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ÖNSÖZ
Bu rapor, stanbul ili Avc lar ilçesi Ambarl mahallesi güneyinde kalan Badem Sokak, Bay rl sokak,
Bahçe sokak ile yak n çevresinde meydana gelen ve halen devam etmekte olan zemin hareketinin
niteli ini jeolojik, jeofizik ve jeomekanik sondaj yöntemlerini uygulayarak ortaya ç karmak ve çözüm
önerileri olu"turmak amac ile haz rlanm "t r.
IBB Planlama ve mar Daire Ba"kanl

Zemin ve Deprem nceleme Müdürlü ü ile ELC Grup

Mü"avirlik ve Mühendislik Ltd. -ti. aras nda 28.1.2005 tarihinde imzalanarak yürürlü e giren
sözle"me hükümlerine göre sürdürülen bu çal "mada:
•

Prof. Dr. Erdo an YÜZER ( TÜ)…..............................Proje Koordinatörü

•

Prof. Dr. Erol GÜLER (BÜ)

•

Prof. Dr. Haluk EY DO5AN ( TÜ)

•

Prof. Dr. Cemil GÜRBÜZ (BÜ)

•

Jeoloji Y. Müh. Tahir ÖNGÜR (GEOSAN)

•

n"aat Y. Müh. Umut OSMANO5LU (ELC)

•

Jeoloji Y. Müh. Dr. Serdar ORAN (ZEMAR)

•

Jeofizik Müh. Haldun B NGÖL (BEL RT )

görev alm "lard r.
“ STANBUL L AVCILAR LÇES AMBARLI MAHALLES GÜNEY NDE MEYDANA GELEN
ZEM N HAREKET NE YÖNEL K DURAYLILIK ETÜDÜ” ad ile ihale edilen bu çal "mada
BB’Zemin ve Deprem nceleme Müdürlü ünden;
•

Jeoloji Y. Müh. Hüseyin KARABULUT (Md. Yrd)

•

Dr. Jeoloji Y. Müh. smail B LG N

•

Jeofizik Müh Kemal DURAN

•

Jeofizik Müh. Salim GÜMÜ-

•

Jeoloji Müh. Ahmet TAH R

•

n"aat Müh. Teoman Üstün GÜLER

kontrol te"kilat olarak görevlendirilmi"lerdir.
Bu etüdün gerçekle"tirilmesi s ras nda ba"ta BB Planlama ve mar Daire Ba"kanl

Zemin ve

Deprem nceleme Müdürü Say n Y. Müh. Mahmut BA- olmak üzere, ayn müdürlü ün tüm de erli
elemanlar ndan gördü ümüz çok yak n ilgi ve i"birli i anlay " için te"ekkürler ederiz.
Çal "ma grubumuzun zamana kar" sürdürdü ü özverili çabalar ile tamamlanan bu etüdün, bölge
halk n n beklentileri do rultusunda sa l kl çözümler üretilmesine katk sa lamas n içten diler,
sayg lar m z sunar z.
Mart 2005
stanbul
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I. BÖLÜM: G R /
I.1. Amaç ve Ya*anan Sorun
stanbul Avc&lar lçesi Ambarl& Mahallesindeki Badem, Bay;rl; ve Bahçe Sokaklar; ve
dolay&nda 2004 ilkbahar aylar&ndan itibaren baBlad&L& ifade edilen ve Eylül – Ekim 2004
aylar&nda h&z kazanan zemin hareketlerinin tehlikeli boyutlara ulaBmas& sonucunda, Avc&lar
Belediye BaBkanl&L&ndan

BB Ba*kanl;D; bünyesindeki Planlama ve

mar Daire

Ba*kanl;D;na yap&lan baBvuru üzerine, ayn& dairenin Zemin ve Deprem

nceleme

MüdürlüDü elemanlar& arazide gözlem ve ncelemelerde bulunmuBtur. Bu incelemeden sonra
daha önceki çal&Bmalardan (1997) “Balaban Heyelan Alan;” olarak tan&mlanan bu bölgedeki
hareketlerin niteliLinin ve niceliLinin belirlenmesi, elde edilecek bilgilere göre çözüm
önerilerinin geliBtirilmesi için ayr&nt&l& bir Jeolojik - Jeoteknik etüdün yap&lmas& yararl&
bulunmuBtur. Bu amaçla Zemin ve Deprem nceleme MüdürlüLü’nce düzenlenen ihale
sonucunda, an&lan çal&Bman&n ELC GRUP MÜ/AV RL K VE MÜHEND SL K LTD /T .
taraf&ndan 45 takvim gününde yerine getirilmesi için 28.1.2005 tarihinde bir sözleBme
imzalanm&Bt&r.
Bu sözleBmenin ekinde sunulan ihale dosyas&nda, Tip dari /artname (54 madde) standart
formula dizi pusulas&, birim fiyat cetveli, Hizmet *leri Genel /artnamesi (59 madde)
Hizmet Al;mlar; Muayene ve Kabul YönetmeliDi (16 Madde), Özel Teknik /artname (11
madde) ve Sözle*me Tasar;s; (39 madde) “ STANBUL

L

AVCILAR

LÇES

AMBARLI MAHALLES GÜNEY NDE MEYDANA GELEN ZEM N HAREKET NE
YÖNEL K DURAYLILIK ETÜDÜ” iBi ayr&nt&l& olarak tan&mlanm&Bt&r.
I.2. nceleme Alan;n;n Tan;t;lmas;
nceleme Alan&, stanbul ili Avc&lar ilçesi bat&s&ndaki, özellikle 1990’l& y&llar&n sonundan
itibaren yoLun bir yerleBmenin görüldüLü Ambarl& Mahallesi güneyindeki Badem, Bay&rl& ve
Bahçe sokaklar& ve dolay&n& (0.81 km2) içermektedir. ( ekil I.1.)
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I.3. mar Plan; Durumu
ncelenen alan&n 1/5000 ölçekli Naz&m mar Plan& ile 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan&
ller Bankas&’nca düzenlenerek Bay&nd&rl&k ve skan Bakanl&L&’nca 03/02/1982 tarihinde
onanarak yürürlüLe girmiBtir. Bu plan kararlar&na göre bölge Park, Tatil Köyü, Çad&rl& Kamp
Alan&, Teknik Altyap& Alan&, Yazl&k Konut Alan& ve yol fonksiyonlar&nda kalmaktad&r.
Tatil Köyü TAKS: 0,25, KAKS:0,40
Çad&rl& Kamp Alan& TAKS: 0,10, KAKS:0,10
Yazl&k Konut Alanlar& ise TAKS: 0,20, KAKS:0,40
15.05.2001 tarihinde Afet Bleri Genel MüdürlüLünce onaylanan “Revize mar Plan&na Esas
Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” nda bu alan&n “AJE ‘den dolay& planlama d&B& b&rak&lmas&,
a&&ncak ayr&nt&l& çal&Bmalar&n yap&lmas&ndan sonra planlama yap&l&p yap&lmayacaL&na karar
verilmesi gerektiLi” belirtilmektedir.
Emsallerinde ön bahçe mesafesi: 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m olmak üzere ayr&k nizam 2 kat
yap&laBma koBullar&nda kalmaktad&r.
Bilahare stanbul BüyükBehir Belediyesi’nce düzenlenen ve 21/01/2003 tarihinde onanan
1/5000 ölçekli Avc&lar Revizyon Naz&m mar Plan& karar&nda ise konut alan& olarak planlanan
bölgeye 250 kiBi/ha yoLunluk getirilmiBtir.
I.4. Projenin Yürütülmesi
Çal&Bmalar BB Zemin ve Deprem nceleme MüdürlüLü’nce saLlanan 1/1000 ölçekli halihaz&r
topografik pafta esas al&narak yürütülmüBtür.
Arazi, laboratuvar ve büroda sürdürülen çok disiplinli çal&Bmalarla tamamlanan projenin
aBaL&da aç&klanan aBamalar&nda:
•

JEOMORFOLOJ VE METEOROLOJ (Y.Müh. Tahir ÖNGÜR - GEOSAN)

•

JEOLOJ VE MÜHEND SL K JEOLOJ S (Prof.Dr.ErdoLan YÜZER – TÜ;
Y.Müh Tahir ÖNGÜR - GEOSAN)

•

SONDAJ ARA TIRMALARI ARAZ DENEYLER VE ÖLÇÜMLER
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(Dr. Serdar ORAN - ZEMAR Zemin ArB. Müh. ve Teknik MüB. Ltd. ti;
Y.Müh. Umut OSMANO LU – ELC Grup; Müh. Halil ÖZTÜRK – GEOSAN)
•

LABORATUVAR DENEYLER
(Zemar ve stanbul Kültür Üniversitesi Zemin MekaniLi Laboratuvarlar&)

•

ZEM N VE KAYA TÜRLER N N GEOTEKN K ÖZELL KLER
(Y.Müh. Tahir ÖNGÜR - GEOSAN)

•

BAT METR (Müh. Ekrem SA IRO LU – ÇA DA HAR TA)

•

SU DURUMU (Y. Müh. Tahir ÖNGÜR – GEOSAN)

•

JEOF Z K NCELEMELER (Prof. Dr. Cemil GÜRBÜZ - B.Ü Jeofizik Müh.; Haldun
B NGÖL - BEL RT )

•

DEPREM TEHL KE ANAL Z (Prof.Dr. Haluk EY DO AN - TÜ)

•

GEOTEKN K DE ERLEND RME VE DURAYLILIK ANAL Z
(Prof.Dr. Erol GÜLER - B.Ü.; Y.Müh. Umut OSMANO LU – ELC Grup;
Y.Müh Tahir ÖNGÜR - GEOSAN)

•

YERLE ME UYGUNLUK (Y.Müh. Tahir ÖNGÜR – GEOSAN)

•

SONUÇ VE ÖNER LER (Tüm Proje Elemanlar&)

görev alm&Blard&r.
Arazide Sondaj çal&Bmalar&n&n sürekli izlenmesi ve kabulü, BB Zemin ve Deprem nceleme
MüdürlüLü eleman& Dr. Jeoloji Müh. smail B LG N, Jeoloji Müh. skender AKME E ve
Jeoloji Müh. Ahmet TAR H, Jeofizik çal&Bmalar&n&n izlenmesi ise Jeofizik Müh. Salim
GÜMÜ ve Jeofizik Müh. Kemal DURAN taraf&ndan yap&lm&Bt&r.
Projenin baBlang&c&ndan itibaren geliBmeler, BB Zemin ve Deprem nceleme MüdürlüLü
elemanlar& ile birlikte düzenlenen Haftal;k Toplant;larda tart&B&larak deLerlendirilmiBtir.
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Bölüm II

JEOMORFOLOJ ve METEOROLOJ
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II. BÖLÜM: JEOMORFOLOJ ve METEOROLOJ
II.1. Yerbiçimleri
nceleme konusu Balaban Mevkii Marmara Denizi kuzey k&y&s&ndaki bir yamaç üzerinde yer
almaktad&r. Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri aras&ndaki Marmara Denizi k&y&s& çoLu
yerde yarl& ya da dik yamaçl& ve bir çok yerinde de eski heyelanlarla yeniden biçimlendirilmiB
yer biçimi ile özgündür.
KireçtaB&n&n k&y&ya doLru alçalm&B olduLu yerlerde, k&y&daki yamaç yarl&d&r. Yamaç
heyelanlardan etkilenmiB ise, eLri Bekilli basamaklanm&B bir yamaç görülmektedir.
nceleme alan& da böylesi bir k&y&
kuBaL&nda,

geçmiBte

heyelanlardan

etkilenmiB olduLu belli olan bir yamaç
üzerinde yer almaktad&r.
K&y&da dar, birkaç metre geniBliLinde bir
kumsal vard&r ( ekil.II-1’de A).
Bunun hemen arkas&nda, ya bir aral&kta
15 m’ye ulaBan yükseklikli bir yar; ya da
2-3 m yükseklikli basamakl& dikçe bir
Bev bulunmaktad&r (B). Bu kuBak 10-30 m aras&nda deLiBen geniBliktedir.
Bunun gerisindeki ( ekil.II-1’de C) geniBçe bir alan düzensiz yüzeyli; fakat, düBük eLimli bir
yer biçimi göstermektedir. Bu alan&n
geriye doLru uzunluLu 250 m’ye kadar
eriBmektedir.
Bunun da yamaç yukar& kenar&, eLri
planl& bir Bevle s&n&rlanmaktad&r (D). 2025 m yükseltileri aras&nda yer alan bu
Bev, inceleme alan&n&n bat& kenar&nda,
Baler Motel sahas&nda denize ulaB&rken,
doLuya

doLru

küçük

yaylarla

yinelenerek sönümlenmektedir. Bu Bevin yüksekliLi, en yüksek yerinde 10 m’ye varmaktad&r.
Bu Bevin üst kenar&nda Badem Sokak bulunmaktad&r. Bunun da gerisinde yay biçimli ikinci
bir basamak (E) ve yeni bir yamaç (F) yer almaktad&r. Alt yan&ndaki yükselti 28-30 m olan bu
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yamac&n üst yan&nda yükseltiler 44 m’ye varmaktad&r.
Bunun gerisinde ise, ortalama 45 m
yükseltisinde yataya çok yak&n yay&lan ve
yayg&n biçimde yap&lan&lm&B olan bir
platform (G) bulunmaktad&r. Bu sahan&n
bat& yan&nda yükseltiler düzenli ve yavaB
biçimde

azalarak

(H)

Vadisi’ne

ulaB&l&rken;

Haramidere

doLuda

kabaca

KKB-GGD doLrultusunda oluk biçiminde
uzanan Ambarl& Deresi Vadisi’nin saL
yamac&na (I) var&lmaktad&r.
Tan&mlanan bu yamaç biçimi, topoLrafya verilerinden türetilen

ekil.II-2’de daha aç&k

biçimde görselleBtirilmiBtir. Bu üç boyutlu görüntüde aç&kça görülebileceLi gibi inceleme
konusu yamaç hareketlerinin ortaya ç&kt&L& ve bu çal&Bmayla incelenen yamaç kesimi tipik bir
heyelan yer biçimi sergilemektedir. Bu yamaçtaki iki basamakl& Bev eski heyelanlar&n taç
çizgisi gerisindeki aynalard&r. Bunlar&n art arda ve geriye doLru daralarak uzan&B& burada
geçmiBte geriye doLru aBamal& olarak ilerlemiB karmaB&k bir heyelanlanma olduLunu
.

ekil.II-2 – nceleme Alan& ve Çevresinin Üç Boyutlu Modeli
( BB Zemin Deprem Müd., Say&n . AkmeBe’den)
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göstermektedir. Boyutlar& ve iki yana doLru uzant&lar& göz önüne al&nd&L&nda bu hareketten
etkilenmiB olan kütlenin deniz taban&nda da sürüyor olmas& gerektiLi sonucuna var&lm&Bt&r.
GeçmiBte de incelenen ve Balaban Mevkii Heyelan& olarak tan&nan bu alanda yeni yamaç
hareketleri oluBmuBtur.
Sahan&n önemli bir bölümünü oluBturan, 10-20 m yükseltileri aras&nda yay&lan alanda bir
heyelan kütlesinin yüzeyinde gözlemlenebilecek taze yüzey biçimleri gözlenememektedir.
Ancak, buradaki yüzeyin düzensiz bir biçimi olduLu; yer yer hafif kabart&lar&n oluBtuLu da
gözlenmiBtir.
II.2. Ambarl; – Balaban Heyelan Alan; Yüzey Biçimleri
Yukar&da genel yüzey biçimleri tan&mlanan Balaban Heyelan Alan&’nda, geçtiLimiz y&l
baBlayan

yamaç

çal&Bmas&n&n
gözlemlenmiB

son
ve

hareketleri
günlerine
tipik

incelenme

kadar

yeni

yer

izlenip
biçimleri

tan&mlanm&Bt&r. Hareket izlerinin May&s 2004’ten
beri gözlemlenebildiLi bildirilmektedir. Çal&Bma
grubumuzca

ilk

gözlemlendiLinde
yorumlanabilecek

kez

Aral&k

yamaç
tipik

2004

ay&nda

durays&zlaBmas&na

yeni

yer

biçimleri

görülmüBtür.
Bunlardan biri, sahan&n bat&s&nda Baler Motel’in önündeki Tesisler Yolu Caddesi’ni verev
olarak kesen bir yar&lmad&r ( ekil.II-3’te a1). Bu yar&lma, sol bloLun, saLdakine göre güneye
ötelendiLini gösteren tipik bir makaslanma yar&l&m& olarak alg&lanm&Bt&r. Bunun, harekete
kat&lan doLu, sol bloLu ile dokanaL&nda s&k&Bma ve boBalmalarla aç&klanabilen üçgen biçimli
küçük bas&nç s&rtlar& ve aç&lma ve çökme
alanlar& oluBmuBtur. Bunun yan&nda yar&L&n
doLu kenar&nda düzenli olarak ilerleyen ve
çal&Bma sonunda toplam 1,20 m’ye vard&L&
kabul

edilen

oluBmuBtur.

bir

düBey

YaLmur

yer

sular&n&n

deLiBtirme
yeralt&na

s&zmas&n& engelleme düBüncesi ile birkaç kez
asfalt kaplanmas&na karB& yeniden çatlam&B ve oluBumunu sürdürmüBtür.
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Bu çatlak, Tesisler Yolu’nun kuzey kenar&ndan sonra s&k çal&l&k içinde k&sa bir süre
izlenebilmekte;
Ancak,

bu

sonra,
çatlaL&n

görülmemektedir.
doLrultusunda,

D

Yamac&’n&n ( ekil.II-1) üst kenar&nda Badem
Sokak’ta uzun bir baBka yar&k oluBmaya
baBlam&B ve oluBumunu sürdürmektedir (a2).
Bu çatlak, yer yer Badem Sokak kald&r&m&ndan
(yamaca dik ve koBut baz& duvarlar& devirerek)
D Yamac&’na kaymakta yer yer de, Badem
Sokak’&n yamaç yukar& kenar&na kadar uzanan
ve asfalt kaplamay& s&k s&k kesintiye uLratan bir çekme çatlaL&na dönüBmektedir. Bu yar&L&n
üzerindeki düBey yer deLiBtirmeler bir yerde 1,00 m’yi geçmiB; çoLu yerde de 10-30 cm
aras&nda düBey yer deLiBtirmeler ve 12 cm’e eriBen yanal aç&lmalar oluBmuBtur. Burada da
asfalt kaplama s&k s&k onar&lm&B ve yeniden yamanm&B, yola komBu konut yap&lar&n&n giriB
merdivenlerine ek basamaklar konmuBtur. (a2) çatlaL& doLuya doLru ilerlediLinde Badem
SokaL&n güney yan&ndaki D Yamac&’n&n üst kesimlerinden geçmiB ve K-G doLrultulu yokuB
Bay&rl& SokaL&; daha doLuda da ayn& uzan&ml& Bahçe SokaL& kesmiB ve yeniden yükselerek
Badem Sokak’ta kesilmiBtir.
Bay&rl& ve Bahçe Sokak’larda bu yar&L&n üzerinde, bugüne deLin, 1,60 m’ye ulaBan toplam
düBey yer deLiBtirme olmuBtur. Bu yar&L&n üzerinde ya da bitiBiLinden geçtiLi iki çok katl&
konut yap&s& y&k&lmak zorunda kal&nm&B; bir üçüncüsü de bugünlerde y&k&lmaktad&r.
Ocak 2005 ay& içinde bu (a2) çekme çatlaL& (yeni taç çizgisi) oluBumunu olgunlaBt&rm&Bken,
daha güneydeki alanda da yeni sistemli çekme çatlaklar& oluBmaya baBlam&Bt&r. Bunlardan biri
(a3) Tesisler Yolu asfalt kaplamas& üzerinde gözlemlenen bir dizi çatlaL&n birleBmesi ile
olgunlaBm&B ve Bay&rl& Sokak alt ucu karB&s&nda yolu aBarak güneydeki çaml&k alana uzanm&B
ve zaman içinde deniz k&y&s&ndaki yara kadar ulaBm&Bt&r. Burada, var olan bir dolgu alan&n& da
kesen bu yar&l&mda küçük say&labilecek, 20 cm’i aBmayan düBey yer deLiBtirmeler kadar
yar&L&n bat& bloLunun doLu bloLuna göre güneye ötelendiLini d&Ba vuran yanal yer
deLiBtirmeler de olmuBtur.
(a2) ve (a3) çatlaklar&n&n aras&nda kalan bölgede Bay&rl& ve Bahçe Sokaklar ile aralar&nda
konut bloklar&n&n bahçe ve duvarlar&nda izlenen bir dizi ve BKB-DGD uzan&ml& çekme çatlaL&
da (a4) bu dönemde olgunlaBm&Bt&r.
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ubat ay& sonu ve Mart 2005 ay& baBlar&nda (a2) çatlaL&n&n doLuya doLru uzad&L& ve Badem
Sokak’&n ç&kmaz nitelikte uzand&L& platformu keserek kullan&lmayan kamp alan&n&n KD
köBesinde D evi’ni kesmiB ve yeniden Tesisler Yolu Caddesi’ne ulaBm&Bt&r(a5). Bu çatlak
bugünlerde

oluBma

aBamas&ndad&r.

Asfalt

kaplamada

çekme

çatlaklar&,

kald&r&m

döBemelerinde kabarmalar, istinat duvarlar&nda çatlama ve y&k&lmalar ve K&smet Apartman& ve
bitiBiLindeki yap&larda (Parsel 15354-15356) hasarlara neden olmuBtur.
Aral&k 2004’te hafif bir basamak ile kendini d&Ba vuran, Badem Sokak üst yan&nda F evi
eteLindeki bir baBka yer biçimi daha sonra geliBmesini sürdürmüB ve bugün üzerinde 0,80
m’ye varan düBey yer deLiBtirme izlenen bir yeni taç çizgisine (a6) dönüBmüBtür. Son olarak,
C Platformu’nun güney kesiminde D-B doLrultusunda oluBmaya baBlayan yeni bir çatlaL&n
(a7) kuzey bloLunun en çok 10 cm kadar düBtüLü izlenmektedir. Tan&mlanan bu yer biçimleri
büyük ölçüde Bekillenen yeni heyelan&n eskisinin üzerinde oluBtuLu ve daha çok eski
heyelan&n yenilendiLini göstermektedir.
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II.3. Batimetri
Heyelanlanm&B yamac&n deniz k&y&s&ndan aç&La uzanan bir alanda deniz taban&nda batimetri
ölçümleri yap&lm&Bt&r. Batimetri haritalamas& deniz taban&n&n ayr&nt&l& yer biçimini ortaya
ç&karmak amac& ile yap&lm&Bt&r. Bu haritalamada, eski heyelanlar&n deniz taban&nda bir izinin
bulunup bulunmad&L&; güncel heyelan kütlesinin deniz taban&nda bir topuLunun oluBup
oluBmad&L&; ve heyelan kütlesinin kenarlar&ndaki makaslama yar&l&mlar&n&n deniz taban&nda
ilerleyip ilerlemediLini ayd&nlat&lmas& amaçlanm&Bt&r.
Batimetri haritalamas& yap&lan alan, Avc&lar Marina’n&n bat& yan&nda, Ambarl& k&y&s&n&n
güneyini kapsamakta, 28º,4205 DoLu ve 28º,4248 DoLu boylamlar& ve 40°.5827 Kuzey ve
40°.5810 Kuzey enlemleri aras&nda kalan 500x800 m boyutlar&nda bir yamuk biçimindedir.
Haritalama alan&n&n d&B s&n&r& POA deniz platformuna kadar ulaBmaktad&r. K&y&da güncel
olarak heyelanlanm&B alan&n bütün k&y& kesimi bu çal&Bma kapsam&na al&nm&Bt&r ( ekil.II-4).

ekil.II-4 : Ambarl&-Balaban Heyelanl& Alan&n Uzant&s&nda Deniz Taban& Batimetrisi
Batimetrik ölçümler bal&kç& teknesi Erdal Reis ile, 15 Ocak 2005–17

ubat 2005 günleri

aras&nda gerçekleBtirilmiBtir. Ölçü ayg&t ve donan&mlar&n&n tekneye tak&lmas& ve sökülmesi
r&ht&m önünde yap&lm&Bt&r. Denizdeki tüm ölçümler gün &B&L& alt&nda yap&lm&Bt&r.
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EB derinlik haritas&n&n haz&rlanmas& için esas al&nan su derinliLi ölçümleri ve ölçü yerlerinin
saptanmas& Geodimetre 610 ve Ekosounder (Garmin 100) bütünleBik ayg&t sistemi ile
yap&lm&Bt&r.
Çal&Bma kapsam&nda, (1) Referans istasyon koordinatlar&n&n belirlenmesi; ve (2) 40 hektarl&k
bir alanda batimetrik verilerin al&nmas& gerçekleBtirilmiBtir. Ölçüler 10 m aral& bir aL&n
köBelerinde yap&lm&Bt&r. Bu
koordinatlar Avc&lar

çal&Bma kapsam&ndaki haritalar ve raporda kullan&lan tüm

Belediyesi mar-Harita Müdürlügü’nden al&nan koordinat ve kot

sistemine dayal&d&r. Haritan&n üzerinde gösterilen bu noktalar&n koordinatlar&:
KOORD NATLAR
NOKTA
NO
10052
500206
500207
500208
500210
1621878
1621881
1622194
2100619

Y

X

391455.720
391473.870
391564.000
391380.380
391721.450
391513.740
391688.220
391747.240
391703.160

4538537.950
4538699.390
4538658.870
4538578.440
4538665.060
4538675.320
4538667.690
4538595.340
4538618.660

Z

5.480
20.100
15.410
9.000
22.050
19.160
21.190
15.170
14.570

Çal&Bman&n sonunda, karadaki tesisler ve k&y& çizgisi ile 13 m eBderinlik çizgisinin aras&ndaki
bölgeyi içeren 1/1000 ölçekli bir eB derinlik ve batimetri haritas& haz&rlanm&Bt&r. Bu harita
ekil.II-5’te sergilenmektedir.
ncelenen deniz taban& alan&nda k&y&dan 550 m aç&kta deniz taban&n&n -14,00 m derinlikli
olduLu görülmektedir. Ortalama deniz taban& eLimi %2,55 hesaplanm&Bt&r. Bu eLimin bütün
sahada hemen hemen hiç deLiBmediLi anlaB&lmaktad&r. Batimetri Haritas&’nda deniz taban&
oldukça düzgün ve düBük eLimli görünmektedir. Deniz taban&n&n bu kesiminde hiçbir eBik,
basamak, sarp kuBak, kabart& ya da çukurluk yoktur.
Karadaki heyelan&n deniz taban&ndaki uzant&s&nda hiçbir eski heyelan yerbiçiminin
korunamad&L& görülmektedir. Bunda, stanbul BoLaz&’ndan Marmara Denizi’ne ç&kan üst
ak&nt&n&n bir kolunun k&y& boyunca bat&ya uzanmas& ve bunun aB&nd&r&c& biçimlendirmesi
kadar; k&y&n&n Biddetli lodos dalgalara aç&k duruBu da etkili olmuBtur. Nitekim k&y&da dar bir
kumsal&n ard&nda alçak ya da daha doLuda yüksek yarl& bir k&y& biçiminin oluBmas& da
bunlarla ilintilidir.
AVCILAR-AMBARLI MAHALLES GÜNEY
DURAYLILIK ETÜDÜ
04C175

19

03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

Yine, son günlerde canlanarak etkinliLini artt&ran heyelan kütlesinde yeni oluBmaya baBlayan
yer biçimlerinin deniz taban&nda henüz kayda deLer bir uzant&s&n&n oluBmad&L&
anlaB&lmaktad&r. Haritadaki eBderinlik eLrileri üzerindeki ikincil süreksizlikler özenle ay&rt
edildiLinde Baler Motel’in önünde deniz taban&nda 200 m aç&La kadar güneye doLru; daha
sonra da güneydoLuya uzanan bir çizgiselliLin varl&L& görülmektedir. Bunun bir benzeri de,
doLuda k&y&daki Avc&lar Belediyesi tesislerinin k&y&s&ndan 100 m kadar güneye uzan&B& dikkati
çekmektedir.

Bunlar&n,

heyelan&n

önceki

aBamalar&n&n

kenarlar&ndaki

makaslama

yar&l&mlar&n&n kal&nt&s& olabileceLi düBünülmektedir.
II.4. Yamaç EDimlerinin DaD;l;m;
nceleme çal&Bmas&n&n yürütülmesi için BB taraf&ndan saLlanan 1/1000 ölçekli harita paftalar&
üzerindeki bilgiler kullan&larak sahadaki yamaç eLimlerinin deLiBimi incelenmiBtir. Bunun
için harita birim (ø20 m) alanlara bölünmüB ve bu birim alanlar&n içindeki yükselti deLiBimleri
% olarak hesaplanm&Bt&r. Bu deLerler haritaya iBlenip eB eLim kuBaklar& ayr&lm&Bt&r.
Yamaç ELimleri Haritas& EK-I’de 1/1000 ölçekli olarak sunulmaktad&r. Harita, yamaç
eLimlerinin yan&nda, karadaki topoLrafyan&n da izlenebilmesi için topoLrafya haritas&n&n
üzerine iBlenmiB olarak sunulmuBtur.
Harita’dan da görülebileceLi gibi, sahan&n yamaç yukar& kesimindeki platform (G), ana
heyelan kütlesi (C) ve deniz taban& son derece küçük eLimlidir. Buralardaki eLimler %5’ten
azd&r. Bu üç platformu ay&ran ara yamaçlarda (D ve F) yamaç eLimleri %30-60 aras&nda
deLiBmektedir. K&y&daki yarlardaki eLim %60’tan yüksek olabilmektedir.
Bu dik yamaçlar&n planda yay biçiminde uzand&L& ve eski heyelanl& yer biçimini d&Ba vurduLu
görülmektedir.
Sahan&n bat& kenar&nda, Haramidere Vadisi’ne bakan yamaçtaki eLimler %5-10; doLu yanda
Ambarl& Deresi Vadisi’ne bakan kesimle ise %10-15 aras&ndad&r.
II.5. klim Ko*ullar; ve Meteorolojik Veriler
nceleme alan&na en yak&n meteoroloji gözlemevleri Florya, Büyükçekmece, Çatalca ve
Terkos'takilerdir. Bunlardan en uzun dönemli gözlem yap&lm&B olanlar& Çatalca (1929'dan bu
yana) ve Florya (1952'den beri) gözlem evleridir. Özellikle, Büyükçekmece gözlemevi
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verileri kurak dönem etkisini yans&tacak denli yenidir. Ortalama y&ll&k yaL&Blar istasyonlar&n
konumlar&na göre 550,2-1081,6 mm aras&nda önemli deLiBiklikler göstermektedir. Farklar
denize uzakl&k ve yüksekliLe baLlanabilmektedir. EByaL&B eLrileri, alan&m&z&n y&ll&k ortalama
680 mm yaL&B ald&L& ve Thiessen poligonuna göre de Florya Gözlemevi verileri ile temsil
edilebileceLini göstermektedir ( ekil.II-6).

ekil.II-6: stanbul’da Ortalama EByaL&B Haritas&
Y&ll&k ortalama s&cakl&k 13,9º C't&r. Florya Gözlemevi verileri kullan&larak Penmann yöntemi
ile potansiyel buharlaBma-terleme deLerleri hesaplanm&B ve Thornthwaite su bilançosu
haz&rlanm&Bt&r (Cetvel.II-1/2 ve ekil.II-7). Bulunan gizil buharlaBma terleme, EP 706 mm/y&l;
fazla su 243 mm/y&l; ve gerçek EP 401,3 mm/y&l’d&r.
Fazla suyun bölgesel yüzeysel ak&B& bat&da Haramidere ile G'e Marmara Denizi'ne; doLuda da
Ambarl& Deresi ile güneye yine Marmara Denizi'ne olmaktad&r.
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Çizelge II-1 : Penmann BuharlaBma-Terleme Cetveli

Ç zelge II-2 : Thornthwaite Nem Bilançosu

AVCILAR-AMBARLI MAHALLES GÜNEY
DURAYLILIK ETÜDÜ
04C175

22

03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

ekil.II-7 : Su Bilançosu
nceleme konusu heyelanl& alanda bu doku bozulmuBtur. Bu alana düBen su yüzeyde düzensiz
biçimde yay&larak akmakta ve yeralt&na daha çok süzülmektedir. Ayr&ca, yamaçta yüzeyleyen
Bak&rköy ve ÇukurçeBme birimlerinden boBalan su yeniden yeralt&na s&zmaktad&r. Bunlara,
yap&lan&lm&B alandan yer alt&na kaçan at&k sular da eklenmektedir. Ak&Ba geçen su, yaL&B&n
yaklaB&k %40'& düzeyindedir.
Bak&rköy KireçtaB& ile kapl& alanlarda ak&Btan süzülme ile beslenmenin yaklaB&k %45;
Güngören Killeri’nin yüzeylediLi alanlarda %15; ÇukurçeBme Kumlar& ile kapl& alanlarda
%30; ve Gürp&nar Formasyonu'nda ise %10'un alt&nda olduLu düBünülmektedir.
Bunlar&n d&B&nda deLerlendirmede önemli olabilecek bir husus da, uzun dönemde yaL&Blarda
görülen sal&n&mlard&r. 1939'dan bu yana yap&lan uzun dönemli gözlemlere göre ortalama 10'ar
y&ll&k sal&n&mlarla, ortalamadan 400 mm'ye varan fazla ve 200 mm'ye varan eksik yaL&Blar
izlenmektedir.
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Yöredeki yamaç hareketlerinin yaL&Blarla aç&k bir iliBki içinde olduLu bilinmektedir. Nitekim,
yak&ndaki Kumport Liman&’daki bir parselde yap&lan yamaç hareketi ölçümleri ve yaL&B
kay&tlar& birlikte deLerlendirildiLinde ( ekil.II-8) yamaçtaki hareketliliLin her yaL&Bl& günden
sonra niceliksel olarak s&çrad&L& saptanm&Bt&r.

ekil II.8 : Yakuplu Kumport Liman Alan&ndaki bir Yamaçta YaL&B-Yamaç HareketliliLi
liBkisi
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Bölüm III

JEOLOJ ve MÜHEND SL K JEOLOJ S
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III. BÖLÜM: JEOLOJ ve MÜHEND SL K JEOLOJ S
III.1. Bölgesel Jeoloji
nceleme alan& stanbul’un bat&, Avrupa yakas&nda Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri’nin
aras&nda Beylikdüzü’nün doLusunda yer almaktad&r. Bu yöre, stanbul’un Tersiyer çökelleri
ile örtülüdür. Bu yörede altta Oligomiyosen yaBl& kal&n Gürp&nar Formasyonu istifi, üzerinde
de üç asbirimden kurulu Neojen yaBl& Çekmece Formasyonu’nun tortul tabakalar&
bulunmaktad&r ( ekil.III-1) ve ( ekil.III-2).
Gürp&nar Formasyonu, güneye, Marmara Denizi aç&klar&na doLru kal&nlaBt&L& ve kal&nl&L&n&n
da 500 m’yi aBt&L& bilinen; tortul kökenli tabakalardan kurulu bir birimdir.

Trakya

Havzas&’nda baBka adlarla da an&lan bu birim stanbul’un yap&lanma alan& içinde kalan
yüzeylemelerinde bu kesime özgü nitelikler sergilemektedir. Kuzeyden güneye kal&nlaBt&L&
görülen bu birim, Eosen marnlar&n& örttüLü görülen kuzey kesimde daha çok laminal& kiltaB&,
silttaB& ve Beylerden oluBmakta ve özellikle de içerdiLi bal&k fosilleriyle tan&nmaktad&r. Güney
kesimde ise birimin bask&n olarak killerden oluBtuLu görülmektedir.

ekil.III.1 : Bölgesel Jeoloji Haritas&
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Bak+rköy
Kireçta3+
Güngören
Kili
Gürp+nar Formasyonu

Çukurçe3me
Kumu

Çekmece Formasyonu

ekil.III.2 : nceleme Alan& ve Dolay&n&n GenelleBtirilmiB Stratigrafik Kesiti
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Bu killer, aB&r& konsolide, fisürlü, plastik, baz& düzeylerde karbonat topakl&, alacal& renklidir.
Bentonitik bileBimli ve volkanik camdan türemiB olduLu anlaB&lmaktad&r. çinde yer yer daha
da kal&nlaBan; ancak, kal&nl&L& genellikle 10 m’den az olan bir tüf katman& yer almaktad&r. Bu
katman, kirli beyaz renkli, havadan dökülerek suda çökelmiB ince daneli süngertaB& ve
süngertaB& tozundan, çok az kaya k&r&nt&s&ndan oluBmaktad&r. SüngertaB& k&r&nt&lar&
cams&l&klar&n& büyük ölçüde yitirmiB ve bask&n olarak ta killeBmiBtir. ÇoLu yerde tavan&nda
yeniden iBlenmiB ve yer yer tortul gereçle kar&Bm&B tüffit tabakalar& yer almaktad&r. Yeniden
iBlenmiB gerecin kurduLu kesit Gürp&nar çevresinde iyiden iyiye kal&nlaBmaktad&r.
Üst düzeylerinde Biddetli bir aB&nmaya uLrad&L& ve Çekmece Formasyonu’nun taban&ndaki
ÇukurçeBme Kumu ile uyumsuz olarak örtüldüLü, bir çok yüzeylemesinde aç&kça
görülebilmektedir. Çekmece Formasyonu yatay tabakal& genç bir örtü niteliLindedir. Farkl&
litolojilerde üç as birimden oluBmaktad&r. Taban&nda, çak&l ve kumdan oluBan granüler
nitelikli ÇukurçeBme Kumu Birimi yer almaktad&r. Bu birimin alttaki Gürp&nar tabakalar&n&n
üzerine diskordan olarak oturan taban& genellikle kaba çak&ll&d&r. Üste doLru ince-orta kum,
çak&ll& kum ve yer yer siltli kumdan oluBan çökeller yer almaktad&r. çinde yer yer kil
mercekleri, arada ince çimentolu kumtaB& bandlar& da bulunmaktad&r. Genel olarak demir oksit
ile renklenmiB, sar&ms& bej ve pas rengidir. Bunun üzerine, Güngören Kil Birimi olarak
tan&nan ve yeBilimsi bej renkli bir kil-silt istifinden oluBan ana birim gelmektedir. Güngören
Kili Birimi Suriçi stanbul’undan Büyükçekmece’ye kadar geniB bir alanda yay&lmaktad&r.
ÇoLu yerde, istifin taban&ndaki ÇukurçeBme Kumu’nun üzerinde geçiBli olarak yer al&r ve
kimi

yerde

de

üzerindeki

Bak&rköy

KireçtaB&

tabakalar&na

geçiBlidir.

Çekmece

Formasyonu’nun kal&n olduLu yerlerde, kal&nl&L& 100 m’yi geçebilirken çoLu yerde de 5-20 m
aras&nda deLiBen kal&nl&kl&d&r. Bask&n olarak grimsi yeBil renkli, silt ve ince kum bantl& ya da
tebeBirsi kireçtaB& aratabakal&, yer yer karbonat topakl&, kimi yerde de bitümlü Beyl
aratabakalar& kapsar Bekilde görülür. ÇoLu yerde alt&ndaki ÇukurçeBme Kumu ile s&n&r&
kestirilememektedir.
Tavanda ise, beyaz-krem renkli, yumuBak-orta sert, fosilli kireçtaBlar&, tebeBirsi marnlar ve
aralar&ndaki yeBil renkli plastik killerden kurulu ince bir istiften kurulu Bak&rköy KireçtaB&
Birimi yer almaktad&r. Bu üç asbirimin yanal olarak birbirlerine geçiBli olduLu ve aralar&nda
kesin s&n&rlar bulunmad&L& görülmektedir. Bunun gibi, asbirimlerin kal&nl&klar& da yanal olarak
deLiBmekte, baz& yerlerde bunlardan birinin geliBmeyebildiLi de izlenebilmektedir.
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Gürp&nar Formasyonu istifi yataya yak&n tabaka konumuyla durmaktad&r. Ancak, bölgesel
veriler, istifin küçük sal&n&mlarla ve düBük bir eLimle güneye eLik durduLunu
düBündürmektedir. Çekmece Formasyonu, yatay tabakal& olarak durmaktad&r. stifin önemli
bir yap&sal biçim deLiBtirmeye uLramad&L& görülmektedir. Çok küçük at&ml&, yerel çekim
faylar& ile 0,5-2,0 m’lik at&mlar ve bunlara baLl& olarak, özellikle üstteki Bak&rköy Birimi’nin
marn-kil ardalanmal& tabakalar&nda bükülme ve k&vr&mc&klar izlenebilmektedir. Bu istif,
Marmara Denizi k&y&s&ndaki bir kuBakta ve buradan kuzeye uzanan vadi yamaçlar&nda, bu
arada incelenen yamaçta da yayg&n biçimde heyelanlanm&B ve ya basamaklanarak alçalm&B ya
da birbirlerinin üzerine bindirerek yinelenen dilimler biçiminde y&L&lm&Bt&r. Yer deLiBtiren
kütlelerin içinde de, yukar&da tan&t&lan istifin bozulmadan ya da kar&larak yer ald&L&
görülmektedir.
III.2. nceleme Alan; ve Çevresinin Jeolojisi
III.2.1. Stratigrafi
nceleme alan&nda da bölgede gözlendiLi belirtilen 4 farkl& birimden kurulu bir stratigrafi
istifinin eksiksiz olarak yer ald&L& görülmektedir. EK.II’de sergilenen “Jeoloji ve Mühendislik
Jeolojisi Haritas&’nda da gösterilmiB olduLu gibi inceleme alan&nda Gürp&nar Formasyonu
tabakalar& yaln&zca en doLuda Ambarl& Deresi vadisinin taban&nda doLrudan yüzeylemektedir.
Ancak, bu birimin yap&lan sondajlar&n çoLunda, öteki birimlerin alt&nda ve en çok 35-40 m
derinliklerde yer ald&L& belirlenmiBtir. Birim, inceleme alan&m&zda da bu k&y& kuBaL&ndaki tipik
özelliklerini korumakta ve alacal& renkli, fisürlü, karbonat topakl& bir kil niteliLini
sürdürmektedir. Aras&ndaki tüf tabakas& da, genellikle cams&zlanarak bentonitik bir kile
dönüBmüB olsa da baz& sondajlarda tan&nabilmiBtir.
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Çekmece Formasyonu’nun taban&ndaki ÇukurçeBme Kumu Birimi sahan&n her yerinde yayg&n
olarak yüzeylemektedir. Bu yüzeylemeler genellikle dikçe yamaçlar&n alt kesimlerinde; ya da,
sahadaki farkl& basamaklarda eski heyelanlarla yinelenerek yer almaktad&r. Bu katman bir
k&lavuz tabaka gibi ele al&nd&L&nda eski heyelanlarla oluBan basamaklanman&n tan&nmas&nda
oldukça yard&mc& olmaktad&r. ÇukurçeBme Kumu Birimi inceleme alan&m&zda genellikle bej
renkli ince-orta uniform kum niteliLindedir. Çak&l kapsam& az görünmektedir. Ayr&ca,
haz&rlanan kesitlerden de seçilebileceLi gibi, sahan&n deLiBik yerlerinde Güngören Kili ile
yanal olarak yer deLiBtirmekte ve yer yer de bununla ardalanmaktad&r. Kum katman&n&n
KD’da daha kal&n ve GD kesimde de Güngören Kili ile ardalan&r durumda oluBu dikkati
çekmektedir.
Güngören Kili Birimi de sahan&n her yerinde yay&lmaktad&r. Bölgesel özellikleri inceleme
alan&m&zda da yinelenmektedir. KireçtaB& ve marn tabakalar& ile olduLu gibi ince kum
tabakalar& ile de ardalanan gri-yeBil-kahve rengi, kireç topakl&, siltli, yer yer kumlu bir kil
niteliLindedir. Kal&nl&L&n&n sahan&n orta kesimlerinde fazla ve GD kesimde kum tabakalar& ile
ardalan&r durumda olduLu görülmektedir.
stifin tavan&ndaki Bak&rköy KireçtaB& Birimi sahan&n kuzeyindeki platformu örter durumda
yay&lmakta; bunun yan&nda, eski heyelanlarla aktar&larak deniz k&y&s&na kadar da yer
deLiBtirdiLi görülmektedir. Deniz k&y&s&nda kuzeye hafif eLimli dururken, K’de yatay
yay&lmaktad&r. Üst düzeylerinde k&rm&z&ms& renkli ve kireçtaB& parçalar& kapsayan lateritik kil
düzeyleri içermekte; kimi yerde, orta kal&n tabakal&, sert kireçtaBlar& ile aralar&ndaki yeBil kil
ara tabakalar&n&n ardalanmas&ndan oluBmakta; çoLu yerde de, yumuBak tebeBirsi kireçli marn
ve kireçli kil ardalanmas&ndan oluBtuLu görülmektedir.
III.2.2. Yap;sal Jeoloji
nceleme alan&nda heyelanlardan etkilenmemiB kesimlerdeki tabakalanma hemen hemen yatay
duruBludur. Ancak, eski heyelanlar&n bu istifi defalarca kayd&r&p yer deLiBtirttiLi ve istifin
kuzeyden güneye en az 6 kez basamaklanacak biçimde alçalan bloklara bölündüLü ve örneLin
Bak&rköy KireçtaB& Birimi’nin taban&n&n kuzeyde 35 m’den k&y&da -10 m’ye kadar görünür 45
m kadar alçalm&B olduLu anlaB&lmaktad&r.
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Yöredeki istifin, heyelanlar&n d&B&nda çok küçük at&ml& eski çekim faylar& ile donanm&B olduLu
görülmektedir. Bu faylar yandaki foto da da görülebileceLi gibi küçük at&ml& ve yer yer bir
yanal at&m bileBeni de olabilen önemsiz yap&lard&r.
Bunlar&n d&B&nda sahay& etkilemiB önemli bir fay ya da k&vr&m belirtisi gözlenememiBtir.
III.3. Heyelanl; Alan;n;n Mühendislik Jeolojisi
nceleme konusu Avc&lar Ambarl& Mahallesi güneyindeki k&y& kuBaL&, Balaban Mevkii’nde
yeniden canlanan eski heyelanlar jeoloji, jeomorfoloji, sondaj, hareket ölçümleri, geoteknik
ve jeofizik yöntemlerle ayr&nt&l& biçimde incelenmiBtir.
Bu incelemelerle derlenen verilere dayan&larak haz&rlanan bir “Jeoloji ve Mühendislik
Jeolojisi Haritas&” EK.II’de ve “Jeoloji Kesitleri” de EK.III’te sergilenmektedir. Bu harita ve
kesitlerde de izlenebileceLi gibi saha birkaç bin y&l önceden beri heyelanlanmakta olan bir
yamaç üzerinde yer almaktad&r. Bu yamaç ilksel durumu ile altta geçirimsiz, aB&r& konsolide
ve fisürlü Gürp&nar Kili; üzerinde, geçirimli ÇukurçeBme Kumu; üzerinde, BiBme gizili
yüksek, geçirimsiz Güngören Kili; ve tavanda kil aratabakal& yumuBak kaya niteliLinde ve
geçirimli Bak&rköy KireçtaB& katmanlar&ndan oluBan bir jeoloji istifi üzerinde geliBmiBtir. Bu
kuBakta tavanda aB&nmaya daha dayan&ml& Bak&rköy KireçtaB&’n&n bulunuBundan ötürü
genellikle dik yamaçlar oluBabilmektedir. YaklaB&k 9000 y&l önce sona eren son buzul
döneminde deniz düzeyi bugünkünden 100 m kadar daha alçakta kald&L&ndan bu yamaçlar
h&zla aB&nm&B ve uzun süre yüksek eLimli kalm&B olmal&d&r. Bu süreç, bu k&y& ve buna dik vadi
yamaçlar&n&n yinelenerek heyelanlanmas&na neden olmuBtur. Deniz düzeyi yavaBça bugünkü
düzeyine yükselmiB de olsa heyelanlanan yamaçlarda özellikle bozulan drenaj koBullar&n&n
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k&Bk&rtmas& ile geriye doLru ardalanan yeni heyelanlar da olmuBtur. O dönem heyelan kütleleri
bugün büyük ölçüde deniz alt&nda kalm&Bt&r. Ancak, inceleme alan&m&z& da kapsayan k&y&
kuBaL& boyunca bu eski heyelanlar&n geri basamaklar& Bimdi de izlenmekte ve zaman zaman
da yeniden hareketlendiklerine tan&k olunmaktad&r.
Balaban Heyelan&’n&n da böyle eski bir heyelan&n baB kesimini temsil ettiLi anlaB&lmaktad&r.
Eski heyelan&n önemli bir bölümünün bugün denizin alt&nda olduLu aç&kt&r. Bu nedenle,
bugün karada geniB fakat k&sa bir heyelanlanm&B alan bulunmaktad&r. Kesitlerde de
görülebileceLi gibi heyelan&n kayma yüzeyi taç kesimi yak&n&nda spiral, gövdenin alt&nda yar&
spiral bir kesite sahiptir. Karadaki kesiminde en derin yerinde 40 m derinliLine inmektedir.
Kayma yenilmesi hep Gürp&nar Kili içinde olmuBtur. GeçmiBindeki yenilmeleri etkisi ile
Gürp&nar Kili’nin fisürlerinin belli yüzeyler boyunca birleBtiLi ve yeni dengesizliklerde bu
eski

yüzeyler

boyunca

kolayca

yeniden

kayabildiLi

görülmektedir.

Son

dönem

heyelanlanmas& da, hep eski taç çizgisi ya da biraz üzerinde baBlayan ve yay&lan çekme
çatlaklar& birleBerek oluBmuBtur.
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Bölüm IV

SONDAJ ARA/TIRMALARI
ARAZ DENEYLER ve ÖLÇÜMLER

AVCILAR-AMBARLI MAHALLES GÜNEY
DURAYLILIK ETÜDÜ
04C175

33

03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

IV. BÖLÜM: SONDAJ ARA/TIRMALARI ARAZ DENEYLER ve ÖLÇÜMLER
IV.1. Mekanik Sondajlar
nceleme alan&nda heyelan geometrisinin anlaB&labilmesi, heyelana neden olan birimlerin
geoteknik parametrelerinin yerinde saptanabilmesi, örselenmiB ve örselenmemiB numuneler
al&nabilmesi, yeralt& su seviyesinin gözlenebilmesi ve inklinometre borular&n&n indirebilmesi
için 20 noktada toplam derinliLi 720 m olan araBt&rma sondaj& yap&lm&Bt&r.
Sondaj lokasyonlar& seçilirken, saha 3 ana k&sma ayr&lm&Bt&r. Bunlar kuzeyde henüz
heyelandan etkilenmemiB Durayl& Bölge, güneyde heyelanla beraber hareketini sürdüren Ana
Blok ve bu iki bölge aras&nda yer alan Ara Blok olarak adland&r&labilir. Sondajlar rotari sulu
sistemle, 76 mm nadiren 86 mm çapta sürekli karot al&narak yap&lm&Bt&r. Sondajlar&n koordinat
ve kot bilgileri Çizelge IV.1’de, sondajlar ile ilgili diLer tüm bilgiler Çizelge IV.2’de
verilmiBtir.
Çizelge IV.1 – Sondaj Kot ve Koordinatlar&
Sondaj No
SK-1
SK-2
SK-3
SK-4
SK-5
SK-6
SK-7
SK-8
SK-10
SK-11
SK-12
SK-13
SK-14
SK-15
SK-16
SK-17
SK-18
SK-19
SK-20
SK-22
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Kot
(Z)
20.11
12.70
20.64
20.07
21.00
10.63
12.28
15.10
28.90
33.47
31.10
34.29
29.87
33.62
28.17
41.06
44.24
44.56
40.82
33.26

Koordinatlar
X
4538802.93
4538692.36
4538800.24
4538770.70
4538726.24
4538699.55
4538699.55
4538658.03
4538885.22
4538909.15
4538901.52
4538897.42
4538864.51
4538862.90
4538744.28
4538817.84
4538906.41
4538957.60
4538946.49
4538873.08
34

Y
391234.86
391210.29
391300.19
391388.49
391481.27
391380.38
391096.74
391616.39
391235.18
391238.84
391266.43
391320.50
391326.79
391374.45
391578.12
391489.90
391390.14
391284.40
391216.83
391058.16
03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

Çizelge IV.2 – Sondajlarla lgili Tüm Bilgiler
Sondaj

Yer Ald&L& Derinlik

SPT

UD

Veyn

Presyometre

nklinometre

No

Bölge

(m)

Say&s&

Say&s&

Deneyi

Deneyi

DerinliLi

SK-1

Ana Blok

60

22

1

-

-

-

SK-2

“

80

16

-

-

4

-

SK-3

“

40

20

1

4

-

-

SK-4

“

50

16

1

-

-

33

SK-5

“

40

16

1

-

-

27

SK-6

“

60

17

1

-

-

-

SK-7

“

50

15

1

1

-

36

SK-8

“

40

19

-

-

-

32

SK-10

Ara Blok

30

15

-

-

-

25

SK-11

“

20

12

-

-

-

-

SK-12

“

30

19

-

-

4

-

SK-13

“

25

9

-

-

-

23,5

SK-14

“

30

13

1

1

-

-

SK-15

“

20

7

-

-

4

-

SK-16

“

25

13

-

-

-

25,5

SK-17

Durayl&

20

9

-

-

4

-

SK-18

“

20

9

-

-

4

21

SK-19

“

40

17

2

-

-

-

SK-20

“

20

13

1

-

-

-

SK-22

“

20

11

1

4

-

21

Sondaj çal&Bmalar&na ait yerleBim plan& Cilt – 2 / EK – II : Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi
Haritas&’nda, sondaj loglar& Cilt – 3 / EK – 1’de ve sondaj karotlar&na ait fotoLraflar Cilt – 3 /
EK – 2’de verilmektedir.
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IV.2. Arazi Deneyleri ve Ölçümleri
IV.2.1 Standart Penetrasyon Deneyleri (SPT)
ç çap& 63,5 mm, d&B çap& 76 mm olan yar&k numune al&c&n&n zemine sokulmas& s&ras&nda
örnek al&c&n&n ilerlemesi için gerekli vuruB say&s&n&n granüler zeminlerde s&k&l&kla, kohezyonlu
zeminlerde k&vamla iliBkisi görüldüLünden bu iBlem bir standarda baLlanm&Bt&r. ASTM
1586’ya göre belirli bir derinliLe ulaBan sondaj s&ras&nda sondaj tak&m& d&Bar& çekilir ve örnek
al&c& indirilir. Örnek al&c& 623 N aL&rl&kl& bir tokmaL&n 0,762 m’den düBürülmesi ile çak&l&r. Üç
kez 152,4 mm ilerlemesi için gerekli vuruB say&s& belirlenir. Son iki aBamadaki toplam vuruB
say&s& Standart Penetrasyon, SPT deLeri (N30 deLeri) olarak adland&r&l&r. Deney bitirilince
tak&m d&Bar& al&n&r ve uç ve baLlant& elaman& ç&kar&l&r, zemin örneLi tüpten al&n&r ve cam
kavanoza konulup laboratuara gönderilir.
AraBt&rma sondajlar&nda ilerleme s&ras&nda, her sondajda 30 m derinliLe kadar 1,50 m ara ile
SPT yap&lm&Bt&r. ri çak&ll& – bloklu seviyelerde ve kayalarda deney denenmiB ancak 50
darbeye karB&l&k hiç ilerleme kaydedilmediLinden örselenmiB örnek al&namam&Bt&r. 20
sondajda örselenmiB örnek derlenebilmiB toplam 288 adet SPT yap&lm&Bt&r. SPT deneylerine
ait loglar Cilt – 3 / EK – 1’de ayr&nt&l& olarak verilmektedir.
IV.2.2 Veyn Deneyleri
Rijit bir çubuk ucundaki 4 kanatl& kesici sondaj deliLi taban&nda zemine bat&r&l&p döndürülürse
bu iBlem için gerekli kuvvet (moment) ile zeminin kayma mukavemeti aras&nda bir iliBki
kurulabilir.

nceleme alan&nda yap&lan araBt&rma sondajlar&ndan 4’ü içersinde farkl&

seviyelerde, killi birimlerin yerinde kesme dayan&mlar&n&n ölçülebilmesi amac& ile veyn
deneyleri yap&lm&Bt&r. Veyn deneylerine ait sonuçlar Cilt – 3 / EK – 1’de verilen her bir log
üzerine tek tek iBlenerek verilmiBtir.
IV.2.3 Presyometre Deneyleri
Presyometre deneyleri; dairesel bas&nç verilerek zeminde dairesel deformasyon oluBturan
silindir Beklinde bir sonda (prop) ve buna kabloyla baLl& kumanda panosundan oluBan
presyometre aleti ile yap&l&r. Presyometre cihaz& Le Menard ad&ndaki bir Frans&z mühendis
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taraf&ndan yap&ld&L& için, ‘ Menard tipi presyometre cihaz&’ olarak adland&r&lm&Bt&r.
Presyometre sonda çaplar&; 76 mm, 66mm ve 56 mm olarak 3 adetttir. Projede Menard tipi
presyometre cihaz& 76 mm çap&nda sondas& ile birlikte kullan&lm&Bt&r.
Presyometre deneyinde uygulanan yöntemin esas&; aç&lan bir sondaj kuyusu içerisinde zemine
radyal bas&nç uygulanmas& ve uygulanan bas&nc&n zeminde oluBturduLu deformasyonlar&n
ölçülmesidir. Sondaj kuyusuna yerleBtirilen sonda ile kuyu duvar&na kademeli olarak bas&nç
verilir ve oluBan deformasyonlar 15-30-60 saniye aral&klarla kumanda panosundan okunur.
Probun zemini deforme ederek geniBlemesi hacimsel deformasyon olarak ölçülür. Bu deLerler
presyometre cihaz&n&n üzerindeki hacim ölçer sütunundan okunur.
Bu arazi deneylerine göre x – ekseni bas&nç seviyelerini (kg/cm2) , y- ekseni de bu seviyelerde
oluBan hacim deLiBimlerini (cm3) gösterecek Bekilde grafikler çizilir. Bu grafiklerdeki
deLerler, sondan&n kalibrasyon verilerinden ç&kar&larak ikinci düzeltilmiB grafikler çizilir.
DüzeltilmiB grafikler sonucunda: zeminin her seviyesi için Menard Elestik Modülü (Em)
(eLrinin eLiminden) ve Limit Bas&nç deLerleri (Pl) (akman&n oluBtuLu nokta) saptan&r. Bu
deLerlere dayan&larak Menard formülasyonlar& kullan&larak taB&ma gücü ve oturma miktarlar&
hesaplan&r. Ayr&ca, yumuBak kaya veya killi zeminlerde zamana karB& oluBan deformasyonlar
zaman-deformasyon eLrisi çizilerek temel birimin sünme deLerleri elde edilebilir. ( ekil IV.1)
Hacim (cc)
700

Kalibrasyon eLrisi

600
500
400
300
Vf
Vm
200
Vo
100
0
100

Bas&nç (kPa)
200 300 400

500 600 700

Po

800

Pm

900 1000 1100

1200

Pf

ekil IV.1 – Normal Presyometre ELrisi (Menard Tip çin)
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Sahada gerçekleBtirilen presyometre deneylerine ait sonuçlar Cilt – 3 / EK – 3’de ayr&nt&l&
olarak verilmektedir.
IV.2.4 nklinometre Ölçümleri
nklinometre ölçümleri bu projede heyelanl& kesimdeki yatay hareketlerin gözlenmesi ve
kayma yüzeylerinin belirlenmesi amac&yla tesis edilmiBtir. Sahada gerçekleBtirilen 20 adet
sondaj kuyusunun 9’u inklinometre gözlem kuyusu olarak seçilmiBtir. Bu kuyular&n saha
üzerindeki yerleBimleri EK-2’de verilen “Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritas&” nda
görülebilir. nklinometrik gözlem kuyular&n&n saLl&kl& Bekilde yerleBtirilebilmesi amac&yla,
hakim zemin koBullar&na da baLl& olarak delgiler muhafazal& olarak gerçekleBtirmiBtir.
nklinometre borusunun en altta kalacak parças&n&n içine su, zemin ve enjeksiyon girmemesi
için alt ucu boru ile ayni malzemeden yap&lm&B olan alt t&kac& ile kapat&lm&B, t&kac&n, borular
indirilir iken ç&kmamas& için t&kaç boruya perçinlerle sabitlenmiBtir. 3 er metre uzunluLundaki
inklinometre borular& birbiri ucuna yine perçinleme yöntemiyle eklenerek kuyuya
indirilmiBtir. nklinometre borular&n&n indirilmesinin ard&ndan muhafaza borular& çekilmeden
önce kuyuya sondaj makinas&n&n pompas& ile çimento enjeksiyonu verilmiBtir. Kuyunun
yerleBtirilmesinin ard&ndan yeterli bir süre kuyuya verilen enjeksiyonun prizini almas& için
beklenmiB ve kuyular&n 0 okumalar& al&nm&Bt&r. Çal&Bma içerisinde farkl& zamanlarda tesis
edilen kuyular&n mümkün olduLunca eBit zaman aral&klar&nda okumalar& al&nm&B ve grafikleri
oluBturulmuBtur. nklinometre okumalar&na ait bir resim ekil IV.2’de verilmiBtir.

ekil IV.2 – nklinometre Okumalar&
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nklinometre ölçümü

ekil IV.3’de görülen inklinometre probu ile yap&lmaktad&r. Probe

üzerinde alt ve üst k&s&mlarda karB&l&kl& olarak iki tekerlek yer almaktad&r. Bu tekerlekler
yaylar ile desteklenmekte olup kuyu çap&na ve daralma durumuna göre uyumu saLalmaktad&r.

ekil IV.3 – nklinometre Probu
nklinometre borusu; ekil IV.4’de görüldüLü gibi içerisinde 90’ar derecelik aç&larda probe
makaralar&n&n rahatça inebilmesi için yivler aç&lm&B plastik bir borudur.

ekil IV.4 – nklinometre Borusu ve Probun Kuyu çerisindeki YerleBimi
Inklinometre probu ile kuyunun istenen derinliklerde borunun eLimi veya direk sapma miktar&
ekil IV.5’de gösterildiLi gibi ölçülmektedir. Her noktada ölçülmüB olan sapmalar kuyu
alt&ndan üstüne doLru ilave edilerek kuyunun toplam deformasyonu ekil IV.6’da gösterildiLi
Bekilde belirlenmektedir.
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ekil IV.5 - Ölçüm DerinliLine Ait Aç& ve Sapma Hesab&

ekil IV.6 - Toplam Kuyu Sapmas&n&n Belirlenmesi
nklinometre kuyular&n&n yerleBtirildiLi sondaj lokasyonlar&, yerleBtirilme ve okuma tarihleri
Çizelge IV.2’de verilmiBtir.

nklinometre ölçümlerinin sonuçlar& ve bunlarla ilgili

deLerlendirmeler Bölüm X.5 “Ambarl& Güneyi Heyelan&n&n KinematiLi” bölümünde
aktar&lmaktad&r.
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nklinometre No

INK – 1

INK – 2

INK – 3

INK – 4

INK – 5

INK –6

INK – 7

INK – 8

INK – 9

YerleBtirildiLi
Sondaj Kuyusu

SK-10

SK-18

SK-13

SK-7

SK-5

SK-16

SK-8

SK-22

SK-4

Derinlik (m)

25

21

23.5

36

27

25.5

32

21

33

31.01.2005

13.02.2005

17.02.2005

24.02.2005

25.02.2005

28.02.2005

02.03.2005

06.03.2005

07.03.2005

10.02.2005

22.02.2005

22.02.2005

01.03.2005

05.03.2005

05.03.2005

05.03.2005

10.03.2005

10.03.2005

1. Okuma Tarihi

13.02.2005

25.02.2005

25.02.2005

05.03.2005

10.03.2005

10.03.2005

10.03.2005

15.03.2005

17.03.2005

2. Okuma Tarihi

15.02.2005

01.03.2005

01.03.2005

10.03.2005

15.03.2005

15.03.2005

15.03.2005

20.03.2005

20.03.2005

3. Okuma Tarihi

17.02.2005

05.03.2005

05.03.2005

15.03.2005

17.03.2005

20.03.2005

17.03.2005

4. Okuma Tarihi

22.02.2005

10.03.2005

10.03.2005

17.03.2005

20.03.2005

5. Okuma Tarihi

25.02.2005

15.03.2005

15.03.2005

20.03.2005

6. Okuma Tarihi

01.03.2005

7. Okuma Tarihi

05.03.2005

8. Okuma Tarihi

10.03.2005

9. Okuma Tarihi

15.03.2005

10. Okuma
Tarihi

20.03.2005

YerleBtirilme
Tarihi
“0” Okumas&
Tarihi

20.03.2005

20.03.2005

Sahada gerçekleBtirilen tüm inklinometre okumalar&na ait sonuçlar Cilt – 3 / EK – 4’de
verilmektedir.
IV.2.5 Kuyu çi Kayma zlemeleri
nceleme alan&nda aç&lan üç araBt&rma sondaj&na inklinometrelerin saptayamad&L& daha
derinlerdeki olas& kayma düzlemlerinin saptanabilmesi için kayma izleme donan&m&
indirilmiBtir. AraBt&rma kuyusu 50 mm çap&nda PVC boru ile donat&lm&B, daha sonra bu
borular&n içersine 3 farkl& derinliLe 300 gr aL&rl&L&nda olan 30 mm çap&nda sarkaçlar
indirilmiBtir. Derinlikleri 60 m ve 80 m olan bu Sk-1, SK-2 ve SK-6 kuyular&na yüzeyden
itibaren 25’inci, 40’&nc& ve 50’inci metrelere, saLlam misineler ile indirilen sarkaçlar farkl&
zaman dilimlerinde yukar&ya çekilerek kuyu içersindeki PVC borunun nerede ezildiLi
saptanm&Bt&r.
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Bölüm V

LABORATUVAR DENEYLER
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V. BÖLÜM: LABORATUVAR DENEYLER
Proje

kapsam&nda

gerçekleBtirilen

araBt&rma

sondajlar&nda

laboratuar

deneylerinin

yap&labilmesi için farkl& derinliklerden ve farkl& litolojik özellikler arz eden tabakalardan
örselenmiB ve örselenmemiB zemin numuneleri al&nm&Bt&r. Toplam 288 adet örselenmiB zemin
numunesi, 11 adet de örselenmemiB zemin numunesi al&nm&Bt&r. Ayr&ca sondajlarda sürekli
karot al&m&yla ilerlendiLinden, karot numunelerin ç&kart&lmas&n&n hemen ard&ndan uygun
yöntemle muhafaza edilmek suretiyle de laboratuar örnekleri haz&rlanabilmiBtir. Bu
numuneler üzerinde gerçekleBtirilen deneyler s&n&fland&rma deneyleri ve mukavemet deneyleri
olarak iki ana grup alt&nda toplanm&Bt&r. ABaL&da bu gruplar alt&nda projenin amac&na yönelik
olarak belirlenmiB olan deneyler aktar&lmaktad&r.
V.1. Zemin S;n;flama Deneyleri
Sahadaki hakim zeminlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, s&n&fland&r&lmas& ve baz& analiz
ve deLerlendirmelerde dolayl& olarak kullan&lmas& amac&yla zemin klasifikasyon deneyleri
yap&lm&Bt&r. Bu deneyler büyük oranda örselenmiB örnekler üzerinde gerçekleBtirilmiBtir.
Yap&lan deneyler granülometrik analizler, hidrometre deneyleri, k&vam limiti deneyleri, tabi
birim hacim aL&rl&k tayini ve su muhtevas& tayini olarak s&ralanabilir.
Bu deneyler ulusal ve uluslar aras& standartlara uygun olarak gerçekleBtirilmiBtir. ABaL&da
ilgili deneyler için geçerli olan standartlar verilmektedir.
Deney Türü
K&vam Limiti Deneyleri (Atterberg Limitleri)

lgili Standart
TS 1900, ASTM D-4318

Elek Analizi Deneyleri

TS 1900, ASTM D-422

Hidrometre Deneyleri

TS 1900, ASTM D-422

Su Muhtevas& Tayini

TS 1900

Uygulanan laboratuvar deney program& dahilinde toplam 29 adet elek analizi deneyi, 27 adet
hidrometre analizi, 24 adet k&vam limiti deneyi ve 21 adet su muhtevas& tayini yap&lm&Bt&r.
Yap&lan tüm bu deneylere ait laboratuvar deney föyleri Cilt – 3 / EK – 5’te verilmiBtir. Ayr&ca
deney sonuçlar& zemin s&n&flamas& ile bir arada Çizelge V.1’de aktar&lmaktad&r.
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Numune
Sondaj Numune

Çizelge V.1 – Zemin S&n&flama Deneyleri Sonuçlar&
Dane
K&vam
DaL&l&m&

Limitleri

Su muh.

Derinlik

+ #4

- #200

LL

PL

PI

Wn (%)

Zemin S&n&f&

No

No

(m)

%

%

%

%

%

SK-1

SPT5

7.50

0.00

77.80

51

14

37

38.2

CH - YaLl& K L ve
Az Kum

SK-1

SPT13

19.50

0.00

98.38

72

21

51

56.3

CH - YaLl& K L

SK-1

SPT15

22.50

33.16

36.38

16.2

-

SK-1

SPT17

25.50

18.36

21.63

SK-1

SPT22

33.00

2.38

86.42

SK-1

UD

34.50

SK-1

SPT24

36.00

SK-2

SPT5

SK-3

-

67

14

53

31.8

CH - YaLl& K L

50

18

32

23

CH - YaLl& K L

41

13

28

20.4

7.50

54

15

39

CL - DüBük
Plastisiteli K L
CH - YaLl& K L

UD

5.00

93

29

64

37

CH - YaLl& K L

SK-3

SPT7

9.00

67

16

51

SK-3

Karot

31.00

1.42

93.14

-

SK-5

SPT3

4.50

0.00

60.52

-

SK-5

Karot

38.50

SK-6

SPT4

6.00

0.26

85.06

SK-6

SPT9

13.50

58.66

15.34

SK-6

SPT12

21.00

0.00

15.66

NP NP NP

SK-6

SPT16

27.00

0.88

89.66

68

18

SK-6

UD

30.00

74

16

SK-7

S11-S12

21-22.5

0.00

21.20

SK-7

UD

30.50

38.04

47.90

SK-8

SPT6

9.00

SK-10

SPT3

4.50

2.06

80.38

-

SK-10

SPT4

6.00

0.36

85.52

-

SK-10

SPT8

12.00

58.16

26.24

-

SK-11

SPT6

9.00

0.00

90.96

45

14

31

31.6

CL - DüBük
Plastisiteli K L

SK-11

SPT9

13.50

0.00

90.62

63

16

47

33.3

CH - YaLl& K L

SK-11

SPT12

19.50

0.00

76.40

45

14

31

29.6

CL - DüBük
Plastisiteli K L ve
Az KUM
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45

CH - YaLl& K L

71

19

52

20

CH - YaLl& K L

51

21

30

28.3

CH - YaLl& K L ve
Az Kum

15.2

-

27.4

-

50

26

CH - YaLl& K L

59

31

CH - YaLl& K L
-

63

14

49

GC - Killi ÇAKIL

52

13
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CL - DüBük
Plastisiteli K L ve
Az KUM
CH - YaLl& K L ve
Az Kum

SK-12

SPT3

4.50

0.62

84.84

42

14

28

27.6

SK-12

SPT6

9.00

1.04

96.62

51

15

36

27.1

SK-12

SPT11

16.50

0.00

29.13

56

24

32

41.7

CH - YaLl& K L

SK-12

SPT14

21.00

0.00

28.08

72

19

53

26.2

CH - YaLl& K L

SK-13

SPT3

4.50

75

19

56

SK-14

SPT4-5

6-7.50

0.00

59.24

-

SK-14

SPT12

18.00

14.16

26.82

-

SK-15

SPT4

6.00

0.00

15.24

-

SK-16

SPT3

4.50

0.00

-

SK-16

SPT6-7

9-10.5

0.00

-

SK-19

UD

15.00

82

32

50

CH - YaLl& K L

34

CH - YaLl& K L

V.2. Mukavemet Deneyleri
AL&rl&kl& olarak sahada gerçekleBtirilen sondajlar esnas&nda al&nm&B örselenmemiB zemin
örnekleri üzerinde ve 1 adet de sondaj s&ras&nda h&zl& Bekilde muhafaza edilmiB karot numune
üzerinde baz& mukavemet deneyleri yap&lm&Bt&r. Bu deneyler ulusal ve uluslar aras&
standartlara uygun olarak gerçekleBtirilmiBtir. ABaL&da ilgili deneyler için geçerli olan
standartlar da verilmektedir.
Deney Türü
Tabii Birim Hacim AL&rl&k
Serbest Bas&nç Deneyi
Konsolidasyonsuz – Drenajs&z Üç Eksenli
Bas&nç Deneyi (UU)
Konsolidasyonlu – Drenajs&z Üç Eksenli
Bas&nç Deneyi (CIU)
Rezidüel Kesme Kutusu Deneyi

lgili Standart
TS 1900, ASTM D-2167
TS 1900, ASTM D-155
TS 1900, ASTM D-2850
TS 1900, ASTM D-2850
TS 1900, ASTM D-3080

Bu mukavemet deneyleri ile, sahada gözlemsel ve ölçümsel çal&Bmalar ile irdelenen heyelan
mekanizmas&n&n daha detayl& olarak anlaB&labilmesi ve heyelan koBullar& alt&nda zemin
tabakalar&n&n davran&Blar&n&n tespitine &B&k tutulmas& amaçlanm&Bt&r. Bu bak&mdan söz konusu
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numuneler üzerinde gerçekleBtirilen laboratuar deneyleri de, belirtilen amaç doLrultusunda
programlanm&B ve yürütülmüBtür. Bu tip bir çal&Bmada ve bu özellikteki jeolojik koBullarda
saLl&kl& deLerlendirmeler yap&labilmesi aç&s&nda en etkili deneyler rezidüel mukavemet
parametrelerinin belirlenebildiLi deneyler olmaktad&r. Bu amaçla farkl& derinliklerden ve
litolojik birimlerden al&nm&B örnekler üzerinde 5 adet rezidüel kesme kutusu deneyi
gerçekleBtirilmiBtir. Bunun yan& s&ra 2 adet konsolidasyonlu drenajs&z üç eksenli bas&nç
deneyi, 1 adet konsolidasyonsuz drenajs&z üç eksenli bas&nç deneyi, 3 adet tek eksenli bas&nç
deneyi ve 4 adet tabii birim hacim aL&rl&k deneyi gerçekleBtirilmiBtir. Tüm bu deneylerin
sonuçlar& Çizelge V.2, Çizelge V.3, Çizelge V.4 ve Çizelge V.5’te aktar&lmaktad&r. Ayr&ca
deneylere ait laboratuar deney föyleri EK-6’da verilmektedir.
Çizelge V.2 – Kesme Kutusu Deneyi Sonuçlar&
Sondaj

Derinlik

lk Kesme Sonuçlar&

No

(m)

c (kPa)

SK-1

36.50

18

26

0

18

SK-3

5.00

75

15

0

11

SK-5

38.50

104

11

0

13

SK-6

30.00

57

10

28

5

SK-19

15.00

78

24

5

16

(°)

Rezidüel DeLerler
cr (kPa)

r

(°)

Çizelge V.3 – Üç Eksenli Bas&nç Deneyi (CIU) Sonuçlar&
Sondaj

Derinlik

Toplam Parametreler

Efektif Parametreler

No

(m)

c (kPa)

c’ (kPa)

’ (°)

SK-1

36.50

48

19

31

31

SK-6

30.00

27

10

33

13

(°)

Çizelge V.4 – Serbest Bas&nç Deneyi Sonuçlar& ve Tabii Birim Hacim AL&rl&klar
Sondaj

Derinlik

Tabii Birim Hacim

Toplam Parametreler

No

(m)

AL&rl&k ( n kN/m³)

qu (kPa)

qc (kPa)

SK-8

22.50

18.54

267

134

SK-14

27.80

19.34

694

347

SK-19

9.00

17.32

134

67
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Çizelge V.5 – Üç Eksenli Bas&nç Deneyi (UU) Sonuçlar& ve Tabii Birim Hacim AL&rl&k
Sondaj

Derinlik

Tabii Birim Hacim AL&rl&k

No

(m)

( n kN/m³)

c (kPa)

SK-5

7.50

17.40

60
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VI. BÖLÜM: ZEM N ve KAYA TÜRLER N N GEOTEKN K ÖZELL KLER
VI.I. Zemin Kesiti
nceleme alan&nda dört jeoloji birimine iliBkin tabakalardan oluBan bir istif yer almaktad&r. Bu
birimler mühendislik özellikleri birbirinden farkl& niteliktedir. Bu nedenle, bunlar&n sahan&n
deLiBik yerlerindeki konumlar& ve birbirleri ile iliBkileri, özellikle de yamaç durayl&l&L&
aç&s&ndan önem taB&maktad&r. Hele, sahan&n birkaç aBamada heyelanlanm&B ve istifin
bloklanm&B olduLu göz önüne al&nd&L&nda sahan&n deLiBik yerlerinde zemin kesitinin deLiBik
olduLu anlaB&lmaktad&r.
Bu durum göz önüne al&narak sahadaki deLiBkenlikleri ayd&nlatabilmek için bir dizi zemin
kesiti haz&rlanm&Bt&r (EK.III). Bu kesitler heyelanlanman&n etkisini ayd&nlatma umudu ile
kabaca Kuzey-Güney doLrultusunda (A-H kesitleri) ve litoloji deLiBimlerini ortaya koyabilme
umudu ile de kabaca DoLu-Bat& doLrultusunda (I-L kesitleri) haz&rlanm&Bt&r. Kesitlerin
haz&rlanmas&nda yüzey gözlemlerinden, sondaj kuyular&nda kay&t edilen kesitlerden, jeofizik
elektriksel özdirenç ölçülerinden (özdirençleri birbirinden oldukça farkl& olan bu tabakalar&n
ay&rt edilmesinde oldukça yararl& olmuBtur) ve sismik yans&ma profillerindeki yans&ma
yüzeylerinden (özellikle Gürp&nar Kili üst yüzeyini gösterdiLi anlaB&lan ilk yans&ma yüzeyi bu
birimin derinliLini ve eski heyelan bloklar&n&n s&n&rlar&n&n tan&nmas&nda yol gösterici
olmuBtur) yararlan&lm&Bt&r.
Bozulmam&B zemin kesitinde,
•

Üstte kal&nl&L& 0-10,00 m aras&nda deLiBen Bak&rköy KireçtaB& Birimi’nin
kireçtaB&-marn-kil ardalanmas&;

•

Alt&nda kal&nl&L& 10,00-25,00 m aras&nda deLiBebilen Güngören Kili;

•

Alt&nda kal&nl&L& 6-15 m aras&nda deLiBen ÇukurçeBme Kumu;

•
Tabanda ise kal&nl&L& 40 m’den çok fazla olan Gürp&nar Kili
yer almaktad&r.
Kesitlerde de görülebileceLi gibi, Bak&rköy KireçtaB& ile, sahan&n yaln&zca kuzeyindeki yüksek
platformda (yerinde olarak) ve güneydeki k&y& kuBaL&nda (eski heyelanlarla aktar lm "
durumda) karB&laB&lmaktad&r. Kal&nl&L& B’dan D’ya doLru azalmaktad&r. Üst düzeylerinde
k&rm&z&ms& renkli ve kireçtaB& parçalar& kapsayan demir oksitli kireçli lateritik sert kil
düzeyleri içermekte; kimi yerde, orta kal&n tabakal&, sert kireçtaBlar& ile aralar&ndaki plastik,
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çok kat&, yeBil kil ara tabakalar&n&n ardalanmas&ndan oluBmakta; çoLu yerde de, yumuBak
tebeBirsi kireçli marn ve kireçli kil ardalanmas&ndan oluBtuLu görülmektedir.
Güngören Kili Birimi ile sahan&n her yerinde karB&laB&lmaktad&r. Gri-yeBil-kahve renkli, kireç
topakl&, siltli, yer yer kumlu, çok kat&-sert k&vaml& bir kil niteliLindedir. KireçtaB& ve marn
tabakalar& ile olduLu gibi ince kum tabakalar& ile de ardalanabilmektedir. Kal&nl&L& sahan&n
orta kesimlerinde fazla ve güneydoLu kesimde kum tabakalar& ile ardalan&r durumdad&r.
ÇukurçeBme Kumu genellikle dikçe yamaçlar&n alt kesimlerinde; ya da, sahadaki farkl&
basamaklarda eski heyelanlarla yinelenerek yer almaktad&r. Genellikle bej renkli, ince-orta,
uniform, s&k&-çok s&k& yerleBmiB bir kum niteliLindedir. Çak&l kapsam& az görünmektedir.
Ayr&ca, haz&rlanan kesitlerden de seçilebileceLi gibi, sahan&n deLiBik yerlerinde Güngören Kili
ile yanal olarak yer deLiBtirmekte ve yer yer de bununla ardalanmaktad&r. Kum katman&n&n
kuzeydoLuda daha kal&n ve güneydoLu kesimde de Güngören Kili ile ardalan&r durumda oluBu
dikkati çekmektedir.
Gürp&nar Formasyonu tabakalar& yaln&zca en doLuda Ambarl& Deresi vadisinin taban&nda
doLrudan yüzeylemektedir. Ancak, bu birimin yap&lan sondajlar&n çoLunda, öteki birimlerin
alt&nda ve en çok 35-40 m derinliklerde yer ald&L& belirlenmiBtir. Birim, alacal& renkli, fisürlü,
aB&r& konsolide, karbonat topakl& bir kil niteliLindedir. Aras&ndaki tüf tabakas& da, genellikle
cams&zlanarak bentonitik bir kile dönüBmüB olsa da baz& sondajlarda tan&nabilmiBtir.
VI.2. Geoteknik Parametreler
nceleme alan&nda yap&lan sondajlar s&ras&nda bir dizi örselenmiB ve örselenmemiB örnek
al&narak sonuçlar& V. Bölüm’de sergilenen laboratuar deneyleri yap&lm&Bt&r.
Bu deney verileri aBaL&da farkl& birimler için ayr& ayr& iBlenmekte ve her bir birimin genel
geoteknik parametrelerinin deLiBimi sergilenmektedir.
Bak&rköy KireçtaB& Birimi’nin aras&ndaki kil tabakalar&ndan al&nm&B 2 örselenmiB zemin
örneLinde yap&lan deneyler sonunda,
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Su çeriLi,

wn=%38,2

Likit Limit’i,

wL=%51

Plastik Limit’i,

wP=%14

Plastisite ndisi,

PI=%37

Çak&l Boyu Dane Oran&,

+#4=%0-2

nce Dane Oran&,

-#200=%78-80

aras&nda bulunmuBtur. Gerecin CH niteliLinde olduLu anlaB&lmaktad&r.
Güngören Birimi’nin killerinden al&nm&B olan 13 örselenmiB ve 3 örselenmemiB zemin
örneLinde yap&lm&B olan deneyler sonunda,
Su çeriLi,

wn=%20,0-56,3 (en s&k %35)

Likit Limit’i,

wL=%42-93

Plastik Limit’i,

wP=%13-32

Plastisite ndisi,

PI=%28-64

Çak&l Boyu Dane Oran&,

+#4=%0-1,0

nce Dane Oran&,

-#200=%60,5-98,4

aras&nda bulunmuBtur. Gerecin CH niteliLinde olduLu ( ekil.VI-1) anlaB&lmaktad&r.
Bu birime iliBkin örneklerde yap&lan Üç Eksenli Bas&nç (UU), Kesme Kutusu ve Serbest
Bas&nç Deneyleri ile bulunan mekanik dayan&m parametreleri,
Efektif
cu
60 kPa

Rezidüel
øu
26°

Toplam

cr

ør

an

0-28 kPa

5-16°

17,4 kN/m3

qu

qc

134 kPa

67 kPa

olarak bulunmuBtur.
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ekil VI.1 – nce Daneli Örneklerin Plastisite Kart&
ÇukurçeBme Kumu Birimi’den al&nm&B 11 örselenmiB zemin örneLinde yap&lan deneyler
sonunda,
Su çeriLi,

wn=%16,2-26,2

Çak&l Boyu Dane Oran&,

+#4=%0-58,66

nce Dane Oran&,

-#200=%15,34-59,24

aras&nda bulunmuBtur. Gerecin SP-GP niteliLinde olduLu ( ekil.VI-2) anlaB&lmaktad&r.
Kum
100

B
ç
g
grp
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20

10
Ýnce Dane

ekil VI.2 – ÇeBitli Birimlerin Dane Boyu DaL&l&m&
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Gürp&nar Formasyonu killerinden al&nm&B olan 3 örselenmiB ve 7 örselenmemiB zemin
örneLinde yap&lm&B olan deneyler sonunda,
Su çeriLi,

wn=%20,4-31,8

Likit Limit’i,

wL=%41-74

Plastik Limit’i,

wP=%13-18

Plastisite ndisi,

PI=%28-59

Çak&l Boyu Dane Oran&,

+#4=%0-2,38

nce Dane Oran&,

-#200=%86,42-93,14

aras&nda bulunmuBtur. Gerecin CH ( ekil.VI-1) niteliLinde olduLu anlaB&lmaktad&r.
Bu birime iliBkin örneklerde yap&lan Üç Eksenli Bas&nç (CIU) ve Kesme Kutusu Deneyleri ile
bulunan mekanik dayan&m parametreleri,
Efektif

Rezidüel

c’

ø’(°)

cr

ør(°)

31-33 kPa

13-31

0 kPa

10-18

Toplam
an
18,5-19,3 kN/m³

qu

qc

267-694 kPa 134-347 kPa

bulunmuBtur.
Bu veriler IX. Bölüm’de yeniden irdelenmekte ve iBlenerek deLerlendirilmelerde kullan&lacak
temsil edici parametreler seçilmektedir.
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Bölüm VII

SU DURUMU
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VII. BÖLÜM: SU DURUMU
VII.1. Su Noktalar;
nceleme çal&Bmas& s&ras&nda sahadaki su noktalar& da saptanmaya çal&B&lm&Bt&r. nceleme
alan&nda yeralt&suyu dolaB&m&n& belirleyen en önemli etkenlerden biri deniz k&y&s&d&r. Buras&
bir boBalma s&n&r& niteliLindedir ve sahadaki yeralt&suyu düzeylerinin oluBmas&nda etkilidir.
nceleme alan&nda incelenen jeoloji birimlerinden ikisi geçirimli ve ikisi de geçirimsizdir. Bu
aç&dan yaklaB&ld&L&nda,
•

Bak&rköy KireçtaB&’n&n özellikle sertçe kireçtaB& tabakalar&n&n çatlaklar& boyunca
ikincil bir geçirimliliLinin,

•

ÇukurçeBme Kumu’nun da gözeneklerine baLl& matriks türü bir geçirimliliLinin

olduLu ve
•

Güngören ve Gürp&nar Killeri’nin ise geçirimsiz olduLu söylenebilir.

Bu birimler geçirimli ve geçirimsiz olmak üzere yinelenmektedir. Bu durum, yeralt&suyu
beslenmesi, dolaB&m& ve boBalmas&n& da etkilemektedir. GeçmiBte, yap&lanma yayg&nlaBmadan
önce Bak&rköy KireçtaB& biriminin alt&ndaki Güngören Killeri ile dokanaL&ndan baz& su
kaynaklar&n&n boBald&L& kuBkusuzdur.

imdi, inceleme alan&n&n kuzey kesimindeki yüksek

platformu kaplayan konut yap&lanmas& sonunda bir yandan yeralt&suyunun beslenmesi
k&s&tlanm&Bken; bir yandan da, aç&lm&B olan kuyularla çekilen sular kireçtaB& akiferindeki su
düzeylerinin düBmesine neden olmuBtur.

imdi, Bak&rköy KireçtaB&n&n alt dokanaL&nda

yüzeyden boBalan bir yeralt&suyu görülememektedir.
ÇukurçeBme Kumu da daha çok yamaçlarda yüzeylemektedir. Bir yandan yüzeylediLi
yerlerde yüzeyden süzülme ile ve bir yandan da Güngören Killeri’nden zay&f bir s&zma ile
beslenmekte;

buna

karB&l&k,

yüzeylemekte

olduLu

dik

yamaçlardan

kolayl&kla

boBalabilmektedir. Yamaç eLimleri ve yüzeyleme konumu bu tabakan&n içindeki
yeralt&suyunun düzeyini belirlemektedir.
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VII.2. YAS Düzeyi ve Hidrolik EDim
Bak&rköy KireçtaB& biriminin yay&ld&L& yerlerde yeralt&suyu düzeyi derindedir ( ekil.VII-1).
Bu derinlik 10,00 m’ye kadar varabilmektedir. ÇukurçeBme Kumu’nun yüzeylediLi
bölgelerde yeralt&suyu düzeyi hep derindedir. YASD derinliLi (üstlerinde geçirimsiz
Güngören Kili örtüsünün olduLu bir çok yerde bile) 14,00-25,90 m aras&nda deLiBmektedir.
Güngören Kili’nin yüzeylediLi alanlarda yeralt&suyu düzeyi daha s&Ldad&r: 2,00-6,00 m
aras&nda. Ana Heyelan kütlesi üzerinde genellikle Güngören Killeri yüzeylemektedir ve
buralardaki yeralt&suyu düzeyleri de 1,60-7,10 m aras&nda deLiBmektedir.
VII.3. çme ve Kullanma Suyu Altyap;s;
nceleme alan&nda SK ’ye ait içme suyu ve at&ksu hatlar& bulunmaktad&r. Bunlar&n saha
üzerindeki yerleBimleri Bölüm X.2’de verilen

ekil X.1’de (Altyap&lar ve Yap& Temeli

Gruplamas&) içinde gösterilmektedir.
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AVCILAR-AMBARLI MAHALLES GÜNEY
DURAYLILIK ETÜDÜ
04C175

59

03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

VIII. BÖLÜM: JEOF Z K NCELEMELER
Bu bölümde çal&Bma kapsam&nda uygulanan jeofizik yöntemler aç&klanm&Bt&r. Heyelanl& alan
içerisinde elektrik özdirenç (rezistivite), sismik yans&ma ve k&r&lma mikrotremör (ReMi)
ölçülerinden oluBan jeofizik çal&Bmalar yürütülmüBtür. Çal&Bma boyunca deLiBik uzunluklu 7
hat boyunca sismik yans&ma, 20 adet elektrik özdirenç ve 1 serim k&r&lma mikrotremör
ölçümü gerçekleBtirilmiBtir. Jeofizik ölçülerinin konumlar& ekte sunulan haritalar üzerinde
gösterilmiBtir. Jeofizik ölçüm konum, uzunluk ve veri toplama biçimlerine BB Zemin ve
Deprem nceleme MüdürlüLü elemanlar& ile ortaklaBa al&nan kararlar neticesinde var&lm&Bt&r.
Bu bölümde jeofizik ölçüler ve bunlar&n korelasyonundan oluBturulmuB jeofizik kesitler
verilmiBtir. Jeofizik ölçüler ile diLer tüm verilerin bir bütün halinde heyelana yönelik
unsurlar&n irdelendiLi deLerlendirmeler ayr&nt&l& olarak Bölüm IV ‘da aç&klanm&Bt&r.
Arazide al&nan elektrik özdirenç ölçüleri Cilt – 3 / EK – 6’da tablolar halinde sunulmuBtur.
Sismik çal&Bmalar ise say&sal formatta ayr&ca sunulmuBtur.
VIII.1. Özdirenç Verileri ve Kesitleri
nceleme alan&nda 20 noktada elektrik özdirenç açma (rezistivite) ölçüleri al&nm&Bt&r. Yöntem
ve uygulama düzeneLi aBaL&da aç&klanm&Bt&r. Uygulamada akü beslemeli alternatif ak&m ile
çal&Ban özdirenç ölçüm düzeneLi kullan&lm&Bt&r.
VIII.1.1. Özdirenç Yöntemi
Bir malzemenin elektrik özdirenci (rezistivitesi) genelde Ohm Kanunu ile iliBkilidir. Genel
olarak tüm özdirenç tekniklerinde görünür özdirenç ölçülmektedir. Malzemelerin elektrik
özdirençleri onlar&n bileBimlerine, dokular&na ve içerdikleri ak&Bkana baLl& olarak
deLiBmektedir. Bu nedenle yeralt& katmanlar&n&n belirlenmesinde s&kl&kla kullan&lan bir
yöntemdir. Görünür özdirenç deLeri saptanmas&nda aBaL&daki genel baL&nt& kullan&l&r.

a

= K

V/I

ifadesinde;
a

: görünür özdirenç (

AVCILAR-AMBARLI MAHALLES GÜNEY
DURAYLILIK ETÜDÜ
04C175

m, ohmm)

60

03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

V : gerilim fark& (mV)
I

: ak&m

(mA)

K : dizilim katsay&s&
Pratikte iki elektrot aras&na ak&m uygulanarak diLer iki elektrot aras&ndaki gerilim fark&
ölçülmektedir.

Özdirenç

ölçümlerini

uygulamak

için

çeBitli

elektrot

düzenekleri

kullan&lmaktad&r. Bu çal&Bmada, gerilim elektrotlar& aras&ndaki uzakl&L&n ak&m elektrotlar&
aç&kl&L&na göre çok küçük al&nd&L& Schlumberger elektrot dizilimi kullan&lm&Bt&r. ekil VIII.1
'de Schlumberger elektrot dizilim düzeneLi görülmektedir. Özdirenç açma ölçümlerinde
elektrot diziliminin merkezi sabit tutularak elektrot aral&klar& ad&m ad&m artt&r&lmaktad&r. Buna
özdirenç açma (sondaj&) ad& verilmektedir. Elektrot aral&L& geniBledikçe ak&m&n nüfuz derinliLi
artt&L&ndan, bu yolla derinliLin fonksiyonu olarak özdirenç deLiBimi incelenmektedir.
Özdirenç verilerinin deLerlendirilmesi iki ad&mda gerçekleBtirilmiBtir. Tüm dünyada yayg&n
olarak kullan&lan en genel yöntem olan birinci ad&m, doLrudan deLerlendirme ad&n&
almaktad&r. Bu yöntem çeBitli katman kal&nl&L& ve özdirenç oranlar& için hesaplanm&B abak
eLrilere dayanmaktad&r.
DoLrudan deLerlendirmeden elde edilen sonuçlar&n ayr&nt&land&r&lmas& için, ikinci ad&mda,
bilgisayar modellemesi yap&lm&Bt&r. Bu ad&mda, çok katmanl& yar&-sonsuz bir ortam için
görünür özdirenç deLerleri hesaplanmaktad&r. DoLrudan deLerlendirmeden elde edilen
sonuçlar baBlang&ç modeli olarak al&narak, bilgisayar yaz&l&m& çeBitli elektrot aral&klar& için
kuramsal görünür özdirenç deLerleri hesaplanmaktad&r. BaBlang&ç modeli, kuramsal eLri ile
gözlemsel eLri aras&nda iyi bir uyum elde edilinceye kadar düzeltilmektedir.
Arazi verileri, bilgisayar modellemeleri ve ölçü karneleri Cilt – 3 / EK – 6’da sunulmuBtur.
Özdirenç ölçülerinde yap&lan toplam elektrot aç&l&mlar& 110 - 360 m aral&L&ndad&r.
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C1, C2 : Ak m Elektrotlar
P1, P2 : Potansiyel Elektrotlar

2r : Ak m elektrotlar aras uzakl
b : Potansiyel Elektrotlar aras uzakl

ekil VIII.1 – Schlumberger Elektrot Dizilimi
VIII.1.2. Özdirenç Kesitleri
Yap&lan çal&Bmalar&n deLerlendirilmesinden çizilen özdirenç kesitleri s&ras&yla ekil VIII.2,
VIII.3, VIII.4 ve VIII.5 ‘de verilmiBtir. Kesitler incelendiLinde, genel karakteristlik olarak
peBi s&ra gelen ölçülerin dahi birbiriyle benzer neticeler taB&mad&L& görülmektedir. Genelde
özdirençler Kuzey - Güneye oranla, DoLu - Bat& yönünde birbirlerine daha çok
benzemektedir. Tüm bu sonuçlar ve kesitler bize ortam&n karmaB&k bir yap&ya sahip olduLunu
ve geçmiB dönemlerde çeBitli hareketlere maruz kald&L&n& iBaret etmektedir.
En üstteki bitkisel topraLa karB&l&k gelen özdirenç deLerleri bir kenara b&rak&ld&L&nda, daha
derinlerde 1 – 8

m mertebelerinde gözlenen özdirenç deLerleri genel itibari ile düBüktür. Bu

düBük deLerler killi, siltli birimleri iBaret etmektedir. Baz& kesimlerde 10 – 40

m

mertebelerinde elde edilen nispeten yüksek özdirençler o kesimde bulunan kum ve çak&ll&
seviyeler gibi iri daneli kesimlere ve kimi yerde de kireçtaB& bloklar&na karB&l&k gelmektedir.
Kesitler incelendiLinde özdirenç deLerlerinin özellikle formasyon s&n&rlar& ile iyi bir uyum
içinde olduklar& görülmektedir.
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KES T I
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Özdirenç deLerlendirmeleri kullan&larak haz&rlanan 1/2000 ölçekli kat haritalar& Cilt – 2 / EK
– IV’de sunulmuBtur. Söz konusu ekte gerçek özdirenç deLerlerinin +5, 0, -5, -10 ve -15 m
kotlar&ndaki deLiBimleri gösterilmiBtir.
VIII.2. Sismik K;r;lma Veri ve Kesitleri
Proje baBlang&c&nda inceleme alan&nda sismik k&r&lma ölçülerinin yap&lmas& öngörülmüBtür.
Bununla beraber alanda yap&lan deneme çal&Bmalar&, çok yak&ndaki ve proje alan& içerisindeki
önceki çal&Bmalar, mevcut trafik ve endüstriyel gürültünün olumsuz etkileri gözönüne
al&nd&L&nda, sismik k&r&lma çal&Bmalar&n&n heyelana yönelik arzu edilen düzeyde bilgi
aktar&m&n& saLlayamayacaL& anlaB&lm&Bt&r. Bu nedenle BB Zemin Ve Deprem nceleme
MüdürlüLü ile al&nan ortaklaBa kararla sismik k&r&lma ölçümleri uygulanmam&Bt&r.
Öte yandan S-dalga h&z& belirlemesi için proje keBifinde olmamakla birlikte bedelsiz olarak
k&r&lma mikrotremörü (ReMi) uygulamas& yap&lm&Bt&r. Ayr&ca, önceki çal&Bmam&zdaki (Belirti
A. ., 2001) sismik h&zlara burada deLinilmiBtir.
Ana blok olarak nitelendirilen alanda sismik h&zlar&n daL&l&m& ortalama olarak 4 m derinliLe
kadar P (boyuna) dalgas& 365 m/s, S (enine-kayma) dalgas& 180 m/s h&z& ile temsil
edilmektedir. Bu derinlikten sonra P dalgas& 1020 m/s, S dalgas& 220 m/s mertebesindedir.
DiLer taraftan inceleme alan&n&n kuzeyine gidildiLinde Bak&rköy Formasyonu içerisinde ilk
seviye için P dalga h&z&n&n 380 m/s, S dalga h&z&n&n 190 m/s; ikinci seviye P dalga h&z&n&n
1140 m/s, S dalga h&z&n&n 270 m/s gibi yüksek deLerlerle temsil edildiLi görülmektedir.
VIII.3. Sismik Yans;ma Veri ve Kesitleri
Sismik yöntemler özellikle yans&ma yöntemi yanal ve düBey yöndeki ayr&ml&l&L&n&n yüksek
olmas&ndan dolay& yeralt&n&n jeolojik yap&s&n&n araBt&r&lmas&nda kullan&lan en etkin
yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle petrol aramalar&nda kullan&lmakla beraber mühendislik
jeofiziLi çal&Bmalar&nda da güçlü bir yöntemi oluBturmaktad&r. Sismik k&r&lma yöntemi uzun
y&llardan bu yana temel kayaya olan derinliLin bulunmas&nda kullan&lmaktad&r. Sismik
yans&ma yönteminde arayüzey h&zlar&n&n belirlenmesi çok önemlidir ve yans&ma yöntemiyle
bunu belirlemek kolay deLildir. Sismik k&r&lma yöntemiyle arayüzeylerin genel topoLrafyas&
ç&kart&ld&L& gibi tabaka kal&nl&klar& ve sismik h&zlar&n bulunmas& mümkündür (Kearey ve
Brooks, 1984 ; Griffiths ve King, 1981). Sismik k&r&lma yönteminde arazide kay&tlar&n
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al&nmas& kolay ve verilerin toplanmas& k&sa sürede saLlanmakla beraber inilen derinlik Hat
boyuyla orant&l&d&r. Hat boyu derinliLin en az dört misli olmal&d&r. Bu uygulamada zorluklar
doLurmaktad&r. Ölçüm sahas&n&n müsait olmamas& ve uzak aç&l&mlar için kuvvetli enerji
kaynaL&n&n gerekmesi nedeniyle derin yap&lar&n araBt&r&lmas&nda kullan&m güçlüLü
doLurmaktad&r. Yans&ma yönteminde böyle bir sorun olmad&L&ndan k&sa bir aç&l&mla
mühendislik amaçl& çal&Bmalar için istenilen derinliklerden bilgi al&nabilir.
Çal&Bma sahas& Avc&lar, Ambarl& Mahallesi Güneyi, Balaban Mevkii Heyelan Sahas&d&r.
Çal&Bman&n amac&

belirtilen bölgedeki toprak kaymas&n& oluBturan kayma yüzeyinin

araBt&r&lmas&d&r. Sahada heyelan sorununu çözmek için yap&lan diLer mekanik sondaj, jeolojik
ve jeoteknik çal&Bmalara yard&mc& olmak amac&yla bu çal&Bma planlanm&Bt&r. Yüzeyden
itibaren 50-60 m derinliklere kadar olan jeolojik yap&n&n araBt&r&lmas& ve kayma yüzeyinin
lokasyonlar&n&n belirlenmesine çal&B&lm&Bt&r. Çal&Bma sahas& s&n&rl& boyutlarda olduLu için
istenilen derinliklerden bilgi almak sismik k&r&lma mümkün olmad&L&ndan bu yöntemin
kullan&lmas& düBünülmüBtür.
Bu çal&Bmada 7 hat boyunca ölçüler al&nm&Bt&r. Ölçüler heyelan sahas&ndaki yans&ma
ölçülerinin al&nabileceLi her alanda al&nm&Bt&r. Jeofon aral&klar& 4 yerine 2 m seçilerek soruna
çözüm getirecek ölçülerin al&nmas& saLlanm&Bt&r. Hatlar&n toplan uzunluLu 800 m civar&nda
olmakla beraber al&nan ölçüm say&s& jeofon aral&klar&n&n 2 m seçilmesinden dolay& 1.5 km ‘lik
hatta eBdeLerdir. Ayr&ca iki hatta jeofon aral&klar& 1.5 m al&nm&Bt&r. Bu ölçümlere 2001 y&l&nda
Belirti A. . taraf&ndan yap&lan ve uzunluLu 215 m olan yans&ma kesitlerinde mevcut verilerle
birlikte deLerlendirilerek ilave edilmiBtir.
VIII.3.1 Sismik Yans;ma Ölçümleri
Çal&Bma sahas&nda farkl& konumlarda 7 adet sismik yans&ma hatt& al&nm&Bt&r. Hatlar&n
konumlar& eklerde verilmiBtir. Hatlar ölçüm için uygun ve soruna çözüm getirecek yerlerde
seçilmiBtir. Hat -1 ve Hat -2 birbirinin devam&d&r. Arada yol olduLundan iki ayr& hatt&n
oluBturulmas& söz konusu olmuBtur. Ayn& Bekil Hat -3 ve Hat -4 içinde söz konusu olmuBtur.
lk dört Hat denize dik olarak al&nm&Bt&r. Hat -5 ise yatayd&r ve Hat -2 ve Hat -3 ü
kesmektedir. Ayr&ca bu Hat, 2 ve 6 nolu sondaj kuyular&na yak&n geçecek Bekilde seçilmiBtir.
Hat -6 ise çal&Bma sahas&n&n doLusunda 2 nolu sondaj kuyusunu kesecek Bekilde denize dik
olarak al&nm&Bt&r. Hat -7 ise daha doLuda ve ana yolun alt&ndaki toprak top sahas&n&n deniz
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taraf&nda ve denize parallel olarak al&nm&Bt&r. Hatlar&n uzunluklar& arazi koBullar&na baLl&
olarak farkl& olmuBtur. Offset ve jeofon aral&klar& 8 ve 2 metredir. Baz& Hatlarda offset 6, 7.5
ve 10 m olmuBtur. Jeofon aral&L& iki k&sa Hatda 1.5 m al&nm&Bt&r.
VIII.3.2 Verilerin Toplanmas;
Jeofizik ölçümlerin al&nmas&nda 24 kanall& say&sal ABEM Terraloc Mk6 kay&tç& sistemi
kullan&lm&Bt&r. Kay&tç& 12 Voltluk harici bir araba aküsü ile beslenmektedir. Kay&t uzunluLu
ve örnekleme aral&L& deLiBkendir. Örnekleme aral&L&na baLl& olarak bir kay&ttan elde edilen
örnek say&s& kay&t uzunluLu ile s&n&rl&d&r. Örnekleme aral&L& 25 mikrosaniye ile 2 milisaniye
aras&ndad&r. Veriler 16 bitlik Analog Say&sal dönüBtürücü ile say&sallaBt&r&lmaktad&r.
Say&sallaBt&r&lan veriler SEG-2 format&nda bir dosyaya yaz&l&r. Ölçüm s&ras&nda elde edilen
kay&tlar aletin ekran&nda görüntülenir. Bu Bekilde kayd&n kontrolu yap&lm&B olur. Mevcut olan
bir ana menü ile elde edilen ilk verilerle ilgili bir ön deLerlendirme yap&labilir. lk geliBlerin
okunmas&, h&z hesab&, frekans spektrumu, süzgeçleme, sinyallerin kuvvetlendirilmesi ve
yans&ma yöntemi için gerekli olan jeofon aral&klar& ve offset mesafesi iBlemi belirlenebilir.
ki tak&m jeofon kablosu bulunmaktad&r. Her bir kabloya 12 jeofon baLlanabilir. Kullan&lan
jeofonlar yere çak&labilen türde ve doLal frekanslar& 60 Hz dür. Yüksek doLal frekansl&
jeofonlar&n kullan&m& ile s&L derinliklerdeki yans&malar& görmek mümkündür. Bu jeofonlar&n
frekans tepkileri 400 Hz’e kadar düz gitmektedir. Yüksek frekansl& olaylar&n süzgeçlenmeden
kay&t edilmesi mümkündür.
Sismik k&r&lma ve yans&ma çal&Bmalar&nda çeBitli enerji kaynaklar& kullan&lmaktad&r.
Mühendislik amaçl& çal&Bmalarda genelllikle çekiç, balyoz, aL&rl&k düBürme, buffalo gun,
taB&nabilir vibratör ve dinamit kullan&lmaktad&r. Derin yap&lar&n araBt&r&lmas&nda kuvvetli bir
enerji kaynaL&na ihtiyaç vard&r. Dinamit bu aç&dan en iyi enerji kaynaL&d&r. Dinamit kaynak
uzun bürokratik iBlemler gerektirdiLinden uygulamada pek pratik deLildir. TaB&nmas& ve
patlatma müsadesinin al&nmas& oldukça zordur. Bu çal&Bmada kaynak olarak 8 kg aL&rl&L&ndaki
bir balyoz kullan&lm&Bt&r. Al&nan test kay&tlar& sonucu yeterli uzakl&La kadar enerjinin gittiLi
görülmüBtür. Yaln&z belirgin bir hava dalgas& yaratm&B ve kay&tlarda istenmeyen gürültüyü
oluBturmuBtur. Bu gürültü kay&t alma s&ras&nda vurma noktas&n&n önüne yal&t&c& bir engel
konularak belirgin bir Bekilde giderilmiBtir. Ayr&ca buffalo-gun ile de test ölçüleri al&nm&Bt&r.
Özel bir delici ile 1 – 1.5 m derinliLinde bir kuyu aç&lm&B ve bu kuyu içersinde 12 lik fiBek
AVCILAR-AMBARLI MAHALLES GÜNEY
DURAYLILIK ETÜDÜ
04C175

69

03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

patlat&lm&Bt&r. Elde edilen enerji balyoz taraf&ndan üretilenden daha iyi olmad&L&ndan
çal&Bmaya enerji kaynaL& olarak balyoz ile devam edilmiBtir.
Hat -1 ve Hat -4 denize dik ve Tesisler yolunun üstünde yer almaktad&r. Hat -2 ve -3 ise bu
hatlar&n yol alt&ndaki devamlar&d&r. DiLer hatlardan bir tanesi denize dik (Hat -6) ve iki tanesi
(Hat -5 ve Hat -7) denize parallel al&nm&Bt&r. Jeofon örneklemesinden kaynaklanabilecek
kirlenmeyi önlemek ve yans&ma sinyallerini izden ize izleyebilmek için jeofon aral&klar&
küçük seçilmiBtir.
Jeofon aral&klar&n&n 4 ve 7 nolu Hatlarda 1.5 m al&nmas& Hatlar&n boyunun k&sa olmas&d&r. Bu
Hatlarda yeterince katlamal& yans&ma alabilmek için bu aral&k seçilmiBtir. Serim say&s& artt&kça
Hat boyunca al&nacak katlamal& y&Lma noktas& artmaktad&r. Offset mesafesi sismik yans&ma
çal&Bmalar&nda önemli bir parametredir. Bu uzakl&k arazide jeofon aral&klar& ve istenilen
y&Lma say&s&da göz önüne al&narak seçilmelidir. Offset mesafesini belirleyen en önemli olay
yüzey dalgalar&d&r. Yans&ma sinyallerini görebilmek için optimum offset uzakl&L&n&n seçilmesi
yap&lan test çal&Bmalar& sonucunda belirlenmiBtir. Çal&Bman&n baB&nda offset mesafeleri 6, 8,
10, 12, 14 ve 16 m al&narak ölçüler al&nm&Bt&r. Bunlar içersinden en iyi sonucu 8 ve 10 metre
mesafelerdeki offset aral&L&nda al&nan ölçüler vermiBtir. lk iki Hattan sonra offset mesafesi 8
metre al&nm&Bt&r.
Çizelge VIII. 1 Balaban Mevkii Sismik Yans&ma Hatlar& Bilgisi
Hat No

UzunluLu(m)

Offset(m)

Jeofon Aral&L&(m)

Patlatma Aral&L&(m)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------1

74

10

2

2

2

156

10

2

2

3

126

8

2

2

4

65

6

1.5

1.5

5

214

8

2

2

6

128

8

2

2

7

83

7.5

1.5

1.5

BY

215

18

3

3
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Veriler katlamal& bir Bekilde al&nm&Bt&r. Bu çal&Bmada katlama say&s& 8 olacak Bekilde ölçüler
al&nm&Bt&r. Sismik kay&tlar&n örnekleme aral&L& 1 ve 2 nolu Hatlarda 0.25 mikrosaniye ve
diLer Hatlarda ise 0.5 mikrosaniyedir. Toplanan veriler kay&tç& aletinin hard diskinden dizüstü
bilgisayara taB&nm&B ve verilerin emniyeti saLlanm&Bt&r. Aletin hard diskinin kapasitesi yeterli
olmakla beraber verilerin ayr& bir ortamda saklanmas&n&n yarar& vard&r. Çal&Bma s&ras&nda
yüzey dalgalar&n& gidermek için gerekli önlemler al&nm&B ama yüksek genlikli yüzey
dalgalar&n& tam olarak gidermek mümkün olmam&Bt&r.
VIII.3.3. Sismik Yans;ma Verilerinin Analizi ve Yorumlanmas;
Toplanan iBlenmemiB yans&ma verileri yans&ma Hatlar&n alt&ndaki jeolojik yap&y& belirlemek
amac&yla analiz edilmiBtir. Bir yans&ma analiz yaz&l&m program& olan SEISTRIX 3 verilerin
analiz edilmesinde kullan&lm&Bt&r. Bu yaz&l&m program& PC bilgisayarlar& için geliBtirilmiBtir.
Mühendislik amaçl& bir çal&Bma için toplanan sismik yans&ma verilerinin analiz edilmesinde
yeterli bir yaz&l&m program&d&r. Kay&tç& aletin diskine yaz&lm&B bulunan veriler laboratuvarda
bilgisayar ortam&na aktar&larak aBaL&da verilen ak&B diyagram&na göre analiz edilmiBtir.
Herbir at&B noktas&na ait verilerin bir directory ye aktar&lmas&
Verilerin SG2 format&ndan SEGY format&na dönüBtürülmesi
zlerin düzeltilmesi. Gürültülü izlerin ve yak&n ofset yüksek genlikli kay&tlar&n silinmesi
Ortak orta noktaya göre verilerin düzenlenmesi
Datum statik düzeltmesinin yap&lmas&
Spektral analiz, verinin frekans içeriLi ve frekans süzgeçlenmesi.
Band geçiBli süzgeçleme ( 12 – 50 Hz )
Farkl& kazanç deLerleri ile izlerin balans&n&n saLlanmas&
lk geliBlerin mute edilmesi
Normal kayma zaman& düzeltmesinin yap&lmas&
AGC uygulamas& ( pencere boyu = 250 ms )
SeçilmiB ortak ofset verisinin h&z analizi
Ortak orta nokta y&Lma iBlemi
AGC uygulamas& ( pencere boyu = 150 ms )
S&f&r fazl& band geçiBli süzgeçleme (5 – 35 Hz)
zlerin ortalamalar&n& al&nmas& (5 izin ortalamas&)
Son sismik yans&ma y&Lma kesitinin oluBturulmas&
Sismik kesitlerin derinlik kesitine dönüBtürülmesi
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Hatlardaki topoLrafya baz& hatlarda deLiBken olduLundan sismek verilere topoLrafya
düzeltmesi uygulanm&Bt&r. Noktalar&n kotlar& rölatif olarak GPS kullan&larak al&nm&B ve ilk
noktan&n bulunduLu seviye indirgeme düzlemi olarak seçilmiBtir. Veriler y&Lmal& bir Bekilde
al&nm&Bt&r. Y&Lma iBlemi sonucu sinyal gürültü oran&n&n art&r&lmas& ve yans&ma yüzeylerinin
daha iyi belirlenmesi amaçlanm&Bt&r. Sismik h&zlar ortak offset verisine h&z analizi
uygulanarak elde edilmiBtir. Bu iBlem sonucu yans&ma hiperbollerini belirleme ve ara h&zlar&n
bulunmas& amaçlanmaktad&r. H&z spektrumu Hat üzerinde baz& seçilmiB noktalarda
hesaplanm&Bt&r.
Sismik yans&ma kesitlerinde belirgin bir Bekilde yüzey dalgalar& vard&r. Yüzey dalgalar&n&n
mevcudiyeti yans&ma kay&tlar&n&n yorumlanmas&n& güçleBtirir. Hatlarda uygun offset uzakl&L&
seçildiLinden yans&ma dalgalar&n&n yüzey dalgalar& taraf&ndan maskelenmesi önlenmiBtir.
Sismik yans&ma kesitlerinin iki yönlü gidiB geliB zaman&ndan derinlik kesitine dönüBtürülmesi
derinlikle h&z bilgisini gerektirir. Bunun için net ve belirgin yans&ma hiperbollerinden
yararlanmak gerekir. Yans&ma hiberbollerinden yap&lan h&z analizi ile ara h&zlar bulunarak
derinlik kesiti elde edilebilir. Yap&lan h&z analizleri sonucu iki farkl& h&z bulunmuBtur. Bu
h&zlar 800 ve 1400 m/s dir. DüBey gidiB geliB zamanl& sismik kesitler oluBturulmuB ve daha
sonra bu kesitler derinlik kesitlerine dönüBtürülmüBlerdir.
VIII.3.3.1 Sismik Yans&ma - 1 Hatt&
Bu hat heyelan sahas&n&n en alt&nda yer alan yerleBim alan&na yak&n ve yola dik olarak
al&nm&Bt&r. Bu hatta uygun offset aral&L& testi yap&lm&B ve buras& için en uygun deLerin 10 m
olduLuna karar verilmiBtir. Jeofon ve at&B noktalar& aras& 2 m dir. Her bir kay&ttaki yak&n ve
uzak offset deLerleri 10 ve 40 m dir. Her bir kay&t al&m&nda 16 jeofon taraf&ndan kay&tlar
al&nm&Bt&r. Bir serimden al&nan kay&t say&s& 9 dur. Kaynak noktas& ve jeofonlar ayn& yönde
kayd&r&lm&B (off-end push sistemi) ve 8 y&Lmal& yans&ma kay&tlar& al&nm&Bt&r ( ekil VIII.6). Bu
hattaki serim say&s& 2 ve al&nan kay&t say&s& ise 18 dir. Kay&tlar al&n&rken ayn& noktada iki defa
vurularak veriler y&L&lm&B ve belirli ölçüde sinyal gürültü oran& art&r&lm&Bt&r.
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ekil VIII. 7’de y&Lma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve derinlik kesitleri verilmiBtir.
Derinlik kesiti daha önce verilere uygulanan h&z analizi deLerleri sonucu elde edilen h&zlar
kullan&larak bulunmuBtur. Kullan&lan h&zlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu hat yoldan yukar&ya
doLru al&nm&Bt&r. Kesitler hatt&n 5 ve 54 metreleri aras&n& göstermektedir. Bu deLerler ilk ve
son ortak orta noktan&n lokasyonunu göstermektedir. Bu kesitlerde belirgin olarak görülen iki
seviye vard&r. lk seviye 20 m civar&nda ve ikinci seviye ise 50 ile 65 m aras&nda
deLiBmektedir. Üst seviye sondaj sonuçlar&yla karB&laBt&r&ld&L&nda Gürp&nar formasyonunun
üst yüzeyine tekabül etmektedir. Alttaki yans&t&c& yüzey ise Gürp&nar formasyonu içersindeki
tüflü seviyeyi temsil ediyor olabilir. Bu formasyon içersinde yüksek h&zl& tüflerin bulunduLu
bilinmektedir. Sismik kesitte birinci arayüzeyde 18 ile 25 m aras&nda bir süreksizlik
sözkonusudur. 37 ve 54 metreleri aras&nda ise iki arayüzey aras&nda bir seviye daha
görülmektedir. Burada ikinci arayüzeyde ikinci bir süreksizlik vard&r. Buras& bu bölgedeki taç
çizgisinin olduLu yere rastlamaktad&r.
VIII.3.3.2 Sismik Yans&ma - 2 Hatt&
Bu hat bir önceki hatt&n deniz taraf&ndan devam&d&r. Offset aral&L& 10 m ve Jeofon ile at&B
noktalar& aras& 2 m dir. Her bir kay&ttaki yak&n ve uzak offset deLerleri 10 ve 40 m dir. Her bir
kay&t al&m&nda 16 jeofon taraf&ndan kay&tlar al&nm&Bt&r. Bir serimden al&nan kay&t say&s& 9 dur.
Kaynak noktas& ve jeofonlar ayn& yönde kayd&r&lm&B (off-end push sistemi) ve 8 y&Lmal&
yans&ma kay&tlar& al&nm&Bt&r. Bu hattaki serim say&s& 7 ve al&nan kay&t say&s& ise 63 dür.
stasyon say&s& ise 79 dur. Kay&tlar al&n&rken ayn& noktada iki defa vurularak veriler y&L&lm&B
ve belirli ölçüde sinyal gürültü oran& art&r&lm&Bt&r. Hatt&n uzunluLu 156 m olup ilk ve son orta
ortak noktalar 5 ve 136 metrelerdedir.
ekil VIII.8’de üstte y&Lma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri
verilmiBtir. Derinlik kesiti daha önce verilere uygulanan h&z analizi deLerleri sonucu elde
edilen h&zlar kullan&larak bulunmuBtur. Kullan&lan h&zlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde
bir önceki hatta benzer olarak iki farkl& seviye vard&r. lk seviye 20 m civar&nda ve ikinci
seviye ise 40 ile 60 m aras&nda deLiBmektedir. Üst seviye Gürp&nar formasyonunun üst
yüzeyine tekabül etmektedir. Alttaki yans&t&c& yüzeyin ise Gürp&nar formasyonu içersindeki
tüflü seviyeyi temsil ettiLi söylenebilir. Sismik kesitte birinci ve ikinci arayüzeylerde 22 ile
25 m ve 46 ile 54 m ler aras&nda belirgin bir süreksizlik vard&r. Bunlardan ikincisi eski bir
heyelana ait topuk seviyesi olabilir. lk süreksizlik baBka bir heyelan&n baBlang&ç noktas&n&
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iBaret etmektedir. Sismik kesitin son k&sm&nda belirsizlik vard&r. Bu buradaki yap&n&n
heterojen olmas&ndan kaynaklanabilir.
VIII.3.3.3 Sismik Yans&ma - 3 Hatt&
3 nolu yans&ma hatt& 1 ve 2 nolu hatt&n bat&s&nda otele yak&n bir alanda ve denize dik olarak
al&nm&Bt&r. Bu hat yolun alt k&sm&nda yer almaktad&r. Offset aral&L& 8 ve jeofon ve at&B
noktalar& aras& 2 m dir. Her bir kay&ttaki yak&n ve uzak offset deLerleri 8 ve 36 m dir. Her bir
kay&t al&m&nda 15 jeofon taraf&ndan kay&tlar al&nm&Bt&r. Bir serimden al&nan kay&t say&s& 10 dur.
Kaynak noktas& ve jeofonlar ayn& yönde kayd&r&lm&B (off-end push sistemi) ve 8 y&Lmal&
yans&ma kay&tlar& al&nm&Bt&r. Bu hattaki serim say&s& 5 ve al&nan kay&t say&s& ise 50 dir.
Kay&tlar iki y&Lmal& olarak al&nm&B ve belirli ölçüde sinyal gürültü oran& art&r&lm&Bt&r.
ekil VIII.9’da diLer hatlarda olduLu gibi üstte y&Lma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve
altta ise derinlik kesitleri verilmiBtir. Zaman kesitleri derinlik kesitlerine dönüBtürülürken
belirlenen arayüzeyler için h&z olarak 800 ve 1400 m/s kullan&lm&Bt&r. Bu kesitlerde bir önceki
hatlara benzer olarak iki farkl& seviye vard&r. lk seviye 20 m civar&nda ve düzgün bir
arayüzeyi göstermemektedir. kinci bir seviye olmakla beraber kesin bir süreksizlik yüzeyi
göstermemektedir. Heterojen bir yap& vard&r. Kesitin 80 ile 100 m aras&nda dört farkl& yans&ma
yüzeyi vard&r. Buras& eski bir heyelan&n topuk sahas& olabilir.
VIII.3.3.4 Sismik Yans&ma - 4 Hatt&
Bu hat 3 nolu hatt&n yolun üst taraf&ndaki devam&d&r. Profilin boyu k&sa olduLundan daha s&k
ölçü almak amac&yla offset aral&L& 6 m ve jeofon ile at&B noktalar& aras& 1.5 m dir. Her bir
kay&ttaki yak&n ve uzak offset deLerleri 6 ve 27 m dir. Her bir kay&t al&m&nda 15 jeofon
taraf&ndan kay&tlar al&nm&Bt&r. Bir serimden al&nan kay&t say&s& 10 dur. Kaynak noktas& ve
jeofonlar ayn& yönde kayd&r&lm&B (off-end push sistemi) ve 8 y&Lmal& yans&ma kay&tlar&
al&nm&Bt&r. Bu hattaki serim say&s& 3 ve al&nan kay&t say&s& ise 30 dur. stasyon say&s& ise 44
dür. Kay&tlar al&n&rken ayn& noktada iki defa vurularak veriler y&L&lm&B ve belirli ölçüde sinyal
gürültü oran& art&r&lm&Bt&r. Hatt&n uzunluLu 65 m olup ilk ve son orta ortak noktalar 3 ve 51
metrelerdedir. ekil VIII.10 da diLer yans&ma çal&Bmalar&nda olduLu gibi üstte y&Lma sonucu
elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri verilmiBtir.
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Derinlik kesiti verilere uygulanan h&z analizi deLerleri sonucu elde edilen h&zlar kullan&larak
bulunmuBtur. Kullan&lan h&zlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde bir önceki kesite k&yasla
belirgin iki farkl& seviye vard&r. lk seviye 20 m civar&nda ve ikinci seviye ise 30 ile 45 m
aras&nda deLiBmektedir. Sismik kesitte birinci arayüzeyde 45 m civar&nda zay&f bir yans&ma
ve bunun alt&ndaki arayüzeyde ise topoLrafyada bir farkl&l&k söz konusudur. Buras& yüzeyde
izleri görülen heyelan&n derinlerdeki izleri olabilir. Kayma yüzeyini gösterdiLi söylenebilir.
VIII.3.3.5 Sismik Yans&ma - 5 Hatt&
Sismik yans&ma hatt& - 5 iki ve dört nolu hatlar& kesecek Bekilde yatay olarak al&nm&Bt&r.
Ayr&ca bu hat 2 ve 6 nolu sondajlar&n yak&n&ndan geçmektedir. Offset aral&L& 8 m ve jeofon ile
at&B noktalar& aras& 2 m dir. Her bir kay&ttaki yak&n ve uzak offset deLerleri 8 ve 36 m dir. Her
bir kay&t al&m&nda 15 jeofon taraf&ndan kay&tlar al&nm&Bt&r. Bir serimden al&nan kay&t say&s& 10
dur. Kaynak noktas& ve jeofonlar ayn& yönde kayd&r&lm&B (off-end push sistemi) ve 8 y&Lmal&
yans&ma kay&tlar& al&nm&Bt&r. Bu hattaki serim say&s& 9 ve al&nan kay&t say&s& ise 90 d&r.
stasyon say&s& ise 108 dir. Kay&tlar al&n&rken ayn& noktada iki defa vurularak veriler y&L&lm&B
ve belirli ölçüde sinyal gürültü oran& art&r&lm&Bt&r. Hatt&n uzunluLu 214 m olup ilk ve son orta
ortak noktalar 4 ve 196 metrelerdedir.
ekil VIII. 11’de üstte y&Lma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri
verilmiBtir. Derinlik kesiti verilere uygulanan h&z analizi sonucu elde edilen h&zlar kullan&larak
bulunmuBtur. Kullan&lan h&zlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde iki seviyenin olduLu
gözükmekle beraber bunlar&n süreklilikleri devaml& deLildir. Üstteki seviyenin derinliLi bazen
25 metrenin alt&na inmektedir. kinci seviye hat boyunca devaml& deLil ve yer yer kendini
kuvvetli bir Bekilde göstermektedir. Hat boyunca topoLrafya düz ve sakin bir havada kay&tlar
al&nm&Bt&r. Kay&t alma ortam& ideal olmakla beraber kesitlerde arayüzeylerin devaml&l&klar&n&n
olmamas& ortam&n karmaB&k olduLunu göstermektedir. Bu hatta heyelan düzlemi ile ilgili
birBey söylemek oldukça zordur.

AVCILAR-AMBARLI MAHALLES GÜNEY
DURAYLILIK ETÜDÜ
04C175

80

03/2005
ELC GROUP MÜ . & MÜH.

VIII.3.3.6 Sismik Yans&ma - 6 Hatt&
Bu hat iki nolu hatt&n doLusunda ve 6 nolu sondaj kuyusunu kesecek Bekilde al&nm&Bt&r.
Denizden yola doLrudur ve 6 nolu sondaj&n üst taraf&nda oluBan taç çizgisine ait heyelan
düzlemini görmek amac&yla al&nm&Bt&r. Offset aral&L& 8 m ve jeofon ile at&B noktalar& aras& 2 m
dir. Her bir kay&ttaki yak&n ve uzak offset deLerleri 8 ve 36 m dir. Her bir kay&tta 15 jeofon
taraf&ndan kay&tlar al&nm&Bt&r. Bir serimden al&nan kay&t say&s& 10 dur. Kaynak noktas& ve
jeofonlar ayn& yönde kayd&r&lm&B (off-end push sistemi) ve 8 y&Lmal& yans&ma kay&tlar&
al&nm&Bt&r. Bu hattaki serim say&s& 6 ve al&nan kay&t say&s& ise 60 d&r. stasyon say&s& ise 65 dir.
Kay&tlar veriler iki y&Lmal& olarak y&L&lm&B ve belirli ölçüde sinyal gürültü oran& art&r&lm&Bt&r.
Hatt&n uzunluLu 128 m olup ilk ve son orta ortak noktalar 4 ve 110 metrelerdedir.
ekil VIII’12 de üstte y&Lma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri
verilmiBtir. Derinlik kesiti zaman kesitlerinden h&z analizi sonucu elde edilen h&zlar
kullan&larak bulunmuBtur. Kullan&lan h&zlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde birinci seviye
hat boyunca mevcuttur. Hatt&n yol taraf&nda yap& farkl&l&k göstermektedir. kinci seviye ise
profilin ilk 55 metresinde belirgindir ve iki farkl& konumda süreksizlik göstermektedir.
Buralar 14 ve 34 metrelerdir. Bu arayüzeyi 54 m den sonra izlemek zorlaBmaktad&r. DiLer
taraftan 95 m civar&nda yüzeyde heyelan&n izlerinin görüldüLü yere rastl&yan yerde bu
heyelan&n varl&L&n& gösteren bir Bekil gözükmektedir.
VIII.3.3.7 Sismik Yans&ma - 7 Hatt&
Bu hat farkl& bir yerde al&nm&Bt&r. Heyelan&n doLuya doLru kayd&L& ve bu nedenle doLu
taraf&ndaki izini görebilmek için denize yak&n ve yolun kenar&nda bulunan toprak futbol
sahas&n&n yan&nda denize paralel olarak al&nm&Bt&r. Bu hatta offset aral&L& 7.5 m ve jeofon ile
at&B noktalar& aras& 1.5 m dir. Her bir kay&ttaki yak&n ve uzak offset deLerleri 7.5 ve 30 m dir.
Her bir kay&t al&m&nda 16 jeofon taraf&ndan kay&tlar al&nm&Bt&r. Bir serimden al&nan kay&t say&s&
9 dur. Kaynak noktas& ve jeofonlar ayn& yönde kayd&r&lm&B (off-end push sistemi) ve 8 y&Lmal&
yans&ma kay&tlar& al&nm&Bt&r. Bu hattaki serim say&s& 4 ve al&nan kay&t say&s& ise 36 d&r.
stasyon say&s& ise 65 dir. Kay&tlar diLerlerinde olduLu gibi iki y&Lmal& olarak al&nm&Bt&r.
Hatt&n uzunluLu 83 m olup ilk ve son orta ortak noktalar 3.5 ve 68 metrelerdedir.

ekil

VIII.13’de sismik yans&ma çal&Bmas& sonucu elde edilen kesitlerden üretilen ve y&Lma sonucu
elde edilen iki yönlü zaman kesiti üstte ve altta ise derinlik kesiti verilmiBtir.
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Derinlik kesiti zaman kesitlerinin h&z analizi sonucu elde edilen h&zlar kullan&larak derinlik
kesitlerine dönüBtürülmesi sonucu bulunmuBtur. Kullan&lan h&zlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu hat
doLudan bat&ya doLru al&nm&Bt&r. ki farkl& seviye vard&r. DiLer yerlerden farkl& olarak doLu
tarafta ikinci seviye birinci seviyeye yak&nd&r. Bat& tarafa gelindikçe belirgin iki ara yüzey
görülmektedir. kinci arayüzey çok bariz bir Bekilde kendini göstermektedir. Bu hat bu yöne
doLru uzanan heyelan hatt&n& kesmektedir. 20 m civar&nda ikinci seviye kendini
göstermektedir. Buras&n&n heyelan çizgisinin olduLu yer olduLunu söyliyebiliriz. Futbol
sahas&n&n yan&ndaki duvarda oluBan çatlaklar sismik kesitteki bu yerin doLrultusundad&r.
VIII.3.3.8 BY Sismik Yans&ma Kesitleri
BY sismik yans&ma hatt& Belirti A. . taraf&ndan 2001 y&l&nda al&nm&Bt&r. Bu çal&Bmada offset
mesafesi 18 m, jeofon aral&klar& 3 m, kay&t uzunluLu 250 ms ve kullan&lan jeofonlar&n doLal
frekanslar& 100 Hz dür. Serim say&s& 6 ve toplam hat uzunluLu 215 m dir. Kesitler ortak offset
olacak Bekilde düzenlenmiB ve yorumlamalar bu kesitler üzerinden yap&lm&Bt&r ( ekil VIII.14).
Yans&ma kesitleri al&n&rken yollarda kesilmiB ve buralara jeofon konulamad&L& için kesitlerde
buralarda boBluklar gözükmektedir. Kesitlerde belirgin arayüzeyleri görmek mümkün
deLildir. Birinci ve beBinci serimlerdeki kesitlere bak&ld&L&nda ilk yans&ma arayüzeyinin
eLimli bir yap& içerdiLi görülmektedir. Alt& nolu serimde ise devaml&l&L& olan yans&t&c&
yüzeyleri vard&r. Arayüzeyin eLimli olmas& heyelan yaratacak bir arayüzeyi oluBturabileceLi
anlam&nda deLerlendirilebilir.
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VIII.3.4 Yans;ma Sonuçlar;
Avc&lar, Ambarl& Mahallesi Güneyi, Balaban Mevkii Heyelan Sahas&na ubat ve Mart 2005
aylar&nda gidilerek sismik yans&ma ölçümleri al&nm&B ve yeralt&n&n jeolojik yap&s&
araBt&r&lm&Bt&r. Bu amaçla yedi farkl& konumda sismik yans&ma hatlar& oluBturulmuBtur. Ayr&ca
2001 y&l&nda Belirti A. . taraf&ndan al&nan yans&ma çal&Bmas& da bu proje kapsam&nda
deLerlendirmeye kat&lm&Bt&r. Projede jeofon aral&klar& 2 m al&narak çok say&da ölçünün
al&nmas& ve sorunun çözümüne dönük en iyi sonucu verebilecek ölçülerin al&mas& yoluna
gidilmiBtir. Heyelan projesi bilindiLi gibi birçok çal&Bmay& kapsamaktad&r. DiLer disiplinlere
en iyi bilgi saLl&yabilecek Bekilde ölçülerin al&nmas& planlanm&Bt&r. Balaban sahas&ndaki boB
alan (heyelanlar&n oluBtuLu ve bariz olarak görüldüLü yer) sismik ölçüler için uygun bir alan&
oluBturmuBtur. lk dört profil denizden yukar&ya doLru al&nm&Bt&r. Ortada yol olduLundan
hatt&n bu k&sm& boB b&rak&lm&Bt&r. 5 nolu hat bu iki hatt& ve bu sahada yer alan sondaj
kuyular&n& kesecek Bekilde denize parallel olarak al&nm&Bt&r. Bu sahan&n son k&sm&nda yeni
oluBan heyelan çatlaL&n& kesecek Bekilde yeni bir dik hat boyunca ilave ölçüler al&nm&Bt&r.
Ayr&ca daha doLuda ve heyelan&n doLu ucunda futbol sahas&n&n kenar&nda ikinci bir yatay hat
boyunca ölçüler al&nm&Bt&r.
Ölçülerin al&nmas&nda 24 kanall& say&sal ve y&Lma özelliLi olan bir kay&tç& sistemi
kullan&lm&Bt&r. Enerji kaynaL& olarak ilk aBamada balyoz ve buffalo gun kullan&lm&Bt&r.
Çal&Bman&n daha sonraki aBamalar&nda sadece balyoz kullan&larak ölçüler al&nm&Bt&r. Sismik
yans&ma verilerine gerekli düzeltmeler yap&ld&ktan sonra y&L&lm&B kesitler uzakl&kla iki yönlü
zaman&n bir deLiBimi olarak elde edilmiBtir. Arayüzeyler için bulunan h&zlardan yararlanarak
zaman uzakl&k kesitleri uzakl&k derinlik kesitlerine dönüBtürülmüBtür.
Sismik kesitlerde tabakalar&n varl&L&n& gösteren yans&t&c& yüzeyler vard&r. En alt seviyedeki
yans&t&c&

yüzey

düz

deLildir.

Arayüzey

topoLrafyas&n&n

deLiBken

olmas&

yüzey

topoLrafyas&ndan kaynaklanmamaktad&r. Hatlar topoLrafyan&n düz olduLu bir zeminde
al&nm&Bt&r. TopoLrafyan&n deLiBtiLi hatlarda veriler en düBük seviyedeki noktan&n koduna
indirgenmiB ve topoLrafya etkisi giderilmiBtir. Sismik kesitlerdeki arayüzeylerin düzgün
olmamas& ve çok deLiBken olmas& tabakan&n kendisinden ileri gelmektedir. Üstteki ilk
tabakan&n gevBek olmas& ve kullan&lan kaynaL&n özelliLinden dolay& kuvvetli yüzey dalgalar&
oluBmuBtur. Bu dalgalar&n etkisi k&smen uygun offset aral&L& ile azalt&lmaya çal&B&lm&Bt&r.
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Yans&ma kesitlerinde 20 m seviyelerinde ve 40-60 m seviyelerinde belirgin yans&t&c& yüzeyler
görülmektedir. Üstteki seviye Gürp&nar formasyonunun üst s&n&r&na tekabül etmektedir.
Alttaki seviye ise bu formasyonun içersinde mevcut olan ve yüksek h&zl& tüflü bir yap&dan
ileri gelmektedir. Bu ara yüzey baz& kesitlerde sürekliliLini yitirmektedir. Ayr&ca bir heyelan&n
yaratacaL& topuk türü yap&lar&da içermektedir. Bunu Hat -2 de bariz olarak görebiliriz. Yeni
oluBan heyelan yüzeyleri 3, 6 ve 7 nolu hatlarda görülmektedir.
Sonuç olarak sismik yans&ma çal&Bmas& heyelan projesine katk& saLl&yacak Bekilde veriler
üretmiBtir. Elde edilen derinlik kesitleri sondaj sonuçlar&yla uyum saLlamaktad&r. Sismik
kesitlerde iki farkl& seviye görülmüB ve 60 m derinliLe kadar yeralt&n&n jeolojik yap&s& ayr&nt&l&
olarak ç&kart&lm&Bt&r. Heyelan düzlemi tam olarak belirlenememekle beraber eski heyelanlar&n
düzlemleri ve topuk bölgelerini gösteren bulgulara rastlanm&Bt&r. Bu bölge ayr&ca uzun
dönemde birçok heyelan nedeniyle tek düzeliLini kaybetmiB olduLundan karmaB&k bir yap&
göstermektedir. Bu nedenle belirlenen seviyelerin sürekliliLini görmek mümkün deLildir.
VIII.4. K;r;lma Mikrotremörü (ReMi)
nceleme alan&nda S - dalga (kayma, enine dalga) h&z&n& belirlemek için alanda “K&r&lma
Mikrotremör” (ReMi: Refraction Microtremor) kay&tlar& al&nm&Bt&r. Bu kay&tlar Optim (ABD)
firmas&nca geliBtirilmiB “SeisOptReMi” yaz&l&m& ile deLerlendirilmiBtir. Yaz&l&m ve yöntem
aBaL&da aç&klanm&Bt&r.
ReMi “K&r&lma Mikrotremör” (Refraction Microtremor) yaz&l&m& ortam&n S (kayma) dalga
h&zlar&n& tahmin etmek ve tek boyutlu kayma dalgas& derinlik profilini ç&karmak için standart
k&r&lma kay&tlar&n& kullan&r.
30 m derinliLe kadar ortalama S dalga h&z&n& (VS30) belirleme ve deprem parametreleri için
gerekli tek boyutlu S dalga h&z tayini arazi iBlemleri içinde pahal& ve zordur. Bunlar özellikle
gürültülü ortamlardaki uygulamalarda özel sismik kaynaklar ve birbirinden farkl& serimler
gerektirir. ReMi yaz&l&m&, sismik k&r&lma donan&m& ile sismik hatlar üzerinde al&nan
mikrotremor gürültü kay&tlar&ndan S dalga h&z&n& belli bir hassasiyette belirlemede kullan&l&r.
Sismik hat ve kullan&lan jeofon frekans&na baLl& olarak nüfuz derinliLi deLiBir. ÖrneLin, 200
m uzunluLundaki bir sismik hat 100 m derinliklere kadar inebilir. Ancak, bilindiLi gibi s&L
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zemin çal&Bmalar&nda ilk 30 metredeki h&z bilgisi büyük önem taB&r ve bu deLer özellikle
aran&r. Bu derinliLe 100 - 110 metrelik sismik hatlarla inmek mümkündür.
Standart k&r&lma donan&m&, kaynak ihtiyac& göstermeyen kay&tlar, dalga dönüBtürme veri iBlem
tekniLi (ReMi Vspect modülü), etkileBimli Rayleigh dalga dispersiyon modelleme
modülünden (ReMi Disper modülü) oluBan bir düzenek ile yöntem kullan&l&r. Böylelikle
k&r&lma mikrotremör yöntemi; mikrotremör, yüzey dalgalar&n&n spektral analizi (SASW) ve
yüzey dalgalar&n&n çok kanall& analizi (MASW) tekniklerinin tüm özelliklerinden yararlan&r.
YavaBl&k - frekans (yavaBl&k h&z&n tersidir) dalga cephe dönüBümü özellikle hat boyunca
ilerleyen yüksek görünür h&zl& dalgalar&n, yüksek modlu Rayleigh dalgalar&n&n, cisim
dalgalar&n&n, ses (air) dalgalar&n&n ve eB fazl& olmayan gürültünün varl&L&na raLmen Rayleigh
dalgas& - faz h&z& dispersiyon grafiklerindeki seçim hassasiyeti yüksektir.
Alandaki uygulamada

287.50 metrelik sismik serimde merkez frekans&

14 Hz olan

jeofonlarla 24 kanal üzerinden bir dizi mikrotremör (mikrosars&nt&, mikrotitreBim) kay&tlar&
al&nm&Bt&r. Ölçü konumu sismik yans&ma hatt& 6 ile ayn& konumdad&r.
Bu kay&tlar önce ReMi Vspect modülü ile deLerlendirilerek grafikler üzerindeki seçimler
yap&lm&B, daha sonra ReMi Disper modülü ile en uygun h&zlar&n belirlenmesindeki modelleme
uygulamas& yap&lm&Bt&r. Yukar&da aç&kland&L& Bekilde alan&n S-dalga h&zlar& belirlenmiBtir.
ReMi (Refraction Microtremor; K&r&lma Mikrotremör) yöntemi ile S-dalga h&z& belirlemesine
iliBkin grafikler ekil VIII. 15 ‘te sunulmuBtur. lk verilen Bekil Vspect modülü ile elde
edilen h&z spektrumudur. Burada düBey eksen yavaBl&k (s/m) yani h&z&n tersi, yatay eksen ise
frekanst&r. Bu spektrumda renklerin hangi spektral oranlar& temsil ettiLi Beklin hemen
alt&ndaki ölçekte görülmektedir. kinci aBamada Vdisper modülü ile modelleme yap&lm&B ve
elde edilen h&z modeli derinliLe karB& çizilmiBtir.
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Shear-Wave Velocity Profile from SeisOpt ReMi Software Analysis
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ekil VIII.15 K&r&lma Mikrotremörü DeLerlendirmesi
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Bölüm IX

DEPREM TEHL KE ANAL Z
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IX. BÖLÜM: DEPREM TEHKL KE ANAL Z
Avc&lar’daki proje alan&ndaki deprem tehlikesinin ve maruz kal&nabilecek en büyük yatay
ivme ve spektral ivme deLerlerinin elde edilmesi için aBaL&daki aBamalar izlenecektir.
•

Tarihsel depremsellik

•

Aktif fay zonlar& ve deprem olas&l&klar&

•

Proje alan& için kullan&lan yaklaB&m ve yöntemler

•

Referans zemin koBullar&nda en büyük yatay ivme, spektral ivme ve zemin büyütme

deLerleri
•

Sonuçlar

Bir proje sahas&n&n maruz kalabileceLi deprem tehlike ve riskinin belirlenmesine yönelik
araBt&rmalarda, proje sahas&n&n çeBitli ölçeklerde jeolojik, tektonik ve jeomorfolojik ve
depremsellik ile ilgili durumunun tesbiti gerekir. Bu tesbitlerden hareketle proje sahas&n&
etkileyebilecek yer hareketlerinin genlik ve peryodlar&n&n hesab& (tehlike) ve bu hareketlerin
etkisinde kalacak jeolojik yap&lar&n ve binalar&n davran&Blar&n&n analizi (risk) yap&l&r.
IX.1. Tarihsel Depremsellik
Proje alan&n& içerisine alan Marmara bölgesi çaLlar boyunca hasar yap&c& depremlerle
karB&laB&lan bir bölge olmuBtur ( ekil IX.1). Mevcut yay&nlar ve tarihsel belgeler bu tür
depremlerin oluBturduLu etkiler konusunda önemli ipuçlar& vermektedir.
nceleme bölgesini tarihsel (1900 y&l& öncesi) ve aletsel kay&t dönemlerinde (1900 y&l& sonras&)
etkisi alt&na alm&B ve inceleme sahas& merkez olmak üzere 100 km yar&çapl& alanda oluBmuB
büyük depremlerin (yüzey dalgas& büyüklüLü Ms = 6.0 ve daha büyük) literatür araBt&rmas&
yap&ld&L&nda (Ambraseys ve Finkel, 1991; Straub, 1996), proje alan&na 100 km (ortalama 1
boylam derecesi) uzakl&kta büyüklüLü 6.0 ve daha büyük olarak rapor edilen 36 adet deprem
episant&r& say&lm&Bt&r. Bu depremlerin parametreleri Cilt – 3 / EK – 7’deki çizelgede
verilmiBtir. Bu depremlerin parametreleri Ek 6.IX.1 deki çizelgede verilmiBtir. Çizelge
E6.IX.1’de bulunan ve proje alan&n& etkileyen depremlerle ilgili makrosismik etkilerin
ayr&nt&lar& ve proje alan&n& etkileme dereceleri raporun kaynaklar bölümünde bulunan katalog
ve yay&nlardan elde edilebilir (Ergin ve diL., 1967; Soysal ve diL., 1981; Ambraseys, 1988;
Ambraseys ve Finkel, 1990, 1991, 1995; EyidoLan ve diL., 1991; Guidoboni, 1994).
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ekil IX.1. Marmara Bölgesinde Tarihsel ve Aletsel Dönemde OluBmuB ve BüyüklüLü 6.0 ve
Daha Büyük Depremlerin Episant&r Haritas& (veri baz& Ambraseys ve Finkel, 1991’den
al&nm&Bt&r, deLerler Cilt 3 / EK – 7’de verilen Çizelge – 1’de bulunabilir).
Mevcut veriler incelendiLinde Marmara bölgesindeki yerleBimlerin zaman zaman büyük
depremler taraf&ndan aL&r kay&plara uLrad&L& anlaB&lmaktad&r. Proje sahas&na en yak&n tarihsel
depremler 1766 ve 1509 depremleri olrak yeralmaktad&r ( ekil IX.1). Bu çal&Bmada deprem
tehlike analizinin olas&l&ksal hesaplamalar&na tarihsel deprem verileri dahil edilmemiBtir.
Bunun

nedeni

tarihsel

dönem

verilerinin

episant&rlar&ndaki

ve

büyüklüklerindeki

belirsizliklerdir. Ancak kalitatif olarak ele al&nd&L&nda, bu çal&Bmada 1900 sonras& veriler
kullan&larak yap&lan olas&l&ksal yaklaB&m sonuçlar&n& daha yüksek deLerlere eriBtirebilecek bir
durum ortaya ç&kacaL& aBikard&r.
IX.2. Aktif Fay Zonlar; ve Deprem Tehlike Olas;l;klar; (Mevcut Bulgular)
Marmara denizi dahil çeBitli y&llarda Marmara bölgesinde yap&lan jeolojik, jeofizik,
sismolojik,

deniz jeolojisi ve jeofiziLi, sedimantolojik ve paleosismolojik araBt&rmalara

dayanarak Avc&lar ve çevresini etki alt&na alacak depremi yaratacak en önemli fay hatt&
konusunda ortak bir görüB oluBmuBtur. Bu deprem kaynaL& kuzey Marmara’dan geçen ve
Kuzey Anadolu Fay& (KAF)’n&n kuzey kolunun Marmara denizi içinde doLu-bat& yönündeki
devam& olan fay hatt&d&r. Kuzey Marmara Fay& (KMF) olarak adland&rabileceLimiz bu fay&n
büyüklüLü gözönüne al&nd&L&nda, 7.0 ve daha büyük bir deprem yaratma kabiliyeti olduLu
anlaB&lmaktad&r (Le Pichon ve diL., 2001) ( ekil IX.2).
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KMF’n&n ne tür bir faylanmayla büyük deprem yaratacaL& bilimsel platformda fazla tart&Bma
yaratmam&B olmakla birlikte bilim dünyas& d&B&nda çok fazla spekülasyona aç&k bir konu
haline gelmiBtir. Parsons ve diL. (2000) Marmara denizi çevresindeki yerleBimleri etkileyecek
büyük depremleri yaratabilecek diLer önemli fay zonlar&n& da tart&Bm&B, tarihsel dönemdeki
depremlerin etkileri ve 1999 Kocaeli depreminin ‘gerilme fazlal&L& tezini’de gözönünde
bulundurarak Marmara bölgesini etkileyecek deprem olas&l&klar&n& hesaplam&Blard&r. Parsons
ve diL. (2000)’nin çal&Bmalar&nda kullan&lan faylar Yalova, Prens adalar& ve Kuzey Marmara
Faylar&d&r. Bu faylar&n harekete geçme ve büyük deprem yaratma olas&l&klar& Kuzey Marmara
Fay& için gelecek 1999 y&l&ndan itibaren 30 y&lda %13 ± 9, Prens adalar& güneyindeki fay için
%35 ± 15 dir. Tüm bu faylar&n bir arada oluBturduLu deprem tehlikesi olas&l&L& ise
önümüzdeki (1999 y&l& sonras&) 10 y&l için 32 ± 12’ye, 30 y&l için % 62 ± 15’ye eriBmektedir
(Çizelge IX.1).

Çizelge IX.1 – Marmara Bölgesinde 30, 10 ve 1 Y&ll&k Süreler çinde Beklenen ve BüyüklüLü
7 ve Daha Büyük Olabilecek Depremin verilen Zaman Aral&klar&nda Olma Olas&l&klar&
(Parsons ve diL., 2000).
Fay Zonu

30 y;l (%) 10 y;l (%) 1 y;l (%)

Yalova

33 ± 21

14 ±11

17 ± 1.7

Prens Adalar;

35 ± 15

16 ±9

2.1 ± 1.6

Kuzey Marmara

13 ± 9

5 ±5

0.6 ± 0.7

Tüm Faylar

62 ± 15

32 ± 12

4.4 ± 2.4
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ekil IX.3 – 1.1.1998 Tarihinde YürürlüLe Giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritas&na Göre
Avc&lar ve Çevresinin Deprem Tehlike Haritas&. K&rm&z& Alanlar 1. Derece Deprem
Bölgelerini ve Yap& Tasar&m& çin Gerekli Yatay vme Katsay&s&n&n Kaya Üzerinde 0.4g ve
Daha Büyük OlabileceLi Alanlar& Baret Eder.
nceleme sahas&, halen yürürlükte olan ve Bay&nd&rl&k ve skan Bakanl&L& (B B) taraf&ndan
onaylanarak yürürlüLe giren ‘2.9.1997 – 23098 mükerrer say l Resmi Gazete, Yürürlü e Giri"
Tarihi : 1.1.1998

De i"iklik Tarihi : 2.7.1998 – 23390 say l Resmi Gazete’ de yay&nlanan

yönetmeliLe göre 1. Derece deprem tehlikesi içeren ve beklenen maksimum yatay yer ivme
katsay&s&n&n kayada 0.40g (400 cm/sn2) ve daha fazla olabileceLi beyan edilen bölge
içerisindedir ( ekil IX.3).
Ayr&ca, inceleme bölgesi JICA (Japonya) ve ( BB) aras&ndaki protokolle yap&lan ‘The Study
on a Disaster Prevention / Mitigation Basic Plan in Istanbul including Seismic Microzonation
in the Republic of Turkey, Final Main Report, December 2002 ’ baBl&kl& araBt&rma alan&n&n da
içerisinde bulunmaktad&r. Bu araBt&rma sonucu bölgenin 1/5.000 ölçekli olmak üzere dört
farkl& büyüklükteki deprem senaryosuna göre mevcut jeolojik ve zemin karakteristikleri de
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gözönüne al&narak karB&laBabileceLi maksimum yatay yer ivmesinin ve partikül h&z& deLerleri
bulunmuB ve yay&nlanm&Bt&r. Uzunluklar& gözönüne al&nd&L&nda Kuzey Marmara Fay&n&n
yukar&da tart&B&lan olas&l&klar çerçevesinde oluBturabileceLi deprem büyüklüLünün en uç ve
kötümser tahminlerle 7.7 olabileceLi (C deprem modeli) öne sürülmektedir.

‘C modeli (M=7.7)’ depreme göre proje alan&n&n maruz kalabileceLi maksimum yatay ivme
deLerleri 400 cm/sn2 (0.4 g) ve daha üzerindeki deLerlerde olabilecektir. Ayn& senaryo
depremi için maruz kal&nabilecek partikül h&z& 60 cm/s - 80 cm/s aras&ndaki deLerlere
ulaBabilecektir. K&y&lardaki dolgu alanlarda bu deLerler biraz daha büyüyebilir. Ayn& raporda
spektral ivme deLerleri Çekmece ve Avc&lar sahillerine yak&n yerlerde, % 5 sönüm deLeri
için, 0.2 s peryodunda Sa= 500 cm/s2 ile Sa=1000 cm/s2 aras&nda bulunmuBtur. 1.0 s peryod
için ise bu deLerler yine Sa=500 cm/s2 ile Sa=1000 cm/s2 aras&nda deLiBmektedir. GörüldüLü
gibi bu deLerler B B’n&n kaya üzerinde verdiLi ivme katsay& deLerlerinden biraz daha büyük
olabilmektedir. Bunun bir nedeni zemin yap&s&n&n, dolay&s&yla zemin büyütme deLerinin
hesaba kat&lmas&d&r.

IX.3. Proje Alan; için Kullan;lan Yakla*;m ve Yöntemler
Bir proje alan&n& etkilemesi beklenen depremin büyüklüLünün ve yer hareketlerinin ivmesinin
tahmini deterministik ve olas&l&ksal yaklaB&mlarla yap&labilmektedir. Bu araBt&rmada her iki
yöntem &B&L&nda proje alan&n& etkileyecek yer hareketleri tahmin edilmeye çal&B&lm&Bt&r.
IX.3.1. Deterministik Yöntem
Deterministik yaklaB&mda, proje alan&n& etkileyebilecek aktif fay (deprem) kaynaklar&
araBt&r&l&r ve bu faylar&n büyüklüklerine baLl& olarak olabilecek en büyük deprem (senaryo
depremi) bulunur. Bu depremin proje alan&nda oluBturabileceLi maksimum yatay yer ivmesi
ve ivme tepki spektrumu hesaplan&r. Bu baLlamda deterministik deprem tehlikesi: senaryo
depreminin oluBacaL& deprem kaynak bölgelerinin, bu bölgelerde oluBabilecek deprem
büyüklüLünün (mevcut amprik baL&nt&lara göre) ve kullan&lacak azal&m iliBkisinin bir
fonksiyonu olmaktad&r. Deterministik yaklaB&mda deprem tehlikesinin olas&l&ksal deLerleri
verilmez. Bu proje için deterministik yaklaB&m için herhangi bir ek analiz yap&lmayacakt&r. Bu
analiz yukar&daki bölümde aç&klanan ve
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kapsam&nda 1/5.000 ölçek gözetilerek yap&lm&Bt&r ve elde edilen sonuçlar burada
irdelenecektir.

IX.3.2. Olas;l;ksal Yöntem
Olas&l&ksal deprem tehlike analizinin amac& bir proje alan&nda, herhangi bir zaman aral&L&nda
(örneLin 50 y&l), herhangi bir düzeydeki yer hareketinin (örneLin belli bir pik ivme deLerinin)
aB&lma olas&l&L&n&n tahmin edilmesidir. Olas&l&ksal deprem tehlikesi hasar yap&c& yer
hareketinin bir proje alan&nda ve herhangi bir zaman periyodu içerisinde meydana gelme
ihtimali olarak da tan&mlan&r. Olas&l&ksal yöntemin aBamalar&: (a) Deprem kataloglar&n&n
taranmas&, (b) Sismik kaynak alanlar&n&n belirlenmesi, (c) Magnitüd-frekans daL&l&m&n&n
belirlenmesi, (d) Yer hareketinin azal&m&n&n belirlenmesi, (e) Olas&l&ksal yer hareket
ivmelerinin (veya partikül h&zlar&n&n) hesaplanmas& Beklinde ifade edilebilir.

Bu proje kapsam&nda Avc&lar ilçesinin güneyindeki proje alan&nda beklenen maksimum yatay
ivmenin hesab& olas&l&ksal hesap yaklaB&m& ile ve Gumbel I olas&l&k daL&l&m fonksiyonu
kullan&larak yap&lacakt&r.
IX.4. Referans Zemin Ko*ullar;nda En Büyük Yatay vme, Spektral vme ve Zemin
Büyütme DeDerleri
IX.4.1. Olas;l;ksal Yöntem
Bu araBt&rmada proje alan& merkez olmak üzere 40.0-42.0 derece K ve 27.0-30.5 derece G
koordinatlar& aras&nda kalan alandaki depremler seçilmiB ( ekil IX.4) ve Gumbel I olas&l&k
yöntemine göre proje alan& çevresinde oluBabilecek maksimum deprem olas&l&klar&, farkl&
aB&lma olas&l&klar& için beklenen deprem büyüklüLü hesaplanm&Bt&r. Hesaplanan deprem
büyüklüklerinden hareketle belirli uzakl&klara beklenebilecek maksimum yatay yer ivme
deLeri bulunmuBtur.

1905-2004 y&llar& aras&nda oluBan depremlerin Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraBt&rma
Enstitüsü kataloLundan seçimi yap&lm&B ve olas&l&k hesab&nda kullan&lm&Bt&r. GutenbergRichter baL&nt&s&na göre hesaplanan parametrelerden ilgili alan içinde y&ll&k deprem
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aktivitesinin oluB say&s&-büyüklük fonksiyonu hesaplanm&Bt&r. Fonksiyon En Büyük Olas&l&k
(Maksimum Likelihood) uyumu kullan&larak hesaplanm&B ve büyüklüLü M 3.6 dan büyük
depremler için;
Log N(M) = 3.46 – 0.795 M ; (M>3.6)
baL&nt&s& bulunmuBtur ( ekil IX.5). Bu baL&nt& kullan&larak Gumbel-I olas&l&k daL&l&m
fonksiyonu ile olas&l&ksal tehlike elde edilecektir. Bu olas&l&ksal tehlike deLerlerinin ayr&nt&lar&
ve ilgili çizelgeler bu raporun ekindeki E6.IX.’da verilmiBtir. Yukar&daki baL&nt&dan hareketle
proje alan&nda kaya ve diLer tür zemin ortam&nda yeryüzünde beklenen yatay yer ivmelerinin
maksimum (pik) ve tasar&m spektrumuna ait spektral ivme katsay& deLerleri Çizelge IX.4’de
verilmiBtir.
Gumbel-I olas&l&k daL&l&m& için 5...100 y&l aras&ndaki yap& ömürleri için 4.0 ve daha büyük
depremlerle karB&laBma olas&l&klar& Çizelge IX.2‘den elde edilebilir. Ayn& olas&l&k
daL&l&m&ndan hareketle verilen farkl& aB&lma olas&l&klar& için farkl& yap& ömürlerinde
karB&laB&labilecek deprem büyüklükleri Çizelge IX.3’ün devam&nda verilmiBtir. Proje alan&n&n
100 km lik mesafe içerisinde etkisinde kalacaL& ve 50 y&lda %10 aB&lma olas&l&L&na göre
karB&laB&labilecek maksimum depremin büyüklüLü M = 7.7 olarak hesaplanm&Bt&r. Bu deLer
Marmara Denizi taban&nda yer alan Kuzey Anadolu Fay&n&n kuzey kolunun (Kuzey Marmara
Fay&) deterministik yaklaB&mlarla tahmin edilen ‘C modeli’ deprem büyüklüLüne çok yak&nd&r
ve en kötümser deprem modeli olarak al&nabilir.
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ekil IX.4. – 1905-2003 Y&llar& Aras&ndaki Aletsel Kay&t Döneminde Avc&lar ve Çevresinin (1
X 1 Derece Alan) Deprem EtkinliLi. 17 ALustos 1999 Depremi bu Alan çerisindedir. Deprem
Yerleri ve Büyüklükleri Bilgisi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraBt&rma Enstitüsü
ArBivlerinden Al&nm&Bt&r. Beyaz Daireler Olan Depremlerin Yerlerini Gösterir. Daire
Büyüklükleri Depremin BüyüklüLü le Orant&l& ÇizilmiBtir.
Buna göre 50 y&lda % 10 aB&lma olas&l&L& da gözönünde bulundurularak böyle bir depremin
gerçekleBmesi durumunda proje alan&nda serbest yüzeyde karB&laB&labilecek maksimum yatay
ivme deLerleri ve spektral ivme deLerleri hesaplanm&Bt&r. Proje alan&nda yap&lan sismik ve
jeoteknik araBt&rmalardan elde edilen S-dalgas& sismik h&z deLerleri ve aç&lan kuyularda
yap&lan SPT deneyleri sonuçlar&ndan bulunan ortalama S-dalgas& h&zlar& kullan&lm&Bt&r.
Vs=200 m/s ve daha büyük deLerler için hesaplanan maksimum yatay ivme deLerleri
verilmiBtir Çizelge IX.2 de verilmiBtir.
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ekil IX.5. – 1905-2003 Y&llar& Aras&nda

Avc&lar Merkez Olmak Üzere 1x1 Derecelik

Alanda Olan Depremler çin Hesaplanm&B Deprem BüyüklüLü-OluB S&kl&L& Diyagram&. DüBey
Eksen BüyüklüLü 3.6 ve Daha Fazla Olan Depremlerin Kümüiatif Say&s&, Yatay Eksen se
Deprem Büyüklükleridir. Bu Diyagramdaki Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve Deprem
AraBt&rma Enstitüsü ArBivlerinden Elde EdilmiBtir. A- DeLeri Tüm Gözlem Periyodu 19052003 Y&llar& Aras&ndaki DeLerdir.
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Çizelge .IX.2. Avc&lar Proje Alan& ve Çevresinin Deprem Tehlikesi (Proje Alan&ndan 100 Km Mesafe Dahil)

a= 3.46 ve b=0.795+-0.044 için yap+lan hesaplamalar
Maksimum Likelihood Fitting

Tekrarlanma

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

M 4.0
4.5

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0.5

0,98

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.3

5.0

0,79

0,95

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.2

5.5

0,46

0,71

0,84

0,92

0,95

0,98

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8.1

6.0

0,22

0,39

0,52

0,63

0,71

0,77

0,82

0,86

0,89

0,92

0,93

0,95

0,96

0,97

0,98

0,98

0,99

0,99

0,99

0,99

20.3

6.5

0,09

0,18

0,26

0,33

0,39

0,45

0,50

0,55

0,59

0,63

0,66

0,69

0,72

0,75

0,77

0,79

0,81

0,83

0,85

0,86

50.6

7.0

0,04

0,08

0,11

0,15

0,18

0,21

0,24

0,27

0,30

0,33

0,35

0,38

0,40

0,43

0,45

0,47

0,49

0,51

0,53

0,55

126.3

7.5

0,02

0,03

0,05

0,06

0,08

0,09

0,11

0,12

0,13

0,15

0,16

0,17

0,19

0,20

0,21

0,22

0,24

0,25

0,26

0,27

315.4

T
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Periyodu

Çizelge IX.3. Proje Alan& ve Çevresinin Deprem Tehlikesi (Proje Alan&ndan 100 Km Mesafe Dahil)

T

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0.005

8.13

8.51

8.73

8.89

9.00

9.10

9.19

9.26

9.33

9.39

9.44

9.49

9.53

9.57

9.61

9.64

9.68

9.71

9.74

9.77

0.05

6.86

7.24

7.46

7.62

7.74

7.84

7.62

7.99

8.06

8.12

8.17

8.22

8.26

8.30

8.34

8.37

8.41

8.44

8.47

8.50

0.1

6.76

6.84

7.07

7.22

7.34

7.44

7.53

7.60

7.67

7.72

7.78

7.82

7.87

7.91

7.94

7.98

8.01

8.04

8.07

8.10

0.15

6.22

6.60

6.82

6.98

7.10

7.20

7.29

7.36

7.46

7.48

7.53

7.58

7.62

7.67

7.70

7.74

7.77

7.81

7.84

7.87

Rd

Td y&ll&k yap& ömürleri için aB&lma olas&l&L& Rd olan maksimum deprem büyüklüLü.
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Çizelge IX. 4. Olas&l&ksal YaklaB&mlara Göre Avc&lar ve Çevresini Etkileyebilecek 15 Km Uzakta 7.7
BüyüklüLünde Bir Depremin Avc&lar lçesi Belediyesi Sahas&nda OluBturmas& Beklenen Yatay vme
DeLerleri. Vs DeLerleri S-Dalgas& H&zlar&d&r ve Birimi Metre/S dir. H, zemin tabakas&n&n kal&nl&L&d&r.
vme deLerleri ortalama deLerlerdir.
* De erler Ortalama De erleri fade Eder.
Olas;l;ksal Yöntem
98 Y;ll;k Gözlem Aral;D;nda
Referans

50 y;lda %10 A*;lma Olas;l;D;
Vs = 200 m/s

Vs = 400 m/s

400<Vs<800 m/s
H>5 m

Ambraseys * (1995)
Ambraseys ve diL. * (1996)

352 cm/s2

317 cm/s2

-------

-------

-------

366 cm/s2

-------

-------

332 cm/s2

-------

-------

396 cm/s2

369 cm/s2

300 cm/s2

-------

2

2

-------

(anelastik etki yok)
Ambraseys ve diL. * (1996)
(anelastik etki var)
Ambraseys ve diL. * (1996);
(eq.15)
Boore ve diL.* (1993)
Boore ve diL. * (1997)

426 cm/s

329 cm/s

IX.4.2. Maksimum vme ve Spektral vme
Bir proje alan&nda, verilen zemin s&n&f& ve senaryo depremi için tasar&m spektrumu
hesaplanabilir. Bu çal&Bmada Ambraseys ve diL. (1996) da verilen tasar&m spektrumu modeli
kullan&lm&B ve ekil IX.6’da gösterilen spektral ivme katsay&s& deLerleri elde edilmiBtir. lgili
Bekilden de izleneceLi Ambraseys ve diL. (1996)’in baL&nt&s&ndan yap& titreBim peryoduna
göre hesaplanan spektral ivme katsay& deLerleri Vs h&z& 200 m/s deLerleri için zemin için 1.2
deLerine ulaBmaktad&r ( ekil IX.6).
Alternatif olarak Midorikawa (1987) baL&nt&s&na göre proje alan&ndaki S-dalgas&n&n h&z&n&n
ortalama Vs=200 m/s deLerindeki S-dalga h&z& için beklenen spektral ivme büyütme deLeri
Svi = 2.83 olarak bulunmuBtur.
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BB_JICA Mikrobölgeleme çal&Bmas&ndan elde edilen sismik büyütme eLrilerine göre ( ekil
E6.IX.4) sismik S-dalgas& h&z& 200 m/s olan yerlerde bina peryodu 0.2 s’de maksimum ivme
0.25 g den küçük ivmeler için 2.0-2.4 kez, 0.5 g için 1.5-1.7 kez, 1.0 g için 1.2 kez; bina
peryodu 1.0 s de maksimum ivme 0.2 g 2.6-3.2 kez, 0.5 g den büyük ivmeler için ise 2.0 kez
zemin büyütmesi oluBacakt&r.
SPEKTRAL VME KATSAYISI A(T)
SÖNÜM:%5
DEPREM BÖLGES : 1. DERECE
B NA ÖNEM KATSAYISI: 1

ZEM N SINIFLAMASI
Z1 ZEM N
Z2 ZEM N
Z3 ZEM N
Z4 ZEM N

Avc+lar Zemin

SPEKTRAL VME KATSAYISI A(T)
%5 SÖNÜM

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2
0.4

0.8
1.2
B NA PER YODU, SAN YE

1.6

2

ekil IX.6. Avc&lar’daki Proje Alan&n& Etkileme Olas&l&L& Olan Senaryo Depremi çin
Hesaplanan Spektral vme Katsay&s& Spektrumunun, 1998 Türkiye Deprem YönetmeliLi
Spektral vme Katsay&s& Spektrumunun yap& önem katsay&s& I=1 için hesaplanan A(T) ile
karB&laBt&r&lmas&. Avc&lar için spektrum hesab&nda Ambraseys ve diL. (1996) kullan&lm&Bt&r.

IX.5. Sonuçlar
Bu projede, deterministik ve olas&l&ksal deLerlendirme yaklaB&m ve yöntemleri kullan&larak
Avc&lar ilçesi s&n&rlar& içerisinde yer alan proje alan&n& etki alabilecek deprem tehlikesinin
analizi yap&lm&Bt&r.
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lgili proje alan& için yap&lan olas&l&k hesaplar&na göre, 99 y&ll&k bir gözlem döneminde 50
y&ll&k sürede yap&y& %10 aB&lma olas&l&L&na göre etkileyecek en büyük depremin büyüklüLü
ortalama 7.7 bulunmuBtur. Mevcut jeolojik bulgulara göre bu büyüklükte bir depremi
yaratabilecek aktif fay zonunun, daha önce yap&lan deniz jeolojisi ve jeofiziLi araBt&rmalar&nda
ortaya ç&kan Kuzey Marmara Fay& olduLu kabul edilebilir. Bu bulgulara göre, proje sahas&n&n
birçok yerinde, 5 metreden daha kal&n olan alüvyon zeminlerdeki koBullar da göz önüne
al&nd&L&nda, S-dalga h&z& ortalama Vs=200 m/s olan zemin yap&s& için beklenen maksimum
yatay ivme a max = 352 cm/s2 ile 426 cm/s2 aras&nda deLiBebilmektedir.
Yap& peryoduna göre Vs=200 m/s lik S dalga h&z& ve yap& önem katsay&s& I=1 için hesaplanan
spektral ivme katsay& deLerleri Türkiye Deprem YönetmeliLindeki ivme katsay&s& A(T)
spektral katsay&s& deLerini aBmakta, dolay&s&yla bu Bartlar alt&nda yönetmelikte müsaade edilen
büyütme deLerini 0.2 ile 0.6 saniye aras&nda %20 oran&nda aBabileceLi anlaB&lmaktad&r.
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Bölüm X

GEOTEKN K DEMERLEND RMELER
ve
DURAYLILIK ANAL ZLER
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X. BÖLÜM: GEOTEKN K DEMERLEND RMELER ve DURAYLILIK ANAL ZLER
X.1. Ambarl; Güneyi Zemin Kesitlerinin DeDerlendirilmesi
Zemin kesitleri Bölüm VI’da ayr&nt&l& olarak verilmiBtir. Bu kesitler üzerine jeolojik
formasyonlar ve gözlenmiB olan kayma yüzeyleri de iBlenmiBtir. (EK – III, A – H ve I – L
Kesitleri)
X.2. Varolan Yap;lanma
nceleme alan&nda

SK ’ye ve

GDA ’a ait içme suyu, at&ksu ve doLalgaz hatlar&

bulunmaktad&r. Bunlar&n saha üzerindeki yerleBimleri EK-2’de verilen “Altyap&lar ve Yap&
Temeli Gruplamas&” paftas&nda verilmektedir. Bu hatlar&n, inceleme alan&nda meydana gelen
zemin hareketlerine baLl& olarak baz& bölgelerde deformasyona uLram&B olmalar& ve iBlevlerini
kaybetmiB olmalar& muhtemeldir. Zira SK taraf&ndan at&ksu hatt&nda yap&lan kontrollerde
özellikle inceleme alan&n&n güneyinde kalan Tesisler Yolu’nda, hatt&n sürekliliLini dahi
kaybedecek boyutta deformasyona uLrad&L& ve yer yer tahrip olduLu belirlenmiBtir. Bu
bak&mdan özellikle at&ksu ve içme suyu hatlar&n&n da, muhtemel hasarlara baLl& olarak
oluBmuB olabilecek k&r&klardan zemini &slatt&L& ve Bev durayl&l&L&n& olumsuz yönde etkilediLi
düBünülmektedir.
nceleme alan&nda yürütülen bir envanter çal&Bmas& ile yap&lar temel tiplerine göre
grupland&r&lm&Bt&r. Bu çal&Bma sonucunda zemin hareketlerinin gözlendiLi kesim ve
çevresinde yaklaB&k olarak 300 bina incelenmiB ve bu yap&lar bodrumlu yap&lar, kota baLl&
yar& bodrumlu yap&lar ve bodrumsuz yap&lar olarak s&n&fland&r&lm&Bt&r. Bu çal&Bma neticesinde
incelenen alandaki yap&lar& yaklaB&k olarak %45’inin bodrumsuz, %34’ünün kota baLl& yar&
bodrumlu ve %21’inin de bodrumlu olduLu tespit edilmiBtir. Bu daL&l&m,

ekil X.1’de

verilemektedir.
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nceleme Alan S n r (0.81 km²)

-ekil - X / 1 : ALtyap lar ve Yap Temeli Gruplamas

X.3. Geoteknik Model
Sahada heyelan riski gösteren bölgede yedi adet kesit üzerinde geoteknik modeller
oluBturulmuB ve stabilite analizleri yap&lm&Bt&r. Bu kesitlere yukar&da geniB biçimde
aç&kland&L& üzere sondajlar, jeofizik ölçümler ve saha gözlemlerinden yararlan&larak jeolojik
yap& iBlenmiBtir. Sahada karB&laB&lan ana jeolojik formasyonlar Bak&rköy Formasyonu,
Güngören Formasyonu, ÇukurçeBme Formasyonu ve Gürp&nar Formasyonu’dur. Sahada
ÇukurçeBme Formasyonu bölgede yayg&n olarak ta rastland&L& Bekilde ince tabakalar ve cepler
halinde yer almaktad&r. Ayr&ca ÇukurçeBme Formasyonu stabilite aç&s&ndan sahada rastlan&lan
diLer formasyonlara göre daha elveriBli mukavemet parametrelerine sahiptir. Bu sebeple
yap&lan stabilite analizlerinde her yerde rastlanmad&L& da göz önüne al&narak ve emniyetli
tarafta kal&narak göz önüne al&nmam&Bt&r. Bak&rköy Formasyonu kireçtaB& ve kil – marn
tabakalar&ndan oluBmaktad&r. Yörede daha yoLun olarak Bak&rköy Formasyonu’nun kil
birimleri hakimdir. Bu killerin özellikleri stabilite analizi bak&m&ndan Güngören Formasyonu
killeri ile benzerlik göstermektedir. Bu bak&mdan da haz&rlanan geoteknik modellerde de
belirgin olarak Bak&rköy Formasyonunun kireçtaB& tabakalar&na rastlan&lmad&L& bölgelerde
mukavemet parametreleri Güngören Formasyonu ile eBit olarak al&nm&Bt&r. Yap&lan stabilite
analizlerinde sahada rastlan&lan Gürp&nar ve Güngören killerinin daha önce heyelan etmiB
olduLu da göz önünde bulundurularak bu zeminlerin uzun süreli stabilite analizlerinde
mukavemet özellikleri rezidüel parametreler ile temsil edilmiBtir. Deprem yükleri alt&nda etki
edecek gerilmeler k&sa süreli olduLundan deprem analizlerinde mukavemet parametreleri
olarak drenajs&z (toplam gerilme cinsinden elde edilmiB olan) kayma mukavemeti
parametreleri kullan&lm&Bt&r. Bu kesitler üzerine sahada mevcut binalar ve yollar da iBlenmiB,
böylece stabilite hesaplar&na etkili olabilecek sabit ve hareketli yükler göz önüne al&nm&Bt&r.
Yukar&da özetlenen sebeplerle kullan&lmas& gereken mukavemet parametresi cinsleri
belirlendikten sonra laboratuar deneyi sonuçlar&, sahada daha önceden yap&lm&B çal&Bmalardan
elde edilmiB olan veriler ve literatürde verilen amprik yaklaB&mlar kullan&larak her iki
formasyon için de mukavemet parametreleri belirlenmiBtir.
Kullan&lan parametreler Çizelge X.1’de özetlenmektedir.
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Çizelge X.1 – Geoteknik Modelde Kullan&lan Mukavemet Parametreleri.
Formasyon

crezidüel (kPa)

Güngören

-

13

75

-

Gürp&nar

-

10

100

-

rezidüel

(°)

Cu (kPa)

(°)

X.4. Geoteknik DeDerlendirmeler
Proje kapsam&nda yürütülen mekanik sondaj çal&Bmalar&, jeofizik çal&Bmalar, saha gözlemleri,
aletsel gözlemler, arazi deneyleri ve laboratuvar deneyleri neticesinde belirli sonuçlara
ulaB&lm&B ve tüm bu bilgiler &B&L&nda sahan&n geneli için geoteknik deLerlendirmeler
yap&lm&Bt&r. Bu kapsamda sahadaki zemin tabakalar&n&n oturmalar, BiBme potansiyeli ve
s&v&laBma potansiyeli aç&s&ndan deLerlendirmeleri s&ras&yla aBaL&da aktar&lmaktad&r.
X.4.1. Oturma ve /i*me Potansiyeli
Bugün itibariyle inceleme alan&n&n heyelanl& kesim olarak deLerlendirilebilecek olan orta
k&sm&nda, denize yak&n kesim hafif ve çoLunlukla günübirlik olarak deLerlendirilebilecek bir
yap&laBmaya sahiptir. Arazi gözlemlerine göre, zemin hareketlerinin ulaBt&L& üst kotlardan
itibaren kuzey yönünde ve inceleme alan&n&n bat& yönünde, 4 kata, kota baLl& olarak yer yer 56 kata kadar yap&laBma bulunmaktad&r. Bugün itibariyle bölgede yeni inBaat ruhsat&
verilmemektedir. Hâlihaz&rda da devam eden bir inBaat faaliyeti yoktur.
Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduLunda, inceleme alan&ndaki mevcut yükleme
koBullar&nda (yeni inBaatlar, yer alt& su seviyesinde genel bir düBme saLlayacak faaliyetler vb.)
bir deLiBiklik olma olas&l&L& yoktur. Bu bak&mdan oturma aç&s&ndan bir risk, inceleme alan&n&n
geneli için söz konusu deLildir. Ancak genel bir yaklaB&m vermesi aç&s&ndan sahadaki hakim
killi birimler olan Güngören ve Gürp&nar Formasyonlar&na ait karakteristik deLerler
literatürden aktar&lm&Bt&r. Buna göre Güngören ve Gürp&nar Formasyonlar& için s&k&Bma
katsay&lar& s&ras&yla ~0.1 cm²/sn ve ~8.0 cm²/sn olarak, Güngören Formasyonu için hacimsel
s&k&Bma modülü ise 8E-4 1/kPa olarak verilmektedir.
Bugüne kadar inceleme alan& civar&nda yap&lm&B olan birçok çal&Bmadan edinilen bilgiler ve
sahada yap&lm&B olan gözlemler, inceleme alan&nda genel olarak yüzeylenen Güngören
Formasyonu’na ait birimlerin BiBme potansiyelleri bulunduLunu ortaya koymaktad&r. nceleme
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alan&nda yer alan baz& istinat yap&lar&nda ve baz& rijit yer kaplamalar&nda Bev durays&zl&L&na
baLlanamayacak baz& deformasyonlar&n, hasarlar&n ve Bekil deLiBtirmelerin söz konusu
formasyonun

BiBme

potansiyelinden

kaynakland&L&

kan&s&na

var&lm&Bt&r.

Güngören

Formasyonunun hakim olduLu bölgelerde yap&lan inBaatlarda gerekli drenaj tedbirlerinin
(granüler filtre tabakalar&, barbakanlar, drenaj borular&, filtrasyon ve dreanj amaçl& yer
örtüleri, vb.) uygulanmad&L& durumlarda karB&laB&lan tipik problemler, inceleme alan&nda da
bu sebeple yoLun bir Bekilde gözlenmiBtir. Güngören Formasyonu’nun için BiBme bas&nc&
deLeri ~130 kPa, BiBme yüzdesi ise %2 - %4.5 olarak verilmektedir.
X.4.2. S;v;la*ma Riski
Bu bölümde sahada, gerçekleBtirilmiB olan çeBitli sondajlarda rastlanan farkl& içerikli, farkl&
derinlik ve kal&nl&ktaki kumlu, çak&ll& seviyelerin (ÇukurçeBme Formasyonu) s&v&laBma riski
taB&y&p taB&mad&klar& irdelenmiBtir. %35’den daha az oranda ince dane oran&na sahip, yer alt&
su seviyesi alt&nda (doygun) ve yüzeyden 0 – 20 m aras&ndaki derinlikte yer alan gevBek
yerleBimli kumlu zeminlerde s&v&laBma riskinin irdelenmesi gerektiLi bilinmektedir.
SK-2, SK-4, SK-5, SK-7, SK-13, SK-14, SK15, SK-16, SK-17, SK18 ve SK-19 nolu
sondajlarda rastlanan farkl& seviyelerdeki kumlu tabakalar&n s&v&laBma riskinin bulunup
bulunmad&L&n&n belirlenmesi amac&yla, formasyon içerisinde kaydedilen SPT say&lar&na baLl&
olarak bir analiz yap&lm&Bt&r. Söz konusu sondajlardan SK-2, SK-14, SK-15, nolu sondajlarda
tespit edilen kumlu birimler yer alt& su seviyesinin üzerinde kalmaktad&r. DiLer taraftan SK13, SK-17 ve SK-19 nolu sondajlarda geçilen kumlu tabakalar&n çok s&k& yerleBimli olduklar&
tespit edilmiBtir. Dolay&s&yla bu sondajlar için herhangi bir s&v&laBma riski bulunmamaktad&r
ve analiz yap&lmam&Bt&r. Yer alt& su seviyesinin alt&nda veya yer alt& su seviyesine yak&n
seviyelerde rastlanan kumlu tabakalar&n kal&nl&klar& ve bu tabakalar boyunca kaydedilen SPT
say&lar& Çizelge X.2’de verilmiBtir.
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Çizelge X.2 – Sondajlarda Saptanan SPT say&lar&
Sondaj No

Tabaka DerinliLi (m)

0.50 – 2.50
SK-4
10.50 – 18.00

4.50 – 7.00
SK-5
8.00 – 13.60
SK-7

16.50 – 20.00

SK-16

2.00 – 15.70

SK-18

3.00 – 12.00

Derinlik (m)

SPT Say&s&

1.50
11.00
12.00
13.50
15.00
16.50
6.00
10.50
12.00
13.50
16.50
18.00
19.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
10.50
12.00
13.50
15.00
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
10.50

7
24
30
23
19
26
14
17
18
19
22
28
24
10
37
44
47
42
45
47
44
42
22
19
29
30
47
48

Sahan&n s&v&laBma riskinin belirlenmesinde kullan&lan yöntem, zeminin dane çap& daL&l&m&
yan&nda daha önemli bir etken olan zemin s&k&l&L&na baLl& olarak bir deLerlendirme
yap&lmas&d&r. Hesap için ilgili sondajlarda elde edilen SPT N30 (arazi) deLerleri kullan&l&r.
Zeminin s&v&laBma potansiyeli, Tekrarl& Gerilme Oran& (CSR) ile düzeltilmiB SPT deLeri
aras&ndaki iliBki kullan&larak deLerlendirilmiBtir. Saha zemini için Tekrarl& Gerilme Oran&
(CSREQ);

CSR EQ = (
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ifadesi ile bulunmuBtur. Burada amaks, etkin yer ivmesini göstermektedir. Bay&nd&rl&k ve skan
Bakanl&L&’n&n Afet Bölgelerinde Yap&lacak Yap&lar Hakk&ndaki yönetmeliLi uyar&nca 1.
Derece deprem bölgeleri için 0.4g deLerini almaktad&r. Ayr&ca inceleme alan& için bu çal&Bma
kapsam&nda gerçekleBtirilen Deprem Tehlike Analizi sonucunda da etkin yer ivmesi deLerinin
bu deLerin alt&nda al&nmamas& gerektiLi belirlenmiBtir. Formülde yer alan

vo

ve ’vo s&ras&yla

hesap yap&lan derinlikteki toplam ve efektif düBey gerilmeyi göstermektedir. Jeolojik efektif
gerilme deLerlerinin hesaplanmas&nda kabul edilen yer alt& su seviyeleri, bahar aylar&ndaki
yoLun yaL&Bl& dönemlerde bir miktar yükselme olabileceLi göz önünde bulundurularak
sondajlarda belirlenenin 1 m yukar&s&nda al&nm&Bt&r. Yine formülde yer alan rd deLeri ise hesap
derinliLine baLl& bir katsay&d&r ve;

rd = 1.0 (0.015 × z )
ifadesi ile hesaplanmaktad&r.
CSR ile düzeltilmiB SPT deLeri aras&nda Seed taraf&ndan verilmiB olan iliBkide yerine konacak
olan düzeltilmiB SPT deLerinin bulunmas& için aBaL&daki düzeltme baL&nt&s& kullan&lmaktad&r.
Buna göre SPT N30 deLerini (N1)60 deLerine dönüBtüren ifade;

( N1 )60 = ( N 30 × C60 ) × C N
Beklinde verilmektedir. Burada CN düBey gerilmeye baLl& bir katsay&d&r ve;

C N = 9.79 × (1 /

'
1/ 2
vo

)

ifadesi ile belirlenir. C60 ise kullan&lan sondaj ekipman&na, numune al&c&n&n cinsine, SPT
çekicinin özelliklerine, delgi çap&na ve tij boyuna baLl& olarak deLiBen birleBik bir katsay&d&r.
Kullan&lan ekipman&n ve yap&lan sondaj delgisinin özellikleri bir arada deLerlendirilerek C60
düzeltme katsay&s&n&n 0.70 olarak al&nmas&n&n uygun olacaL& belirlenmiBtir.
Elde edilen (N1)60 deLeri ile Seed taraf&ndan verilmiB olan iliBkide, sahada yap&lm&B olan
sondajlardan al&nan numuneler üzerinde yap&lan garnülometri deneyleri neticelerinde
belirlenen ince dane oranlar&na baLl& olarak Tekrarl& Gerilme Direnci CSR7.5 belirlenmektedir.
Granülometrik analiz bulunmayan tabakalar için sondaj loglar&nda yap&lan tan&mlamalar ve
numuneler üzerindeki gözlemler &B&L&nda yaklaB&k ince dane oranlar& kabul edilmiBtir. Elde
edilen bu CSR7.5 deLerlerinde yap&lan düzeltme ile S&v&laBma Tekrarl& Gerilme Direnci CSRL;

CSRL = CSR7.5 × k M × k × k
ifadesi ile hesaplanmaktad&r. Burada kM deprem magnitüdüne baLl& bir katsay& olup 7.5
magnitüdündeki bir deprem için Seed taraf&ndan verilmiB olan iliBkiden 1.00 olarak
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al&nmaktad&r. k derinliLe baLl& bir katsay& olup Harder ve Hynes (‘88) taraf&ndan verilen
abaktan, 96 kPa’l&k jeolojik efektif gerilmenin oluBtuLu derinlik için 1.00 olarak
bulunmaktad&r. Daha düBük jeolojik efektif gerilme deLerleri için de kum zeminde 1.00 deLeri
kullan&lm&Bt&r. k arazinin ilk durumdaki gerilmesine baLl& bir katsay& olup mevcut gerilme
durumu için yine Harder ve Hynes taraf&ndan verilmiB olan iliBkiden 1.00 olarak bulunur.
Tüm bu ifadeler kullan&larak yukar&da Çizelge X.2’de verilen derinlikler ve SPT deLerleri
için, deneyler sonucunda elde edilen ince dane oranlar&na baLl& olarak s&v&laBma analizleri
gerçekleBtirilmiBtir. Elde edilen S&v&laBma Tekrarl& Gerilme Direncinin (CSRL), Tekrarl&
Gerilme Oran&na (CSREQ) oran&ndan;

FS = CSRL / CSREQ
güvenlik say&s& FS elde edilmektedir. S&v&laBmaya karB& güvenlik say&lar&, analize tabi tutulan
kumlu seviyeler için granülometrik analiz neticeleri bulunmamas& sebebiyle farkl& ince dane
oranlar&na baLl& olarak verilmiBtir. Bu analiz sonucunda elde edilen FS deLerlerinin birden
büyük olmas& durumunda s&v&laBma riski bulunmad&L&, FS’in birden küçük olmas& durumunda
ise s&v&laBma riski bulunduLu sonucuna var&lmaktad&r. S&v&laBma genel olarak, suya doygun
kohezyonsuz zeminlerde tekrarl& sismik yükler alt&nda boBluk suyu bas&nçlar&n&n yükselerek
efektif gerilmeleri azaltmas& ve zeminin kayma mukavemetini giderek kaybetmesi olarak
tan&mlanmaktad&r.
Yap&lan s&v&laBma analizlerinin neticeleri Çizelge X.3’de verilmiBtir. Bu çizelgede analiz
yap&lan tüm derinliklerdeki s&v&laBmaya karB& güvenlik say&lar&n& içermektedir. Yap&lan tüm
analizlere ait hesap föyleri ise Cilt – 3 / EK – 8’de verilmektedir.
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Çizelge X.3 – S&v&laBmaya KarB& Güvenlik Say&lar&
Sondaj No

Tabaka DerinliLi (m)

0.50 – 2.50
SK-4
10.50 – 18.00

4.50 – 7.00
SK-5
8.00 – 13.60
SK-7

16.50 – 20.00

SK-16

2.00 – 15.70

SK-18

3.00 – 12.00

Derinlik (m)

Güvenlik Say&s&

1.50
11.00
12.00
13.50
15.00
16.50
6.00
10.50
12.00
13.50
16.50
18.00
19.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
10.50
12.00
13.50
15.00
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
10.50

0.63
0.59
0.73
0.52
0.41
0.54
0.56
0.43
0.42
0.42
0.47
0.59
0.48
0.61
>> 1
>> 1
>> 1
>> 1
>> 1
>> 1
1.20
0.95
0.42
0.95
1.34
1.18
>> 1
>> 1

Sonuçlardan görüleceLi üzere SK-4, SK-5 ve SK-7 nolu sondajlarda geçilmiB olan kumlu
seviyeler s&v&laBma riski taB&maktad&rlar. Söz konusu sondajlar&n gerçekleBtirildiLi bölge, Bev
durays&zl&L&na baLl& zemin hareketlerinin yoLun olarak gözlendiLi ve ana heyelan kütlesi
olarak da tan&mlanabilecek bölgedir. Bu alanda yoDun bir yap;la*ma bulunmamakla
beraber özellikle SK-4 nolu sondaj;n yap;ld;D; alanda 5 – 6 kata varan bir yap;la*ma
görülmektedir. Projeye konu olan zemin hareketlerinin de yoDun olarak izlendiDi ve
yap;lar;n bir k;sm;nda hasarlar gözlenen bu bölgede stabilite hesaplar;na paralel olarak
ciddi bir s;v;la*ma riskinin de belirlenmi* olmas;, bu bölge için yerle*ime uygunluk ile
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ilgili verilecek kararda etkili bir parametredir. S;v;la*ma potansiyeli ta*;yan bölge
tamam; ile “Yerle*ime Uygun Olmayan Alan” içinde kald;D;ndan s;n;rlar; ayr;ca
haritada gösterilmemei*tir.
nceleme alan&n&n kuzey taraf&nda yap&lm&B olan sondajlarda geçilen kumlu seviyeler ise yer
alt& suyunun durumu, formasyonlar&n dane daL&l&m özellikleri ve yerleBim s&k&l&klar& gibi
faktörlere baLl& olarak önemli bir s&v&laBma riski taB&mamaktad&rlar.
X.5. Ambarl; Güneyi Heyelan;n;n KinematiDi
nceleme alan&nda etüt çal&Bmalar& kapsam&nda inklinometrik gözlem kuyular& yerleBtirilmiB
ve bu kuyulardan periyodik kay&tlar al&narak heyelan&n geliBimi izlenmeye çal&B&lm&Bt&r.
Sahada tesis edilen 9 adet inklinometre kuyusundan 2’si kuzey kesimdeki durayl& blokta, 3’ü
ara blokta, 4’ü ise harekete kat&lm&B olan ana blokta yer almaktad&r (Cilt – 2 / EK – II).
Söz konusu kuyularda etüd süresince yap&lan gözlemlerde, Baler Otel arazisindeki
inklinometre kuyusundan al&nan okumalar, en h&zl& hareketin bu kesimde olduLunu ortaya
koymuBtur. INK-4 (SK-7) olarak isimlendirilen bu kuyuda 0 okumas&n&n yap&ld&L& 01.03.2005
tarihinden itibaren 20.03.2005’e kadar toplam 6 okuma yap&lm&B ve yaklaB&k 30 m derinlikte
tipik bir kayma yüzeyi tespit edilmiBtir. Bu kuyuda 0 okumas&ndan itibaren belirlenen toplam
deformasyon deLeri yaklaB&k 10 cm’dir ve bu deLer günlük 5 mm’lik bir deformasyon h&z&na
iBaret etmektedir. Heyelan yönüne dik yönde ise toplam 3 cm’ye varan bir deformasyon
belirlenmiBtir.
Yine benzer Bekilde ana blokta tesis edilmiB olan INK-7 (SK-8) nolu kuyuda ise 0 okumas&n&n
yap&ld&L& 05.03.2005 tarihinden itibaren 20.03.2005’e kadar toplam 5 okuma yap&lm&B ve
yaklaB&k 20 m derinlikte tipik bir kayma yüzeyi tespit edilmiBtir. Bu kuyuda 0 okumas&ndan
itibaren belirlenen toplam deformasyon deLeri yaklaB&k 3 cm’dir ve bu deLer günlük 2 mm’lik
bir deformasyon h&z&na iBaret etmektedir. Heyelan yönüne dik yönde ise toplam 1 cm’ye
civar&nda bir deformasyon belirlenmiBtir.
Ana blokta tesis edilmiB bir diLer kuyu olan INK-9 (SK-4) nolu kuyuda ise 0 okumas&n&n
yap&ld&L& 10.03.2005 tarihinden 20.03.2005’e kadar toplam 4 okuma yap&lm&Bt&r. Bu aBamada
k&s&tl& bir bilgi de olsa söz konusu kuyuda yaklaB&k 30 m derinlikte bir kayma yüzeyi tespit
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edilmiBtir. Bu kuyuda 0 okumas&ndan itibaren belirlenen toplam deformasyon deLeri yaklaB&k
2 cm’dir ve bu deLer günlük 2 mm’lik bir deformasyon h&z&na iBaret etmektedir. Heyelan
yönüne dik yönde ise toplam 1 cm civar&nda bir deformasyon belirlenmiBtir. YaklaB&k 30 m
derinlikte tespit edilen kayma yüzeyine baLl& olarak gözlenen deformasyonun yan& s&ra, Cilt –
3 / EK – 4’de verilmiB olan grafikten de görüleceLi üzere bu kuyuda krip niteliLinde bir
deformasyon da gözlenmektedir.
Heyelan etmekte olan ana kütle ile, durayl& bölge aras&nda kalan ve ara blok olarak tan&mlanan
kesimde ve heyelan çanaL&n&n ortalar&nda tesis edilmiB olan INK-1 (SK-10) nolu kuyuda ise 0
okumas&n&n yap&ld&L& 11.02.2005 tarihinden 20.03.2005’e kadar toplam 11 okuma yap&lm&B ve
yaklaB&k 13 m derinlikte tipik bir kayma yüzeyi tespit edilmiBtir. Bu kuyuda 0 okumas&ndan
itibaren belirlenen toplam deformasyon deLeri yaklaB&k 10 cm’dir ve bu deLer günlük 2.5
mm’lik bir deformasyon h&z&na iBaret etmektedir. Heyelan yönüne dik yönde ise toplam 3
cm’ye civar&nda bir deformasyon belirlenmiBtir.
Tipik kayma yüzeylerinin tespit edildiLi bu dört inklinometre kuyusu d&B&ndaki ana blokta ve
ara blokta yer alan diLer kuyular (INK-3, INK-5 ve INK-6), deLiBken karakterde
deformasyonlar göstermekle beraber belirgin kayma yüzeyleri saptanmam&Bt&r. Bu kuyulardan
özellikle INK-5 nolu kuyuda muhtemel olarak bir deformasyon oluBmas& beklenmektedir.
Henüz az say&da okumas& kaydedilmiB olan bu kuyunun, devam ettirilmesi düBünülen ölçüm
program&nda dikkatle izlenmesi yararl& olacakt&r.
Durayl& blok olarak tan&mlanan bölgedeki inklinometrik gözlem kuyular&nda (INK-2 ve INK8) ise belirgin bir deformasyon gözlenmemiBtir. Tüm inklinometre kuyular&n&n yerleBimleri
Cilt – 2 / EK – II’de görülebilir.
Sahada inklinometreler ile gerçekleBtirilen deformasyon gözlemlerinin yan& s&ra yal&n bir
ölçüm düzeneLi olan ve detaylar& Bölüm IX.2.5’te verilen KID sistemi ile de deformasyon
ölçümleri al&nm&Bt&r. Bunlardan SK-2 sondaj& içine kuyu aç&ld&ktan ve boruland&ktan 10 gün
sonra bu düzenek indirilmiB ve borunun 40 m derinlikte kesilmiB olduLu, ve aL&rl&klar&n daha
ileriye geçmediLi anlaB&lm&Bt&r. SK-1 sondaj&nda ise kuyu içine indirilmiB bulunan aL&rl&k, 25
m’ye kadar çekilebilmekte, daha yukar&ya çekilememesi bu seviyedeki olas& kaymay& iBaret
etmektedir. Bu nedenle kuyunun belirtilen derinlikte kesilmiB veya büyük bir deformasyona
uLram&B olduLu sonucuna var&lm&Bt&r.
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nklinometrik gözlemler d&B&nda etüt süresince sahada yap&lan gözlemler de, heyelan&n
geliBimi ve h&z& ile ilgili baz& bilgiler ortaya koymuBtur. Çal&Bman&n ilk aBamalar&nda heyelan
çanaL&n&n bat& s&n&r& oldukça ilerlemiB ve bir makaslama zonu ile deniz k&y&s&na kavuBmuB
durumda gözlenmiBtir. Bu aBamada taç çizgisinden doLuya doLru devam eden ve yüzeye
ulaBan çekme (tansiyon) çatlaklar&n&n yaklaB&k olarak Bahçe Sokak hizas&nda sona erdiLi
görülmüBtür. Etüdün devam ettiLi süreç içerisinde çatlaklar doLuya doLru ilerlemesini
sürdürmüB ve bugün Tesisler Yolu seviyelerine ilerleyerek inceleme alan&n&n güneydoLu
ucundaki mahallenin s&n&r&na ulaBm&Bt&r.
Tüm bu ölçüm ve gözlem sonuçlar&na dayal& veriler, Ambarl& güneyindeki araBt&rma konusu
heyelan&n bugün de kritik bir h&zla devam ettiLine ve k&sa süre içinde doLu s&n&r&n& da deniz
k&y&s&yla buluBturacaL&na, bu ilerleyiB s&ras&nda heyelan çanaL&n&n geometrisi itibariyle doLu
s&n&rda da bir makaslama zonu oluBturacaL&na iBaret etmektedir.
Bugün için, batimetrik haritalama çal&Bmas& sonuçlar& ve heyelan&n genel karakteri, heyelan&n
deniz içerisinde bir topuk oluBturmam&B olduLunu göstermektedir. Gözlemler ve aç&klanan
ölçüm sonuçlar& heyelan&n genel hareketinin güneye doLru bir yamaç hareketi niteliLinde
olduLunu, bununla birlikte heyelanl& alan&n doLu ve bat& s&n&rlar&na yak&n kesimlerde kayan
kütlenin merkezine doLru da bir hareketin yaBand&L&n& ortaya koymaktad&r. Bu durum heyelan
geometrisinin tipik bir çanak Beklinde olduLunu, iki kenarda makaslama zonlar& ile yüzeye
ç&kt&L&n&, kenarlardan hareketli kütlenin merkezine doLru gelindikçe kayma derinliLinin 40
m’yi aBt&L&n& göstermektedir.
X.6. Ambarl; Güneyi Heyelan;n;n Durayl;l;k DeDerlendirmesi ve Analizler
nceleme alan&nda gerçekleBtirilen sondaj çal&Bmalar&, jeofizik çal&Bmalar ve inklinometrik
gözlem sonuçlar& ile bölgenin heyelan modeli oluBturulmuBtur. Bu heyelan modeli, saha için
haz&rlanm&B olan jeolojik kesitler ve deneysel çal&Bmalar sonucunda elde edilen veriler ile bir
arada deLerlendirilerek durayl&l&k analizleri yap&lm&Bt&r. Söz konusu analizler StedWIN 2.74
isimli Bev stabilitesi analiz program& ile gerçekleBtirilmiBtir.
Durayl&l&k analizi inceleme alan&ndan al&nan 8 adet kesit üzerinde yap&lm&B ve sahan&n
tamam&na yak&n& deLerlendirmeye tabi tutulmuBtur. Analiz edilen 8 kesitin 5’i, Avc&lar
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Belediyesi taraf&ndan bu proje için gerçekleBtirilen bir topoLrafik al&m ile oluBturulan
kesitlerdir. DiLer 3 kesit ise stanbul BüyükBehir Belediyesi Zemin ve Deprem nceleme
MüdürlüLü’nden proje baBlang&c&nda temin edilen 1/1000 ölçekli halihaz&r topoLrafik
haritadan ç&kart&lm&Bt&r. nceleme alan&n&n kara kesimi için oluBturulan bu kesitler, çal&Bma
kapsam&nda

yürütülen

batimetri

çal&Bmalar&nda elde edilen

sonuçlar ile birarada

deLerlendirilerek kesitlerin deniz içinde devam& da saLlanm&Bt&r. TopoLrafik al&m çal&Bmas& ile
oluBturulan kesitler A-A, B-B, C-C, D-D ve E-E olarak, halihaz&r harita üzerinden ç&kart&lan
kesitler ise I-I, II-II ve III-III olarak isimlendirilmiBtir. Tüm bu kesitlerin saha üzerindeki
yerleBimleri ekil X.2’de gösterilmiBtir.
Saha çal&Bmalar& ile ç&kart&lm&B olan jeolojik kesitler üzerindeki heyelanl& kesimlerin
derinlikleri, sahada yap&lan gözlemler, sondajlar, jeofizik ölçümler, kuyu için kayma izleme
donan&mlar&ndan elde edilen veriler ve inklinometrik ölçümlerin birlikte deLerlendirilmesi
sonucunda belirlenen potansiyel kayma düzeyleri göz önünde bulundurularak analizler
gerçekleBtirilmiBtir. Analiz kesitlerindeki tabakalanman&n belirlenmesinde yararlan&lan
sondajlar Çizelge X.4’de verilmiBtir.
Çizelge X.4 – Stabilite Analizi Kesitleri ve Yararlan&lan Sondajlar
Kesit

Sondajlar

Kesit A-A

S22 – S7

Kesit B-B

S20 – S11 – S10 – S1

Kesit C-C

S19 – S12 – S3

Kesit D-D

S18 – S4 – S6

Kesit E-E

S16 – S5 – S6

Kesit I-I

S11 – S10 – S1 – S2

Kesit II-II

S17 – S6

Kesit III-III

SK2(zetaB) – SK3(zetaB)
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Sahada yap&lan etüt çal&Bmalar&, gözlemler ve bölge ile ilgili mevcut bilgiler Bev
durays&zl&L&n&n büyük ölçüde Gürp&nar Formasyonunun ilk seviyelerinde meydana geldiLine
iBaret etmektedir. Gürp&nar Formasyonunun üzerindeki ÇukurçeBme Formasyonu’na ve
Güngören Formasyonu’na ait birimler, geçmiBte oluBan eski heyelanlar&n da etkisiyle
kar&lm&B, yatay ve düBey yönde geçiBli bir istife dönüBmüBtür. nceleme alan&n&n kuzeyine ve
baz&

sondajlarda

rastlanan

Bak&rköy

Formasyonu’nda

Maktral&

kireçtaB&-kil-marn

ardalanmalar& gözlenmektedir. Bu birim içinde kayma davran&B& üzerinde etkili olan litolojik
birim killi olanlard&r.
Analizler statik yükleme ve depremli yükleme koBullar& için ayr& ayr& gerçekleBtirilmiBtir.
Statik yükleme koBullar& için yap&lan analizlerde, bölgenin gerek tarihsel dönemde ve gerekse
bugün için heyelanl& bir alan olmas&ndan hareketle, formasyonlara ait rezidüel mukavemet
parametreleri kullan&lm&Bt&r. Daha önce Bölüm VI’da detayl& olarak verilen parametreler bu
analizlerde esas al&nm&Bt&r. Buna göre rezidüel kayma mukavemeti aç&lar& üstte yer alan
Güngören ve ÇukurçeBme istifi ile Bak&rköy formasyonu için 13°, Gürp&nar Formasyonu için
ise 10° olarak belirlenmiBtir. Analizlerde yer alt& suyunun etkisi boBluk suyu bas&nc&
parametresi ile modellenmiBtir. Sahada genel olarak gözlenen ve özellikle heyelan çanaL&n&n
orta kesiminde topoLrafik koBullara da baLl& olarak oluBan yüksek yer alt& su seviyeleri göz
önünde bulundurularak boBluk suyu bas&nc& parametereleri Güngören-ÇukurçeBme stifi ve
Gürp&nar Formasyonu için 0.50, Bak&rköy Formasyonu için ise 0.40 olarak al&nm&Bt&r.
Depremli yükleme durumlar& için yap&lan analizlerde ise birimlerin drenajs&z mukavemet
parametreleri kullan&lm&Bt&r. Bu parametreler belirlenirken etüd kapsam&nda yap&lm&B olan
sondajlar ve jeofizik çal&Bmalar sonucunda elde edilen bilgiler, h&zl& kesme deneyleri ile elde
edilen sonuçlar, presyometre ve kuyu için veyn deneylerinin sonuçlar& ve inceleme alan&n&n
hakim formasyonlar& ile ilgili bilgi birikimi bir arada deLerlendirilmiBtir. Sonuç olarak
Güngören Formasyonu’na ait birimlerin davran&B& tayin ettiLi düBünülen üstteki istif için
c = 75 kPa, Bak&rköy ve Gürp&nar Formasyonlar& için ise c = 100 kPa olarak seçilmiBtir.
Birimler için analizlerde kullan&lan birim hacim aL&rl&k deLerleri de laboratuarda
gerçekleBtirilen tabii birim hacim aL&rl&k deneylerinden al&nm&Bt&r. Bu deLerler Çizelge X.5’de
verilmektedir.
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Çizelge X.5 - Birim Hacim AL&rl&klar
Formasyon

Tabii birim hacim aL&rl&k

Doygun birim hacim aL&rl&k

(kN/m³)

(kN/m³)

Güngören – ÇukurçeBme

17.00

18.00

Bak&rköy

17.00

18.00

Gürp&nar

18.00

19.00

Statik yükleme koBullar&nda gerçekleBtirilen analizler de 2 farkl& yaklaB&mla yap&lm&Bt&r. lk
yaklaB&mda Bishop yöntemiyle, kesit üzerindeki en kritik dairesel kayma yüzeyleri
araBt&r&lm&Bt&r. Bu analizlerde analiz aral&L& belirlenirken sahada gözlenen yüzey Bekil
deLiBiklikleri (çekme çatlaklar&, bas&nç s&rtlar&, düBey Bekil deLiBtirmeler, vb.) esas al&nm&B ve
sahada gözlenen duruma en yak&n potansiyel kayma yüzeyleri elde edilmeye çal&B&lm&Bt&r.
kinci yöntemde ise etüd ve ölçüm sonuçlar&na baLl& olarak belirlenen kayma yüzeyleri blok
olarak tan&mlanm&Bt&r. Bu analizde kayma yüzeyleri bu bloklar&n içinden geçmeye
zorlanmakta

ve

böylece

gerçek

kayma

yüzeyleri

üzerindeki

güvenlik

say&lar&

belirlenmektedir. Bu yaklaB&m, kayma yüzeylerinin derinliklerinin somut olarak saptand&L&
kesitler için (A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, I-I ve II-II kesitleri) için yap&lm&Bt&r. Depremli durum
için yap&lan analizlerde de, kayma yüzeylerinin saptand&L& kesitlerde blok analiz yöntemiyle
güvenlik say&lar& hesaplanm&Bt&r. BelirlenmiB bir kayma yüzeyi olmayan III-III kesiti için ise
sadece dairesel yüzey için stabilite analizi gerçekleBtirilmiBtir.
Analizlerde muhtemel kayma yüzeylerinin inceleneceLi baBlang&ç ve bitiB aral&klar&
belirlenirken, yüzey belirtilerine ve ölçüm sonuçlar&na baLl& olarak mümkün olan en geniB
aral&klar seçilmiB ve bu aral&klardan geçen mümkün olan en fazla say&da kayma yüzeyi
araBt&r&lm&Bt&r.
Bugün itibar&yla sahada gözlenen heyelan çatlaklar&, tüm diLer gözlemler ve ölçümler
neticesinde heyelann&n kuzey yönünde ilerlememiB olduLu belirlenmiBtir. Tarih içerisinde
oluBmuB paleo heyelanlar&n izleri de bu kesimin bugüne kadar heyelana kat&lmad&L&na iBaret
etmektedir. Bu sebeple rezidüel parametreler ile yap&lan analizlerde taranan bölge, yaklaB&k
olarak heyelanlanman&n son bulduLu hat ile s&n&rland&r&lm&Bt&r.
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Analiz kesitleri için mevcut istiflenme koBullar& ve detay& yukar&da aç&klanan parametreler ile
yap&lan temel analizlerin yan&s&ra, söz konusu kesitler aras&nda en kritik olan B-B kesiti
üzerinde karakteristik yükleme koBullar&n&n ve parametrelerin deLiBiminin Bev güvenliLi
üzerindeki etkisinin görülebilmesi aç&s&ndan farkl& baz& analizler gerçekleBtirilmiBtir. Bu
analizlerde formasyonlar için seçilen rezidüel kayma mukavemeti aç&lar&, yamaç üstü
yüklerinin (yap&, trafik, vb.) etkisi, boBluk suyu bas&nc& parametresi ile denizin 3 m üstüne
ç&kacak bir topuk dolgusunun etkisi de göz önüne al&nm&Bt&r.
nceleme alan&n& temsil eden toplam 8 kesit üzerinde yap&lan analizlerin sonuçlar& aBaL&da
aktar&lmaktad&r. Çizelge X.6’da 8 kesit için, mevcut duruma iliBkin yap&lm&B olan temel
analizlerin sonuçlar& görülmektedir.
Çizelge X.6 - Temel Stabilite Analizlerinin Sonuçlar&
Analiz Cinsi
Kesit Ad&

Statik Durum

Statik Durum

Depremli Durum

(Dairesel Analiz)

(Blok Analiz)

Kesit A-A

1.178

1.061

0.806

Kesit B-B

0.999

0.968

0.691

Kesit C-C

1.302

1.129

0.717

Kesit D-D

1.093

1.172

0.776

Kesit E-E

1.255

1.265

0.774

Kesit I-I

1.041

0.964

0.793

Kesit II-II

1.077

1.008

0.800

Kesit III-III

1.204

-

0.687

Çizelge X.7, Çizelge X.8, Çizelge X.9 ve Çizelge X.10’da ise B-B kesiti üzerinde baz&
parametrelerin güvenlik say&s& üzerindeki etkilerini belirlemek amac&yla yap&lm&B olan tali
analizlerin sonuçlar& görülmektedir. Tüm analizlere ait program ç&kt&lar& ise Cilt – 3 / EK –
9’da verilmektedir.
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Çizelge X.7 – Güngören Formasyonunun Rezidüel Parametre DeLiBiminin ev GüvenliLi
Üzerindeki Etkisi
Güngören Formasyonu

Elde edilen Güvenlik

Rezidüel Sürtünme aç&s&

Say&s&

Analizlerde kullan&lan deLer

13

0.999

Alt Limit

10

0.909

Üst Limit

16

1.045

Çizelge X.8 – Gürp&nar Formasyonunun Rezidüel Parametre DeLiBiminin ev GüvenliLi
Üzerindeki Etkisi
Gürp&nar Formasyonu

Elde edilen Güvenlik

Rezidüel Sürtünme aç&s&

Say&s&

Analizlerde kullan&lan deLer

10

0.999

Alt Limit

8

0.839

Üst Limit

13

1.172

Yukar&da verilen duyarl&l&k analizleri, stabilite analizlerinin Güngören Formasyonu için
seçilebilecek alternatif rezidüel mukavemet parametrelerine karB& çok hasas olmad&L&n&
göstermektedir. Gürp&nar Formasyonunun rezidüel parametreleri ise stabilite analizleri
üzerinde daha fazla etkili olmaktad&r. Ancak yine de sahada kayma hareketinin devam
etmekte olmas&, güvenlik say&s& deLerinin 1 veya 1’e çok yak&n bir deLerde olduLunu
göstermektedir. Bu bak&mdan analizlerde kullan&lm&B olan parametrelerin doLru deLerler
olduLu sonucuna var&lm&Bt&r.
Çizelge X.9 – Güngören Formasyonunda BoBluk Suyu Bas&nc& Parametresinin ev GüvenliLi
Üzerindeki Etkisi
Güngören formasyonu için kullan&lan

Elde edilen Güvenlik

BoBluk Suyu Bas&nc& Parametresi

Say&s&

ru
Analizlerde kullan&lan deLer

0.5

0.999

Alt Limit

0.2

1,093

Üst Limit

0.5 deLeri üst limittir
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Gürp&nar formasyonu permeabilitesi son derece düBük olan bir birimdir. Ayr&ca bu birimin
daha derinlerde yer almas& ve hatta büyük bir kesimde deniz seviyesinin alt&nda bulunmas&
sebebi ile drenaj imkan&na da sahip deLildir. Bu bak&mdan Gürp&nar formasyonu için daha
düBük boBluk suyu bas&nc& parametresi ile bir analiz gerçekleBtirilmemiBtir. Güngören
Formasyonunda saLlanacak ciddi bir drenaj önleminin güvenlik say&s&n& %10 kadar artt&rd&L&
görülmektedir. Bu bak&mdan bu formasyon içersinde al&nabilecek her türlü drenaj tedbiri
yararl& olacakt&r.
Heyelan&n yavaBlat&lmas& için al&nabilecek bir önlem de topuLa bir dolgu teBkilidir. Deniz
dolgusu için yaklaB&k +3 m kotunda ve deniz içine yaklaB&k 150 m uzanan bir dolgunun teBkil
edilmesi öngörülmüBtür. Bu durum analiz edildiLinde elde edilen güvenlik say&lar& deLerleri
aBaL&da Çizelge X.10’da verilmiBtir.
Çizelge X.10 – Deniz Dolgusunun ev GüvenliLi Üzerindeki Etkisi
Statik Durum

Depremli Durum

0.999

0.691

1.465

0.940

Mevcut Durumdaki Güvenlik Say&s&
Deniz dolgusu yap&lm&B durumdaki
Güvenlik Say&s&

Yukar&da verilen analizden de görülebileceLi gibi deniz dolgusu teBkili statik durum için
oldukça büyük fayda saLlamakta, deprem durumu için de riski önemli derecede azaltmaktad&r.
Stabilite analizlerine bina yüklerinin etkisi de araBt&r&lm&B ve yüklerin kald&r&lmas& durumunda
0.999 olan güvenlik say&s&n&n ancak 1.020 deLerine ç&kt&L& görülmüBtür. Bu nedenle tüm bina
yüklerinin kald&r&lmas&n&n güvenlik say&s&nda ancak %2 oran&nda bir art&B saLlayacaL&
söylenebilir.
X.7. Ambarl; Güneyi Heyelan;n;n Bundan Sonraki DeDi*imi ve Olas; Riskler
nklinometre ölçümleri belirlenmiB olan hareketlerin yaklaB&k lineer bir h&zla devam ettiLini
göstermektedir. ekil X.3 ve ekil X.4’te deformasyon miktarlar&n&n zamanla olan iliBkisi
verilmektedir. Bu tip heyelanlarda deformasyonlar&n baBlang&ç aBamalar&nda lineer olarak
artt&L&, kayma dairesinin tam oluBmas& aBamas&na yak&n zamanlarda deformasyonlarda bir
h&zlanma gözlendiLi bilinmektedir. Sahada yap&lan gözlemler, özellikle taç bölgesinde yer
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alan çekme çatlaklar&n&n 45 günlük k&sa çal&Bma süresinde oldukça büyük bir h&zla
yayg&nlaBt&L&n& göstermiBtir. Bu bak&mdan sahada yap&lm&B olan gözlemlerin mutlaka bu rapor
sonras&nda da devam ettirilmesi yararl& olacakt&r.
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X.8. Yap;lar Üzerindeki Sak;nca ve Riskler
Heyelan kütlesi üzerinde yer alan yap&lar, nihai kopma aBamas&nda büyük risk taB&maktad&rlar.
Ayr&ca Badem Sokak ile Tesisler Yolu aras&ndaki zeminde ciddi s&v&laBma riski de
bulunmaktad&r. S&v&laBma da deprem durumunda binalarda risk yaratmaktad&r.
X.9. Önerilen Önlemler
Kaz&kl& Dayanma Yap&s&
Cilt – 2 / EK – 5’te verilen YerleBime Uygunluk Paftalar&nda Önlemli Alan - ÖA1 olarak
tan&mlanan bölge ile YUOA s&n&r&nda stabilite amaçl& kaz&kl& iksa yap&s& önerilmektedir.
Önlemli Alan - ÖA1 olarak tan&mlanan bu bölgeyi heyelan henüz etkilememiBtir. Ancak ana
kütlenin kaymas& durumunda bu bölge risk alt&na girecektir. Bu sebeple sahada gözlemlenen
heyelan çanaL&n&n yolun üst bölümlerinde yer alan binalara doLru ilerlememesi için bir kaz&kl&
iksa yap&s&n&n mevcut yol üzerinde inBa edilmesi uygun olacakt&r. Bu dayanma yap&s&n&n
uygulanabilirliLinin gösterilmesi amac& ile aBaL&da k&saca özetlenen bir ön tasar&m yap&lm&Bt&r.
Bu ön tasar&m temsili tek bir kesit üzerinde iki alternatifli olarak gerçekleBtirilmiB, önerilen
dayanma yap&s&n&n önünde olas& bir heyelan s&ras&nda yaklaB&k 6 - 8 m derinlikte bir ayna
oluBacaL& kabul edilmiBtir. lk alternatifte tek s&ra kaz&kl& bir iksa yap&s&n&n uygulanabilirliLi,
ikinci alternatifte ise çift s&ra kaz&kl& bir iksa yap&s&n&n uygulanabilirliLi irdelenmiBtir.
Kaz&kl& dayanma yap&lar&n&n ön boyutland&rmas& statik ve depremli durum yükleme koBullar&
için ayr& ayr& gerçekleBtirilmiBtir. Statik yükleme koBullar& için yap&lan analizlerde, yolun alt
k&sm&nda bölgenin heyelanl& bir alan olmas&ndan hareketle ve yüzeyde yer alan Güngören ve
ÇukurçeBme istifi ile Bak&rköy formasyonunun çeBitli hareketlerle kar&lm&B bir malzeme
olmas&ndan dolay& rezidüel mukavemet parametreleri ile temsil edilmiBtir. Derinlerde yer alan
Gürp&nar Formasyonu ise uzun süreli zemin parametreleri ile temsil edilmiBtir. Heyelana
henüz kat&lmam&B olan yolun üst bölümünde yer alan Güngören ve ÇukurçeBme istifi ile
Bak&rköy formasyonu için ise uzun süreli zemin parametreleri kullan&lm&Bt&r. Bu parametrenin
belirlenmesi için sondajdan al&nan numune üzerinde gerçekleBtirilen Atterberg Limiti deney
sonuçlar& kullan&lm&Bt&r. Depremli yükleme durumlar& için yap&lan analizlerde ise ani yükleme
koBullar&na baLl& olarak tabakalar&n drenajs&z mukavemet parametreleri kullan&lm&Bt&r. Bu
parametreler belirlenirken etüt kapsam&nda yap&lm&B olan sondajlar ve jeofizik çal&Bmalar
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sonucunda elde edilen bilgiler, h&zl& kesme deneyleri ile elde edilen sonuçlar, presyometre ve
kuyu için vane deneylerinin sonuçlar& ve inceleme alan&n&n hakim formasyonlar& ile ilgili
genel bilgi ve tecrübeler bir arada deLerlendirilmiBtir. Sonuç olarak Güngören Formasyonu’na
ait birimlerin davran&B& tayin ettiLi düBünülen üstteki istif için c = 75 kPa, Bak&rköy ve
Gürp&nar Formasyonlar& için ise c = 100 kPa olarak seçilmiBtir.
Kaz&kl& iksa yap&s&n&n saLlamas& gereken minimum güvenlik say&lar& ilgili Bartnamelerede
belirtildiLi üzere, statik durumda 1.50, depremli durumda ise 1.20 olarak kabul edilmiBtir.
lk alternatif olan tek s&ra kaz&kl& iksa yap&s&,

= 150 cm çap&nda yak&n aral&kl& 25 m boyunda

fore kaz&klar ile, ikinci alternatif olan çift s&ra kaz&kl& iksa yap&s& ise

= 120 cm çap&nda birer

aral&kl&, kesitte merkezden merkeze 5 m aral&kl& ve 25 m boyunda fore kaz&klar ile
modellenmiBtir. Modeller üzerindeki sonlu elemanlar analizleri PLAXIS V.8 adl& sonlu
elemanlar program& ile gerçekleBtirilmiBtir. OluBturulan sonlu elemanlar modelleri her iki
alternatif için s&ras&yla

ekil X.5 ve

ekil X.6’da verilmiBtir. Bu analizlere ait program

ç&kt&lar& Cilt – 3 / EK – 10’da verilmektedir.

ekil X.5 – Tek S&ra Kaz&kl& ksa Yap&s& Önerisi – Sonlu Elemanlar Modeli
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ekil X.6 – Çift S&ra Kaz&kl& ksa Yap&s& Önerisi – Sonlu Elemanlar Modeli
Yap&lan analizlerde statik durum yükleme koBullar&nda bina yükleri ve yollara ait sürsarj
yükleri göz önüne al&nm&Bt&r. Bu durumda seçilen sistemler için güvenlik say&s& deLerleri;
•

Tek S&ra Kaz&kl& ( = 150 cm)

G.S. = 2.350

•

Çift S&ra Kaz&kl& ( = 120 cm)

G.S. = 2.385

olarak bulunmuBtur.
Depremli durum analizleri psuedo – statik sonlu elemanlar analizi ile gerçekleBtirilmiBtir. Bu
durumda bölgenin 1. derece deprem bölgesi üzerinde yer almas&na baLl& olarak etkin yer
ivmesi 0.40 ve yatay deprem ivmesi katsay&s& 0.20 olarak al&nm&Bt&r. ncelenen sistemler için
tüm bu yükleme koBullar& alt&nda güvenlik say&s& deLerleri;
•

Tek S&ra Kaz&kl& ( = 150 cm)

G.S. = 1.217

•

Çift S&ra Kaz&kl& ( = 120 cm)

G.S. = 1.197

olarak bulunmuBtur.
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Bu tür bir dayanma yap&s& en az BS 30 betonu ile teBkil edilmelidir. Analiz sonuçlar&ndan da
görüleceLi üzere seçilen kesit deplasman, moment ve kesme kuvveti gibi kesit tesirleri
aç&s&ndan yeterlidir.
stinat Duvarlar&nda Güçlendirme
15349, 15350, 13351 ve 13352 nolu parsellerde (Fevzi Çakmak Caddesi yan&ndaki parseller)
bulunan binalar, güney s&n&rlar&nda istinat duvarlar& ile alt parsellerden ayr&lmaktad&r. stinat
duvarlar& saLl&kl& bir yap&da olup olmad&L& konusunda kuBku duyulmuB olup binalardaki
mevcut yap&sal deformasyonlar&n (farkl& oturmalar iBaret eden duvar çatlaklar&) bu
duvarlardaki hareketler sebebiyle meydana geldiLi düBünülmüBtür. Esasen bu duvarlar alt
parsellerdeki kaz&lar s&ras&nda teBkil edilmiB olup arkalar& büyük oranda dolgu toprakt&r. Ana
kütlede meydana gelmesi muhtemel heyelan bu istinat duvarlar&n& da olumsuz yönde
etkileyecektir. Bu istinat duvarlar&n&n da bir proje çerçevesinde güçlendirilmesi ve mutlaka
drenajlar&n&n temin edilmesi Bartt&r.
Deniz Dolgusu
Heyelanl& alan&n k&y& kesiminde k&y&dan 150 m aç&La kadar uzanacak ve +3,00 m kotuna
kadar ç&kar&lacak bir deniz dolgusu yap&lmas& önerilmektedir.
Bu dolgunun birim hacim aL&rl&L& en az 20 kN/m3 olan malzeme ile yap&lmas&; denize olan
cephesinin bu k&y& için öngörülen dalga koBullar&na uygun boyutlu anroBman ile korunmas&;
denize komBu kenarlarda 7,00 m’ye yak&n yüksekliLe ulaBacak olan dolgu Bevlerinin, deniz
taban&ndaki güncel çökeller ve alt&ndaki Gürp&nar Kili’nin geoteknik özellikleri de göz önüne
al&narak durayl&l&L&n&n deLerlendirilmesi ve Bev eLimlerinin buna uygun seçilmesi; dolgu ile
kazan&lacak alan&n yüzeyinin yüzey drenaj&n& kendiliLinden saLlayabilecek Bekilde eLimli
yap&lmas&; dolgu ile kazan&lacak alanda herhangi bir yap& ya da sert zemin kaplamas&
yap&lmamas&, günü birlik kullan&mlar d&B&nda kullan&lmamas& yerinde olacakt&r. Bütün bu
uygulamalar, haz&rlanacak bir uygulama projesine uygun olarak yürütülmelidir.

Drenaj Tedbirleri
Önlemli Alanlar için önerilmiB olan zemin drenaj&,
•

geotekstil filtre ile sar&lm&B ve çekirdeLinde uygun çapl& drenfleks bulunan granüler
malzeme ile doldurulmuB kapal& drenaj hendekleri;
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•

Sahadaki bütün istinat yap&lar&nda duvar arkas& zemin kesitinin drenaj&n&
saLlayacak Bekilde yerleBtirilmek üzere uygulama projesi haz&rlanm&B barbakanlar,
gereken yerlerde zemin içine yatay olarak aç&lm&B yaklaB&k 10 cm çapl& delik içine
geotekstil filtre sar&l& drenfleks drenaj borusu yerleBtirilerek imal edilen drenaj
sistemleri,

ile

saLlanmal&d&r.

Tüm

drenaj

çal&Bmalar&

haz&rlanacak

bir

proje

çerçevesinde

gerçekleBtirilmelidir. Bu projelendirme çal&Bmas&nda, drenajla toplanan sular&n sahadan uygun
bir yöntemle uzaklaBt&r&larak kritik bölge d&B&nda uygun bir yere deBarj edilmesi gerektiLi göz
önünde bulundurulmal&d&r.
YerleBime Uygun Olmayan Alan’da da tesviye kaz&lar& sonras&nda ayn& nitelikte drenaj
yap&lar& yap&lmal&d&r. “Ayr&nt&l& Jeoteknik Etüd” önerilen alanlar ile “Önlem Al&narak
YerleBime Uygun Alan – 3” te yüzeysuyu derenaj&n&n iyileBtirilmesi, alt yap& tesisat&ndan
yeralt&na su s&zmas&na karB& önlem al&nmas& önerilmektedir.
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Bölüm XI

AFET DURUMU
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XI. BÖLÜM: AFET DURUMU
Raporun önceki bölümlerinde aç&klanan bulgular ve yap&lan deLerlendirmeler sahan&n önemli
bir afet durumu içinde olduLunu göstermiBtir.
Saha eski bir heyelan üzerinde yer almaktad&r. çinde bulunulan dönemde, bu eski heyelan&n
bütününe yak&n& yeniden hareketlenmiB ve canl& bir heyelan oluBmuBtur. Bu heyelan etkinliLi
oluBumunun halen ilk aBamalar&nda görülmektedir. Taç çizgisi ve kayma yüzeyi yeni
oluBmaktad&r, topuk henüz belirmemiBtir. Bu alan, EK.II’de, oluBmuB olan bütün dinamik
ögeleri (çekme çatlaklar&, taç çizgileri, eski ve yeni kayma yüzeyleri, nklinometre verileri,
vb) ile sergilenmektedir.
Özetle, inceleme alan&n&n önemli bir bölümü diri ve etkin heyelanl&d&r. Buras& AFET
DURUMU içindedir.
nceleme alan&n&n, yukar&da tan&mlanan kesiminin d&B&ndaki bir kuBak, gizil (potansiyel)
heyelanl&d&r. Bu kuBaL&n bir bölümü diri heyelan&n taç çizgisinin gerisindeki yamaç yukar&
kesimi temsil etmektedir. Heyelan&n daha da geliBmesi durumunda bu kuBak, gelecekte tehdit
alt&na girecektir. Buralarda al&nabilecek baz& önlemlerin, bu tehditi ortadan kald&rabileceLi ve
bu kuBakta can ve mal güvenliLini saLlayabileceLi anlaB&lmaktad&r. Bunun yan&nda, diri
heyelanl& alan&n doLusundaki bir alan, bu yönde geliBmesini sürdüren taç çizgisinin ilerlemesi
durumunda heyelana kat&labilecektir. Bu nedenle, bu alan da potansiyel heyelanl& alan
niteliLindedir. Son olarak diri heyelan&n bat&s&ndaki bir kuBakta da ileride heyelanlanma
potansiyeli görülmektedir.
Bu alanlar&n sürekli gözlem alt&nda tutulmas&, baz& önlemlerin al&nmas&, ve geliBmelere karB&
duyarl& olunmas& gerekmektedir. Bu uygulamalar gerçekleBtirilmezse bu alanlar da AFET
DURUMU içine düBebilecektir.
Ancak, Bimdilik bu alanlar potansiyel heyelanl&; fakat, afet durumuna girmemiB olarak
düBünülmektedir. (ÖA)
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Bölüm XII

YERLE/ ME UYGUNLUK ÇALI/MALARI
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XII. BÖLÜM: YERLE/ ME UYGUNLUK ÇALI/MALARI
Raporun önceki bölümlerinde aç&klanan çal&Bmalar, bu yolla elde edilen veriler ve bu verilerin
iBlenmesi ile yap&lan yorumlamalara göre sahan&n bugünden sonra nas&l imar edilebileceLi
üzerine toplu bir deLerlendirme yoluna gidilmiBtir.
ncelemeye konu olan alandaki etkin heyelan&n bugünkü s&n&rlar& ve özellikleri belirlenmiB
bulunmaktad&r. Bunun geliBmesi ve bugünkü hareketliliLi de göz önüne al&narak önlem
al&nd&L&nda ya da al&nmad&L&nda sahadaki yamaç durays&zl&L&n&n ne yönde geliBebileceLi de
önceki bölümlerde tart&B&lm&Bt&r.
Bütün bunlara göre inceleme konusu stanbul, Avc&lar lçesi, Ambarl& Mahallesi güneyindeki
Balaban Mevkii, farkl& imar k&s&tlama, önlem al&m& ya da imar uygulamalar&na konu
olabilecek bir dizi alt alana ayr&lm&Bt&r. Bu alt alanlar&n tan&mlanmas&nda dayan&lan gerekçeler
ve buralarda konabilecek koBul ya da k&s&tlamalar aBaL&da aç&klan&rken; bu alt alanlar&n
s&n&rlar& da EK.V’te gösterilmektedir.

XII.1. Yerle*ime Uygun Olmayan Alan (YUOA)
nceleme konusu Balaban heyelanl& alan&nda son dönemdeki hareketliliLe kat&lm&B olan
bütününün “YerleBime Uygun Olmayan Alan” niteliLinde olduLu düBünülmektedir.
Bu son heyelan hareketlerinin görüldüLü alan, bütünü ile burada daha önce oluBmuB ve
karmaB&k bir iç yap&s& olduLu anlaB&lan eski heyelan üzerine çak&Bmaktad&r. Yeni heyelan
hareketi büyük ölçüde eskisinin canlanmas& ile baBlam&B, geliBmiB ve geliBmesini
sürdürmektedir.
Heyelanlanan alan 700 m’ye yak&n geniBlikte ve karada 350 m uzunluLu olan bir heyeland&r.
Taç çizgisi büyük çapl& bir yay biçimindedir. Kayma yüzeyi yar& spiral biçimli ve yüzeyden
40 m derinliklere kadar inmektedir. Belirlenen hareket vektörleri heyelan kütlesinin ana
eksenine doLrudur. Yenilme hep, aB&r& konsolide ve fisürlü Gürp&nar Kili içinde geliBmiBtir.
Birimin, daha önce de makaslanmas& ve heyelanlanmas& nedeni ile o zamandan kalm&B kayma
yüzeyleri üzerinde kal&k (rezidüel) kayma dayan&m& ile direnmeye çal&Bt&L& ve bu yüzeyleri
birleBtiren yüzeyler üzerinde kolayca yeniden kaymaya baBlayabildiLi; bir kez kaymaya
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baBlad&L&nda da kal&k (rezidüel) dayan&m&n küçüklüLü nedeni ile düBük eLimli yamaçlarda bile
hareketliliLin sürebildiLi bilinmektedir.
Belli ki, heyelan kütlesi bir bütündür ve büyük bir kütle harekete ba*lam;*t;r.
Bu alanda yeniden oluBan yar&lmalar&n bir bölümü kaymaya baBlam&B olan kütlenin en
gerisinde ve bir taç çizgisi oluBturacak Bekilde olgunlaBm&Bt&r. Bu çizgi üzerinde önemli yanal
aç&lmalar ve düBey yer deLiBtirmeler oluBmuBtur. Bu çizgi bat&dan doLuya ilerleyerek aBamal&
biçimde geliBmiB ve bat&da yeniden h&zlanm&B iken doLuya doLru ilerlemesi de sürmektedir.
Belli ki, güncel heyelanlanma ba*lang;ç a*amas;ndad;r, gelecekte de sürecektir ve
h;zlanmas; olas;d;r.
Heyelanlanan alan&n ortalar&nda baBka yar&lmalar da oluBmuBtur. Bunlar önce enine yönde
birleBerek uzam&B; sonra da uçlar&ndan bükülerek k&y&ya doLru yönelmektedir. K&y&ya yönelen
bu uzant&larda boyuna yer deLiBtirmeler ve buna baLl& yüzey biçimleri dikkati çekmektedir.
Bu çizgiler taç kesimi ile k&y& aras&nda birkaç kez yinelenmektedir.
Belli ki, heyelanlanan kütle eski süreksizlikler ya da yak;nlar;ndaki birden çok zay;f
yüzey boyunca yar;lmakta ve bir bütün olarak parçalan;p örselenmektedir.
Bu heyelanl& alandaki yeralt&suyu düzeyleri yamaç yukar&s&ndan k&y&ya doLru yüzeye
yaklaBacak Bekilde s&LlaBmakta ve yer yer &slak zeminlerle karB&laB&lmaktad&r.
Belli ki, sahadaki yeralt;suyu ko*ullar; da kaymaya kar*; direnci azalt;c; bir etken
olarak varl;D;n; sürdürmektedir.
Bu alanda yer alan yap&lardan baz&lar& daha Bimdiden bu hareketlerden olumsuz etkilenmiBtir.
Bu alanda yer alan çok katl& 3 konut yap&s& boBalt&larak y&k&lmak zorunda kal&nm&Bt&r.
Bunlar&n d&B&nda yüzme havuzu da içeren tesislerde, Baler Motel yap&lar&nda ve birkaç konut
yap&s&nda daha ilerleyen hasarlar ya da düBeyden saparak kayk&lmalar oluBmuBtur.
Belli ki, heyelan daha bu geli*me a*amas;nda bile bu alanda yer alan yap;lara hasar
vermekte ve tümüne zarar verme tehlikesini ta*;maktad;r.
Bu koBullarda, bu boyutta ve bu derinlikteki bir yenilme yüzeyi üzerinde kaymaya baBlayarak
dilinip parçalanmakta olan bir kütlenin herhangi bir tutma yap&s& ile denetim alt&na al&nmas&
ve hareketliliLinin engellenmesi olanaks&z görünmektedir. Kütlenin yamaç yukar& kesiminde
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önemli kaz&lar yapma olanaL& yoktur; olsa bile, bu tür bir uygulama taç gerisindeki durayl&
yamac& tehdit edecektir.
Bu nedenlerle bu alanda yeni bir yap&lanma tehlikelidir ve var olan eski yap&lar&n da güvenliLi
yoktur. Bu alan, YerleBime Uygun Olmayan Alan olarak iBlem görmelidir.
Ancak, kullan&lmayacak olsa bile buraya, konumu sonucu, kimsenin girmemesinin saLlanmas&
ve sahan&n bütününün kendi haline b&rak&lmas& anlam& ç&kar&lmamal&d&r. Bu nedenle, sahada
gözlenen hareketlerin yavaBlat&lmas& ve durdurulmas&; bu sahadan geçilebilmesi ve belki
günübirlik kullan&mlar için yeniden düzenlenebilmesi için baz& önlemler al&nmas& yerinde
olacakt&r. Bu çerçevede, k&y&da 150 m kadar uzunluLunda ve heyelan kütlesinin geniBliLinde
bir deniz alan&n&n +3,00 m’ye kadar doldurulmas& ve bu dolgunun kenarlar&n&n uygun
anroBman ya da r&ht&mlarla korunmas& yararl& olacakt&r. Böylesi bir önlemin kaymaya karB&
güvenlik katsay&s&n& %50 kadar artt&racaL& önceki bölümlerde aç&klanan durayl&l&k
deLerlendirmeleri ile ortaya konmuB bulunmaktad&r. Bunun yan&nda, YUOA’da uygun bir
tesviye, aLaçland&rma ve drenaj önlemleri al&nmal&d&r.
YUOA, 15917, 15918, 15919, 15920, 15921,15922, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927 ve
15928’in bir bölümü, 20981, 21002, 15839, 19913, 14305, 14304, 15685, 19968, 14295,
20722, 20397, 15838, 14291, 14290, 15460, 15459, 14280, 14281, 21393, 14284, 14285,
20799, 15357, 15356, 15355, 15354, 6769, 6636, 6637 ve 6638 say&l& parselleri
kapsamaktad&r (Cilt – 2 / EK – V’teki s&n&rlar esast&r).
Heyelanl& alan&n kuzeyinde yamaç üzerinde yer alan ve üzerinde çok say&da konut yap&s&
bulunan

20986

ve

21003

say&l&

parsellerde

yerleBim

güvenliLinin

saLlanabilip

saLlanamayacaL&n& belirlemek üzere tasarlanan uygulanabilir farkl& derinlik, çap ve s&rada
kaz&kl& tutma yap&lar&n&n yap&lmas& durumunda yamac&n bu bölümünün depremsiz durumda
güvenli durabileceLi anlaB&lm&B olmakla birlikte; beklenen proje depremi s&ras&nda bu yamac&n
toptan göçeceLi görülmüBtür. Burada, Badem Sokak’ta oluBan taç çizgisine ek olarak hemen
park önünde ikinci bir taç çizgisi oluBmuBtur (28986 ve 21003 parsellerin ortas&ndan
geçmektedir). Bu taç, öndeki kütlenin hareketi ve özellikle yeralt& suyu etkisi ile oluBmuBtur.
Birinci taç çizgisi ile ikinci taç çizgisi aras&nda kalan bölgedeki yap&lar&n, heyelan&n genel
hareketinden korunabilmesi araBt&r&lm&B ve bu doLrultuda durayl&l&k analizleri yap&lm&Bt&r. Bu
analizlerde kaz&kl& bir koruma yap&s& düBünülmüBtür. Böyle bir yap&n&n ancak Badem Sokak
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üzerinde yap&m& olanakl& görülmüBtür. Çünkü, bir yap&n&n daha kuzeyde kurulmas&, var olan
yap&lar dolay&s& ile olanakl& deLildir. Badem Sokak üzerinde kayma dairesinin yaklaB&k 18
m’den geçtiLi anlaB&lm&Bt&r. Bu derinlik göz önüne al&narak yap&lan analizlerde statik durum
için yeterli durayl&l&k saLlanabilmiB; ancak, Bölüm IX’da belirtilen deprem koBullar& göz
önüne al&nd&L&nda, deprem yükleri durayl&l&L&n saLlanmas&n&n genel heyelan önlemleri ile
durdurulmas&n&n mümkün olmad&L& sonucuna var&lm&Bt&r. Bu nedenle, sahan&n bu iki parselin
kapsad&L& kesiminin de, YUOA olarak tan&mlanmas&n&n zorunlu olduLu sonucuna var&lm&Bt&r
(Cilt – 2 / EK – V’teki s&n&rlar esast&r).
XII.2. Önlem Al;narak Yerle*ime Uygun Alanlar (ÖA)
YUOA’n&n yamaç yukar&s&ndaki komBu bir alt alanda ve bu kesimin kuzeyinde çok say&da
konut yap&s& bulunmaktad&r.
YUOA’a komBu olan alt alan eski heyelanlar&n hemen taç çizgisinin gerisindedir. Bugün de,
bu alt alanda bir hareketlilik saptanmam&Bt&r. Yüzeyde bir hareket izi görülmediLi gibi;
yerleBtirilen donan&mlarla da bir hareket belirlenememiBtir. Ancak, bu alt alan komBusu
olduLu heyelan&n taç çizgisine komBudur ve bir yamac&n üzerindedir.
Balaban Heyelan& hareketini sürdürür ve toplu bir göçmeye neden olursa, bu alt alan&n
üzerinde yer ald&L& yamac&n önündeki destek ortadan kalkacak ve oluBacak heyelan aynas&
sebebi ile bu bölgedeki yap&lar&n temel taB&ma güçleri tehlikeye girecektir. Bu durumda, çok
say&da konut yap&s&n&n da bulunduLu bu alan&n, eLer bir önlem al&nmam&Bsa, tehdit alt&na
gireceLi aç&kt&r.
Bu nedenle, bu alt alan “Önlem Al;narak Yerle*ime Uygun Alan” (ÖA1) olarak
düBünülmüBtür. Bu alt alan&n ön kenar&nda kaz&kl& bir koruma yap&s&, yamaçta drenajlar,
mevcut istinat yap&lar&n&n yetersiz görüldüLü kesimlerde güçlendirme çal&Bmalar& ve yer
hareketlerinin sürekli izleneceLi inklinometre, GPS, vb. izleme donan&mlar&n&n yerleBtirilip
izlenmesi gerekmektedir. Bu önlemler “Öneriler” Bölümü’nde aç&klanmaktad&r. Bu bölgede
önerilen önlemlerin zamanlamas&n&n çok önemli olduLu göz önüne bulunmal&d&r. Heyelan&n
çal&Bma süresince gösterdiLi deLiBim oldukça h&zl& geliBen bir mekanizman&n etkin olduLunu
ve al&nacak tedbirlerin gecikme yaBanmaks&z&n uygulanmas& gerekliliLini ortaya koymaktad&r.
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Bu bak&mdan önerilen kaz&kl& dayanma yap&s& yeni bir yaL&Bl& k&B mevsimi geçirilmeden 2005
yaz& içinde yap&lmal&d&r.
Bu alt alan (ÖA1), 15913, 15912, 15911, 15910, 15909, 15908, 17325, 19282, 19702, 14273,
14274, 17481, 17482, 14277, 14278, 14279, 19897, 20800, 15349, 15350 ve 15351 say&l&
parselleri kapsamaktad&r (Cilt – 2 / EK – V’teki s&n&rlar esast&r).
Bunlar&n d&B&nda 20986 ve 21003 nolu parsellerin üst kesiminde yap&m& yar&m kalm&B
yap&lar&n bulunduLu 19283 say&l& parsel ve park alan&nda da (ÖA2) yamaç aBaL&s&ndaki
durayl&l&La olumlu etkisi olmas& için bir tesviye kaz&s& yap&larak yamac&n yeniden
düzenlenmesi ve derin drenaj önlemleri al&nmas& zorunludur.
“Önlem Al&narak YerleBime Uygun Alan” olarak düBünülen ÖA1 ve ÖA2 alanlar& için
kastedilen önlemlerin tamam&, heyelandan bugün için etkilenmemiB olduLu görülen ancak
aktif heyelan alan&n&na komBu olmas& sebebiyle risk alt&nda olduLu da aç&k olan alanlard&r.
Dolay;s;yla “Önlem Al;narak Yerle*ime Uygun Alan” s;n;flamas;ndan kas;t, heyelan;n
bu bölgeler içine ve buna baDl; olarak daha kuzeydeki bugün için güvenli olduDu
belirlenen bölge içine ilerlemesinin önüne geçilmesi ve alan;n içinde yer alan mevcut
yerle*imin bugünkü haliyle korunabilmesidir. Bunun ötesinde, bu alan içerisinde ilave
yükler getirecek herhangi bir yap;la*ma ve rapor kapsam;nda önerilen önlemler d;*;nda
mevcut durumu deDi*tirecek herhangi bir yeni topoDrafik düzenlemeye kesinlikle izin
verilmemelidir.
Cilt – 2 / EK – V’te ÖA* olarak tan&mlanan bölgede, yüzeyde bir heyelan belirtisi
görülmemektedir. Bu bölgede jeolojik geçmiB içinde de bir kütle hareketi olmam&Bt&r. Bu
husus heyelanl& alana oldukça yak&n kesimlerde yer alan inklinometre ölçümleri (2-8) ile
doLrulanmaktad&r.
Bu nedenlerle, bu alanlarda heyelana baLl& bir önlem al&nmas&na gerek görülmemekte ve
buradaki yap&lanmalarda Plan Notlar&’na ve Bay&nd&rl&k ve skan Bakanl&L&’n&n yay&nlam&B
olduLu ve yay&nlayacaL& genelgelerdeki hususlara uyulmas& yeterli bulunmaktad&r. Bu
bölgenin yerleBime uygunluk s&n&flamas&nda, bugünkü heyelana baLl& bir deLiBiklik
yap&lmas&na gerek olmamas& sebebiyle, Belirti Firmas& taraf&ndan 2001 y&l&nda bu bölgede
yap&lm&B olan yerleBime uygunluk amaçl& etüt sonuçlar&na uygun bir adland&rma yap&lm&Bt&r.
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XII.3. Ayr;nt;l; Jeoteknik Etüd Gerektiren Alanlar (AJE)
nceleme alan&na doLu ve bat&s&ndan komBu olan iki alan heyelandan etkilenme gizili
(potansiyeli) taB&d&klar& ve kullan&lan konut yap&lar& bulundurduklar& için sürekli izleme ve
gözlem çal&Bmalar& yap&lmas& önerilen birer “Ayr&nt&l& Jeoteknik Etüd” gerektiren alan olarak
önerilmiBtir.
Bunlardan bat&daki 15913, 15914, 15915, 15916, 15928 ve 15929 say&l& parselleri kapsayan
ilki (Cilt – 2 / EK – V’teki s&n&rlar esast&r), heyelan&n yan yar&l&m&na komBudur ve burada
konut yap&lar& bulunmaktad&r. Bugün bir belirti bulunmamakla ve heyelan&n bu yönde
yay&lmas& olas&l& görülmemekle birlikte konut yap&lar& bulunan bu alan&n gözlem alt&nda
tutulmas& yerinde olur. Bu amaçla, burada bir inklinometrik gözlem kuyusu tesis edilip
düzenli aral&klarla ölçümlenmelidir. Yamaçta ya da bu donan&mda uyar&c& bir hareketlilik
görülürse bu alanda ayr&nt&l& bir yamaç ve zemin incelemesi yap&l&p al&nmas& gereken
önlemler belirlenmeli ve uygulanmal&d&r. Bu bölgelerde özellikle yüzey sular&n&n yer alt&na
inmesinin engellenmesi; kanalizasyon, yaLmur suyu toplama borular& gibi tesisatlar&n denetim
alt&nda tutularak yeralt& sular&n&n beslenmesine engel olunmas& uygun olacakt&r.
Sahaya doLudan komBu olan Eski Ambarl& Köyü’nün çok say&da parselden oluBan (Cilt – 2 /
EK – V’teki s&n&rlar esast&r) alan heyelan&n doLuya doLru yay&lmas&na duyarl&d&r. Çal&Bma
süresinin son günlerinde heyelan&n ekil 2-4’te a-5 ile gösterilmiB olan taç çizgisi doLuya
doLru ilerleyip bu alan&n s&n&r&na ulaBm&Bt&r. Bundan sonraki geliBmenin ne yönde olacaL&
kestirilememektedir. K&sa bir süre önce bu alandaki baz& parsellerde yap&lm&B olan bir çal&Bma
s&ras&nda yap&lan sondajlarda bir risk belirtisi görülmemiB ve yap&lan durayl&l&k
deLerlendirmeleri ile kaymaya karB& güvenlik yeterli bulunmuB, ve bu çal&Bmada III-III kesiti
için yap&lm&B olan durayl&l&k analizlerine göre güvenli olmakla birlikte, taç çizgisinin sözü
edilen doLuya ilerleyiBi sürecek olursa durum deLiBecektir.
Bu nedenle, bu alan&n “AJE” olarak iBlem görmesi, bu bölgede bir ya da daha fazla
inklinometre kuyusu tesis edilmeli; sürekli gözlemler yap&lmal& ve uyar&c& bir geliBme
görülürse bu alanda ayr&nt&l& bir yamaç ve zemin incelemesi yap&l&p al&nmas& gereken
önlemler belirlenmeli ve uygulanmal&d&r. Bu bölgede de, özellikle yüzey sular&n&n yer alt&na
inmesinin engellenmesi; kanalizasyon, yaLmur suyu toplama borular& gibi tesisatlar&n denetim
alt&nda tutularak yeralt& sular&n&n beslenmesine engel olunmas& uygun olacakt&r.
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“Ayr&nt&l& Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan” olarak düBünülen ve sahan&n bat& ve doLu
s&n&rlar&n& oluBturan bu alanlar için yukar&da tariflenen önerilerin tamam&, bu alanda yer alan
mevcut yap&lar&n ve bunlar&n içindeki can ve mal güvenliLinin saLlanmas& içindir. Bu sayede
söz konusu iki bölgenin bugünkü haliyle kullan&lmaya devam edilmesi, gözlem sonuçlar&na
baLl& olarak bugün için öngörülenin ötesinde ciddi bir risk tespit edilmesi durumunda can
güvenliLi tehlikeye at&lmadan gerekli önlemlerin al&nabilmesine imkan tan&nmas& mümkün
olacakt&r. Bunun ötesinde, “Ayr;nt;l; Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan” içerisinde ilave
yükler getirecek herhangi bir yap;la*ma ve mevcut durumu deDi*tirecek herhangi bir
yeni topoDrafik düzenlemeye kesinlikle izin verilmemelidir.
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XIII. BÖLÜM: SONUÇLAR, AC L ÖNLEMLER ve ÖNER LER
XIII.1. Sonuçlar
stanbul li, Avc&lar lçesi, Ambarl& Mahallesi Güneyinde oluBan ve halen devam etmekte olan
zemin hareketlerinin niteliLini jeolojik, jeofizik, jeomekanik aç&dan inceleyerek ortaya
ç&karmak ve geomekanik irdelemelerle çözüm önerileri üretmeye yönelik olarak ELC Group
MüBavirlik ve Mühendislik Limited

irketi bünyesinde oluBturulan bir Çal;*ma Grubu

taraf&ndan düzenlenen bu rapor kapsam&nda gerçekleBtirilen çal&Bmalar ve elde edilen bilgiler
aBaL&da özetlenmektedir:
1- Ambarl& Mahallesi güneyinde yer alan ve eski (fosil) heyelan alan& (Balaban Heyelan&)
olarak bilinen bölgede 2004 ilkbahar aylar&ndan itibaren baBlayan kayma türündeki
zemin hareketleri Eylül – Kas&m aylar&nda h&z kazanm&Bt&r. Bu hareketler sonucunda
baz& binalarda aB&r& hasarlar meydana gelmiB ve bunlardan üçü hakk&nda y;k;m karar;
al&narak uygulanm&Bt&r.
2- Bölgede

geliBen

zemin

hareketlerinin

mekanizmas&n&

belirleyerek

bunlar&n

önlenmesine yönelik çözüm aray&B& amac& ile haz&rlanan bu rapor Ana Metin, Pafta
Ekleri ve Rapor Ekleri olmak üzere 3 cilt olarak düzenlenmiBtir. Raporun ana
bölümleri; Jeomorfoloji ve Meteoroloji, Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi, Sondaj
Ara*t;rmalar; Arazi Deneyleri ve Ölçümleri, Laboratuar Deneyleri, Zemin ve
Kaya Türlerinin Geoteknik Özellikleri, Su Durumu, Jeofizik

ncelemeler,

Deprem Tehlike Analizi, Geoteknik DeDerlendirme ve Durayl;l;k Analizi ve
Yerle*ime Uygunluk baBl&klar&n& taB&maktad&r.
3- nceleme alan& yaklaB&k 100 m x 800 m boyutunda, 0,81 km²’lik büyüklüLe sahiptir.
Tipik bir eski heyelan topoLrafyas&n& sergileyen alanda kotlar 0 ile 45 m aras&nda
deLiBmektedir. Ek-1’deki ELim Haritas&’nda görüleceLi gibi çal&Bma alan&n&n yamaç
yukar& kesimindeki platform, ana heyelan kütlesi ve batimetrik ölçümlerle belirlenen
deniz taban& %5’ten daha az eLimlidir. ELimler, bu üç platformun ara yamaçlar&nda
artarak %30-60’a kadar ç&kmaktad&r. TopoLrafik harita üzerinde görülen bu yay
biçimli yamaçlar, heyelan türündeki eski kütle (zemin) hareketinin d&Ba vurumudur.
4- nceleme alan&na düBen ortalama yaL&B 830 mm/y&l, ortalama s&cakl&k 13°C kadard&r.
Ekim – Nisan aylar& aras& yaL&Blar&n en fazla olduLu dönemdir. YaL&B&n yaklaB&k %40’&
yüzeysel ak&Ba geçer, bunun da kireçtaBlar&nda %45, kumlarda %30, killerde de %10
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kadar& süzülme ile yeralt&na ulaB&r. YaL&B aylar& - Litolojik ortam ve zemin hareketleri
aras&nda belirgin bir iliBki görülmektedir.
5- Çal&Bma alan& ve dolay& Tersiyer Çökeller ile örtülüdür. Alttan üste doLru aB&r&
konsolide kiltaB& – silttaB& (Gürp&nar Formasyonu – Oligomiyosen), kum-çak&l
(ÇukurçeBme Formasyonu – Miyosen), kil – siltli kil (Güngören Formasyonu –
Miyosen), kil ara tabakal& kireçtaBlar& (Bak&rköy Formasyonu – Miyosen) görülür. Bu
birimler heyelandan etkilenmeyen kesimlerde yataya yak&n tabakalanmal&, hareket
geçirmiB kesimlerde ise k&vr&ml&, k&r&kl&, genellikle kuzeye eLimlidir. Bu durum, eski
heyelan alanlar&n&n dolayl& belirtecidir. Ek II ve Ek III’te izlenebileceLi gibi incelenen
alan birkaç bin y&ldan günümüze kadar defalarca heyelanlanan bir yamaç üzerinde yer
almaktad&r. Halen görülen heyelanlar da eski taç çizgisi ve biraz üzerinde baBlayan ve
yay&lan çekme (tansiyon) çatlaklar&n&n zaman içinde birleBmesi ile oluBmuBtur.
6- Çal&B&lan alanda görülen heyelan&n 3 boyutlu geometrisinin belirlenebilmesi için
Karotlu Mekanik Sondajlar ve Jeolojik Ölçümler yap&lm&Bt&r.
Sondajlar hareket görülmeyen (duraLan – stabil) ve belirgin heyelanl& alanlar ile
bunlar&n aras&ndaki alanda özenle seçilen 20 noktada yap&lm&Bt&r. Derinlikleri 20–80 m
aras&nda deLiBen ve toplam uzunluLu 720 m olan sondaj deliklerinde yap&lan SPT,
Veyn, Presyometre ve nklinometre deneyleri ile ortam&n jeomekanik davran&B& ile
hareketlerin miktar& ve yönlerinin belirlenmesine çal&B&lm&Bt&r. Sondaj ve deneylere
iliBkin verilerin tümü Raporun 3. cildindeki Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’te yer
almaktad&r.

Karotlar&n

belirlenmesinde,

incelenmesi

tekrarlanan

ile

kaymalarla

cm

boyutundaki

kar;lm;*

zemin

kayma

izlerinin

içinde

baBar&l&

olunamam&Bt&r. Kaymalar&n oluBtuLu yüzeylerin derinliLi ve hareketin miktar& için en
güvenilir veriler inklinometre ölçümlerinden al&nm&Bt&r. DerinliLi 13 – 40 m aras&nda
saptanan kayma yüzeylerinde halen deLiBik yöntemlerle süregelen kaymalar&n
miktarlar& 2 mm/gün – 5 mm/gün aras&ndad&r.
7- nceleme alan&nda var olan Zeminlerin S;n;flamas;’n&n yap&labilmesi ve Mukavemet
Özelliklerinin belirlenebilmesi için araBt&rma sondajlar&ndan elde edilen karotlardan
288 adet örselenmiB ve 11 adet örselenmemiB zemin örneLi al&nm&Bt&r. Laboratuarda
örselenmiB örnekler üzerinde granülometre, hidrometre, k&vam limit deneyleri
yap&lm&B; doLal birim hacim aL&rl&klar& ve su içerikleri saptanm&Bt&r.
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ÖrselenmemiB örnekler üzerinde de konsolidasyonsuz – drenajs&z (UU) ve
konsolidasyonlu – drenajs&z (CU) üç eksenli bas&nç deneyleri (boBluk suyu bas&nc&
ölçümü al&narak) ile rezidüel kesme kutusu deneyleri yap&lm&Bt&r. Türk (TS) ve
Amerikan (ASTM) Standartlar&’na uygun olarak yap&lan bu deneylere iliBkin bilgi ve
verilerin tümü raporun 3. cildinde Ek 5’te sunulmuBtur.
8- Heyelanlar&n oluBmas&nda yerüstü ve yeralt& sular&n&n (YAS) önemi göz önünde
bulundurularak inceleme alan&ndaki tüm su noktalar& ve sondaj kuyular&ndaki statik
yeralt& su düzeyleri belirlenmiBtir. DeLiBik litolojik birimlerde farkl& YAS düzeyleri
saptanm&Bt&r. YAS düzeyi, geçirimsiz Güngören killerinde oldukça s&L 1,60-7,10 m,
geçirimli ÇukurçeBme kumlar&nda ise derinde 14 – 25 m aras&nda deLiBmektedir.
9- Çal&B&lan alanda kayma yüzeylerinin konumlar&n&n saptanmas& amac& ile jeofizik
ölçümler yap&lm&Bt&r. DeLiBik uzunlukta 7 hat boyunca sismik yans&ma, 20 adet
elektrik özdirenç ve bir serim de k&r&lma mikrotremor ölçümü gerçekleBtirilmiBtir.
Elektrik özdirenç ölçümleri oluBturulan kesitler Ek IV’de, tüm jeofizik ölçümlere
iliBkin say&sal veriler de Rapor Eklerinde (3.Cilt, Ek 6) verilmiBtir.
10- Arazi gözlemlerinin yan& s&ra mekanik sondaj verileri ve jeofizik ölçüm sonuçlar&n&n
birlikte deLerlendirilmesi ile inceleme alan&n&n zemin hareketleri ile kar&lmam&B
kesitinde
a. Üstte 0 – 10 m aras&nda deLiBen kal&nl&kta Bak&rköy KireçtaB& – Marn – Kil
Ardalanmas&
b. Bunun alt&nda 10 – 25 m aras&nda deLiBen kal&nl&kta Güngören Kili
c. Daha altta 6 – 15 m aras&nda deLiBen kal&nl&kta ÇukurçeBme Kumu
d. Tabanda ise 40 m’den fazla kal&nl&kta AB&r& Konsolide Gürp&nar Kili
saptanm&Bt&r.
Tekrarl& kaymalardan sonra bu normal istif önemli ölçüde deLiBmiBtir. Ek II’de
sunulan Jeolojik Kesitlerde bu birimlerde harekete baLl& olarak geliBen “Girik Yap;”
aç&kça izlenmektedir.
11- SaLl&kl& bir Geoteknik DeDerlendirme ve Durayl;l;k Analizi için gerekli ayr&nt&da
bir Deprem Tehlike Analizi yap&lm&Bt&r. Bu çal&Bmada 98 y&ll&k bir gözlem
döneminde 50 y&ll&k sürede yap&y& %10 aB&lma olas&l&L&na göre etkileyecek en büyük
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depremin büyüklüLü 7,7 olarak bulunmuBtur. Var olan bulgulara göre bu büyüklükte
bir depremi yaratabilecek fay zonunun daha önceki çal&Bmalarla ortaya konmuB olan
Kuzey Marmara Fay; (KMF) olduLu kabul edilebilir. Bu bulgulara göre inceleme
alan&ndaki S-dalga h&z& ortalama VS = 200 m/s olan zemin yap&s& için beklenen
maksimum yatay ivmenin 352 cm/s² ile 426 cm/s² aras&nda deLiBeceLi saptanm&Bt&r.
Deprem tehlike analizine iliBkin ayr&nt&l& bilgiler raporun 3.Cildinde Ek 7 olarak
verilmektedir.
12- nceleme alan&nda S;k;*abilir Zemin özelliLi taB&yan birimler Güngören ve Gürp&nar
killeridir. Güngören kili için hacimsel s&k&Bma modülü 8x10-4 kPa-1 mertebesindedir.
Gürp&nar kili daha da kat& bir kildir. Bu durum, her iki birimin de oturma riski
doLurmayacak s&n&rlarda olduLunu göstermektedir.
13- /i*me Potansiyeli için özellikle Güngören kilinin BiBme bas&nc& 130 kPa, BiBme
yüzdesi için ise %2-4,5 aras&ndad&r.
14- Aç&lan sondajlarda rastlanan farkl& boyuttaki ve derinlikteki kum – çak&l birimlerin
konumlar&, yeralt& suyuna doygunluklar& ile birlikte deLerlendirilerek S;v;la*ma Riski
araBt&r&lm&Bt&r. Yap&lan bu çal&Bma sonucunda özellikle SK-4, SK-5 ve SK-7
sondajlar&nda rastlan&lan suya doygun kumlu birimlerin S;v;la*ma Riski taB&d&L&
saptanm&Bt&r. Bu sondajlar&n bulunduLu yerler, zemin hareketlerinin yoLun olarak
gözlendiLi Ana Heyelan Kütlesi üzerindedir. Bu bölge tamam& ile heyelan&n
etkilerine baLl& olarak yap&lan bölgelendirmedeki “YerleBime Uygun Olmayan Alan”
içerisinde kalmaktad&r ve bu sebeple ayr&ca s&n&rlar& çizilmemiBtir. S&v&laBma
analizlerine iliBkin ayr&nt&l& veri ve bilgiler raporun 3. cildinde Ek 8’de sunulmaktad&r.
15- Çal&B&lan alandaki zemin hareketlerinin KinematiDi’ni ortaya ç&karmada en güvenilir
veriler inklinometre ölçümlerinden elde edilmiBtir. Bu amaçla seçilen 9 inklinometre
kuyusunun 2’si kuzey kesimindeki durayl& blokta, 3’ü ara blokta, 4’ü de harekete
kat&ld&L& belirlenen blokta yer almaktad&r.
Bu ölçümlerde en fazla deformasyon inceleme alan&n&n güney-bat& ucunda yer alan
Baler Otel arazisindeki (SK-7 – NK-4) kuyuda al&nm&Bt&r. 30 m derinlikte saptanan
kayma yüzeyindeki hareket Kuzey – Güney doLrultusunda 5 mm/gün, DoLu – Bat&
doLrultusunda ise 2 mm/gün kadard&r.
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Heyelan&n ana bloLundaki (SK-8 – NK-7) kuyusunda 20 m derinlikteki kayma
yüzeyinde 2 mm/gün, (SK-4 – NK-9) kuyusunda 30 m kayma yüzeyinde 2 mm/gün,
heyelan çanaL&n&n kuzeyindeki (SK-10 – NK-1) kuyusunda ise 2,5 mm/gün’lük
deformasyonlar ölçülmüBtür.
nklinometre ölçümleri ayr&ca geliBtirilen Kuyu çi Yal;n Deformasyon Ölçüm
Düzeneklerindeki ölçümlerle desteklenmiBtir. Bu ölçümlerde (SK-1)’de 40 m
derinlikte, (SK-2)’de 25 m derinlikte kayma yüzeyleri saptanm&Bt&r.
Bu ölçümler inceleme alan&ndaki zemin hareketlerinin konumu, hareket yönü ve
miktar&na iliBkin modellemeye baz oluBturabilecek güvenilir bilgiler vermektedir.
16- Buraya kadar aç&klanan veri ve bilgilere dayan&larak zemin hareketlerinin Durayl;l;k
DeDerlendirmesi yap&lm&Bt&r. Bu amaçla yerüstü verilerine göre 8 kesit seçilmiB ve
yeralt& verilerileri ile desteklenmiBtir. Bu deLerlendirmede zemin hareketlerinin önemli
ölçüde Gürp;nar Killeri’nde geliBtiLi saptanm&Bt&r. Bu formasyona ait birimler
geçmiBte oluBan heyelanlar&n etkisi ile Kar;lm;* diLer birimlerle yatay ve düBey yönde
Geçi*li bir istife dönüBmüBtür. Sondaj karotlar&nda bu durum aç&kça izlenmektedir.
17- Durayl&l&k analizleri Statik Yükleme ve Depremli Yükleme koBullar& için ayr& ayr&
yap&lm&Bt&r. Statik durumu temsilen yap&lan analizlerde Rezidüel Mukavemet
DeDerleri

kullan&lm&Bt&r.

Bu

deLerler

Güngören

Formasyonu

ve

Bak&rköy

Formasyonunun killi birimleri için 13°, Gürp&nar Formasyonu için 10° olarak
al&nm&Bt&r.

Deprem

durumunda

yüklemenin

ani

olmas& sebebiyle drenajs&z

parametreler kullan&lm&B, Güngören Killeri için c= 75 kPa, konsolide Gürp&nar Killeri
için c=100 kPa olarak seçilmiBtir. DeLiBik yöntemlerle 8 kesit üzerinde gerçekleBtirilen
analizler sonucunda güvenlik say&s&n&n statik durum için 0,999 – 1,302, depremli
durum için ise 0,687 – 0,806 aras&nda deLiBtiLi saptanm&Bt&r. Durayl&l&k analizlerine
iliBkin ayr&nt&l& veri ve bilgiler raporun 3. cildinde Ek-9’da verilmektedir.
18- Yukar&daki aç&klamalarla çal&Bma alan&ndaki Heyelan Riski say&sal olarak saptanm&B
olmaktad&r. Bu bilgilerden hareketle çal&Bma alan& Yerle*ime Uygunluk aç&s&ndan 6
alt alan ayr&lm&Bt&r (EK V). Bu bölgelemede:
a. Zemin hareketlerine çatlak, kayma izi, vb iliBkin yüzey gözlemleri
b.

nklinometre ve kuyu içi kayma izleme düzenekleri ile belirlenen kayma
yüzeylerinin konumu, hareket yönleri ve miktarlar&
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c. Binalarda görülen hasarlar ve deformasyonlar
d. Yeralt& suyu durumu ve deLiBimi
Ay;r;m Kriterleri olarak deLerlendirmeye al&nm&Bt&r.
Bu deLerlendirmeler sonucunda çal&Bma alan& üçü Önlem Al;narak Yerle*ime Uygun
Alt Alan (ÖA1, ÖA2 ve ÖA3); ikisi Ayr;nt;l; Jeolojik – Jeoteknik Etüt Yap;lmas;
Gereken Alt Alan (AEJ) ve Yerle*ime Uygun Olmayan Alt Alan (YUOA) olmak
üzere 6 alt alan saptanm&Bt&r.
XIII.2. Öneriler
Durayl&l&k etüdü çal&Bmas& sonucunda inceleme alan& yerleBime uygunluk aç&s&ndan 6 alt
bölüme ayr&lm&B ve her bir bölüm için ayr&nt&l& deLerlendirmeler ilgili bölümde aktar&lm&Bt&r.
Bölüm XIII.3’te verilen acil önlemler d&B&nda, heyelan&n ana blok d&B&ndaki kesimde
ilerlemesinin engellenmesi amac&yla baz& yap&sal ve kal&c& tedbirler aBaL&da önerilmiBtir.
ABaL&da alt bölgeler için yap&lan bu öneriler s&ralanmaktad&r.

YUOA Bölgesi :
Bu bölge kullan&ma kapat&lm&B olmakla beraber bu kesimin yeBil alan olarak muhafaza
edilmesi ve rekreasyon amaçl& olarak kullan&lmas& arka bölgelerinde daha az zarar görmesine
katk&da bulunacakt&r. Bu amaçla sahada yeralt& ve yerüstü sular&n&n drene edilerek düzenli bir
Bekilde uzaklaBt&r&lmas& gereklidir. Buna ilave olarak bölge içinde yer alan yap&lar için bir
y&k&m karar& al&nmas& durumunda, bunun h&zl& Bekilde uygulanmas& ve alan&n nihai duruma
göre düzenlenmesi yararl& olacakt&r.
Ayr&ca bu bölgede bir deniz dolgusu da yap&larak heyelana topuk teBkil etmek uzun vadede
yararl& olacaL& düBünülmektedir. Bu dolgunun heyelan mekanizmas& üzerindeki etkisinin
kaymaya karB& güvenliLi %50 yak&n&nda artt&rarak olumlu olacaL&, Bölüm X.6’da analiz ile de
ortaya konmaktad&r. Heyelanl& alan&n k&y& kesiminde (güney s&n&r& boyunca) k&y&dan 150 m
aç&La kadar uzanacak ve +3,00 m kotuna kadar ç&kar&lacak bir deniz dolgusu yap&l&rsa, ileride
yine rekreasyon alan& olarak kullan&labilecek deLerli bir arazi bölgeye kazand&r&lm&B olacakt&r.
Bu uygulama, yaln&zca YUOA’n&n daha çok örselenmemesi, bir rekreasyon alan& olarak
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düzenlenmesi için yap&lacak uygulamalar&n boBa gitmemesi ve bu alan&n yamaç gerisine
olacak olumsuz etkilerinin s&n&rland&r&lmas&na yönelik ve olmazsa olmaz bir önlem olarak
düBünülemeyecek, yararl& ve fakat sak&ncas&z bir önlem seçeneLi olarak göz önüne al&nabilir.
Bütün bu uygulamalar, haz&rlanacak bir uygulama projesine uygun olarak yürütülmelidir.
ÖA1 Bölgesi :
YerleBime uygunluk haritalar&nda ÖA1 olarak tan&mlanan bölge, mevcut heyelan kütlesinin Bu
anda d&B&nda yer almaktad&r. Bu bölgeye yerleBtirilmiB olan inklinometreler herhangi bir
kayma yüzeyi oluBmad&L&na iBaret etmektedir. Ancak YUOA olarak tan&mlanan bölgedeki
heyelan mekanizmas&n&n h&zlanmas& ve toptan h&zl& bir göçme oluBmas& durumunda oluBacak
heyelan aynas& sebebi ile bu bölgedeki yap&lar&n temel taB&ma güçleri temel etki bölgesinde
tehlikeye girecektir. Bu bak&mdan ÖA1 bölgesinin YUOA ile s&n&r&na iki alternatifli bir iksa
yap&s&na ait ön analizler yap&lm&B ve bu tip bir sistemin uygulanabilirliLi irdelenmiBtir. Sonuç
olarak

= 100 – 120 cm çap&nda çift s&ra veya

150 cm çap&nda tek s&ra, yaklaB&k 25 m

derinliLe sahip dayanma yap&s& teBkil edilmesi ile sorunun çözülebileceLi düBünülmüBtür. Bu
alternatiflerden hangisinin ekonomik yönden ve mühendislik aç&s&ndan daha uygun bir sistem
olacaL&, bu amaçla yap&lacak bir uygulama projesi ile kesinleBtirilmelidir. Bu amaçla yap&lan
analizlerin sonuçlar& Bölüm X.9’da aktar&lmaktad&r. artnamenin de istediLi güvenlik say&lar&
(statik durumda G.S.>1.50, depremli durumda G.S.>1.20) ‘n&n saLlanmas& yaklaB&k olarak
belirtilen bu özelliklerdeki dayanma yap&lar& ile mümkün olmaktad&r. nceleme alan&ndaki
yukar&da ifade edilen koBullar&n geçerli olmas&, yani ÖA1 olarak adland&r&lan bölgenin durayl&
(stabil) kalmas&, için bu kaz&kl& iksa yap&s&n&n mutlaka 2005 y&l& yaz aylar&nda tamamlanmas&
gerekmektedir.
15349, 15350, 13351 ve 13352 nolu parsellerde bulunan binalar, güney s&n&rlar&nda istinat
duvarlar& ile alt parsellerden ayr&lmaktad&r. stinat duvarlar&n&n saLl&kl& bir yap&da olup
olmad&L& konusunda kuBku duyulmuB olup binalardaki mevcut yap&sal deformasyonlar&n
(farkl& oturmalar iBaret eden duvar çatlaklar&) bu duvarlardaki hareketler sebebiyle meydana
geldiLi öngörülmüBtür. Esasen bu duvarlar alt parsellerdeki kaz&lar s&ras&nda teBkil edilmiB
olup arkalar& büyük oranda dolgu toprakt&r. Ana kütlede meydana gelmesi muhtemel heyelan
bu istinat duvarlar&n& da olumsuz yönde etkileyecektir. Bu istinat duvarlar&n&n da bir proje
çerçevesinde güçlendirilmesi ve mutlaka drenajlar&n&n temin edilmesi Bartt&r.
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Bunun yan& s&ra yerüstü ve yeralt& sular&n&n drenaj&n&n ve yamaçlarda kontrollü eLim azaltma
kaz&lar&yla /ev Düzenlemelerinin yap&lmas& yararl& olacakt&r. Detayl& bir projelendirme
çal&Bmas& ile hayata geçirilmesi önerilen drenaj çal&Bmalar& ile toplanan yüzey ve yer alt& sular&
uygun bir güzergah ile riskli alan&n d&B&na deBarj edilmelidir. Bu deBarj hatt&na aBaL&daki acil
önlemler paketinde aktar&lm&B olan yüzeysel sular, yer alt& sular& ve kullan&m sular& için
al&nacak acil tedbirler ile toplanacak sular da dahil edilmelidir.
ÖA1 olarak s;n;fland;r;lm;* olan bu alanda için yukar;da belirtilmi* olan tüm
önlemlerin ivedilikle uygulanmas; gerekmektedir.
“Önlem Al&narak YerleBime Uygun Alan” olarak s&n&flanan bu bölgede yerleBime
uygunlukdan amaç, bölgenin bugünkü halinin

korunmas& ve mevcut yerleBime devam

edilmesidir. Bunun ötesinde hiçbir *ekilde yeni yap;la*maya, önerilen önlemler d;*;nda
herhangi bir toprak hareketine izin verilmemesi gerekmektedir.
ÖA2 Bölgesi :
YerleBime uygunluk haritas&nda ÖA2 olarak belirlenen alanda drenaj ve topoLrafik tesviye
önlemleri al&nmal&d&r. Bu bölge, hem yerüstü sular&n&n topland&L& bir noktad&r hem de yeralt&
sular& aç&s&ndan çok zengindir. Dolay&s& ile derin drenaj önlemleri ile birlikte yüzey sular&n& da
toplanarak uzaklaBt&r&lmas& gerekecektir. TopoLrafya, ani düBüBler ortadan kald&r&lacak Bekilde
düzenlenmelidir.
“Önlem Al&narak YerleBime Uygun Alan” olarak s&n&flanan bu bölgede yerleBime
uygunlukdan amaç, bölgenin bugünkü halinin

korunmas& ve mevcut yerleBime devam

edilmesidir. Bunun ötesinde hiçbir *ekilde yeni yap;la*maya, önerilen önlemler d;*;nda
herhangi bir toprak hareketine izin verilmemesi gerekmektedir.
ÖA* Bölgesi :
YerleBime uygunluk haritas&nda ÖA* olarak belirlenen alanda Belirti Firmas& taraf&ndan
haz&rlanm&B olan 2001 tarihli raporda önerilen önlem ve k&s&tlamalara uyulmal&d&r.
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AJE Bölgesi :
YerleBime uygunluk haritas&nda AJE ile tan&mlanan bölgelerde Bu anda halen bir hareket
görülmemektedir. Bunlardan Bat&’da yer alan bölgede bir yamaç hareketi riski yer almamakla
birlikte buralarda çok katl& yap&lar bulunduLu ve bunlar&n hemen taç çizgisi yak&n&nda yer
almas& sebebi ile potansiyel risk taB&d&klar& kanaatine var&lm&Bt&r. Bu nedenle bu bölge gözlem
alt&nda tutulmal&d&r. Bu bölgelerde özellikle yüzey sular&n&n yer alt&na inmesinin
engellenmesi; kanalizasyon, yaLmur suyu toplama borular& gibi tesisatlar denetim alt&nda
tutularak yeralt& sular&n&n beslenmesine engel olunmal&d&r.
AJE olarak tan&mlanan bölgelerden DoLu’da yer alan k&s&mda, halen ilerlemekte olan ekil 24’te a-5 ile gösterilmiB olan taç çizgisi, sürekli doLuya ilerlemektedir. Bu çizgi, çal&Bma
süresinin son günlerinde AJE bölgesi s&n&rlar& içersine girmiBtir. Bu sürecin ilerlemesi, olas&
olmakla birlikte daha önce yörede yap&lan etütler ve bu çal&Bmada III-III kesiti için yap&lm&B
olan stabilite analizleri; bu kesimin Bimdilik duraLan olduLuna iBaret etmektedir. Çekme
çatlaL&n&n bu bölgeye çok yeni ulaBm&B olmas&, çatlaL&n ne Bekilde ilerleyeceLinin
kestirilememesine sebep olmaktad&r. Bu bak&mdan bu bölgede, taç çizgisinin izlenmesinin
yan& s&ra mutlak olarak yukar&da tariflenen drenaj ile ilgili tedbirlerin al&nmas& gerekecektir.
“Ayr&nt&l& Jeolojik-Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan” olarak s&n&flanan bu bölgelerde,
oluBturulacak gözlem sistemi ile deformasyonlar&n izlenmesi bölgenin bugünkü halinin
korunmas&, can ve mal güvenliLi aç&s&ndan bir erken uyar& sistemi oluBturulmas&
amaçlanmaktad&r. Bunun ötesinde hiçbir *ekilde yeni yap;la*maya ve herhangi bir toprak
hareketine izin verilmemesi gerekmektedir.
XIII.3. Acil Önlemler
Ambarl& Mahallesi güneyinde meydana gelen zemin hareketine yönelik durayl&l&k etüdü
kapsam&nda yürütülen arazi çal&Bmalar&, gözlemler, ölçümler ve elde edilen tüm bilgi ve
bulgulara dayal& olarak yap&lan deLerlendirme çal&Bmalar& neticesinde, rapor içerisinde ilgili
bölümlerde de aktar&ld&L& üzere yap&sal baz& öneriler ve ivedilikle al&nmas& gerekli önlemler
tasarlanm&Bt&r.
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Al&nmas& istenen acil önlemler, saha için önerilen yap&sal tedbirlerin uygulanabilirliLi
aç&s&ndan büyük önem taB&maktad&r ve ayr&ca can ve mal güvenliLi aç&s&ndan da tart&B&lmaz
öneme sahiptir. Bu acil önlemler paketi aBaL&da detay& ile aktar&lmaktad&r.
1- lk olarak, Badem Sokak aL&r taB&t trafiLine kapat&lmal& ve yine bu sokak üzerinde taB&t
park edilmesi önlenmelidir.
2- Badem Sokak ve IB&k Sokak aras&nda

yap&m&na baBlan&p yar&m b&rak&lm&B olan

yap&lar&n bulunduLu 19283 Parsel tesviye edilmeli ve bu sahan&n yüzey drenaj&
saLlanarak

yaL&Blarla

gelecek

suyun

yeralt&na

süzülmeden

sahadan

h&zla

uzaklaBt&r&lmas& ve uygun bir güzergahla denize ulaBt&r&lmas& saLlanmal&d&r. Bunun
bitiBiLindeki çocuk park&n&n kaplad&L& alanda da ayn& önlemler al&nmal&d&r.
3- Bunun yan&nda, bu alan ile bir alt kademedeki yap&lar&n aras&ndaki betonarme perde
geçici olarak s&k aralarla delinip perde gerisinde su birikmesi önlenmeli; bu
deliklerden boBalacak su, yap&lacak bir etek hendeLinde toplan&p uzaklaBt&r&larak
yeralt&na süzülmesi önlenmelidir.
4- Bu perde duvar&n y&k&lm&B bulunan kesiminde, yamaç içerisine en az 5 m girecek
Bekilde bir derin drenaj hendeLi aç&lmal&, içi geotekstile sar&l& granüler gereç ile
doldurulmal& ve bir drenfleks ile buradan boBalacak su, yeralt&na süzülmeden sahadan
uzaklaBt&r&lmal&d&r.
5- Tesisler Yolu Caddesi kenar&nda bulunan 15925 say&l& parseldeki çok katl& yap& bloLu
heyelanl& alan&n baB kesiminde olumsuz bir yük olarak durmakta ve gelecekte
kullan&m& olas& görülmediLinden ivedi olarak y&k&l&p enkaz& saha d&B&na taB&nmal&d&r.
6- Ana heyelan bloLu üzerinde yer alan yüzme havuzu ve buna baLl& tesisler y&k&larak
enkaz& saha d&B&na ç&kar&lmal&d&r.
7- Bunun d&B&nda kullan&lamaz derecede hasar görmüB olan ve buna baLl& olarak y&k&m&na
baBlanan ve y&k&m karar& al&nm&B olup y&k&m&na henüz baBlanmayan, ana heyelan
kütlesi içerisinde yer alan baz& yap&lar&n y&k&m iBlemleri ivedilikle tamamlanmal&d&r.
8- Badem sokak üzerindeki yap&lar&n at&k sular&, yoldaki kanalizasyonun k&r&lm&B olmas&
dolay&s& ile doLrudan yeralt&na süzülmekte ve heyelan& h&zland&rmaktad&r. Bina at&k
sular&n&n geçici olarak dahi olsa kanalizasyon hatt&na verilmeyerek mümkünse her
bina için ayr& fleksibil borularla toplanmal& ve sahadan uzaklaBt&r&lmal&d&r.
Bütün bu tedbirlerin özellikle önümüzde yaD;*l; bir mevsime girildiDi de göz önüne
al;narak son derece acil olarak gerçekle*tirilmesinde yarar vard;r.
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XIII.4. nceleme Alan;n;n Geneli çin Öneriler
nceleme alan&ndaki altyap&lar&n daL&l&m& ile ilgili bilgiler .S.K. . ve GDA ’tan temin
edilmiBtir. Daha önce belirtildiLi gibi sahadaki mevcut at&ksu hatlar&, heyelan kaynakl&
hareketlerin etkisi ile büyük ölçüde kullan&lmaz duruma gelmiB ve iBlevini kaybetmiBtir. Bu
durum heyelan&n ana blok olarak adland&r&lan güney kesiminde yer yer yüzeye ç&kan
kanalizasyon sular& ile netlik kazanmaktad&r. Blev d&B& kalm&B bu hatlar&n heyelana baLl&
hareketleri tetikleyici etki yaratt&klar& aç&k Bekilde görülmektedir. Bu sebeple inceleme alan&
ve çevresindeki içme suyu ve at&k su hatlar&n&n detayl& Bekilde incelenmesi, çal&Bmayan
bölümlerin ivedilikle onar&lmas& ve bu onar&mlarda bugünden sonraki riskler de göz önünde
bulundurularak mümkün olduLunca riski düBük güzergahlar seçilmesi ve fleksibl malzemeler
ile inBa edilmesi uygun olacakt&r. nceleme alan&nda yer alan doLalgaz hatlar&n&n manuel
olarak kumlanda edilen vanalar ile donat&ld&L& bilinmektedir. Özellikle ana heyelan
kütlesindeki riskler göz önünde bulundurulduLunda, hatlarda meydana gelebilecek bir
k&r&lman&n oluBturacaL& büyük bir tehlikenin önüne geçilmesi için GDA taraf&ndan gerekli
önlemlerin al&nmas&, örneLin bu vanalar&n otomatik gaz kesici sisteme dönüBtürülmesi uygun
olacakt&r.
nceleme alan&ndaki enerji hatlar&nda da, heyelan&n oluBturmuB olduLu ve ileride
oluBturabileceLi riskler göz önünde bulundurularak, gereken tedbirler al&nmal& ve ilgili
idarenin tespit edeceLi revizyonlar yap&lmal&d&r.
ÇeBitli nitelikteki zemin hareketlerinin belirlendiLi inklinometre ölçümleri çal&Bma süresi ile
s&n&rl& olarak yap&labilmiBtir. Bu ölçümlere sistematik olarak MUTLAKA devam edilmelidir.
Varolan inklinometre kuyular&na, yukar&da ÖA ve AEJ ile ayr&lm&B bölgelerde yenileri
eklenerek bölgedeki zemin hareketleri Sürekli zleme ile gözetim alt&nda tutulmal&d&r.
Bunlar&n

d&B&nda

GPS

gözlemleri

için

kritik

bölgelerde

pilonlar

yap&lmas&

ve

deformasyonlar&n uzaktan alg&lama yöntemleri ile izlenmesi yararl& olacakt&r.
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