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ABSTRACT 
 

Developments in the fields of geotechnical surveying and the computing technology allow 

engineers to prepare complicated geotechnical calculation models and solve more detailed 

numerical problems allowing the performance based design. Additionally, this potential 

provides an opportunity to determine current performances of the existing buildings. 

 

In the scope of this article, geotechnical surveys, created by soil structure interaction model 

and the results of the analyses of earthquake data that had been executed under time 

domain are presented. Those studies are aimed to analyze the current earthquake 

performance of a building that had been constructed on remediated fill as applying the 

sand-gravel columns at the years of 1960’s on the coastal line of the Golden Horn, 

Istanbul. For the specified purpose, pressuremeter tests, standard penetration tests and PS-

Logging tests are performed in drilled boreholes around the structure. Ground Penetration 

Radar technique is used from inside of the building in order to determine the locations of 

the previously constructed sand-gravel columns and then surface geophysical methods are 

utilized on the determined lines. As utilizing the results of the soil investigation works, 

nonlinear behavior model of the soil under the building is created and analyzed together 

with the structure under selected and scaled eleven no’s of earthquake data under time 

domain. As a result of dynamic analyzes, the amount of rotation of the structure as a rigid 

body after earthquake is determined.  
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ÖZET  
 

Geoteknik zemin araştırma yöntemlerinin gelişmesi ve bilgisayar teknolojisi ile birlikte 

karmaşık nümerik modellerin çözülebilir hale gelmesi, günümüzde daha detaylı hesap 

modelleri oluşturarak performans bazlı tasarım yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu 

imkânlar kullanılarak geçmişte inşa edilmiş olan yapıların güncel performanslarının tespiti 

yapılabilmektedir.  

 

Bu makale kapsamında İstanbul Haliç kıyı hattında 1960’lı yıllarda kum-çakıl kolon zemin 

iyileştirme uygulamaları yapılarak inşa edilmiş bir yapının güncel deprem performansını 

analiz etmeye yönelik yapılan zemin araştırmaları, oluşturulan yapı-zemin etkileşimi 

modeli ve zaman tanım alanında yapılan yapı-zemin etkileşimi analizleri sonuçları 

paylaşılmaktadır. Belirtilen amaca yönelik söz konusu yapı çevresinde presiyometre, 

standart penetrasyon deneyi ve PS-Logging deneyleri yapılan sondaj kuyuları açılmış, 

yapılan iyileştirme uygulamalarının tespiti için yapı içerisinden yer radarı (Ground 

Penetration Radar) yöntemi uygulanmış ve yer radarı verileri sonucunda belirlenen 

bölgelerde ve yapı dışında yüzey jeofizik çalışmaları yapılmıştır. Etüt çalışmalarından elde 

edilen sonuçlar kullanarak yapı altındaki zeminin doğrusal olmayan davranış modeli 

oluşturularak üstyapı ile birlikte proje alanı için seçilen ve ölçeklenen on bir adet zaman 

tanım alanında deprem verisi altında analizler yapılmıştır. Yapılan dinamik analizler 

sonucunda binanın deprem sonrası rijit cisim olarak dönme miktarları belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Zemin Etüdü, Zemin İyileştirme, Zemin Yapı Etkileşimi, Deprem 

 

1. GİRİŞ 
 

İstanbul birçok açıdan olduğu gibi tarihi bakımından da Türkiye’nin en önemli 

şehirlerinden birisidir. Antik zamanlardan beri yerleşim yeri olan bu şehir, gelişen 

teknolojik imkanlarla birlikte sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim sürecinin bir 

kolu da inşaat alanında olmaktadır. Türkiye’de geçmiş yıllarda inşa edilen yapıların güncel 

durumunun belirlenmesine yönelik çalışmalar kentsel dönüşüm hareketi ile birlikte son 

yıllarda hız kazanmıştır. Ayrıca inşaat alanındaki gelişmeleri yönlendiren önemli bir konu 

da Türkiye’nin  konumu itibariyle deprem bölgesinde yer almasıdır. Bu konuda en güncel 

gelişmelerden birisi, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği’dir.   

 

Proje kapsamındaki inceleme alanı, İstanbul Fatih ilçesinde, Haliç kıyı hattı üzerinde 

bulunmaktadır. Tarihi Yarımada olarak da adlandırılan bu bölge eski deprem risk haritaları 

içerisinde birinci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Söz konusu inceleme alanında 

bulunan yapılar Haliç kıyısında bulunan dolma zeminler üzerine zemin iyileştirme 

uygulamaları yapılarak 1960’lı yıllarda inşa edilmişlerdir. Üzerinden geçen yaklaşık 60 yıl 

sonunda gelişen imkanlar kullanılarak bu yapının rijit cisim olarak deprem sonrası dönme 

miktarını kestirebilmek adına kapsamlı zemin araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmalar sonucunda yapı-zemin etkileşim hesap modeli elde edilerek hesaplamalar 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalar bu makale kapsamında sunulmaktadır. 

 

 

 

 



2. PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ZEMİN ETÜTLERİ 
 

2.1. İnceleme Alanına İlişkin Bilgiler  

 

İnceleme alanı İstanbul ili, Fatih ilçesi, Eminönü semtinde bulunmaktadır. Proje sahasında 

hâlihazırda eskiden İstanbul Ticaret Üniversitesi binası olarak kullanılan 1962 yılında inşa 

edilmiş 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal, 1 çatı katı olmak üzere 6 katlı yapı ile 1 bodrum 1 

zemin, 2 normal katlı olmak üzere 4 katlı yapı (2 blok) bulunmaktadır. Söz konusu yapılar 

Haliç kıyı hattında bulunan dolma zeminler üzerine inşa edilmiştir. Proje alanında mevcut 

yapının inşası öncesinde yapılan zemin iyileştirme uygulamalarının detaylarına, Hamdi 

Peynircioğlu (1976) tarafından yazılmış olan,  “Haliç Sahillerinde Temel ve Stabilite 

Sorunları” adlı makaleden ulaşılmıştır. Bahsedilen uygulamaların günümüzdeki 

durumunun tespitine yönelik proje alanında detaylı çalışmalar yapılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Proje yer bulduru haritası 

 

 

Peynircioğlu (1976) makalesinde, proje alanında yaklaşık 2 metre karelaj ile 20m 

derinliğinde kılıf borusu çakmak suretiyle 668 adet kum-çakıl kolon oluşturulduğundan 

bahsetmektedir. Bu uygulamada 60,000m
3
 dolgu içerisine 11,000m

3
 çakıl-kum ilave 

ederek sıkılık derecesi artırılmış ve yapı yüklerinin derinlerdeki zemin tabakalarına 

üniform bir şekilde dağıtılmasının amaçlandığından bahsedilmiştir. 

 

Söz konusu binanın temel sistemi hakkında net bilgiler olmasa da iletilen bilgilere ve 

açılan araştırma çukurlarından görüldüğü üzere kolonların altındaki hatlarda sürekli 

temeller bulunmaktadır. Ayrıca yapılan yer radarı çalışmalarında da sürekli temelleri 

destekleyen veriler toplanmıştır. 

 

2.2. Zemin Etütleri 

 

Proje kapsamında yapı çevresinde 6 noktada sondaj çalışması yapılmıştır. Sondajlar 

sırasında 1.50m aralıklarla standart penetrasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. 2 adet kara 

sondajında presiyometre deneyleri yapılarak Menard Modülü (Em) ve Net Limit Basınç, 

(PL*) değerleri belirlenmiştir. Sondajlardan alınan örselenmiş zemin numuneleri üzerinde; 

Doğal Su Muhtevası, Atterberg Limitleri, Elek Analizi ve Hidrometre, örselenmemiş 

zemin numunesi üzerinde ise bunlara ilave olarak Üç Eksenli Basınç (UU) ve Doğal Birim 

Hacim Ağırlık deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yürütülen proje kapsamında 3 ayrı jeofizik 

ölçüm yöntemi uygulanmıştır. Bunlar yer radarı (GPR), MASW ölçümleri ve kuyu içi 

sismik (PS-Logging) ölçümlerinden oluşmaktadır. 



Yapı altındaki iyileştirilmiş zemine ilişkin sismik parametreleri elde edebilmek amacıyla 

öncelikle bina içerisinden yer radarı (GPR) çalışması yapılmıştır ve bu çalışma sonucunda 

belirlenen hatlar boyunca MASW tomografi çalışması yapılarak bina altındaki 

iyileştirilmiş zemine ait parametreler elde edilmiştir. 

 

2.2.1 Sahanın Zemin Profili 
 

Proje alanı bölge genel jeoloji haritasına göre alüvyon olarak tanımlanmıştır. Sondajlar 

sırasında yüzey seviyesinden itibaren 38.00m-42.00m arası derinliklere kadar dolgu 

tabakası ile karşılaşılmıştır. Kontrolsüz dolgu tabakasının altında ise yer yer çok sulu, yer 

yer çakıllı ve/veya kumlu yüksek plastisiteli katı kil birimler ile kaya kotuna kadar 

karşılaşılmıştır. Binanın deniz tarafında derinliği 61.50m olan iki kuyuda kaya ile 

karşılaşılmamıştır. Bu nedenle deniz yönünde anakayanın dalım yaptığı sonucuna 

varılmıştır. Çalışmalar sonucunda elde edilen inceleme alanı jeolojik kesiti Şekil 2 

içerisinde görülebilir. 

 

 
Şekil 2. İnceleme alanı zemin profili 

 

 

En üst zemin tabakası olarak tanımlanan dolgu tabakasına yönelik yapılan elek analizi 

deneyleri sonucunda söz konusu tabaka siltli kumlu çakıl olarak tanımlanmıştır. Ancak bu 

birim yüksek miktarda bitki kökü, kemik, kiremit gibi malzemeler içermektedir.   

 

Dolgu tabakasının altında bulunan kil tabakası, yer yer kumlu/çakıllı kil yer yer kil birimler 

olarak belirlenmiştir.  

 

Kil tabakası altında bulunan anakaya, gri-koyu gri renkli, zayıf-orta dayanımlı, orta yer yer 

çok ayrışmış, sık yer yer çok sık kırıklı, çok zayıf kaya kalitesine sahip, kalsit damarlı 

kiltaşı-şeyl olarak tanımlanmıştır. 

 

İnceleme alanı Haliç’e yaklaşık 50m mesafededir ve yeraltı su seviyesi yaklaşık ±0.00 

kotunda gözlenmiştir.  

 



2.2.2 Arazi Deneyleri 

 

Sondajlarda 1.50m aralıklarla gerçekleştirilen SPT sonuçlarından düzeltmeler sonucunda 

elde edilen N60 ve (N1)60 değerlerinin kot ile değişim grafikleri Şekil 3 içerisinde 

verilmektedir. 

 

 
Şekil 3. SPT sonuçlarının kot ile değişimleri 

 

 

İnceleme alanında iki sondaj kuyusu içerisinde gerçekleştirilen presiyometre deneyleri 

sonucunda elde edilen limit basınç (PL*), Menard (presiyometre) modülü ve düşey yönlü 

elastisite modülü (Es) değerlerinin özeti Çizelge 1 içerisinde sunulmaktadır. 

 

 

Çizelge 1. Presiyometre deneyi sonuçları 

 



İki kuyuda gerçekleştirilen PS-logging ölçümlerinde 1.0m aralıklarla ölçüm alınmıştır. 

Alınan ölçümler sonucunda elde edilen Vs ve Vp parametrelerinin derinlik ile değişim 

grafikleri Şekil 4 içerisinde sunulmaktadır. 

 

  
Şekil 4. PS-logging sonuçlarının derinlik ile değişimleri 

 

 

Peynircioğlu (1976) makalesinde bahsedilen kum-çakıl kolonların tespitine yönelik yapı 

içerisinden gerçekleştirilen yer radarı (GPR) çalışmaları sonucunda belirlenen hatlarda 7 

profil MASW tomografi ölçümleri alınmış ve bu ölçümler bina dışından alınan bir profil 

MASW tomografi ölçümü ile karşılaştırıldığında yapı altında bulunan zeminin bina dışında 

bulunan zemine göre daha yüksek kayma dalgası hızına sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Alanda 7 profil boyunca bina içinde, 1 profil bina dışında uygulanan MASW tomografi 

etütlerinden elde edilen sonuçlara göre Vs30 parametresi, bina altında 260m/s-364m/s 

aralığında ve ortalaması 303m/s, bina dışında yapılan çalışmada 195m/s olarak 

hesaplanmıştır.  

 

 



2.3. Depremsellik  

 

İnceleme alanı depremselliği ile bilgilere ve analizlerde kullanılan deprem kayıtlarına Doç. 

Dr. Serdar Soyöz tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlanan “Depremsellik ve 

Deprem Kaydı Seçimi Hakkında Teknik Rapor” adlı dokümandan ulaşılmıştır. Bu rapor 

içerisinde farklı tekerrür süreli yer hareketi düzeyleri için Eşit Tehlike Spektrumları 

oluşturulmuştur. Analizlerde kullanılan deprem düzeyi olan 475 yıl tekerrür süreli deprem 

düzeyi için elde edilen Eşit Tehlike Spektrumununun, TBDY içerisinde tariflenen 

yöntemlerle elde edilen Tasarım Spektrumunun %90’ı ile karşılaştırılması Şekil 5içerisinde 

verilmektedir.  

 

 

Şekil 5. Eşit Tehlike ve Tasarım Spektrumu karşılaştırılması (475 yıl) 

 

 

Eşit Tehlike Spektrumuna uygun şekilde 11 adet deprem kaydı seçilmiş ve farklı tekerrür 

sürelerine uygun ölçeklendirme katsayıları belirlenmiştir. 

 

3. SAHA ZEMİNİ DAVRANIŞ MODELİ VE ANALİZLER 
 

Yapı-zemin etkileşimi modelini oluşturmak için “Beam on Nonlinear Winkler Foundation” 

yaklaşımı kullanılmıştır (Harden vd, 2005; Gajan vd, 2007). Bu yaklaşımda düşey hareket 

q-z adlı doğrusal olmayan bağlantı elemanlarıyla temsil edilmektedir. Yatay yönde 

bulunan t-x ve p-x lineer yayları, sırasıyla temel-zemin arasındaki sürtünmeyi ve temel 

derinliği boyunca zemin basıncını temsil etmektedir.  

 

 
Şekil 6. Yapı-zemin etkileşim modeli (Gajan vd., 2007) 



Yapılacak analizler sonucunda hesaplanması hedeflenen düşey deformasyonları temsil 

edeni bağlantı elemanlarını (q-z) tanımlayabilmek için zeminin azami taşıma kapasitesi 

(qult)aşağıdaki formül ile 528kPa olarak belirlenmiştir. 

 

q𝑢𝑙𝑡 = cN𝑐F𝑐𝑠F𝑐𝑑 + γD𝑓N𝑞F𝑞𝑠F𝑞𝑑 + 0.5γBN𝛾F𝛾𝑠F𝛾𝑑 (3.1) 

Azami taşıma kapasitesinin belirli bir oranının gerilme(q)-deformasyon(z) grafiğinin lineer 

davranış sınırı (q0, akma sınırı) olarak kabul edildiği ve akma sonrası davranışın non-lineer 

kabul edildiği bu yaklaşımda malzeme davranışı (backbone curve), bu iki farklı davranış 

bölgesi ile tanımlanmaktadır. Bu davranış grafiğinde akma öncesi lineer bölgenin sınırı; 

𝑞0 = 𝐶𝑟q𝑢𝑙𝑡 (3.2) 

Akma sonrası davranış ise; 

q = q𝑢𝑙𝑡 − (q𝑢𝑙𝑡 − q0)𝑥 [
𝑐𝑧50

𝑐𝑧50 + |𝑧 − 𝑧0𝑝|
]

𝑛

 (3.3) 

Denklemleri ile tanımlanmaktadır.Bu doğrultuda yapılan analizlerde q-z bağlantı 

elemanlarının davranışı, Cr=0.3, n=5.5 ve c=12.3 kabulü ile aşağıdaki Şekil 7 içerisindeki 

gibi elde edilmiştir (Harden vd, 2005; Gajan vd, 2007). 

 

 
Şekil 7. Q-Z non-lineer bağlantı elemanı davranışı 

 

 

Yapının deprem sonrası rijit cisim olarak dönmesini hesaplamak için ETABS yazılımı 

kullanılmıştır. Yapı alanında açılan araştırma çukurları, iletilen eski dokümanlar ve yer 

radarı çalışmalarının hepsi yapı temellerinin kolonlar altında sürekli temeller olduğunu 

göstermektedir. 



 
Şekil 8. Yapının 3 boyutlu bilgisayar modeli 

 

 

Yapının rijit cisim olarak dönmesini hesaplamak için yaklaşım şu şekildedir; yapının 

ETABS modelinde temel altına non-lineer bağlantı elemanları yerleştirilmiş, Şekil 5’te 

verilen spektrumla uyumlu seçilen 11 adet deprem verisi altında zaman tanım alanında 

analizler yapılmış ve Şekil 9 içerisinde gösterilen, yapının dört köşesinde bulunan K109 ve 

K259 ile K313 ve K556 bağlantı elemanlarında oluşan deplasmanların arasındaki 

deplasman farkının yatay uzaklığa bölünmesi ile rijit cisim olarak dönme açıları 

belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 9. Temel altına yerleştirilen bağlantı elemanları 

 



4. SONUÇLAR 
 

Yapılan analizler sonucunda aşağıdaki Çizelge 2 içerisinde verilen maksimum ve kalıcı 

dönme miktarları farklı deprem verileri altında gerçekleştirilen analizler sonucunda elde 

edilmiştir.  

 

 

Çizelge 2. Analiz sonuçları 

 
 

 

Elde edilen sonuçlar, binada rijit cisim olarak deprem sırasında 4.51x10
-3

 radyan en büyük 

dönme ve deprem sonrasında1.82x10
-3

 radyan seviyesinde kalıcı dönme olacağını 

göstermektedir. Bu iki değerin de ana binanın altında ve Haliç doğrultusunda olacağı 

gözlemlenmiştir. Daha alışılmış bir şekilde ifade etmek gerekirse kalıcı dönme miktarı 

yaklaşık olarak 1/550, deprem sırasında oluşacak maksimum dönme miktarı yaklaşık 1/220 

mertebesinde hesaplanmıştır. 
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