretim yapılarının zorunluluğudur. İkinci neden 

olarak da, son yıllarda meydana gelen depremlerde sıvılaşma olaylarının ve 

bunların sonucunda meydana gelen büyük zararların gözlenmiş olmasıdır.  

  Depremlerde suya doygun kumlu zemin tabakalarında sıvılaşmanın  

oluşmasına yol açan ana neden yer titreşimlerinden dolayı meydana gelen 

tekrarlı kayma gerilmeleri sonucunda boşluk suyu basıncının çevre basıncına 

eşit bir değere gelecek şekilde artmasıdır. Kohezyonsuz zeminler, özellikle 

sıvılaşma olasılığı açısından kumlu zeminler, tekrarlı yükler altında, 

bulunduklarından daha sıkı bir konuma geçmek isterler. Kuru kumlar üzerinde 

bir çok araştırmacı tarafından yapılmış değişik dinamik deneylerde bu hacim 

azalması ve sıkılığın artması her seferinde gözlenmiştir. Suya doygun 

zeminlerde ise tekrarlı yükler altında kuru zeminlerde gözlenen hacimsel 

sıkışmaya taneler arasını dolduran boşluk suyu basıncı engel olmaktadır. 

Suyun sıkışabilirliğinin zemin tane yapısına karşın çok küçük olması boşluk 

suyu basıncının artmasına yol açar. Kumlarda hidrolik iletkenlik 

(permeabilite) yüksek olmasına rağmen genellikle süre açısından bir deprem 

sırasında drenaj yolu uzunluğu da düşünülürse, bu nedenden dolayı boşluk 

suyu basıncında oluşabilecek sönüm miktarının ihmal edilebilir olduğu 

çoğunlukla varsayılmıştır. 

  Boşluk suyu basıncı artarak çevre basıncına eş bir değere yaklaşırken 

kumlarda şekil değiştirmeler gözlenmeye başlar. Eğer kum gevşek ise, boşluk 

suyu basıncı ani bir artış göstererek çevre basıncına eşit olur ve kumda büyük 

şekil değiştirmeler oluşur. Bu durumda  kumda bir dayanım oluşturmadan 

büyük şekil değiştirme oranları meydana geliyorsa sıvılaşma olmuş kabul 

edilir. Diğer yandan kum sıkı bir konumda ise yükleme çevriminin bir anın da 

boşluk suyu basıncı çevre basıncına eş bir değere ulaşabilir (ön sıvılaşma 

durumu).  Bu noktadan sonra şekil değiştirmeler yüzünden kum bir genişleme 

gösterir bu da boşluk suyu basınçlarında bir azalmaya ve kumda tatbik edilen 
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yüklemeye karşı bir direnç doğmasına yol açar. Böyle bir direncin doğabilmesi 

için kumun bir miktar şekil değiştirmesi gerekmektedir ve tekrarlı yüklemeler 

devam ederken duraylı bir konuma gelmek için gereken bu şekil değiştirme 

miktarı artabilir. Sonuçta her tekrarlı yükleme durumu için belirli bir şekil 

değiştirme oranı oluşur ki bundan sonra zemin tekrarlı yükler altında daha 

fazla bir şekil değiştirme göstermez. Bu tip sınırlı bir şekil değiştirmeye sınırlı 

ön sıvılaşma denilmektedir. Bazı durumlarda deprem süresince alt tabakalarda 

oluşan artık boşluk suyu basıncı hızla sönümlenebilir. Bazı durumlarda ise 

tekrarlı yüklemenin durmasını izleyen sürede oluşmuş boşluk suyu basıncı 

nedeniyle zemin yüzeyine, yukarı doğru bir su akımı oluşur. Gerçekte alt 

tabakalarda ön sıvılaşmanın oluşmasından yukarı doğru başlayan su hareketi 

üst tabakalarda kaynamadan dolayı bir sıvılaşmaya ve bu tabakalara oturan 

yapılarda göçmelere, büyük oturmalara yol açabilir. Sıvılaşma ile ilgili 

araştırmalarda, genellikle deneyler laboratuvarda hazırlanmış üniform ve temiz 

kum numuneler üzerinde yapılmış ve elde edilen sonuçlara dayanılarak 

arazideki zemin tabakalarının davranış biçiminin belirlenmesine çalışılmıştır. 

Oysa laboratuvarda hazırlanmış numunelerin tane dağılımı, sıkılığı ve etkisi 

altında kaldıkları konsolidasyon basıncı aynı olsa da, arazideki zemin yapısı ve 

gerilme geçmişi laboratuvar koşullarında tam anlamıyla oluşturulamamaktadır. 

Dolayısı ile laboratuvarda hazırlanmış numunelerin davranış biçimi arazideki 

davranış biçiminden farklı olmaktadır. 

 Sıvılaşma konusunda bir çok araştırmacı tarafından, sıvılaşmanın neden 

ve nasıl  olduğu laboratuvar ve arazi deneyleri ile ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre sıvılaşmaya; rölatif  

sıkılık, tane yapısı, tane özellikleri, zemin tabakalarının sismik geçmişi, yatay 

toprak basıncı, ince tane oranı ve plastisite gibi faktörler etkili olmaktadır. Bu 

bölümde sıvılaşma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.    

  İkinci bölümde deprem ve depremle ilgili parameterin tanımları 

verilmiş ve atenasyon (sönümleme) eşitliklerinden bahsedilmiştir. Üçüncü 

bölümde sıvılaşma ile ilgili tanımlar özetlenmiş sıvılaşmaya etki eden 

faktörler, sıvılaşma potansiyeli tahmininde kullanılan fiziki kriterler 

anlatılmıştır. Ayrıca sıvılaşma araştırmalarında kullanılan deney 

yöntemlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde sıvılaşma potansiyeli 

tahmininde kullanılan arazi deneylerine değinilmiştir. Beşinci bölümde 

Sıvılaşma Potansiyeli Yöntemleri analizleri irdelenmiştir. Altıncı bölümde 
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sıvılaşmaya karşı alınabilecek önlemlerden bahsedilmiştir. Yedinci bölümde 

sıvılaşma çalışmalarının gerekliliği üzerinde durulmuş, sonuç ve öneriler 

şeklinde çalışma özetlenmiştir.   
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 1. DEPREMSELLİK 

 1.1. Deprem parametreleri 

Depremler meydana geldiğinde, bu depremleri tanımlayabilmek ve 

anlayabilmek için, “deprem parametreleri” denilen birkaç özelliğinin kısaca 

bilinmesinde yarar vardır.  

1.1.1. Odak noktası (Hiposantır) 

Oluşan bir depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Gerçekte, enejinin 

ortaya çıktığı yer bir nokta değil bir alandır, fakat pratikte nokta olarak kabul 

edilmektedir (1). 

1.1.2. Dış  merkez (Episantır) 

Odak noktasının, yeryüzüne en kısa mesafedeki izdüşümüdür. Bu nokta, 

depremlerin en çok hissedildiği ve zarara yol açtıkları noktalardır (1).  

1.1.3. Odak derinliği 

Deprem oluşum noktasında açığa çıkan enerjinin, yeryüzüne olan en 

kısa mesafesi, odak derinliği olarak tanımlanmaktadır. Depremler odak  

derinliğine  göre  sınıflandırılmaktadır: 
 

Derinlik (km)  Açıklama 

0 - 60  Sığ deprem 

70- 300 Orta derinlikteki deprem 

>300  Derin deprem 

 1.1.4. Eşşiddet (Izoseist) eğrileri 

Aynı şiddette sarsılan noktaları, birbirine bağlayan eğrilerdir. Bu  

noktaların birleştirilmesi ile “eş şiddet” haritası ortaya çıkar (1). 

 1.1.5. Şiddet  

   Depremin, yeryüzünde hissedildiği noktadaki etkisinin ölçüsüdür. 

Depremin, insanlarca hissedilmesine, çeşitli tip yapılarda ve arazideki 

etkilerine göre şiddet belirlenir. Şiddet, alana bağlı bir değerdir. Depremin, 

hasar yaptığı ve hissedildiği, yani belirtilerinin olduğu her nokta için, bir 

şiddet değeri verilir (2). 

   Şiddet cetvelinde, I’ den XlI’ye kadar değerler vardır. Şiddet cetveli, I–
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V dereceleri arasında, insanlarca duyulma ve eşyalar üzerindeki etki 

aşamalarına göre sınıflandırılmıştır. V şiddetinden sonra, yapılarda hasar 

başladığı kabul edilmiştir. Deprem şiddetinin en büyük olduğu nokta, 

maksimum şiddet bölgesi   (Io) olarak nitelenir. Bir depremin, maksimum 

şiddet ile Richter ölçeğine göre magnitüdü arasında Türkiye için geçerli olan: 

 

Io =1.69xM -2.75                                                                              [1.1] 

 

   Eşitlik (1.1) ve buna benzer eşitlikler mevcuttur. Bu Eşitlik ile şiddet ve 

Richter ölçeğine göre magnitüd aşağıdaki gibi olmaktadır (2). 

 

Şiddet  (Io)                        IV    V    VI   VII   VIII  IX  X   Xl   XII 

Richter magnitüdü (M)     4.0   4.6   5.2  5.8   6.4  7.0  7.7   8.1  8.7 

 1.2. Deprem büyüklüğü (Magnitüd)  

  Deprem sırasında, açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür. 1930 yılında 

Richter tarafından geliştirilmiştir. Richter, episantırdan 100 km mesafede ve 

sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla kaydedilmiş zemin hareketinin, 

mikron cinsinden ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre 

logaritmasını, bir depremin “magnitüdü” olarak tanımlamıştır (3) (Eş.1.2). 

M1 = log10 A                                                                     [1.2] 

Burada;         M1: Yüzey dalgası büyüklüğü 

 A : Depremin merkezinden 100 km uzakta olan bir sismograftaki 

kayıttan ölçülen maksimum genlik. 

  Richter magnitüdü, genellikle yüzey dalgalarından hesaplanır ve M1 

olarak gösterilir. Bundan başka, cisim dalgalarından hesaplanmış (mb) 

magnitüdü de vardır. Çok uzaklarda olan depremlerin yüzey dalgaları 

kaydedilemez. Buna karşılık, yerin içinden gelen cisim (hacim) dalgaları 

kullanılarak, magnitüd (mb) hesaplanır. Bir başka magnitüd hesabı, yüzey 

dalgalarının 20 sn periyodundaki en büyük genliği kullanılarak hesaplanan 

(Ms) magnitüdüdür (2). 

  Genel olarak, cisim dalgalarından hesaplanan magnitüdler (mb) ile 

yüzey dalgalarından hesaplanan magnitüdler (Ms), çeşitli bağıntılar ile 

birbirine dönüştürülebilmektedir (4) (Eş.1.3,Eş.1.4). 
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Ms = 1.64 x mb -  3.16 (mb > 5.59)                                                     [1.3]  

Ms = 1.02 x mb + 0.30 (mb < 5.59)                                                     [1.4]  

 1.2.1.Atenasyon (Sönüm) eşitlikleri 

  Deprem mühendisliği ile ilgili bir çalışmada, yer ivmesi hesabı yapılırken, o 

bölgeye özgü kabuk yapısını (zemin bileşimini) temsil eden atenasyon eşitliklerini 

kullanmak kaçınılmazdır. Şayet, bu tür eşitlikler o bölge için mevcut değilse, benzer 

sismolojik, tektonik ve kabuk yapısı için geliştirilmiş bir atenasyon eşitliği 

kullanılmalıdır. Türkiye’deki çalışmalarda genellikle ithal edilmiş atenasyon 

eşitlikleri kullanılmaktadır. Bunların mahsurları saptanmış ve   tartışılmıştır (5).  

 Genel olarak kabul edilen veya genel olarak kabul edilen, aşağıdaki atenasyon 

(sönüm) eşitlikleri kullanılarak, anakayada oluşan maksimum ivme değerleri elde 

edilmiştir. Bu atenasyon eşitliklerini kullanmanın birkaç sebebi vardır:    
 

• Atenasyon eşitliklerinin, ağırlıklı olarak Kuzey Amerika’nın batı kıyısındaki 

San Andreas Fayı’ndan türeyen depremlere bağlı olarak elde edilmiş 

olmaları ve San Andreas Fayı ile Kuzey Anadolu Fayının sismotektonik 

rejim açısından benzerlik (doğrultu atımlı olmaları ve deprem oluşum 

mekanizmalarındaki benzerlikler) göstermesi (6,7,8).  

• Atenasyon eşitliklerinin çok yakın mesafeleri (30-50 km) de yansıtabilmesi 

(5). 

Atenasyon eşitlikleri alt başlıklar halinde aşağıda verilmiştir: 

Kuzey Amerika için Geliştirilen Atenasyon Eşitlikleri: 

• Joyner ve Boore Atenasyon Eşitliği (1982) (Eş.1.5) : 
 

log y   =  a + b x (Ms -6)  + c x (Ms - 6) + d x  log r + k x r + s                         [1.5]  

   r = (r o2 + h2) 

    5 < Ms<7.7   

Burada;  y : Yatay yer ivmesi (cm/sn2) 

   Ms : Magnitüd 

   ro : Episantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe (km) 

   r: Hiposantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe(km) 

   h : Odak derinliği (km) 

 

Tablo 2.1. Maksimum yer ivmesi parametreleri (6) 

Kaya  ve sert zeminler 

A b c d k s 

0.49 0.23 0.00 -1.00 -0.0027 0.00 
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• Campbell Atenasyon Eşitliği (1988 (Eş.1.6)): 

lny = a +bx Ms + dx  ln [ r + h1  x exp (h2  x Ms )]  + kx  r +    s                             [1.6]  

   r = (r0
2 + h2 ) 1/2 

Burada; y : Yatay yer ivmesi (cm/sn2) 

Ms : Magnitüd 

r    : Episantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki  

 mesafe(km) 

r0:Hiposantir ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe(km) 

h : Odak derinliği (km) 

 

Tablo 2.2. Maksimum yer ivmesi parametreteri (7) 

Kaya ve sert zeminler 

A b c H1 h2 k s 

-0,303 0,850 -1,25 0,0872 0678 0,0059 0,00 

  

• Idriss Atenasyon Eşitliği (1987) (Eş.1.7): 

lny = ln (a)  + dx  ln ( r + 20                                                                      [1.7] 

r = (r0
2 + h2 ) 1/2 

Burada; y : Yatay yer ivmesi (cm/sn2) 

r : Episantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe (km) 

r0: Hiposantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe (km) 

h : Odak derinliği (km) 

 

Tablo 2.3. Maksimum yer ivmesi parametreleri (8) 

Kaya ve  sert zeminler 

M A d 

7.50 49.80 -1.41 

 

 Çizelgelerde verilen parametreler probabilistik çalışmaya bağlı olarak elde 

edilen artı ve eksi standart sapma değerleridir.   
 

• Orta Amerika için Geliştirilen Atenasyon Eşitlikleri 

• Nuttli ve Herrmann Atenasyon Eşitliği (1984)(Eş.1.8): 

  

logy = 0.57 + 0.50 x mb- 0.83 x log (ro
2 + h2 ) ½- 0.00069 x  r                                 [1.8] 

  Burada;   y : Yatay yer ivmesi (cm/sn2) 

mb: Cisim dalgasi büyüklüğü 

r0: Hiposantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe(km) 

h : Odak derinliği (km) 
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• Campbell Atenasyon Eşitliği (Campbell, 1980)(Eş.1.9, Eş.1.10): 

 

y = 0.0823 x e(0.922 x M
s
 )   

x   ( r + 25.7 ) -1.27  x  e((-γ) x r )                                         [1.9]  

 r = (r0
2 + h2 ) ½ 

 γ = 0.023 – 0.0048  
x
  Ms  + 0.00028 x  (Ms ) 2                                              [1.10] 

 Burada:             

y  : Yatay yer ivmesi (cm/sn) 

Ms  : Magnitüd 

r  : Episantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe(km)   

ro  : Hiposantır ile depremin kayıt edildiği yer arasındaki mesafe (km) 

h : Odak derinliği (km) 

γ  : Absorpsiyon katsayısı  

 

 1.3. Zemin yüzeyi maksimum yatay yer ivmesi  

  Zemin yüzeyindeki maksimum yer ivmesinin hesaplanmasında,  Şekil 

2.1’de verilen grafikte istatistiksel çalışmaların bir sonucu olarak üç değişik 

zemin durumu için, ana kayadaki maksimum yatay yer ivmesinin zemin 

tarafından nasıl değişkenliğe uğratıldığı görülmektedir. 
 

  
 

Şekil 1.1. Ana kayadaki maksimum yatay yer ivmesinden hareketle, zemin 

yüzeyindeki maksimum yatay yer ivmesinin, değişik bileşimlerdeki zeminler için 

belirlenmesini sağlayan grafik (10) 
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2.SIVILAŞMA  İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 2.1.Giriş 

 Sıvılaşma ile ilgili yapılan çalışmalar, bir zemin elemanına gelerek 

gerilmelerin incelenmesi ile başlamış ve bu gerilme durumunun laboratuvarda revize 

edilmesi esasına dayanarak malzeme özelliklerinin ve yapısal davranışların deprem 

yükleri altında nasıl olacağının araştırılması yönünde gelişmiştir. Bu çalışmalar 

Kaliforniya Üniversitesinde yapılmış   sıvılaşmanın nedenleri ve nasıl olduğu 

araştırılmıştır. Daha sonra laboratuvar ve arazi deney yöntemlerinin 

geliştirilmesinde tekrarlı yükler altında kumlu zemin tabakalarının davranış biçimi, 

birçok  araştırmacı tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir (8,9,11).  

Bu bölümde, yapılan çalışmalar, gelişme süreçleri dikkate alınarak kumlu 

zemin tabakalarının sıvılaşabilirlikleri özetlenmeye çalışılmıştır.  

2.2. Sıvılaşmanın tanımı  

 Suya doygun kohezyonsuz zeminlerde özellikle kumlarda, drenajsız 

koşullarda yapılan deneylerde, tekrarlı yükler altında boşluk suyu 

basıncında Şekil 2.1’deki gibi ani artışlar olduğu gözlenmiştir. Bu 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 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. 

TEKRARLI GERİLME ORANI

BİRİM BOY DEĞİŞİMİ

 
Şekil 2.1. Gevşek kumlarda sıvılaşma ( 10,12,13) 
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  Doğada ve laboratuvar deneylerinde orta ve sıkı kumlarda da tekrarlı 

yükler altında boşluk suyu basıncının sürekli olarak arttığı fakat bu artışın 

Şekil 2.2 ve 2.3’de gösterildiği gibi daha yavaş bir biçimde olduğu 

görülmüştür. Bu tip kumlarda boşluk suyu basıncı tekrarlı yükleme çevriminin 

bir bölümünde toplam efektif çevre gerilmesine eşit olabilir. Bu durumda 

kayma mukavemetinin bir süre için sıfır olması sıvılaşmaya ve bunun sonucu 

olarak şekil değiştirmelere yol açar. Fakat orta ve çok sıkılıktaki kumlarda 

şekil değiştirmelerin bir hacim kabarmasına yol açmaları boşluk suyu 

basıncının azalmasına ve zemin elemanının tekrar bir dayanım kazanmasına 

neden olur.  

  Burada olan sıvılaşma aslında gevşek kumlarda gözlenen sıvılaşma olayından 

farklı olup şekil değiştirmeler kumun sıkılığına bağlı olarak sınırlı kalırlar.Bu olaya 

sınırlı ön sıvılaşma (initial liquefaction with limited strain potential; veya çevrimsel 

oynaklık oluşması (cyclic) mobility) denilmektedir (14).  
 

 

Şekil 2.2.  Orta sıkı kumlarda sıvılaşma (10,12,13) 
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Şekil 2.3. Sıkı kumlarda sıvılaşma (10,12,13) 

 2.2.1. Ön sıvılaşma 

  Tekrarlı yükler altında boşluk suyu basıncının  bir  yükleme çevirimi 

sonunda toplam çevre gerilmesine eşit olmasına ön sıvılaşma denir. Ön 

sıvılaşmanın meydana gelmesi, zemin elemanında oluşabilecek şekil 

değiştirmelerin boyutları ile ilgili bir bilgi vermez. Böyle bir tanım 

yapmaktaki amaç zemin elemanının tekrarlı yükler altında davranışlarının 

adlandırılması ve ön sıvılaşmadan sonraki davranışının değerlendirilmesine 

açıklık getirilmesidir.  

 2.2.2. Sınırlı ön sıvılaşma  

   Tekrarlı 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 tekrarlı yükler altında duraylı bir konuma gelir. Bu olaya sınırlı ön 

sıvılaşma denir.  

 2.2.3. Sıvılaşma 

  Boşluk suyu basıncının tekrarlı veya statik yükler altında sürekli olarak 

artması ve bir noktadan sonra sabitleşmesi, efektif çevre gerilmesinin sıfır 

veya çok küçük bir değere düşmesine neden olur. Bunun sonucunda zemin 
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elemanında sürekli olarak artan şekil değiştirmeler oluşur ve zemin bir sıvı 

gibi davranır. Bu olaya gerçek sıvılaşma denir.  

 2.3. Sıvılaşmaya etki eden faktörler 

 2.3.1. Relatif sıkılık   

 Kohezyonsuz zeminlerin, statik yükleme durumunda olduğu gibi, 

tekrarlı yükler altında da davranışlarını belirleyen en önemli etkenlerden biri 

zeminin sıkılık oranıdır. Bu oranın sayısal bir şekilde tanımlanması göreceli 

sıkılığın bilinmesi ile mümkün olduğundan kohezyonsuz zeminlerin yapısal 

davranışlarını göreceli sıkılığa bağlı olarak açıklamak alışagelmiş bir 

uygulamadır. Sıvılaşma konusunda yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, 

sıvılaşma olasılığının büyük ölçüde relatif sıkılığa bağlı olduğu görülmüştür. 

  Bu amaçla basit kesme taney sisteminde, ortalama tane çapı, (D50) 0.36mm, 

üniformluk katsayısı, (cu)1.5 olan Monterey 0 kumu ile 228,6x106,6x10,2 mm 

boyutlarında ve farklı relatif sıkılıklarda hazırlanmış numuneler kullanılarak deneysel 

çalışmalar yapılmıştır (14).  

  Şekil 2.4’de gösterildiği gibi sıkılık değerinin artmasıyla ön 

sıvılaşmaya ulaşmak için gereken tekrar sayısı veya uygulanan kayma 

gerilmesinin artırılması gerekmektedir. Bundan başka ön sıvılaşmadan sonra 

meydana gelebilecek şekil değiştirme oranında Şekil 2.5’de gösterildiği gibi 

sıkılığa bağlı olarak değiştiği yapılan deneylerde gözlenmiştir. Bu şekilden de 

anlaşılacağı gibi, relatif sıkılığın yaklaşık olarak % 40 tan küçük olması 

durumunda şekil değiştirme oranının çok büyük bir değere eriştiği 

görülmektedir. Bu durum “gerçek sıvılaşma” olayına karşılık gelmektedir. 

Buna karşı relatif sıkılığın % 45 ‘ten büyük olması durumunda, uygulanan 

kayma gerilmesinden bağımsız olarak elde edilebilecek şekil değiştirme 

oranlarının sınırlı kaldığı ve relatif sıkılığa bağlı olarak değiştiği 

görülmektedir. Örneğin relatif sıkılığı % 50 olan bir numunede şekil 

değiştirme oranı ± % 35 iken, relatif sıkılığın % 90 olması durumunda şekil 

değiştirme oranı ± % 6 olmaktadır. Bu tip davranış biçimi ise sınırlı ön 

sıvılaşma olayına karşılık gelmektedir.  
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Şekil 2.4. Relatif sıkılığın sıvılaşmaya etkisi (9) 

 2.3.2. Tane yapısı  

Suya doygun kumların sıvılaşma özelliklerini belirleyen etkenlerden birinin 

tane yapısı, tane yerleşimi olduğu son yıllarda numune hazırlama yöntemleri üzerine 

yapılmış araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır (14). Farklı numune hazırlama 

yöntemleri kullanılarak aynı relatif sıkılıkta hazırlanmış ve aynı efektif çevre basıncı 

altında yapılmış sarsma tablası deneylerinde  bulunmuş sonuçlar Şekil 2.6’da 

gösterilmiştir (9,14). Buradan da anlaşılacağı gibi belirli bir tekrar sayısında ön 

sıvılaşma meydana getirecek gerilme oranları arasında % 200’e varan farklar 

olabilmektedir. Bu farklılığın ayrıca kumun cinsinin relatif sıkılığına ve efektif çevre 

basıncına bağlı olarak da değişebileceği Şekil 2.7’de gösterilmiştir. Burada L, R ve P 

harfleri ile tanımlanan üç farklı kum için farklı relatif sıkılıktaki durumlarda efektif 

çevre basıncının etkisi verilmektedir (14).  

 

 

(a) 
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b)Rölatif Sıkılık Dr (%) 

Şekil 2.5. Relatif sıkılığın sıvılaşmaya ve oluşacak birim kaymalara etkisi (9) 

 

 
Ön Sıvılaşma İçin Çevrim Sayısı 

Şekil 2.6. Numune hazırlama yönteminin sıvılaşmaya etkisi (14) 

 2.3.3. Gerilme altında kalma süresi  

 Sıvılaşmaya etki eden faktörlerden biri de  zemin tabakalarının Jeolojik 

yük altında kaldıkları süredir. Bu süre tesirinin  ölçülebilmesi için benzer 

şekilde hazırlanmış numuneler 0.01 günden 95 güne kadar değişen zaman 

dilimleri için belirli bir basınç altında bırakıldıktan sonra sıvılaşma deneyine 

tabii tutulmuşlardır. Şekil 2.8’de de görüldüğü gibi ön sıvılaşmaya yol 

açabilecek gerilme oranları arasında % 25 ‘e varan farklar bulunmuştur. Daha 

uzun zaman dilimlerinin etkisini anlamak için araziden alınan örselenmemiş 
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numunelerin davranışı ile aynı tip kum kullanılarak laboratuvarda hazırlanmış   

numunelerin sıvılaşmaya karşı davranışlarının karşılaştırılması gerekmektedir. 

Şekilden de görüldüğü gibi böyle bir durumda sıvılaşmaya karşı dayanım % 

75 oranında artabilmektedir. Buna neden olarak da uzun süre yük altında 

kalmanın bir sonucu olarak taneler arasında bir kaynamanın ve 

çimentolaşmanın oluşması gösterilebilir. 

 
Şekil 2.7. Farklı kumlarda relatif sıkılığın ve çevre basıncının sıvılaşmaya etkileri 

(14) 

  2.3.4. Şekil değiştirme oranı veya sismik geçmiş  

 Bir kum elemanın sıvılaşabilirliğinin, o kum elemanın daha önce tekrarlı 

yükler etkisi altında kalmış olmasından etkilendiği bir çok araştırmacı tarafından 

gözlenmiştir (14).  

 Bu etkinin ne yönde olacağını ve önemini daha iyi kavramak için, aynı 

şekilde ve aynı sıkılıkta hazırlanmış numunelerden bir kısmı çok ufak 

titreşimlere tabi tutulmuştur. Bütün numuneler üzerinde yapılan sıvılaşma 

deneylerinde titreşim altında kalmış numunelerde ön sıvılaşma için gerekli 

gerilme oranlarının hiç titreşim altında kalmamış  numunelere göre % 50’den 

daha büyük olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 2.8. Gerilme altında kalma süresinin sıvılaşmaya etkisi (9) 

 

 Şekil 2.9’da verilen sonuçlardan anlaşılacağı gibi geçmişte deprem 

etkisi altında kalmış kum tabakalarının sıvılaşmaya karşı dirençleri 

artmaktadır. Doğada ise  zemin tabakalarının yukarıda sözü edilen deneylerde 

numunelere uygulanmış titreşimlerden çok daha kuvvetli titreşimlerin etkisi 

altında kaldıkları düşünülürse bu tabakaların sıvılaşmaya karşı dirençlerinin 

artmış olacağı düşünülebilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken konu 

sıvılaşma direncini daha önceden numuneye uygulanmış titreşimlerin etkisi 

şeklinde ele almak ve ona göre bir değerlendirme yapabilmektedir. Dolayısı 

ile numuneye uygulanmış titreşimlerin derecesi  önemli olmaktadır.  Eğer   bu  

titreşimler küçük kalmış ve bir sıvılaşmaya yol açmamış iseler genel olarak 

mukavemette bir artış olurken, sıvılaşma olması halinde mukavemette bir 

azalmaya yol açmaktadırlar. Bu tip davranışa neden olarak da uygulanan 

titreşimler sonucu meydana gelen değişikler gösterilebilir. Taneli bir yapıya 

sahip olan kumlarda, küçük titreşimler tanelerin ve tane yüzeylerindeki 

pürüzlülüklerin birbirlerine göre daha iyi yerleşmesine ve bundan dolayı da 

kayma mukavemetini belirleyen iki bileşenden biri olan tanelerin 

kilitlenmesinin büyümesine neden olduğundan sıvılaşmaya karşı dirençte bir 

artış görülür. 
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Şekil 2.9. Sismik Geçmişin Sıvılaşmaya Etkisi (9) 

 

 Diğer yandan önceden sıvılaşmış numunelerde ilk duruma göre oluşmuş  

tane kilitlenmeleri, oluşan çevre basıncına eşit boşluk suyu basıncının taneleri kısa 

bir an içinde olsa birbirlerinden ayırması sonucunda yok olur ve yeniden sıvılaşmaya 

karşı direnci azaltır. Bu amaçla   yeniden yapılan sıvılaşma deneylerinden elde 

edilmiş tekrarlı gerilme oranı ile sıvılaşma için gerekli çevirim arasındaki ilişki Şekil 

2.10’da gösterilmektedir (15).Şekilden de ilk sıvılaşmadan meydana gelen direnç 

kaybı açıkça görülmektedir. Bu tür davranış biçimini açıklamak için diğer bir örnek 

ise yine Şekil 2.10’da verilmiş farklı numune hazırlama yöntemleri ile elde edilmiş 

numuneler üzerinde yapılan sıvılaşma deneyleri sonuçlarıdır (14).  

 Sıvılaşmaya karşı en büyük direnci gösteren numuneler, yüksek frekanslı 

titreşim uygulanmış numunelerdir. En zayıf numuneler ise havada ve suda 

yağmurlama ile hazırlanmış olanlardır. Burada sıvılaşmadan sonra numunenin suda 

yağmurlama yolu ile hazırlanmış numunelere benzer bir yol izlediği düşünülebilir. 
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Şekil 2.10. Sıvılaşma ve yeniden sıvılaşma deneyi sonuçları (15) 

     2.3.5. Yatay toprak basıncı katsayısı veya aşırı yüklenmişlik  

  Sıvılaşmaya etki eden önemli bir diğer etkenin de yatay toprak basıncı olduğu 

yapılan araştırmalarda görülmüştür. Bu etkenin tesirini yatay toprak basıncı, Ko ile 

belirtmek alışılagelmiş olup Şekil 2.11’de görüldüğü gibi Ko ‘in artmasıyla ön 

sıvılaşmaya yol açacak gerilme oranlarında büyük artışların olacağı bulunmuştur. 

Yine aynı amaçla  belli bir tip kum kullanarak burulmalı kesme deneylerinden elde 

ettikleri sonuç Şekil 2.12’de gösterilmektedir (13,14). Şekilden de görülebileceği gibi 

aşırı konsolidasyon oranı, OCR’ın artmasıyla sıvılaşmaya karşı direnç artmaktadır. 

Yatay toprak basıncı katsayısı Ko ‘in aşırı yüklenmişlik ile doğrudan ilişkili olduğu 

hatırlanacak olursa bu etkenin doğada gerçek kum tabakalarının sıvılaşmasına etki 

eden en önemli faktörlerden biri olduğu ortaya çıkar (17). 

 2.3.6. İnce tane oranının etkisi   

 Sıvılaşma ve sıvılaşmaya etki eden faktörlerin  değişik yöntemlerle 

hazırlanan üniform temiz kum numunelerin davranış biçimlerini incelemek ve 

doğal zemin tabakalarının sıvılaşabilirliklerini bu çalışmalara dayanarak 

belirlemektir. Fakat geçmişteki birçok depremde suya doygun ince tane içeren 

kumlu zemin tabakalarında sıvılaşma olaylarının gözlenmesi üzerine, 

arazideki davranış biçimini belirleyebilmek için, doğal zemin tabakaları 

üzerinde gerek laboratuvar gerek arazi deneyleri ile yapılan araştırmalar 

büyük bir ağırlık kazanmaya başlamıştır. Yoğunlaşma ise ince tane boyutları 

ve ince tanelerin endeks özellikleri üzerinde olmuştur. 
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Şekil 2.11. Yatay toprak basıncı katsayısının sıvılaşmaya etkisi  (9) 

 

 
Şekil 2.12. Aşırı konsolidasyon oranının sıvılaşmaya etkisi (13,14) 

 

 Sıvılaşma üzerinde tane çapı dağılımının etkisini incelemek amacıyla, geçmişte 

oluşan depremlerde gözlenen, sıvılaşan zeminlerin tane çapı eğrileri bir araya 

toplanmıştır. Bu veriler yardımıyla sıvılaşan ve sıvılaşma olasılığı olan zeminler için 

sınır eğrileri  verilmiştir (Şekil 2.13) (14). Şekilden de açıkça görüldüğü gibi ince tane 

içeren kumların sıvılaşma olasılıkları ince tane içermeyen kumlara oranla daha 

fazladır. Bununla birlikte 1987’de Chibaken-Toho-Okide M=6.7 şiddetinde meydana 

gelen depremde istisnai bir durumla karşılaşılmıştır. Sıvılaşma gözlenen bölgelerdeki 

zeminlerin tane çapı dağılımı eğrileri, o güne kadar saptanan sınır eğrilerinin dışına 

çıkmıştır (Şekil 2.13) (13,14,17). 
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Şekil 2.13. Sıvılaşma gözlenmiş zeminlerin tane çapı dağılım eğrileri (16) 

 

  Sıvılaşma üzerinde ince tane oranının etkisinin belirlenmesi amacıyla birçok 

araştırmacı tarafından laboratuvar ve arazide kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalardan biri  dinamik üç eksenli basınç deney aletinde düşük plastisiteli ince 

taneler üzerinde yapılan deneylerdir (14).  

  Deney sonuçları Şekil 2.14’te gösterilmektedir. Şekilden de anlaşılacağı 

üzere plastik olmayan ince tane oranı arttıkça mukavemette azalma meydana 

gelmektedir. 

 

 
Şekil 2. 14. Düşük plastisiteli ince tane içeren kumların sıvılaşma üzerindeki etkisi 

(14) 

 

  Aynı amaçla dinamik üç eksenli deney sisteminde, örselenmemiş düşük 

plastisiteli siltle kum numunelerin davranış biçimleri incelenmiştir (15,18). 

   Kumlu zeminin içerdiği silt oranının dinamik mukavemeti olumsuz 

olarak etkilediği, silt oranı arttıkça dinamik movement azalmanın olduğu 

Şekil 2. 15’den de anlaşılmaktadır. 

İnce taneli kumların sıvılaşabilirliği üzerinde diğer önemli bir bulgu ise 

plastisiteye bağlı olarak ince tane oranının etkisi olmuştur. Yapılan bir araştırmada, 
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değişen plastiste karakteristiklerindeki ince taneli zeminler belirli oranlarda Toyoura 

kumuna karıştırılmış ve hazırlanan numuneler üç eksenli basınç deneylerine tabi 

tutulmuştur (16). 

  Deney sonuçları Şekil 2.16’da gösterilmektedir. Şekilden de 

anlaşılacağı üzere plastik olan ince tanelerin oranı arttıkça dinamik 

mukavemetin arttığı gözlenmiştir.  

 

 
Şekil 2.15. Silt oranının sıvılaşmaya etkisi (18,19) 

 

 Şekil 2.17’de ise  dinamik basit kesme sisteminde gerçekleştirilen değişik 

oranlarda plastik ince tane içeren zeminlerin sıvılaşma deney sonuçları verilmektedir 

(18,19). Plastik ince tane oranının artmasıyla  sıvılaşmaya karşı direncin arttığı 

şekilden anlaşılmaktadır.  

 Örselenmemiş ince boyutlu  maden atıklardan (mine tailings) oluşan zemin 

numuneleri kullanılarak dinamik üç eksen deney sisteminde gerçekleştirdikleri 

araştırmanın sonucunda bulunan plastisite indeksi  ile tekrarlı gerilme oranı 

arasındaki ilişki Şekil 2.18’de verilmektedir (13).  

 Örselenmemiş numunelerin dinamik mukavemeti, boşluk oranı ve 

tane boyutu karakteristiklerinden bağımsız olarak, plastisite indisinin 

artması ile artmaktadır. 
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Şekil 2.16. a, b, Dinamik mukavemet üzerinde plastik ince tanelerin etkisi   (16) 

 

 
Şekil 2.17. Plastik ince tanelerin etkisi (18,19) 

 

 
 

Şekil 2.18. Plastisite indisinin dinamik mukavemet üzerindeki etkisi (13). 
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    2.3.7. Kumların fiziksel karakteristikleri  

 Fiziksel özellikler olarak tane boyutları, tane şekli ve derecelenme diye 

üç öğe düşünülebilir. Kumlarda tane  boyutlarının sıvılaşma üzerindeki etkisi 

Şekil 2.13’de verilmişti. Yapılan tüm araştırmalar ve geçmişte gözlenen 

depremler,sıvılaşan zeminlerin tane boyutlarının belirli sınırlar içinde 

kalmayıp geniş bir aralık şeklinde değişebileceğini göstermektedir. Dinamik 

mukavemet üzerinde derecelenmesinin etkisini belirleyebilmek amacıyla   

sabit tekrarlı gerilmeler altında, derecelenme katsayıları değişen yarı köşeli 

ve aynı ortalama tane çapına sahip üç tür kumda yapılan  araştırmanın 

sonuçları Şekil 2.19’da (a,b,c) gösterilmektedir (14).  

  Şekilden de görüldüğü gibi  düşük relatif sıkılıklarda, kötü 

derecelenmiş kumlar, iyi derecelenmiş kumlara oranla daha düşük 

dinamik mukavemete sahiptirler. Bunun tam tersi olan davranış biçimi 

yüksek relatif sıkılıklarda gözlenmiştir. Tane şekli konusundaki genel 

anlayış ise, taneleri köşeli olan zeminlerin belirli bir konsolidasyon 

basıncına kadar sıvılaşmaya karşı daha dirençli olacağı yönündedir. 

Daha büyük basınçlarda ise köşelerin kırılıp ince tane oluşturmaları 

nedeniyle sıvılaşmayı kolaylaştırıcı yönde bir etki yaptıkları 

gözlenmiştir. 
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Şekil 2.19. (a, b, c). Kumlarda derecelenmenin dinamik mukavemet üzerindeki etkisi 

(14) 

2.4.  Sıvılaşma  potansiyeli   tahmininde  kullanılan   fiziki   

kriterler           

Bu  çalışmanın  sıvılaşma  ile ilgili  kısmında  bahsedilen   zemin tanımlaması  

kapsamına   giren zemin türlerinin tümünü  sıvılaşma  davranışına   karşı duyarlı  

kabul etmek doğru  değildir. Bu  nedenle  sıvılaşma riskine yönelik  değerlendirmeler 

açısından  ilk aşamada dikkate alınması gereken  konu, sıvılaşmanın hangi koşullar 

altında  meydana geleceğinin  bilinmesidir. Bir zeminin  sıvılaşmaya  karşı 

duyarlılığını  belirleyen  etkenler, diğer bir  ifadeyle  sıvılaşma için gerekli kriterler 

aşağıda  sıralanmıştır (20,21). 
 

• Jeolojik kriterler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Zemin bileşimi ile ilgili kriterler, 

• Gerilim şartları ve zemin yoğunluğu ile ilgili kriterler, 

• Geliştirilmiş Çin kriterleri.      

2.4.1. Jeolojik   kriterler  

Sıvılaşmaya karşı  en duyarlı çökeller; Halosenler (1000 yıldan  daha 

genç) delta akarsu  taşkın havzası taraça, kıyı ve çöl  ortamlardaki  çökelme 

süreçleri  sonucunda  birikmiş çökellerdir. Çünkü  bu ortamlarda  egemen 

olan çökelme süreçleri  tanelerin üniform şekilde(hemen,hemen aynı tane 

boyundan oluşan  tanelerin bir araya gelmesi) ve gevşek halde depolanmasına 

olanak  sağlamaktadır.  Pleyistosen  yaşlı (0.1-1.8 milyon yıl arası) Çökellerin  

son yüz yılda  meydana gelen depremlerde  sıvılaştığı ender olarak  

görülmüştür. 

Ülkemizdeki  depremler sırasında  gözlenen  sıvılaşmaların  halosen, yaşlı çok 

genç alüvyal  çökellerin bulunduğu  alanlarda  gözlemlenmesi  bu olguyu 
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desteklemektedir. Ayrıca yol ve baraj çalışmalarında  inşaa edilen ince taneli ve iyi 

sıkıştırılmamış dolgular ve suyla birlikte atık barajlarına  akıtılıp biriktirilen  çok ince  

maden atıkları da sıvılaşmaya karşı  olan malzemelerdir. Sıvılaşma yer altı suyu 

tablasının yüzeyden itibaren en fazla 10 m derinlikte bulunduğu ortamlarda yaygın 

şekilde meydana gelmektedir. Ender olmakla birlikte yer altı suyu tablasının 20 

m‘den daha derin olduğu yerlerde de sınırlı miktarda sıvılaşmanın meydana geldiği 

bilinmektedir (20,21). 

2.4.2. Zemin kompozisyonu  ile  ilgili  kriterler 

Zeminlerin tane boyu dağılımı  açısından   sıvılaşma   potansiyeline   

sahip olup  olmadıkları  zemini  oluşturan  tanelerin  boyları  ve  dağılımları  

elek ve hidrometre  analizi  gibi  laboratuvar  teknikleriyle  araştırılarak  

belirlenir, yıllardır sıvılaşma  olgusunun  bunlarla  ilişkili  olduğu  

bilinmekteydi. Bununla  birlikte çakıllarda  plastik  olmayan   siltlerde   de 

sıvılaşma  davranışına rastlanılmıştır, 0.002 mm’den  küçük  taneciklerden   

oluşan  ve  tane  boyu  tanımı  açısından  kil olarak adlandırılan  zeminler ise, 

bir kaç yıl öncesine kadar sıvılaşmaya  karşı duyarlı olmayan  zeminler olarak  

bilinmekteydi. Ancak 1995 yılında  Japonya’da meydana gelen 7.2 

büyüklüğündeki  Kobe  depreminde  deniz  kıyısındaki  killerde de  yerel  

olarak  sıvılaşmanın  gözlemlenmesi, sıvılaşan  zemin türüyle  ilgili mevcut 

görüşlere  yeni bir boyut getirmiştir. 

Kilin, depremin neden olduğu  sarsıntıyla  yumuşayıp, sıvılaşan  

kumlarla  birlikte yükselerek  yüzeye çıktığı  şeklindeki  görüşün  killerde ilk 

kez  rastlanan  bu sıvılaşma  davranışı için  en  muhtemel  gerekçe  olacağı 

öne sürülmektedir. Zemini  oluşturan  tanelerin  şeklide  sıvılaşma duyarlılığı  

üzerinde etkilidir. Yuvarlak  tanelerden  oluşan  zeminler  köşeli  taneleri 

içeren   zeminlere  oranla  daha kolay  sıkışma (bir araya gelme) eğilimi 

gösterdikleri  için  bu tür  zeminlerin sıvılaşma  potansiyeli  daha  yüksektir, 

iri taneli ve çakıllı  zeminler  potansiyel olarak  sıvılaşabilirler. Ancak bu tür  

zeminler (daha ince taneli  kumlu zeminlere göre) davranış olarak  iki önemli 

farklılık gösterir.  
 

• Daha geçirimli  olduklarından   sismik  yükleme  sırasında oluşan  

tekrarlı  boşluk suyu basıncı  daha  çabuk  dağılabilmektedir.  

• Jeolojik  oluşumları  sırasında  iri tanelerinden   dolayı ağır  kütleleri  

çok nadiren  gevşek  depositlenme  karekteri   göstermekte  ve 
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dolayısıyla doğada gevşek halde sıkça  rastlanmamaktadır. Kumlu 

zeminlerin gevşek durumda sıklıkla   rastlanmalarına karşın, çakıllı 

iri taneli zeminlere gevşek  halde fazla rastlanılmaz. Çakıllı  

zeminlerin bilinen   yüksek  geçirimlilik  avantajı   şu durumlarda  

bozulabilir.   

• Daha az geçirimli  tabakalar  arasında  sıkıştığında,  

• İnce taneli malzemelerin çakıllı tanelerin boşluklarını doldurduğu 

durumlarda (malzemenin    geçirimliliği   ile  en iyi  bağıntıyı  veren   

D50  tane  çapı  değil  D10  tane  çapıdır).  

• Eğer çakıllı  tabaka  oldukça  kalın  ve   buna  bağlı  olarak  drenaj  

mesafesi  uzunsa ; Deprem  yükü gibi,  ani  deprem  yükü  uygulandığında, 

bu  gibi  durumlarda  iri   taneli  malzemelerinde   sıvılaşacağı  bilinmeli  

ve  gerekli   sıvılaşma   hesapları  yapılmalıdır (20,21,22). 

2.4.3. Gerilim    koşulları  ve   zeminin  yoğunluğuyla   ilgili  

kriterler  

Yukarıda  belirtilen   kriterlerin   ön  gördüğü  şartlar    sağlansa   bile   

zeminler   sıvılaşmaya   karşı   duyarlı  olmayabilir.Çünkü    sıvılaşma  duyarlılığı  

aynı  zamanda   zeminlerin  deprem  sırasında    içinde   bulunduğu  gerilim  

şartlarına   ve  yoğunluğuna    (sıkılığına) da  bağlıdır. Uzun  süreli  gerilim  

şartlarının   etkisinde  kalmış  bir  zeminde   taneler  arasındaki    kenetlenme  

bozulabileceği    gibi   rölatif    yoğunluğu (sıkılığı)  “47” nin  altında olan zeminler  

daha  gevşek  bir  konumda    bulunacakları   için   sıvılaşmaya    daha  yatkındırlar ( 

20,21).   

2.4.4. Geliştirilmiş Çin  kriterlerinin sıvılaşabilir zemin tanımı 

Bu   kriterlere   göre    aşağıda   belirtilen   durumlarda   zeminler   

potansiyel   olarak  sıvılaşabilirler,  ve  geliştirilmiş  Çin   kriterleri; 
 

• %15‘den    daha  az  killi   malzeme    içeriyorsa , (Killi  malzeme  

Çin  kriterlerine  göre  0.005 mm den  küçük  malzeme  olarak   

tanımlanır) 

• Likit  limit           (LL)    35%,   

• Su   muhtevası    likit   limitin   %90’na    eşit    yada    daha   fazla   

ise, 
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Şekil 2.20. Geliştirilmiş Çin  kriterleri 

 

Şekil 2.20’de %10 ‘dan  az  killi  ( <0.002 mm ) malzeme  içeren  ve  40’nolu   

elekden   geçen   malzemenin   likit  limitinin   (LL)  %  32  ‘den  az  olduğu   

durumlarda sıvılaşmanın   olası   olduğu    durumlarda   sıvılaşmanın    olası  olduğu   

kil  muhtevası    %10 ‘dan   fazla    ve  % 40  no’lu    elek den   geçen   malzemenin   

likit   limitinin   %32 ‘den   fazla  olduğu   durumlarda    sıvılaşma   olasılığının    çok   

düşük  olduğu    ve  bu  iki  uç  arasında    kalan   malzemelerden   numune   alınarak   

sıvılaşabilirliğinin   belirlenmesi     için   test  edilmesini     önermektedir ve likit limit 

değerleriyle ilgili kriterler Tablo 3.1’de gösterilmiştir (22). 
 

Tablo 2.4. Likit limit değerlerine göre zeminin sıvılaşma potansiyeli  (siltli       ve 

kumlu killerin sıvılaşabilirliği) (22) 

 

 Likit  Limit 32 

 

Likit  Limit32 

Kil   içeriği 

       10% 

 Sıvılaşabilir Detaylı  çalışma gerekir (Plastik kil 

harici  boyutlu tane olduğu 

düşünülerek  mika gibi) 

Kil   İçeriği 

        10% 

Deyaylı  çalışma gerekir 

(Plastik olmayan kil boyutlu 

tane olduğu düşünülerek  

maden veya ocak  atığı  gibi) 

Sıvılaşmaz 

 

Geliştirilmiş  Çin  kriterleri   bir   parça da   olsa   basitleştirdiği  

benimsenmiş standard malzeme tanımları kullandığı için yaygın  olarak   

kullanılabilir,ancak hatırlatmakta  fayda  vardır, ki  mühendisler   sıvılaşabilir 

malzemelere rastladıklarında tüm ilgilerini bu tür malzemelerin 

iyileştirilmesine  vermekte, sıvılaşabilir   malzemelerle  sıklıkla   birlikle   

bulunan  yüksek  sensiviteli  kil  ve  plastik   siltlerin  yaratabileceği sorunları 

unutmaktadırlar.  
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Hem laboratuvar   çalışmalarından  hem de  gerçek  arazi  

davranışlarından  anlaşıldığı   üzere   belli  bir  miktarın   üzerindeki   siltli  

(0.074 mm;200 No’lu  eleği geçen  malzeme   miktarı) malzemenin  varlığı, 

genel  zemin  davranışının bu  ince  taneli   malzemelerin  özellikleri  

tarafından   belirlenmesi  sonucunu  doğurmuştur. Bu  sınır, siltli  malzemenin  

%12-30 ‘dan  fazla   olduğu  durumlar olarak   tanımlanır.  

Daha  net  bir  aralığın   tanımlanabilmesi   malzeme  tane  çapı  

dağılımı  ve tane  özelliklerine   bağlıdır. İyi  derecelenmiş   zeminler,  

üniform   derecelenmiş  veya  ayrık  tane  dağılımlı   zeminlerle  

karşılaştırıldığında   daha  az  boşluk  oranına  sahip   olduklarından, iri  

taneleri  birbirinden  ayırmak   için  daha  az   siltli   killi  malzeme  

gerekmektedir. Yine  benzer  olarak   killi malzemelerin   boşluk  oranı   siltli   

malzemelere   nazaran   daha  fazla  olduğu   için , az  miktarda  killi   

malzeme  ile  daha fazla   iri  taneli (>0.074  m ) malzeme   boşlukları     

doldurabilmektedir.  

İnce taneli (siltli ve killi ) zemin  parçacıklarının   iri  taneleri   birbirinden   

ayıracak   yada    genel  zemin   davranışını   kontrol  edebilecek   miktarda  olduğu  

durumlarda , bu    tür  malzemelerin   sıvılaşması    ince  taneli  siltli  yada  killi   

malzemenin    plastik  olmadığı    yada  düşük   plastisiteli    olduğu (PI  10-12%) 

durumlarda  rastlanır. Aslında  düşük  plastisiteli   silt  ve siltli  kumlar   hem  

sıvılaşabilir  olmaları   hem de   boşluk suyu  basıncının   düşmesini  engelleyebilecek   

kadar  düşük  geçirimlilik   göstermeleri   sebebiyle   en  tehlikeli  zemin  türleridir 

(22). 

Siltli Killi   malzeme  oranı  %15 ‘den  fazla  olan  ancak  bu ince taneli   

malzemelerin  “orta” plastisiteli   (8%<PI<15% ) olduğu  durumlarda   kesin  

bir  hüküm  vermek  güçtür. Ancak  bu  tür  zeminlerin “örselenmemiş “ 

olarak  örneklenip , laboratuvarda   test edilmesi  mümkündür.  Yine  bu  tür   

kohezyonlu   malzemeler  için  “sensivite “  incelemesi de  yapılmalıdır.  Bu  

noktaya  kadar  izah edilmeye   çalışılan   sıvılaşma  kriterleri  tüm  zemin  

türlerinin   sıvılaşma  davranışının  belirlenmesi   için   yeterli  olmadığı   

belirtilmektedir. Örneğin,  A .B. D’ nin   güney   doğusundaki    bir  sahadan   

örneklenen   killi  silt   malzemesinin   kil  muhtevası   %15  ve  plastisite   

indisinin   %30  olmasına  rağmen   sıvılaşabilirliği   gösterilmiştir. 

Bu  şaşırtıcı  davranış, jeolojik  olarak yaşlı   kumların silt  çapına 

aşınmasına  ve  bu  silt  taneciklerinin   etrafının   killi  malzeme  ile  
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kaplanması  sonucunda  oluşan  gevşek  formasyon  ile  açıklanmıştır. Bu tür  

istisnai  davranışların   olabileceği   unutulmamalı    ve  mühendislik  kararları   

bu  tür   kriterlerin   kullanımını   desteklemelidir. 

Tüm   belirtilen   kriterlere   ek  olarak   sıvılaşmanın   olabilmesi   için; 
 

• Malzeme    doygun   (yada  doyguna  çok  yakın  olmalı ), 

• Yük  hızlı  uygulanmalı  (drenajsız  olmalı), Su  tablasındaki değişimlerin  

mevsimsel  olduğu  ve sulamanın    bu  koşulları değiştirebileceği ve  hızlı   

yükler   için   deprem   kayma   dalgalarının    en  güzel   örnek   olduğu    

unutulmamalıdır  (22). 
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3. SIVILAŞMA POTANSİYELİ ANALİZİNDE 

KULANILAN   ARAZİ VE LABORATUVAR DENEYLERİ 

 3.1. Genel  

  Deprem yüklemesinin (yer sarsıntısının) etkisi ile suya doygun gevşek 

kumlu zeminlerde sıvılaşma olması, zemin tabakalarının mukavemetini 

kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu olay, zemin yüzeyinde bulunan yapılarda 

hasar meydana getirmektedir. Zemine oturtulan söz konusu yapıların 

güvenliğinin sağlanması için, gevşek kumlu zeminlerin sıvılaşma 

potansiyelinin önceden bilinmesi gerekir. 

 Kumlu zeminlerde, sıvılaşma olayının incelenmesi ve mühendislik 

uygulamalarında, bir bölgenin sıvılaşma olasılığının değerlendirilmesi isteniyor ise, 

laboratuvar dinamik deney metotları, bu amaç için kullanılabilir. Bu deneylerin 

dışında, sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi için, bazı arazi de neylerinden de 

yararlanılmaktadır (9,11).  

  In Situ testleri olarak bilinen ve sıvılaşma analizinde kullanılan arazı 

çalışmaları genel olarak:  
 

• Arazi deneyleri 

•  Jeofizik (sismik) deneyler olarak gruplandırılabilir.  
 

 Başlıca ifade etmek istersek, Standart Penetrasyon testi (SPT) (9).  Konik 

Penetrasyon testi (CPT). Yassı Dilatometre Testi (DMT) ve S dalgası hızıdır  (24,25).  

Bunlardan en yaygın olarak kullanılan ve diğerlerine nazaran tarihçesi 

oldukça eski olan SPT’dir.  

 3.2. Arazi deneyleri 

 3.2.1. Standart penetrasyon testi 

  Suya doygun kumlu siltli zeminlerin deprem yüklerine göre 

sıvılaşabilirliklerinin incelenmesinde dikkate alınması gereken en önemli 

nokta uygun yöntemin ve proje depreminin seçilmiş olmasıdır. Uygun 

seçilmiş yönteme göre sıvılaşma sonucu ortaya çıkabilecek yatay zemin 

hareketlerinin, zemin çatlaklarının, oturmaların, kum kaymalarının, stabilite 

kayıplarının ve taşıma gücü kayıplarının olup olmayacağına karar verilebilir. 

Zemin tabakalarının sıvılaşabilirliğinin incelenmesinde yaygın olarak 

kullanılan yöntemlerden biri olan, düzeltilmiş Standart Penetrasyon sayısı ile 
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deprem yükleri sonucu oluşan dinamik kayma gerilmesi arasındaki ilişkiye 

bağlı yöntemdir (23). Bu yaklaşımda dinamik kayma gerilmesinin değişimi 

derinliğe bağlı olarak değişmektedir. Standart Penetrasyon değerleri, N30 

tokmağın düşüş enerjisine (ER/60%) ve efektif düşey basınca bağlı bir 

düzeltme faktörü CN ile düzeltilmektedir (Eş.3.1).  

 

(N1)60=N30x(ER/60%)xCN                                                                       [3.1] 
 

Burada CN değişik yöntemler ile bulunabilmektedir. Bu araştırmada 

(Liao ve Whitman (1986) tarafından verilen) düzeltme faktörü kullanılmıştır 

(26,27). Bu ifade (Eş.3.2); 

  

CN = 1/   olarak verilmektedir. Bu formülde efektif düşey gerilmenin 

birimi  kg/cm2 olmaktadır.                                                              [3.2]                                            

   

Bu yöntemde sıvılaşma sınırları M= 7,5 magnetüdlü deprem için 200 nolu 

elekten geçer ince taneli zeminin oranına bağlı olarak elde edilmiştir (24,25).  

 3.2.2. Konik penetrasyon deneyi  

  Sıvılaşabilirliğin bulunmasında kullanılan diğer bir arazi deneyi ise 

konik penetrasyon deneyidir (CPT). Bu deney SPT deneyine göre daha 

ekonomik ve basit olup zemin tabakası içerisinde derinliğe bağlı olarak uç 

direnç ve sürtünmelerin ölçmesine rağmen zeminin endeks özellikleri ve tane 

dağılım hakkında bilgi verememesi, ayrıca günümüze kadar yapılan sıvılaşma 

analizlerinde sınırlı olarak kullanılmış olması olumsuz yanını oluşturmaktadır. 

SPT-N değerlerinde olduğu gibi koni penetrasyon direnci de zemin yapısı ve 

sıkılığından, gerilme durumu ve gerilme geçmişinden, çimentolaşmadan 

etkilenmektedir. SPT-N değerleri deney sisteminin özelliklerine ve efektif 

düşey basınca göre düzeltilirken, CPT uç direnci sadece efektif düşey basınca 

göre aşağıda formülde gösterildiği şekilde düzeltilmektedir (Eş.3.3).  

qct=Cqxqc                                                                                          [3.3] 

Burada  

cq, efektif düşey gerilme için düzeltme faktörüdür. Bu araştırmada   

geliştirilmiş ve modifiye edilmiş ve aşağıda verilen düzeltme faktörü kullanılmıştır 

(23,24) (Eş.3.4).  
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Cq=1,8/(0,8/(/ref)                                                                       [3.4]                                                 

  Bu formülde efektif gerilim jeolojik yükün birimi (kpa) ve referans 

gerilme de  ( ref= 100) değerine eşittir.  

 3.2.3. Yassı dilatometre deneyi 

  Yassı dilatometre merkezi genişleyen bir çelik kesici kaşık uca sahip 

bir cihazla yapılan bir testtir. Dilatometre numune alınacak yere getirilir ve 

cihazın çevresi yüzeye çakılır, numune alınacak yüzeyin çevresi basınçlı su ile 

temizlenir,10 cm aralıklarla penetrasyon gerçekleştirilir ve memberanlar 

basınçlı hava ile şişirilir. Burada basınca dayalı membran hareket etmeye 

başlar, oluşan basınç değişmeleri kayıt edilir. Kaydedilen basınçlar düzeltilir 

ve korale edilir, hidrostatik basınçla kullanılarak zeminin malzemeye dayalı 

malzeme indeksi, yatay basınç indeksi, dilatometre modülü elde edilir. Bu 

elde edilen değerlere göre aralarındaki parametrelerle korale edilerek 

sıvılışma potansiyeli analizinde kullanılır.  

3.3. SPT Darbe adedi-kayma dalgası hızı (Sismik) (SPT N-Vs)  

korelasyonları    

 Geoteknik incelemelerde, özellikle SPT gibi arazi penetrasyon 

deneylerinin yaygın olarak kullanılmasına karşılık sismik deneyler daha 

önemli projelerde tercih edilmektedir. Sismik deneylerin uygulanmadığı veya 

sınırlı miktarda uygulandığı fakat diğer arazi deneylerinin yapıldığı 

durumlarda dinamik özelliklerin tahmin edilebilme gereği, bu özellikler ile 

arazide uygulanan çeşitli penetrasyon deney sonuçları arasında ilişkiler 

aranmasına yol açmıştır. Bu amaçla yapılan araştırmalar sonucunda çeşitli 

korelasyon eşitlikleri geliştirilmiştir. Penetrasyon deneyleri ile sismik dalga 

hızları arasında üretilen bu korelasyonlardan elde edilen sonuçları, arazi 

sismik deneylerinden bulunanlar gibi değerlendirmek doğru olmamaktadır. 

Bununla birlikte bu korelasyonları, bir program çerçevesinde yürütülen arazı 

deney sonuçları ile birlikte kullanarak; dinamik zemin özellikleri hakkında 

bilgi edinilmesini, ölçülen hız değerlerinin kontrol edilmesi ve sismik deney 

programının desteklenmesi açısından yararlı olmaktadır. Çeşitli araştırmacılar 

tarafından, önceleri mikrotremorlar ve daha sonra ise karşıt kuyu ve benzeri 

sismik deneylerden bulunan sonuçlar kullanılarak, kayma dalgası hızı ile SPT 
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N darbe adedi arasındaki ilişkiler değerlendirilerek çeşitli ampirik bağıntılar 

üretilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. Japonya’da Osaka 

yakınlarında alüvyon zeminlerde yapılan Rayleigh hızı ölçümlerine dayanan 

bağıntısını sunmuşlardır (Eş.3.5). 

 

Vs=84N0.31                                                                                               [3.5] 

   

Bu korelasyon eşitliğinde Vs m/s biriminde kayma dalgası hızını, N ise 

SPT darbe sayısını göstermektedir.  

Her birinde Vs, SPT-N, derinlik, jeolojik yaş ve zemin tipi ile ilgili 

bilgiler bulunan 300 set veriyi kullanarak, kayma dalgası hızının bu 

değişkenler ile ilişkisini incelemişlerdir. SPT-N değeri, derinlik, jeolojik yaş 

ve zemin cinsi ile kayma dalgası hızı arasında yaptıkları analiz sonucunda 

aşağıda verilen korelasyon eşitliğini tanımlamışlardar.  

Bu bağıntıda, çok sıkı zeminlerde SPT deneyinde, 30 cm’nin 50 vuruşla 

geçilememesi durumunda SPT-N değerleri, 50 darbe için belirlenen giriş miktarından 

hesaplanmıştır (27 (Eş.3.6).  

 

Vs=69N0.17D0.2EF                                                                                  [3.6]  

Burada; 

E = 1.0 (Halosen) F = 1.0 (Kil); F = 1.09 (İnce Kum) 

E = 1.3 (Pleistosen) F = 1.07 (Orta Kum); F = 1.14 (Kaba Kum) 

F = 1.15 (Kum-Çakıl); F = 1.45 (Çakıl) olarak alınması önerilmektedir. 

Bu bağıntıda, F, zemin cinsini, E, jeolojik yaş faktörünü ve D ise metre 

cinsinden derinliği ifade etmektedir. 

  

Yukarıdaki bağıntılar (Eş.3.7, Eş.3.8),  

Kil                Vs =62,14N0.219D0.23                                                                                         [3.7] 

Kum-Çakıl   Vs = 71.52N0.219D0.23                                                                                        [3.8] 

elde edilmiştir.  

 

  1675 adet veride, jeoloji, zemin tipini göz önüne alarak çeşitli 

korelasyonlar vermişler, bütün verilerin ayrım yapmadan değerlendirilmesi 

halinde ise, kayma dalgası hızı ile N değerleri arasında (Eş.3.9). 

Vs=97N0.314                     [3.9] 
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r=0.862, ilişkisini elde edilmiştir. Burada r = korelasyon katsayısıdır.  

Erzincan’da yapılan bir grup sismik ve arazi penetrasyon (SPT) deneyi 

sonuçlarını değerlendirerek ve tüm zemin grubunu içeren 65 adet veri 

kullanarak yapılan regrasyon analizi sonucunda Vs ve N arasında korelasyon 

katsayısı ( r ) %81 olan (Eş.3.10);  

 

Vs=51.5N0.516                                                                                            [3.10] 

ampirik bağıntısı elde edilmiştir. Bağıntının geliştirilmesinde, sismik dalga hız 

ölçümleri yer altı su seviyesinin (YASS) üzerinde yapıldığından YASS nin etkisi 

dikkate alınmamıştır. Çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen SPT N- Vs 

korelasyonlarında, SPT deneyinin arazide uygulanması sırasında kullanılan donanım, 

deney teknikleri ve analizlerde kullanılan veri sayısı bu bağıntılardan elde edilen 

sonuçlar üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle elde edilen bağıntılarda korelasyon 

katsayısı ne kadar büyük olursa olsun sonuçların bir çok faktörden etkileneceği 

dikkate alınarak, bu bağıntılardan hesaplanan hız değerlerinin, arazi ölçümlerinden 

bulunanlar gibi değerlendirmek yoluna gidilmemelidir. Bu ampirik bağıntılardan 

bulunan sonuçlar, arazi sismik deneylerinin yapılamadığı durumlarda zemin dinamik 

özellikleri hakkında yaklaşık bir fikir edinmek veya sınırlı sayıda sismik deneyin 

uygulanabildiği durumlarda ise, ölçülen hız değerlerini kontrol etmek ve sismik deney 

programını desteklemek amacıyla kullanmak daha anlamlı olmaktadır (27). 

3.4. Laboratuvarda sıvılaşma çalışmaları 

Laboratuvarda sıvılaşma olayının incelenmesi ve mühendislik 

uygulamasında bir bölgenin sıvılaşma olasılığının değerlendirilmesi amacı ile, 

dinamik basit kesme, dinamik üç eksenli, burulmalı kesme, sarsma tablası ve 

rezonant frekansı uygulama aleti gibi dinamik deney aletleri kullanılabilir. 

Arazi koşullarına benzeşimin laboratuvarda sağlanabilmesi açısından bu 

deney aletlerinin olumlu ve olumsuz birtakım yönleri vardır. Bu deney 

yöntemlerinin dışında sıvılaşma olasılığının değerlendirilmesi için bazı arazi 

deneylerinden de yararlanılabilinir. Burada unutulmaması gereken, 

laboratuvar ve arazi deneyleri arasındaki kullanım farkıdır. Çoğunlukla 

laboratuvarda üzerinde deney yapılan zemin numunesine, o zemin tabakasını 

temsil eden sonsuz küçük bir elemanı olarak bakılır. Bu durumda yapılacak 

deneyler mümkün olduğunca arazi sınır şartlarına ve arazide oluşacağı tahmin 

edilen yükleme şekline eşdeğer bir biçimde yapılmalıdır. Gerçekte bu şartların 

bir laboratuvar deneyinde sağlanmasına olanak olmayıp yapıla gelen birçok 
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deneyin amacı, incelenen konu ile ilgili sınırların ve kullanılmaya alışılmış 

birtakım kontrol katsayılarının bulunmasıdır.Buna karşın arazi deneylerinde 

amaç, arazideki özel şartlar altında zemin tabakalarının o andaki belirli 

birtakım özelliklerini bulmaktır. Genellikle arazide bulunan değerler arazi 

şartlarını ve doğadaki zemin koşullarını yansıtması bakımından gerçeğe daha 

yakın olmaktadır. Zeminlerin belirli yüklemeler altında nasıl davranacağı 

hakkında bilgiler çoğunlukla laboratuvar deneylerini gerektirir ve nadiren 

arazi deneylerinden bulunabilir. Diğer yönden incelenen olayın esaslarını 

açıklamak açısından arazi deneylerinin faydaları, arazideki etkenlerin çokluğu 

bakımından sınırlıdır. Sıvılaşma olasılığı incelenecek olan zeminlerin 

laboratuvarda yapılan deneysel çalışmaları aşamasında, bu numuneler 

üzerinde uygulanan deney yöntemi, numune örselenmesi ve doygunluk 

derecesi oldukça etkili olmaktadır. 

 3.4.1. Kullanılan deney yöntemi 

   Sıvılaşma araştırmalarında kullanılan deney yöntemleri bir önceki 

sayfada verilmişti. Bu çalışma kapsamında dinamik basit kesme deney tekniği 

ve deney aleti ayrıntıları ile ele alınacaktır. Burada diğer deney yöntemlerinin 

ayrıntılı açıklamaları yerine, uygulamada en çok kullanılan dinamik basit  

kesme ve dinamik üç eksenli deney sistemlerinden elde edilen deneysel 

çalışmaların sonuçlarının karşılaştırmaları verilecektir. Uygulamada en çok 

kullanılan deneylerden biri olan dinamik üç eksenli ve dinamik basit kesme 

deney sonuçları Şekil 3.1’de görüldüğü gibi kıyaslandığı takdirde ön 

sıvılaşmaya yol açacak kayma gerilmesinin dinamik üç eksenlide daha fazla 

olduğu görülmüştür. Bu farklılığın bir nedeninin dinamik basit kesme 

deneyinde homojen olmayan gerilme dağılımı ve üst tablanın sallanması 

olduğu düşünülebilir. 
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Şekil 3.1. Ön sıvılaşma durumu için dinamik üç eksenli ve basit kesme deney 

sonuçları (9,14). 

                                             

Fakat bunun yanında eğer gerilme oranı maksimum kayma gerilmesinin 

ortalama efektif gerilmeye oranı olarak tanımlanırsa iki deney arasındaki 

farkın çok azaldığı anlaşılır (13,14). Basit kesme deneyinde düşey efektif 

gerilme,σv gerçek çevre basıncını göstermediği düşünülerek bu deneyde yatay 

gerilmelerinde ( Ko ve σ’v )  hesaba  katılması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu 

durumda basit kesmede kayma gerilmesi genliği  τ xy ise gerilme oranı 

(Eş.3.11),  

 

2 τ xy                    2 τ xy                                                                       

       r =                                  [3.11] 

        (  σv
ı    +K o 

 σv
ı   )     

 

ve üç eksenli basınç deneyinde eksenel tekrarlı gerilme genliği σd  ve efektif 

çevre basıncı  σ’c ise gerilme oranı (Eş.3.11). 

 

R=σd/σc
ı                                                                                               [3.12] 

olarak tanımlanır. Bu durumda Şekil 3.2’de iki değişik boşluk oranı için 

gösterilen karşılaştırma elde edilir. Burada belirli bir gerilme oranında ön 



37 | DEPREM ETKİSİNDE ZEMİNLERİN SIVILAŞMASI VE SIVILAŞMA  YÖNTEMLERİ 

 

 

sıvılaşmaya yol açacak tekrar sayıları gösterilmiştir. Görüldüğü gibi bu tip bir 

yaklaşımda deneyler arasındaki fark ortadan kalkmaktadır. 

 

 
Şekil 3.2. Sıvılaşmaya yol açan dinamik üç eksenli ve basit kesme  deney 

sonuçlarının karşılaştırılması (9). 
 

Diğer bir görüşe göre dinamik basit kesme deneyinin gerçeğe daha 

yakın sonuçlar verdiği bu yüzden dinamik üç eksenli deney sonuçlarının 

belirli bir  düzeltme katsayısı yardımı ile dinamik basit kesme deneylerinde 

bulunan sonuçlara eşdeğer hale getirilmesi önerilmektedir (Eş.3.13). Bu 

durumda; 

 

τxy/σv=crxσd/2 σ׳c                 [3.13] 

                                                                                                       

olarak düşünülmekte ve buradaki Cr düzeltme katsayısı değerinin 0.60-0.70 

arasında değiştiği belirtilmektedir. 

  Burada arazi şartları düşünüldüğünde, diğer bir konu ise arazide zemin 

elemanının deprem sırasında bir çok yönden gelen kayma dalgaları etkisinde 

kalacağı ve değişik yönde titreşeceğidir. Sarsma tablası kullanarak yaptıkları 

araştırmalarda ön sıvılaşmaya yol açan gerilme oranlarının çok yönlü titreşim 

uygulanması halinde, tek yönlü titreşim uygulanan hale göre %10 daha küçük 

değerler aldığı görülmüştür. Bu durumda arazide oluşacak gerilme oranının basit 

kesme deneyinde bulunan değerin %10 küçültmesiyle elde edilebileceği ve  şeklinde 

alınabileceği ileri sürülmüştür (9) (Eş.3.14).  
 

 (  τ xy  /  σv
ı  ) arazi  =   0,9 (  τ xy  /  σv

ı  ) basit kesme                         [3.14]  
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 3.4.2. Numunelerde örselenmenin etkisi   

 Sıvılaşma araştırmalarında kullanılan laboratuvar deney yöntemlerinin 

duyarlılığından öte, asıl önemli olan konu, kohezyonsuz zeminlerden 

örselenmemiş numune almanın zorlukları ve alınan numunelerde meydana 

gelen örselenmenin sıvılaşmaya etkisidir. Bu nedenle son yıllarda arazideki, 

davranış biçimini belirleyebilmek için örselenmemiş kumlu zemin numuneleri 

üzerinde yapılan araştırmalar büyük bir ağırlık kazanmaya başlamıştır. 

 Şekil 3.3’de görüldüğü gibi  yapılan araştırmada araziden dondurularak 

alınan çakıllı zeminlerin sıvılaşma dirençleri gösterilmektedir. Şekilden de 

anlaşılacağı üzere örselenmemiş numunelerin sıvılaşma direnci, laboratuvarda 

hazırlanmış numunelerin direncinden daha yüksek olmaktadır. 

  

 
Şekil 3.3. Örselenmemiş ve laboratuvarlarda  numunelerin sıvılaşma direnci (14) 



39 | DEPREM ETKİSİNDE ZEMİNLERİN SIVILAŞMASI VE SIVILAŞMA  YÖNTEMLERİ 

 

 

 
Şekil 3.4. Örselenmenin Etkisi (14) 

 

  Şekil 3.4’de ise dinamik üç eksenli deney sisteminde, 

dondurularak elde edilmiş örselenmemiş ve laboratuvarda aynı relat if 

sıkılıkta hazırlanmış siltli kum numuneler kullanarak yaptıkları 

çalışmanın sonuçları verilmektedir (14). Şekil 3.4’den de görüldüğü 

gibi deneye tabi tutulan numuneler olmalarına  rağmen, örselenmiş 

numunelerde gerilme oranı örselenmemiş numunelere oran la daha 

düşük değerlerde olmaktadır.  

3.4.3. Doygunluk derecesi  

 Tekrarlı gerilmeler altında kumların sıvılaşma davranışları 

incelenirken bu süre içerisinde zemin boşluklarındak i suyun drene 

olabilmesi için gerekli zamanın olamayacağı açıktır. Bu nedenden  

dolayı tekrarlı gerilmeler altında drenajsız koşullarda deneyler 

yapılması alışıla gelmiştir. Diğer yandan zemin tabakalarının  tekrarlı 

gerilmeler altında davranışları incelenirken de bu varsayım kullanılır. 

Bu durumda zemin taneleri arasındaki boşluklarda meydana 

gelebilecek boşluk suyu basınçları, efektif gerilmeleri diğer bir 

deyişle taneler arasındaki gerilmeleri etkileyebileceği için çok 

önemlidir.  

 Eğer zemin elemanı %100 suya doygun değil ise boşluklarda bulunan 

havanın kolay sıkışabilir olmasından  dolayı tekrarlı gerilmeler altında 
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davranışları incelenirken doygunluk derecesinin bilinmesi gerekir. 

 Şekil 3.5’de sıvılaşma direnci oranı ile doygunluk derecesi, Şekil 

3.6’da ise sıvılaşmaya yol açacak çevrim sayısı ile B (doygunluk katsayısı) 

değeri arasındaki ilişkiler verilmektedir (14).   Şekillerden de anlaşılacağı 

gibi doygunluk derecesinin ve B değerinin azalması ile sıvılaşmaya 

karşı dirençte bir artma olmaktadır. Bu nedenle laboratuvarda suya 

doygun numuneler elde edilmesine çalışılmalıdır. 
 

 
Şekil 3.5. Doygunluk derecesinin sıvılaşmaya etkisi (14) 

 
  Laboratuvar çalışmalarında önemli olan nokta sıvılaşma olasılığı 

incelenecek olan zemin tabakalarından örselenmemiş numuneler 

alınmasını sağlamak, arazideki gerilme ve sınır şartlarına uygun, eldeki 

dinamik deney yöntemlerinden yararlanılarak sıvılaşma olasılığını 

değerlendirmektir. Burada tecrübe ve bilgi gerektiren asıl işlem eldeki 

deneylerden arazideki şartların tahmin edilmesidir. Dolayısıyla 

kullanılan deney  yönteminin duyarlılığından çok numunelerdeki 

örselenme etkisinin yorumlanması önem kazanmaktadır. Bu noktada bir 

yorum yaparken ayrıca, doğadaki zemin tabakalarını özelliklerini daha 

gerçekçi olarak yansıtması bakımından arazi deneylerinden 

faydalanmakta yarar vardır. 
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Şekil 3.6. B Değerinin sıvılaşmaya yol açacak çevrim sayılarına etkisi (14) 

 3.4.4. Zeminlerin dinamik özelliklerinin incelenmesi 

  Zemin numunelerinin laboratuvarda deprem yükleri gibi tekrarlı yükler 

altında davranışları incelenirken seçilmiş bir depreme ait Şekil 3.7’deki gibi 

düzensiz kayma gerilmelerinin uygulanması karmaşık ve pahalı sistemleri 

gerektirmektedir. Ayrıca böyle bir deney sonucunda tek bir deney kaydına 

bağlı davranışlar elde edildiğinden bu bulgular başka deprem kayıtları 

altındaki davranışları incelemek için kullanılmamaktadır. Bu nedenle seçilmiş 

deprem kayıtlarından bulunmuş düzensiz kayma gerilmeleri sabit genliklikli 

üniform eşdeğer kayma gerilmesine dönüştürülerek zemin numunesine 

uygulanması tercih edilir. Temsil ettiği zemin tabakasının çok ufak bir parçası 

olan zemin numunesinin bu şekilde laboratuvar deneyleri ile bulunan 

malzeme ve dinamik özelliklerinden, geliştirilmiş ampirik bağıntılar veya 

nümerik modeller ile zeminlerin arazideki davranış biçimi, tabaka ve sınır 

şartlarına göre yaklaşık olarak bulunabilir. 
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Şekil 3.7. Zemin kesitinde oluşan kayma gerilmeleri ve deneylerde  kullanılan 

uniform kayma gerilmeleri (14) 

 

 Zeminlerin tekrarlı yükler altında davranışlarını diğer bir deyişle 

dinamik özelliklerini tanımlarken, bunları gerilme-şekil değiştirme ve 

mukavemet özellikleri diye iki gruba ayırabiliriz. Gerilme şekil değiştirme 

özellikleri olarak genellikle dinamik kayma modülü ve sönüm oranı 

değerlerinin ve bunların birim şekil değiştirmeye göre değişimlerinin 

bulunması anlaşılır. Mukavemet özellikleri olarak da göçmeye veya büyük 

şekil değiştirmelere yol açan kayma gerilmesi genliği ve çevrim sayıları 

kullanılır. 

 3.4.4.1. Gerilme şekil değiştirme özellikleri 

 Deprem, titreşimli makine ve patlayıcı maddelerin kullanılması 

durumunda oluşan tekrarlı yüklemeler sırasında zeminlerde elastik ve 

plastik(kalıcı) şekil değiştirmeler meydana gelir. Burada kayma gerilmesi 

genliklerinin büyümesi zemin tanelerinin temas yüzeylerinde oluşan 

kaymaları artıracağı için plastik şekil değiştirmelerde de bir artmaya yol açar. 

 Tekrarlı yüklemelerde bir yükleme çevrimi sırasında zeminin gerilme 

şekil değiştirme davranışı Şek. 3.8(a) ve 3.8(b)’de gösterildiği gibi histerisis 

ilmikleri şeklinde olmaktadır. Gerilme kontrollü deneylerde bir gerilme 

seviyesinin üzerine çıkıldığında Şekil 3.8(a)’ da gösterildiği gibi meydana 

gelen şekil değiştirmeler artmakta bu da histerisis ilmiklerinin büyümesine ve 

yatıklaşmasına yol açmaktadır. 
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Şekil 3.8. (a) Gerilme kontrollü deneylerde histerisis ilmiğinin değişimi (14) 

 

 
Şekil 3.8. (b) Deformasyon kontrollü deneylerde histerisis ilmiğinin değişimi (14) 

  

 Aynı durum deformasyon kontrollü deneylerde bilirli bir şekil 

değiştirme seviyesinin üzerine çıkıldığında her çevrimde gerilme genliklerinin 

azalması ve de histerisis ilmiklerinin yatıklaşması biçiminde Şekil 3.8 (b)’de 

gösterildiği gibi ortaya çıkmaktadır. Her iki tür deneylerde de her çevrimde 

boşluk suyu basıncı değerlerinin artması numunede yumuşamayı arttırıcı 

yönde etki etmekte ve histerisis ilmiklerinin büyümesini ve yatıklaşmasını 

hızlandırmaktadır. Zeminlerin tekrarlı yükler altında gerilme-şekil değiştirme 
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özelliklerini incelemenin bir yolu da histerisis ilmiklerinden yararlanarak 

kayma modülü ve sönüm oranları değerlerini her çevrim için bulmaktır. 

Böylece çevrim sayısına bağlı olarak elde olunan kayma modülü ve sönüm 

oranlarının değişimi zeminlerin tekrarlı yükler altında davranışlarını 

modelleyebilmek için kullanılır.  

 3.4.4.2. Dinamik kayma modülü 

Zeminlerin tekrarlı yükler altında gerilme-şekil değiştirme 

davranışlarını incelerken kullanılan parametrelerden birisi dinamik kayma 

modülü olmaktadır. Simetrik tekrarlı gerilmeler sırasında Şekil 3.9’da 

gösterildiği, gibi, elde olunan histerisis ilmiklerinin uç noktalarından geçen 

doğrunun eğimi kayma modülü olarak tanımlanır. Gene aynı şekilde de 

gösterildiği gibi böylece bulunan kayma modülü şekil değiştirme derecesine 

bağlı olarak değişen değerler alır.  

 
Şekil 3.9. Tekrarlı kayma gerilmesi altında oluşan histerisis ilmikleri (14) 

 

 Kumlarda, bir çok araştırmacı tarafından incelenmiş dinamik kayma 

modülü ve birim şekil değiştirme davranışları Şekil .10’da gösterildiği gibi 

doğrusal  olmayan bir davranış gösterir. Buradan da anlaşılacağı üzere birim 

şekil değiştirmenin artmasıyla kayma modülü değerinde bir azalma meydana 

gelmektedir. 
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SEED-IDRISS (1970)

YOSHIMIOKHA (1973)

MASHIBA  (1971)
SILVER-SEED (1970)

KURIBAYASHI (1974)

  0

 0.9
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 0.2
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55                                      10-5     154                                        103                                            102

  
 

Birim Kayma δ 

Şekil 3.10. Kumlar için kayma modülü değişimi (14) 

 3.4.4.3. Sönüm  oranı 

  Şekil değiştirmelerin oluşması sırasında zemin elemanları içinde çeşitli 

nedenlerden dolayı enerji kayıpları meydana gelmektedir. Sönüm oranı olarak 

tanımlanan bu enerji kaybının değeri dinamik deneyler ile bulunabilir. Sönüm 

oranı Şekil 3.11’de gösterildiği gibi histerisis ilmiğinin alanının histerisis 

ilmiğinin uç noktalarını birleştiren doğrunun altında kalan üçgenin alanına 

oranı olarak tanımlanır. 

 

 
Şekil 3.11. Sönüm oranının tanımlanması (14) 

Kumlarda, bir çok araştırmacı tarafından yapılmış çalışmalarda bulunan 

sonuçlar sönüm oranının birim şekil değiştirme derecesine bağlı olarak Şekil 

3.12’de verildiği gibi değiştiğini göstermiştir. Sönüm oranı da dinamik kayma 

modülü gibi tekrarlı gerilmeler altında oluşan şekil değiştirme genliklerine 

bağlı olarak doğrusal olmayan bir davranış gösterir. 
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Şekil 3.12. Kumlar için sönüm oranı değişimi (14) 

 3.5. Dinamik basit kesme deney tekniği 

  Uygulamada sıkça kullanılan sıvılaşma deney yöntemlerinden biri 

dinamik basit kesme deneyidir. İlk dinamik basit kesme deneyleri 1960’lı 

yıllarda Kaliforniya üniversite’sinde   Roscoe tipi kare kesitli basit kesme 

deney aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde numunenin kare 

kesitli olarak hazırlanması sırasında karşılaşılan zorluklar üniform bir numune 

hazırlanmasını engelleyebiliyordu. Aynı zamanda gerilme ve şekil değiştirme 

yayılışı bakımından da üniform olmayan bir dağılım bulunmaktaydı. 

   Yapılan araştırmalar sonucunda karşılaşılan bu sakıncaların kısmen 

giderilebileceği görülmüştür. Bu sırada Norveç Geoteknik Enstitüsü (N.G.I), 

tarafından geliştirilen basit kesme deney aletinde daire kesitli silindir numuneler 

üzerinde deneyler yapılmaya başlanmıştır. Şekil 3.13 ‘de gösterildiği gibi Roscoe tipi 

deney aletinde numunenin yan yüzleri rijit olan bir kutu içerisine yerleştirilmiş 

olmasına karşın N.G.I. tipi deney aletinde numune yatay yönde genişlemeye imkan 

vermeyen donatılı bir membran içinde bulunmaktadır. İsveç Geoteknik Enstitüsü 

(S.G.I.) tarafından geliştirilmiş olan diğer bir yöntemde ise silindirik numune üst üste 

konan ve ortalarında numune kesitine eşit dairesel delikler bulunan ince kaygan 

plaklar arasında yer almaktadır  (9,14). 
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 Şekil 3.13. Basit kesme deney sistemleri (14) 

 

 Seçilecek deney türü ve koşullarının, arazide mevcut gerilme durumu, 

gerilme tarihçesi, konsolidasyon şartları, deprem yük ve frekans içeriği ile 

mümkün olduğunca benzeşiminin sağlanmasına çalışılmalıdır. Genel olarak 

arazideki bir zemin elemanının tekrarlı yükleme öncesinde, etkisinde 

bulunduğu gerilme durumu Şekil 3.14’de  gösterilmiştir. A,C,E elemanlarında 

yan yüzeylerde kayma gerilmeleri oluşmadığı halde (τ =O), B ve D 

elemanlarında   τ >O  olmaktadır. 
 

 
Şekil 3.14. Dinamik yükleme öncesindeki statik gerilmeler (14) 
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  Basit kesme deneylerinde deney numunesine önceden seçilmiş bir  σ1 

düşey gerilmesi uygulanarak numunenin bu gerilme altında konsolidasyonu 

gerçekleştirilir. Bu durumda numunenin yatay doğrultuda şekil değiştirmesine 

izin verilmemiş olması yatay düzlem içinde orta ve en küçük asal gerilmelerin 

birbirine eşit olmasına yol açar (Şekil 3.15) (Eş.3.15). 
 

σ2=σ3=Koσ3      [3.15] 
 

 Burada K0 sükunetteki yatay toprak basıncı katsayısıdır. Normal 

konsolide zeminlerde numunenin alınmış olduğu derinlik göz önüne alınarak 

numuneye uygulanacak düşey gerilme arazide etkisinde kaldığı efektif düşey 

gerilmeye eşit olacak şekilde seçilir. Aşırı konsolide zeminlerde ise, önce 

ödometre deneylerinden bulunmuş ön konsolidasyon basıncına eşit bir düşey 

gerilme altında konsolidasyona bırakılır. Daha sonra doğada numunenin 

alınmış olduğu derinlikte etkisinde kaldığı düşey basınç hesaplanarak numune 

üzerindeki düşey gerilme bu değere düşürülür. Burada amaç tekrarlı kayma 

gerilmelerinin uygulanmasından önce numuneyi arazide etkisinde bulunduğu 

gerilme durumuna eşit bir duruma getirmek ve arazi-laboratuvar benzeşimini 

sağlamaktır.  

 

 

Şekil 3.15. Basit kesme deneylerinde gerilme durumu (14) 
 

 Zemin numunesinin üst başlığına yatay bir kuvvet uygulanması 

durumunda Şekil 3.16’da gösterildiği gibi bir değişiklik meydana 

getirmektedir. Bu gerilme durumu, Şekil 3.16’da gösterilen ve arazi elemanı 
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üzerinde deprem sırasında oluşan gerilmelerle karşılaştırılacak olur ise, 

dinamik basit kesme deney tekniğinde numune üzerinde gerçek gerilme 

durumunun tam olarak sağlanamadığı, numunenin alt ve üst yüzeylerinde 

kayma gerilmeleri oluşmasına rağmen yan yüzeyleri üzerinde tamamlayıcı 

kayma gerilmelerinin oluşturulamadığı görülür. Numuneye uygulanan yükler 

rijit üst başlık yardımı ile aktarılmaktadır. Bu durumda numunede oluşan 

düşey gerilmeler σv ve şekil değiştirme dağılımları üniform olmamaktadır. 

Numune boyunca birim kayma değişimlerinin üniform olmaması büyük birim 

kayma değerlerinde, şekil değiştirmelerin en zayıf olan kesitte 

yoğunlaşmasına neden olacaktır. Diğer yandan numune kesitinde kayma 

gerilmesi dağılımının üniform olması gerilmenin numuneye aktarılmasında 

kullanılan alt ve üst başlıkların özelliklerine bağlı olmakta ve kesin olarak 

sağlanamamaktadır. Görülüyor ki, deprem yüklerinin basitleştirilerek, düzlem 

deformasyon şartlarında sinüsoidal ve üniform olarak alınıp numuneye 

uygulanması durumunda bile her üç gerilme bileşeninin (σv, σn ve ‘حh) arazi 

koşullarına benzer biçimde oluşturulması mümkün olamamaktadır.Deney 

sırasında efektif düşey gerilmeler (σvc) ölçülebilmesine rağmen numunede 

oluşan yatay gerilmelerin ölçülmesi çok zordur. Bu nedenle gerek toplam 

gerekse efektif yatay gerilmeler belirlenememesinden dolayı Mohr dairesini 

doğru olarak çizmek mümkün değildir. Dolayısı ile maksimum dinamik 

kayma gerilmesi de bulunamaz. Bilinen gerilme bileşenleri sadece yatay 

düzlemdeki σv ve σh ׳ dir. 

 

 

 

Şekil 3.16. Tekrarlı yükler altında zeminlerde oluşan farklı gerilme durumları (14) 
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 Dinamik basit kesme deney sisteminde zemin kesitindeki bir elemanda 

depremler sırasında meydana gelen gerilme durumu çok yak!aşık olarak 

modellenebilmesine rağmen yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı gerilme ve şekil 

değiştirme yayılışlarının üniform olamaması zemin numunesinde mukavemet kaybının 

daha çabuk olmasına yol açmaktadır (14). 

 3.6. Burulmali kesme deneyi  

 Birçok zorlukları bulunan basit ve üç eksenli kesme kutusu deneyleri 

yapılırken, zemin numunesini burulmalı ve silindirik olarak yüklemeye maruz 

bırakılmasından sakınılır. Burulmalı kesme deneyi, izotropik ve izotropik 

olmayan numuneler başlangıçda belirli bir stresle ve asal eksen etrafında 

devamlı dönen yatay düzlem üzerinde gerçekleştirilir. Bu deneyde numunenin 

katılığını ve sönümlü salınım karakteristik özelliklerini ölçmek için geniş bir  

düzlem ve gerilme aralığında bulunan değerler kullanılır. Bu deney tekniği 

gerilme kontrollü bir deney olup, katı numumenin kendi ekseni etrafında 

tekrarlı ve burulmalı bir şekilde yüklenerek gerçekleştirilir. Bu da sıvılaşma 

davranışlarının saptanması için kullanılır. Bu test kayma gerilmesinin sıfırdan 

başlayarak cihazın dışına doğru maksimum oluncaya kadar ölçülmesini ve 

elde edilmesini sağlar. Bu elde edilen değerler sıvılaşma çalışmalarında 

kullanılır.   

 3.7. Sarsma tablası deneyi   

 Sarsma tablosu araştırmaları sıvılaşma çalışmalarına, deprem ötesi 

oturmalara, temel tepkilerine ve yatay toprak basıncı problemlerine önemli 

kazanımlar getirmiştir. Çoğu sarsma tablası tek yönlü hareket kabiliyetine 

sahipken son yıllardaki yapılan çalışmalarda çok yönlü hareket kabiliyetine 

sahip sarsma tablaları gerçekleştirilmiştir. Sarsma tablaları genel olarak servo 

hidrolik çalıştırıcılarla gerçekleştiririlir. Bu deney yapılırsken dinamik 

yükleme kapasiteleri hidrolik pompalar yardımıyla kontrol edilir. Sarsma 

tablasının çeşitli modelleri geoteknik deprem mühendisliği alanında 

kullanılmaktadır. Sarsma tablaları, zemin prototiplerini daha alt gruplara 

ayrıştırılarak, daha küçük tane dağılımları oluşturularak gerçekleştirilir.Bu 

deneyler yapılırken, zemin numueleri kolayca sarsma tablalarına 

yerleştirilebilir ve düzenek ayarlanabilir. Bu deney sarsma tablası yardımıyla 

yatay yönde oluşan basınç dayanımlarını ve deplasmanları bulmak için 
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kullanılır. Sıvılaşma çalışmalarında bu deneyden elde edilen sonuçlardan 

yararlanılır.   

 3.8. Rezonant kolon (Frekansı) deneyi  

 Rezonant kolon test laboratuvarda düşük gerilimli zeminlerin 

özelliklerini ölçmek için en çok kullanılan yaygın bir testtir. Bu testde 

numunenin katı veya içi boş silindirik bir aparatın içine yerleştirilerek 

harmonik burulmalı veya eksenel yük altında elektromanyetik sistem 

yardımıyla gerçekleştirilir. Yükleme sistemi genel olarak frekans ve amplitud 

kontrolü için harmonik yüklemeye maruz bırakılır, fakat gelişi güzel ses yükü 

ve impuls yükü altında da gerçekleştirilir. Rezonant kolon numunesi 

hazırlandıktan ve iyice yerleştirildikten sonra, tekrarlı yüklemeye maruz 

bırakılır. Yükleme frekansı başlangıçta yavaş yavaş düşük bir değerden 

başlayarak maksimum bir değere varıncaya kadar artırılır. Burada temel 

frekans lokal olarak maksimize edilmiş, munumenin temel frekansıdır. Temel 

(esas) frekans zeminin düşük gerilme katılığının ve numune geometrisinin, 

rezonant aparatının karakteristik yapısının bir fonksiyonudur. Bu deneyde 

numune aparatı burulmalı ve harmonik yük altında elektromanyetik yükleme 

sistemine maruz bırakılır ve deney sonunda zeminin kayma müdülü (G) temel 

frekansı ile ilişkilendirilerek elde edilir. Kayma modülü elde edildikten sonra 

da, hız ve kayma modülü (G=gVs
2) arasındaki korelasyona dayanarak hız elde 

edilir. Bu deney tekneiğinde daha çok malzemenin temel özellikleri, deprem 

davranışı şartlarındaki frekanslarda elde edilir. Burada deneye dayalı olarak 

elde edilen zeminin özellikleri sıvılaşma çalışmalarında kullanılır.   
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4. SIVILAŞMA POTANSİYELİ İRDELEME 

YÖNTEMLERİ  

İnce kum, siltli kum ve killi kum oluşumlarındaki sıvılaşma 

potansiyelinin değerlendirilebilmesi için, arazi ve laboratuvar deneylerinden 

elde edilen sonuçları kullanan bir çok yöntem bilinmektedir. Bu yöntemleri üç 

ana başlık altında toplamak mümkündür.  
 

• Başlangıç ivmesi yöntemi (30) 

• Tekrarlı kayma gerilmesi yöntemi (31)  

• Sıvılaşma indeksi yöntemi  (34) 
 

Bu bölümde, herhangi bir bölgede meydana gelebilecek sıvılaşmanın 

uygulamada kullanılan analiz, ve yöntemlerle saptanabilirliği tanıtılacaktır.  

4.1. Başlangıç  ivmesi  yöntemi 

Bu   metod  da   kullanılan    güvenlik   sayısı, Fa,  aşağıdaki   gibi  

tanımlanır (Eş.4.1). 

 

            ad          1.6. x a t                                                                                

Fa =    ⎯⎯    =   ⎯⎯                                                                        [4.1] 

 a max       a max   

 

at      : Sıvılaşmanın gerçekleşebilmesi  için gerekli başlangıç(Eşik)  ivmesi. 

a max    :  Depremin meydana getirebileceği varsayılan maksimum ivme. 

ad         :   Tasarım ivme değeri. 

Yukarıdaki Eşitlik kullanılarak güvenlik sayısı Fa hesaplanır ve sıvılaşma 

potansiyeli belirlenebilir. 

Fa   1 ise sıvılaşma riski yüksek. 

Fa   1 ise sıvılaşma riski düşük olarak kabul edilir. 

Arazideki başlangıç yüzey ivmesi, başlangıç deformasyonu t `nin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sıvılaşabilen kum tabakası için, herhangi 

bir(z) derinliğinde oluşan yatay yüzey ivmesi (a), ivmeye orantılı olacak 

şekilde tabaka üzerinde sismik kayma gerilmesine neden olur (Eş.4.2). 
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 =  a /g   x   v   x   r                                                                   [4.2]     

                                                                        

v : Toplam yüzey gerilmesi 

g   : Yerçekimi ivmesi 

rd  : Derinliğine bağlı olarak değişen gerilme düzeltme sayısı       

Gerilme azaltma katsayısı rd zeminin sıvılaşmaya karşı direncini 

gösteren bir parametredir ve aşağıdaki gibi hesaplanabilir (Eş.4.3). 

  

rd=1-0.015x  z                                                                                        [4.3] 

Kum tabakası içindeki sismik kayma deformasyonu  ise (Eş.4.4) 

 

Ɣ=τ/G                [4.4] 

 

        Eşitliği ile elde edilir. Burada G, zeminin kayma modülü olup, bu değer 

deprem  sırasında  değişkendir. Değişim, deformasyon  ve  aşırı  boşluk  suyu  

basıncına bağlıdır. Deprem  süresince   t  olduğu kabul  edildiğinde boşluk 

basıncı oluşmaz.  

 

 = t  limit kabulü için,maksimum ivme,başlangıç ivmesi  at  olarak 

tanımlanır. Başlangıç deformasyonu ve başlangıç ivmesi aşağıdaki bağıntı ile 

açıklanabilir (Eş.4.5): 

 

                at/ g  

    t =    ⎯⎯  x  v  x  r d                                                                 [4.5]                                                 

               G t 

 

Burada  Gt zeminin sekant kayma modülüdür. Aşağıdaki  formülle 

sekant kayma Modülüne ulaşılabilir (Eş.4.6): 

                           

                         G 

G t  =  G max x           t                     [4.6]                                                                                                                                                                    

                         G max 
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G max :Zeminin küçük kayma gerilmelerinde ölçülmüş maksimum  

kayma modülü olup, 

{G/G max }t  :Başlangıç deformasyonu sırasındaki modül azaltma faktörü   

olarak tanımlanır.   

Maksimum kayma modülü, toplam yoğunluk () ve kayma hızı Vs yardımı  

ile hesaplanır (Eş.4.7). 

 

G max  =    X  VS
2                                                                           [4.7]     

 

Eşitlik 4.3 4.5 ve 4.6   kullanılıp,  =  x g x z olarak yerine konulduğunda   

aşağıdaki Eşitlik elde edilir (Eş.4.8):  

 

at          tx  (G)t/G max      

⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x  vs
2                               [4.8]                                                                                                                                                                                                                                        

 g          g x z x r d 

 

 
Şekil 4.1.  Başlangıç  ivmesi   değerleri   önerisi (t=0.0001)  (30) 

 

Şekil 4.1.’de   verilen    eğride   başlangıç  deformasyonu   t=0.0001 olarak 

alınmış  olup, bu şekil değiştirme değerine karşılık gelen, (G / G max)t = 0.8 kabulü 

yapılmıştır. Diğer  yüzdeleri için  at/g  oranı yukarıdaki denklemden    hesaplanabilir 

(33). 

Şekil 4.1’de görüleceği üzere zeminin kayma dalgası  hızı Vs  

Büyüdükçe, ivmesi değeri, at  artmaktadır. Sıvılaşmanın gerçekleşebilmesi 
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için at  değerini  ayrıca, 1. 6 gibi bir  güvenlik faktörü ile çarparak sıvılaşmaya 

meydan verecek maksimum (tasarım ivme değeri) tanımlanır (Eş.4.9). 

ad =1.6x at                                                                                              [4.9]                                  

Başlangıç ivme güvenlik faktörü tek başına sıvılaşma potansiyelini 

saplayabilmek için  yeterli değildir. Buradan elde edilen sonuç diğer kriterlerle  

denetlenmelidir (30).  

4.2. Tekrarlı kayma gerilmesi yöntemi 

Bu kriterlerin güvenlik sayısı Fs, aşağıdaki gibi tanımlanır (Eş.4.10). 

 

Fs = τS/τo                  [4.10] 

                                                                                                      

τs : Belli bir zeminde sıvılaşmanın başlayabilmesi için gerekli tekrarlı kayma 

gerilmesi 

 τo: Aynı zeminde belli bir depremin meydana getireceği ortalama kayma 

gerilmesidir. 

Sıvılaşma potansiyeli güvenlik sayısı Fs  kullanılarak aşağıdaki gibi 

değerlendirilir.  

Fs  ≤ 1   Sıvılaşma riski yüksek 

Fs  ≥  1   Sıvılaşma riski yok  

Geoteknik mühendisleri, Alaska ve Niigata depreminden önce, 

depremin neden olduğu sıvılaşma olgusu üzerinde ciddi bir çalışma 

yapmamışlardır. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarda yeraltındaki kum 

tabakalarının sıvılaşmasını ifade edebilmek için uygun bir parametre aranmış 

ve tekrarlı gerilme oranı bulunmuştur. Bu oran; tekrarlı ya da deprem 

yüklemesi sonucunda yatay yüzeylerde oluşan ortalama tekrarlı kayma 

gerilmesinin (), tekrarlı gerilmenin uygulanmasından önce, kum tabakasında 

etkiyen başlangıç düşey efektif gerilmesine () oranı olarak ifade edilebilir. 

Bu parametre, söz konusu zemin tamakası ve Y.A.S.S.’nin derinliği, deprem 

ya da diğer tekrarlı yüklemelerin sıklığını hesaplarda kullanabilme açısından 

avantajlıdır. Deprem nedeni ile arazide oluşan tekrarlı gerilme oranının artışı 

aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir (Eş.4.11).  

  

  



Doç. Dr. Ali  ATEŞ  | 56 

 

()         amax x            x  rd                                                            [4.11] 

                      1.6xg   

                               

 

Burada 

amax             : Maksimum ivme 

v                  :  Kum tabakasına etkiyen toplam düşey gerilme 

           : Kum tabakasına etkiyen efektif gerilme 

rd                    : Eşitlik 4.3’te tanımlanan düzelme sayısı  

Değişken bir kat sayısı olar rd, 10 m derinlikte 0.9 değerini alırken, 

yüzeyde 1 değerine ulaşmaktadır.Tekrarlı gerilme oranı , devirsel kayma 

gerilmesinin, daha önceki depremlerde kum tabakasında gözlemlenen efektif 

düşey girilmeye oranı olarak tanımlanır (Eş.4.12).  

 

=τs/                                                                                                [4.12] 

 

Tekrarlı gerilme oranı değerleri, düzeltilmiş darbe sayısı (N1)’in bir 

fonksiyonu olarak şekil 4.2’de gösterilmiştir. Burada N1 10 ton /m2’lik efektif 

düşey gerilmeye göre düzeltilmiş darbe ölçüm sayısıdır ve aşağıdaki bağıntı 

ile belirlenebilir (Eş.4.13). 

 

N1=CNxN                                                                                                [4.13] 

                                               

Burada Cn, penetrasyon testinin uygulandığı derinlikteki efektif düşey 

gerilmenin bir fonksiyonudur. Cn değeri, aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir 

(Eş.4.14). 

 

Cn=0.85xlog{145/}                                                                          [4.14] 
 

Burada  ton/m2 birimi  kullanılmaktadır.  

Sonuç olarak, herhangi bir arazideki olası maksimum yer ivmesi 

bilinirken, zeminin sıvılaşma olasılığı SPT-N1 değerlerine dayalı olarak Şekil 

4.2 yardımı ile kolayca saptanır. Zemin tabakaları için belirlenen N1 değerleri 

ile dinamik üç eksenli deneyler sonucunda saptanan (ort/) değerlerinin, 
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şekil 4.2’de verilen grafikte tanımlandığı nokta, söz konusu zemin sıvılaşma 

potansiyelini belirlemektedir.  

 

Aşağıda bu yöntemin adımları sıralanmıştır; 
 

• Eşik 4.11’den depremin neden olduğu ortalama kayma gerilmesi o 

hesaplanır. 

• Efektif düşey gerilme değeri belirlendikten sonra, Eşitlik 4.14’den 

yararlanarak düzeltme faktörü CN bulunur. 

• Eşitlik 4.13’den düzeltilmiş darbe sayısı N1 hesaplanır. 

• Depremin büyüklüğü ve N1 değerleri de kullanılarak, şekil 4.2’den 

tekrarlı gerilme oranı  bulunur. 

• Eşitlik 4.12’den zeminin tekrarlı kayma gerilmesi s hesaplanır ve 

daha sonra Eşitlik 4.10’dan güvenlik sayısı Fs belirlenir.  

• Eğer Fs > 1 ise zeminin sıvılaşma potansiyeli yoktur. Ancak FS≤1 için 

zeminin sıvılaşma potansiyeli yüksektir.  
 

4.3. Sıvılaşma indeksi  yöntemi  

4.3.1. Sıvılaşma  direnç  faktörü  

Herhangi  bir zeminin elamanının sıvılaşmaya karşı direnç yeteneği, 

sıvılaşma güvenlik sayısı  FL  ile açıklanabilir (Eş.4.15). 

 

          R  

F L=  ⎯                                                        [4.15]                                                        

 L                                                
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• Sıvılaşma yok

• Sıvılaşma var

Riskli Bölge

Güvenli Bölge

 

Şekil 4.2. Sınır periyodik gerilme oranı – N1 değerleri (31) 
 

Burada :  

R  : Zeminin sıvılaşma anındaki tekrarlı kayma parametresi 

L : Şiddetli bir depremde meydana gelebilecek kayma gerilme oranıdır. 

Yukarıdaki eşitlikte, güvenlik sayısı FL, birden küçük bir değer alırsa, 

zeminin deprem sırasında sıvılaşacağı kabul edilir. Eşitlikte 4.15’de yer alan 

R parametresi aşağıdaki gibi hesaplanabilir.   

 

 

R= 0.0882 x  N1            +   B                                              [4.16]                                                                       

   v + 0.7      

                                              

0.04 mm  D50  0.60 mm için    B = 0.225 x log 10 x      

0.60 mm  D50  1.50 mm için  B = - 0.05 olarak alınmalıdır. 

Burada;  

N1         : Standart penetrasyon deneyi darbe sayısı  

v             :  Efektif düşey gerilme ( kg/cm2) 

D50          : Ortalama tane çapı (milimetre) 

Eşitlik 4.15’deki L parametresi ise, Eşitlik 4.11’deki basit 

ilişkilendirme ile verilebilir (Eş.4.17).  

 

L=
1

max

o


= xrdx

g

a

o

o

1

max




                                                                 [4.17] 
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max          : Maksimum ivme 

amax          : Maksimum yüzey ivmesi 

g           : Yerçekimi ivmesi 

v              : Toplam düşey gerilme 

rd                : Düzeltme sayısı   (Tablo 4.1) 

4.3.2. Sıvılaşma indeksi 

Herhangi bir derinlikteki zemin elemanının sıvılaşmaya karşı 

direncinin, güvenlik sayısı FL ile belirleme yöntemi yukarıda 

verilmiştir.Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken nokta, zemin sıvılaşması 

nedeni ile yapılarda oluşan hasarların, sıvılaşmanın şiddeti ile 

ilişkilendirilmesidir. Sıvılaşmanın şiddeti IL ise aşağıdaki Eşitlik kullanılarak 

hesaplanır (Eş.4.1). 

=
z

L
FWdzI 0

                                                                       [4.18]

                     

Birden fazla zemin tabakasının bulunduğu arazilerde ise    IL            

aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir. 

  

=
n

i
iL

FWHI )(                                                            [4.19]                                               

Burada; 

FL  1 için F = 1 - FL 

FL  1 için F = 0 

z  20 metre için W = 10 – 0.5z  

z  20 metre için W = 0 

N : Zemin tabaka sayısı 

i : Yukarıdan aşağı doğru zemin tabaka numarası 

z : Tabaka orta noktasının derinliği 

H : Tabaka kalınlığı 

W : Sıvılaşma potansiyeli azaltma faktörü 
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W parametresi, 20 metrenin altındaki derinlikler için doğrusal olarak 

değişmektedir. FL  = 0 için derinlik (z  20 metre) de eşitlikte yerine 

konulduğunda IL değeri en fazla 100 olmaktadır. FL   1 için ise, 20 metreden 

fazla Z derinliklerde IL değeri sıfıra yaklaşmaktadır. Çok tabakalı zeminler 

için, sıvılaşma potansiyeli indeksi IL her tabaka için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 

Sonra hesaplanan IL  değerleri toplanır ve Tablo 4.1  de o değere karşılık gelen 

zeminin sıvılaşma potansiyeli belirlenir.  

 

Tablo 4.1.5 Sıvılaşma potansiyeli 

 

Sıvılaşma İndeksi Sıvılaşma Potansiyeli 

0 Çok düşük 

0  IL  5 Düşük 

5  IL  15 Yüksek 

15  IL Çok yüksek 
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4.4.Türkiye için sıvılaşma inceleme modeli  

Türkiye ‘deki çalışmalara  dayanarak bir taslak  şartname  önerilmiştir   

Öneri, düzenlendiği yıl gereği 1975 Deprem Yönetmeliği verilerini esas almıştır. Bu 

yaklaşımda incelenen arazi için, sahanın etkisi altında bulunduğu sismik durumun 

doğuracağı ortalama devirsel kayma gerilmesi derecesi incelenmekte, ve bu derece 

ile ilgili arazide bulunan kum / kumlu zeminlerin sıkılık oranı ve yer altı su seviyesi ile 

ilişkilendirilerek sıvılaşmanın gerçekleşeceği limit devirsel gerilme oranı   ile  

karşılaştırılmaktadır.İlgilenilen  zemin  şartlarındaki  limit  devirsel  gerilme  oranı 

,özellikle 1964  yılından  sonra    gözlenmiş   sıvılaşma  olaylarına   dayandırılmıştır 

(34).Yatay yüzeyde sahip zemin yapısı için ana sismik etken,ana kayadan zemin yüzeyi 

yönünde ilerleyen kayma dalgalarıdır. Bu kayma dalgaları zeminin yapısında kayma 

gerilmeleri ve kayma deformasyonları oluşturmaktadır. Zeminin yüzeyinden uygun 

derinlikteki karakteristik bir zemin elemanı için, deprem süresince oluşacak ortalama 

devirsel kayma gerilmesi oranı (9 (Eş.4.20). 

 

ort= 0.65 x a max  x  o  x  rd    olup,                                            [4.20] 

Burada;  

 

 ort : Ortalama devirsel kayma gerilmesi(kg/cm2) 

o :  İncelenen derinlikte zemin toplam basıncı(kg/cm2) 

r d : Zemin yapısının rijit olmaması nedeni ile ilgili düzeltme aktörü 

(Tablo 4.2). 

amax :İncelenen arazi için zemin yüzeyinde etkimesi olası sismik 

ivme(cm/sn2)  

 

Tablo 4.2.6 Derinlik  ile  ayarlama  faktörü,  r d,  arasındaki  ilişki (9) 

 

Derinlik (m) rd 

0 1.00 

3 0.98 

6 0.95 

9 0.90 

15 0.75 
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İncelenen  arazi  için  a max,  değerinin  saptanması  bir  deprem  

mühendisliği  değerlendirmesini  gerektirmektedir.  1975  yönetmeliğine  

göre,  Türkiye  dört  sismik  bölgeye  ayrılmış  olup  bu  bölgelerin  

maksimum  ivme  beklentileri  Tablo 4.3’de  gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.3.7 Deprem  bölgelerinde  etkin  ivme  oranları  (34) 

 

 

Eşitlik 4.20. zeminin yapısında düşünülen belirli derinlik için 

hesaplanacak efektif düşey gerilmeye göre normalize edildiğinde Eşitlik 4.21  

elde edilir.  

 ort           o 

⎯⎯  =  0.65  x amax  x   ⎯⎯  x  r d                                           [4.21] 

o                                   ׳o 

 4.5. Sıvılaşma potansiyeli analiz yöntemleri 

 Sıvılaşmanın hangi şartlar altında meydana geldiği ve sıvılaşmaya etki 

eden faktörlerin neler olduğu, daha önceki bölümlerde anlatılmıştı. Dikkate 

alınan zemin tabakasının, deprem yüklerinden dolayı sıvılaşma olasılığının 

değerlendirilmesi, en son aşamayı teşkil etmektedir. Bu bölümde; daha önce 

anlatılanlara bağlı olarak, bir bölgede sıvılaşma olasılığının nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgiler verilecek ve uygulama alanında 

kullanılabilir analiz yöntemleri açıklanacaktır. 

4.5.1. Deprem yükü nedeni ile zemin tabakalarında oluşan 

kayma gerilmeleri 

   Deprem sırasında, zemindeki kayma gerilmelerini S dalgaları (kesme) 

oluşturur. Zemin içeresinde düşey yönde hareket eden S dalgaları, sıvılaşmaya  neden 

olan zemin yüzeyindeki maksimum yatay yer ivmesini meydana getirir (9). 

 Zemin yüzeyindeki maksimum yatay yer ivmesinin meydana getirdiği 

Deprem Bölgesi Karakteristik deprem 

(Richter Magnitude ) 

Maksimum İvme 

1 7 – 7.5 0.24 – 0.32 

2 6 - 6.5 0.16 – 0.24 

3,4 5-5.5 0.08 – 0.16 
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maksimum kayma gerilmesini ise, Eşitlik (4.22)’ de verildiği gibi ifade 

edebiliriz (Şekil 4.3). 

(τmax)r = amax                                                                 [4.22]                                                                                                                      

 

                 Bu eşitlikte; 

            amax                      : Zemin yüzeyind eki maksimum yatay ivme 

                         n          : Zeminin doğal birim hacim ağırlığı 

      h  : Dikkate alınan zeminin derinliği 

       g : Yerçekimi ivmesi 

 

 
Şekil 4.3. Gerilme azaltma katsayısının derinlik ile değişimi (9). 

 

  Derinliğe bağlı gerilme azaltma katsayısı (rd), Eşitlik (4.3)’de olduğu gibi 

ifade edilmiştir (32).  

 

Bu Eşitlik (Eş.4.23), (Eş.4.3) ve Şekil 4.3 ile de uyum halindedir. 

rd=1-0.015xh                                                                               [4.23] 

 Zemin içerisinde herhangi bir derinlikte, deprem esnasındaki kayma 

gerilmesinin zamana bağlı olarak düzensiz değişimi, Şekil 4.4’ de görüldüğü 

gibidir. Şekil 4.2’ deki ortalama kayma gerilmesinin, laboratuvarda az 

örselenmiş numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, maksimum 

kayma gerilmesinin % 65’ ine eşit olduğu bulunmuştur (31). 
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   Bu durum Eşitlik 5.24) ile ifade edilmiştir. 

 

         n  x h x amax  x  rd    

  ort   = 0.65   x                                                                        [4.24] 

                  g 

 

 
Şekil 4.4. Deprem esnasında kayma gerilmelerinin zamana bağlı olarak değişimi (31). 

 

  Eşitlik (4.23), Eşitlik (4.24)’ de yerine konulur ise, Eşitlik (4.25) 

elde edilir. 

 

 

        n  x  h   x amax  x  ( 1 – 0.015 x h)           [4.25] 

  ort   = 0.65  x                                                                                                                           

    g 

4.5.2. Seed ve DeAlba (1986) sıvılaşma potansiyeli analizi  

 Bu metot; zeminin  standart penetrasyon direnci ve deprem yükünden dolayı 

zeminde meydana gelen devirsel gerilme oranının, korelasyonunu kullanmaktadır. Bu 

korelasyon için esas olan veriler, büyük ölçekli basit kesme kutusu deneylerinden elde 

edilmektedir (9).  

 Suya doygun kumların arazideki özelliklerini, deneyler vasıtası ile 

öğrenmek mümkündür. Ayrıca, sözü edilen zeminin deprem sarsıntısı 

sırasında gösterdiği davranışlar, devirsel gerilme oranları vasıtası ile hesap 

edilebilir. Bu iki bilinen özelliğin korele edilmesi ile, doygun kum tabakasının 

sıvılaşma dirençleri kolaylıkla bulunabilir. 

 Japon mühendisler tarafından, Niigata depreminde Niigata kumu üzerinde, 
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standart penetrasyon dirençlerine bağlı olarak, kumun sıvılaşabilme yeteneği korale 

edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar ile, suya doygun kumların sıvılaşma potansiyeli için 

gerekli veriler elde edilmiştir (31). 

4.5.2.1.Arazi verilerine dayanarak devirsel yükleme 

özelliklerinin oluşturulması 

 Laboratuvardaki yükleme deneylerinin sonuçları, aşağıdaki şekilde 

yorumlanmıştır. Kum tabakalarının sıvılaşma özellikleri, laboratuvarda 

devirsel yükleme deneyi kullanılarak bulunabilir. Ortalama devirsel kayma 

gerilmesi (τ ort),  yüzeyde yatay doğrultu boyunca gelişir. Ortalama devirsel 

kayma gerilmesine  reaksiyon gösteren kuvvet de, devirsel yükleme sırasında 

düşey yönde oluşan efektif gerilme (σ0’) dir. Düşey gerilmeler, devirsel 

gerilme uygulamasından önce de etki halindedir. Bu da, ortalama kayma 

gerilmesini belirlemek için kolaylık Sağlar. Bu belirleme yolu ile ilk efektif 

gerilme de tespit edilir. Bu tespitin yardımı ile sıvılaşma ve sıvılaşmama 

durumu tayin edilir. Ayrıca, dikkate alınan zemin tabakasında, derinliğin ve 

yeraltı suyunun etkisi de bu sayede görülmüş olur. 

Analitik olarak, bir zemin tabakasının yatay yüzeyi boyunca deprem tarafından 

oluşturulan kayma gerilmesinin belirlenmesi için, Eşitlik (4.26) verilmiştir. 

                            

  ort   = 0.1 x  ( M - 1) amax  x σoxrd                                                                        [4.26]

                 g 

      

Bu eşitlikte;  σo   : Toplam gerilmedir. 

  Deprem nedeni ile arazide zemin tabakası üzerinde oluşan devirsel 

gerilme oranı, Eşitlik (4.27)’ de verilmiştir. 

  ort                    amax              σo   

  =  0.65  x        x                  x  rd                             [4.27]                  

 σo
ı                     g                   σo

   

                                                     

  Bu eşitlikte;      σ0’ Efektif gerilmedir.  

   Eşittik (4.27)’ de görüldüğü gibi, bir deprem için:  amax, σo, σo
ı ve rd 

değerlerin bulunması ile devirsel gerilme oranı kolaylıkla 

hesaplanabilmektedir. Kumların sıvılaşması veya sıvılaşmamasının 
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belirlenmesi de, Eşitlik (4.27)’ de verilen devirsel gerilme oranı değerinin, 

yüksek veya düşük olması ile yakından ilgilidir.  

 

 
Şekil 4.5. Seed ve DeAlba metoduna dayalı sıvılaşma analizinde kullanılan devirsel 

gerilme oranı  - SPT- N grafiği. (M s=7.5 depremleri ve kum-siltli kum zeminler) 

(14). 

 

  Şekil 4.5’de, devirsel gerilme oranı-standart penetrasyon testi, 

düzeltilmiş darbe sayısına bağlı olarak, büyüklüğü 7.5 olan bir deprem ve ince 

tane içerikli kumlar (%35, %15, %5) için, sıvılaşmanın olup olmadığına ait 

sınır eğrileri verilmiştir. Bu eğriler; 7.5 büyüklüğündeki bir depremde kumun 

sıvılaşma direncinin değerlendirilmesinde iyi bir kaynak olup, daha önce   

yapılan çalışmalarda da, benzer sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 5.6 %5- %35 

ince tane eğrileri arasında, her bir ince tane oranı için, sınır değerler elde 

etmemiz mümkün dür. Elde edeceğimiz bu sınır değerler, düzeltilmiş standart 

penetrasyon darbe sayısına karşılık gelen devirsel gerilme direncini kolaylıkla 

bulmamızı sağlar. Bu durumda, sıvılaşmanın olup olmadığını tayin etmek 

iç!n. bir emniyet faktörünün bilinmesi gereklidir. Bu da, Eşitlik (5.28) ile tarif 

edilmiştir. 
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       ( ort  / σo
ı
  )l                                                                               

E k=                                                                                        [4.28]                           

        ( ort  / σo
ı
  )d  

 

Bu eşitlikte; E k                : Emniyet katsayısı 

              ( ort  / σo
ı
  )l        : Zeminin devirsel gerilme direnci 

                    ( ort  / σo
ı
  )d   :Deprem sonucu oluşan devirsel gerilme 

oranı Söz konusu emniyet faktörü için sınırlar, Tablo 4.4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.4.8 Emniyet katsayısının yorumu  Ek 

 

Emniyet  katsayısı Açıklama 

Ek  > 1.1 Sıvılaşma yok 

0.9 <  Ek  < 1.1 Kritik sıvılaşma 

Ek  <  0.9 Sıvılaşma var 

4.5.3. Tokimatsu ve Yoshimi (1983) sıvılaşma potansiyeli 

analizi  

   Bu metot da, suya doygun kumlu zeminlerin sıvılaşma potansiyelini 

belirlemek amacıyla, araziden elde edilen standart penetrasyon testi 

sonuçlarını, laboratuvar deney sonuçlarıyla birlikte değerlendirmeye yönelik 

bir yaklaşım izlenmiştir. Bu yaklaşım da, Eşitlik (4.29 ) ile  formüle 

edilmiştir. 

 

 σd               Dr      Dr  

  =  a  x  (                 +  (                         )  
n )                           [4.29]  

 2σo
ı     100                cs 

  

Bu eşitlikte;   a ve n: Laboratuvar deney katsayıları 

                  cs : Gerilme etki parametresi 

                  Dr  : Relatif sıkılık 

   Kumlarda relatif sıkılık ile standart penetrasyon deneyi darbe sayısı arasıdaki 

ilişki için, bir çok araştırmacı tarafından çalışmalar yapılmıştır. Relatif sıkılık için 
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Eşitlik (4.30)’ u tanımlamıştır (37,38). 

 

      N   

      Dr  =  21  x  √   σo
ı  +  0.7                                                    [4.30]                                                                      

 

Bu eşitlikte;   N      : Standart penetrasyon testi darbe sayısı  

          σ        :    Efektif gerilme 

Eşitlik (4.30)’ da, darbe sayısının yerine konulması ile relatif sıkılık 

kolaylıkla hesap edilmektedir. Eşitlik (4.13)’ ün, Eşitlik (4.30)’ da yerine 

konulması ile Eşitlik (4.31) elde edilmiştir. 

 

  Dr  =  21  x  √   ( N1 )80                                                    [4.31] 

   

Burada ;   (N1)80   : %80 teorik enerjiye standardize edilmiş ve 1 

kg/cm2’lik  örtü kalınlığı gerilmesine göre düzeltilmiş SPT-N değeri. İnce 

taneli kumlar için, Eşitlik (4.32) veya (Eş.4.33)’de  verilmiştir. 

 

      N                  ∆ Nf                      [4.32] 

      Dr  =  21  x  √   σo
ı  +  0.7    +       1.7                                                  

  

veya 

 

      Dr  =  16  x  √   ( N1 )80 +  ∆ N                                                            [4.33] 

 

Burada ; ∆ Nf  İnce tane oranına karşılık gelen SPT-N düzeltmesi 

                (Tablo 4.5 kullanılarak elde edilir). 

 

Tablo 4.5.9 SPT-Na  değerlerinin belirlenmesi için korelasyon faktörü 

 

İnce Tane  ΔNf 

0-5 0 

5-10 Enterrpolasyon 

>10 0.1Fn+4 
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Eşitlik (4.33), Eşitlik (4.29)’ da yerine konulursa, Eşitlik (4.34) 

elde edilir. 

  

 σd            16 x √ ( N1 )80 +  ∆ Nf      16 x √ ( N1 )80 +  ∆ Nf

    

  =  a  x  (                                     +(    )n)       [ 4.34] 

 2σo
ı             100                                Cs 

  

Bu eşitlikte; laboratuvar deneylerine dayalı kayma gerilmesi oranı ile, 

standart penetrasyon darbe değerleri arasındaki ilişki verilmiştir. Arazide, 

suya doygun kohezyonsuz zeminlerin maruz kalacağı devirsel gerilme oranı; 

laboratuvarda elde edilen devirsel gerilme oranı ile, örselenme katsayısı (Cr) 

kullanılarak, Eşitlik (4.35)’ deki gibi ilişkilendirilmiştir. 

 

       ort                         σd   

 (           ) arazi  = Cr  x               ) üç eksenli               [4.35]                                        

 σo
ı                      2σo

ı  

                                                                                                     

Burada;  c1 : Kumlarda örselenme katsayısı (39). 

Kumlu bir zeminin devirsel gerilme direnci, standart penetrasyon darbe 

sayısına bağlıdır. Devirsel gerilme direnci; (4.34) no’lu eşitliğin, (4.35) no’lu 

eşitlikte yerine konulması ile (4.36) no’lu Eşitlik olarak elde edilir .  

 

 ort    16 x √ ( N1 )80 +  ∆ Nf    16 x √ ( N1 )80 +  ∆ Nf

    

  = a x Cr  (                                   +(       )n)     [4.36]    

 σo
ı                               100                       Cs 

  

   Eşitlik (4.36)’ da kullanılan parametreler, suya doygun kumlar için hesap 

edilmiş olup, şu değerler bulunmuştur; a=O.45, cr=O.57, n=14, Cs = 85’ dir  (36). 

Tokimatsu ve Yoshimi sıvılaşma analizi metodu için, (4.36) no’lu eşitlikteki 

devirsel     gerilme   oranı   ort  / σo
   ile,    düzeltilmiş  ((N1)80  darbe sayısı          

değerleri kullanılarak, Tablo 4.6 elde edilmiştir. Tablo 4.6’da verilen 
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değerlerden faydalanılarak, Seed ve DeAlba metodundaki eğrilere benzer 

şekilde, Şekil 4.6 eğrileri elde edilmiştir. 

Tablo 4.6.10 Tokimatsu ve Yoshimi  Metodundan türetilmiş devirsel gerilme  

değerleri 
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Şekil 4.6. Tokimatsu ve Yoshimi metoduna dayalı sıvılaşma analizinde  kullanılan,      

devirsel gerilme oranı - SPT-N grafiği (M s=7.5 depremler,  kum  ve siltli kumlu  

zeminler) (10) 

4.6. Sıvılaşma potansiyeli hesaplanması  

Metodlarının, bir örnek üzerinde uygulanması (EK-2)’de Verilen 

SKOO4/01-02 No’lu sondaj logu kullanılarak (EK-3)’de hesapları 

verilmiştir].    

4.6.1. Başlangıç ivmesi yöntemi  

Bu metod da; inceleme yapılacak derinlik (z) , bu derinlikte kayma 

dalgası hızı (vs) ve depremin büyüklüğünün bilinmesi gerekir. Bunun için 

kayma dalgası hızının sismik deney uygulamaları yapılarak ölçülmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır, şayet bu mümkün değilse, ya da yapılamadığı 

durumlarda çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen korelasyon 

eşitliklerinden faydalanılır.   

Her birinde Vs , SPT-N, derinlik, Jeolojik yaş ve zemin tipiyle ilgili bilgiler 

bulunan 300 set veriyi kullanarak, kayma dalgası hızının bu değişkenler ile ilişkisini 
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incelemişlerdir. SPT-N değeri, derinlik, jeolojik yaş ve  zemin cinsi ile kayma dalgası 

hızı arasında yapılan analiz sonucunda aşağıda verilen korelasyon eşitlikleri 

tanımlanmıştır (27).   

 

KİL    Vs   = 62.14 N 0,219 D 0,23 

KUM-ÇAKIL Vs   = 71.52 N 0,219 D 0,23 

Burada              N: SPT-N darbe sayısı  

                  D: Metre cinsinden derinliği ifade eder.  

Başlangıç ivmesi kriterlerine göre yapılan sıvılaşma analizi Tablo 4.7 

de gösterilmiştir. Bütün derinlikler için yapılan analizler, başlangıç ivmesi 

metodu güvenlik sayısının bütünü  birden küçük çıktığı, yani söz konusu arazi 

için sıvılaşma potansiyelinin hepsinin yüksek olduğu görülmüştür.  

Tablo 4.7.11 Başlangıç ivmesi yöntemine göre sıvılaşma potansiyeli analizi 

 

 

 

4.6.2. Sıvılaşma indeksi yöntemi 

Bu yöntemde, sıvılaşma potansiyeli irdelenmesini yapabilmek için, 

SPT-N değerlerini, ortalama, tane çapı D50 ve buna bağlı olarak  B 

parametresinin bilinmesi gerekir. Alınan numuneler üzerinde yapılan deneyler 

sonucunda, tüm numunelerin, ortalama tane çapı değerlerinin 0.06 ile 1.50 
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mm arasında değiştiği bulunmuş ve B parametresi - 0,05 alınmıştır. Sıvılaşma 

indeksi yöntemine göre yapılan analiz Tablo 4.8’ de gösterilmiştir. 

Tablo 4.8.12 Sıvılaşma  indeksi yöntemine göre  sıvılaşma potansiyeli analizi 

 

 

4.6.3.Tekrarlı kayma gerilmesi 

Bu irdelenme için, alınan zemin numuneleri üzerinde yapılan 

laboratuvar deneyleri, Sondaj ve  Standart Penetrasyon deneyi verileri esas 

alınmıştır.  

Standart  Penetrasyon testi sonuçlarına göre bulunan SPT-N değerleri 

üzerinde ; enerji oranları, tij boyları, muhafaza borusu ve kuyu çapları göz 

önüne alınarak düzeltmeler yapılmıştır (33). 

Düzeltme sayıları aşağıdaki gibidir.  

Enerji oranı düzeltmesi (U1) : 60 / 80 = 0,75 

Tij boyu düzeltmesi (U2)   : Tij boyu 10 metreden uzun ise   U2  =1,00 
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   Tij boyu 6m-10m  arasında  ise U2 =0,35 

   Tij boyu 4m-6m arasında ise    U2  =0,85 

   Tij boyu 0m-4m arasında  ise   U2  =0,75 

Muhafaza norusu kullanılmadığı için U3=1,00 

   Kuyu çapı 100 cm olduğundan U4 = 1.00   olarak 

alınmıştır. Tekrarlı kayma gerilmesi metoduna göre yapılan sıvılaşma  analizi 

Tablo 4.9’ da gösterilmiştir.  

Tablo 4.9.13 Tekrarlı  kayma gerilmesine  ( SEED – İDRİSS Yaklaşımı) 

yöntemine göre   sıvılaşma  potansiyeli  analizi 

 

 

 

4.6.4. Tokimatsu ve Yoshimi yaklaşımı  

Bu metod da, suya doygun kumlu zeminlerin sıvılaşma potansiyellerini 

belirlemek  amacıyla, araziden elde edilen standart penetrasyon testi 

sonuçlarını laboratuar deney sonuçları ile birlikte değerlendirmeye yönelik bir 

yaklaşımdır.  

Burada ; (N1) 80 :%80 teorik enerjiye standardize edilmiş ve 1 kg/cm2 

örtü kalınlığı gerilmesine göre düzeltilmiş  SPT-N değerleri kullanılmıştır. 
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Tokimatsu ve Yoshimi yaklaşımına göre yapılan sıvılaşma potansiyeli analizi 

Tablo  4.10’da gösterilmiştir. 

Tablo 4.10.14 Tokimatsu ve Yoshimi (1983) yaklaşımına  göre sıvılaşma 

potansiyeli analizi 

 

 

 

4.6.5. Sıvılaşma potansiyeli    irdeleme sonuçlarının 

karşılaştırılması   

Sıvılaşma Potansiyeli dört başlık altında incelenmiştir. Tüm metodlar 

sıvılaşma potansiyelinin her noktada değiştiğini göstermektedir. Başlangıç 

ivmesi metodu uygulanırken, daha öncede belirtildiği gibi, maksimum yüzey 

ivmesi, amax ve kayma dalgası hızı, Vs, değerleri kullanılmaktadır. Bu tahkik 

sonucunda sıvılaşma potansiyeli riskinin oldukça yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Sıvılaşma Potansiyeli yöntemleri başlığı altında incelenen diğer 

metodlar  da Tablo 4.11 de verilmiştir. Tablo 4.11 den de görüldüğü gibi , 

yapılan analizler sonucunda, hem elle yapılan hem de bilgisayar yardımıyla 
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yapılan hesaplarda her derinlikte sıvılaşma potansiyeli  değişkenlik  

göstermektedir.  

Tablo 4.11.15 Sıvılaşma potansiyeli analizi sonuçlarının karşılaştırılması 
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5. SIVILAŞMA VE ETKİSİNE KARŞI ALINABİLECEK 

ÖNLEMLER  

Zemin sıvılaşması, zemin yüzeyinde ve yapılar üzerinde önemli etkilere 

neden olmaktadır.Bunlar  arasında  en belirgin olanları ; yüzeye kum ve su 

fışkırması, büyük oturmalar, büyük genlikli yer hareketleri, taşıma gücü  

kaybı, İstinat duvarlarında ve rıhtımlarda hasarlar, şevlerde akma , zeminde 

yayılma olarak da adlandırılan  kalıcı yatay  deformasyonlar ve yer altı 

yapılarının yüzmesi olarak sayılabilir.  Binaların   köprü ,  yol  v.b   gibi   

yapıların   tasarımında ve inşaasında    gelecek de meydana gelebilecek olan 

olası bir sıvılaşmadan kaynaklanabilecek zararların en  aza   indirilebilmesi   

için   esas   alınabilecek   yöntemler;  
 

• Sıvılaşmaya  duyarlı   zeminlerde   yapı  inşasından  kaçınılması, 

• Sıvılaşmaya   karşı   dayanaklı   yapı   inşası,(yapısal   önlemlerle  

sıvılaşmaya   karşı  önlem  alınması.) 

• Zemin   iyileştirilmesi   yoluyla  sıvılaşma   riskinin  ortadan   kaldırılması 

(20,21).  

5.1.  Sıvılaşmaya   duyarlı   zeminlerde   yapı   inşasından      

kaçınılması 

Sıvılaşmaya    karşı   önlem   olarak   akla  ilk  gelen   ve  en  ekonomik   

yöntem  sıvılaşabilir   zeminlerde  inşaat  yapılmasından   kaçınılmasıdır. Bu  

amaçla  öncelikle  sahanın   jeolojik   ve  hidrojeolojik (yer  altı  suyuna  

ilişkin) özellikleri, belirlenmekte  daha  sonra  belirli  teknikler  ve ölçütler  

kullanılarak, zemin  mekaniği biliminin  esaslarından  yararlanılarak  zeminin  

sıvılaşmaya  yatkın  olup  olmadığı  tayin  edilmektedir. Değerlendirme  

sonuçlarının zeminin  sıvılaşma  potansiyeline  sahip  olduğunu  göstermesi  

halinde  planlanan yapının  inşasının  bu  zeminlerde   yapılmasından  

vazgeçilerek  başka  inşaat  alanı  seçenekleri  araştırılır. Sahanın  terk  

edilemediği   bu  tür  durumlarda   aşağıda  belirtilen   yapı  teknikleri  veya  

zemin  iyileştirme  yöntemlerinden yararlanılır . 

5.2.  Sıvılaşmaya   karşı  dayanıklı  yapı  inşaası 

Sıvılaşmaya  karşı   dayanıklı  yapı  inşaasında  yapının  temelini  

oluşturan  yapı  elamanları   sıvılaşmanın  etkilerini   karşılayabilecek  şekilde  
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tasarlanır. Temel tasarımına  ilişkin hususlar yüzeysel  ve derin temel   

kavramları  için  aşağıda   önerilmiştir.  

5.2.1. Yüzeysel temeller 

Yüzeyden  itibaren  sığ  derinliklerde  yer alan  yapı  temellerinde  tüm  

temel  elamanları temelin   harekete   maruz  kalması  halinde yapının  zemine  

aynı  miktarda  oturmasını  (üniform oturma) sağlayacak  şekilde 

tasarlanmalıdır. Böylece temelin  üzerindeki  yapısal  elemanlarda  oluşacak  

makaslama  kuvvetlerinin  (birbirine  ters  yönde  etkiyen  kuvvet  çiftleri)  

miktarı  azaltılmaktadır. 

Bu  amaçla,  radye  temel  tipi  seçimi  iyi  bir  yüzeysel temel  modeli  olarak  

bilinir.  Temelin  altında  yerel  olarak  bulunan  bir  sıvılaşma  zonundan  

kaynaklanacak  yükler,  bu  tür  bir  temel  tarafından  sıvılaşan  zonun  çevresindeki  

daha  sağlam  zemine  aktarılarak,  yapının  görebileceği  hasarlar  en  aza  indirilir  

veya önlenir (20,21).  

5.2.2.Derin  temeller 

Yapı temellerinin  içine  yerleştirileceği  zeminin  taşıma   kapasitesinin    

çok   düşük  ve  sağlam  zemin   seviyesinin   derin  olduğu  durumlarda  

yapının  yüzeysel  temeller  üzerine  inşaa edilmesi   tercih  edilmez. Bu  tür  

şartlarda  sağlam  zemine  veya  sıvılaşma  derinliğinin  altına  indirerek  ana  

kayaya  kadar  inen  kazıklı   temeller  oluşturarak  yapılar  bu  temellerin  

üzerine İnşaa edilmelidir. zemin  sıvılaşması, kazıklı  temellerin  üzerinde  

büyük yanal  yüklerin  etkimesine neden  olur. Bu  nedenle  zayıf  ve 

sıvılaşmaya  yatkın  zeminler  içinde  yapılan  kazıklı temeller  sadece  

yapının aktardığı  yükleri  taşımakla kalmayacak aynı  zamanda zayıf  

zeminin  sıvılaşması halinde  yatay  yönde etkiyen  yüklere  ve  bükülme 

momentlerine de  karşı  koyacak şekilde tasarlanır. 

Ayrıca, iki katlı  ve tek  katlı yapıların  temellerini  üst  yapı  ile birlikte  

daha  rijit  hale  getirerek  deprem  esnasında  bir  bütün  olarak davranır  hale 

getirilir, gömme  derinliği  artırılır, kuyu temel (bodrumlu  yapılar) teşkil  

edilir. Sıvılaşmanın   etkisine   karşı  yeterli  derecede   direnç  gösterebilmesi  

için  kazıklar  daha  büyük  boyutlarda   ve takviyeli  olarak yapılır. Kazık  

temel  uygulamasında  dikkat  edilen  diğer  önemli  bir  husus da , kazıkların  

yapının tabanındaki  bağlantılarının  esnek  bir  şekilde  yapılmasıdır. 
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Böylelikle  yapının  herhangi  bir  rotasyona  uğraması  engellenmiş  olur. 

Eğer  kazıkların  bağlantı noktaları  yenilirse (hasar  görürse)  yapı  döndürücü  

momentlere  karşı  koyamayarak  hasara  uğrayabilir . 

5.3. Zemin iyileştirilmesi yoluyla sıvılaşma olasılığının   

ortadan  kaldırılması 

Zeminlerin   sıvılaşmaya  karşı  direncini  artırmak  amacıyla  uygulanan  

zemin  iyileştirilmesi  (ıslahı) tekniklerinin   esas    hedefi, deprem  sırasında  

aşırı   gözenek  suyu  basınçlarının  gelişmesini önlemektir. Hedefe  ulaşılması  

için  doğal  durumuna  oranla  zeminin  sıkılığı  artırılır, veya  drenaj kapasitesi  

(suyu  uzaklaştırma  kapasitesi ) geliştirilir. 

Bu  amaçla  çeşitli  teknikler  uygulanmakla  birlikte   bu  teknikler   

özellikle  geniş  alanlarda   yapılacak  iyileştirme  çalışmaları  için  oldukça  

pahalı  tekniklerdir, ve  ayrıca  siltli  zeminlerde İyi  sonuç  vermeyebilir. 

5.3.1. Dinamik   kompaksiyon 

Bu  yöntem  şahmerdan  adı  verilen  metalden   yapılmış  bir  ağırlığı  10 m 

ile 30 m  arasında  değişen   yüksekliklerden  ard arda  düşürülerek  darbe  etkisiyle   

sıkıştırılması  asasına  dayanır. Bu  amaçla  iyileştirilecek  zemin  yüzeyi  kare  

şeklinde   alanlara  bölünür  ve her  karenin  içinde  kalan  alandaki  zemine  darbe  

uygulanır. Yöntem, kum  zeminlerin  sıvılaşmaya  karşı  direncin   artırılmasında  

ekonomik  bir  yöntem  olarak  kabul  edilmektedir. Dinamik yüklemeden  dolayı 

Zemindeki   aşırı gözenek  suyu  basıncı  kaybolduğunda  zeminde  ek bir sıkışma   

meydana  gelir. Bununla  birlikte  zeminin  içerdiği  ince tane  miktarı  fazla  ise  

sıkışma  zorlaşır (28). 

5.3.2. Vibra  flotasyon 

Bu  yöntemde  zeminin  içine  indirilen  bir başlığın  titreştirilmesiyle  zeminin  

tane yapısı  bozulmakta  ve taneler  bir  araya  gelerek  zeminin  sıkışması  

sağlanmaktadır. Uygulamada 30m  kadar  bir  derinliğe  indirilebilmekte  ve 

kompaksiyon yönteminde  olduğu  gibi  belirli  aralıklarla  sıkıştırma  işlemi  

yapılmaktadır (28).  
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5.3.3.Taş  kolonlar 

Zemine   açılan  geniş çaplı  deliklerin  çakıl ile  doldurulması  bu  yöntemin 

esasını  oluşturur. Taş  kolonlar  vibra flotasyon   tekniği  ile  yerleştirilebileceği gibi, 

metal  muhafaza  borularının  içinden  zemine  dökülen  çakılların  üzerine  şahmerdan  

düşürülerek  de  oluşturulabilir. Sıkışma İşlemi  yapıldıkça  muhafaza  borusu   

aşamalı  olarak  yüzeye   çekilir (28).  

5.3.4  Sıkıştırma   enjeksiyonu  

Bu  yöntemde; su    kum    ve çimentonun   karıştırılmasıyla    elde  edilen   ve  

akıcılığı   düşük (vizkos)   bir  karışım   belirli  bir  basınç  altında  zemine  enjekte   

edilir. Karışımın  nüfuz  ettiği   zeminin  tanelerini  öteleyerek  sıkıştırır  ve  duraylı  

bir  zon  oluşturur. Yöntemin  en  önemli  avantajlarından  biri   de   mevcut  yapıların  

temellerine  uygulanabilmesidir. Bu amaçla  enjeksiyon  işlemi   yapının  yan  

tarafından  yapılabileceği eğimli  delikler  aracılığıyla  doğrudan   yapının  

tabanındaki  zemine  de uygulanabilir (28).  

5.3.5. Sıvılaşacak   zeminin  sıvılaşmayacak  bir  zeminle yer  

değiştirilmesi 

Yöntem  sıvılaşma  potansiyeline   sahip  zeminin  kazılarak  kaldırılması  ve  

yerine  sıvılaşma  eğilimi  olmayan  bir  zeminin  konması   esasına  dayanır.  Bu  

amaçla   genellikle  çimentoyla  karıştırılmış  çakıl  ve  kum  kullanılmaktadır. Ancak  

yer  değiştirme  işlemi   yapılırken  kazı  şevinin yıkılmadan  (kaymadan) duraylı  

kalması  önem  taşır. Sıvılaşabilecek  zeminin   kalınlığı  fazla  ise  yöntem  ekonomik  

olmaz (28). 

5.3.6.  Drenaj    teknikleri 

Sıvılaşmadan kaynaklanabilecek zararları, zeminin drenaj  kapasitesinin 

artırılmasıyla, suyun zeminden atılması, attırılması  suretiyle  de  

azaltılabilmektedir. Eğer  zeminin  gözeneklerindeki   su  ortamdan  

uzaklaştırılabilirse  deprem  sırasında   gelişebilecek   aşırı  gözenek  suyu  

basınçları  da  önemli  ölçüde   azaltılmış  olacaktır. Çakıl  ve  kum  drenleri   

veya  zemine  yerleştirilen  sentetik  malzemeler (jeomembranlar )  başlıca  

drenaj  teknikleri  olarak  kullanılmaktadır. Çakıl  ve  kum  türü  malzemeler  

zeminde  belirli   aralıklarla  düşey  yönde  açılmış  deliklerden  dökülerek  

çakıl  veya  kum  drenleri  oluşturulur.  
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Buna  karşın  sentetik  malzemeden  yapılan  jeomembranlar  ise  

zemine  istenen   bir  açıyla yerleştirilebilmektedir. Sıvılaşmaya  karşı  daha  

etkili  bir  zemin  iyileştirilmesinin   yapılabilmesi  amacıyla   drenaj  

teknikleri  çoğu kez   yukarıda  belirtilen  diğer  zemin  iyileştirme  

teknikleriyle  birlikte   kullanılmaktadır .  

5.3.7.Yer  altı  su  seviyesinin  indirilmesi   

Zemin  içinde, su  tablasının   altındaki  suyun  değişik  teknikler  yardımıyla  

dışarı  atılması veya  uzaklaştırılması  amacıyla  yapılan   geçici  bir  işlemdir. Yer altı  

su  seviyesinin   durumu   mevsimsel  bir  özellik  taşır.Ancak  bu  metodla    böyle  bir  

uygulama  yapılması  binalarda  önemli  sayılacak  oturmalara  neden  olacağından  

pek  tercih  edilmez (29). 
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6. SIVILAŞMANIN ZEMİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

6.1. Genel 

 Depremlerin zemin ve mühendislik yapıları üzerinde yol açtığı hasarlar 

arasında en dramatik olanı, suya doygun gevşek kum tabakalarının sıvılaşması 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Sıvılaşma sonucunda zemin yüzeyindeki yapılar 

zemin içerisine batarken, zemine gömülü yapılar zemin yüzeyine 

çıkabilmektedir. Genellikle, suya doygun bir kum tabakası, deprem 

titreşimlerine uğradığı zaman sıkışmaya ve hacmini azaltmaya çalışmakta, 

eğer drenaj mümkün değilse hacim azalması eğilimi boşluk suyu basıncını 

artırmakta ve boşluk suyu basıncındaki bu artış ortalama çevre basıncına eşit 

olunca, efektif gerilmeler sıfır olmakta ve kum tabakası mukavemetini 

tamamen kaybederek sıvılaşma meydana gelmektedir. Sıvılaşma nedeni ile en 

şiddetli hasarın gözlendiği bölgelerde temel zemini genellikle kalın, uniform, 

suya doygun kum depozitlerinden oluşmaktadır.  

Bu bölgelerdeki kumların gronülümetresi incelendiğinde efetkif çapın            

D10 = 0.01-0.025 arasında olduğu ve uniformluk katsayısının Cu=2-10 arasında 

değiştiği ifade edilmiştir (21). 

Sıvılaşma titreşimlerin şiddeti, titreşim sayısı kumun boşluk oranı 

(relatif sıkılığı), başlangıç gerilme durumu gibi fakörlerden etkilenmektedir. 

Depremler sırasında sıvılaşma, zemin yüzeyinde kabarmalara veya oturmalara 

yol açması nedeniyle, zemin üzerindeki binalarda yıkalmalara veya ağır 

hasarlara neden olmaktadır. 1999 Ağustos depreminde Adapazarı şehir 

merkezinde ve şehrin farklı bölgelerinde sıvılaşma sonucu kum kayması 

görülmüş ve sıvılaşma sonucu pek çok bina farklı oturmalar nedeni ile 

yıkılırken veya eğilirken, bazı binalarda uniform veya farklı oturmalar 

nedeniyle zemine batmıştır. Deprem sırasında, sıvılaşma yanında büyük toprak 

kaymaları ve şev göçmelerinin olduğu bilinmektedir. Kohezyonsuz zeminlerin 

sıvılaşma sonucu oluşan akma tipi kaymalar, kil tabakaları içinde ve altında 

yer alan ince kum ve silt tabakalarında boşluk suyu basıncı artışları veya 

sıvılaşma sonucu üstteki tabakaların kayması veya göçmesi sonucu üstünde 

yer alan toprak dolgularda kaymalar olmuştur.     

17 Ağustos depreminde özellikle deprem merkezine yakınlığı nedeniyle 

Gölcük ve civarında oluşan büyük orandaki toprak kayması sonucu, şehrin 

büyük bir kısmı tamamen denize kaymış ve bunun sonucunda binalarda 

yıkılmalar ve ağır hasarlar oluşmuştur.  
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Fay üzerinde yer alan otoyol, demiryolu bağlantıları ve geçitlerde 

önemli hasarlar oluşmuştur. Fayın geçtiği dağlık arazi üzerinde toprak ve arazı 

kayması gözlenmiştir. Ayrıca Gölyaka’da dağlık arazide şev kaymaları tespit 

edilmiştir.  

6.2.Sıvılaşma çalışmalarının önemi 

Depremlerin sonucu olarak yapılarda meydana gelen hasarın çok önemli 

bir kısmı zeminlerin dinamik davranışına bağlı olarak gelişmektedir. Deprem 

odağından ana kaya zemin kontağına erişen elastik S dalgalarının genliği 

zeminin birleşimine ve salınım periyoduna bağlı olarak ya artırılmakta ya da 

sönüme (atenasyon) uğratılmaktadır. Kil zeminlerde daha çok zemin 

amplifikasyonu yoluyla meydana gelen hasar, kohezyonsuz zeminlerde diğer 

şartların da elverişli olması halinde sıvılaşma olarak gelişmektedir. Sıvılaşma 

sonucunda, boşluk suyu basıncı çevre basıncına (efektif basınca) eşit ve 

zeminlerin taşıma kapasiteleri sıfır olmakta, zemin davranışı sıvı davranışına 

benzer bir davranış göstermektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da zemin 

yüzeyindeki yapılar duyarlılığını kısmen veya tamamen kaybetmektedir. Bu da 

mühendislik yapılarında ağır hasarlara sebep olmaktadır. Bu hasar ve kayıpları 

önlemek veya en aza indirgemek için özellikle yerleşim bölgeleri açısından 

zeminin yapısını ve sıvılaşma potansiyeli riskini tanımak ve risk haritasını 

ortaya çıkarmak gerekmektedir. 

 Bu elde edilen risk haritasına uygun mühendislik yapıları inşaa edilerek yapı 

güvenliği sağlanabilir. Bunun yanında yeni yerleşime açılacak bölgelerin 

mikrozonasyon imar çalışmalarında bölgenin riskini kontrol altına almak ve imar 

yoğunluğunu oluşturmak için sıvılaşma çalışmaları yapılır (30).  

6.3. Sonuç  ve  öneriler 

Sıvılaşma çalışmalarında, zeminlerde sıvılaşma potansiyeli arazive 

laboratuvar deneyleri ile saptanabilir.Bu incelemeler yapılırken sıvılaşma 

potansiyeli irdeleme yöntemleri esas alınır. 

Zemin sıvılaşması irdelemeleri yapılırken arazi gözlemlerine, SPT sonuçlarına 

ve bununla birlikte zemin mekaniği laboratuvarları’nda   kolaylıkla 

yapılabilecek deneyler kullanılabilir. 
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Zemin sıvılaşması irdelemeleri yapılırken, bir geoteknik mühendisinin 

öncelikli olarak aşağıdaki sorulara cevap araması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
 

• İncelenen   zemin,   herhangi   bir   deprem   veya   tekrarlı   yükler   

altında,   sıvılaşabilir   nitelikte  mi? 

• Zemin   sıvılaşabilir   nitelikte   ise,   sıvılaşmanın   meydana   gelmesi   

olası  mı? 

• İncelenen   zeminde   sıvılaşma   meydana   gelmesi   durumunda,   

üst   yapıda   bir   hasar   oluşturur  mu? 

• Oluşabilecek   herhangi   bir   hasarı   engellemek   amacı   ile   nasıl   

bir   önlem   alınmalıdır?  
 

Yukarıda   belirtilen   sorulara   verilecek   yanıtlarla,   incelenen   zemin   için   

sıvılaşma   potansiyeli   irdelemesi   tamamlanmış   olur (33). 

T.C  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın izni ile yayınlanan “Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”in zeminlerde sıvılışma 

potansiyelinin irdelenmesi ile ilgili bölümü aşağıda verilmiştir.    

6.4. Sıvılaşma potansiyelinin irdelenmesi  

Bütün deprem bölgelerinde, yer altı su seviyesinin zemin yüzeyinden 

itibaren 10 metre içinde olduğu durumlarda, Tablo 6.1’de (D) grubuna giren 

zeminlerde Sıvılaşma Potansiyeli’nin bulunup bulunmadığının, saha ve 

laboratuvar deneylerine dayanan uygun analiz yöntemleri ile incelenmesi ve 

sonuçlarının belgelenmesi zorunludur.   
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Tablo 6.1.16 Zemin Grupları 

 

 

 

Yönetmeliğin 12.2.2 maddesinden ve Tablo 6.1’den de anlaşılacağı 

üzere, Y.A.S.S’nin zemin yüzeyinden itibaren 10 metre veya daha az derinlikte 

olduğu durumlarda, SPT-N, relatif sıkılık ve kayma dalgası hız değerleri 

verilen tabloda (D) grubuna giren zeminler için irdeleme yapılmasının zorunlu 

olduğu belirtilmiştir.  

Bu zorunluluğun gerekliliği örnek alan için yapılan çalışmanın her 

aşaması ile doğrulanmıştır. Yönetmeliğin, potansiyelin belirlenmesine esas 

basit yöntemlere ve belirleme sonrası alınacak önlemlere yer vermemiş oluşu 

ciddi bir eksiklik olarak yorumlanmaktadır. Öneri metin ilişikte sunulmaktadır. 

“Bütün deprem bölgelerinde, yer altı su seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 

10 metre içinde olduğu durumlarda, Tablo 6.1’de (D) grubuna giren zeminler 

ile içerisinde su taşıyan kum ceplerinin bulunduğu B3 ve C3 grubundaki katı 

ve çok katı kil zeminlerde Sıvılaşma Potansiyeli’nin bulunup bulunmadığının, 

saha ve laboratuvar deneylerine dayanan uygun analiz yöntemleri ile 

incelenmesi ve sonuçlarının belgelenmesi zorunludur.” 
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• Tane boyutu dağılımı yapılarak sıvılaşma potansiyeli risk eğrileri ile 

karşılaştırılacak. 

• Sıvılaşma potansiyeline sahip gevşek kum tabakasının derinliği 

belirlenerek olası bir zemin sıvılaşmasının üst yapıya etkisi irdelenecek. 

Olası bir depremde oluşacak maksimum ivme, tekrarlı ve ortalama kayma 

gerilmeleri tasarlanarak (deprem bölgelerine göre) senaryo depremler üzerine 

sıvılaşma potansiyeli irdelemeleri yapılacak (33).    
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EK – 1  

Örnek Sondaj Logu ve Sıvılaşma Analizi Bilgisayar Yardımıyla 

Örnek Çözüm  
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EK-2 

İnceleme Alanı Örnek Sondaj Loguna ait   

Elek Analizi Deney Sonuçları  
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EK 3 

SIVILAŞMA YÖNTEMLERİNİN ELLE ÇÖZÜLMÜŞ 

ÖRNEKLERİ 

Elle çözülmüş örnek çözümler 

• Başlangıç ivmesi yöntemine göre 

• Sıvılaşma indeksi yöntemine göre 

• Tekrarlı kayma gerilmesi yöntemine göre 

• Tokimatsu Yoshimi yaklaşımına göre 

• Başlangıç İvmesi Yöntemi 

İnceleme yapılacak derinlik (z) bu derinlikte kayma dalgası hızı ( Vs) ve depremin 

büyüklüğünün bilinmesi gerekmektedir. Bunun için kayma dalgası hızının derinlikle 

olan değişimi deprem araştırma verilerinden veya   tanımlanan korelasyon 

eşitliklerinden elde edilebilir (27).    

Deprem araştırma verilerine göre 

Z=3m kil için Vs = 150 m/sn (Deprem Araştırma Dairesi) 

(1) Ohta ve Goto (1978) 

Kil için Vs = 62.14N0.219
  D0.23 

Burada; N : SPT-N  darbe sayısı 

             N : Derinlik ( m açısından) 

Z = 3 m için                      N = 18  (Ek-2 log) 

                                         D = 3 m (Ek-2 log) 

Vs = 62, 14 18 x 3 = 150.6 m/sn 

• Başlangıç ivmesi 

Vs = 150 m/sn için 
2/075,0 snm

at =


   (Şekil 5.1) 

 

• Tasarım ivmesi 

ad=1,6xat = 1.6x0,075 = 0,12 m/sn2 

Maksimum ivme amax= 0,27                                         (Tablo 5.3) 

Veya amax= o,4g alınabilir. 

Güvenlik       faktörü      sayısı          
maxa

a
F d

a = [Eşitlik 5.1] 

1144,0
27,0

12,0
== aa FF  ise sıvılaşma riski yüksek. 
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Tekrarlı Kayma gerilmesi (Seed-idris) 

3=Z  m için yapılan sıvılaşma hesabı 

Y.A.SS:  2,65 m 

Zeminin birim hacim ağırlığı 
3/18 mKN=    [Ek-2  log] 

Toplam düşey gerilme 

ho  = = 18KN/m3x3m=54 KN/m2  

Efektif düşey gerilme 

σo
ı u−= =54-(3-2,65) = 53,65 KN/m2 

Penetrasyon düzeltme faktörü 

CN=
2

1

1

o

8.95







 −


(Liao ve whitman,1986) veya[Eşitlik 5.14] 

CN= 
2

1

65,53

8.95








= 1,33 

Düzeltilmiş SPT-N Sayısı 

N1=CN.N=1,33x18= 23,94 24 

(
1/ os  ) oranının kestirilmesi deprem büyüklüğü 

m=7 ve N1= 24 için 22,0
1

=













o

s




 enterpolasyon ile Şekil 4.2 den elde 

edilmiştir. 

Depremin oturduğu oranın bulunması 

65.0
1

=










o

or




 rd

g

a

v

o

1

max




 

amax= 0,4 g alınabilir. (I. Derece deprem bölgeleri) 

rd = 1- 0,008xh[Eşitlik 5.23] 

rd = 1-0,008x3 = 0,98 gerilme azaltma faktörü 

65,0
1

=













o

or




     26,098,0

65,53

5449,0
=xx

g
 

vi) Sıvılaşma Emniyet katsayısı 
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185,0
26,0

22,0

/

/
1

1

===
oort

os
F




 olduğu için sıvılaşma riski çok yüksek 

olduğu görülür.  

Sıvılaşma indeksi yöntemine göre sıvılaşma analizi 

M= 7 deprem şiddetinde 

Z = 3 m için yapılan örnekleme hesabı 

Y.A.S.S: 2.65 m 

Zeminin birim hacim ağırlığı 
3/18 mKN= [Ek-2 log] 

i) Toplam düşey gerilme 

=o 23 /543/18 mKNmxmKNh ==  

ii) Efektif düşey gerilme 

2

1 /65,53)65,23(54 mKNuo =−−=−=   

Penetrasyon düzeltme faktörü 

CN= 
2

1

1

o

8.95







 −


(Liao ve whitman, 1986) veya [Eşitlik 5.14] 

CN= 
2

1

65,53

8.95








= 1,33 

Düzeltilmiş SPT-N Sayısı 

N1=CN.N=1,33x18= 23,94 24 

Zeminin sıvılaşma anındaki tekrarlı kayma oranı parametresi  

  

 R = 0,00882          
N1

            + B 

                              

 + 0.7 

0.60  D50   1.50 mm için B = 0.05 alınır.          [Eşitlik 4.16] 

 

024,005,0
7,065,53

18
0882,0 =−

+
=R     

vii) Şiddetli bir depremde meydana gelebilecek kayma gerilmesi oranı 
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L=
1

max

o


= xrdx

g

a

o

o

1

max




 

amax=0,4 g alınabilir. (I. Derece deprem bölgesi) 

rd = 1- 0,008xh[Eşitlik 5.23] 

rd = 1-0,008x3 = 0,98 gerilme azaltma faktörü 

39,098,0
65,53

5449,0
== xx

g
L  

 Sıvılaşma güvenlik direnç faktörü 

06,0
39,0

24,0
===

L

R
FL  

Zeminin sıvılaşması nedeni ile yapılarda oluşan hasarların, sıvılaşmanın 

şiddeti ile ilişkilendirilmesidir. Sıvılaşmanın şiddeti IL aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 

=
z

L FWdzI
0

[Eşitlik 5.18] 

Birden fazla zemin tabakası bulunduğu durumlarda 

=
n

i

L iFWHI )(  

Burada; 

FL<1 için F=1- FL 

FL1 için F = 0 

Z <20 m için W= 10-0,5Z 

Z   20 m için W=0 [Eşitlik 5,19] 

F= 1-0,06=0,94 

W= 10-057=10-0,5x3=8,5 sıvılaşma potansiyeli azaltma parametresi  

 [Eşitlik 5.19] 

H= 1,5 tabaka kalınlığı  

Sıvılaşma şiddeti 

IL= 0,94x8,5x1,5=11,9 

Sonuç olarak (Tablo 5.4) de verilen kriterlerle karşılaştırılırsa sıvılaşma 

riskinin yüksek olduğu anlaşılır.  

Tokimatsu ve Yoskimi (1983) yaklaşımı 
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Tokimatsu ve Yoskimi yaklaşımı Seed-İdriss analizine benzer bir yaklaşımdır. 

Z =3 m için yapılan sıvılaşma hesabı 

Y.A.S.S: 2,65 m 

Zeminin birim hacim ağırlığı 
3/18 mKN= [Ek-2 log] 

Toplam düşey gerilme 

=o 23 /543/18 mKNmxmKNh ==  

Efektif düşey gerilme 

21

0 /65,53)65,23(54 mKNu =−−=−=   

Penetrasyon düzeltme faktörü 

CN= 
2

1

o

8.95







 −


   (Liao ve whitman, 1986) veya [Eşitlik 5.14] 

CN= 
2

1

65,53

8.95








= 1,33 

Düzeltilmiş SPT-N Sayısı 

N1=CN.N=1,33x18= 23,94   24 

vi) Zeminin devirsel gerilme direnci  

(ort0) l oranının bulunması M=7 ve N1: 24  

23,0)/( 1

0 =lort   (Şekil 5.2) enterpolasyon ile bulunmuştur. 

 Deprem sonucu oluşan devirsel gerilme oranı 

65,0=










do

ort




 rdx

g

a

o

o

1

max




 

amax=0,4 g alınabilir. (I. Derece deprem bölgesi) 

rd = 1- 0,008xh   

[Eşitlik 5.23] 

rd = 1-0,008x3 = 0,98 gerilme azaltma faktörü 

65,0
1

0

=

















ort
   26,098,0

65,53

54

9

49,0
=xx  

Sıvılaşma emniyet faktörü 
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EK= 
( )
( )

188,0
26,0

23,0

/

/
1

0

1

0
==

d
ort

ort




 .1 Tablo5.4 de verilen kriterlerle 

karşılaştırılırsa, sıvılaşma riskinin çok yüksek olduğu görülür.  
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