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JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ZEMİN-ANAKAYA SINIRININ 

BELİRLENMESİ VE DİNAMİK ZEMİN PARAMETRELERİNİN ELDE 

EDİLMESİ: KARŞIYAKA VE GÜZELBAHÇE (İZMİR) ÖRNEĞİ  

 

ÖZ 

 

Deprem-zemin-yapı etkileşiminin araştırılmasında, öncelikle zemin kesitine 

etkiyecek yanal yönlü deprem kuvvetinin, yapı yapılacak alan için tanımlanması 

gerekir. Daha sonra dinamik koşullar altında zeminin gerilme-deformasyon 

değişimleri tanımlanmalıdır. Bunun için zemin ve mühendislik anakayası derinlik 

modeli kullanılır. Bu çalışma kapsamında, zemin deformasyon analizlerinde 

kullanılması gereken zemin-ana kaya derinlik modeli, zemin dinamik 

parametrelerinin araştırılması konusunda 1B ve 2B çalışmaların önemi, gözlemsel ve 

kuramsal zemin transfer fonksiyon hesaplamalarında zemin araştırma derinliğinin 

seçimi konularında öneriler yapılmıştır. Bu tez çalışması kapsamında kullanılan 

veriler İzmir Körfezi çevresinde yürütülen TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırmalar Kurumu) 106G159 numaralı projesi ve Dokuz Eylül 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2009.KB.FEN.036 numaralı projesi 

tarafından sağlanmıştır. 

  

Tez kapsamında kullanılan arazi verileri, İzmir Körfezi güneyinde yer alan 

Güzelbahçe ve kuzeyinde yer alan Karşıyaka ilçelerini kapsamaktadır. Güzelbahçe 

ilçesinde 1 profil üzerinde 11 noktada mikrotremor tek istasyon yöntemi, 4 profilde 

MASW yöntemi ve 17 noktada mikrogravite yöntemi verileri kullanılmıştır. 

Karşıyaka çalışma alanında 112 noktada tek istasyon mikrotremor yöntemi, 43 profil 

MASW yöntemi, 2 noktada SPAC dizilim yöntemi ve 150 noktada mikrogravite 

yöntemiyle toplanan veriler kullanılmıştır. 

 

 Çalışma alanlarında toplanan verilerin değerlendirilmesiyle, Güzelbahçe Çalışma 

alanında zemin hakim titreşim frekansı değişimi, profil boyunca Vs hızları ve 

derinlikle değişimi, zemin-anakaya sınırı ve tabakaların yoğunluk değişimi gibi 

zemin parametrelerine ulaşılmıştır. Karşıyaka arazi çalışmalarıyla elde edilen veriler 
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kullanılarak zemin hakim titreşim frekansı, hassasiyet indeksi, makaslama modülü, 

Vs makaslama dalgası hızı ve zemin büyütmesi gibi bazı zemin parametreleri 

araştırılmıştır. İki çalışma alanı için de sismik çalışmalarla elde edilen tabaka 

yoğunluğu ve derinlik değerleri, mikrogravite verileri ve alandaki jeoloji birimlerin 

dağılımı ortak hesaba katılarak zemin- anakaya sınırları araştırılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Zemin parametreleri, İzmir Körfezi, Mikrotremor, MASW, 

SPAC, Mikrogravite 
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DETERMINATION OF THE CONTACT BETWEEN SOIL AND 

BEDROCK AND OBTAINING THE SOIL DYNAMIC PARAMETERS BY 

USING THE GEOPHYSICAL METHODS: A CASE STUDY IN KARSIYAKA 

AND GUZELBAHCE (IZMIR)  

 

ABSTRACT 

 

During the investigation of the earthquake-soil-structure interaction, firstly the 

lateral oriented earthquake forces must be defined for the field where the structure 

will be build. Afterwards, the stress-strain changes of the soil under the dynamic 

conditions should be characterized. For this, the soil and the engineering bedrock 

depth model is used. In this study, the suggestions is made about the soil-bedrock 

depth model which should be used at soil deformation analysis, the importance of 1-

D and 2-D studies at the investigation of the soil dynamic parameters and the 

selection of the soil investigation depth at the observed and the theoretical soil 

transfer function. In this thesis study, data provided by TUBITAK (The Scientific 

And Technological Research Council Of Turkey) No. 106G159 project which was 

studied around the İzmir Bay and Dokuz Eylul University Scientific Research No. 

2009.KB.FEN.036 project. 

 

The field data which is used at this thesis study includes the Güzelbahçe district 

where take place at the south of the Izmir Bay and Karşıyaka district where take 

place at the North of the Izmir Bay. At Güzelbahçe district 11 point microtremor 

single station method, 4 profiles MASW method and 17 point microgravity method 

data were used. At Karşıyaka district 112 point microtremor single station method, 

43 profiles MASW method, 2 point SPAC array method and 150 point microgravity 

method data were used. 

 

Evaluating the data at two study areas, predominant frequency changes, VS 

velocity changes with depth along the profile, the contact between soil and bedrock 

and denstiy changes of the layers are achieved at Güzelbahçe study area. At 

Karşıyaka study area, some of the soil dynamic parameters such as predominant 
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frequency, vulnerability index, maximum shear modulus, Vs shear wave velocity 

distribution and soil amplification are investigated using the data obtained with the 

field studies. Soil-bedrock contact are investigated for both study areas using density 

and depth values obtained by seismic studies, microgravity data and the distribution 

of the geological units. 

 

Keywords: Soil parameters, İzmir Bay, Microtremor, MASW, SPAC, Microgravity 
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BÖLÜM BİR  

 GİRİŞ 

 

Türkiye’nin yaklaşık % 90’ı deprem tehlikesi altındadır. Ülke nüfusunun % 

95’inden fazlası bu bölgelerde yaşamakta ve bu bölgelerin % 60’tan fazlası aktif fay 

zonlarındaki depremlerden etkilenmektedir. Toplam 81 ilden 57’si ve nüfusu 

1000000’un üstünde olan illerimizden 11’i aktif fay zonlarının etkisindedir. 

Türkiye’deki elektrik santrallerinden 65’ten fazlası 1. derece, 28 tanesi de 2. derece 

deprem bölgesinde yeralmaktadır (Erdik ve Aydınoğlu, 2000). Ancak, Kayabalı 

(2002) tarafından yapılan çalışmada; güncel neotektonik verilere dayanarak 

tanımlanan 14 ana sismik kaynak bölgesi dikkate alındığında Türkiye’nin neredeyse 

tamamının deprem etkisinde olduğu görülür. 

 

Depremin bir doğa olayı oluşu ve engellenmesinin mümkün olmadığı gerçeğini 

göz önüne alındığında, “Depremin can kayıpları oluşturan etkilerinden korunmak 

için neler yapılabilir?” sorusu akla gelmektedir. Bu soruya yanıt olarak; depreme 

dayanıklı yapılar içinde ikamet etmek denilebilir. Depreme dayanıklı yapı tanım 

olarak, küçük magnitüdlü depremlerde, yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi 

bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan 

elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli 

depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacıyla kalıcı yapısal hasar oluşumu 

sınırlandırılmış yapıdır.  

 

Depremin zemin yüzeyinde ve zemin içinde oluşturacağı yanal ve düşey yönlü 

dinamik yüklerin en az hatayla ön kestirimi için zemin transfer fonksiyonları 

kullanılır. Zemin transfer fonksiyonları ana kayadan zemin yüzeyine deprem 

kuvvetinin taşınması için kullanılır. Bunun için zemin ana kaya modellerinin sismik 

empedans oranları dikkate alınarak gerekli derinliğe kadar tanımlanması gerekir. Bu 

nedenle, ana kaya derinliği, kayma dalgası hızı, zemin hakim titreşim periyodu ve 

zemin büyütmesi değerlerinin hesaplanması önemlidir (Yalçınkaya, 2004). 

Anakayaya kadar veri olmadığı durumlarda sismik empedans farkı yaratacak ara 

yüzey de gözlemlenmediğinden büyütme gözlenmeyebilir (Şekil 1.1). 
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Şekil 1.1 Ana kaya derinliğinin belirli olmaması (a) ve belirli olması (b) durumları için hesaplanan 

büyütme fonksiyonları (Yalçınkaya, 2004). 

 

Yumuşak zeminlerde deprem hareketinin genliğinin artmasının başlıca nedeni 

zemin ile onun altındaki ana kaya arasındaki sismik empedans farkıdır. Sismik 

empedans, tanecik hareketine karşı ortam direncinin bir ölçüsü olarak düşünülebilir 

(Aki ve Richards, 1980). Bir zemin tabakası içinde yayılan düşey S dalgası için 

sismik empedans ( ), yoğunluk ( ) ve S dalga hızının (  ) çarpımıdır. 

 

                                                                                                                    (1.1) 

 

 Genellikle yeryüzüne yakın bölgelerde sismik dalga hızları ve yoğunlukları daha 

küçüktür. Eğer saçılmalar ve sönüm nedeni ile oluşan kayıplar ihmal edilirse, 

enerjinin korunması ilkesine göre elastik dalga enerjisinin yer yüzüne kadar sabit 

kalması gerekir.  

 

E(t)=
 

 
      

                                                                                                   (1.2) 
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Sismik enerji, E(t)’yi, formülü ile gösterirsek, dalgalar yer yüzüne yaklaşırken 

ortam yoğunluğunun (ρ) ve S-dalga hızının (  ) azalması, yani sismik empedansın 

küçülmesi nedeni ile enerjinin korunması için tanecik hızının ( (t)) artması gerekir 

(Kramer, 1996). 

 

Deprem-zemin-yapı ortak davranışının çalışma alanına uygun modellenmesi 

gerekir. Deprem etkisi altında yapı hasarına neden olan üç ana faktör deprem 

özellikleri, yerel zemin özellikleri ve yapının özellikleridir. Bu özellikler birlikte 

kullanılarak ortak çözüm ortaya konulmalıdır. 

 

Bir gözlem noktasında alınan deprem kaydı, kaynaktan kayıt noktasına gelinceye 

kadar yeraltının birçok fiziksel unsurundan etkilenir (Şekil 1.2). Bunlar genel olarak, 

deprem kaynağının kinematik ve dinamik özellikleri (kaynak etkisi), deprem 

dalgalarının gözlem noktasına gelinceye kadar geçtiği ortamın fiziksel/geometrik 

parametreleri ve dalgaların soğurulması (ortam etkisi), gözlem noktasındaki sığ yer 

yapısının (zemin) fiziksel ve jeolojik özellikleri (zemin etkisi) olarak sayılabilir.  

 

Deprem sırasında statik ve dinamik olmak üzere iki tür deformasyon meydana 

gelir. Statik deformasyon, deprem sonrasında fayda meydana gelen kalıcı 

deformasyondur ve fayın atım miktarı veya yerdeğiştirme miktarı kadardır. Dinamik 

deformasyon ise, fayın kırılması sırasında ses dalgaları olarak ortamda yayılan 

elastik dalga hareketi sonucu meydana gelen deformasyondur. Deprem sırasında 

oluşan ses dalgaları geçtikleri ortamların özelliklerine göre davranış gösterir. Bu 

nedenle bir bölgedeki ortamın dinamik özelliklerini bilmek, o bölgede deprem 

sırasında zemin ve yapının nasıl bir davranış sergileyeceğini önceden kestirmek 

demektir. Depremin neden olduğu hasarlarda, yerel zemin şartlarının, tasarım ve 

inşaat kusurlarının etkisi söz konusudur. 
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Şekil 1.2 Sismik dalgayı (koyu eğri çizgi) etkileyen fiziksel unsurlar: S(f), sismik kaynağın dinamik 

ve statik etkileri; Q(f), Yerkabuğunun soğurma (attenuation) etkileri; K(f), sığ jeolojik etkiler veya 

zeminin etkileri. 

 

Zemin tabakaları deprem dalgasının genlik, periyot gibi özelliklerini değiştirdiği 

gibi depremler sırasında oluşan gerilme seviyesine bağlı olarak zemin tabakalarının 

davranış özelliklerini de değiştirebilir. Sismik dalgaların özellikleri zemin 

tabakalarından geçerken değişime uğramaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak deprem 

özelliklerini ve bölgeye gelen sismik dalgaların etkisini dikkate almayan bir 

mikrobölgeleme çalışması Aki (1988) ve Bolt (1999) tarafından da belirtildiği gibi 

eksik bir çalışmadır. 

 

Günümüzde DBYBHY (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik, 2007) ve Eurocode 8 (2004) yönetmeliklerine göre zeminlerin deprem 

sırasında yapacağı dinamik davranış spektrumlarının ön kestirilmesinde Vs30 hız 

değerleri ile pik periyot (T0) değerleri yaygın olarak kullanılır. Eurocode 8 (2004) 

deprem yönetmeliğinde tanımlandığı gibi T0>1 sn ve Vs30<300 m/sn koşulunda 

zeminler S1 ve S2 olarak tanımlanır. Bu durumun sözkonusu olduğu bölgelerde uzun 

periyotlu zemin tepki spektrumlarının tanımlanması gerekir. Böylece özellikle 

yüksek katlı binalar için daha güvenli deprem yüklerinin hesaplanması sağlanmış 

olur (Akgün ve diğer., 2013). 
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Yarı sonsuz elastik bir ortam olarak modellenen zemin, dış yükler altında farklı 

şekil değiştirmeler göstererek beklenenden farklı davranış gösterecektir. Özellikle 

deprem yükleri altında yapıların davranışlarını belirlemek oldukça önem 

kazanmaktadır. Yapıların gerçek davranışlarına en yakın şekilde modellenmesinde 

zemin parametrelerinin dikkate alınarak çözümlemelerin yapılması gerekmektedir. 

 

Mikrotremor tek nokta ölçümleriyle elde edilen zemin hakim titreşim frekansı 

değerleri zemin kalınlıkları ile ters orantılıdır (Teves-Costa ve diğer., 1996). Zemin 

kalınlığı arttıkça zemin hakim titreşim frekans değerleri düşmektedir (Şekil 1.3).  

 

 

Şekil 1.3 Dört farklı zeminde ölçülen mikrotremor tek istayon yöntemi HVSR sonuçları (Teves-Costa 

ve diğer., 1996’dan değiştirilmiştir). 

 

Günümüze kadar yapılan birçok çalışmada küçük ve orta ölçekteki depremlerin 

zemin etkilerini gerçekçi olarak kestirmede önemli ipuçları verdiği gözlenmiştir 

(Castro ve diğer., 1995; Drawinski ve diğer., 1996; Castro ve diğer., 1997). Bommer 

ve diğer. (2003) ve Field ve diğer. (2000) kalın sedimanter (tortul) tabakaların 



6 

 

bulunduğu ovalar ve vadilerde S dalgasının 30 m’ye kadar olan sismik hız verisinin 

kullanılmasının, zeminin deprem sırasında gerçek hareketini hesaplamada yeterli 

olmadığını ve bu tür alanlarda ayrıntılı araştırmalar yapılmasını önermişlerdir.  

 

Jeofizik yöntemler uygulanarak, çalışılan ortamların dinamik koşullar altında 

davranış özelliklerini saptamak mümkündür. Jeofizik yöntemlerle elde edilen çalışma 

alanına ait dinamik parametreler, bölgenin deprem sırasında nasıl bir davranış 

sergileyeceğini tahmin edebilme olanağı sağlar. Bu modellemeler sonucunda, 

deprem sırasında ses dalgalarının oluşturacağı dinamik yükler önceden hesaplanarak 

yapıda deprem sırasında oluşabilecek hasarları en aza indirgemek mümkündür. Bir 

başka anlatımla, yapı tasarımı sırasında inşaat alanının dinamik zemin özelliklerinin 

bilinmesi ve tasarımın bu özellikler göz önüne alınarak yapılması, yapının deprem 

gibi dinamik kuvvetlerden en az zararla etkilenmesine olanak sağlayabilir. 

 

Bilindiği gibi depremler, yapıya, zamana bağlı olarak değişen yüklerin etkimesine 

neden olurlar. Buna karşılık olarak da, yapıda zamana bağlı olarak değişen iç 

kuvvetler oluşur. Depreme dayanıklı yapı tasarımında amaç, sözü edilen bu iç 

kuvvetlerin etkisinde ortaya çıkması olası hasarın sınırlandırılmasıdır. Bu 

sınırlandırmanın kabul edilebilir sınırları, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hakkında Yönetmelik (DBYBHY, 2007)’de belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre yeni 

yapılacak binaların yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi bir 

hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan 

elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli 

depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar 

oluşumunun sınırlanmasıdır. Depreme dayanıklı bir yapının, yeterli dayanım gücü, 

yeterli rijitlik ve yeterli sünekliğe sahip olması gerekir. Esasen, depreme dayanıklı 

yapı tasarımıyla yapılan da, yapıya bu özelliklerin kazandırılmasıdır. 

 

Genel olarak yapı-zemin etkileşimi, deprem etkisi altında zemin tabakası ile 

yapının birlikte göz önüne alındığı ortak bir sistem çerçevesinde yapı ve zeminin 

birbirlerini karşılıklı olarak etkilemesi olarak tanımlanabilir. Normal koşullarda 

yeterli rijitlik ve dayanıma sahip yüksek frekanslı zeminler ile bu zeminlerin 
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üzerinde inşa edilen düşük frekanslı yüksek binalar arasında önemli bir etkileşimin 

olması beklenmez ve bu nedenle bu tip zeminlerde yüksek bina tasarımında 

genellikle yapı-zemin dinamik etkileşimi göz önüne alınmaz. Yüksek binaların 

deprem etkisi altındaki tasarımında sahaya yönelik özel deprem tehlikesinin 

belirlenmesi çoğu durumda gerekli olmaktadır. Deprem tehlikesi analizi ile belirli 

aşılma olasılıkları için elastik tasarım spektrumunun ordinatları belirli bir periyod 

limitine kadar tanımlanır. Yüksek binaların kat sayıları arttıkça sözü edilen periyod 

limiti de giderek uzamaktadır. Son yıllarda geliştirilen deprem tahmin ilişkileri 10 

sn.lik periyoda kadar olan periyod bandını kapsamaktadır. Zorunlu olmadıkça 

tasarım (yapay) deprem kayıtlarının veya mevcut kayıtlarının değiştirilerek 

kullanılmaması, sadece yerel deprem koşulları ile uyumlu gerçek deprem kayıtlarının 

ölçeklendirilerek kullanılması önerilmektedir. 

 

İzmir ili birinci derecede deprem bölgesinde yer almakta ve sıklıkla küçük ve orta 

ölçekte depremlerden etkilenmektedir. Deprem riski can kayıpları ve yapı hasarları 

ile doğrudan ilişkilidir. Nüfus artışı, kontrolsüz yapılaşma ve zeminin deprem 

anındaki dinamik etkilerinin göz önüne alınmadığı durumlar deprem riskini 

arttıracaktır. Gerekli önlemlerin alınması durumunda, bir deprem sonucu 

oluşabilecek sosyo-ekonomik hasar en aza indirilip, yalnızca İzmir kentinde değil, 

tüm ülke ekonomisi için ciddi kazançlar sağlanacaktır. 

 

İzmir’in kıyı kesimleri nehir alüvyonlarının birikimiyle meydana gelmiş kil 

ağırlıklı zeminlerden oluşmakta ve şehir nüfusunun büyük bir bölümü bu kesimler 

üzerinde ikamet etmektedir. Bu koşullar göz önüne alındığında deprem riski 

açısından en büyük riski kıyı kesimlerin taşıdığı görülmektedir. Bu alanlarda 

özellikle yapılaşma aşamasında daha dikkatli olunması ve dinamik koşullar altında 

binaların nasıl davranacaklarının daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Pek çok 

kez deprem tehlikesinden etkilenen ve etkilenmeye devam eden İzmir ili daha önce 

(RADIUS (İzmir Deprem Senaryosu ve Deprem Master Planı) projesi (1999) ve 

doktora tezleri Mehmet Kuruoğlu (2004) ve Tuğba Eskişar (2008)) deprem tehlikesi 

ve zemin özellikleri açısından incelenmiştir. İzmir ili için yapılmış öncü çalışma 

İzmir Deprem Master Planı (RADIUS, 1999) projesidir. İzmir Deprem Master 
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Planı’nda Büyükşehir Belediyesi sınırlarının tamamını kapsayan ön çalışmaların 

tümünün bir sunumu vardır. Çalışmada, bütün sondaj verileri bilgisayar ortamına 

aktarılmış ve bu sondaj noktalarının harita üstünde yerleri belirlenmiştir (Erdik ve 

Aydınoğlu, 2000). Sondajlardan elde olunan arazi dinamik sonda, statik sonda, 

kanatlı kesici, standart penetrasyon deney ve laboratuvar sonuçlarından yararlanarak 

zemin sınıflandırması yapılmış ve haritalanmıştır. 

 

Gülerce (2002), İzmir ilinin tamamını kapsayacak şekilde 256 adet mikrotremor 

ölçümü gerçekleştirmiştir. Zemin hakim periyotları ve spektral büyütme değerleri 

Nakamura (1989) yöntemi ile hesaplanmıştır. Daha sonra, sonuçlar CBS ortamına 

aktarılarak İzmir Deprem Master Planı (Erdik ve Aydınoğlu, 2000) ile genel bir 

karşılaştırma yapılmıştır. 

 

Kuruoğlu (2004), İzmir körfezi kuzey kıyılarını kapsayan çalışmasında CBS 

merkezli veritabanı oluşturarak bölgenin tek boyutlu dinamik analizlerini yapmıştır. 

Deterministik ve probabilistik tehlike analizlerinin her ikisi de bu çalışmada 

incelemiştir. Bölgeye ait dinamik zemin parametreleri bir ara yüz yazılımı ile 

hesaplanmıştır. Tek boyutlu davranış analizleri için ise EERA (Bardet ve diğer., 

2000) programı kullanılmıştır. Ayrıca sıvılaşma ve sıvılaşma sonrası oturma 

analizleri de araştırıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Özellikle Mavişehir 

yerleşiminin bulunduğu alanın dinamik zemin parametrelerindeki değişimler 

incelenmiştir. 

 

Eskişar (2008), İzmir ili kuzey kıyılarının zemin özelliklerinin ve geoteknik 

parametrelerinin incelenmesi ile elde edilen bilgileri bir mikrobölgeleme çalışması 

altında sunmuştur. Teorik çalışmalar mikrotremor ölçümleri ile desteklenmiştir. 

Çalışma alanı ile ilgili olarak analitik ve uygulamalı yöntemlerin birlikte 

değerlendirilmesinden elde edilen arazi kullanımına yönelik sonuçlar ortaya 

çıkarmıştır. Sıvılaşma riski haritaları oluşturmuştur. Saha içinde mikrotremor 

ölçümleri alınarak zemin hakim periyodu ve zemin büyütmesi değerleri 

incelenmiştir. 
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Ayrıca İzmir Metropolü, Aliağa ve Menemen ilçeleri ve yakın çevresinde 2011 

yılında tamamlanan, TÜBİTAK 106G159 proje kodlu bir proje yapılmıştır. Proje 

kapsamında, MASW, mikrotremor, mikrogravite, özdirenç tomografi, DES, sismik 

kırılma tomografisi ve GPR gibi pek çok jeofizik yöntemlerle araştırmalar yapılmış 

ve İzmir Metropol Alanında yer alan farklı jeolojik birimleri temsil edebilecek 

şekilde bir kuvvetli yer hareketi istasyon ağı kurulmuştur. Bu projede, İzmir 

Metropolü ile Aliağa ve Menemen ilçeleri için MASW çalışmalarına bağlı olarak 

1B/2B Vs hız dağılım haritaları 5, 10, 20, 25,30 ve 40 m seviyeler için 

oluşturulmuştur. Ayrıca, Vs30 hız değerleri kullanılarak 0, 5 ve 10 m seviyeler için 

Nerph ve Eurocode 8 yönetmeliklerine göre zemin sınıflama haritaları hazırlanmıştır. 

Proje çalışma sınırları içinde yaklaşık tekrarlı ölçülerle birlikte 950 adet mikrotremor 

ölçümü alınmış olup projede öngörülen yaklaşık 850 noktadaki veriler periyot 

dağılımı haritalamasında kullanılmıştır.  

 

İzmir Körfezi’nin kuzey ve güney taraflarında seçilen iki pilot alanda deprem-

zemin-yapı etkileşiminde zemin özelliklerini araştırmak için, bu çalışmada; zemin 

yüzeyine ait hakim titreşim periyotları, Vs hızları, zemin büyütmesi, Gmax 

değişimleri, yoğunluk, zemin tabakası kalınlığı gibi zemin dinamik parametreleri 

elde edilmiştir. Bunun için Vs30 hız değerlerinin elde edilmesinde MASW yöntemi 

verileri kullanılmıştır. Gözlemsel Zemin Transfer Fonksiyonları (ZTF), zemin hakim 

titreşim periyotları mikrotremor tek istasyon ölçümleri ile toplanan verilerden 

hesaplanmıştır. Kuramsal ZTF hesaplamak için SPAC (Spatial Autocorrelation) 

dizilim yöntemi ve MASW (Multi-Channel Analysis of Surface Waves) yöntemi 

verileri kullanılmış ve gözlemsel ZTF ile uyumu araştırılmıştır. Yanal ve düşey 

yönde yoğunluk dağılımını modellemek için çalışma alanında mikrogravite yöntemi 

ile toplanan veriler kullanılmıştır. 

 

Tez çalışmasının arazi uygulamaları Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçelerinde 

yapılmıştır. Güzelbahçe ilçesindeki çalışmalar tek profil üzerinde alınan 11 adet tek 

nokta mikrotremor ölçümü, 4 adet MASW profil ölçümü ve 17 nokta mikrogravite 

ölçümünden oluşmaktadır. Karşıyaka ilçesinde yapılan çalışmada ise 112 nokta tek 

istasyon mikrotremor ölçümü verisi, 43 adet MASW profil ölçümü verisi ve 2 adet 
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SPAC dizilim ölçüsü verileri ile çalışma alanı Bouguer Gravite verilerinden 

oluşmaktadır. Arazi çalışmalarıyla toplanan tüm veriler, alandaki jelojik bilgiler ile 

korele edilerek sonuçlar yorumlanmıştır.  

 

Bu tez çalışması altı bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde çalışmanın amacı, 

çıkış kaynağı, kullanılan yöntemler ve çalışma konusu ve bölgesi ile ilgili önceki 

çalışmalara değinilmiştir. İkinci bölümde çalışmanın temelini oluşturan ana 

kavramlar olan deprem, zemin ve yapı hakkında temel tanımlara ve aralarındaki 

ilişkiye yer verilmiştir. Üçüncü bölümü çalışma kapsamında kullanılan jeofizik 

yöntemlerin temelleri, arazide kullanımı ve veri değerlendirmeleri oluşturmaktadır. 

Çalışma alanları olarak seçilen İzmir ili, Karşıyaka ve Güzelbahçe içlerinin tektonik, 

jeolojik ve depremselliği gibi bölgesel özellikleri dördüncü bölümde anlatılmaktadır. 

Beşinci bölüm çalışma alanlarında uygulanan jeofizik yöntemler, elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların tüm jeofizik yöntemler ve jeoloji verileri ile 

ortak tartışıldığı bölümdür. Altıncı bölümde tez kapsamında irdelenen tüm 

çalışmaların çıktılarından elde edilen sonuç ve öneriler yer almaktadır. 
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BÖLÜM İKİ 

DEPREM-ZEMİN-YAPI İLİŞKİSİNDE TEMEL TANIMLAR 

 

Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin 

ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da büyük hasarların oluştuğu bilinmektedir. 

Bilindiği gibi yurdumuzda dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde 

yer almaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte 

de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybının olacağı bir gerçektir. 

 

Günümüzde deprem hesabı için uygulanmakta olan geleneksel yöntemlerde, 

yapının oturduğu zeminin genellikle şekil değiştirmeyen rijit bir ortam olduğu 

varsayılır. Ancak bu varsayım, zemin-yapı dinamik etkileşiminin (ZYDE) ihmal 

edilebilir seviyede olduğu durumlar için geçerlidir. Bu varsayımın sonucu olarak 

yapı, temelinden zemine ankastre bağlı bir sistem; deprem kaynaklı yer hareketi de 

yapının varlığından etkilenmeyen yatay bir rijit öteleme olarak göz önüne alınır 

(Kutanis, 2001). 

 

Yapıların deprem yükleri altında ZYDE hesabında, şekil değiştiren zemin ortamı 

yapının davranışına eylemsizlik yönünden etkide bulunurken yapı da zemini hem 

kinematik, hem de dinamik bakımdan etkilemektedir. Böylece yapının var olmadığı 

durumda, yalnızca zeminin kendi içindeki dinamik davranışının bir sonucu olan 

deprem verisi, artık yapının da varlığından etkilenen daha karmaşık bir yer hareketi 

niteliğini kazanmaktadır (Aydınoğlu,1977). Özellikle, nükleer güç santralleri, yüksek 

binalar, barajlar, açık deniz petrol platformları, asma köprüler, viyadükler gibi rijit ve 

masif yapıların deprem hesabında, zeminin şekil değiştiren ve yapının davranışına 

eylemsizlik yönünden etkide bulunan bir dinamik sistem olarak ele alınması zorunlu 

olmaktadır (Kutanis ve Elmas, 2005). Zemin yapı dinamik etkileşimi (ZYDE) 

probleminde temel öğeler; yapı, temel, yakın zemin bölgesi, uzak zemin bölgesidir 

(Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 Deprem-Yapı-Zemin ortak sistemi (Aydınoğlu, 1993). 

 

2.1 Deprem  

 

Yerküre içerisinde biriken elastik deformasyon enerjisinin, plakaların (kayaçların) 

kırılma direncini aşması sonucunda plakaların kırılması ve bu kırılmanın meydana 

getirdiği elastik dalgaların yeryüzünde oluşturduğu titreşim hareketidir 

 

Deprem, hareketsiz kabul ettiğimiz ve güvenle ayak bastığımız zeminin de 

hareket edebileceğini ve üzerinde bulunan tüm yapıların hasar görüp, can kaybına 

uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin olacağını 

önceden belirleyen cihazlar veya önlemler henüz bulunamamıştır. Bu nedenle 

depremle iç içe yaşayan ülkeler depremin yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı 

olmak zorundadır. 

 

Dünyanın içyapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen 

verilerin desteklediği bir yeryuvarı modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, 

yerkürenin dış kısmında yaklaşık 10-70 km kalınlığında oluşmuş bir taşküre 

(Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır. Litosfer ile dış çekirdek 

arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto'nun 

altındaki dış çekirdeğin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir. 
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Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir (jeotermik gradyan). 

Enine deprem dalgalarının yerin dış çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek 

dış çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 

 

Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto yeralmaktadır. Burada 

oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile taş kabuk parçalanmakta 

ve birçok levhalara bölünmektedir. Üst Manto'da oluşan konveksiyon akımları, 

radyoaktivite nedeniyle oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları 

yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların 

kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. Bu levhalar Astenosfer 

üzerinde sal gibi yüzmekte ve birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla 

rölatif olarak hareket etmektedirler. 

 

Yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirlerine sürtündükleri, birbirlerini 

sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levha sınırları, 

depremlerin yoğunlaştıkları kuşaklar olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyada olan 

depremlerin hemen büyük çoğunluğu bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha 

sınırlarında (kenet kuşakları) dar kuşaklar üzerinde oluşmaktadır. 

 

Bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvvetinin neden olduğu 

makaslama dayanımı aşıldığında bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman 

biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen 

deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar. Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve 

depremin odağından uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde 

kilometrelerce uzanabilen ve Fay adı verilen süreksizlikler oluşabilir. Bu kırıklar 

bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları tarafından örtülmüş olabilir. 

 

Depremlerinin oluşumunun "Elastik Geri Sekme Kuramı" adı altında anlatımı 

Reid (1911) tarafından yapılmıştır ve laboratuarlarda da denenerek ispatlanmıştır. Bu 

kurama göre, herhangi bir noktada, zamana bağımlı olarak, yavaş yavaş oluşan birim 

deformasyon birikiminin elastik olarak depolandığı enerji, kritik bir değere 

eriştiğinde, fay düzlemi boyunca var olan sürtünme kuvvetinin neden olduğu 



14 

 

makaslama dayanımını aşarak, fay çizgisinin her iki tarafındaki kayaç bloklarının 

birbirlerine göre göreceli hareketlerini oluşturmaktadır. Bu olay ani yer değiştirme 

hareketidir. Bu ani yer değiştirmeler ise bir noktada biriken deformasyon enerjisinin 

açığa çıkması, boşalması, bir diğer anlatımla mekanik enerjiye dönüşmesiyle sonuçta 

yer katmanlarının kırılma ve yırtılma hareketi gerçekleşir. 

 

Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan 

depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az 

miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. 

Levhaların hareketleri sonucu oluşan depremler genellikle tektonik depremler olarak 

nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levha sınırlarında oluşur. Yeryüzündeki 

depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla 

tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler volkanik depremlerdir. Bunlar 

volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş haldeki 

magmanın yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda 

oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği 

bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli 

zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba 

girmektedir. Günümüzde Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler 

olmamaktadır. 

 

Bir başka deprem türü ise çöküntü depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların 

(mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan 

yer altı boşluklarının üzerinde yer alan tavan bloğunun boşluk içine çökmesiyle 

oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. 

Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu 

bilinmektedir. 

 

2.2 Zemin 

 

Kayaların farklı (mekanik ve kimyasal) etkenlerle ayrışması ve parçalanması 

sonucu oluşan katı parçacıkların (danelerin) ayrıştığı yerde veya değişik (su, rüzgar, 
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buzullar) etkiler altında taşındıktan sonra, çok farklı ortamlarda çökelmesi sonucu 

oluşmaktadır. 

 

Zeminin jeofizik parametrelerle tanımlanması kayma dalgası hızı ile yapılır. 

Kayma dalgası hızı 700 m/sn’ den küçükse zemin büyükse kaya (zayıf veya sağlam) 

olarak tanımlanabilir. 

 

İnşaat mühendisliğinde binanın oturacağı yüzey “yapı zemini” olarak tanımlanır. 

Üzerine gelen yapı yüklerini; kendi doğal yapısını bozmadan, emniyetli olarak 

taşıyıp, kendinden aşağıda kalan tabakalara, belli bir düzen içerisinde aktaran 

zeminlere yapı zeminleri denir. 

 

Sağlam zeminlerin taşıma gücü yüksek, kazılması güç, yapı için elverişli olan 

zeminlerdir. Orta sağlam zeminlerin taşıma gücü düşük, el aletleri ile kazılabilen, 

küçük ve orta büyüklükteki yapılar için elverişli olan zeminlerdir. Çürük zeminler; 

taşıma gücü çok düşük olan, akıcı, balçık türü, üzerine gerekli sağlamlaştırmalar 

yapılarak, belli bir dayanım kazandırıldıktan sonra yapı yapılabilen zeminlerdir. 

 

2.2.1 Dinamik Zemin Parametreleri 

 

2.2.1.1 Tabaka Yoğunluğu  

 

Homojen bir yapıya sahip bir tabakanın birim hacmine düşen kütle miktarı olarak 

tanımlanabilir. Vs kayma dalgası hızı ile hesaplanabilir, birimi  
  

    ‘tür. 

 

ρ           
                                                   (2.1) 

 

2.2.1.2 Poisson Oranı  

 

Yapılarda boyuna ve enine değişimlerin oranı incelenir. Kayaçların yoğunlukları 

göz önüne alınmadan, sadece hızlarına (VP/VS) bağlı olarak hesaplanan bu oran, 

kayaların gevşeklik belirleyici özelliğini ortaya çıkarır. Poisson oranı 0.0-0.5 

http://birim.nedir.com/
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arasında değişir ve boyutsuzdur. Bu oran gevşek gözenekli ve suyla doygun 

kayalarda 0.5 değerine yaklaşırken, magmatik metamorfik ve sert kayaçlarda ise 0.25 

civarı ve daha düşük değerler alır. Sismik hızları oranı cinsinden ifadesi; 

 

  
              

          
                              (2.2) 

 

2.2.1.3 Kayma Modülü 

      

     Deprem hasarlarını tahmin etmek için kullanılan önemli bir parametredir. 

Dinamik kayma modülü enine dalga hızı ile yoğunluğa bağlıdır. Bunun için enine 

dalga hızını belirlemek gerekir. Deprem hasarlarını tahmin etmede kullanılan bir 

parametredir, birimi   
  

    ‘dir. 

 

     ρ    
                               (2.3) 

 

Zeminlerin Dinamik gerilme-şekil değiştirme özellikleri incelenmesinde akla ilk 

gelen maksimum kayma modülü, Gmax değeridir. Zeminlerin, belirli birim kayma 

genliği değerine kadar lineer elastik davrandıkları kabul edilmektedir. Bu aralıkta 

dinamik kayma modülü değeri en büyük değerinde olup, sabittir. 

 

2.2.1.4 Elastisite Modülü 

 

Basit bir germe veya sıkıştırma halindeki gerilme-deformasyon ölçüsüdür. 

Kayacın elastik şekil değişikliğine ve katılığına karşı direnç derecesini gösterir. 

Sismik hızlar ve yoğunluk yardımıyla hesaplanır. Formasyonların sağlamlık ve 

sertliğinin bir ölçüsü olup yer esnekliği olarak tanımlanır. Eğer elastisite modülü 

yüzeyden derinlere doğru değişik değerler alıyorsa, zeminin farklı derinliklerde farklı 

sıkılıkta olduğunu gösterir. Elastisite modülü yoğunluk ve sismik hızdan hesaplanır. 

Bu parametre jeolojik birimlerin sertliğinin ve sağlamlığının bir ölçüsüdür. Elastisite 

modülü kayacın dayanıklılığını, sertliğini, başka bir deyişle zeminin sağlamlığını 

yansıtır. Örneğin; betonun elastisite modülü değeri  Ed=100.000-400.000  
  

   , 
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granitin elastisite modül değeri Ed =500.000  
  

    mertebesindedir. Zayıf kayalarda 

bu değer 10
4
  

  

   ’ye kadar düşmektedir, birimi  
  

    ‘dir. 

 

    
    

      
 

  
    

                      (2.4) 

 

2.2.1.5 Bulk Modülü 

 

Bulk modülü kayacın sıkışmazlığını kontrol eden bir modüldür. Yoğunluk ve 

sismik hızlar yardımıyla elde edilir. Basit hidrostatik basınç (P) altında kalan bir 

kayaçtaki gerilme deformasyon oranının bir ölçüsüdür. Diğer bir deyişle materyalin 

hacim değişikliğine karşı mukavemetinin ölçüsüdür. Birimi  
  

    ‘dir. 

 

  ρ  
  

   

    
                     (2.5) 

 

2.2.1.6 Zemin Hakim Titreşim Periyodu 

 

Zemin hakim titreşim periyodu (T0), VS dalga hızından yararlanarak hesaplanır. 

To, bir deprem anında yapıların yıkılmasının temel nedenlerinden en önemlisi, zemin 

hakim titreşim periyodu ile yapı hakim titreşim periyodunun birbirine çok yakın veya 

aynı değerde oluşu ile gelişen rezonanstır. Bu bağlamda binanın projelendirilmeden 

önce zemin hakim periyodunun jeofizik yöntemle hesaplanmasının önemi vardır. 

Sakai (1968) Vs dalgası yardımıyla zemin hakim titreşim periyodunu hesaplayan 

aşağıdaki eşitliği (2.6) geliştirmiştir. Birimi saniyedir. Burada h; zemin tabakasının 

kalınlığıdır. 

 

   
   

  
                      (2.6) 

Zemin hakim titreşim frekansı ; 

   
 

  
                                                                                        (2.7) 

bağıntısı ile hesaplanabilir, birimi Hz’dir. 
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Zemin hakim titreşim periyodu saptanan yer üzerine inşa olacak yapının da, 

kendisine has bir hakim titreşim periyodu olacaktır. Zemin özellikleri saptandıktan 

sonra bu özellikler kesinlikle yapı tasarımında dikkate alınmalıdır. Yerin hakim 

titreşim periyodunun saptanması kadar yapının da hakim titreşim periyodunun 

saptanması önemlidir. Yapılaşmada zemin ve yapının periyotlarının aynı olmamasına 

dikkat edilmelidir. Zira, bu iki periyodun uyuşması durumunda rezonans ortaya 

çıkabilir. Bu olaya ülkemizden bir örnek verilecek olursa, 28 Mart 1970 yılında 

Gediz depremi, Bursa'da Tofaş fabrikasında etkili olmuş ve yıkıma neden olmuştur. 

Daha sonra yapılan araştırmalarla fabrikanın üzerine kurulduğu zemin ve üzerindeki 

yapıların doğal periyotlarının uyuştuğu saptanmıştır (Gül, 1972). 

 

2.3 Yapı 

 

Mühendislik yapıları tasarlanırken, yapı temelinin zemin ile birlikte mümkün 

olduğunca uyumlu çalışması, gerek geoteknik gerekse yapısal açıdan tasarım 

ölçütlerini yerine getirmesi hedeflenir. Genelde üstyapı ve temel çözümlemeleri ayrı 

yapılmaktadır. Üstyapı, en alt kat kolon ve perdeleri ankastre mesnetli olarak 

çözülmekte, dolayısıyla zeminin yapıdan, yapının da zeminden etkilenmediği 

varsayılmaktadır. Bu durumda, zemin-yapı etkileşimi yalnızca temel elemanının 

çözümüne indirgenmektedir. Hâlbuki zemin yapı etkileşimi yüzeysel ve derin 

temeller, tüneller ve istinat yapıları gibi mühendislik yapılarının tasarımında önemli 

bir parametredir (Köseoğlu, 1987). 

 

Yapısal analizlerde genellikle temeller ankastre kabul edilerek çözüm yapılmakta 

ve temellerde yer değiştirme ve dönme olmadığı kabul edilmektedir. Oysa yapı 

sistemlerinin statik yükler altındaki çözümlemelerinde dahi temellerde çökme ve 

dönmeler oluşmaktadır. Yapılara etkiyen deprem gibi dinamik bir yükleme 

durumunda yapı, zemin ile birlikte hareket etmekte hatta bazen yapı ve zemin zıt 

yönde hareket etmekte ve temeller dinamik yükleme boyunca zemin üzerinde farklı 

konumlarda bulunabilmektedir. 
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Son yıllarda meydana gelen depremlerde de (1985 Mexico City, 1989 Loma 

Prieta, 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1999 Marmara ve Düzce) zemin yapı 

etkileşiminin (ZYE) yapıların dinamik performansları ve deprem hasarları üzerinde 

çok önemli bir rol oynadığı anlatılmıştır (Çağlar ve diğer, 2005). 

 

Zemin-yapı modelinin dinamik analizi klasik yapı dinamiği problemlerinden 

aşağıdaki sebeplerden dolayı ayrılmaktadır: 

 

1. Zemine mesnetlenmenin olduğu noktalarda çökme, yükselme veya dönmeler 

oluşabilmektedir. 

2. Zemin deprem hareketini değiştirerek yapılara iletmekte bu etki bazen büyütme 

şeklinde olabilmektedir. 

Ayrıca yapı ile zeminin periyotlarının çakışması durumunda yapıda oluşacak 

rezonanstan dolayı üstyapı çok büyük zorlanmalara maruz kalmaktadır. 

3. Zeminin ani hareketi, yapıda atalet kuvvetleri (eylemsizlik kuvvetleri) 

oluşturmaktadır. 

4. Zemin özellikleri yapının periyot ve mod şekillerini değiştirmektedir. 

5. Depremin düşey bileşeninin yapıya etkimesi durumunda yapı yukarı doğru 

zeminden ayrılarak hareket edebilir (Çağlar ve diğer, 2005). 

 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı yapıların zemin ile birlikte düşünülerek 

çözümlerinin yapılması gerekir. En basit anlamıyla zemin yapı etkileşimi, yapının 

şekil değiştirmesinin zemin gerilmelerini, zeminin deformasyonunun da yapı iç 

kuvvetlerini etkilemesidir. Özellikle yumuşak ve orta sert zeminler yapılarda bir 

takım ilave kesit tesirleri ortaya çıkarmaktadır. Yumuşak zeminler üzerine inşa 

edilen yapıların tepe noktasındaki yer değiştirmeleri daha fazla oluşurken, orta sert 

zeminlerde ise zemin periyodu, yapı yüksekliğine bağlı olarak yapı periyodu ile 

sıklıkla çakışabilmektedir (Çağlar ve diğer, 2005).  
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BÖLÜM ÜÇ  

 ÇALIŞMA ALANLARINDA UYGULANAN JEOFİZİK YÖNTEMLER 

 

Tez çalışması kapsamında uygulamada kullanılan Mikrotremor, MASW, 

Mikrogravite, SPAC yöntemleri ve temel tanımları bu bölümde aktarılmıştır. 

 

3.1 Mikrotremor Yöntemi 

 

3.1.1 Mikrotremor Tanımı, Kökeni ve Özellikleri 

 

Mikrotremorlar, yerin çok küçük genlikli titreşimleridir. Titreşimcik genlikleri 

genellikle 0,001–0,01 mm arasında değerler almaktadır. Titreşimcikler rüzgâr, 

okyanus dalgaları, jeotermal etkileri, küçük yer sarsıntıları gibi doğal etkiler yanında 

kültürel etki olarak tanımlanan ve başta trafik olmak üzere insanların yaşam 

sürecinde neden oldukları devinimlerden kaynaklanmaktadır. 

 

Mikrotremor, farklı kaynaklardan yayılan yeryüzündeki sürekli titreşimlerdir. Bu 

mikro sarsıntıların kaynağı da çeşitlilik gösterir. Yerkürenin belli bir eksende 

dönmesi, gelgit etkisi,  jeotermal aktiviteler, yeraltındaki sismik aktiviteler, atmosfer 

etkileri, rüzgâr ve kültürel gürültüler (trafik, endüstriyel aktiviteler ve diğer bazı 

insan kaynaklı etkiler), yeryüzünde titreşim olarak algılanabilir. Bu titreşimlerin 

genlikleri 0,01 mikron ile 1 mikron, periyotları ise 0,05 saniye ve 2 saniye arasında 

değişir (Kanai ve Tanaka, 1961)  

 

Son yıllarda ülkemizde bir deprem anında meydana gelebilecek can ve mal 

kaybını önlemek ya da en aza indirmek için yapılan çalışmalar daha da önem 

kazanmıştır. Bu çalışmaların amacı, yüzey tabakalarının dinamik özelliklerini tespit 

etmektir. Bu parametreler doğru belirlendiğinde üretilecek deprem senaryoları 

gerçeğe yakın olacaktır.  

 

Yüzey tabakalarının dinamik parametrelerinin belirlenmesinde sondaj ve 

mikrotremor dünyada bilinen ve en çok kullanılan yöntemler olmuşlardır. 
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Mikrotremor yöntemi kısa zaman da yapılabilmesi, düşük maliyetli olması, 

uygulama kolaylığı ve hızlı çözümlenebilmesi gibi avantajlara sahiptir. 

 

Kanai ve Tanaka (1961) tarafından geliştirilen yöntemle mikrotremorlar ile 

depremler arasında yakın bir ilişkinin olduğunu; depremler sırasındaki yerin baskın 

dönemlerinin, mikrotremor ölçümlerinden elde edilen yerin baskın dönemiyle yakın 

bir ilişki içerisinde olduğunu, özellikle yerin yalın ve tekdüze olması durumunda bu 

benzerliğin daha çok olduğunu belirtmiştir. 

 

Kanai (1961)'e göre mikro salınımların kaynağını yeriçinde ilerleyerek tekrarlı 

yansımalar yapan S dalgaları oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında da yöntemi 

uygulanan Nakamura ve bazı diğer araştırmacılar ise mikrotremorların 

karakterlerinin Rayleigh dalga türü ile ilişkili olduğu görüşündedirler. 

 

Frekans ve genlik içeriklerine göre bu sürekli titreşimler sismik gürültüler olarak 

da adlandırılabilir. Düşük periyotlu gürültülerin kaynağı rüzgâr, trafik ve diğer 

endüstriyel aktiviteler, daha uzun periyotlu hareketlerin kaynağı ise alçak basınç ve 

okyanus etkileşimi, okyanusların oluşturduğu etkiler ve gelgit gibi etkenlerdir.  

 

Mikrotremor çalışmaları, sismoloji bilimi ile paralel olarak 1900'lü yılların 

başından beri özellikle Japonya'da yapılmaktadır. 1960 yılından sonra sismolojideki 

öneminden dolayı gelişmiştir (Alçık ve diğ, 1995). Mikrotremor çalışmaları ile yerin 

dinamik özelliklerinin incelenmesine Kanai ve arkadaşları öncülük etmişlerdir. 

Kanai'ye göre farklı yer yapılı bölgelerde, yerin doğal salınım özellikleri de 

kesinlikle farklı olmaktadır. Bu düşüncesini de farklı yerlerde aldığı mikrotremor 

ölçümleri ve bunların sonuçları ile desteklemiştir (Kanai, 1983).  

 

Mikrotremorlar yüzey dalgaları mı yoksa cisim dalgaları mı olduğu konusunda 

çeşitli araştırmacılarca ayrı ayrı görüşler ileri sürülmektedir. Kanai ve Tanaka(1961), 

titreşimciklerin yer içinde S dalgalarının yinelenmeli yansımaları sonucunda ortaya 

çıktıklarını belirtir. Wilson (1953) 4–100 Hz frekans aralığındaki titreşimcikleri 

incelemiş ve üç bileşenli sismometre kullanarak yaptığı ölçümler sonucunda parçacık 
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deviniminin Rayleigh dalga türüne oldukça benzer olduğunu, 9 Hz den yüksek 

olanların ise yüzey dalgalarından oluştuğunu belirtmiştir. Aki (1993), yapmış olduğu 

çalışmalarda titreşimciklerin verilen bir frekansta belirli bir hıza sahip yüzey 

dalgaları olduğunu belirlemiş ve yatay hareketleri Love dalgaları olarak nitelemiştir. 

Genel olarak rüzgâr, okyanus dalgaları ve kültürel gürültü gibi yüzeysel kaynakların 

yüzey dalgaları ürettikleri, buna karşın derin kaynaklı ve küçük depremlerin neden 

olduğu titreşimlerin ise düşey yönlü cisim dalgaları olarak yayıldıkları benimsenir. 

 

3.1.2 Mikrotremor Bileşenleri ve İçeriği 

 

Alınan zaman verileri için Fourier dönüşümü yapılarak spektrumuna bakılır. 

Frekans spektrumunda tüm enerji ya bir çan biçimli doruk altında ya da tüm frekans 

aralığında birkaç tane çan biçimli doruk altında toplanır. Her doruk, o yeri etkileyen 

ayrı bir titreşim ya da salınım bileşenini gösterir. Bunlara harmonik denir. (f1, f2, 

f3,..... fn ). Bunlar f1, f2, f3,..... fn frekanslarında g1, g2, g3,..... gn genlikleri ile oluşurlar. 

Bu harmoniklerden küçük frekanslı olanlar tüm derinlikleri f1 orta frekanslar orta 

derinlikleri  (f2, f3,.....) en yüksek frekanslı olan (sağa doğru) sığ derinliklerde oluşan 

titreşimlerdir. O nedenle, yapı statiğinde kullanılmak üzere tüm yapıyı simgeleyen f1 

frekansı (
1

1

T
) ya da en büyük enerjiyi içeren baskın periyot (TB) alınır. Kimi 

durumlarda T1 ve TB aynı olabilirler. Ancak, yapıya gelen yorulmayı belirlemek üzere 

trafik, maksimum titreşimleri için yüksek frekanslar göz önünde bulundurulur. Hangi 

doruk bileşen çanı altında kalan yüzey büyük ise, o frekansa denk gelen titreşim 

yöreyi en çok etkileyen titreşim kaynağıdır. 

 

3.1.3 Nakamura (H/V Spektral Oran) Tekniği 

 

Yapılan birçok araştırma, tek bir yerdeki mikrotremorların yatay spektrumlarının 

düşey spektrumlarına oranlanmasıyla bölgesel yer etkilerinin hesaplanabildiğini 

göstermiştir (Mirzaoğlu ve Dikmen, 2003) Bu fikir 1989’ da Yutaka Nakamura 

tarafından açıklanmıştır. Yüzey jeolojisinden kaynaklanan yer etkileri genellikle 

yüzeydeki yumuşak zemindeki (SHS) mikrotremor kayıtlarının yatay bileşeni ile 

anakayanın (SHB) yüzeydeki yatay bileşeni arasındaki spektral oran (SR) olarak kabul 
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edilir. Spektral oran Nakamura (1989) çalışmasında zemin transfer fonksiyonu (ST) 

olarak tanımlanmıştır. 

 

SR=ST=

HB

HS

S

S
                                                                       (3.1) 

 

Bu teknik Nakamura (1989) tarafından denenmiş ve uzun zamandır 

kullanılmaktadır.  

 

Teknik aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır: 

 

-Mikrotremorlar, birçok dalgadan özellikle temel kaya çevresinde yüzeylenen 

yumuşak zeminden yayılan Rayleigh dalgasından oluşur. 

-Yüzeydeki düşey spektrum (SVS) Rayleigh dalgası etkisi içermeli, anakayadaki 

düşey spektrum (SVB) ise Rayleigh dalgası etkisi içermez. 

-Düşey bileşenin zemin tabakası taraından büyütülmediği düşünülerek, Rayleigh 

dalgasının düşey bileşendeki etkisi (ES) aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

 

ES =EVS/EVB=SVS/SVB                                         (3.2) 

 

-Rayleigh dalgası etkisi yoksa ES=1 olur. Rayleigh dalgası etkisi arttıkça 1’den 

büyük değerler alacaktır. Rayleigh dalgasının etkisinin anakayada yatay ve düşey 

spektrumlar için eşit olduğu düşünülerek aşağıdaki bağıntıyo yazabiliriz. 

 

SHB/SVB=1                                                                            (3.3) 

 

-Daha güvenilir bir zemin tranfer fonksiyonuna (STT) ulaşmak için Rayleigh 

dalgası etkisini elersek aşağıdaki bağıntıya ulaşırız. 

     STT=ST/ES                                                                                                           (3.4) 
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     3.2, 3.3 ve 3.4 bağıntılarını kullanarak 3.5 deki zemin tranfer fonksiyonu 

bağıntısını aşağıdaki şekilde yazabiliriz. 

 

STT=SHS/SVS                                                                                (3.5) 

 

     3.5 bağıntısından anlaşılacağı üzere zemin transfer fonksiyonu, yüzeyde zemin 

tabakası üzerindeki yatay spektrumun düşey spektruma oranlanmasıyla bulunur. 

 

Nakamura modelindeki zemin-anakaya yapısı Şekil 3.1’de ayrıntılı olarak aşağıda 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.1 Tipik bir tortul havza yapısı. Hs: Zemin tabakasının yatay spektrumu, Vs: Zemin tabakası 

düşey spektrumu, HB: Anakaya yatay spektrumu, VB: Anakaya düşey spektrumu (Nakamura 2000’ 

den değiştirilmiştir.). 

 

3.1.4 Mikrotremor verilerinin kullanım amaçları 

 

Bir bölgedeki titreşimler, o bölgelerde yerin doğal gürültüsünü oluştururlar. Farklı 

yer koşullarına ait yerin doğal gürültüsü de farklı olacaktır. Yerin doğal gürültüsünün 

genlik ve frekans içeriklerini, yerin litolojisi ve geometrisi gibi etmenler 

etkileyecektir.  
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Yerin çok küçük genlikli doğal salınımları incelenerek yerin baskın salınım 

periyotları saptanabilir. Bu şekilde yerin davranış özellikleri belirlenebilir. Bu 

durumda yerin bu doğal titreşimlerinden yararlanılarak elde edilecek parametrelere 

göre yerel olarak yer sınıflamaları yapılabilir. Bu görüşü ilk savunan ve 

uygulamasını yapan, yeri dört ana gruba ayırarak bu sınıflamanın Japon bina 

yönetmeliğinde kullanılmasını sağlayan araştırmacılar Kanai ve arkadaşları olmuştur 

(Kanai ve diğer., 1961). Mikrotremor ve kuvvetli yer hareketi verilerinden elde 

edilen genlik spektrumlarına bakıldığında spektrumların benzerlik gösterdiği görülür. 

Deprem ve mikrotremor kayıtlarına bakıldığında görülen farklılık ise genellikle 

genlik değerlerinde gözlenirken, etkin frekansların çok fazla farklılık göstermediği 

önerilmektedir (Kanai ve Tanaka, 1965).  

 

Kanai, mikrotremorları en büyük periyot ile ortalama periyot ve en büyük genlik 

ile etkili periyot ilişkileri açısından değerlendirerek bir sınıflamaya gitmiştir. Bu 

sınıflamaya göre yeri dört ana gruba ayırmıştır (Kanai ve Tanaka, 1961).  

 

1.Grup: Tersiyer ya da daha yaşlı sert, kumlu, çakıllı birimlerden oluşmaktadır.  

2.Grup: Pleistosen yaşlı ya da daha genç çakıllı alüvyonlara ait kumlu sert kil ve 

milden oluşan 5 m ya da daha kalın tortullardan oluşmaktadır.  

3.Grup: 5 m ya da daha kalın alüvyondan oluşmaktadır.  

4.Grup: 30 m ya da daha kalın delta tortullarından ya da benzeri birikimlerden 

oluşan yumuşak birimlerden oluşmaktadır.  

 

Mikrotremor çalışmalarından elde edilecek sonuçlar, mikrobölgelendirme 

çalışmalarında, yapı dizaynında ve inşaa edilmesinde, şehir planlama, yer seçimi, 

şehircilik çalışmalarında, deprem senaryoları çalışmalarında, sismik risk analizi gibi 

birçok çalışmada kullanılabilir.  
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3.1.5 Hasar Olasılığı İndeksleri, Zeminler için Kg Değerleri 

 

Nakamura (1997) tarafından zemin ve yapıların olası bir deprem anında hasarını 

tam olarak hesaplamak için K Değerleri önerilmiştir. Zeminlerde K değerleri Kg ile 

gösterilmiş ve aşağıdaki formül ile tanımlanmıştır. 

 

Kg = 
g

g

F

A
2

                                                                                                           (3.6) 

 

Ag : Zemin tabakasının büyütme faktörü. 

Fg : Zemin tabakasının hakim titreşim frekansı. 

 

1989 Loma-Prieta depreminden sonra San Francisco Körfezi’nde elde edilen Kg 

değerleri deniz kenarından dağ eteğine doğru grafiklenmiştir (Şekil 3.2). Kg 

değerinin 20’den daha küçük olduğu bölgelerde hasarın olmadığı veya çok küçük 

hasar olduğu gözlenmiştir (Nakamura, 1997). 
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Şekil 3.2 San Francisco için spekrumlardan elde edilen değerler ile hesaplanan Kg değerleri değişim 

grafiği (Nakamura, 1997’den değiştirilmiştir.) 

 

Kg, zeminin dayanıksız bölgelerinin belirlenmesinde kullanışlı olmakta, hasar 

olasılığı hesaplamada doğru olduğu düşünülen ve zemini uygun olarak temsil eden 

bir değerdir. 

 

3.2 Çok Kanallı Yüzey Dalgaları Yöntemi (MASW) 

 

3.2.1 Yöntem 

 

S dalgasının derinliğin fonksiyonu olarak yüksek ayrımlılık ve doğrulukta 

belirlenmesi, çoğunlukla dispersiyon eğrisinin tam olarak elde edilmesine bağlıdır. 

Çünkü dispersiyon eğrisinin elde edilmesi en kritik aşamadır ve ters çözümleme ile 

elde edilen Vs hız profilinin doğruluğu büyük oranda frekansa ve faz hızına bağlı 

olan dispersiyon eğrisinin doğruluğuna ve özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle arazi 
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verilerinden dispersiyon eğrisinin belirlenmesi çalışmalarında, tek istasyon verisinin 

tekrarlı süzgeç analizi (Dziewonski ve Gilbert, 1972), iki istasyon verisi ile yüzey 

dalgalarının spektral analizi (SASW) (Stokoe ve diğer., 1994) ve çok istasyon 

verisinin f-k ve f-p dalga alanı dönüşüm yöntemlerine bağlı olarak çok kanallı yüzey 

dalgası analizi (MASW) (Park ve diğer., 1998, 1999; Xia ve diğ., 1999; McMechan 

ve Yedlin, 1981) teknikleri kullanılmaktadır. 

 

Yüzey dalgası analiz yöntemlerinde, yeraltındaki tabakalı yapıların kesme dalgası 

hızının (Vs) derinlikle değişiminin hesaplanması amacıyla Rayleigh dalgasının 

dispersif özelliğinden yararlanılır. Yüzey dalgası yöntemleri aktif kaynaklı ve pasif 

kaynaklı yöntemler olmak üzere iki ana grup altında toplanabilir. Pasif kaynaklı 

yöntemler daha derin nüfus gücüne sahiptir. Özellikle ana kaya derinliğine ulaşılması 

gereken sahalarda etkin olarak kullanılabilmektedir. Arazide ilk bakışta kolay 

uygulanabilir olması yöntemin olumlu yanları olarak görülmesinin yanında, veri 

eldesi sırasında geometriden kaynaklanan sorunlar ve yüzeye yakın tabakaların 

belirlenmesinde yanılgı payının olması olumsuz yanları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanında, MASW yönteminde daha sınırlı nüfus derinliğine sahip 

olmasının yanı sıra, etkin kaynak kullanılmasıyla daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Özellikle Vs30
 çalışmalarında ilk 30 metrenin önemi ve ince tabakaların tespitinde 

oldukça sağlıklı sonuçlar vermesi nedeniyle etkin kullanıma sahiptir. Tüm 

farklılıklarına karşın, yüzey dalgası analiz yöntemleri aşağıdaki üç adımda 

gerçekleştirilir. 

 

1- Yüzey dalgalarının alıcılar ile kaydedildiği arazi aşaması, 

2- Veri işlem ve dispersiyon eğrilerinin eldesi, 

3- Dispersiyon eğrisinin ters çözümlenmesinden elde edilen, Vs değerlerinin 

derinlikle değişimi. 

 

Dispersiyon eğrisinin elde edilmesi kritik bir adımdır. Ters çözümlemeyle elde 

edilen Vs hız profilinin doğruluğu büyük oranda frekansa ve faz hızına bağlı olan 

dispersiyon eğrisinin doğruluğuna ve özelliklerine bağlıdır.  
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Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW) tekniği, var olan gürültüde 

SASW (Spectral Analysis of Surface Waves)’nin eksiklerini gidermek amacıyla 

geliştirilmiştir. Benzer şekilde 12 veya daha fazla sayıda alıcı kısa (1–2 m) ve uzun 

(50–100 m) mesafeler arasında yerleştirilir ve impuls veya vibratör kaynağıyla 

kayıtlar alınarak faz hızı ölçülür. Hem fazlaca kaynak kullanılması hem de yığma 

yapılması durumunda, esas Rayleigh dalga modu baskın olarak elde edilir. 

Makaslama hızının iki-boyutlu yatay belirtilerini elde etmek için, profiller boyunca 

birçok kayıt alınıp ters çözümü yapılır. Büyük kaynakları taşımak ve birçok noktada 

tekrarlamak oldukça pahalı bir çaba gerektirir. 

 

Rayleigh tipi yüzey dalgaları sismik yansıma çalışmalarında önemli bir uyumlu 

gürültü tipidir. Bu dalgalar geleneksel sismik veri işlemde farklı frekans, dalga sayısı 

ve faz hızlarına sahip olayları ayrımlı bir şekilde haritalamak ve süzgeçlemek gibi 

çok amaçlı kullanılan f-k (frekans-dalga sayısı) tekniği (Capon, 1969) sayesinde, 

uygun süzgeç düzenleriyle yansıma verisinden atılırlar. Bununla birlikte son yıllarda 

bu dalgaların dispersiyon özellikleri jeofizik (Park ve diğer., 1998; Xia ve diğer., 

1999) ve jeoteknik (Stokoe ve diğer., 1994) mühendislik çalışmalarında sığ yer 

altının kesme dalgası hız (S dalgası, Vs) yapısını belirlemek için önemli bir bilgi 

kaynağı (frekansa karşılık faz hızı değişimleri) olarak çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

3.2.2 Arazide Uygulanması 

 

Aktif kaynaklı MASW yönteminin arazide uygulanması için öncelikle mümkün 

olduğunca şehir gürültüsünden uzak alanlar seçilmiştir. Uygulama alanını seçme 

şansına sahip değilsek, seçilmiş olan yerin en sessiz olduğu zamanlarda arazi 

uygulaması yapılabilir. Uygulama amacına göre jeofon aralığı  belirlenir ve profil 

boyu hesaplanarak, en uygun serim yapılır. MASW yöntemi uygulanırken 

gereksinim duyulan ekipman aşağıda verilmiştir; 
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1-Jeofon seti, 

2-Kayıtçı 

3-Sismik serim kablosu 

4-Güç kaynağı. 

 

Jeofon seti kayıtçının özelliğine göre 12, 24 veya 48 jeofondan oluşabilir. Serim 

kablosu jeofonların algıladığı impulsları kayıtçıya iletmek amacıyla kullanılan ve 

üzerinde jeofon bağlantı yerleri olan özel bir kablodur. Güç kaynağı olarak balyoz, 

hidrolik güç kaynağı veya yer üzerinde anlık impuls oluşturacak herhangi bir güç 

kaynağı olabilir. MASW yöntemi ile arazide veri toplama sistemi kullanılan 

ekipmanlarla birlikte Şekil3.3’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.3 MASW veri toplama şeması. 

 

MASW ekipmanı kullanılarak zaman ortamında alınmış 19 kanallı bir kayıt 

örneği Şekil 3.4’da verilmektedir. 
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Şekil 3.4 MASW ekipmanı ile alınmış çok kanallı (19 kanal) kayıt örneği. 

 

3.2.3 Değerlendirme Aşamaları 

 

Çok kanallı verinin dispersiyon analizi için en çok kullanılanlar f-k ve f-p dalga 

alanı dönüşüm teknikleridir. Her iki yöntemin uygulama temelini uzaklık-zaman 

ortamından elde edilen verilerin farklı ortamlara ileri ve geri dönüşüm özellikleri 

oluşturmaktadır ve bu iki yöntem uygulamada çoğunlukla benzer sonuçlar üretirler. 

Bununla birlikte bu dönüşümlerin farklılığı çoğunlukla onların dönüşüm 

parametrelerinden ve uygulama ölçütlerindeki farklılıklarından kaynaklanmaktadır 

(Nolet ve Panza,1976). Çok istasyon verisinin f-k dönüşüm temeline dayalı 

uygulaması için, kaydedilen atış verisi, U(x,t), 2 boyutlu hızlı fourier dönüşümü (2B-

HFD) ile uzaklık-zaman (x,t) ortamından frekans-dalgasayısı (f,k) ortamına aktarılır. 

2BFD’in uygulamada hesaplanması çok fazla zaman ve veri depolama gerektirdiği 
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için pratikte 1 boyutlu hızlı Fourier (1B-HFT) algoritmaları kullanılarak 

hesaplanabilir (Buttkus, 2000). Bu dönüşüm sabit bir frekans ve dalga sayısında 

orijinal dalga alanını bileşenlerine ayrıştırır. Kaydedilen verinin dispersiyon modları, 

frekansın ve dalga sayısının bir fonksiyonu olarak haritalanır. Sonra f-k spektral 

ortamında haritalanmış veri üzerinde yüzey dalgaları ile ilişkili maksimumların 

lokasyonundan aşağıdaki ilişki kullanılarak dispersiyon eğrisi (frekansa karşılık 

yüzey dalgası faz hızı eğrisi) elde edilir.   

 

cm(f)=
)(fk

f2

m


                                                                                          (3.7) 

 

Yüzey dalgalarının dispersiyon analizinde çok kullanışlı olan diğer dalga alanı 

dönüşüm yöntemi f-p dönüşüm yöntemidir (Foti, 2000). F-k dönüşüm tekniğine 

benzer olarak sismik veri işlemde, eğimli yığma, sismik hızların analizi ve 

süzgeçleme, sinyal/gürültü oranını artırmak ve tekrarlıların bastırılması, göç, ters 

çözüm ve ters dönüşümde uzaysal örnekleme oranını artırarak izlerin interpolasyonu 

gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir (Buttkus, 2000; Yılmaz, 1987). Yöntemin 

yüzey dalgası dispersiyon analizinde kullanılmasının en önemli yanı, kaydedilen 

verinin doğrudan frekans-hız ortamına aktarılmasını sağlamasıdır.  

 

3.2.3.1.Dispersiyon eğrilerinin oluşturulması 

 

Dalga boyundan, yüzey dalgalarının faz hızı aşağıdaki ilişki ile belirlenir. 

 

 VR = fx λR                                                                                              (3.8) 

 

f frekansını değiştirerek dispersiyon eğrisi elde etmek mümkündür. f-k (frekans 

dalga sayısı) yönteminde, k pik değeri güç spektrumunda (zaman ve mekan 

ortamındaki verinin frekans ve dalga sayısı ortamına dönüştürmede) pik ( en büyük) 

değere tekabül eden dalga sayısıdır. Herhangi bir f0 frekansı için Rayleigh dalgası faz 

hızı aşağıdaki gibi hesaplanır.  
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VR=(2πfo / (kpik)                                                                                    (3.9) 

 

Ayrıca 2BFD kullanılarak veri f-k ortamına aktarılır. Rayleigh dalgası hızı (VR) 

homojen ortamda sabittir ve aşağıdaki denklemle hesaplanır: 

 

VR
6
/Vs

6
-8(VR

4
/Vs

4
)+(VR

2
/Vs

2
)(24-16(Vs

2
/Vp

2
)Vs

4
VR

2
- 16(1-(Vs

2
/Vp

2
)) = 0 (3.10) 

 

-VR Uniform ortam içinde Rayleigh dalgası hızı 

-VS Uniform ortam içinde kayma dalgası hızı 

-VP Uniform ortam içinde sıkışma dalgası hızıdır. 

 

Rayleigh dalgası hızı yukarıdaki denklemde görüldüğü gibi ortamın kayma ve 

sıkışma dalgası hızına bağlıdır. 

 

Ayrıca basit olarak; 

VR= Vs (0.87 +1.7 υ) / (1+u)                                                (3.11) 

 

formülü ile de hesaplanabilir. (Viktorov, 1967). Burada υ poison oranıdır. Bu 

aşamalardan sonra dispersiyon eğrisi elde edilir (Şekil 3.5). 

 

 

Şekil 3.5 Tüm işlemlerden sonra elde dilen dispersiyon eğrisi. 
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3.2.3.2 Dispersiyon 

 

Yüzey dalgaları, homojen ve izotropik yarı sonsuz ortamdaki Rayleigh dalgaları 

hariç, frekansa bağlı olarak yüzey boyunca belirli bir hız dağılımı gösterirler. Bu hız 

dağılımındaki dalga paketinin farklı faz hızlarıyla hareket etmesine dispersiyon denir 

(Aki ve Richards 1980). Yüzey boyunca dispersiyona uğrayan yüzey dalgalarının 

hızları frekans ya da periyoda bağlıdır. Dispersiyon kuramı, yakın yüzey yer 

yapısının bir fonksiyonu olduğundan, yakın yüzey ile ilgili bilgiler dispersiyon 

eğrisinden elde edilebilir (Okada, 2003). Yüzey dalgalarının frekansa bağlı hızlarına 

faz hızı denir ve frekansa karşılık faz hızları çizildiğinde o yüzey dalga türüne ait 

dispersiyon eğrisi elde edilir. Bir kaynaktan çıkan sinyal, bulunulan yerden daha 

uzaklarda kaydedildiğinde, sinyal üzerindeki dispersiyonun etkisi daha da dikkat 

çeker. Şekil 3.6’de Missouri’de kaydedilmiş Ragleigh da zaman-genlik grafiği olarak 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.6 Missouri’de (Gulf kıyısı yakınları, Alabama) kaydedilmiş, bir depremin yarattığı dispersif 

Rayleigh dalgası. 

  

3.2.3.3 Faz Hızı ve Grup Hızı 

 

Dispersiyon olayı yüzey dalgalarında iki ayrı hız kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

Bunlar, faz ve grup hızlarıdır. Her ikisi de frekansın ya da periyodun 
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fonksiyonudurlar. Farklı frekanslı yüzey dalgaları birbiri üzerine binerek bir dalga 

paketi oluştururlar. Bu dalga grubunda herhangi bir noktanın ilerleme hızına c(ω), 

faz hızı denir. Tüm dalga grubunun ilerleme hızına ise grup hızı denir. Yani grup 

hızı, dalga zarfının ilerleme hızıdır (Lay ve Wallace, 1995). Faz hızı, doğrudan 

tabaka parametreleri ile (tabaka boyu, gerçek P ve S hızları, rijitlik, …vb.) ve sınır 

şartları düşünüldüğünde belirli harmonik bileşenlerinin geometrik uyumu ile 

denetlenebilir.   

 

3.3 SPAC (Spatial Autocorrelation) Yöntemi 

 

Faz analizi çok karmaşık olduğu zaman, dalga sayısı yöneylerinin dağılımı ile 

sismik dalgaların spektrumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Aki (1957) 

tarafından geliştirilmiş temel bir kuramdır. Aki (1957), bu kuramı için verdiği bir 

örnekte, kısa periyodlu (<1 sn) titreşim kayıtlarından yakın yüzey yer yapısını 

belirlemeye çalışmıştır. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlar mükemmel kabul 

edilemeyebilir fakat buna rağmen, bu yöntemle, doğal gürültünün bir sinyal olarak 

anlaşılması ve bu sinyali kullanarak yakın yüzey yer yapısının anlamlandırılması 

için, yeni bir jeofiziksel teknik önerilmiştir. SPAC yönteminin f-k yöntemine göre iki 

önemli üstünlüğü bulunmaktadır. Bunlar;  

 

1. f-k yönteminden daha küçük dizilimler yaparak ve daha az sayıda istasyon 

kullanarak benzer sonuçlar üretir. Titreşim araştırmalarında dizilim boyutları 

önemlidir. Çünkü, 

 

• Büyük yarıçaplı dizilimler, deneme sayısını arttırırken, doğruluğu azaltır. 

• Büyük yarıçaplı dizilimler, dizilim altındaki paralel kabul edilen tabakalar 

için titreşim yönteminin sonucunu etkileyebilir. 

 

2. Titreşim sinyalinin düşey ve yatay bileşenlerinin kaydı ile sadece Rayleigh 

dalgası değil aynı zamanda Love dalgaları da belirlenebilir (Okada ve Matsushima, 

1989). 
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3.3.1 SPAC Yönteminde Veri Toplama 

 

SPAC yönteminde üç bileşenli sismometreler ve bir dizilim kullanılarak veri 

toplanır. Alınan kayıt üç bileşenli olduğundan Love ya da Rayleigh dalgaları 

incelenebilir. Tez kapsamında yapılan uygulamalarda Rayleigh dalgaları ile 

ilgilendiğinden toplanan verilerin yalnızca düşey bileşenleri kullanılmıştır.  

 

Yapılan çalışmalardaki verilerin çoğu gece toplanır. Bunun nedeni, durağan 

olmayan kültürel gürültünün gece az olmasıdır. Veri uzunluğu tipik olarak, uzun 

periyodlu titreşimler için, 45 dakikadan 1 saate kadardır. Buna rağmen, bazen 30 

dakika, 1 saniyeden daha kısa periyodlu titreşimler için yeterlidir.  

 

SPAC yöntemi uygulanırken en önemli unsur, arazide titreşim kaydı alan aletleri 

nasıl yerleştireceğimizi belirlemektir. Arazide, alıcılar farklı şekillerde daire üzerine 

yerleştirilebilirler. SPAC yöntemi için alıcı konumları birbirlerine eşit mesafelerde 

olmalıdır (Şekil 3.7). En çok bilinen arazi düzeneği, en az dört noktada kayıt alan 

dizilim türüdür.  

 

 

Şekil 3.7 SPAC yönteminde kullanılan farklı dizilim türleri (Asten ve diğer., 2004). 

 

Tez içerisinde yapılan uygulamalarda, bu yöntem için dört tane titreşim kaydı 

alabilen mikrotremor aleti kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi belirli bir noktaya 
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yerleştirilir. Bu nokta dairenin merkezi olarak kabul edilir. Merkez baz alınarak, 

diğer üç alet de merkezden belirli bir yarıçap değeri kadar uzakta olan noktalara 

yerleştirilir. Bu noktalar, merkezdeki alet ağırlık merkezi olarak kabul edilirse, 

oluşan eşkenar üçgenin köşelerine karşılık gelen yerlerdir (Şekil 3.8). 

 

 

Şekil 3.8 Arazi uygulamasında SPAC yöntemi için kurulan ölçü düzeneği. 

 

3.3.2 SPAC Fonksiyonunun Standartlaştırılması 

 

Dairesel dizilimle yapılan titreşim incelemelerinde, tüm sismometre ve 

kayıtçıların benzer özellikte olması (örneğin, frekans cevaplarının aynı olması) ideal 

bir durumdur. Genellikle sismometre ve kayıtçı çeşitlerinin frekans karakteristikleri 

bulundukları yere göre farklılık gösterebilir. SPAC fonksiyonu hesaplanacağı zaman, 

SPAC katsayısının                        istasyonlardaki güç spektrum 

yoğunluk fonksiyonu ile standartlaştırılması gerekir. Bu durumda, SPAC katsayısı şu 

formül ile hesaplanmalıdır:  

 

        
 

  
 

          

               

  

 
                (3.12) 

  

Burada herhangibir noktadaki, merkezdeki ve merkezden r kadar uzakta olan bir 

istasyondaki SPAC katsayıları şu şekilde verilir: 

 

                                       , 
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                          ,               (3.13) 

 

                            

 

(3.57) eşitliğinde,              ve              sırasıyla, merkez (0,0) istasyonunda, 

   frekansındaki bileşenlerin kayıtlarıdır. Kayıt sistemi karakteristiği ve yer şartları 

için, i ’ inci istasyondaki orijinal titreşimler    ile ve     ile de gösterilmektedir. 

Burada; 

 

                                     (3.14) 

 

şeklinde verilir. SPAC katsayısı, merkezdeki kayıtçılarla,     frekansındaki dairesel 

dizilim şartındaki kayıtçılar arasındaki uyumluluğun doğrudan ya da azimutal 

ortalamasıdır (Okada, 2003). 

 

3.3.3 SPAC Yöntemi İle Faz Hızının Belirlenmesi 

 

3.3.3.1 Faz Hızının Belirlenmesi 

 

MSM (Microtremor Surver Method) mikrotremor dizilim yönteminin temel 

prensibi, `titreşimlerin içerdiği yüzey dalgalarının dispersiyon biçimini ortaya 

çıkarma` olarak tanımlanır. Faz hızının frekans ya da periyod ile ilişkisinin ortaya 

çıkartılması buna örnek olarak verilebilir. Burada sinyalin frekans bandı, kapsadığı 

araştırma derinliği ile ilişkilidir.  

 

Yer yapısını elde edebilmek için kullanılan ve temel değişkenler olan faz hızı c ve 

frekans f arasındaki karakteristik ilişki; 

 

                                                              (3.15) 

  

ile verilir. Burada    ,    ,    ve   , N tabaka içeren yerin j ’ inci tabakası için 

verilmiş parametrelerdir. Bunlar sırasıyla, P dalga hızı, S dalga hızı, yoğunluk ve 
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kalınlıktır. Bu denklem, frekans değişkeninin fonksiyonu olarak bilinen faz hızı için 

açıkça çözülemeyebilir. Buna rağmen, pratikte bu denklemin bir çözümü vardır ve 

çözüm şu şekilde yazılabilir: 

 

                                                           (3.16) 

  

Buradan sonra, tabaka parametreleri, sadelik için ihmal edilir ve (3.16) denklemi 

aşağıdaki gibi yazılır; 

 

                         (3.17) 

 

Karışık dalga modlarını içeren yüzey dalgaları ve (3.15) eşitliği ile çözülen faz 

hızı, frekans belli bir değerin üzerinde olduğu zaman farklı değerler alabilir. Birçok 

yüzey dalgasında temel mod baskındır. (3.17) eşitliği, temel moddaki faz hızı ile 

frekans arasındaki ilişkiyi gösterir ve faz hızı frekansın fonksiyonudur.  

 

Titreşimlerdeki yüzey dalgalarının ortaya çıkartılması için verilen işleyiş, (3.17) 

eşitliğinin araştırma bölgesiyle ilişkisini bulmak ve (3.15) ya da (3.16) eşitliklerden 

birinin tabaka parametrelerini belirlemek için kullanılması şeklindedir. 

 

3.3.3.2 SPAC yöntemi ile faz hızının hesaplanması  

 

Titreşimlerin düşey bileşenlerinin incelenmesi sonucu elde edilen faz hızının, 

Rayleigh dalgasının temel modunun faz hızı ile aynı olduğunu bilinmektedir (Okada 

2003). Bu nedenle temel modda yüzey dalgaları baskındır.  

 

Yarıçapı r olan dairesel bir dizilimle yapılan araştırmada (Şekil 3.9), titreşimlerin 

içerdiği Rayleigh dalgasının frekansa bağlı faz hızının belirlenmesi için;  

 

                              (3.18) 

 

değerinin sabit olduğu kabul edilir ve SPAC katsayıları; 
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                                  (3.19) 

 

eşitliği ile verilir. Burada, x=Af/c’dir ve J0 sıfırıncı dereceden birinci cins Bessel 

fonksiyonudur. Verilen bir frekans için (3.19) denkleminde x’in birden fazla değeri 

olabilir. (3.19) denklemindeki faz hızı da farklı değerler alabilir. Denklemin sade 

hali, en küçük kareler yöntemi ile    
    ve f’in belli aralıktaki değerlerinden 

olabilecek en uygun Bessel Fonsiyonunun kolayca bulunabileceğinin mümkün 

olduğunu gösterir. Buna rağmen, frekans ile x’in, (3.19) eşitliğinin sağ tarafı ile 

arasındaki ilişkisi doğrusal değildir. Pratikte, belirli frekanslardaki ve belirli 

boyutlardaki dizilimlerle alınmış verilerden faz hızının elde edilmesi; 

 

                           (3.20) 

 

denklemi ile olur. Bu ifade, ilişki katsayısına eşit olduğu bilinen Bessel 

fonksiyonunun x değişkenleri için (3.20) denklemi ile verilen bir çözüm üretir. Faz 

hızı bu şekilden elde edilir. Bu yöntemle gelen problem ise,    
   ’in minimum ve 

maksimuma yakın tek bir c faz hızı bulunması zorluğudur (Şekil 3.10). Bu 

sorunlardan kurtulmak için, aşağıdaki işlemler yapılabilir:  

 

(1) Aynı istasyonlardaki farklı boyutlardaki dizilimlerle yeniden ölçü alma. 

(2) Farklı yarıçaplı dizilimleri kullanarak ölçü alma. Bu literatürde çoklu ya da 

karmaşık dizilim olarak adlandırılır (Okada, 2003). 
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Şekil 3.9 Titreşim kaydı alan dört alıcı ile yapılan dizilim. 

 

SPAC yöntemi kullanıldığı zaman, dizilim merkezindeki faz hızı belirlenebilir. 

                ‘dan,    frekansı için faz hızı; 

 

      
      

  
                  (3.21) 

  

şeklinde verilir. Burada   , sıfırıncı dereceden birinci cins Bessel fonksiyonunun 

değişkenidir. SPAC katsayısı ρ0 ’ın değeri, merkez frekans için,    tarafından kontrol 

edilir ve yarıçapı    olan, dairesel dizilimle yapılan ölçümlerle elde edilir (Okada, 

2003).  
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Şekil 3.10 SPAC yöntemi ile faz hızı eldesi (Okada, 2003). 

 

3.3.3.3 Faz Hızlarından Yakın Yüzey Yer Yapısının Elde Edilmesi  

 

Rayleigh dalga titreşimleri, genellikle temel mod tarafından baskın haldedir. 

Yüksek mod bileşenleri daha az baskındır. Rayleigh dalgalarının dispersiyonu 

kuramı, sadece yerin paralel tabakalı durumu için çözülebilir. Bu sınırlamalar 

düşünüldüğünde, takip eden varsayımlarla, tabakalı yer modeli için yakın yüzey yer 

yapısının elde edilmesi mümkün olabilir. İlk varsayım, titreşimlerin incelenmesinden 

elde edilen faz hızının Rayleigh dalgalarının temel modu olduğu varsayımıdır. İkinci 

varsayım ise, inceleme alanında kullanılan dizilimin altındaki yer yapısının yatay 

katmanlı olduğu varsayımıdır. Faz hızı hesabı, arazide toplanan verilerin ait olduğu 

birçok katmandan oluşan yerin S dalga hız yapısını belirlemek için yapılır ve 

hesaplanan faz hızlarına karşılık gelen model parametreleri geliştirilir. Bu işlem ters-

çözüm ile gerçekleştirilir. Şekil 3.11 tüm aşamaları sırasıyla göstermektedir.  

 

Ters-çözüm işlemi, ilk başta giriş olarak verilen ve tabaka tabaka geliştirilen son 

modeli kullanır. Ters-çözüm işlemi sırasında izlenen yol sırasıyla aşağıdaki gibidir;  
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1) Farklı frekans değerleri için ölçülen ve hesaplanan faz hızları arasındaki fark 

bulunur. 

2) Çakışmazlığı azaltan parametre kümesi hesaplanır. 

3) Bu parametreler bir sonraki yineleme için kullanılır. 

 

Hesaplanan ve ölçülen faz hızı değerleri arasındaki fark belli bir değerden daha 

küçük olana kadar yukarıda belirtilen işlemler tekrarlanır (Okada, 2003). Son olarak 

bulunan yer modeli, seçilen ters-çözüm yöntemine ve bu yöntemlerle birlikte 

kullanılan kuramsal faz hızlarını hesaplama yöntemlerine bağlıdır. 
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Şekil 3.11 SPAC yöntemi ile veri analizi akış şeması (Okada, 2003). 
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3.4 Gravite Yöntemi 

 

Gravite yönteminin temeli Newton’un “Çekim Yasası”ndan gelmektedir. 

 

              
                                                                                (3.22) 

 

 F:kuvvet(dyn) 

 G:Gravite sabiti  =              

  
     

 r: kütleler arası yarıçap   

 M1,M2: kütleler 

 

Yer küresi içindeki bir cisim için  =>  F=(G.M.m)/R
2           

 M:yer küresi kütlesi 

 m:yer küresi üzerindeki cismin kütlesi 

 R:yerkürenin ortalama yarıçapıdır. 

 

Newton’un 2.yasası ise,    F=m.g ve g =(G.M)/r
2
 ‘dir. 

 

Gravite ivmesi enleme bağlı olarak değişir. Bunun nedeni; ekvator ve 

kutuplardaki yerçekiminin farklı olması ve bu nedenle çekimlerinin farklı olmasıdır. 

Kutuplarda yarıçap ekvatora göre yaklaşık 21,5 km daha kısadır. Bu nedenle ivme 

ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Şekil 3.12’ de görüldüğü gibi g vektörüne dik 

olan eş potansiyel yüzeye ‘jeoid’ denir. Yeryüzünde ortalama olarak deniz 

yüzeyinden geçen ve karaların altında da devam ettiği varsayılan bu eş potansiyel 

yüzey kıtalarda deniz yüzeyinden daha yüksek bir noktadan geçmektedir. Gravite 

değişimlerinin saptanmasında düzgün bir yeryüzü şekli gereklidir. Bu yüzey 

yerküresini homojen kabul eden ‘sferoid’dir (Şekil 3.12). Yeraltında farklı yoğunluk 

ve büyüklükte kütlelerin varlığı jeoid yüzeyini sferoid yüzeyinden ayırır.  
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Şekil 3.12 Jeoid yüzeyi; kıtalarda sferoidin üzerinden, okyanuslarda sferoidin altından geçer (Çetiner, 

2012). 

 

Gravite ölçülerine etki eden etkiler ve düzeltmeler aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

 

 Enlem etkisi 

 Yükseklik etkisi 

 Serbest hava düzeltmesi 

 Plaka etkisi(Bouguer etkisi) 

 Topografya etkisi 

 Atmosfer etkisi 

 Yoğunluk etkisi 

 Gel-Git (Med-Cezir) etkisi 

 İzostasi etkisi 

 

3.4.1 Mikrogravite Yöntemi 

 

Mikrogravite tekniği jeofizik mühendisliğinde kullanılan bir tekniktir. Dünyanın 

gravitasyonel çekimini zamana bağlı ölçen bir sistemdir. Mikrogravite yöntemi 

büyük ölçüde son on yılda gelişim göstermiş ve yüksek çözünürlüklü donanımların 

etkisi,  alan yorum teknikleri, karmaşık indirgeme ve analizler sayesinde anomaliler 
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saptanabilir ve değerlendirilir hale gelmiştir. Büyük mağara ve boşluklar izole 

edilmiş anomalilerde açığa çıkar ama bunlar şekil ve derinlik hakkında detaylı bilgi 

sağlarlar. Kayıp veriler, düzeltme yöntemleri ve boşlukla ilişkilendirip hesaplanarak 

düzeltmeler doğrulanabilir. Bu metod özellikle zemin-anakaya modelleme 

çalışmalarında, doğal ve yapay boşlukları ayırt etmede sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

Dünyanın yerçekimi ivmesi 9,78(ms
-2

) ile 9,83(ms
-2

) arasında değişmektedir. Bu 

değerler çok küçük gravite anomalilerini değerlendirmek için oldukça büyüktür. Bu 

sebepten daha hassas olan gal (Galileo’dan gelir) olarak adlandırılan ve 1 ms
-2

 in 

100’de 1’i olan birim kullanılır. 

 

100gal = 1 ms
-2 

 

Dünya üzerinde yapılan bir çok ölçüm sonrasında gal biriminin de boşluklar ve 

boşluklar için büyük olduğu gözlenmiş ve mikrogal olarak adlandırılan ve galin 

1,000,000’da bir 1’i olan birim kullanılmaya başlamıştır. 

 

1 gal = 1000000 Mikrogal 

 

Mikrogravite yöntemiyle yeraltının incelenmesi hassas donanımlar, veri 

kalitelerinin kontrolü ve veri indirgemesinde karmaşık veri analizleri gerektirir. 

Yakın ve çoklu çapraz geçişler sonuçlara kesinlik kazandırır ve yapılan ölçümlerde 

yer altı yapılarının jeolojik ya da topografik etkilerinin görülmesi sağlanır. 

 

Bir kayacın Mikrogravite yöntemi ile belirlenebilmesi için o kayacın çevre 

kayaçla arasında yoğunluk farkı bulunması gerekir. Eğer yoğunluk farkı bulunmuyor 

ise Mikrogravite yöntemi ile sonuç alınamayacağından farklı yöntemler tercih 

edilmelidir.  

 

Hava boşlukları içerilerinde malzeme bulundurmadıklarından büyük anomali 

gösterirler. Su dolu boşluklar havaya göre %60, moloz ya da çamur dolu boşluklarsa 

havaya göre ancak %40 oranında anomali oluştururlar.  
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Mikrogravite yöntemi uygulama alanlarından bazıları başlıklar halinde aşağıdaki 

şekilde verilerbilir; 

 

 Zemin-Anakaya sınırının modellenmesi 

 Akifer görüntüleme 

 Arkeolojik araştırmalar 

 Mağara ve çukur araştırmaları 

 Çevre çalışmalarında  

 Evaporit çözünmeleri araştırmalarında  

 Jeolojik modellemede 

 Taş ocaklarında  

 Arazi doldurma çalışmalarında 

 

.  
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BÖLÜM DÖRT 

ÇALIŞMA ALANLARI GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümde,  önce çalışma alanlarının (Güzelbahçe ve Karşıyaka İlçeleri) yer 

aldığı İzmir Körfezi ve çevresinin genel jeoloji, tektonik ve sismisitesi hakkında 

bilgiler verilecektir.  

 

İzmir Metropol Alanı ve çevresinde, farklı tarihlerde olmuş depremler sonucu 

yüksek oranlarda can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. Bu kayıplar da en çok 

İzmir Körfezi çevresinde gözlenmiştir. Çoğunlukla, denize yakın alanlarda sıvılaşma 

etkisine bağlı çökmeler, yükselmeler, denize doğru sürüklenmeler ve yanal yönde 

yayılmalar oluşmuştur. Geçmişte yerleşim alanları seçilirken tarım alanları değil, 

çorak olarak tanımlanan dağlık, kayalık alanlar tercih edilirdi. Günümüzdeki 

yapılaşmalar, denize yakın ve gevşek yapıdaki zeminler üzerine inşa edilmektedir. 

Ayrıca yükseklikleri, ağırlıkları geçmişe göre çok daha fazla olan yeni yapılar denize 

yakın dolgu alanları üzerinde yapılmaktadır. 

 

Batı Anadolu’da üç tektonik kuşak yer almaktadır ve bunlar bugünkü konumlarını 

Orta ve Geç Eosen’de gelişmiş olan bindirme tektoniği ile kazanmışlardır (Erdoğan, 

1990). Bu kuşaklardan en doğuda olanı Menderes Masifi, ortadaki İzmir – Ankara 

Zonu ve en batıdaki ise Karaburun Kuşağı’dır. Bindirme tektoniği ardından gelişmiş 

olan ve Orta Miyosen’den günümüze değin devam etmekte olan Neotektonik evrede 

bu yaşlı kuşakların uzanımlarını verev kesen tansiyonal havzalar gelişmiş ve içleri 

gölsel ve karasal tortullarla dolmuştur (Erdoğan, 1990). Orta – Üst Miyosen’de 

başlayıp günümüze kadar devam eden ve Batı Anadolu’daki grabenleri oluşturmuş 

doğu – batı uzanımlı neotektonik yapılar, bu eski tektonik kuşakları kesmiş ve 

parçalamıştır (Şengör, 1980). 

 

İzmir Körfezi ve çevresi, Akdeniz Bölgesi sismik tehlike haritasına göre, deprem 

riski en yüksek bölge konumundadır (Şekil 4.1).  
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Şekil 4.1 Akdeniz bölgesi sismik tehlike haritası ( Jimenez ve diğer., 2001’den değiştirilerek). 

 

Türkiye geneli için hazırlanmış olan ve USGS’te (Şekil 4.2) yer alan, Vs30 hız 

dağılım haritasında da Vs30 hız değerleri genel olarak 300 m/sn ve daha küçüktür. 

İzmir Körfezi ve çevresinde çalışma alanına özgü olacak şekilde zemine ait dinamik 

hesaplamaların yerinde yapılması gerekir. 

 

 

Şekil 4.2 Türkiye Vs30 hız dağılım haritası (USGS, 2014). 

 

http://earthquake.usgs.gov/
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Çalışma alanı ve yakın çevresinde, 2000-2013 yılları arasında olmuş ve M>3 olan 

deprem sayısı ve odak dağılımı dikkate alındığında İzmir Metropol alanı ve yakın 

çevresinin depremselliğinin çok yüksek olduğu görülür (Şekil 4.3). 

 

 

Şekil 4.3 2000-2013 yılları arasında olmuş ve M>3 olan depremler ve odak dağılımları (Özdağ, 2013). 

 

İzmir Körfezi ve çevresi, tektonik özellikler göz önüne alındığında, hem yüzeyden 

izlenebilen (yüzey kırığı olan) hem de yüzeyden izlenemeyen faylara (örtülü fay) 

bağlı olarak deprem üretebilecek kaynakların etkisinde kalmış bir bölgedir (Şekil 

4.4). 
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Şekil 4.4 İzmir, Aliağa, Karaburun, Alaçatı, Doğanbey ve Kuşadası dolayındaki sualtı ve suüstü 

faylarının genel görünümü (Ocakoğlu ve diğer., 2005). 

 

İzmir Körfezi ve çevresi; yakın zamana kadar (son 5-6 bin yıl) zemin oluşumunda 

aktif olarak etkili olan çok sayıda akarsu tesirinde kalmıştır (Şekil 4.5). Bu 

akarsuların etkisiyle oluşmuş zeminler çoğunlukla ince-kaba taneli yumuşak/gevşek 

özellikteki alüvyonel birikintilerden oluşmuştur. Bu akarsuların bazılarına ait akış 

yatakları zaman içinde hem doğal hem de yapay yollarla değiştirilmiştir (Örneğin 

Gediz Nehri). Bunun sonucunda da akarsu birikim alanlarında yanal ve düşey yönlü 

yapay yollu ani değişimler oluşmuştur. Bu akarsular denize bağlantılı durumdadır 

(delta oluşumları vardır) ve statik su seviyesi de yüksektir. Bunun anlamı zeminlerin 
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yanal ve düşey yönlü dağılımında hem denizel hem de akarsu birikim alanı etkilerine 

bağlı olarak gelişmiş zemin yapıları ve özellikleri (merceğimsi yapılar, tane boyu ve 

içeriğine bağlı olarak oluşabilecek yanal ve düşey yönlü yapısal değişimler) 

gözlenmektedir. Sıvılaşma potansiyeli vardır. 

 

 

Şekil 4.5 İzmir Körfezi ve çevresindeki dereler (İZSU, 2014). 

 

4.1 İzmir ve Yöresinin Genel Jeolojisi, Tektoniği ve Depremselliği 

 

4.1.1 Giriş 

 

İzmir ve yöresinde jeolojik olarak temeli, Üst Kretase yaşlı Bornova Melanjı 

oluşturur (Özbek, 1981). Bornova Melanjı (karmaşığı), kumtaşı/şeyl-kalkerli şeyl 

ardalanmasından oluşmuş matriks içerisinde yüzen platform türü kireçtaşı ve diyabaz 

bloklarından ve çakıltaşı mercek/kanal dolgularından meydana gelmiştir (Erdoğan, 

1990). MTA (Maden Tetkik Arama) verileri hazırlanan jeoloji haritası Şekil 4.6’da 

verilmektedir.  
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Şekil 4.6 İzmir ve yöresinin sadeleştirilmiş jeoloji haritası (M.T.A., 2000’den değiştirilerek). 

 

Neojen yaşlı gölsel tortullar Bornova Melanjı’nın üzerine açısal uyumsuz olarak 

gelir. Yamanlar volkanitleri de mevcut birimleri uyumsuz olarak örter. Kuvaterner 

yaşlı alüvyon mevcut tüm birimleri uyumsuz olarak üstler (Şekil 4.7). 
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Şekil 4.7 İzmir içi çevresinin genelleştirilmiş litostratigrafik kolon kesiti (Koca, 1995’ten 

değiştirilerek). 
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4.1.2 Bölgesel Tektonik Özellikler 

 

İzmir Körfezi ve çevresinde yer alan kaya birimleri üç ana grupta toplanabilir; 

Bornova Karmaşığı, Gölsel Tortullar ve Yamanlar Volkanitleri. 

 

4.1.2.1 Bornova Karmaşığı 

 

Karmaşığın yüzlekleri Bornova-Işıkkent arasındaki bölgede ve Balçova-Narlıdere 

yörelerinde yaygındır. Bornova Karmaşığı’na, çeşitli yazarlar tarafından, 

Paleozoik’ten Tersiyer’e kadar değişen yaşlar verilmiş. Paleosen ve daha genç yaşta 

olabilecekleri son zamanlarda ağırlık kazanmıştır (Konuk, 1977; Düzbastılar, 1978).  

 

4.1.2.2 Gölsel Tortullar 

 

Neojen gölsel çökellerinin oluşturduğu kireçtaşı–kiltaşı-kumtaşı ve çakıltaşı 

içeren litolojileri kapsarlar. İzmir yöresinde kalınlığı 0-100 metre, interlandında 

kalınlığın 300 metreye eriştiği yerler gözlemlenmiştir (Gümüldür yöresi gibi). 

 

4.1.2.3 Yamanlar Volkanitleri  

 

Bölgede geniş bir yayılım alanı sunan Yamanlar Volkanitleri Neojen yaşlıdır ve 

Andezit-Dasit karakterindeki volkanik ürün ve türevlerini içerirler (Innocenti ve 

Mazzuoli, 1972; Savaşçın, 1974; İzdar, 1975; Türk ve Koca, 1994; Akay, 2000). 

 

İzmir Körfezi’nin oluşumu bölgesel jeolojik olaylarla yakından ilgilidir. Körfezin 

Kuvaterner başında (Orta Pleistosen) eğim atımlı faylarla sınırlanmış bir çöküntü 

(depression zone) havzasında oluştuğu söylenebilir. Kuvaterner’de İzmir Körfezi 

buzullaşma ve soğuk dönemlerde derin bir vadi, buzul arası veya sıcak dönemlerde 

şimdiki gibi bir körfez özelliği gösterdiği ve bugünkü şekline ise ilk kez Flandrien 

Transgresyonu ile eriştiği belirtilmiştir (Başoğlu, 1975).  
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4.1.3 İzmir Körfezi ve Çevresinin Tektonik Özellikleri 

 

İzmir aktif horst ve graben faylarının bulunduğu bir bölgedir. İzmir ve çevresi 

depremsellik açısından bu nedenle son derece aktiftir. Yörede başlıca kuzey-güney 

ve doğu-batı yönlü aktif fay sistemleri bulunmaktadır. Maden ve Tetkik Arama 

Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2005 yılında “İzmir Yakın Çevresinin Diri 

Fayları ve Deprem Potansiyelleri” isimli bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ile İzmir 

kenti merkez olmak üzere yaklaşık 50 km yarıçapındaki bir alanda diri fay 

haritalaması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda 13 adet diri fay tanımlanmıştır. 

Belirlenmiş olan diri faylar; Güzelhisar Fayı, Menemen Fayı, Yenifoça Fayı, İzmir 

Fayı, Bornova Fayı, Tuzla Fayı, Seferihisar Fayı, Gülbahçe Fayı, Gümüldür Fayı, 

Gediz Graben Sistemi Fayları, Dağkızılca Fayı, Kemalpaşa Fayı ve Manisa Fayı’dır 

(Şekil 4.8). Bu faylarla ilgili anlatım Emre ve diğer (2005)’den alınarak bölüm 

4.1.3.1’den itibaren verilmektedir. 

 

İzmir Körfezi ve çevresi tarihsel dönemlerden bu yana yoğun deprem hareketliliği 

yaşamıştır. Türkiye’de derinlikleri çoğu zaman 0-10 km arasında değişen genellikle 

sığ odaklı depremler oluşur. Sığ odaklı depremin sarsıntısı dalga gücünden çok az bir 

kayıpla dar bir alanda çok yoğun olarak hissedildiğinden, yıkıcı etkisi depremin 

merkezinden uzaklaştıkça hemen azalır. Bölgedeki deprem dış merkezlerinin 

çoğunluğu Ege Denizi’nde, İzmir Körfezi – Midilli Adası ve Doğanbey Burnu – 

Sisam Adası arasında yer almaktadır. Bir kısım depremlerin ise, Gediz Grabeni ile 

Ege Denizi arasında kalan Akhisar – Soma - Manisa çevresinde yer aldığı görülür.  

 

İzmir ili, Gediz Graben Sistemi’nin batı ucunda yer almaktadır. Morfolojik olarak 

en belirgin yapılar D-B doğrultuludur. Genellikle normal fay özelliği gösteren bu 

yapılar, Gediz Grabeni’nin batı ucunda ve İzmir Körfezi’nde yer alırlar. Ayrıca, KD-

GB ve KB-GD doğrultulu faylar özellikle İzmir civarında önemli rol oynamaktadır. 

Bu fayların kinematik özellikleri İzmir’in kuzeyi ve güneyinde farklılaşmaktadır. 

Normal faylarla sınırlı grabenler İzmir Körfezi’nin doğusunda yer alırlar. Buna 

karşılık, Gediz Graben Sistemi dışında kalan neotektonik dönem yapıları doğrultu 

atımlı faylardan oluşmaktadır. Bu ilişki, Gediz Graben’i dışında kalan alanlardaki 
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güncel deformasyonun doğrultu atımlı faylarla karşılandığını göstermektedir. KD-

GB doğrultulu faylar, hem sağ yanal hem de sol yanal yönlüdürler. Bu durum, İzmir 

ve çevresinin tektonik açıdan hem karmaşık bir alanda yer aldığının hem de Orta, 

Batı Anadolu’da blokların göreli hareketlerinin çok karmaşık olduğunu 

göstermektedir (Şekil 4.8).  

 

 

Şekil 4.8 İzmir ve Çevresinin Diri Fay Haritası (Emre ve diğer., 2005). 

 

4.1.3.1 Güzelhisar Fayı  

 

Güzelhisar fayı İzmir’in kuzeyinde, Aliağa ilçesi ile Manisa’nın Osmancalı 

beldesi arasında uzanır. Güzelhisar Fayı, Şaroğlu ve diğer., (1987, 1992) tarafından 

Menemen kuzeyindeki KD-GB uzanımlı fay zonu içerisinde tanımlanmıştır. Türkiye 

Diri Fay Haritası’nda adı geçen fay zonu birbirinden farklı nitelikteki fay sistemleri 

oluşturması nedeniyle Güzelhisar Fayı ve Menemen fay zonu olarak ikiye ayrılmıştır. 

Güzelhisar Fayı yaklaşık 25 km uzunluğundadır. Fay K70B genel doğrultuludur. 

Genel morfolojisi doğrultu atımlı faylara özgü topografik bir yapı sunar. 
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Türkmen Köyü’nün yaklaşık 200 m batısında açılmış bir yarmada fay zonu 

yüzeylemektedir. Yaklaşık 20 m genişliğindeki deformasyon zonu içerisinde izlenen 

fay düzlemlerindeki çizikler fayın sağ yönlü doğrultu atımlı olduğuna işaret eder. 

Bölgesel aktif tektonik çatı içerisinde fay değerlendirildiğinde, eğim atım bileşenli, 

sağ yönlü doğrultu atımlı olduğu anlaşılmaktadır (Şaroğlu ve diğer., 1992). 

Güzelhisar Fayı’nın kestiği en genç jeolojik birim Miyosen yaşlı volkanitler ve tortul 

kayalardır (Akyürek ve Soysal, 1983; Kaya, 1981; Eşder ve diğer., 1991; Genç ve 

Yılmaz, 2000). Fayın Holosen aktivitesine ilişkin jeolojik bulgular elde 

edilememiştir. Jeomorfolojik bulgular ise, fayın Kuvaterner’de etkin olduğuna işaret 

etmektedir. Bu nedenle Güzelhisar Fayı olası diri fay olarak kabul edilmiştir (Emre 

ve diğer., 2005). 

 

4.1.3.2 Menemen Fay Zonu  

 

Menemen kuzeyindeki Dumanlıdağ volkanik kompleksi ile Gediz Nehri taşkın 

ovası arasında yer alan ve kuzeybatı-güneydoğu (KB-GD)  doğrultusunda uzanan 

faylar Menemen fay zonu olarak adlandırılmıştır. Fay zonu ilk kez Şaroğlu ve diğer., 

(1987, 1992) tarafından haritalanmış ve RADIUS projesinde (1999) “Dumanlıdağ 

Fay Zonu” olarak tanımlanmıştır. Kabaca, birbirine paralel uzanan K60B genel 

doğrultulu dört fay parçasından meydana gelen fay zonunun toplam uzunluğu 15 km 

dir. Fay zonunun kuzeybatı bölümünü oluşturan fay kırığı 8 km uzunluğundadır. Bu 

parça, zonun genel doğrultusundan farklı olarak K50B uzanımlıdır. Zonun ortasında 

yer alan en uzun fay ise, 12 km uzunluğundadır. Genç ve Yılmaz (2000) tarafından 

Dumanlıdağ yöresinde aynı doğrultuda uzanan bazı fayların sağ yönlü oldukları 

belirtilmiştir. Güzelhisar Fayı ile aynı doğrultuda uzanmaları da göz önüne alınarak 

Dumanlıdağ’ın zirvesindeki bu fayların sağ yönlü oldukları yorumlanmıştır. Fay, 

volkanitlerle Menemen Ovası’nın alüvyonları arasında dokanak oluşturur. Fayın 

kuzey bloğu morfolojik olarak yukarıdadır. Menemen fay zonu içerisinde, 

Dumanlıdağ’ın zirve kesimlerinde uzanan fayların Kuvaterner aktivitesine ilişkin 

veriler sınırlıdır. Bu nedenle, zon içerisindeki bu fayların bölgesel fay paterni 

içindeki konumları da dikkate alınmış ve deprem üretme potansiyeli en düşük olan 

neotektonik dönem çizgisellikleri olarak değerlendirilmiştir. Buna karşın, Buruncuk-
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Gediz Nehri arasında izlenen fay segmenti üzerindeki bulgular ise; bu parçanın 

Holosen’de etkin olduğuna yorumlanabilmektedir. Ancak, bu çizgisellik boyunca 

izlenen morfolojik anomalilerin erozyonal süreçlerle (ayrışma+taşınma) ilintili olma 

ihtimali de vardır. Bu olasılık nedeniyle adı geçen fay olasılı-diri fay olarak kabul 

edilmiştir (Emre ve diğer., 2005). Fayın Holosen etkinliği kuşkuludur. 

 

4.1.3.3 Yenifoça Fayı  

 

Yenifoça doğusunda, Nemrut limanı ile güneydeki Gerenköy ilçesi arasında K-G 

doğrultusunda uzanan bir faydır. Nemrut limanının doğusunda dik yarlar oluşturan 

KB-GD uzanımlı kıyı olasılıkla bu fayın kuzey devamlılığını yansıtır. Bu bölümü ile 

birlikte değerlendirildiğinde, fayın toplam uzunluğu 20 km’ye yaklaşır. Fay zonu 

üzerine çizgisel vadiler yerleşmiştir. Kuzey ucuna rastlayan Horozgediği yöresinde 

fay zonu boyunca sıcak su çıkışları gelişmiş ve Neojen kayaları hidrotermal 

alterasyona uğramıştır (Eşder ve diğer., 1991). Yenifoça Fayı sol yönlü doğrultu 

atımlıdır (Altunkaynak ve Yılmaz, 2000).  

 

Fay zonu, İzmir’in kuzeyinde oluşmuş büyük depremlerin kaynağı olarak 

belirlenmiştir. İzmir’in kuzeyinde kaydedilen en kuvvetli deprem olan Dikili 

Depremi’nin (1939) merkez üssünün bu fay zonu üzerinde olduğu tahmin 

edilmektedir (RADIUS, 1999). 

 

4.1.3.4 İzmir Fayı  

 

İzmir Körfezi’ni güneyden morfolojik olarak sınırlandıran D-B uzanımlı fay İzmir 

Fayı olarak adlanmıştır (Emre ve Barka, 2000). İzmir Körfezi’nin doğu yarısı bu 

fayın kuzey bloğunda gelişmiş bir tektonik çukurluk niteliğindedir (Emre ve diğer., 

2005). İzmir Fayı’nın konumu K75D/70KB olarak iki noktada gözlenmiştir. Bu 

noktalar, Balçova termal sahası ve Konak Öğretmen Evi civarında yer almaktadır. 

Konak Öğretmen Evi’nin güneyinden geçen fayın aynası, metro kazıları sırasında 

gözlenmiştir (Koca, sözlü görüşme, 2008).  
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Fayın kuzey bloğunda şekillenmiş İzmir çöküntü havzasının tabanı, Karaburun 

Yarımadası ile Bayraklı semti arasında Ege Denizi suları altındadır ve körfezi 

oluşturur. Körfezin kuzeyi Gediz Nehri deltası tarafından doldurularak düzlenmiştir 

(Hakyemez ve diğer., 1999). Çöküntünün körfez doğusunda kalan bölümü, Bornova 

alüvyon düzlüğünü meydana getirir.  

 

İzmir Fayı, Güzelbahçe ile Pınarbaşı yerleşim alanları arasında toplam 35 km 

uzunluğunda eğim atımlı normal bir faydır. Batı ucunda fay iki yöne çatallanır. 

Güney kolu KD-GB doğrultulu ve sağ yönlü doğrultu atımlı Seferihisar Fayı’nın 

doğrultusunda sonlanır. KB’ya yönelen kuzey kol ise, olasılıkla İzmir körfezi 

tabanında Çiçek adaları ile Uzunada doğusunda yer alan KKB/GGD doğrultulu fay 

zonuyla bağlantılıdır. İzmir Fayı, İzmir kent yerleşim alanını D-B yönünde boydan 

boya kateder. Fayın alt bölümleri arasındaki doğrultu değişimleri ve sıçrama 

geometrisi göz önüne alınarak İzmir Fayı, Balçova ve Narlıdere olmak üzere iki 

geometrik segmente ayrılmıştır.  

 

İzmir Fayı Holosen’de yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan büyük depremlere 

kaynaklık etmiştir (Emre ve diğer., 2005). İzmir Fayı aktif bire faydır. 

 

4.1.3.5 Bornova Fayı  

 

İzmir’in kuzeydoğusunda Karşıyaka ile Kemalpaşa batısındaki Ulucak Beldesi 

arasında KB-GD genel doğrultusunda birbirine paralel uzanan faylardan oluşan 

çizgisellik Bornova Fayı olarak adlanmıştır. Fayın, Bornova batısında kalan kesimi 

Miyosen yaşlı Yamanlar dağı volkanitleri üzerinde doğrusal uzanımlı iki 

çizgisellikten oluşur. Neotektonik dönem yapısı olmalarına karşın bu iki fayın 

Kuvaterner aktivitesini gösterir herhangi bir veri toplanamamıştır. Fayın, Bornova-

Ulucak arasında yine birbirine paralel uzanan iki faydan oluşan doğu kesimi ise, 

Miyosen çökel kayalar ile Mezozoyik yaşlı temel kayaları kesmektedir. Bu iki fay, 

Gediz grabeni batısındaki Kemalpaşa Fayı’nın kuzeybatı devamında bulunur. 

Bunlardan güneydeki fay boyunca olan akarsu vadileri ile sırtlarda sistematik sağ 

yönde dirseklenmeler gelişmiştir. Bu vadilerdeki yanal ötelenme miktarı 300 metreyi 
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aşar. Kuzeydeki çizgisellik ise, kuzey bloğu aşağıda olan normal fay morfolojisi 

sunar. Bu iki faydan güneyde yer alanı, Kuvaterner drenajını etkilemiş olması 

nedeniyle, sağ yönlü doğrultu atımlı olasılı diri fay, kuzeydeki ise, neotektonik 

dönem çizgiselliği olarak değerlendirilmiştir (Emre ve diğer., 2005a). 

 

4.1.3.6 Tuzla Fayı (Doğanbey Fayı) 

 

İzmir’in güneybatısında Gaziemir semti ile Doğanbey arasında KD-GB genel 

uzanımlı yapısal hat Tuzla Fayı olarak tanımlanmıştır (Emre ve Barka, 2000). 

Doğanbey Burnu ile Gaziemir semti arasında fayın karadaki uzunluğu 42 km’dir. 

Doğanbey Körfezi’nde yapılan sismik çalışmalar Tuzla Fayı’nın GB’da Ege Denizi 

tabanında devam ettiğini göstermiştir (Ocakoğlu ve diğer. 2004; 2005). 

Denizaltındaki devamıyla birlikte değerlendirildiğinde fayın uzunluğu 50 km’yi aşar. 

 

KD-GB genel doğrultulu olan Tuzla Fayı birbirinden belirgin sıçrama veya 

büklümlerle ayrılan ve farklı doğrultularda uzanan üç alt bölümden oluşur. Kuzeyden 

güneye doğru bunlar Çatalca, Orhanlı ve Cumalı bölümleri olarak tanımlanabilir. 

Fayın kuzeydoğu ucunu oluşturan Çatalca bölümü 15 km uzunluğunda olup K35D 

doğrultuludur. Tuzla Fayı’nın kuzeybatı bloğu yükselen blok özelliğindedir. Fay 

boyunca Kuvaterner jeomorfolojisine ilişkin sınırlı veriler, fayın eğim atım bileşeni 

olan sağ yönlü doğrultu atımlı olduğuna işaret etmektedir.  

 

Tuzla Fayı’nın Orhanlı bölümü K50D genel doğrultulu olup 16 km 

uzunluğundadır. Tuzla Fayı’nın güneybatısında yer alan Cumalı bölümü ise KKD-

GGB uzanımında birbirine paralel faylardan oluşan zonal bir yapı sunar. Cumalı 

kaplıcası ile Doğanbey Burnu arasında karada 15 km uzunluğunda olan bu fay 

zonunun, aynı doğrultuda Ege Denizi tabanında da yaklaşık 10 km devamlılık 

sunduğu bilinmektedir (Ocakoğlu ve diğer., 2004; 2005). Denizaltı kesimi ile birlikte 

Tuzla Fayı’nın Cumalı bölümünün toplam uzunluğu 25 km’yi aşmaktadır. Zondaki 

faylar boyunca çok sayıda sıcak su çıkışı ve traverten oluşumları gelişmiştir.  
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1992 Doğanbey Depremi, fayın Doğanbey Körfezi ve Cumaovası arasındaki kolu 

üzerinde meydana gelmiştir. Seferihisar ilçesi ve çevresi bu depremde önemli ölçüde 

hasar görmüştür (RADIUS, 1999). 

 

4.1.3.7 Seferihisar Fayı 

 

İzmir’in güneybatısında Seferihisar yöresindeki Sığacık Körfezi ile Güzelbahçe 

arasında uzanır. Sualtı verileri fayın güneye doğru Ege Denizi tabanında devamlılık 

sunduğuna işaret eder (Ocakoğlu ve diğer., 2004; 2005). Seferihisar Fayı’nın Sığacık 

Körfezi ile Gülbahçe arasında karadaki uzunluğu 23 km olup, sualtı bölümüyle 

birlikte fayın toplam 30 km’lik bir uzunluğa ulaştığı sanılmaktadır. 

 

Çamlı Köyü güneyinde Miyosen ile temel arasındaki dokanak ve yüksek açılı fay 

düzlemleri boyunca doğrultu atımlı faylara özgü makaslama yapıları gelişmiştir. Fay 

düzlemlerinde sağ yönlü doğrultu atımı belirleyen gözlemler yapılmıştır (İnci ve 

diğer., 2003). Ulamış Köyü yöresi, fayın Kuvaterner çökelleriyle ilişkisinin ve 

doğrultu atım morfolojisinin en iyi gözlendiği alanlardır.  

 

Jeomorfolojik veriler Seferihisar Fayı’nın Holosen’de aktif bir fay olduğunu 

göstermiştir. Güney ucundaki sualtı verileri de deniz tabanında fayın en genç 

çökelleri etkilediğini göstermektedir (Ocakoğlu ve diğer., 2004; 2005). 10 Nisan 

2003 tarihinde bölgede meydana gelen depremin (Mw=5.6) dış merkez lokasyonu ve 

artçı şokların dağılımı fayın Seferihisar yakınlarındaki bölümüne rastlar. Bu depreme 

ilişkin yapılan fay düzlemi çözümlerinden elde edilen kayma düzlemlerine göre KD-

GB doğrultulu olan Seferihisar Fayı’nın haritalanan uzanımına uygun olup, depremin 

sağ yönlü kırılma sonucu oluştuğunu göstermektedir (Tan ve Taymaz, 2003). 

Çözümdeki ikinci düzlem olan KB-GD doğrultusunda herhangi bir fay 

haritalanamamıştır. Depremde herhangi bir yüzey deformasyonu gelişmemiştir. 

Toplanan bulgular bölgesel kinematik içerisinde Seferihisar Fayı’nın D-B uzanımlı 

İzmir Fayı’yla bağlantılı bir yapı sunduğunu gösterir.  
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4.1.3.8 Gülbahçe Fayı  

 

İzmir Körfezi ile Karaburun yarımadasını yapısal ve morfolojik olarak ayıran 

önemli bir hattır. Gülbahçe Fayı’nın karadaki bölümü aynı adlı körfez ile güneydeki 

Sığacık Körfezi arasında 15 km uzunluğundadır. K-G doğrultulu olan fayın her iki 

ucu da su altınadır. Su altı bölümleriyle birlikte değerlendirildiğinde fayın toplam 

uzunluğu 70 km’ye erişir (Ocakoğlu ve diğer., 2004; 2005). 

 

Sığacık Körfezi açıkları doğuda Seferihisar ve Tuzla fay zonlarının birbirine 

yaklaştığı, bu nedenle doğrultu atımlı fayların yoğun olduğu bir alandır. Körfez 

tabanında Gülbahçe Fayı’nın devamlılığı ve diğer faylarla olan geometrik ilişkisi net 

olarak yorumlanamamaktadır. Kara bulgularının sınırlı olmasına karşın, İzmir 

Körfezi çıkışında elde edilen sismik kayıtlara göre, Gülbahçe Fayı’nın deniz tabanını 

ve en genç çökelleri kestiği ve fay sarplıkları oluşturduğunu kesindir (Ocakoğlu ve 

diğer., 2005). Bu bulgular fayın Holosen aktivitesini açıklamaktadır. Fay zonu 

boyunca özellikle Karaburun-Foça arası çok sık depremlerin oluştuğu bir bölgedir 

(Ayhan ve diğer., 1988; Ergin ve diğer., 1967; Eyidoğan, 1988). Dolayısıyla, 70 

km’’ye erişen uzunluğuyla Gülbahçe Fayı, İzmir yöresinin önemli deprem 

kaynaklarının biri olarak değerlendirilir. Çoğunluğu sualtında olması nedeniyle 

deprem tehlike analizleri için önem taşıyan fayın geometrik segmentleri hakkında 

detay tanımlama yapılamamaktadır. Ancak, genel doğrultusunda Gülbahçe 

Körfezi’nde meydana gelen değişim, gevşeyen bir büklüm veya sıçrama geometrisini 

işaret etmektedir. Bu geometrisi nedeniyle fay, güney ve kuzey olmak üzere iki 

geometrik segmente ayrılabilir. Sığacık ve Gülbahçe arasındaki güney segmentin 

uzunluğu 30 km’dir. KKB-GGD uzanımlı kuzey segmenti ise yaklaşık 40 km 

uzunluktadır. Bulgular Gülbahçe Fayı’nda doğrultu atımın baskın olduğunu gösterir. 

 

4.1.3.9 Gümüldür Fayı  

 

İzmir’in güneybatısında Gümüldür ile Özdere beldeleri arasında uzanır. K55B 

genel doğrultusunda uzanır ve güneybatıya bakan bir yay geometrisi sunar. 

Haritalanabilen uzunluğu 15 km’dir. Tavan bloğu batıda yer alan normal bir faydır. 
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Fayın taban ve tavan blokları arasındaki görünür yükselti farklılıkları 300 metreyi 

aşar. Ortaköy-Özdere arasına rastlayan güney bölümünde fay tek çizgi şeklindedir ve 

Menderes masifine ait metamorfik kayaları keser. Fay düzlemi 40°-60° arasında 

batıya eğimlidir. Gümüldür-Ürkmez yöresinde ise kabaca üç parçadan oluşan fay 

BKB doğrultusuna döner. Kuşadası Körfezi’nin genel morfotektonik yapısını 

sınırlandırmış olması ve Kuvaterner morfolojisini etkilemesi nedeniyle Gümüldür 

Fayı olasılı diri olarak değerlendirilmiştir. Fayın kuzeybatı ucunda Tuzla Fayı uzanır.  

 

4.1.3.10 Gediz Graben Sistemi Fayları  

 

Ana sıyrılma fayı, Dağkızılca Fayı, Kemalpaşa ve Manisa fayları olmak üzere 

dört adettir. Gediz grabeni doğuda Sarıgöl ile batıda Kemalpaşa arasında doğu-batı 

uzanımında olup yaklaşık 150 km uzunluğundaki normal fay sistemine bağlı olarak 

şekillenmiştir. Gediz grabeni, Anadolu’nun en önemli sismojenik zonlarından olup 

grabenin batısındaki faylardan kaynaklanabilecek depremler İzmir ve çevresindeki 

yerleşmeleri etkileyecek konumdadır. Gediz grabeni batı ucunda yer alan faylar 

grabenin Kemalpaşa ve Manisa kollarını oluşturmaktadır. Manisa kolu doğu ucunda 

Turgutlu fayının kuzey-batı devamlılığı şeklinde izlenen Manisa fayına bağlı olarak 

şekillenmiştir. Kemalpaşa kolundaki aktif yapıların başlıcaları ise graben ana 

sıyrılma fayı, Kemalpaşa fayı ve bir transfer yapısı olan Dağkızılca faylarından 

oluşmaktadır.  

 

4.1.3.10.1 Gediz Grabeni Ana Sıyrılma Fayı (Batı Bölüm). Gediz grabenin güney 

kenarı düşük açılı bir sıyrılma fayı tarafından sınırlandırılmıştır (Emre, 1992; Hetzel 

ve diğer., 1995). Salihli bölümünde Çamköy sıyrılma fayı olarak tanımlanmış 

(Koçyiğit ve diğer., 1999) olan bu fay, Sarıgöl-Alaşehir arasında 150 km 

uzunluğunda sürekliliği olan bir yapıdır. Bu fay, Gediz graben sisteminin ana yapısal 

elemanıdır. Bu fay, Sarıgöl-Kemalpaşa arasında D-B genel uzanımlı güneye bakan 

geniş bir kavis oluşturur. Alaşehir bölümünde, KB-GD uzanımlı fay Salihli-Turgutlu 

arasında D-B gidişlidir. Turgutlu batısında ise, BKB/DKD doğrultusuna dönen fay, 

en batı ucunda sağ yönlü doğrultu atımlı bir transfer yapısı olan KD-GB uzanımlı 

Dağkızılca Fayı’na bağlanır. Gediz grabeni sıyrılma fayı düşük açılı bir normal fay 
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olup kuzeye eğimlidir. D-B uzanımındaki fay kendi içerisinde büklümlü bir gidiş 

sunar. Deprem potansiyelinin analşılması açısından fayın geometrik veya deprem 

segmentlerine ilişkin herhangi bir değerlendirme mevcut değildir. Genel 

doğrultusundaki değişimlere göre fay doğu, orta ve batı olmak üç ana geometrik 

bölüme ayrılabilir. 

 

4.1.3.10.2 Dağkızılca Fayı. Kemalpaşa ilçesi güneyi ile Torbalı arasında uzanır. 

Gediz graben sistemine bağlı sağ yönlü doğrultu atımlı bir transfer fayıdır. K70°D 

genel doğrultulu ve toplam 27 km uzunluğundadır. Kabaca, birbirine paralel üç 

parçadan oluşur. En batıda Karaağaç-Menderes (Cumaovası) arasındaki bölümü, 

Neojen ve Kuvaterner yaşlı birimler arasında morfolojik çizgisellik şeklinde izlenir. 

Kurudere-Ayrancılar arasında kalan 20 km uzunluğundaki bölümü ise diri fay olarak 

haritalanmıştır. Vişneli-Ayrancı arasındaki fay parçası 13 km uzunluğundadır. 

Dağkızılca Fayı, Gediz graben sisteminin batısında yer alır. Bulgular fayın aktif 

olduğuna işaret etmektedir. 31 Mart 1928 Torbalı depreminin (M:6.5) hasar dağılımı 

bu fayın batı yarısında yoğunlaşmaktadır. 1928 depreminin Dağkızılca Fayı’ndan 

kaynaklandığı ancak, hasar dağılımında yerel zemin koşullarının belirleyici olduğu 

düşünülmektedir (Emre ve diğer., 2005). 

 

4.1.3.10.3 Kemalpaşa Fayı. Gediz grabeninin batısında Bağyurdu ile Ulucak 

arasında uzanan diri fay Kemalpaşa Fayı olarak adlanmıştır (Emre ve Barka, 2000). 

Toplam 24 km uzunluğunda olup uçlarında kuzeye içbükey olan fayın genel 

doğrultusu K75D’dur. 

 

4.1.3.10.4 Manisa Fayı. Manisa Fayı, Gediz grabeninin kuzeybatı kolunda yer 

alan normal bir faydır. Turgutlu ile Manisa batısındaki Muradiye kasabası arasında 

yaklaşık 40 km uzunluğundadır. K65B genel gidişli olup geniş büklümlerden oluşan 

kavisli bir uzanım sunar. Turgutlu-Manisa arasında fay K45B genel doğrultusunda 

uzanan tek bir çizgisellikten oluşturur. D-B doğrultusunu kazandığı Manisa batısında 

ise, bir seri normal faydan oluşan zonal yapı kazanır. Manisa Fayı, keskin bir 

büklümle birbirinden ayrılabilen doğu ve batı olmak üzere iki segmentten oluşur. 

Doğu segmenti Kemalpaşa çayı ile Manisa kenti arasında uzanır. Bu segment 15 km 
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uzunluğunda ve K45B doğrultuludur. Manisa Fayı’nın batı segmenti, kentin doğusu 

ile batıda Gediz nehri arasında yaklaşık 20 km uzunluğundadır. Bu segment 3 km 

genişliğe ulaşan bir zon (Fay zonu) içerisinde birbirine paralel fay parçalarından 

oluşur. 

 

Manisa Fayı diri bir faydır ve Holosen’de fay boyunca düşey doğrultuda önemli 

ölçüde yer değiştirmeler gerçekleşmiştir. Tarihsel ve aletsel dönem kayıtlarına göre, 

Manisa kenti ve yakın çevresi ağır hasarlara yol açan çok sayıdaki büyük depremden 

etkilenmiştir. Bu depremlerden hangisinin Manisa Fayı’ndan kaynaklandığı, fay 

üzerinde depremlerin oluş sıklığı ve fay üzerinde meydana gelmiş en son büyük 

depremin hangi tarihte gerçekleştiği konusunda bilgi yoktur. 

 

4.1.4 İzmir Körfezi ve Çevresinin Depremselliği 

 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında “Birinci Derece Deprem Bölgesi” sınırları 

içerisinde yer almaktadır. İzmir İli Deprem Haritası Şekil 4.9’de verilmiştir. 

 

Tarihsel ve aletsel dönem deprem kayıtları İzmir kenti yakın çevresinde yoğun 

deprem aktivitesi olduğunu göstermektedir. Tarihsel kayıtlara göre, İzmir kenti son 

iki bin yıl içerisinde çok sayıda yıkıcı depremden etkilenmiştir. 

 

Aletsel dönem kayıtları, İzmir kenti yakın çevresinde yoğun bir deprem 

aktivitesini belirler. İzmir Fayı boyunca belirli periyotlarda izlenen mikrodepremler 

fayın doğu yarısında yoğunlaşır (Akıncı ve diğer., 2000). İzmir kentinde yerel hasar 

yapmış olan orta büyüklükteki 1974 (M=5.3) ve 1977 (M=5.5) depremlerin aletsel 

dışmerkez lokasyonları İzmir Fayı’na yakındır. Bu iki depremde de kent 

merkezindeki yapıların hasar görmüş olması dikkat çekicidir.  
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Şekil 4.9 İzmir Deprem Bölgeleri Haritası (Depremle İlgili Teknik Bilgiler, 2014). 

 

Pınar ve Lahn, (1952); Ergin ve diğer., (1967); Guidoboni ve diğer., (1994); 

trafından tanımlanan ve  kenti etkileyen tarihsel depremler içerisinde en 

önemlilerinden birisi, 10 Temmuz 1668 tarihli depremdir. Şiddeti I0=X olarak 

tanımlanmış olan bu depremdeki hasar dağılımının körfez boyunca yoğunlaşmış 

olması dikkat çekicidir (Ergin ve diğer., 1967). Depremde İzmir kent merkezinde 

20.000’e yakın insanın öldüğü rapor edilmektedir. Deprem sırasında, İzmir Fayının 

Balçova segmentinin yaklaşık 3 km kuzeyinde Narlıdere yelpaze deltası ucundaki 

İnciraltı mevkiinde meydana gelen yüzey deformasyonları sonucu Sancak Kalesi’nin 

zemine gömüldüğü ve kalenin denize doğru 30 m kayarak yer değiştirdiği ve bir 

adacık şekline dönüştüğü belirtilmektedir (Ergin ve diğer., 1967; Ambraseys ve 

Jackson, 1998). Deprem sonucunda kent içerisinde kıyı boyunca da bazı çökmelerin 

oluştuğu ve denizin kara yönünde ilerlediğine ilişkin gözlemler sıralanmaktadır. 

Tanımlanan bu yüzey deformasyonları deprem sırasında gerek Narlıdere yelpaze 
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deltası gerekse kent içerisindeki sahil boyunca zeminde yanal yayılmaların 

oluştuğuna işaret etmektedir.  

 

4.1.5.1 İzmir ve Yakın Çevresindeki Tarihsel Depremler  

 

Tarihi kayıtlar incelendiğinde M.Ö. 496 yılında Sakız Adası’nda meydana gelen 

deprem, İzmir ve çevresini etkileyen ilk deprem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi 

dönemde (M.Ö. 496 - M.S. 1899) İzmir, Ege Denizi ve Batı Anadolu merkezli 

toplam 111 deprem (RADIUS, 1999) gerçekleşmiştir. Bu depremlerden şiddetleri en 

büyük olan ve hasar yaratanları Tablo 4.1’de sunulmaktadır. Her depremin tarihi, 

enlem-boylam bilgisi, MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik) ölçeğinde şiddeti, 

büyüklük olarak karşılığı ve kısa açıklaması bu tablodan incelenebilir. 

 

Tablo 4.1 İzmir ve çevresindeki önemli tarihsel depremler (Emre ve diğer., 2005’ten değiştirilerek) 

Tarih Enlem(K) Boylam(D) 
Şiddet 

(I0) 
Büy. (M) Açıklama 

17 38.40 27.50 X 7.0 

İzmir, Efes, Aydın, Manisa, 

Alaşehir ve Sart şehirlerinde, 

Gediz ve Büyük Menderes 

nehirlerinin vadilerinde tahribat 

yapmıştır. Ege bölgesindeki 

büyük felaketlerden biri olduğu 

söylenir. Batı Anadolu’da Efes’le 

birlikte 12 önemli İyon şehri 

tamamen yıkılmıştır. 

105 38.90 27.00 VIII 6.4 

Eusebios’a göre, Aliağa, Myrina 

(Limni Adası), Çandarlı (Pitane) 

ve Nemrut Limanı (Cyme) bir 

depremle harap olmuştur. 

176 ve 

177 
38.60 28.65 VII 5.8 

Milet, Sakız Adası ve Sisam 

adalarında deprem olmuştur. Bu 

depremde tamamen hasar gören 

İzmir Marcus Aurelius emri ile 

yeniden inşa edilmiştir. 

178 38.30 27.10 VIII 6.5 

İzmir şehri harap olmuş, pek çok 

yangın çıkmış, zeminde çatlaklar 

açılarak binaların içine 

gömüldüğü belirtilmiş ve küçük iç 

liman kapanmıştır. Şehir tekrar 

inşası için 10 yıl süreyle 

vergilerden muaf tutulmuştur. 

688 38.41 27.20 IX 6.5 

İzmir’de şiddetli ve tahripkâr bir 

depremdir, 20.000 ölüden 

bahsedilmektedir. 
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1039 38.40 27.30 VIII 6.8 

Cedrenos, depremin çok şiddetli 

olduğunu bildirmiştir. Birçok 

bölge ve şehir bu deprem 

dolayısıyla hasar görmüştür. İzmir 

dehşetli bir manzaraya 

bürünmüştür, çünkü en güzel 

binalar çökmüş ve birçok insan 

ölmüştür. 

20 

Mart 

1389 

38.40 26.30 VIII 6.7 

Palermo ve Vatikan’daki 

kütüphanelerde bulunan iki yazma 

eserde Castro’nun büyük 

bölümünün 20 Mart 1389 

depreminde harap olduğu ve bu 

depremin birçok binayı çatlatıp 

kırdığı belirtilir. Bu depremden 

oluşan denizdeki dalga, ticaret 

merkezinin ortasına kadar gelmiş 

ve insanları orayı terk etmeye 

zorlamıştır. İzmir, Foça (Phocaea) 

kulesi ve Ikaria Adası da (Sisam 

Nomos’u) harap olmuştur. 

20 

Mayıs 

1654 

38.50 27.10 VIII 6.4 

Deprem İzmir’de, birçok kule ve 

caminin yıkılmasına ve birçok 

evin çökmesine, birçok da can 

kaybına neden olmuştur. Birçok 

kent sakini evlerini bırakıp açıkta 

kamp yapmışlar; birçok Avrupalı 

tüccar da gemilerine kaçak 

almışlardır. 25 Haziran’a kadar 

her gün art sarsıntılar 

hissedilmiştir. 

2 

Haziran 

1664 

38.41 27.20 VII 5.8 
Genel panik yaratan ve birkaç evi 

yıkan bir depremdir 

1668 38.41 27.20 IX >6.0 

İzmir’de tahribat yapmış, 

yangınlar çıkmıştır. Toprakta 

çatlaklar açılmıştır. Yaklaşık 2000 

kişinin öldüğünden 

bahsedilmektedir. 

14 

Şubat 

1680 

38.40 27.20 VII 6.2 

İzmir’e 10 mil uzaklıktaki 3 

kasaba yerle bir olmuştur. 

İzmir’den 1,5 saat uzaklıktaki bir 

dağ Carbon Köyü’nün üzerine 

çökmüştür (heyelan). 

Tablo 4.1 İzmir ve çevresindeki önemli tarihsel depremler (devamı) 
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10 

Temmu

z 

1688 

38.40 26.90 X 6.8 

İzmir’de büyük tahribat olmuştur. 

İzmir’deki hasarın çoğu, şehrin 

aşağı kısmında (deniz kıyısı) 

oluşmuş ve doğu yönüne bakan 

birçok duvar evlerin ve kamuya 

ait binaların dörtte üçünü de 

beraberinde götürerek yıkılmıştır. 

Çok sayıda kilisenin tamamı 

yıkılmış ve 17 camiden sadece 

3’ü ayakta kalmıştır. İzmir 

Körfezi’nin girişindeki 

yarımadaya oturmuş, şehirden üç 

km uzaklıktaki Sancak Burnu 

kalesi ve etrafındaki toprak öyle 

batmıştır ki, bu mahal anakaradan 

30 m denize açılarak bir adacık 

haline gelmiştir. 15.-20.000 

kişinin öldüğünden 

bahsedilmektedir. Deprem büyük 

bir alanda hissedilmiştir ve 

Tsunami oluşmuştur. Depremden 

sonra yapılan ölçümlerde İzmir’de 

deniz kıyısı, karanın yaklaşık 60 

cm çökmesi sonucunda karaya 

doğru ilerlemiş ve yaklaşık 100 

ayak genişliğinde bir kanal 

oluşmuştur. 

13 

Ocak 

1690 

38.60 27.40 VII 6.4 

Bu deprem, İzmir ve ona yakın 

alanlarda hasara yol açmıştır. 

Sahil boyunca hasara neden 

olmuştur ancak içerlere doğru 

etkisi daha fazladır. 

Eylül 

(Ekim) 

1723 

38.40 27.00 VIII 6.4 

İzmir’e gelen bir misafire göre, 

depremden iki ay sonra dahi 

sarsıntı 60 evi yerle bir edip 

insanların ölümüne sebep 

olmuştur. 

4 Nisan 

1739 
38.50 26.90 IX 6.8 

Eski ve Yeni Foça’da da hasar 

büyüktür. Başka raporlara göre, 

İzmir’deki hasar geniş çapta 

denizin kenarındaki “Avrupa 

Kesimi”nde oluşmuştur. İzmir’de 

ölenlerin sayısı 80’i geçmemiştir. 

Sarsıntı eski Foça’nın dörtte 

üçünü tamamen yıkmış ve toprak 

açılıp içinden bitüm fışkırmıştır. 

Deltanın Gediz (Agria) Nehri’nin 

ağzındaki kısmı depremde 

çökmüş ve depremden sonra sular 

altında kalmıştır. Chios’ta (Sakız) 

birçok ev harap olmuş; birçok 

insan ölmüştür. 

Tablo 4.1 İzmir ve çevresindeki önemli tarihsel depremler (devamı) 
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24 

Kasım 

1772 

38.80 26.70 VIII 6.4 

Deprem ve deprem etkisiyle 

oluşan dalgalar Foça kalesinin 5 

kapısını ve camisini tamamen 

yıkmıştır. Lesbos’ta (Midilli) 

birkaç ev yıkılmıştır. Sakız Adası 

adasında deprem hissedilmiş, ama 

bir hasar meydana getirmemiştir. 

3-5 

Temmu

z 

1778 

38.40 26.80 IX 6.4 

15 saniye sürmüş ve hemen 

hemen İzmir’i tamamıyla harap 

etmiştir. Bazı yerlerde zemin 

açılmıştır. İki kaptan İzmir’e 18 

mil uzaklıktaki Urla’da toprağın 

yarılıp açıldığını rapor 

etmişlerdir. Efes’in yakınlarında 

adı verilmeyen bir dağdan zemin 

çatlakları rapor edilmiştir. Hasar 

Seydiköy ve daha batıya doğru 

yayılmıştır. Toplamda bu 

depremlerdeki can kaybı 200 

kişiden fazladır. 16 Haziran’da 

İzmir’de hasara yol açan ön 

sarsıntıdan sonra en büyüğüdür. 

Art sarsıntılar ilave zararlar 

vererek aylarca sürmüştür. 

Birçoğu İzmir’in güneybatısında 

daha kuvvetli hissedilmiştir. 

13 

Ekim 

1850 

38.40 27.20 VIII >6.0 

Batı Anadolu, İzmir, Manisa, 

Turgutlu, Bayındır, Ödemiş ve 

Tire’de çok şiddetli bir şekilde 

hissedilmiştir. Kemalpaşa’da 

yarıklar açılmıştır. Bölgede çeşitli 

hasarlar olmuştur. 

3 

Kasım 

1862 

38.50 27.90 X 6.9 

Deprem Turgutlu Kasabası’ndaki 

tüm evleri yerle bir etmiş; 280 

kişinin ölümüne sebep olmuştur. 

Çevredeki diğer altı kasabada 

daha az zarar olmuştur. Afyon 

Karahisar’da, Isparta bölgesinde 

ve maksimum 300 km uzaklığa 

kadar hissedilmiştir. 13 Kasım’da 

meydana gelen artçı sarsıntıda 

Afyon Karahisar’daki evlerde 

çatlaklar oluşmuş; İzmir, Aydın, 

Nazilli, Denizli, Sakız Adası ve 

Midilli adalarında hissedilmiştir. 

1 Şubat 

1873 
37.75 27.00 IX >6.0 

Sisam Adası, İzmir ve Aydın’da 

hissedilmiştir. 

29 

Temmu

z 

1880 

38.60 27.10 IX 6.7 

İzmir ve Gediz çukurluklarında, 

Menemen, Bornova, Karşıyaka’da 

fazla miktarda hasar yapmıştır. 

İzmir-Turgutlu demiryolu 

yarıklarla kesilmiştir. Depremin 

merkezi Menemen civarındadır 

(Kemalpaşa Fayı). 

Tablo 4.1 İzmir ve çevresindeki önemli tarihsel depremler (devamı) 
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15 

Ekim 

1883 

38.30 26.20 IX 6.8 

Çeşme yarımadasının batı 

kısmında bulunan bütün köylerde 

geniş hasarlar olmuştur. İzmir’de 

hafif hasarlar yapmıştır. 15.000 

kişinin öldüğü belirtilmektedir. 

1 

Kasım 

1883 

38.30 26.30 VIII >6.0 

İzmir Körfezi ve Çeşme 

Yarımadası’nda şiddetli bir 

deprem olmuş; toprakta yarıklar 

açılmıştır. 

 

Kayıtlar, İzmir kent merkezi ve yakın çevresindeki çoğu yerleşmenin tarihsel 

dönemde çok sayıda depremden etkilendiğini ortaya koyar (Şekil 4.10). 

 

 

Şekil 4.10 İzmir Körfezi ve çevresindeki tarihsel dönem depremlerinin diri fay haritası üzerinde 

dağılımı (Emre ve diğer., 2005). 

 

4.1.5.2 İzmir’deki Aletsel Döneme Ait Depremler 

 

1900 yılından itibaren gerçekleşen depremler aletsel dönem depremleri olarak 

adlandırılır. KOERİ (Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute)’nin 

2005 yılına kadar olan verilerine göre, İzmir merkezinden 50 km yarıçaplı bir alan 

Tablo 4.1 İzmir ve çevresindeki önemli tarihsel depremler (devamı) 



74 

 

içerisinde 1903 - 2008 yılları arasında ölçeği M > 5 olan 59 adet deprem mevcuttur. 

Bu depremlerden bazılarına ait bilgiler Tablo 4.2’de sunulmaktadır. Söz konusu 

depremlerin dış merkezleri de Şekil 4.11’deki haritada gösterilmiştir. Aletsel döneme 

ait bilgiler 1950’li yıllardan sonra, hassas ölçümlerin alınabilmesi nedeniyle daha 

güvenilir olmaktadır. 

 

Tablo 4.2 İzmir ve çevresinin önemli aletsel dönem depremleri (Eskişar, 2008) 

Tarih Yer 
Enlem 

(K) 

Boylam 

(D) 

Der. 

(km) 

Büy. 

(M) 

Şidde

t 

(Io) 

Açıklama 

19 

Ocak 

1909 

Foça 38.00 26.50 60 6.0 IX 

Depremin merkezi 

Güzelhisar, Menemen ve 

Foça arasındadır. 700 ev 

yıkılmış, 1000 ev hasar 

görmüş, 8 kişi ölmüştür. 

31 Mart 

1928 
Torbalı 38.18 27.80 10 6.5 VIII 

Depremin merkezi 

Torbalı’da Küçük 

Menderes ile İzmir K-G 

çukurluklarının birleştiği 

yerdedir. Depremde 2000 

ev yıkılmıştır. Torbalı-

Tepeköy yöresinde fazla 

hasara, İzmir, Manisa, 

Alaşehir, Uşak, Bayındır, 

Tire ve Ödemiş’te hafif 

hasara neden olmuştur. 

Deprem bütün Batı 

Anadolu’da hissedilmiştir. 

22 

Eylül 

1939 

Dikili 39.07 26.94 10 6.6 
VIII 

IX 

Depremin merkezi 

Dikili’ye çok yakın olup, 

Dikili ile Midilli 

arasındadır. 1000 ev 

yıkılmış, 41 kişi ölmüş, 68 

kişi yaralanmıştır. 

Depremden sonra termal 

kaynaklar oluşmuştur. 

Dikili ile Bergama 

arasında yarıklar 

oluşmuştur. Deprem bütün 

Batı Anadolu’da 

hissedilmiştir. 
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23 

Temmu

z 

1949 

Karaburu

n 
38.57 26.29 10 6.6 

VIII 

VII X 

Deprem sonucunda 

Karaburun Çeşme 

Yarımadası’nın doğusu, 

Mordoğan ile yarımadanın 

kuzey burnu arasında, 

denize giren çevresinde, 

Çeşme Yarımadası’nda ve 

çevresindeki köylerde 

oldukça ağır hasar 

meydana gelmiştir. Çeşme 

ılıcasının suları çoğalmış, 

bazı akarsular da 

kesilmiştir. Sakız adasında 

da hasar olmuştur ve 

denizde çok şiddetli 

hareketler gözlenmiştir. 7 

kişi ölmüş, 2200 ev 

yıkılmış veya hasara 

uğramıştır. 

2 Mayıs 

1953 

Karaburu

n 
38.48 26.57 40 5.0 

VII 

VIII 

Depremin merkezi 

Karaburun yarımadasının 

kuzeyi olup, Dikili, Urla, 

Menemen, Çeşme, 

Bergama ve Foça’da 

şiddetlice hissedilmiştir. 

Kötü zeminlerde hasara 

neden olmuştur. Yaklaşık 

300 ev hasar görmüştür. 

16 

Temmu

z 

1955 

Söke - 

Balat 
37.65 27.26 40 6.8 VIII 

Depremin merkezi Ege 

denizindedir. Deprem Ege 

adalarında, İzmir ve 

ilçelerinde, Kuşadası ve 

yakın yerleşim 

birimlerinde hissedilmiştir. 

İzmir’de birçok yapının 

duvarları çatlamış, bazı 

camilerin minareleri hasar 

görmüştür. Deprem 

sırasında büyük bir gürültü 

duyulmuş, Gediz ve Büyük 

Menderes nehirlerinde 

taşmalar meydana 

gelmiştir. Deprem 

sırasında 300 ev yıkılmış, 

2 kişi ölmüştür. 

19 

Haziran 

1966 

Meneme

n 
38.55 27.35 9 4.8 VI 

İzmir ve çevresinde 

şiddetlice hissedilen bu 

depremde Menemen’de 

100 kadar evin duvarları 

çatlamıştır. 

6 Nisan 

1969 

Karaburu

n 
38.47 26.41 16 5.9 

VIII 

VII 

Merkezi Karaburun 

açıkları olan bu deprem, 

Çeşme ve Sakız adasında 

443 yapıda hasara neden 

olmuştur. 

Tablo 4.2 İzmir ve çevresinin önemli aletsel dönem depremleri (devamı) 
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1 Şubat 

1974 
İzmir 38.55 27.22 24 5.3 VII 

Depremin merkezi 

İzmir’den 15 km uzaklıkta 

olup birçok yapıda hasara 

neden olmuştur. İzmir’de 2 

kişi ölmüş, 7 kişi 

yaralanmış, 47 evde ağır 

hasar görülmüştür. Şehir 

merkezi ve Karşıyaka’nın 

bir kısmında ve 

Alsancak’ta çeşitli hasarlar 

olmuştur. 

16 

Aralık 

1977 

İzmir 38.41 27.19 24 5.5 VIII 

İzmir’de bu deprem ile 

bazı evler yıkılmış, 20 

kişide yaralanmıştır. 

Özellikle Buca, Alsancak, 

Hatay, Karşıyaka, 

Bornova, Gültepe ve 

Tepecik semtlerinde bazı 

evler hasar görmüş, 

duvarlar çökmüş ve 

çatlaklar oluşmuştur. 

14 

Haziran 

1979 

Karaburu

n 
38.79 26.57 15 5.7 VII 

Depremin merkezi Ege 

denizindedir. İzmir ve 

çevresinde kuvvetlice 

hissedilen bu depremde, 

Alsancak semtinde bazı 

evlerde duvarlar derin 

biçimde çatlamıştır. 

Karaburun’da 2 ev 

çökmüş, bir kişi 

yaralanmıştır. Deprem Ege 

adalarında da 

hissedilmiştir. 

6 

Kasım 

1992 

Doğanbe

y 
38.16 26.99 17 5.7 VII 

Depremin merkezi 

Doğanbey civarında olup, 

60 kadar yapıda ciddi 

hasara sebebiyet vermiştir. 

Deprem İzmir’de kuvvetli 

olarak hissedilmiştir. 

28 

Ocak 

1994 

Manisa 38.69 27.49 5 5.2 VII 
Manisa ve civarında 60 

kadar yapıda hasar vardır. 

24 

Mayıs 

1994 

Karaburu

n 
38.66 26.54 17 5.0 VII 

Karaburun ve civarında 10 

kadar yapıda hasar vardır. 

10 

Nisan 

2003 

Urla 38.26 26.83 16 5.6 VII 

Depremin merkezi Urla ile 

Seferihisar arasına 

düşmektedir. Urla ve 

Seferihisar’da bazı evlerin 

duvarlarında çatlaklar 

oluşmuştur. Deprem 

İzmir’de şiddetli olarak 

hissedilmiştir. 

17 

Ekim 

2005 

Sığacık 

– 

Seferihis

ar 

38.15 26.53 9 5.9 VIII 

 

Depremlerin Seferihisar 

ilçesine olan uzaklığı 

ortalama 27 km 

Tablo 4.2 İzmir ve çevresinin önemli aletsel dönem depremleri (devamı) 
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20 

Ekim 

2005 

Sığacık 

– 

Seferihis

ar 

38.18 26.59 8 5.9 VIII 

civarındadır. Dış merkezin 

İzmir iline yakın 

olmasından dolayı 

özellikle İzmir ve ilçeleri, 

Manisa, Aydın, Balıkesir 

ve Ege Adalarında 

hissedilmiştir. Can kaybı 

olmamakla birlikte, 

özellikle Seferihisar ve 

Urla’da bazı kötü yapılarda 

kısmen hasara neden 

olmuştur. 20 Ekim 

depreminin gece olması, 

özellikle İzmir ve 

çevresinde kuvvetli bir 

şekilde hissedilmesi halkın 

paniğe ve korkuya 

kapılmasına neden olarak 

birçok kişinin 

yaralanmasına sebep 

olmuştur. 

 

1955 Balat - Söke depreminden günümüze değin İzmir ve yöresinde meydana 

gelmiş depremler Mw = 5.0-5.9 büyüklükleri arasındadır. 57 yıldır çok önemli 

hasarlara neden olmuş, can ve mal kayıpları yaratan büyük manyitüdlü depremler 

meydana gelmemiştir. 

 

 

Şekil 4.11 Aletsel dönem içerisinde meydana gelen önemli depremler (Emre ve diğer., 2005). 

Tablo 4.2 İzmir ve çevresinin önemli aletsel dönem depremleri (devamı) 
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4.2 Çalışma Alanlarının Özellikleri 

 

4.2.1 Karşıyaka Yöresinin Jeolojisi 

 

Karşıyaka yöresini jeolojik olarak temelde Bornova Karmaşığı oluşturur. 

Karmaşığın üzerine uyumsuz olarak Neojen yaşlı Gölsel Tortullar uyumsuz olarak 

gelir. Yamanlar Volkanitleri ise tüm bu tortul birimleri keserek onların üzerine 

ayrımlı kaya uyumsuzluğuyla gelir. Tüm birimleri alüvyon/yamaç molozları 

uyumsuz olarak örter (Şekil 4.12). 

 

4.2.1.1 Bornova Karmaşığı 

 

Bornova karmaşığı’nın içyapısı geçirdiği ileri dereceli deformasyon nedeniyle çok 

parçalı ve kırıklıdır. Kumtaşı ve çamurtaşlarının ilksel içyapısını belirten 

katmanlanma tamamen bozulmuş ve birim belirgin bir yapraklanma ile tanınan 

kırıklı bir iç yapı kazanmıştır. Yüzleklerde yapraklanma yüzeylerinin belirgin bir 

konumu yoktur ve yanal yönde ani değişimler sunar. Bu yapraklanma biribirini kesen 

kırık yüzeyleriyle temsil edilir ve yüzleklerde kaya kütlesinin çok değişik yönlerde 

(ağ şeklinde) parçalanmasına neden olur. Çamurtaşlarının baskın olduğu bölümlerde 

yapraklanmanın milimetre ölçeğinde, kumtaşlarının baskın olduğu bölümlerde ise 

20-30 cm aralıklı (ağsı) olduğu gözlenir. Bu yapraklanma yüzeyleri belirgin olarak 

parlatılmıştır. Bu parlatılmış yüzeyler, Bornova karmaşığı’nın deformasyonu 

sırasında meydana gelen küçük ölçekli kayma yüzeyleridir. Yapraklama yüzeylerinin 

konumu birkaç m içinde ani değişiklik sunar, yüzlekler boyunca belirli bir 

sistematiği yoktur. 

  

4.2.1.2 Yamanlar Volkanitleri 

 

Yamanlar volkanitleri, çalışma alanının içerisinde kuzey kesimlerde yüzlek 

verirler. İzmir körfezinin kuzeyinde volkanitler altta dasitiktüfler, dasitik lavlar, 

andezitik tüfler, aglomeralar ve andezit lavları şeklinde bir dizilim gösterirler (Şekil 

4.12). Körfezin güneyinde ise, dasitik volkanizma ürünlerine rastlanmaz. Bununla 

beraber, farklı fazlarda andezitik istifin tekrarlandığı gözlenir (örnek olarak 
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Kadifekale güney etekleri, Karatepe civarı). Volkanitler, bölgede bulunan Neojen 

çökellerini uyumsuz olarak üstlemektedir. 

 

4.2.1.3 Yamaç Molozu ve Alüvyon 

 

İnceleme alanını çevreleyen ana dereler ve ana derelere dik konumda bulunan 

küçük dereler boyunca yamaç molozlarını görmek mümkündür. Yamaç molozları, 

arazi genelinde, temel kayalardan türeme blok ve çakılların silt ve kil içerikli olarak 

kum matriks içinde yeraldığı bir malzeme özelliği sunmaktadır  

 

 

Şekil 4.12 Karşıyaka yöresinin 1/25000 ölçekli genel jeoloji haritası. Yerleşim yerleri, fay, yol ve 

dereler (MTA 2000’den değiştirilmiştir). 
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Şekil 4.13 Karşıyaka genel jeoloji haritası üzerinden alınan X-X’ jeolojik kesiti. 

 

4.2.2 Güzelbahçe Yöresinin Genel Jeolojisi 

 

Güzelbahçe yöresinde temelde Bornova Karmaşığı ve üzerinde uyumsuz olarak 

Neojen yaşlı Gölsel Tortul kayaçlar gelir. Tüm birimleri alüvyon/yamaç molozları 

uyumsuz olarak örter (Şekil 4.14). 
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Şekil 4.14 Güzelbahçe yöresinin 1/25000 ölçekli genel jeoloji haritası. Yerleşim yerleri, fay, yol ve 

dereler. 
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Şekil 4.15 Güzelbahçe genel jeoloji haritası üzerinden alınan X-X’ jeolojik kesiti 

 

4.2.2.1 Bornova Karmaşığı 

 

Bornova karmaşığı, çalışma alanının temel kayasını oluşturmaktadır. Bornova 

Karmaşığı’nın matriksini oluşturan kumtaşı-şeyl ardalanması, sarımsı kahverengi, 

grimsi kahverengi renklerde, düşük-orta dayanımlı, orta ve ince katmanlı yer yer 

laminalı ve bol çatlaklı kaya özelliğine sahiptir. Olistosit konumlu Kireçtaşları, açık 

ve koyu gri, orta-yüksek dayanımlı, çatlaklı, orta-kalın katmanlı ve yer yer masiftir. 

Bornova Karmaşığı çökeliminin hemen sonrasında gelişen tektonizmanın etkisiyle 

şiddetli bir deformasyona uğramış ve ilksel yapısını kaybetmiştir (Erdoğan, 1990).   

 

4.2.2.2 Gölsel Tortullar 

 

Bornova Karmaşığı’nı, yersel değişen kalınlıklara sahip Neojen yaşlı kırıntılı-

karbonatlı gölsel tortul kayaları; çakıltaşı, killi kireçtaşı/marn ve kireçtaşı’ndan 

oluşan istif uyumsuz olarak üstler. Gölsel tortullardan çakıltaşı; bölgedeki Üst 

Kretase-Paleosen yaşlı Bornova Karmaşığı’nın çakıllarından oluşmuştur.  Orta-ince 

katmanlı, orta dayanımlı ve ara madde destekli bir yapıya sahiptir. Kireçtaşları ise 

beyaz renkli, orta-ince katmanlı, dayanımlı yer yer silisifiye olmuş, bol miktarda saz 

ve Gastropod fosilleri içermektedir. Killikireçtaşı/marn ise sarımsı beyaz renkli, ince 

katmanlı dayanımsızdır. Ondülasyonlu bir yapı sunmaktadır.  
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BÖLÜM BEŞ 

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR 

 

Tez çalışmasının bu bölümünde (dinamik koşullar altında) zemin davranış 

özelliklerinin elde edilmesi amacıyla İzmir Körfezi’nin kuzey ve güneyinde iki 

çalışma alanı seçilmiştir. Güneydeki çalışma alanı İzmir ili Güzelbahçe ilçesi sınırları 

içinde kuzeyde ise İzmir ili Karşıyaka ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Her iki 

alanda da kalın bir zemin profili yer almaktadır. 

 

İlk çalışma alanı olarak İzmir ili Güzelbahçe ilçesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Güzelbahçe çalışma alanında G-K uzanımlı olarak seçilen bir profil 

üzerinde uygulanan jeofizik yöntemlerin sonuçları değerlendirilmiş ve profil 

boyunca gözlenen fiziksel değişimler tartışılmıştır. Güzelbahçe çalışma alanında tek 

profil üzerinde mikrotremor, MASW ve mikrogravite yöntemleriyle zemin 

parametreleri elde edilmiş ve sonuçların birbirleriyle ve jeolojik birimlerle uyumu 

irdelenmiştir.  

 

İkinci çalışma alanı İzmir Körfezinin kuzeyinde yer alan Karşıyaka ilçesi sınırları 

içerisinde kalmaktadır. İlk çalışma alanına göre daha büyük yüzölçümü daha 

büyüktür. Çalışma alanında uygulanan jeofizik ölçüm sayısı ilk çalışma alanına göre 

daha fazladır ve ilk alandaki gibi profil çalışması yerine daha ayrıntılı bir alansal 

çalışma yapılmıştır. Çalışma alanında mikrotremor, MASW, SPAC ve mikrogravite 

yöntemleri uygulanarak elde edilen zemin parametrelerin alansal dağılımları 

incelenmiştir. Tüm yöntemlerden elde edilen sonuçlar çalışma alanları için tümleşik 

olarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

5.1 Güzelbahçe Çalışma Alanı 

 

5.1.1 Özet 

 

Depreme dayanıklı yapı tasarımında zeminin dinamik koşullardaki modelleri 

kullanılır. Dinamik zemin modellerini hazırlamak için gerekli olan parametreler, Vs 
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hız değerleri, yoğunluk, kalınlık, tabaka sayısı, sönüm, rijitlik ve ana kaya 

derinliğidir. Bu parametreler zemin transfer fonksiyonu, zemin taşıma gücü ve 

sıvılaşma incelemesinde kullanılır.  

 

Bu çalışma kapsamında sismik açıdan aktif bir bölgede yeralan İzmir-Güzelbahçe 

ve çevresi iki önemli fayın (İzmir Fayı ve Seferihisar Fayı) kesim noktasında 

bulunmaktadır (Şekil 5.1). Bu nedenle zemin dinamik parametreleri yatay ve düşey 

yönde değişkendir. Bu değişkenlik kayma dalgası hızlarını (Vs) etkiler. Yerleşim 

alanı alüvyon yelpazeleri bulunan bir alan üzerinde gelişmiştir. Bu nedenle, yoğun 

yerleşime sahip çalışma alanındaki zemin parametrelerinin tanımlanması için ve 

zemin-anakaya derinlik modelinin oluşturulması için mikrotremor yöntemi, MASW 

ve mikrogravite yöntemleri ortak olarak kullanılmıştır. 

 

5.1.2 Giriş 

 

Ülke nüfusunun %70 inin deprem tehlikesi altında olan ülkemizde, riskin bu kadar 

yüksek olması, deprem tehlikesiyle birlikte yaşarken depreme dayanıklı yapıların 

önemini ortaya koymaktadır. Depreme dayanıklı yapıların ön koşulu, zeminin olası 

bir depremde göstereceği davranışları önceden tahmin edebilmektir. Bunu 

gerçekleştirmek için, zemin parametrelerinin sağlıklı olarak saptanması gerekir. 
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Şekil 5.1 Güzelbahçe çalışma alanı lokasyon haritası, çalışılan profil kırmızı çerçeveli kare içindedir. 

 

Zemin parametrelerinin (makaslama modülü, elastisite modülü, sıkışmazlık 

modülü, doğal titreşim frekansı, sismik büyütme katsayısı, Poisson oranı vb.) hemen 

hemen tümü doğrudan makaslama dalga (Vs) hızı ile ilişkilidir. Bu nedenle, Vs’ in 

derinlikle değişiminin belirlenmesi önemlidir. Kayma dalgası hızı (Vs hızı) zeminin 

dinamik davranışları ile zemin büyütmesi ve zemin hakim periyodu değerlerinin 

belirlenmesinde kullanılmaktadır (Joyner ve Furnal (1984), Midorikawa (1987), 

Borcherd ve diğer., (1991)). Bu nedenle zemin parametrelerinin tayini için yapılan 

çalışmalarda sismik kırılma veya MASW yöntemi önemlidir (Şekil 5.2). 
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Şekil 5.2 Kayma dalgası hızının (VS) elde edildiği jeofizik yöntemler ve kayma dalgası hızıyla 

hesaplanan parametrelerin şematik gösterimi. 

 

Diğer bir yöntem olarak mikrotremor ölçümleri, zemin tiplerinin, tabaka sayısının, 

zemin hakim periyot değerleriyle zemin transfer fonksiyonunun belirlenmesinde 

kullanılmaktadır (Ansal, İyisan ve Özkan, 1997). Zemin transfer fonksiyonunu elde 

etmek için farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler, Kuvvetli Yer Hareketi İstasyon 

Verilerinin doğrudan kullanımı, Mikrotremor Nakamura Tek İstasyon Yöntemi 

(Nakamura, 1989, Chavez-Gaecia ve diğer., 1996, Ansal ve diğer. 2001, Güllü, 

2001), Mikrotremor Nakamura Referans İstasyon Yöntemi (Seo ve Samano, 1993), 

zemin dinamik analizleridir. Nakamura yöntemiyle bulunan hakim frekansların 

zemin kalınlığı ile ilişkisi vardır. Ana kaya derinliği arttıkça hakim frekans azalır.  

 

Mikrogravite yöntemi son yıllarda, özellikle yerleşim alanlarının sık olduğu 

yerlerde sığ yapıların araştırılmasında kullanılmaktadır (Issawy ve diğer. 2010). Bu 

yöntemin uygulamasından elde edilen gravite verileri, MASW ve mikrotremor 

ölçümlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilmektedir. Yöntemin 
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temeli, yoğunluk kontrastına dayandığından Vs hız farklarına dayalı hesaplanacak 

yoğunluk değerlerinden yararlanarak gerçeğe yakın gravite modellemeleri 

yapılabilir. Bu nedenle mikrogravite yöntemi zemin çalışmalarında Vs hız farklarına 

göre tanımlanan, ana kaya –zemin ara yüzey topoğrafyasının araştırılması ve zemin 

modellerinin oluşturulmasında MASW çalışmalarıyla birlikte kullanılmaktadır (Xu 

ve Butt,2006; Crice (2005); Koichi ve diğer.,2005).  

 

Bu çalışma kapsamında İzmir-Güzelbahçe’de (Batı Anadolu) deprem riski 

yaşayan yerleşim alanında bu yöntemler uygulanmıştır. Çalışma alanı ve yakın 

çevresindeki zemin yapıları , İzmir Körfezi’ne doğru, güneyden kuzeye doğru 

uzanan nehirlerin taşımış olduğu çökellerin dönemsel yığışımlarının etkisi altında 

kalmıştır (Sözbilir ve diğer., 2008). Delta kıyı çökellerinin dönemsel yığışımı içinde 

oluşan yelpaze yapıları (Şekil 5.3) jeolojik olarak aynı yapısal elemanlara sahip 

olmalarına karşın sismik (Vp ve Vs hızları) ve jeoteknik parametreler (elastisite, 

young, bulk modülleri, poisson oranı ve yoğunluk) yönünden farklı zemin özellikleri 

gösterdiği belirtilmiştir.  
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Şekil 5.3 Çalışma alanı ayrıntılı tektonik bileşenler ve Güzelbahçe’ye genel bakış (Çalışma alanı 

kırmızı dikdörten içine alınmıştır). (1) Holosen alüvyon düzlük ve kıyı çökelleri (2) Holosen alüvyon 

yelpazeler (3) Pleistosen alüvyon çökeller (4) Miyosen yaşlı volkanik sedimanter birimler (5) Üst 

Kretase paleosen yaşlı anakaya Bornava filişi veya karmaşığı. İzmir Fayı, Seferihisar fayı. 

 

Farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlarının ayrı ayrı bulguları irdelenmiş, daha 

sonra tüm sonuçlar birlikte değerlendirilerek çalışma alanına ait zemin özellikleri ile 

ilgili sentez yapılmıştır. 
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5.1.3 Jeoloji 

 

Tektonik olarak Seferihisar Fayı ile İzmir Fayı’nın kesiştiği yerde bulunan 

Güzelbahçe, Türkiye’nin batısında neotektonik dönemde açılma tektonik rejiminin 

egemen olduğu İzmir ili (Batı Anadolu) sınırları içindedir (Şekil 5.1).  

 

İzmir Körfezi’nin güney sınırı boyunca yüzlek veren ve Seferihisar yükseltisini 

kuzeyden sınırlayan İzmir Fayı (Emre ve Barka, 2000) D-B uzanımlıdır (Şekil 5.4). 

Uzunluğu 40 km olan bu fay, genelde Bornova filişini keser veya Kuvaterner yaşlı 

çökeller arasında dokanak oluşturur (Emre ve diğer., 2005).  

 

 

 

Şekil 5.4 Güzelbahçe bölgesinin Seferihisar ve İzmir fayları etkisiyle morfolojik durumu. 

 

İzmir Fayı ve çevresinde kıyı çizgisi boyunca yaklaşık K-KD doğrultulu uzanan 

alüvyon yelpazeleri vardır (Şekil 5.2, Şekil 5.3). Bu yelpaze yapıları İzmir 
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Körfezi’ne doğru delta kıyı çökellerine dönüşmektedir (Sözbilir ve diğer., 2008; 

Emre ve diğer., 2005). Bölge, jeolojik bulgulara göre Bornova Filişi olarak 

tanımlanan anakaya üzerine yerleşmiş, Miyosen, Pleistosen ve Holosen yaşlı zemin 

tabakalarından oluşmuştur (Uzel ve diğer., 2012). 

 

İzmir Fayı’nın yükselen bloğunda Üst Kretase–Paleosen yaşlı Bornova Karmaşığı 

ve Miyosen yaşlı volkano sedimanter birimler bulunur. Düşen bloğunda ise 

Kuvaterner yaşlı alüvyonel,  flüviyal ve denizel girdi çökelleri ile Bornova 

Karmaşığı’na ait kumtaşı-şeyller (Şekil 5.3) yüzlek vermektedir. 

 

5.1.4 Jeofizik Çalışmalar 

 

Jeofizik saha çalışmaları kapsamında anakaya ile zemin yüzeyi arasında kalan 

zemin tabakalarının modellenmesi ve zemin tabakasının dinamik özelliklerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında MASW, mikrogravite ve 

mikrotremor çalışmaları yapılmıştır (Şekil 5.6).  

 

5.1.4.1 Mikrotremor Çalışmaları 

 

Bu çalışmada, mikrotremor ölçümleri ile spektral büyütme, zemin hakim 

periyodu, ana kaya derinliği ve yerel zemin davranışı özellikleri araştırılmıştır. Bu 

amaçla çalışmada 3 bileşenli CMG-6TD hız kayıtçısı kullanılmıştır. Ölçümler 

mikrotremor tek istasyon yöntemiyle yapılmıştır. Zaman ortamında alınan kayıtlara 

örnek olarak T1 ölçüm noktasında alınan kayıt Şekil 5.5’te verilmiştir. 
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Şekil 5.5 T1 mikrotremor ölçüm noktasında alınan 3 bileşenli mikrotremor kaydı. En üstte düşey 

bileşen, ortada K-G yönlü bileşen ve en altta D-B yönlü bileşen.  

 

Örnekleme aralığı 150 m, kayıt süresi 15-30 dakika, örnekleme aralığı 100 Hz 

olan 1 profil (K-G) üzerinde 11 noktada ölçüm alınmıştır (Şekil 5.6). Ölçümler 

sırasında çevresel (rüzgar) ve trafik etkilerini azaltacak tedbirler alınmıştır. Ayrıca 

kayıtlar gece saatlerinde alınmıştır. 
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Şekil 5.6 Çalışma alanında araştırma noktalarının dağılımı. Kırmızı daireler mikrotremor ölçüm 

noktalarını, yeşil daireler gravite istasyonlarını ve kırmızı çizgiler MASW profillerini göstermektedir. 

 

Ölçümlerde ve veri değerlendirmede Sesame Projesi (SESAME, 2004) ölçütleri 

temel alınarak, elde edilen arazi verileri Geopsy (1997) programıyla 

değerlendirilmiştir. Sesame ölçütlerine göre, H/V oranları 0.1-20 Hz. frekans 

aralığında, 20-50 sn. zaman penceresi kullanılarak ve bozucu (uyumsuz) zaman 

pencereleri çıkarılarak hesaplanır. Amaç doğal gürültüleri stabil tutmak ve kentsel 

kaynaklarla (trafik, rüzgar) ilişkili geçici gürültüleri uzak tutmaktır. Bozucu etkiler 

kısa-dönem ortalama (KDO, kısa periyot zamanında sinyal genliğinin ortalama 

seviyesi, örnek 1 sn.) ve uzun-dönem ortalama (UDO, uzun periyot zamanında sinyal 

genliğinin ortalama seviyesi, örnek 30 sn.) arasındaki klasik karşılaştırma ile tespit 

edilir. H/V hesaplamasında KDO/UDO oranı 0.2 ve 2.5 arasında bir değerde tutulur. 

Bozucu etkilerin veriden uzaklaştırılmasından sonra en az 10 pencere içeren 

değerlendirme yapılmalıdır. Seçilen her pencerede, Fourier genlik spekturumu, bant 
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genişliği için 30 katsayısı kullanılarak Konno ve Omachi (1998) filtresiyle 

yumuşatma uygulanır. Final H/V oranı ve standart sapma eğrisi, tüm pencerelerin 

H/V oranları ortalanarak elde edilir. Elde edilen H/V spektral oran grafikleri Şekil 

5.7’de ve rakamsal değerler Tablo 5.1’ de verilmiştir.  

 

Tablo 5.1 H/V sonuçlarının rakamsal değerleri ( büyütme faktörü ve baskın frekans) ve 

değerlendirmede kullanılan pencere sayısı. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Büyütme 

Faktörü  
2.61 3.37 2.19 2.29 2.09 6.24 2.08 2.00 3.08 2.04 3.79 

f0 (Hz) 1.00 0.90 0.62 1.00 1.11 0.18 0.81 5.23 9.45 16.15 11.75 

Pencere Sayısı 11 11 13 15 15 10 12 10 15 28 20 
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Şekil 5.7 T1-T11 noktaları arası ortalama H/V spektral oran (düz çizgi) ve ±1 standart sapma (kesikli 

çizgi). Kırmızı renk oklar H/V spektral oran grafiklerindeki baskın frekansların seçildiği yerler. a)T1 

noktası H/V spektrumu b)T2 noktası H/V spektrumu c)T3 noktası H/V spektrumu d)T4 noktası H/V 

spektrumu e)T5 noktası H/V spektrumu f)T6 noktası H/V spektrumu g)T7 noktası H/V spektrumu 

h)T8 noktası H/V spektrumu i)T9 noktası H/V spektrumu j)T10 noktası H/V spektrumu k)T11 noktası 

H/V spektrumu.  
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5.1.4.2 MASW  Saha Çalışmaları 

 

MASW arazi çalışması Şekil 6’da MASW PRO1 (MP1) , MASW PRO2 (MP2), 

MASW PRO3 (MP3), MASW PRO4 (MP4) ile gösterilen 4 profilde 2B olarak 

uygulanmıştır. Profil MP1, MP3 ve MP4 için 5 m jeofon aralığı ve 24 adet jeofon 

kullanılmıştır. Profil MP2’de 1 m jeofon aralığı ve 48 jeofon kullanılmıştır. Profil 

boyları ve jeofon aralıkları arazi koşulları doğrultusunda mümkün olan en büyük 

açılımlar yapılmıştır. 

 

Veri setleri Geometrics Geode 24 Ch Sismik Alıcı, 24-48 adet 4,5 Hz P jeofonu  

ve 100 lb Hidrolik Çekiç enerji kaynağı kullanılarak oluşturulmuştur. Arazi çalışması 

sırasında 0.125 milisaniye örnekleme aralığı, 2 sn kayıt süresi, kullanılmıştır. MP1 

profilinde 3 atış yapılmıştır. İlk atış profil başından 5 m ofset uzaklığı ile, ikinci atış 

12. ve13. Jeofonlar arasında ve 3. atış son jeofondan 5 m ileridedir. MP2 profilinde 6 

atış yapılmıştır. Bu atışlardan 4 tanesi 2 m ofset ve 1 m örnekleme aralığı ile, bir 

tanesi 25. jeofonun olduğu yerde ve sonuncusu son jeofondan 1 m ileridedir. MP3 ve 

MP4 profillerinde 5 m örnekleme aralığı ve 2.5 m offset ile toplam 25 atış 

yapılmıştır.  

 

MASW verilerinin değerlendirilmesinde CMPCC (Common Mid-Point Cross 

Correlation) yöntemi kullanılmıştır (Hayashi ve Suzuki 2004). CMPCC analizi, 

CMPCC yığınlarını kullanarak çoklu atış verisinden direk olarak faz hızlarını elde 

etmeyi sağlayan gelişmiş bir MASW değerlendirme yöntemidir. Veriler katlamaları 

arttırıp daha stabil faz analizi elde edilmesine yönelik MP1,MP2 ve MP3 için 5m 

MP4 için 1m bölümler olacak şekilde bölümlendirilmiştir. Bu işlemden sonra 

MP1,MP3 ve MP4 profilleri için 23 adet MP2 için 47 adet yığın hazırlanmış ve her 

CMPCC yığını için dispersiyon eğrisi elde edilmiştir. Yüzey dalgalarının faz 

hızlarını hesaplamak için CMPCC yığınlarına çok kanallı analiz uygulanmıştır. 

İşlemler sırasında düşük kaliteli veriler elenmiş ve dispersiyon eğrilerine yumuşatma 

uygulanmıştır. Sonuç olarak lineer olmayan (nonlineer) en küçük kareler yöntemiyle 

2B S dalga hızı profilleri oluşturulmuştur. Dispersiyon eğrileri (seçilen her CMPCC 

yığını için) ve 2B Vs profilleri haritalanmıştır (Şekil 5.8, 5.9, 5.10, 5.11). 
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Şekil 5.8 MP1 MASW profilinden elde edilen dispersiyon eğrileri ve makaslama dalgası hızları. 

a)CMPCC yığınlarında işaretlenen dispersiyon eğrileri, her renk farklı bir CMP noktasını gösterir. b) 

CMPCC yüzey dalgası dispersiyon eğrileri ters çözümü sonucu elde edilen 2B makaslama dalgası 

hızları kesiti. 
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Şekil 5.9 MP2 MASW profilinden elde edilen dispersiyon eğrileri ve makaslama dalgası hızları. 

a)CMPCC yığınlarında işaretlenen dispersiyon eğrileri, her renk farklı bir CMP noktasını gösterir. b) 

CMPCC yüzey dalgası dispersiyon eğrileri ters çözümü sonucu elde edilen 2B makaslama dalgası 

hızları kesiti. 
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Şekil 5.10 MP3 MASW profilinden elde edilen dispersiyon eğrileri ve makaslama dalgası hızları. 

a)CMPCC yığınlarında işaretlenen dispersiyon eğrileri, her renk farklı bir CMP noktasını gösterir. b) 

CMPCC yüzey dalgası dispersiyon eğrileri ters çözümü sonucu elde edilen 2B makaslama dalgası 

hızları kesiti. 
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Şekil 5.11 MP4 MASW profilinden elde edilen dispersiyon eğrileri ve makaslama dalgası hızları. 

a)CMPCC yığınlarında işaretlenen dispersiyon eğrileri, her renk farklı bir CMP noktasını gösterir. b) 

CMPCC yüzey dalgası dispersiyon eğrileri ters çözümü sonucu elde edilen 2B makaslama dalgası 

hızları kesiti. 

 

5.1.4.3 Mikrogravite Saha Çalışmaları 

 

Mikrogravite ölçümleri Şekil 6’da gösterilen profil boyunca 50 m örnekleme 

aralığı ile Scintrex CG-5 Auto Grav Gravite cihazı ile yapılmıştır. Düzeltmeler için 

kullanılacak topoğrafik ölçüler için Leica 1200+ GNSS cihaz seti kullanılmıştır. Her 
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noktada minimum 60 saniye süreli 5 tekrarlı okumalı gravite ölçümleri yapılmıştır. 

Çalışma alanı yoğun yerleşim yeri olduğundan, endüstriyel trafik, mikrosismik ve 

rüzgar gürültüleri dikkate alınmıştır. Arazi verileri değerlendirilmiş ve Rejyonel 

Bouguer Gravite değerleri elde edilmiştir (Şekil 5.12). 

 

 

Şekil 5.12 Kuzeyden güneye doğru rejyonel Bouguer gravite anomali profili. 

 

Elde edilen Bouguer gravite anomalilerine birinci derece trend uygulaması 

yapılarak, olası anakaya, zemin ara yüzeyini K-G yönlü tanımlamaya çalışılmıştır 

(Şekil 5.13). 

 

 

Şekil 5.13 Kuzeyden güneye doğru rejyonel trend gravite anomali profili. 

 

Anakaya-zemin yüzeyi arasındaki zemin tabakalarının yoğunluk değişimlerini 

ayrıntılı incelemek amacıyla Rejyonel Bouguer gravite değerlerinden birinci derece 

trend verileri çıkartılmış ve Rezidüel Bouguer gravite anomali haritası elde edilmiştir 

(Şekil 5.14). 
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Şekil 5.14 Kuzeyden güneye doğru rezidüel Bouguer gravite anomali profili. 

 

5.1.5 Tartışma ve Sonuçlar 

 

Referans istasyonu yöntemi ve tek istasyon yöntemi, zemin transfer fonksiyonun 

tanımlanmasında kullanılmaktadır. Zemin transfer fonksiyonu depreme dayanıklı 

yapı tasarımında kullanılır ve çok önemlidir. Bu nedenle hesaplamaların yerinde 

ölçümlerle yapılması gerekmektedir. Zemin profili makaslama dalgası hızı Vs 

kullanılarak tanımlanmalıdır. Makaslama dalgası hızı Vs, sismik yansıma, sismik 

kırılma, MASW ve SPAC (Spatial Auto Correlation) gibi çeşitli jeofizik yöntemler 

kullanılarak elde edilebilir. 

 

Kubotera ve Otsuka (1970), Aso Caldera çalışma alanında yaptıkları çalışma ile 

periyotları 1-3 saniye arasında değişen mikrotremorların Love dalgası olduklarını ve 

yerin tabaka kalınlıkları ile etkili periyotlar arasında ilişki olduğunu gözlemişledir. 

Teves-Costa ve diğer., (1996) çalışmasında, Nakamura (1989) yöntemi ile bulunan 

baskın frekansların alüvyon kalınlıklarıyla uyumlu olduğu belirtilmiştir.  

 

Bu tez çalışmasında, çalışma alanındaki zemin yapısı, MASW, mikrotremor ve 

mikrogravite gibi jeofizik yöntemler ile Butler (1984), Nakamura (1989), Nakamura 

ve diğer. (1989), Nakamura (2000) ve Xu ve diğer., (2006), Kubotera ve M. Otsuka, 

(1970) ve Teves-Costa ve diğer., (1996) yaklaşımlarına göre oluşturulmuştur. 

 

H/V büyütme-frekans değişimlerine bakıldığında, büyütme değerleri K-G 

yönünde değişim göstermektedir (Şekil 5.7). Mühendislik anakayası (VS>700m/sn) 

derinliği azaldıkça baskın frekans değerleri artmaktadır. Sonuç olarak zemin 
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büyütme etkisi zemin kalınlığına göre değişim gösterir (Kubotera ve M. Otsuka, 

1970 ve Teves-Costa ve diğer., 1996).  

 

T1 ve T7 mikrotremor noktaları arasında baskın frekanslar 1 Hz civarındadır. 

Sadece T6 noktası çok düşük baskın frekans değeri vermektedir. Arazi gözlemlerine 

göre, T6 ölçüm noktası çevreyoluna ve yanyola çok yakındır ve ölçüm noktasının 

doğal zemini bu yolların inşaatı sırasında bozulmuş olabilir. Bu nedenle T6 

mikrotremor noktasının doğal frekansı hattaki genel trende uymamaktadır. T8 ve T11 

mikrotremor noktaları arasında baskın frekans değerleri 5Hz’den büyüktür. Jeoloji 

haritasına göre, T1 ve T7 mikrotremor noktaları arası 1 numaralı jeolojik birimde, T8 

ve T9 mikrotremor noktaları 3 numaralı jeolojik birimde ve T10 ve T11 mikrotremor 

noktaları ise 4 numaralı jeolojik birim üzerinde yer almaktadır. Jeolojik birimlerin 1 

numaradan 5 numaraya doğru sıkılıklarının artması ve aynı şekilde bu birimler 

üzerinde baskın frekans değerlerinin artmasından dolayı çalışma alanı boyunca 

jeoloji ile mikrotremor ölçümlerinin sonuçlarının uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. 

Soliman ve Fahey (1995) tarafından belirtildiği gibi tortul tabakaların sıkılıkları, hem 

mühendislik hem jeolojik zaman içinde, yaşları ile artma eğilimindedir. Çünkü 

zaman içinde üzerinde yer alan jeolojik yükün sıkıştırma etkisi nedeniyle boşluklar 

kapanmakta, zemin danelerinin sürtünmesi artmaktadır. Yer altı su düzeyinin 

üzerinde yer alıyorsa tabakalardaki boşluk suyu azalmaktadır. Tüm bu etkiler 

diyajenez (taşlaşma) öncesinde ayrık daneli yapı varken gerçekleşmektedir. 

Diyajenez sonrası (yani zemin halinden kayaya dönüşme evresi (tortul kayalarda)) 

zaten taşlaşma oluşmaktadır. 

 

Yatay H/V eğrileri için SESAME (SESAME, 2004) kullanım kitapçığına göre, 

yeraltı tabakaları tortullardan oluşuyorsa, eğrilerde keskin kontrast 

gözlemlenmeyebilir ve bu durum büyütme olmadığı anlamına gelmeyebilir. MP1 ve 

MP2 profilleri (Şekil 5.8 ve 5.9)  analiz edildiğinde 2 boyutlu Vs modellerinde 

keskin kontrast görülmemektedir, bu nedenle T1 ve T7 mikrotremor noktaları 

arasındaki 2 civarındaki düşük büyütme değerleri, noktaların MP1 ve MP2 

profillerine yakın olması ve bu profillerde Vs hız kontrastı görülmemesi ile 

açıklanabilir. Ek olarak yatay H/V eğrileri için SESAME (SESAME, 2004) kullanım 
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kitapçığına göre, kaya alanlarda yatay eğri elde edilmesi bozuşmamış ya da az 

bozuşmuş kaya anlamına gelir. Bu açıklama çalışma alanındaki MP4 MASW 

profiline yakın olan T10 mikrotremor noktası ile uyumludur. MP4 profilindeki Vs 

hız değerleri (Şekil 5.11) ayrışmamış kaya anlamına gelmektedir. SESAME 

(SESAME, 2004) incelendiğinde, düşük genlikli pikler veren H/V eğrileri 

incelenirken en güvenli yaklaşım nicel yorumlar yapmaktan çekinmektir. SESAME 

önerileri H/V pik genlik sınır değerini 2 ve üstü kabul etse de, diğer çalışmalar bu 

konuda daha esnektir. Bard (1998) H/V eğrisinde belirgin olamayan bir tümseği 

belirgin bir çukurun takip etmesi durumunda; baskın frekansın belirlenmesinde bu 

eğrinin kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Rodriguez ve Midorikawa 

(2002) H/V yaklaşımlarına sadece küçük spektral oran ölçütüne göre güvenmemenin 

yetersiz olacağını tartışmışlardır. 

 

T8 mikrotremor verisi ve bazı diğer verilerin H/V eğrilerinde 1 Hz altında yüksek 

standart sapma değerleri gözlenmiştir (Şekil 5.7). Bu şekilde belirgin eğilimi olan 

eğrilerde yüksek standart sapma görülmesi kayıt sırasındaki güçlü rüzgar etkisinden 

kaynaklanabilir (Mucciarelli ve diğer., 2005; Chatelain ve diğer., 2008). 

 

Yeraltı tabakaları kırıntılı tortullardan oluşuyorsa, eğrilerde keskin kontrast 

gözlemlenmeyebilir ve bu durum büyütme olmadığı anlamına gelmeyebilir. 

Güzelbahçe çalışma alanında MP1 ve MP2 profilleri analiz edildiğinde 2 boyutlu Vs 

modellerinde keskin kontrast görülmemektedir. Bu nedenle, T1 ve T7 mikrotremor 

noktaları arasındaki 2 civarındaki düşük büyütme değerleri, noktaların MP1 ve MP2 

profillerine yakın olması ve bu profillerde Vs hız kontrastının görülmemesiyle 

açıklanabilir. Ayrıca kaya alanlarda yatay eğri elde edilmesi ayrışmamış ya da az 

ayrışmış kaya anlamına gelir. Güzelbahçe çalışma alanı, değerlendirme sonuçları 

incelendiğinde, elde edilen spektrumlar bunu desteklemektedir. 

 

ModelHVSR (Matlab tabanlı) programı (Herak, 2008), deneysel transfer 

fonksiyonu (Raptakis ve Makra 2010) ile Vs profillerinden ve mikrotremor 

verisinden hesaplanan 1B transfer fonksiyonlarını karşılaştırmak için kullanılmıştır. 

Mikrotremor verisinden elde edilen gözlenen HVSR ile yüzey dalgalarından elde 
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edilen hesaplanan HVSR bu program ile karşılaştırılmıştır. Mikrotremor yöntemiyle 

elde edilen HVSR verisi, Vs ile Vp (ampirik bağıntılar ile Vs hızından hesaplanan) 

hızları ve MASW yönteminden hesaplanan derinlik değerleri programa girdi olarak 

verilmiştir. Program ile MASW yönteminden verilen değerler ile HVSR spektrumu 

hesaplandı ve mikrotremor ve MASW yöntemleri için HVSR-frekans grafiği 

çizilmiştir (Şekil 5.15). MASW profili MP4 ve mikrotremor noktası T11 bu 

çalışmada kullanılabilecek en yakın ve uygun verilerdir. Programa girilecek değerler 

(Vs, Vp, derinlik), MASW profilinde mikrotremor verisinin denk geldiği noktadan 

alınmıştır. Mikrotremor ve MASW verileri kullanılarak ulaşılan baskın frekans 

değerlerinde iyi bir uyum elde edilmiştir. Mikrotremor noktası (T11) ve MASW 

profili (MP4) değerlendirmelerinin her ikisinde de, HVSR değeri 3 ile 3,5 arasında 

ve baskın frekans değeri 10 Hz civarındadır (Şekil 5.15). 

 

 

Şekil 5.15 HVSR karşılaştırılması. Kırmızı çizgi T11 mikrotremor noktasında gözlenen HVSR, yeşil 

çizgi MP4 MASW noktasında hesaplanan HVSR. 
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 Zemin Vs Hızı-Derinlik modeli oluşturulmasında MASW yöntemi kullanılmıştır. 

Elde edilen Vs-uzaklık hız değişimlerine göre, zemin Vs hız değerleri kendi içinde 

yanal ve düşey yönlü ani değişimler göstermektedir. Bu değişimler K–G profili 

boyunca 4 ayrı hız aralığında sınıflandırılmıştır (Şekil 5.16). Bu sınıflama içinde I 

numaralı birim MASW kesitinde 0-350 m/sn hız aralığında II numaralı birim, 351-

550 m/sn hız aralığında, III numaralı birim 551-950 m/sn hız aralığında ve VI 

numaralı birim 951-1150 m/sn hız aralığında tanımlanmıştır. 

 

 

Şekil 5.16 Topografik olarak kuzeyden güneye MASW sonuçları ile rezidüel bouguer gravite anomali 

profili. 
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Denize çok yakın olan MASW PRO-1 ve MASW PRO-2 kesitlerinde, I numaralı 

birimin kalınlığı yaklaşık 80 m kadardır (Şekil 5.8, 5.9, 5.16). MASW PRO-3 

kesitinde I numaralı birimin sürekliliği MASW PRO-4 (Şekil 5.11) kesitindeki gibi, 

ek olarak MASW PRO-4 kesitinde, hızı 951-1150 m/sec (Şekil 5.16) aralığına ulaşan 

IV numaralı birimin altında gözlenen II ve III numaralı birimlerin sona ermektedir. 

 

MP4 MASW profili ve gravite profilindeki G11-G-12-G13-G14 istasyonları aynı 

hat üzerindedir. Şekil 5.16’da, MP4 MASW modelindeki II,III, ve IV nolu 

birimlerdeki hız değişimleri ve mikrogravite profilindeki G11 ile G14 istasyonları 

arasındaki Bouguer anomalisi genlik değişimleri benzerlik göstermektedir. 

Olasılıkla, zemin yapısını açıklayan mikrogravite anomalisi II,III ve IV nolu birimler 

arasındaki arayüzeylerin kontrolu altındadır.  Bu ara yüzeyler; taban kayası olan fliş 

ile üzerinde yer alan Neojen tortul kayalar arasındaki ve/veya İzmir Fayı’na paralel 

gelişmiş eğim atımlı normal faylardır. 

 

MP3 profilinde I ve IV no’lu birimler kesilememiştir. Bu durum bize, bu 

birimlerin daha derin seviyelerde güneyden kuzeye I no’lu birimin altında uzandığını 

işaret eder. MP4 profili sonuçlarına göre, G9 istasyonundaki Bouguer Anomalisi 

genlik artışını sağlayan birimler olasılıkla I ve II nolu birimlerden ziyade daha 

derinlerde yeralan III ve IV no’lu birimlerdir. Bu sonuçlar kuzeyden güneye doğru 

mühendislik anakayasının derinliğinin azaldığını göstermektedir. K-G yönünde 

Bouguer Anomalisi değerlerinde ulaşılan artışlar (Şekil 5.14) jeolojik veri (Sözbilir 

ve diğer., 2008, Emre ve diğer., 2005) ile tutarlıdır. Bu tutarlılık kuzeyden güneye 

doğru mühendislik anakayası derinliğinin azaldığını desteklemektedir.  

 

Bouguer gravite değerlerine uygulanan 1. derece trend analizi sonucunda elde 

edilen değişimlerin (Şekil 5.14), K-G yönlü alüvyon yelpazesi ve delta kıyı çökelleri 

arasındaki geçişlerle ilişkili olduğu veya taban kayasındaki ana faya bağlı olarak 

gelişmiş tali faylarla ilgili olduğu söylenebilir.  Bu da zeminin kendi içerisinde 

değişen sıkılık ve malzeme tipleri içerdiğini göstermektedir. Düşen bloklarda 

örselenmeyle düşük sıkılıklarda zemin seviyeleri vardır. Zemin yapısında gözlenen 

bu değişiklikler H/V baskın frekans değerleri haritasında izlenmektedir (Şekil 5.7).  
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Güneyden kuzeye ilerledikçe zemin kalınlığı artmakta baskın mikrotremor frekans 

değeri azalmaktadır (Şekil 5.7). Bu değişimler Bouguer anomali değerlerinde ise 

yeraltındaki yoğunluk farkından kaynaklanan göreceli anomali değişimleri ile izlenir 

(Şekil 5.14). Butler (1984) tarafından yapılan benzer bir çalışmada, rezidüel 

anomalisinin yanal yönde değişen sığ yapılar tarafından etkilendiğini vurgulamıştır. 

Bu sonuç çalışma alanındaki rezidüel Bouguer gravite anomalisinin, yanal yönde 

değişim gösteren sığ yapılar tarafından etkilenmiş olduğunu desteklemektedir. 

 

Jeolojik verilere göre, Holosen yaşlı alüvyonel düzlükler ile Pleistosen yaşlı 

karasal alüvyonel birimler (Şekil 5.3) arası geçiş Şekil 14’te mikrogravitenin 8 ve 9. 

istasyonları arasında izlenmektedir. Ayrıca yine Sözbilir ve diğer., (2008) tarafından 

tanımlanan Pleistosen yaşlı birimden Miyosen yaşlı volkanik sedimanter birime 

geçişleri 12. gravite istasyonundan itibaren gravite anomali değerlerinden genlik 

artışı olarak izlenmektedir (Şekil 5.3, 5.6, 5.14).  

 

Üç yöntem birlikte değerlendirildiğinde alanın yanal yönde ani yapı değişimlerine 

sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu değişimlere bağlı olarak, olası bir depremdeki 

zemin davranışı için yapılacak dinamik analiz çalışmaları için bu durumun göz önüne 

alınması gerekmektedir. 

 

Tüm bu bilgiler ışığında mikrotremor, MASW ve mikrogravite yöntemlerinin 

sonuçları birbirlerini desteklemiştir. Çalışma alanı genelinde zemin kuzeyden güneye 

doğru Vs değerlerinde, mühendislik anakayası derinliğinde ve geoteknik 

parametrelerde ani değişimler içermektedir. Bu değişimlere bağlı olarak, olası bir 

depremde zemin davranışı da homojen özellikte olmayacaktır.  Zemin dinamik analiz 

çalışmaları yapılırken bu durumun göz önüne alınması gerekir. 
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5.2 Karşıyaka Çalışma Alanı 

 

5.2.1 Özet 

 

Bu çalışma kapsamında KFZ (Karşıyaka Fay Zonu) tarafından kesilen İzmir-

Karşıyaka ilçesi’nde çalışma alanı olarak seçilmiştir (Şekil 5.17). KFZ 20 km 

uzunluğunda ve 05-2.5 km genişliğinde normal faylanma gösterir (Uzel ve diğer., 

2010). Yerleşim alanında Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ve Yamanlar Volkanitlerine ait 

kayalar yer almaktadır.  

 

Bu nedenle, bina yığunluğunun olduğu yerleşim alanındaki makaslama dalgası 

hızlarının değişimlerinin tanımlanması için mikrotremor tek nokta ve dizilim 

ölçümleri ile MASW ve mikrogravite yöntemleri ortak olarak kullanılmıştır.  Dört 

yöntem birlikte değerlendirildiğinde çalışma alanının K-G yönünde ani yapı 

değişimlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. KFZ’nin varlığıyla çalışma alanı 

kuzey ve güneyde jeofizik parametreler olarak 2 farklı bölüme ayrılmıştır. Bu 

değişimlere bağlı olarak, olası bir depremdeki zemin davranışı belirlemek için 

yapılacak dinamik analiz çalışmalarında bu durumun göz önüne alınması 

gerekmektedir. 

 

5.2.2 Giriş 

 

Deprem anında zemin davranışını ve daha sonra zemin üzerindeki yapıların 

deprem yüklerine karşı tepkisinin önemini ortaya koymaktadır. Yapının depreme 

dayanıklı olabilmesi için en önemli ön koşul zeminin dinamik yükler altında 

davranışının en sağlıklı şekilde ortaya konmasıdır. Bu koşulun sağlanması da zemin 

parametrelerinin jeofizik yöntemlerle iyi analiz edilmesi gerekliliğini ortaya koyar.  

 

Vs makaslama dalgası hızı, dinamik zemin parametreleri (zemin hakim titreşim 

frekansı, elastisite modülü, makaslama modülü, sıkışmazlık modülü, zemin 

büyütmesi) ile doğrudan ilişki içerisindedir. Vs hızının yanal ve düşey yönde doğru 

olarak belirlenmesi bu nedenle büyük önem taşır. Vs hızının en doğru şekilde 
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belirlenmesi için MASW ve sismik kırılma yöntemleri en çok kullanılan 

yöntemlerdir. Vs hızı kullanılarak, zeminin dinamik davranışları ile zemin büyütmesi 

ve zemin hakim frekans değerleri hesaplanmaktadır.  

 

Mikrotremor ölçümleri de zemin dinamik parametrelerinin belirlenmesinde 

kullanılan jeofizik yöntemlerden birisidir. Zemin hakim titreşim frekansı, büyütme 

faktörü, zemin tipleri, zemin transfer fonksiyonu ve zemin tabaka kalınlıklarını tespit 

etmek için uygulanan bir yöntemdir. Zemin transfer fonksiyonu, Mikrotremor 

Nakamura Tek İstasyon Yöntemi (Nakamura, 1989, Chavez-Garcia ve diğer., 1996, 

Güllü., 2001, Akgün ve diğer., 2013), Kuvvetli Yer Hareketi (KYH) verilerinin 

doğrudan okunması, mikrotremor referans istasyon yöntemi (Seo ve Samano, 1993) 

ve zemin dinamik analizleridir.  Anakaya derinliği arttıkça, zemin kalınlığının da 

artmasıyla Nakamura yöntemi ile bulunan zemin hakim frekans değerlerinde azalma 

görülür. 

 

Yerleşimin ve nüfusun yoğun olduğu alanlarda yeralan sığ yapıların araştırılması 

amacıyla Mikrogravite yöntemi yoğun olarak uygulanmaktadır. Yöntem diğer 

jeofizik yöntemler (MASW, mikrogravite, SPAC vb.) ile ortak kullanılarak 

modelleme çalışmalarını zenginleştirme amacıyla kullanılmaktadır. Yöntemin temeli 

birimlerin yoğunluk kontrastına dayandığından ve Vs hızlarından ampirik olarak 

yoğunluk yaklaşımı yapılabildiğinden MASW ve SPAC gibi Vs hızlarının elde 

edilmesinde kullanılan yöntemlerle ortak kullanılarak kaya-zemin arayüzey 

topografyasının elde edilmesinde ve zemin modellerinin araştırılması çalışmalarında 

uygulanmaktadır (Xu ve Butt, 2006, Crice, 2005, Koichi ve diğer., 2005). 
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Şekil 5.17 Çalışma alanı lokasyon haritası, kırmızı artılar mikrotremor noktaları, mavi artılar MASW 

profilleri orta noktaları, yeşil artılar çalışma alanındaki KYH istasyonları. 

 

Bu çalışma kapsamında İzmir-Karşıyaka’da (Şekil 5.17) MASW, mikrotremor, 

SPAC ve mikrogravite yöntemleri çalışma alanını dinamik zemin parametreleri ve 

diğer bazı yapısal özelliklerinin (tabaka kalınlığı, anakaya derinliği vb.) 

tanımlanması amacıyla uygulanmıştır. Çalışma kapsamında uygulanan jeofizik 

yöntemlerin sonuçları alansal dağılım haritaları ile gösterilmiştir. 

 

5.2.3 Jeoloji 

 

Karşıyaka yöresinde temeli Bornova Karmaşığı’na ait tortul kayalar oluşturur. Bu 

temel üzerine Neojen Gölsel Tortullar uyumsuz olarak gelir. Yamanlar Volkanitleri 

ise tümk bu birimlerin üzerine ayrımlı kaya uyumsuzluğuyla gelir. Alüvyon/yamaç 

molozları tüm birimleri uyumsuz olarak örter (Şekil 5.18). 

 

Karşıyaka çalışma alanı Karşıyaka Fayı tarafından kuzey ve güneyde 2 parçaya 

bölünür. Karşıyaka Fayı İzmir İç Körfezi’nin kuzey sınırını oluşturur (Şekil 5.18). 

Fay Bayraklı’dan Karşıyaka’ya kadar olan bölümde, önceki çalışmalarda Yamanlar 

volkanitleri (Akdeniz ve diğer., 1986) olarak bilinen Altıntepe volkanitleri, Sancaklı 

volkanitleri ve Dumanlıdağ  grubu’ndan oluşan (Dönmez ve diğer., 1998) Miyosen 
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yaşlı volkanik birimler ile Holosen çökellerini keser. Bayraklı-Karşıyaka arasında 

yaklaşık D-B yönünde uzanan fay, Karşıyaka-Bostanlı arasında KB-GD uzanımlıdır. 

Fayın yükselen bloğundaki Miyosen yaşlı volkanik birimler ve Bornova 

Karmaşığı’na ait birimler KD ve KB uzanımlı doğrultu atım bileşenli faylarla 

kesilmiştir. Karşıyaka Fayı’nın düşen bloğunun büyük bir kesimi İzmir Körfezi’nin 

suları altında kalmıştır (Sözbilir ve diğer., 2008). 

 

Bornova Karmaşığı, çalışma alanının temel kayasını oluşturmaktadır. 

Karmaşığı’nın matriksini oluşturan kumtaşı-şeyl ardalanması, sarımsı kahverengi, 

grimsi kahverengi renk tonlarına sahip, düşük-orta dayanımlı, orta ve ince katmanlı 

ve bol çatlaklı kaya özelliğine sahiptir. Olistolit konumlu Kireçtaşları ise açık ve 

koyu gri, orta-yüksek dayanımlı, bol çatlaklı, orta-kalın katmanlı ve yer yer masiftir. 

Bornova Karmaşığı çökeliminin hemen sonrasında gelişen tektonizmanın etkisiyle 

şiddetli deforme olmuş ve ilksel yapısını kaybetmiştir (Erdoğan, 1990).   

 

Çalışma alanının kuzey kesimlerinde ise Yamanlar Volkanitleri yüzlek verirler ve 

andezitik-dasitik masif lav, tüf, otobreşik andezit ve aglomeralarla temsil edilirler. 

Volkanitler, bölgede bulunan Neojen çökellerini uyumsuz olarak üstlemektedir. 

 

İnceleme alanını çevreleyen ana dereler ve ana derelere dik konumda yeralan 

küçük dereler boyunca yamaç molozlarını görmek mümkündür. Yamaç molozları, 

arazi genelinde, temel kayalardan türeme blok ve çakıllar içeren kumlu siltli ve killi 

zemin özelliği sunmaktadır. 
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Şekil 5.18 İzmir Körfezi kuzey kenarının ayrıntılı jeoloji haritası (Sözbilir ve diğer., 2008). 
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5.2.4 Jeofizik Çalışmalar 

 

5.2.4.1 Mikrotremor Çalışmaları 

 

Bu çalışmada, mikrotremor ölçümleri ile spektral büyütme, zemin hakim titreşim 

frekansı ve periyodu, ana kaya derinliği ve yerel zemin davranışı özellikleri 

araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmada 3 bileşenli CMG-6TD hız kayıtçısı 

kullanılmıştır. Ölçümler Nakamura tek nokta tekniği ile yapılmıştır. Kayıt süresi 

yaklaşık 30 dakika, örnekleme aralığı 100 Hz çalışma alanında toplam 112 noktada 

ölçümler alınmıştır (Şekil 5.17). Ölçümler sırasında çevresel (rüzgar) ve trafik 

etkilerini azaltacak tedbirlere özen gösterilmiştir. Ayrıca kayıtlar çoğunlukla gece 

saatlerinde alınmıştır. Tek istasyon yöntemiyle alınan 7 numaralı mikrotremor 

noktasındaki kayıt örnek olarak Şekil 5.19’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.19 7 numaralı mikrotremor ölçüm noktasında alınan 3 bileşenli mikrotremor kaydı. En üstte 

düşey bileşen, ortada K-G yönlü bileşen ve en altta D-B yönlü bileşen.  

 

Karşıyaka çalışma alanında mikrotremor nokta ölçümlerinden elde edilen frekans 

dağılım haritası (Şekil 5.20) 0,11-9 Hz arasında dağılım gösteren frekans değerleri 

içermektedir. Çalışma alanının kuzeyinde yer alan 2 noktada 13 Hz gibi yüksek 

frekans değerleri elde edilmesine rağmen çalışma alanında hakim olan en yüksek 
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frekans değeri 9 Hz civarında elde edilmiştir. Çalışma alanında İzmir Körfezi’ne 

yakın olan (sahil kesiminde) kısımlarda düşük hakim frekans değerleri gözlenirken 

kuzeye doğru (Çiğli Fayı’na doğru) ilerledikçe hakim frekans değerleri artmaktadır. 

 

 

Şekil 5.20 Karşıyaka çalışma alanı zemin hakim titreşim frekansı dağılım haritası. 

 

Mikrotremor nokta ölçümlerinden elde edilen periyot dağılım haritası Karşıyaka 

çalışma alanı için Şekil 5.21‘da verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda 

elde edilen spektrumlardan okunan baskın periyot değerleri çalışma alanı için 0,1-5,5 

saniye değerleri arasında okunmuştur. Çalışma alanında Yamanlar Volkanitleri 

üzerinde yer alan kuzey noktalarında düşük baskın periyot değerleri gözlenirken 

güneye deniz kenarına doğru inildikçe daha uzun zamanlı baskın periyot değerleri 

gözlemlenmektedir.  
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Şekil 5.21 Karşıyaka çalışma alanı zemin hakim titreşim periyodu dağılım haritası. 

 

Karşıyaka çalışma alanında kurulu olan KYH istasyonlarını kesecek şekilde ve 

yaklaşık kuzey-güney yönlü 3 profil üzerinden kesit alınmıştır (Şekil 5.22). Kesitler 

kuzeyde YMN istasyonundan başlayıp güneyde kalan istasyonları (BOS, KSK, 

MVS) kesip veri olan son noktaya kadar devam etmektedir. Bu profiller YMN-MVS 

istasyonları doğrultusunda A-A’, YMN-BOS istasyonları doğrultusunda B-B’ kesiti 

ve YMN-KSK istasyonları doğrultusunda C-C’ kesitleridir. 
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Şekil 5.22 Çalışma alanı zemin hakim titreşim frekansı dağılım haritası üzerinden alınan A-A’(siyah 

çizgi), B-B’(kırmızı çizgi) ve C-C’(sarı çizgi) kesitleri. 

 

YMN noktasındaki KYH istasyonunun bulunduğu ölçüm noktasında yüzeydeki 

traşlamadan dolayı zeminin deforme olmasına bağlşı olarak düşük frekans değeri 

gözlenmekte, bunun dışında ilk 2250 km için zemin hakim titreşim frekans değerleri 

kuzeyden güneye doğru düşüş (8 Hz’den 2 Hz’e) eğilimi içindedir (Şekil 5.23). 3 

kesit için de 2500 m’lerde 2 Hz civarında baskın frekans değeri görülmekte ve kesit 

sonuna kadar (deniz kıyısına doğru) 1 Hz altındaki değerlere doğru düşüş eğilimi 

içindedir. 
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Şekil 5.23 Çalışma alanı zemin hakim titreşim frekansı dağılım haritası üzerinden alınan A-A’(siyah 

eğri), B-B’(kırmızı eğri) ve C-C’(sarı eğri) kesitlerinde kuzeyden güneye frekans değişimleri. 

 

Çalışma alanında bulunan KYH istasyonlarını birleştirecek şekilde 3 profil 

üzerinde zemin hakim titreşim periyodu dağılım haritası üzerinden kesitler alınmıştır 

(Şekil 5.24). A-A’ kesiti YMN-MVS KYH istasyonlarını, B-B’ kesiti YMN-BOS 

KYH istasyonlarını, C-C’ kesiti ise YMN-KSK KYH istasyonlarını birleştiren ve 

denize yakın son noktaya kadar uzanan kesitlerdir. 

 



118 

 

 

Şekil 5.24 Çalışma alanı zemin hakim titreşim periyodu dağılım haritası üzerinden alınan A-A’(siyah 

çizgi), B-B’(kırmızı çizgi) ve C-C’(sarı çizgi) kesitleri. 

 

Zemin hakim titreşim periyotları üzerinden alınan kesitlere bakıldığında, 

kuzeyden güneye doğru hakim frekans değerlerinin arttığı görülmektedir. Kesitlerde 

2000 m civarı bir artış gözlenmekte ve sonra 1 sn. periyotlarına düşmektedir. Kesitler 

üzerinde 3000 m mesafeden sonra yine zemin hakim titreşim periyotlarında artış 

eğilimi görülmektedir (Şekil 5.25). Kesitlere bakıldığında deniz kıyısına 

yaklaşıldıkça zemin hakim titreşim periyotlarında artış görülmektedir (Şekil 5.25). 
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Şekil 5.25 Çalışma alanı zemin hakim titreşim periyodu dağılım haritası üzerinden alınan A-A’(siyah 

eğri), B-B’(kırmızı eğri) ve C-C’(sarı eğri) kesitlerinde kuzeyden güneye periyot değişimleri. 

 

Mikrotremor tek nokta ölçümleriyle elde edilen spektrumlarda düşey eksen 

büyütme faktörü değerlerini göstermektedir. Çalışma alanı olan Karşıyaka ilçesinde 

elde edilen büyütme faktörü-frekans spektrumlarındaki maksimum büyütmeler 

haritalanmıştır (Şekil 5.26). 
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Şekil 5.26 Çalışma alanı Büyütme Faktörü (A) değişimi dağılım haritası. 

 

Hassasiyet İndeksi (Kg) değeri zeminin zayıf noktalarını tespit etmede kullanışlı 

olması nedeniyle, ölçülen noktalardaki “deformasyona uğrama kolaylığını” 

göstermesi açısından indeks olarak dikkate alınabilir (Nakamura, 1997). Hassasiyet 

indeksi (Kg) değerleri haritası ile çalışılan alanın deprem sonrasında en büyük zarara 

uğraması muhtemel bölgelerin tespitinde önemli bir parametredir, Kg değeri artışı 

zemin dayanımının azaldığı yani zayıf zeminlerin olduğunu işaret eder. Nakamura 

(1997) çalışmasında Kg değerlerinin yüksek hesaplandığı zeminler depremden sonra 

incelendiğinde; “en fazla hasar alan bölgeler” olduğundan bahsetmiştir. Karşıyaka 

çalışma sahasında hesaplanan Kg değerleri, en yüksek seviyelere kıyı şeridi 

yakınında rastlanmaktadır (Şekil 5.27). 
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Şekil 5.27 Karşıyaka çalışma alanı Hassasiyet indeksi (Kg) dağılım haritası. 

 

Tuğsal (2007), yaptığı çalışmada deprem toplumu için ivme, hız ve 

yerdeğiştirmeye duyarlı spektral bölgeleri içeren üç parçalı elastik karşıtlık 

spektrumunu vermiştir. Buradan ivmeye ve hıza duyarlı bölgelerin birbirinden 

Tc=0.445 saniyede ayrıldığı görülmektedir. Benzer değer hıza ve yerdeğiştirmeye 

duyarlı bölgeler için Td=1.441 s olmaktadır. Çalışma alanı için ivme, hız ve yer 

değiştirmeye duyarlı bölgeleri periyoda duyarlı olarak Şekil 5.28’te verilmiştir. 
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Şekil 5.28 İvmeye (T<0.445), hıza (0.445<T<1.441) ve yerdeğiştimeye (T>1.441) duyarlı periyot 

bölgeleri. 

 

5.2.4.2 MASW Çalışmaları 

 

MASW arazi çalışması Şekil 5.17 (yerbulduru) ’da görülen 43 profil üzerinde 

yapılmıştır. Jeofon aralıkları 1,2.5, ve 5 m olmak üzere profillerde değişmektedir. 

Jeofon sayısı 24-48 jeofon olarak çalışma alanlarındaki şartlara göre değişmektedir.  

 

Veri setleri Geometrics Geode 24 Ch sismik alıcı, 24-48 adet 4,5 Hz P jeofonu  ve 

100 lb Hidrolik Çekiç enerji kaynağı kullanılarak oluşturulmuştur. Arazi çalışması 

sırasında 0.125 ms örnekleme aralığı, 2 sn. kayıt süresi, kullanılmıştır. Veri 

değerlendirmeleri Seisimager programı ile yapılmıştır. 

 

MASW verilerinin değerlendirilmesinde CMPCC (Common Mid-Point Cross 

Correlation) yöntemi kullanılmıştır (Hayashi ve Suzuki, 2004). CMPCC analizi, 

CMPCC yığınlarını kullanarak çoklu atış verisinden direk olarak faz hızlarını elde 

etmeyi sağlayan gelişmiş bir MASW değerlendirme yöntemidir. Veriler katlamaları 

arttırıp daha stabil faz analizi elde edilmesi için her profil için jeofon aralığı kadar 



123 

 

bölümler olacak şekilde bölümlendirilmiştir. Bu işlemden sonra 24 jeofon ile yapılan 

ölçümler için 23 adet 48 jeofon profiller için 47 adet yığın hazırlanmış ve her 

CMPCC yığını için dispersiyon eğrisi elde edilmiştir. Yüzey dalgalarının faz 

hızlarını hesaplamak için CMPCC yığınlarına çok kanallı analiz uygulanmıştır. 

İşlemler sırasında düşük kaliteli veriler elenmiş ve dispersiyon eğrilerine yumuşatma 

uygulanmıştır. Sonuç olarak lineer olmayan (nonlineer) en küçük kareler yöntemiyle 

2B S dalgası hızı profilleri oluşturulmuştur. Her profil için elde edilen Vs30 hızları 

kullanılarak çalışma alanına ait Vs30 hız dağılım haritası oluşturulmuştur (Şekil 

5.29). 

 

Çalışma alanında 43 profilde elde edilen 30 m için makaslama dalgası hızları 

kullanılarak ampirik bağıntılar ile zemin hakim titreşim frekansı ve periyodu dağılım 

haritası (Şekil 5.30, 5.31), zemin büyütmesi dağım haritası (Şekil 5.32), yoğunluk 

dağılım haritası (Şekil 5.33) ve makaslama modülü Gmax dağılım haritaları (Şekil 

5.34) hazırlanmıştır. 

 

Vs hızları dağılım haritasına bakıldığında (Şekil5.29) çalışma alanının güney ve 

kuzey tarafından belirgin hız farkları görülmektedir. Kuzeyden güneye doğru hızlar 

azalmakta ve en güneyde deniz kenarlarına yaklaşıldıkça Vs30 hızlarının 150 m/sn 

civarına düştüğü görülmektedir. Kuzeye doğru gidildikçe kademeli olarak hızlar 

artmakta ve 900 m/sn civarında çalışma alanı için en yüksek hız değerlerine 

ulaşılmaktadır. 
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Şekil 5.29 Çalışma alanı MASW Vs30 hızları dağılım haritası. 

 

 

Şekil 5.30 Çalışma alanı MASW Zemin zakim titreşim periyotu dağılım haritası. 
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Zemin hakim titreşim periyodu haritası çalışma alanının dinamik koşullar altında 

zeminin hangi periyotlarda salınım göstereceği hakkında önceden bilgi edinmede 

önem taşımaktadır. Zeminin titreşim periyodu ile binanın periyodunun yakın 

olmasının rezonans olayına neden olacağı ve depremlerden daha yıkıcı sonuçlarla 

etkileneceği düşünüldüğünde bu haritaların şehir planlaması açısından önemi ortaya 

çıkmaktadır. Karşıyaka çalışma alanında zemin hakim titreşim periyotları güneyde 

daha uzun, kuzeye doğru çıkıldıkça daha kısa periyotlu olarak elde edilmiştir (Şekil 

5.30). Çalışma alanının güneyinde 1 sn. değerlerine ulaşan periyotlar kuzeyde 0,15 

sn. değerlerine kadar düşmektedir. Yapı yüksekliğinin artması ile bina periyodunun 

artması esası düşünüldüğünde çalışma alanında yapılaşma planlanırken güneyde 

yüksek, kuzeyde ise düşük periyotlu binaların zemin ile rezonansa girmesi ihtimali 

daha yüksek olacaktır. 

 

Elde edilen zemin hakim titreşim periyotlarıyla ters orantılı olan zemin hakim 

titreşim periyotları çalışma alanı için hesaplanmıştır. Hakim frekansın yüksek olduğu 

yerlerde zeminin daha sıkı düşük olduğu yerlerde ise daha gevşek olduğu 

bilinmektedir. Bu durumda çalışma alanının kuzeyinde elde edilen yüksek frekans 

değerleri için bu bölgedeki zeminlerin daha sıkı olduğu güneye doğru indikçe düşen 

frekans değerlerine göre bu bölgelerde daha gevşek zeminler olabileceği söylenebilir 

(Şekil 5.31). Güneyde en düşük 1 Hz civarında baskın frekanslar elde edilirken 

kuzeyde ise bu değer en çok 7,5 Hz değerine ulaşmaktadır.  
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Şekil 5.31 Çalışma alanı MASW zemin hakim titreşim frekansı dağılım haritası. 

 

 

Şekil 5.32 Çalışma alanı MASW zemin büyütmesi dağılım haritası. 
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Anakaya üzerindeki zeminin deprem etkisini yüzeyde ne kadar büyüteceğinin bir 

değeri olarak çalışma alanında zemin büyütmesi dağılım haritası hazırlanmıştır (Şekil 

5.32). Bu haritaya göre çalışma alanı iki parçaya bölünecek olursa kuzeyde kalan 

alandaki zeminlerin deprem etkisini güneyde kalan alana göre daha az büyüterek 

ulaştıracağı haritaya göre söylenebilir.  Diğer bir deyişle çalışma alanının güneyi 

depremden daha çok etkilenecektir. 

 

 

Şekil 5.33 Çalışma alanı MASW yoğunluk dağılım haritası. 

 

Elde edilen Vs30 hızları kullanılarak çalışma alanına ait yoğunluk dağılım haritası 

çizilmiştir (Şekil 5.33). Çalışma alanının kuzeyindeki zeminlerde daha yüksek 

yoğunluklu zeminler gözlenirken, güneyde yoğunluk değerlerinin azaldığını 

görülmektedir. 



128 

 

 

Şekil 5.34 Çalışma alanı MASW Gmax dağılım haritası 

 

Makaslama dalgası VS30 hızları ve yoğunluk parametreleri kullanılarak hesaplanan 

Gmax kayma modülü değerleri çalışma alanı için minimum 250 kg/cm
2
 civarında bir 

değer alırken alanda en yüksek 18000 kg/cm
2
 civarında kayma modülü 

hesaplanmıştır (Şekil 5.34). 

 

5.2.4.3 SPAC çalışmaları 

 

Çalışma alanında 2 ölçüm noktasında SPAC çalışması yapılmıştır (Şekil 5.35). 

Her ölçüm noktası için toplam 3 çember üzerinde ve 10 noktada tek istasyon 

Nakamura ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde Guralp Systems CMG-6TD hızölçerler 

kullanılmıştır. Ölçümlerde uzaysal özilişki çalışmasına uygun olarak cihaz frekans 

ölçüm aralığı seçilmiştir. Ayrıca her nokta için ortalama ölçü süresi 60 dakika 

seçilmiş olup çevresel bozucuların etkilerinden kaçınmak için ölçümler gece 

00.00’dan sonra toplanmıştır. Mikrotremor değerlendirmelerinde Sesame kriterleri 

göz önüne alınarak yine SESAME projesi kapsamında hazırlanan Geopsy (1997) 
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programı ile yatay/düşey spektral oran grafikleri (gözlemsel zemin transfer 

fonksiyonları) hesaplanmıştır.  

 

 

Şekil 5.35 Çalışma alanı SPAC ölçüm yerleri a)uzak görünüm b) KSK1 SPAC ölçüm yeri c)KSK2 

SPAC ölçüm yeri 

 

Matlab tabanlı ModelHVSR programı kullanılarak Şekil 5.36’deki izlenceye göre 

kuramsal yatay/düşey oran spektrumu hesaplanmıştır. Zemin profilini gözlemsel 

zemin transfer fonksiyonu temel alınarak optimize etmek için yinelemeli işlemler her 
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iki ölçüm noktası için uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 5.39 ve Şekil 5.42’da 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.36 Optimize edilmiş zemin profili elde etmek için kullanılan akış şeması. 
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Şekil 5.37 KSK1 ölçüm noktasında elde edilen dispersiyon eğrisi (siyah düz çizgi). 

 

 

Şekil 5.38 KSK1 Ölçüm noktasında derinlik-hız grafikleri (solda derinlik-Vp, sağda derinlik-Vs 

değişimi) 
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Şekil 5.39 KSK1 ölçüm noktası için gözlenen HVSR ve hesaplanan HVSR spektrumları 

karşılaştırılması. Kırmızı ince eğri mikrotremor verisinden elde edilen gözlenen HVSR eğrisi, kırmızı 

kalın çizgi SPAC verisinden elde edilen hız ve derinliklerle hesaplanan HVSR. 
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Şekil 5.40 KSK2 ölçüm noktasında elde edilen dispersiyon eğrisi (siyah düz çizgi). 
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Şekil 5.41 KSK1 Ölçüm noktasında derinlik-hız grafikleri (solda derinlik-Vp, sağda derinlik-Vs 

değişimi) 
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Şekil 5.42 KSK1 ölçüm noktası için gözlenen HVSR ve hesaplanan HVSR spektrumları 

karşılaştırılması. Kırmızı ince eğri mikrotremor verisinden elde edilen gözlenen HVSR eğrisi, kırmızı 

kalın çizgi SPAC verisinden elde edilen hız ve derinliklerle hesaplanan HVSR. 

 

5.2.4.4 Mikrogravite Çalışmaları 

 

Mikrogravite ölçümleri Şekil 5.40’de gösterilen profiller boyunca 250-300 m saha 

koşullarına göre değişen örnekleme aralığı ile Scintrex CG-5 Auto Grav Gravite 

cihazı ile yapılmıştır. Düzeltmeler için kullanılacak topoğrafik ölçüler için Leica 

1200+ GNSS cihaz seti kullanılmıştır. Her noktada minimum 60 saniye süreli 5 

tekrarlı okumalı gravite ölçümleri yapılmıştır. Çalışma alanı yoğun yerleşim yeri 

olduğundan, endüstriyel trafik, mikrosismik ve rüzgar gürültüleri dikkate alınmıştır.  
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Şekil 5.43 Karşıyaka çalışma alanı Bouguer Gravite anomali haritası üzerinden alınan profiller. 

 

Arazi verileri değerlendirilmiş ve Bouguer Gravite anomali haritası 

oluşturulmuştur (Şekil 5.44). Harita incelendiğinde çalışma alanında anomali 

değerleri 0 mgal ile -24 mgal arasında değiştiği görülmektedir. Alan geneline 

bakıldığında kuzeyden güneye doğru anomali değerlerinde düşüş trendi 

gözlenmektedir. Bu trend güneye doğru olası anakaya derinliğinin artması ile 

ilişkilendirilebilir. 
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Şekil  5.44 Karşıyaka çalışma alanı 1. trend Bouguer Gravite anomali haritası. 

 

Anakaya geometrisini izlemek ve tabakalar arası arayüzeylerini tanımlamak için 

yaklaşık K-G yönlü 3 profil ( P1-P2-P3) ve B-D yönlü (P4) 1 profil üzerinde 

modeller oluşturulmuştur (Şekil 5.43). Modellerin oluşturulmasında MASW ve spac 

çalışmalarından elde edilen hız ve derinlik değerleri kullanılmıştır. Elde edilen Vs 

hız değerleri kullanılarak        
     (Keçeli, 1990) bağıntısı ile tabakalara ait 

yaklaşık yoğunluk değerleri hesaplanmıştır ve çalışma alanı genel jeoloji haritası ve 

sahaya ait stratigrafi bilgileri kullanılarak modellenmiştir.  

 

Yaklaşık K-G yönlü olan profillerde, beklenildiği gibi zemin kalınlığının arttığı ve 

gözlemlenmiştir. B-D yönlü profilde ise taban topografyasının fazla değişken 

olmadığı gözlenmektedir.  
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Şekil 5.45 P1 profili boyunca oluşturulan yer altı Bouguer Gravite anomali modeli. 

 

 

Şekil 5.46 P2 profili boyunca oluşturulan yer altı Bouguer Gravite anomali modeli. 
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Şekil 5.47 P3 profili boyunca oluşturulan yer altı Bouguer Gravite anomali modeli. 

 

 

Şekil 5.48 P4 profili boyunca oluşturulan yer altı Bouguer Gravite anomali modeli. 

 

5.2.5 Tartışma ve Sonuçlar 

 

Çalışma alanında uygulanan 112 nokta mikrotremor ölçümü, 43 nokta MASW 

profili, 2 çember üzerinde yapılan her çember için 10 noktada ölçüm alınan SPAC 

yöntemi ve 4 hat üzerinde alınan Bouguer Gravite kesitlerinin sonuçları bu bölümde 

tartışılarak ortak yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. 

 

Karşıyaka çalışma alanında 112 noktada yapılan mikrotremor ölçümleri 

sonucunda, her ölçüm noktasına ait zemin hakim titreşim periyodu ve frekansı 
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değerlerine ulaşılmıştır. Çalışma alanını yaklaşık K-G yönlü kesen 3 profil hattı 

seçilerek bu hatlar üzerinde zemin hakim titreşim periyodu ve frekansı değişimleri 

incelenmiştir. Ayrıca çalışma alanında elde edilen baskın periyot değerleri ivmeye, 

hıza ve yerdeğiştirmeye duyarlı bölgelerin vurgulanması amacıyla 3 farklı şekilde 

sınıflanarak alansal dağılım haritası elde edilmiştir. 

 

Her nokta için değerlendirilen mikrotremor ölçümleri için spektrumlarda gözlenen 

en yüksek büyütme faktörüne karşılık gelen frekans değeri zemin hakim titreşim 

frekansı olarak seçilmiştir. Okunan hakim frekans değerleriyle çalışma alanı için 

hakim frekans dağılım haritası oluşturulmuştur. Harita incelendiğinde çalışma 

alanının güney kesimlerinde maksimum 1 Hz değeri civarında zemin hakim frekans 

değerleri görülmektedir. Topografik olarak çalışma alanının güneyi en düşük 

kotlarda ve deniz kenarında yer almaktadır. Deniz kenarından yaklaşık 2 km iç 

kısımlara kadar bu şekilde 1 Hz’den daha düşük hakim frekans değerleri devam 

etmektedir. Kuzeye doğru gidildikçe, hakim frekans değerleri artmaktadır. Çalışma 

alanının kuzeyinde elde edilen baskın frekans değerleri 2-9 Hz aralığında ve kuzeye 

doğru artan bir şekilde değişmektedir. 

 

Karşıyaka çalışma alanından yaklaşık D-B yönünde geçen Anadolu Caddesi’nin 

çalışma alanını baskın frekans değişimleri açısından iki parçaya ayırdığı söylenebilir. 

Caddenin kuzey ve güney taraflarındaki baskın frekans değişimlerinin açıklaması 

hemen hemen Anadolu Caddesi’ne paralel ilerleyen Karşıyaka Fayı (Çiğli Fayı) ile 

ilişkilendirilebilir. Karşıyaka fayı alüvyon ile Yamanlar Volkanitleri arasında yer 

almaktadır. Jeoloji haritası incelendiğinde çalışma alanındaki baskın frekans 

değişimlerinin, jeolojik birimlerin değişimiyle uyumlu olduğu söylenebilir. 

Karşıyaka Fayının güneyinde yer alan alüvyonlar üzerinde düşük baskın frekans 

değerleri elde edilirken, fayın kuzeyinde Yamanlar Volkanitleri üzerinde daha 

yüksek baskın frekans değerleri elde edilmiştir. Deniz kenarına yaklaştıkça alüvyon 

birikimi arttığı ve bu birimin kalınlığı da arttığı için en düşük hakim frekans değerleri 

deniz kıyısında gözlenmektedir. 
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Çalışma alanında yer alan Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonlarından (KYH) geçecek 

şekilde, tek nokta mikrotremor ölçümleriyle elde edilen zemin hakim frekans dağılım 

haritası üzerinde, yaklaşık K-G yönlü olarak seçilen 3 profil alınmıştır (Şekil 5.22). 

Profillerde kuzeyden güneye doğru baskın frekans değerlerinin düştüğü, deniz 

kenarında ise en düşük frekans değerleri elde edildiği gözlemlenmiştir. 

 

Çalışma alanında elde edilen baskın periyot değerleri 3 bölgeye ayrılarak dağılım 

haritasında gösterilmiştir. Periyot dağılım haritasında 0,445 sn. kadar olan baskın 

periyotlar ivmeye duyarlı, 0,445 sn. ile 1,441 sn. arasındaki değerler hıza duyarlı ve 

1,441 saniyeden daha yüksek baskın periyotlu değerler yerdeğiştirmeye duyarlı 

olarak haritalanmıştır. Çalışma alanının İzmir Körfezi’ne kıyısı olan kesimlerinin 

yerdeğiştirmeye duyarlı bölgeler olduğu, kuzeye doğruyu çıkıldıkça hız ve ivmeye 

duyarlı bölgelere rastlandığı gözlenmektedir. 

 

Karşıyaka çalışma alanında yapılan MASW arazi ölçümleri sonuncunda, alanda 

150-900 m/sn arasında değişen VS30 hızları elde edilmiştir. Hız dağılımı kuzeyden 

güneye doğru azalan şekilde çalışma alanına yayılmaktadır. Kuzeyde jeolojik olarak 

Yamanlar Volkanitleri üzerine gelen ve alüvyon kalınlığının çok az olduğu yerlerde 

sismik hızlar yüksek değerler verirken, güneyde alüvyon tabaka üstüne gelen 

ölçümlerde hızların düştüğü görülmektedir. Özellikle denize yakın kısımlarda 

alüvyon kalınlığının da artması sebebiyle 150 m/sn hız değerlerine kadar düşüş 

görülmektedir. 

 

Uygulanan MASW yöntemi ile elde edilen VS30 hız değerleri kullanılarak çalışma 

alanına ait zemin hakim titreşim periyodu ve frekansı dağılım haritaları 

hazırlanmıştır. Dağılım haritalarına göre hakim titreşim periyotları çalışma alanının 

güneyinde daha büyük değerler almaktadır, hakim frekans değerleri de periyot 

değerlerine ters orantılı olarak alanda dağılım göstermektedirler. Zemin hakim  

titreşim periyotlarının çalışma alanının güneyinde yani İzmir Körfezi kenarlarında 

yüksek değerler almasının nedeni; bu kısımlarda alüvyon kalınlığının çalışma 

alanının kuzeyine göre daha fazla olmasıdır. Kuzeye doğru gidildikçe alüvyon 

kalınlığının azalması ve Yamanlar Volkanitleri’ne girilmesiyle zemin hakim periyot 
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değerleri yaklaşık 1 saniye değerlerinden 0,2 saniye civarına kadar düşüş 

göstermektedir. 

 

Anakayadaki depremin zemin yüzeyine ne kadar büyüyerek geleceği önemli bir 

zemin dinamik parametresidir. VS30 hızları ile çalışma alanı için zemin büyütmesi 

değerleri hesaplanmış ve dağılım haritası hazırlanmıştır. Çalışma alanının kuzeyinde 

en küçük zemin büyütmesi değeri 1,2 civarında çıkmıştır, değerin 1’e çok yakın 

olması bu alanda depremin etkisinin anakayaya göre çok yakın olduğu ve çok fazla 

büyütülmeyeceği söylenebilir. Güneye deniz kıyısına doğru inildikçe kademeli 

olarak zemin büyütmesi değerleri artmaktadır. Çalışma alanında en yüksek büyütme 

değerleri 4 kat olarak Bostanlı Mahallesi civarında gözlemlenmektedir. 

 

Yapılan MASW çalışmasıyla makaslama dalgası hızından 30 m için ortalama 

tabaka yoğunlukları da hesaplanmıştır. Yamanlar Volkanitleri’nin yüzeyde 

gözlendiği kuzey kesimlerde yoğunluk değeri maksimum 2,45 g/cm
3
 değerlerine 

ulaşırken, yoğunluk değeri alüvyon üzerine denk gelen güney kesimlerde 1,60 g/cm
3
 

değerleri seviyesindedir ki bu değerler yumuşak/çok yumuşak siltli ve killi 

zeminlerde elde edilebilir. 

 

Kayma modülü dağılım haritası MASW arazi uygulamalarıyla elde edilen 

makaslama dalgası hızları ve yoğunluklar kullanılarak hesaplanmıştır. Gmax 

değerinin 10000 kg/cm
2
’den büyük olduğu değerler için zemin yada kayacın 

dayanımı çok sağlam, 3000-10000 arası değerler için ise sağlam olduğu 

bilinmektedir (Keçeli, 1990). Gmax dağılım haritasına (Şekil 5.34) göre çalışma 

alanı kuzey kesimleri sağlam ve çok sağlam olarak (yeşil ve turuncu), güney 

kesimler ise çok zayıf (mor), zayıf (mavi) ve orta (sarı) sağlamlıkla nitelendirilebilir. 

 

Çalışma alanında iki ölçüm noktasında mikrotremor dizilim ölçümleriyle (SPAC) 

derinliğe bağlı hız değişimleri elde edilmiştir. KSK1 noktasında VS hızları yaklaşık 

olarak; ilk 60 m için 350 m/sn, 60 m-140 m arası 400 m/sn, 140 m-310 m arasında 

600 m/sn elde edilmiştir. Makaslama dalgası hızları değişimi KSK2 ölçüm noktası 
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için ise yaklaşık olarak ilk 60 m’de 400 m/sn, 60 m-160 m arasında 700 m/sn, 160 

m-190 m kalınlık aralığında ise 800 m/sn’lik hız değerlerine ulaşmaktadır. 

 

Ayrıca SPAC çalışması sonucu elde edilen parametreler kullanılarak hesaplanan 

HVSR ile mikrotremor tek nokta ölçümlerinden gözlenen HVSR eğrilerinini uyumu 

incelenmiştir. KSK1 noktasında 0,7 Hertz (Şekil 5.36), KSK2 noktasında ise 1,5 

Hertz (Şekil 5.39) mertebesindeki baskın frekanslarda uyum gözlenmiştir. Depremin 

bu alanlardaki binaları en çok bu frekanslarda etkileyeceği söylenebilir. Benzer bir 

çalışma Özel ve Sasatani (2004) tarafından yapılmış ve çalışma sonucu gözlemsel 

HVSR ile hesaplanan HVSR eğrilerinin uyumlu olduğu gözlenmiştir. 

 

Çalışma alanında toplanan mikrogravite verileri sonucunda, Bouguer Gravite 

anomali dağılım haritası çizilmiştir. Gravite değerleri kuzeyden güneye doğru 0 

mGal ile -24 mGal değerleri arasında değişmekte, güneye doğru azalım 

göstermektedir. Bouguer Gravite anomali haritası üzerinde alınan 4 profil üzerinde 

model oluşturulmuştur. Profillerden 3 tanesi yaklaşık K-G yönlü olacak şekilde KYH 

istasyonlarını kesek şekilde alınmıştır. Modellerde kullanılan yoğunluk değerleri 

jeolojik birimlerin yoğunlukları ve Vs hızlarıdan elde edilen yoğunluklar kullanılarak 

verilmiştir. SPAC yönteminden elde edilen hız ve tabaka kalınlığı değerleri ile 

jeolojik bilgiler ortak kullanılarak başlangıç modelleri oluşturulmuştur.  
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BÖLÜM ALTI 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

İzmir Körfezi’nin güneyinde, Güzelbahçe çalışma alanında, seçilen bir hat 

üzerinde uygulanan 4 profil MASW çalışması ile G-K yönünde tabakaların VS hızı 

ve derinlik değişimleri elde edilmiştir. VS hızları kullanılarak, tabakalara ait 

youğunluk değerlerine ulaşılmıştır. Çalışma alanında toplanan mikrogravite 

verileriyle gerekli düzeltmeler yapılarak çalışma hattı için Bouguer Gravite değerleri 

hesaplamıştır. Gravite değerlerinin kuzeye doğru arttığı gözlemlenmektedir, bu 

durum zemin kalınlığının azalması ve anakayanın yüzeye yaklaşması sonucu 

yoğunluk artışlarıyla açıklanabilir. Güzelbahçe çalışma alanı için elde edilen VS-h 

(kayma dalgası hızı-derinlik) kesitleri ve Bouguer Gravite modelleri incelendiğinde 

kuzeyden güneye doğru mühendislik anakayası (VS>700m/sn) derinliğinin azaldığı 

ortak sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Zemin kalınlığı değişimi zemine ait hakim titreşim periyotları üzerinde etkili rol 

oynamaktadır. Anakaya ile zemin arasındaki arayüzeyden kaynaklanan sismik 

empedans değişimleriyle arayüzey üzerindeki zeminin kalınlığı zemin hakim titreşim 

periyodunu doğrudan etkiler. Güzelbahçe ilçesinde yeralan çalışma profilinde 

güneyden kuzeye doğru gidildikçe zemin kalınlığının artmasıyla zemin hakim 

titreşim periyodu değerlerinin de artması bu olguları destekler niteliktedir. 

 

Araştırma derinliğinin 30 m alınarak VS30 hızından hesaplanan zemin hakim 

titreşim periyotlarıyla, mikrotremor tek nokta ölçümlerinden gözlenen periyotlar 

birbirleriyle uyumlu olmayabilir. Çünkü mikrotremor verisi sismik empedans 

değişiminin olduğu zemin-anakaya sınırına kadar olan katmanı tesil etmektedir. 

Ancak bu sismik empedans farkının 30 m civarında olması durumunda bu VS30 ile 

mikrotremor verisi sonuçları uyumlu olabilir. Karşıyaka ilçesinde VS30 hız verisi ve 

mikrotremor tek nokta verilerinden hesaplanan T0 dağılım haritalarına bakıldığında 

uyumsuz oldukları görülmektedir.  
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Nakamura (1989) yöntemiyle bulunan baskın frekansların alüvyon kalınlıkları ile 

uyumlu olduğu belirtilmiştir. İzmir Körfezi kıyı kesimlerinin jeoloji haritalarına 

bakıldığında alüvyon zeminlerden oluştuğu görülmektedir. Yapı inşa edilecek 

zeminin hangi jeolojik birim olduğunun önemli olmasıyla birlikte, zeminin kalınlığı 

da çok önemlidir. Karşıyaka çalışma alanında mikrotremor yöntemiyle elde edilen 

hakim frekans değerlerine bakıldığında kuzeyden güneye doğru değerlerin düştüğü 

gözlemlenmiştir. Güneye doğru düşen hakim frekans değerlerinin zemin kalınlığıyla 

bağlantılı olmasından dolayı güneye doğru inildikçe inildikçe zemin kalınlığının 

arttığı sonucuna varılmaktadır. 

 

SPAC veya MASW yöntemleri gibi yöntemler kullanılarak elde edilen VS kayma 

hızı, tabaka kalınlıkları ve yoğunluk parametreleriyle kuramsal HVSR eğrileri elde 

etmek mümkündür. Elde edilen kuramsal HVSR spektrumlarının, mikrotremor 

yönteminden elde edilen gözlemsel HVSR spektrumlarıyla karşılaştırılması 

yapılabilir. Güzelbahçe çalışma alanında kuramsal HVSR spektrumları MASW 

yöntemi kullanılarak, Karşıyaka çalışma alanında ise SPAC yöntemi kullanılarak 

elde edilmiştir. Karşıyaka çalışma alanında iki farklı SPAC ölçüm yeri için ve 

Güzelbahçe çalışma alanında ise bir MASW noktası için bu uyum incelenmiştir. 

Gözlemsel ve kuramsal HVSR spektrumlarına bakıldığında; her iki çalışma alanı için 

de baskın frekans ve yüksek frekanslarda uyum görülmektedir ancak daha düşük 

frekanslardaki uyumu karşılaştırmak için kuramsal HVSR hesaplarken daha derinlere 

ait verilerin olması yani araştırma derinliğinin arttırılması gerekmektedir. 

 

Mikrotremor tek nokta ölçümleri ile elde edilen zemin hakim titreşim 

periyotlarının 1sn’den daha büyük olduğu yerlerde, VS30 hızlarının genellikle 700 

m/sn’den daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, ölçüm noktasında T0 1sn’den 

büyükse, anakaya derinliğinin 30 m’den fazla olduğu sonucuna varılabilir. 

 

Türkiye deprem yönetmeliğinde (DBYBHY, 2007) zemin hakim titreşim 

periyotları kullanılarak yapılan zemin sınıflaması tablosunda kullanılan en büyük 

değer 0.9 saniyedir. Bu tez çalışması kapsamında iki çalışma alanında da yapılan 
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mikrtoremor tek nokta ölçümleriyle hesaplanan zemin hakim titreşim periyodu 

değerlerine bakıldığında 0,9 saniyeden büyük değerler elde edilmiştir. Bu değerler 

için yönetmelikteki tablo ve tasarım spektrumları yetersiz kalmaktadır. Zemin hakim 

titreşim periyodunun 0,9 saniyeden büyük hesaplandığı noktalar için yerinde tasarım 

spektrumları elde edilmelidir.  

 

Zemin kalınlığının 30 m’den fazla olduğu alanlarda yüksek katlı yapılar için 

rezonansa girme olasılığı artmaktadır. Zemin kalınlığı arttıkça zemin hakim titreşim 

periyodunun artması aynı şekilde bina yüksekliğinin artması ile de artmaktadır. 

Zemin kalınlığının fazla olduğu alanlarda yüksek katlı yapılar inşa edilecekse, 

anakayaya kadar ZTF hesaplanmalıdır. 

 

Zemin kalınlığının 30 m’den fazla olduğu alanlarda zemin hakim titreşim 

periyodu da yüksek değerler almaktadır. Yapı yüksekliği arttıkça, yapının hakim 

periyodu da artar. Yüksek katlı yapılar için zemin ile rezonansa girme olasılığı zemin 

kalınlığı arttıkça artmaktadır. Bu sebeple zemin kalınlığının fazla olduğu alanlarda 

yüksek katlı yapılar inşa edilecekse, zemin hakim titreşim periyodunun anakayaya 

kadar bilinmesi gerekmektedir. 
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