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ÖNSÖZ 
Bu rapor, İstanbul ili Avcılar ilçesi Ambarlı mahallesi güneyinde kalan Badem Sokak, Bayırlı sokak, 
Bahçe sokak ile yakın çevresinde meydana gelen ve halen devam etmekte olan  zemin hareketinin 
niteliğini jeolojik, jeofizik ve jeomekanik sondaj yöntemlerini uygulayarak ortaya çıkarmak ve çözüm 
önerileri oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. 
IBB Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü ile ELC Grup 
Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti. arasında 28.1.2005 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren 
sözleşme hükümlerine göre sürdürülen bu çalışmada: 
• Prof. Dr. Erdoğan YÜZER (İTÜ)…..............................Proje Koordinatörü 
• Prof. Dr. Erol GÜLER (BÜ) 
• Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN (İTÜ) 
• Prof. Dr. Cemil GÜRBÜZ (BÜ) 
• Jeoloji Y. Müh. Tahir ÖNGÜR (GEOSAN) 
• İnşaat Y. Müh. Umut OSMANOĞLU (ELC) 
• Jeoloji Y. Müh. Dr. Serdar ORAN (ZEMAR) 
• Jeofizik Müh. Haldun BİNGÖL (BELİRTİ) 
görev almışlardır. 
“İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİNDE MEYDANA GELEN 
ZEMİN HAREKETİNE YÖNELİK DURAYLILIK ETÜDÜ” adı ile ihale edilen bu çalışmada 
İBB’Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğünden; 
• Jeoloji Y. Müh. Hüseyin KARABULUT (Md. Yrd) 
• Dr. Jeoloji Y. Müh. İsmail BİLGİN 
• Jeofizik Müh Kemal DURAN 
• Jeofizik Müh. Salim GÜMÜŞ 
• Jeoloji Müh. Ahmet TAHİR 
• İnşaat Müh. Teoman Üstün GÜLER 
kontrol teşkilatı olarak görevlendirilmişlerdir. 
Bu etüdün gerçekleştirilmesi sırasında başta İBB Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Zemin ve 
Deprem İnceleme Müdürü Sayın Y. Müh. Mahmut BAŞ olmak üzere, aynı müdürlüğün tüm değerli 
elemanlarından gördüğümüz çok yakın ilgi ve işbirliği anlayışı için teşekkürler ederiz. 
Çalışma grubumuzun zamana karşı sürdürdüğü özverili çabaları ile tamamlanan bu etüdün, bölge 
halkının beklentileri doğrultusunda sağlıklı çözümler üretilmesine katkı sağlamasını içten diler, 
saygılarımızı sunarız. 
 
 Mart 2005  
İstanbul         Proje Çalışanları 
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I. BÖLÜM: GİRİŞ 
 

I.1. Amaç ve Yaşanan Sorun 
 
İstanbul Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesindeki Badem, Bayırlı ve Bahçe Sokakları ve 
dolayında 2004 ilkbahar aylarından itibaren başladığı ifade edilen ve Eylül – Ekim 2004 
aylarında hız kazanan zemin hareketlerinin tehlikeli boyutlara ulaşması sonucunda, Avcılar 
Belediye Başkanlığından İBB Başkanlığı bünyesindeki Planlama ve İmar Daire 
Başkanlığına yapılan başvuru üzerine, aynı dairenin Zemin ve Deprem İnceleme 
Müdürlüğü elemanları arazide gözlem ve İncelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeden sonra 
daha önceki çalışmalardan (1997) “Balaban Heyelan Alanı” olarak tanımlanan bu bölgedeki 
hareketlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesi, elde edilecek bilgilere göre çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi için ayrıntılı bir Jeolojik - Jeoteknik etüdün yapılması yararlı 
bulunmuştur. Bu amaçla Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nce düzenlenen ihale 
sonucunda, anılan çalışmanın ELC GRUP MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ. 
tarafından 45  takvim gününde yerine getirilmesi için  28.1.2005 tarihinde bir sözleşme 
imzalanmıştır. 
  
Bu sözleşmenin ekinde sunulan ihale dosyasında, Tip İdari Şartname (54 madde) standart 
formula dizi pusulası, birim fiyat cetveli, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (59 madde) 
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği (16 Madde), Özel Teknik Şartname (11 
madde) ve Sözleşme Tasarısı (39 madde) “İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ 
AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİNDE MEYDANA GELEN ZEMİN HAREKETİNE 
YÖNELİK  DURAYLILIK  ETÜDÜ” işi ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 
  

I.2. İnceleme Alanının Tanıtılması 
 
İnceleme Alanı, İstanbul ili Avcılar ilçesi batısındaki, özellikle 1990’lı yılların sonundan 
itibaren yoğun bir yerleşmenin görüldüğü Ambarlı Mahallesi güneyindeki Badem, Bayırlı ve 
Bahçe sokakları ve dolayını (0.81 km2) içermektedir. (Şekil I.1.) 
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Şekil I.1 – İnceleme Alanının Yeri 

 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 8 

I.3. İmar Planı Durumu 
 
İncelenen alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
İller Bankası’nca düzenlenerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 03/02/1982 tarihinde 
onanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plan kararlarına göre bölge Park, Tatil Köyü, Çadırlı Kamp 
Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Yazlık Konut Alanı ve yol fonksiyonlarında kalmaktadır. 
 
Tatil Köyü TAKS: 0,25, KAKS:0,40 
Çadırlı Kamp Alanı TAKS: 0,10, KAKS:0,10 
Yazlık Konut Alanları ise TAKS: 0,20, KAKS:0,40 
 
15.05.2001 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan “Revize İmar Planına Esas 
Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” nda bu alanın “AJE ‘den dolayı planlama dışı bırakılması, 
aııncak ayrıntılı çalışmaların yapılmasından sonra planlama yapılıp yapılmayacağına karar 
verilmesi gerektiği” belirtilmektedir. 
 
Emsallerinde ön bahçe mesafesi: 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m olmak üzere ayrık nizam 2 kat 
yapılaşma koşullarında kalmaktadır. 
 
Bilahare İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ve 21/01/2003 tarihinde onanan 
1/5000 ölçekli Avcılar Revizyon Nazım İmar Planı kararında ise konut alanı olarak planlanan 
bölgeye 250 kişi/ha yoğunluk getirilmiştir. 

 
I.4. Projenin Yürütülmesi 

  
Çalışmalar İBB Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nce sağlanan 1/1000 ölçekli halihazır 
topografik pafta esas alınarak yürütülmüştür. 
  
Arazi, laboratuvar ve büroda sürdürülen çok disiplinli çalışmalarla tamamlanan projenin 
aşağıda açıklanan aşamalarında: 
  
• JEOMORFOLOJİ VE METEOROLOJİ (Y.Müh. Tahir ÖNGÜR - GEOSAN) 
• JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (Prof.Dr.Erdoğan YÜZER – İTÜ; 

Y.Müh Tahir ÖNGÜR - GEOSAN) 
• SONDAJ ARAŞTIRMALARI ARAZİ DENEYLERİ VE ÖLÇÜMLERİ  
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(Dr. Serdar ORAN - ZEMAR Zemin Arş. Müh. ve Teknik Müş. Ltd. Şti; 
Y.Müh. Umut OSMANOĞLU – ELC Grup; Müh. Halil ÖZTÜRK – GEOSAN) 

• LABORATUVAR DENEYLERİ 
(Zemar ve İstanbul Kültür Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuvarları) 

• ZEMİN VE KAYA TÜRLERİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ 
(Y.Müh. Tahir ÖNGÜR - GEOSAN) 

• BATİMETRİ (Müh. Ekrem SAĞIROĞLU – ÇAĞDAŞ HARİTA) 
• SU DURUMU (Y. Müh. Tahir ÖNGÜR – GEOSAN) 
• JEOFİZİK İNCELEMELER (Prof. Dr. Cemil GÜRBÜZ - B.Ü Jeofizik Müh.; Haldun                                               

BİNGÖL - BELİRTİ)  
• DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN - İTÜ) 
• GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME VE DURAYLILIK ANALİZİ 

(Prof.Dr. Erol GÜLER - B.Ü.; Y.Müh. Umut OSMANOĞLU – ELC Grup;  
Y.Müh Tahir ÖNGÜR - GEOSAN) 

• YERLEŞİME UYGUNLUK (Y.Müh. Tahir ÖNGÜR – GEOSAN) 
• SONUÇ VE ÖNERİLER (Tüm Proje Elemanları) 
görev almışlardır. 
  
Arazide Sondaj çalışmalarının sürekli izlenmesi ve kabulü, İBB Zemin ve Deprem İnceleme 
Müdürlüğü elemanı Dr. Jeoloji Müh. İsmail BİLGİN, Jeoloji Müh. İskender AKMEŞE ve 
Jeoloji Müh. Ahmet TARİH, Jeofizik çalışmalarının izlenmesi ise Jeofizik Müh. Salim 
GÜMÜŞ ve Jeofizik Müh. Kemal DURAN tarafından yapılmıştır. 
  
Projenin başlangıcından itibaren gelişmeler, İBB Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü 
elemanları ile birlikte düzenlenen Haftalık Toplantılarda  tartışılarak değerlendirilmiştir. 
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JEOMORFOLOJİ ve METEOROLOJİ 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 11

II. BÖLÜM: JEOMORFOLOJİ ve METEOROLOJİ 
 

II.1. Yerbiçimleri 
 
İnceleme konusu Balaban Mevkii Marmara Denizi kuzey kıyısındaki bir yamaç üzerinde yer 
almaktadır. Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri arasındaki Marmara Denizi kıyısı çoğu 
yerde yarlı ya da dik yamaçlı ve bir çok yerinde de eski heyelanlarla yeniden biçimlendirilmiş 
yer biçimi ile özgündür. 
 
Kireçtaşının kıyıya doğru alçalmış olduğu yerlerde, kıyıdaki yamaç yarlıdır. Yamaç 
heyelanlardan etkilenmiş ise, eğri şekilli basamaklanmış bir yamaç görülmektedir.  
İnceleme alanı da böylesi bir kıyı 
kuşağında, geçmişte heyelanlardan 
etkilenmiş olduğu belli olan bir yamaç 
üzerinde yer almaktadır.  
Kıyıda dar, birkaç metre genişliğinde bir 
kumsal vardır (Şekil.II-1’de A).  
Bunun hemen arkasında, ya bir aralıkta 
15 m’ye ulaşan yükseklikli bir yar; ya da 
2-3 m yükseklikli basamaklı dikçe bir 
şev bulunmaktadır (B). Bu kuşak 10-30 m arasında değişen genişliktedir. 
Bunun gerisindeki (Şekil.II-1’de C) genişçe bir alan düzensiz yüzeyli; fakat, düşük eğimli bir 
yer biçimi göstermektedir. Bu alanın 
geriye doğru uzunluğu 250 m’ye kadar 
erişmektedir.  
Bunun da yamaç yukarı kenarı, eğri 
planlı bir şevle sınırlanmaktadır (D). 20-
25 m yükseltileri arasında yer alan bu 
şev, inceleme alanının batı kenarında, 
Baler Motel sahasında denize ulaşırken, 
doğuya doğru küçük yaylarla 
yinelenerek sönümlenmektedir. Bu şevin yüksekliği, en yüksek yerinde 10 m’ye varmaktadır. 
Bu şevin üst kenarında Badem Sokak bulunmaktadır. Bunun da gerisinde yay biçimli ikinci 
bir basamak (E) ve yeni bir yamaç (F) yer almaktadır. Alt yanındaki yükselti 28-30 m olan bu 
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yamacın üst yanında yükseltiler 44 m’ye varmaktadır. 
Bunun gerisinde ise, ortalama 45 m 
yükseltisinde yataya çok yakın yayılan ve 
yaygın biçimde yapılanılmış olan bir 
platform (G) bulunmaktadır. Bu sahanın 
batı yanında yükseltiler düzenli ve yavaş 
biçimde azalarak (H) Haramidere 
Vadisi’ne ulaşılırken; doğuda kabaca 
KKB-GGD doğrultusunda oluk biçiminde 
uzanan Ambarlı Deresi Vadisi’nin sağ 
yamacına (I) varılmaktadır. 

 
Tanımlanan bu yamaç biçimi, topoğrafya verilerinden türetilen Şekil.II-2’de daha açık 
biçimde görselleştirilmiştir. Bu üç boyutlu görüntüde açıkça görülebileceği gibi inceleme 
konusu yamaç hareketlerinin ortaya çıktığı ve bu çalışmayla incelenen yamaç kesimi tipik bir 
heyelan yer biçimi sergilemektedir. Bu yamaçtaki iki basamaklı şev eski heyelanların taç 
çizgisi gerisindeki aynalardır. Bunların art arda ve geriye doğru daralarak uzanışı burada 
geçmişte geriye doğru aşamalı olarak ilerlemiş karmaşık bir heyelanlanma olduğunu                
.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil.II-2 – İnceleme Alanı ve Çevresinin Üç Boyutlu Modeli 
(İBB Zemin Deprem Müd., Sayın İ. Akmeşe’den) 
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göstermektedir. Boyutları ve iki yana doğru uzantıları göz önüne alındığında bu hareketten 
etkilenmiş olan kütlenin deniz tabanında da sürüyor olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Geçmişte de incelenen ve Balaban Mevkii Heyelanı olarak tanınan bu alanda yeni yamaç 
hareketleri oluşmuştur. 
 
Sahanın önemli bir bölümünü oluşturan, 10-20 m yükseltileri arasında yayılan alanda bir 
heyelan kütlesinin yüzeyinde gözlemlenebilecek taze yüzey biçimleri gözlenememektedir. 
Ancak, buradaki yüzeyin düzensiz  bir biçimi olduğu; yer yer hafif kabartıların oluştuğu da 
gözlenmiştir. 
 

II.2. Ambarlı – Balaban Heyelan Alanı Yüzey Biçimleri 
 
Yukarıda genel yüzey biçimleri tanımlanan Balaban Heyelan Alanı’nda, geçtiğimiz yıl 
başlayan yamaç hareketleri incelenme 
çalışmasının son günlerine kadar izlenip 
gözlemlenmiş ve tipik yeni yer biçimleri 
tanımlanmıştır. Hareket izlerinin Mayıs 2004’ten 
beri gözlemlenebildiği bildirilmektedir. Çalışma 
grubumuzca ilk kez Aralık 2004 ayında 
gözlemlendiğinde yamaç duraysızlaşmasına 
yorumlanabilecek tipik yeni yer biçimleri 
görülmüştür. 
Bunlardan biri, sahanın batısında Baler Motel’in önündeki Tesisler Yolu Caddesi’ni verev 
olarak kesen bir yarılmadır (Şekil.II-3’te a1). Bu yarılma, sol bloğun, sağdakine göre güneye 
ötelendiğini gösteren tipik bir makaslanma yarılımı olarak algılanmıştır. Bunun, harekete 
katılan doğu, sol bloğu ile dokanağında sıkışma ve boşalmalarla açıklanabilen üçgen biçimli 
küçük basınç sırtları ve açılma ve çökme 
alanları oluşmuştur. Bunun yanında yarığın 
doğu kenarında düzenli olarak ilerleyen ve 
çalışma sonunda toplam 1,20 m’ye vardığı 
kabul edilen bir düşey yer değiştirme 
oluşmuştur. Yağmur sularının yeraltına 
sızmasını engelleme düşüncesi ile birkaç kez 
asfalt kaplanmasına karşı yeniden çatlamış ve oluşumunu sürdürmüştür. 
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Bu çatlak, Tesisler Yolu’nun kuzey kenarından sonra sık çalılık içinde kısa bir süre 
izlenebilmekte; sonra, görülmemektedir. 
Ancak, bu çatlağın doğrultusunda, D 
Yamacı’nın (Şekil.II-1) üst kenarında Badem 
Sokak’ta uzun bir başka yarık oluşmaya 
başlamış ve oluşumunu sürdürmektedir (a2). 
Bu çatlak, yer yer Badem Sokak kaldırımından 
(yamaca dik ve koşut bazı duvarları devirerek) 
D Yamacı’na kaymakta yer yer de, Badem 
Sokak’ın yamaç yukarı kenarına kadar uzanan 
ve asfalt kaplamayı sık sık kesintiye uğratan bir çekme çatlağına dönüşmektedir. Bu yarığın 
üzerindeki düşey yer değiştirmeler bir yerde 1,00 m’yi geçmiş; çoğu yerde de 10-30 cm 
arasında düşey yer değiştirmeler ve 12 cm’e erişen yanal açılmalar oluşmuştur. Burada da 
asfalt kaplama sık sık onarılmış ve yeniden yamanmış, yola komşu konut yapılarının giriş 
merdivenlerine ek basamaklar konmuştur. (a2) çatlağı doğuya doğru ilerlediğinde Badem 
Sokağın güney yanındaki D Yamacı’nın üst kesimlerinden geçmiş ve K-G doğrultulu yokuş 
Bayırlı Sokağı; daha doğuda da aynı uzanımlı Bahçe Sokağı kesmiş ve yeniden yükselerek 
Badem Sokak’ta kesilmiştir.  
 
Bayırlı ve Bahçe Sokak’larda bu yarığın üzerinde, bugüne değin, 1,60 m’ye ulaşan toplam 
düşey yer değiştirme olmuştur. Bu yarığın üzerinde ya da bitişiğinden geçtiği iki çok katlı 
konut yapısı yıkılmak zorunda kalınmış; bir üçüncüsü de bugünlerde yıkılmaktadır. 
Ocak 2005 ayı içinde bu (a2) çekme çatlağı (yeni taç çizgisi) oluşumunu olgunlaştırmışken, 
daha güneydeki alanda da yeni sistemli çekme çatlakları oluşmaya başlamıştır. Bunlardan biri 
(a3) Tesisler Yolu asfalt kaplaması üzerinde gözlemlenen bir dizi çatlağın birleşmesi ile 
olgunlaşmış ve Bayırlı Sokak alt ucu karşısında yolu aşarak güneydeki çamlık alana uzanmış 
ve zaman içinde deniz kıyısındaki yara kadar ulaşmıştır. Burada, var olan bir dolgu alanını da 
kesen bu yarılımda küçük sayılabilecek, 20 cm’i aşmayan düşey yer değiştirmeler kadar 
yarığın batı bloğunun doğu bloğuna göre güneye ötelendiğini dışa vuran yanal yer 
değiştirmeler de olmuştur. 
  
(a2) ve (a3) çatlaklarının arasında kalan bölgede Bayırlı ve Bahçe Sokaklar ile aralarında 
konut bloklarının bahçe ve duvarlarında izlenen bir dizi ve BKB-DGD uzanımlı çekme çatlağı 
da (a4) bu dönemde olgunlaşmıştır. 
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Şubat ayı sonu ve Mart 2005 ayı başlarında (a2) çatlağının doğuya doğru uzadığı ve Badem 
Sokak’ın çıkmaz nitelikte uzandığı platformu keserek kullanılmayan kamp alanının KD 
köşesinde D Şevi’ni kesmiş ve yeniden Tesisler Yolu Caddesi’ne ulaşmıştır(a5). Bu çatlak 
bugünlerde oluşma aşamasındadır. Asfalt kaplamada çekme çatlakları, kaldırım 
döşemelerinde kabarmalar, istinat duvarlarında çatlama ve yıkılmalar ve Kısmet Apartmanı ve 
bitişiğindeki yapılarda (Parsel 15354-15356) hasarlara neden olmuştur.  
 
Aralık 2004’te hafif bir basamak ile kendini dışa vuran, Badem Sokak üst yanında F Şevi 
eteğindeki bir başka yer biçimi daha sonra gelişmesini sürdürmüş ve bugün üzerinde 0,80 
m’ye varan düşey yer değiştirme izlenen bir yeni taç çizgisine (a6) dönüşmüştür. Son olarak, 
C Platformu’nun güney kesiminde D-B doğrultusunda oluşmaya başlayan yeni bir çatlağın 
(a7) kuzey bloğunun en çok 10 cm kadar düştüğü izlenmektedir. Tanımlanan bu yer biçimleri 
büyük ölçüde şekillenen yeni heyelanın eskisinin üzerinde oluştuğu ve daha çok eski 
heyelanın yenilendiğini göstermektedir. 
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II.3. Batimetri 
 
Heyelanlanmış yamacın deniz kıyısından açığa uzanan bir alanda deniz tabanında batimetri 
ölçümleri yapılmıştır. Batimetri haritalaması deniz tabanının ayrıntılı yer biçimini ortaya 
çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Bu haritalamada, eski heyelanların deniz tabanında bir izinin 
bulunup bulunmadığı; güncel heyelan kütlesinin deniz tabanında bir topuğunun oluşup 
oluşmadığı; ve heyelan kütlesinin kenarlarındaki makaslama yarılımlarının deniz tabanında 
ilerleyip ilerlemediğini aydınlatılması amaçlanmıştır. 
 
Batimetri haritalaması yapılan alan, Avcılar Marina’nın batı yanında, Ambarlı kıyısının 
güneyini  kapsamakta, 28º,4205 Doğu ve 28º,4248 Doğu  boylamları ve 40°.5827 Kuzey ve 
40°.5810 Kuzey enlemleri arasında kalan 500x800 m boyutlarında bir yamuk biçimindedir. 
Haritalama alanının dış sınırı POAŞ deniz platformuna kadar ulaşmaktadır. Kıyıda güncel 
olarak heyelanlanmış alanın bütün kıyı kesimi bu çalışma kapsamına alınmıştır (Şekil.II-4). 

 
Şekil.II-4 : Ambarlı-Balaban Heyelanlı Alanın Uzantısında Deniz Tabanı Batimetrisi 

 
Batimetrik ölçümler balıkçı teknesi Erdal Reis ile, 15 Ocak 2005–17 Şubat 2005 günleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Ölçü aygıt ve donanımlarının tekneye takılması ve sökülmesi 
rıhtım önünde  yapılmıştır. Denizdeki tüm ölçümler gün ışığı altında yapılmıştır.  
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Eş derinlik haritasının hazırlanması için esas alınan su derinliği ölçümleri ve ölçü yerlerinin 
saptanması Geodimetre 610 ve Ekosounder (Garmin 100) bütünleşik aygıt sistemi ile 
yapılmıştır. 
 
Çalışma  kapsamında, (1) Referans istasyon koordinatlarının belirlenmesi; ve (2) 40  hektarlık 
bir alanda batimetrik verilerin alınması gerçekleştirilmiştir. Ölçüler 10 m aralı bir ağın 
köşelerinde yapılmıştır. Bu  çalışma kapsamındaki haritalar ve raporda kullanılan tüm 
koordinatlar Avcılar  Belediyesi İmar-Harita Müdürlügü’nden alınan koordinat ve kot 
sistemine dayalıdır. Haritanın üzerinde gösterilen bu noktaların koordinatları: 

   NOKTA            Y                  X                    Z

         10052   391455.720  4538537.950        5.480 
       500206   391473.870  4538699.390       20.100 
       500207   391564.000  4538658.870       15.410 
       500208   391380.380  4538578.440        9.000 
       500210   391721.450  4538665.060       22.050 
     1621878   391513.740  4538675.320       19.160 
     1621881   391688.220  4538667.690       21.190 
     1622194   391747.240  4538595.340       15.170 

      2100619   391703.160  4538618.660       14.570 

NO        

KOORDİNATLAR

 
Çalışmanın sonunda, karadaki tesisler ve  kıyı çizgisi ile 13 m eşderinlik çizgisinin arasındaki 
bölgeyi  içeren 1/1000 ölçekli bir eş derinlik ve batimetri haritası hazırlanmıştır. Bu harita 
Şekil.II-5’te sergilenmektedir. 
 
İncelenen deniz tabanı alanında kıyıdan 550 m açıkta deniz tabanının -14,00 m derinlikli 
olduğu görülmektedir. Ortalama deniz tabanı eğimi %2,55 hesaplanmıştır. Bu eğimin bütün 
sahada hemen hemen hiç değişmediği anlaşılmaktadır. Batimetri Haritası’nda deniz tabanı 
oldukça düzgün ve düşük eğimli görünmektedir. Deniz tabanının bu kesiminde hiçbir eşik, 
basamak, sarp kuşak, kabartı ya da çukurluk yoktur. 
 
Karadaki heyelanın deniz tabanındaki uzantısında hiçbir eski heyelan yerbiçiminin 
korunamadığı görülmektedir. Bunda, İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne çıkan üst 
akıntının bir kolunun kıyı boyunca batıya uzanması ve bunun aşındırıcı biçimlendirmesi 
kadar; kıyının şiddetli lodos dalgalara açık duruşu da etkili olmuştur. Nitekim kıyıda dar bir 
kumsalın ardında alçak ya da daha doğuda yüksek yarlı bir kıyı biçiminin oluşması da 
bunlarla ilintilidir. 
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Yine, son günlerde canlanarak etkinliğini arttıran heyelan kütlesinde yeni oluşmaya başlayan 
yer biçimlerinin deniz tabanında henüz kayda değer bir uzantısının oluşmadığı 
anlaşılmaktadır. Haritadaki eşderinlik eğrileri üzerindeki ikincil süreksizlikler özenle ayırt 
edildiğinde Baler Motel’in önünde deniz tabanında 200 m açığa kadar güneye doğru; daha 
sonra da güneydoğuya uzanan bir çizgiselliğin varlığı görülmektedir. Bunun bir benzeri de, 
doğuda kıyıdaki Avcılar Belediyesi tesislerinin kıyısından 100 m kadar güneye uzanışı dikkati 
çekmektedir. Bunların, heyelanın önceki aşamalarının kenarlarındaki makaslama 
yarılımlarının kalıntısı olabileceği düşünülmektedir. 
 

II.4. Yamaç Eğimlerinin Dağılımı 
 
İnceleme çalışmasının yürütülmesi için İBB tarafından sağlanan 1/1000 ölçekli harita paftaları 
üzerindeki bilgiler kullanılarak sahadaki yamaç eğimlerinin değişimi incelenmiştir. Bunun 
için harita birim (ø20 m) alanlara bölünmüş ve bu birim alanların içindeki yükselti değişimleri 
% olarak hesaplanmıştır. Bu değerler haritaya işlenip eş eğim kuşakları ayrılmıştır.  
Yamaç Eğimleri Haritası EK-I’de 1/1000 ölçekli olarak sunulmaktadır. Harita, yamaç 
eğimlerinin yanında, karadaki topoğrafyanın da izlenebilmesi için topoğrafya haritasının 
üzerine işlenmiş olarak sunulmuştur. 
 
Harita’dan da görülebileceği gibi, sahanın yamaç yukarı kesimindeki platform (G), ana 
heyelan kütlesi (C) ve deniz tabanı son derece küçük eğimlidir. Buralardaki eğimler %5’ten 
azdır. Bu üç platformu ayıran ara yamaçlarda (D ve F) yamaç eğimleri %30-60 arasında 
değişmektedir. Kıyıdaki yarlardaki eğim %60’tan yüksek olabilmektedir.  
Bu dik yamaçların planda yay biçiminde uzandığı ve eski heyelanlı yer biçimini dışa vurduğu 
görülmektedir. 
 
Sahanın batı kenarında, Haramidere Vadisi’ne bakan yamaçtaki eğimler %5-10; doğu yanda 
Ambarlı Deresi Vadisi’ne bakan kesimle ise %10-15 arasındadır. 
 

II.5. İklim Koşulları ve Meteorolojik Veriler 
 
İnceleme alanına en yakın meteoroloji gözlemevleri Florya, Büyükçekmece, Çatalca ve 
Terkos'takilerdir. Bunlardan en uzun dönemli gözlem yapılmış olanları Çatalca (1929'dan bu 
yana) ve Florya (1952'den beri) gözlem evleridir. Özellikle, Büyükçekmece gözlemevi 
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verileri kurak dönem etkisini yansıtacak denli yenidir. Ortalama yıllık yağışlar istasyonların 
konumlarına göre 550,2-1081,6 mm arasında önemli değişiklikler göstermektedir. Farklar 
denize uzaklık ve yüksekliğe bağlanabilmektedir. Eşyağış eğrileri, alanımızın yıllık ortalama 
680 mm yağış aldığı ve Thiessen poligonuna göre de Florya Gözlemevi verileri ile temsil 
edilebileceğini göstermektedir (Şekil.II-6).  

 
Şekil.II-6: İstanbul’da Ortalama Eşyağış Haritası 

 
Yıllık ortalama sıcaklık 13,9º C'tır. Florya Gözlemevi verileri kullanılarak Penmann yöntemi 
ile potansiyel buharlaşma-terleme değerleri hesaplanmış ve Thornthwaite su bilançosu 
hazırlanmıştır (Cetvel.II-1/2 ve Şekil.II-7). Bulunan gizil buharlaşma terleme, EP 706 mm/yıl; 
fazla su 243 mm/yıl; ve gerçek EP 401,3 mm/yıl’dır. 
 
Fazla suyun bölgesel yüzeysel akışı batıda Haramidere ile G'e Marmara Denizi'ne; doğuda da 
Ambarlı Deresi ile güneye yine Marmara Denizi'ne olmaktadır.  
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Çizelge II-1 : Penmann Buharlaşma-Terleme Cetveli 

 
Çİzelge II-2 : Thornthwaite Nem Bilançosu 
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Şekil.II-7 : Su Bilançosu 

 
İnceleme konusu heyelanlı alanda bu doku bozulmuştur. Bu alana düşen su yüzeyde düzensiz 
biçimde yayılarak akmakta ve yeraltına daha çok süzülmektedir. Ayrıca, yamaçta yüzeyleyen 
Bakırköy ve Çukurçeşme birimlerinden boşalan su yeniden yeraltına sızmaktadır. Bunlara, 
yapılanılmış alandan yer altına kaçan atık sular da eklenmektedir. Akışa geçen su, yağışın 
yaklaşık %40'ı düzeyindedir. 
 
Bakırköy Kireçtaşı ile kaplı alanlarda akıştan süzülme ile beslenmenin yaklaşık %45; 
Güngören Killeri’nin yüzeylediği alanlarda %15; Çukurçeşme Kumları ile kaplı alanlarda 
%30; ve Gürpınar Formasyonu'nda ise %10'un altında olduğu düşünülmektedir. 
Bunların dışında değerlendirmede önemli olabilecek bir husus da, uzun dönemde yağışlarda 
görülen salınımlardır. 1939'dan bu yana yapılan uzun dönemli gözlemlere göre ortalama 10'ar 
yıllık salınımlarla, ortalamadan 400 mm'ye varan fazla ve 200 mm'ye varan eksik yağışlar 
izlenmektedir. 
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Yöredeki yamaç hareketlerinin yağışlarla açık bir ilişki içinde olduğu bilinmektedir. Nitekim, 
yakındaki Kumport Limanı’daki bir parselde yapılan yamaç hareketi ölçümleri ve yağış 
kayıtları birlikte değerlendirildiğinde (Şekil.II-8) yamaçtaki hareketliliğin her yağışlı günden 
sonra niceliksel olarak sıçradığı saptanmıştır. 

 
Şekil II.8 : Yakuplu Kumport Liman Alanındaki bir Yamaçta Yağış-Yamaç Hareketliliği 

İlişkisi 
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Bölüm III 

JEOLOJİ ve MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 
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III. BÖLÜM:  JEOLOJİ ve MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 
 

III.1. Bölgesel Jeoloji 
 
İnceleme alanı İstanbul’un batı, Avrupa yakasında Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri’nin 
arasında Beylikdüzü’nün doğusunda yer almaktadır. Bu yöre, İstanbul’un Tersiyer çökelleri 
ile örtülüdür. Bu yörede altta Oligomiyosen yaşlı kalın Gürpınar Formasyonu istifi, üzerinde 
de üç asbirimden kurulu Neojen yaşlı Çekmece Formasyonu’nun tortul tabakaları 
bulunmaktadır (Şekil.III-1) ve (Şekil.III-2).  
Gürpınar Formasyonu, güneye, Marmara Denizi açıklarına doğru kalınlaştığı ve kalınlığının 
da 500 m’yi aştığı bilinen; tortul kökenli tabakalardan kurulu bir birimdir.  Trakya 
Havzası’nda başka adlarla da anılan bu birim İstanbul’un yapılanma alanı içinde kalan 
yüzeylemelerinde bu kesime özgü nitelikler sergilemektedir. Kuzeyden güneye kalınlaştığı 
görülen bu birim, Eosen marnlarını örttüğü görülen kuzey kesimde daha çok laminalı kiltaşı, 
silttaşı ve şeylerden oluşmakta ve özellikle de içerdiği balık fosilleriyle tanınmaktadır. Güney 
kesimde ise birimin baskın olarak killerden oluştuğu görülmektedir. 

 
Şekil.III.1 : Bölgesel Jeoloji Haritası 
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Şekil.III.2 : İnceleme Alanı ve Dolayının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 
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Bu killer, aşırı konsolide, fisürlü, plastik, bazı düzeylerde karbonat topaklı, alacalı renklidir. 
Bentonitik bileşimli ve volkanik camdan türemiş olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yer yer daha 
da kalınlaşan; ancak, kalınlığı genellikle 10 m’den az olan bir tüf katmanı yer almaktadır. Bu 
katman, kirli beyaz renkli, havadan dökülerek suda çökelmiş ince daneli süngertaşı ve 
süngertaşı tozundan, çok az kaya kırıntısından oluşmaktadır. Süngertaşı kırıntıları 
camsılıklarını büyük ölçüde yitirmiş ve baskın olarak ta killeşmiştir. Çoğu yerde tavanında 
yeniden işlenmiş ve yer yer tortul gereçle karışmış tüffit tabakaları yer almaktadır. Yeniden 
işlenmiş gerecin kurduğu kesit Gürpınar çevresinde iyiden iyiye kalınlaşmaktadır. 
 
Üst düzeylerinde şiddetli bir aşınmaya uğradığı ve Çekmece Formasyonu’nun tabanındaki 
Çukurçeşme Kumu ile uyumsuz olarak örtüldüğü, bir çok yüzeylemesinde açıkça 
görülebilmektedir. Çekmece Formasyonu yatay tabakalı genç bir örtü niteliğindedir. Farklı 
litolojilerde üç as birimden oluşmaktadır. Tabanında, çakıl ve kumdan oluşan granüler 
nitelikli Çukurçeşme Kumu Birimi yer almaktadır. Bu birimin alttaki Gürpınar tabakalarının 
üzerine diskordan olarak oturan tabanı genellikle kaba çakıllıdır. Üste doğru ince-orta kum, 
çakıllı kum ve yer yer siltli kumdan oluşan çökeller yer almaktadır. İçinde yer yer kil 
mercekleri, arada ince çimentolu kumtaşı bandları da bulunmaktadır. Genel olarak demir oksit 
ile renklenmiş, sarımsı bej ve pas rengidir. Bunun üzerine, Güngören Kil Birimi olarak 
tanınan ve yeşilimsi bej renkli bir kil-silt istifinden oluşan ana birim gelmektedir. Güngören 
Kili Birimi Suriçi İstanbul’undan Büyükçekmece’ye kadar geniş bir alanda yayılmaktadır. 
Çoğu yerde, istifin tabanındaki Çukurçeşme Kumu’nun üzerinde geçişli olarak yer alır ve 
kimi yerde de üzerindeki Bakırköy Kireçtaşı tabakalarına geçişlidir. Çekmece 
Formasyonu’nun kalın olduğu yerlerde, kalınlığı 100 m’yi geçebilirken çoğu yerde de 5-20 m 
arasında değişen kalınlıklıdır. Baskın olarak grimsi yeşil renkli, silt ve ince kum bantlı ya da 
tebeşirsi kireçtaşı aratabakalı, yer yer karbonat topaklı, kimi yerde de bitümlü şeyl 
aratabakaları kapsar şekilde görülür. Çoğu yerde altındaki Çukurçeşme Kumu ile sınırı 
kestirilememektedir.  
 
Tavanda ise, beyaz-krem renkli, yumuşak-orta sert, fosilli kireçtaşları, tebeşirsi marnlar ve 
aralarındaki yeşil renkli plastik killerden kurulu ince bir istiften kurulu Bakırköy Kireçtaşı 
Birimi yer almaktadır. Bu üç asbirimin yanal olarak birbirlerine geçişli olduğu ve aralarında 
kesin sınırlar bulunmadığı görülmektedir. Bunun gibi, asbirimlerin kalınlıkları da yanal olarak 
değişmekte, bazı yerlerde bunlardan birinin gelişmeyebildiği de izlenebilmektedir. 
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Gürpınar Formasyonu istifi yataya yakın tabaka konumuyla durmaktadır. Ancak, bölgesel 
veriler, istifin küçük salınımlarla ve düşük bir eğimle güneye eğik durduğunu 
düşündürmektedir. Çekmece Formasyonu, yatay tabakalı olarak durmaktadır. İstifin önemli 
bir yapısal biçim değiştirmeye uğramadığı görülmektedir. Çok küçük atımlı, yerel çekim 
fayları ile 0,5-2,0 m’lik atımlar ve bunlara bağlı olarak, özellikle üstteki Bakırköy Birimi’nin 
marn-kil ardalanmalı tabakalarında bükülme ve kıvrımcıklar izlenebilmektedir. Bu istif, 
Marmara Denizi kıyısındaki bir kuşakta ve buradan kuzeye uzanan vadi yamaçlarında,  bu 
arada incelenen yamaçta da yaygın biçimde heyelanlanmış ve ya basamaklanarak alçalmış ya 
da birbirlerinin üzerine bindirerek yinelenen dilimler biçiminde yığılmıştır. Yer değiştiren 
kütlelerin içinde de, yukarıda tanıtılan istifin bozulmadan ya da karılarak yer aldığı 
görülmektedir. 
 

III.2. İnceleme Alanı ve Çevresinin Jeolojisi 
 

III.2.1. Stratigrafi 
 
İnceleme alanında da bölgede gözlendiği belirtilen 4 farklı birimden kurulu bir stratigrafi 
istifinin eksiksiz olarak yer aldığı görülmektedir. EK.II’de sergilenen “Jeoloji ve Mühendislik 
Jeolojisi Haritası’nda da gösterilmiş olduğu gibi inceleme alanında Gürpınar Formasyonu 
tabakaları yalnızca en doğuda Ambarlı Deresi vadisinin tabanında doğrudan yüzeylemektedir. 
Ancak, bu birimin yapılan sondajların çoğunda, öteki birimlerin altında ve en çok 35-40 m 
derinliklerde yer aldığı belirlenmiştir. Birim, inceleme alanımızda da bu kıyı kuşağındaki tipik 
özelliklerini korumakta ve alacalı renkli, fisürlü, karbonat topaklı bir kil niteliğini 
sürdürmektedir. Arasındaki tüf tabakası da, genellikle camsızlanarak bentonitik bir kile 
dönüşmüş olsa da bazı sondajlarda tanınabilmiştir. 
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Çekmece Formasyonu’nun tabanındaki Çukurçeşme Kumu Birimi sahanın her yerinde yaygın 
olarak yüzeylemektedir. Bu yüzeylemeler genellikle dikçe yamaçların alt kesimlerinde; ya da, 
sahadaki farklı basamaklarda eski heyelanlarla yinelenerek yer almaktadır. Bu katman bir 
kılavuz tabaka gibi ele alındığında eski heyelanlarla oluşan basamaklanmanın tanınmasında 
oldukça yardımcı olmaktadır. Çukurçeşme Kumu Birimi inceleme alanımızda genellikle bej 
renkli ince-orta uniform kum niteliğindedir. Çakıl kapsamı az görünmektedir. Ayrıca, 
hazırlanan kesitlerden de seçilebileceği gibi, sahanın değişik yerlerinde Güngören Kili ile 
yanal olarak yer değiştirmekte ve yer yer de bununla ardalanmaktadır. Kum katmanının 
KD’da daha kalın ve GD kesimde de Güngören Kili ile ardalanır durumda oluşu dikkati 
çekmektedir. 
 
Güngören Kili Birimi de sahanın her yerinde yayılmaktadır. Bölgesel özellikleri inceleme 
alanımızda da yinelenmektedir. Kireçtaşı ve marn tabakaları ile olduğu gibi ince kum 
tabakaları ile de ardalanan gri-yeşil-kahve rengi, kireç topaklı, siltli, yer yer kumlu bir kil 
niteliğindedir. Kalınlığının sahanın orta kesimlerinde fazla ve GD kesimde kum tabakaları ile 
ardalanır durumda olduğu görülmektedir. 
 
İstifin tavanındaki Bakırköy Kireçtaşı Birimi sahanın kuzeyindeki platformu örter durumda 
yayılmakta; bunun yanında, eski heyelanlarla aktarılarak deniz kıyısına kadar da yer 
değiştirdiği görülmektedir. Deniz kıyısında kuzeye hafif eğimli dururken, K’de yatay 
yayılmaktadır. Üst düzeylerinde kırmızımsı renkli ve kireçtaşı parçaları kapsayan lateritik kil 
düzeyleri içermekte; kimi yerde, orta kalın tabakalı, sert kireçtaşları ile aralarındaki yeşil kil 
ara tabakalarının ardalanmasından oluşmakta; çoğu yerde de, yumuşak tebeşirsi kireçli marn 
ve kireçli kil ardalanmasından oluştuğu görülmektedir. 
 

III.2.2. Yapısal Jeoloji 
 
İnceleme alanında heyelanlardan etkilenmemiş kesimlerdeki tabakalanma hemen hemen yatay 
duruşludur. Ancak, eski heyelanların bu istifi defalarca kaydırıp yer değiştirttiği ve istifin 
kuzeyden güneye en az 6 kez basamaklanacak biçimde alçalan bloklara bölündüğü ve örneğin 
Bakırköy Kireçtaşı Birimi’nin tabanının kuzeyde 35 m’den kıyıda -10 m’ye kadar görünür 45 
m kadar alçalmış olduğu anlaşılmaktadır. 
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Yöredeki istifin, heyelanların dışında çok küçük atımlı eski çekim fayları ile donanmış olduğu 
görülmektedir. Bu faylar yandaki foto da da görülebileceği gibi küçük atımlı ve yer yer bir 
yanal atım bileşeni de olabilen önemsiz yapılardır. 
Bunların dışında sahayı etkilemiş önemli bir fay ya da kıvrım belirtisi gözlenememiştir. 

 
III.3. Heyelanlı Alanının Mühendislik Jeolojisi 
 

İnceleme konusu Avcılar Ambarlı Mahallesi güneyindeki kıyı kuşağı, Balaban Mevkii’nde 
yeniden canlanan eski heyelanlar jeoloji, jeomorfoloji, sondaj, hareket ölçümleri, geoteknik 
ve jeofizik yöntemlerle ayrıntılı biçimde incelenmiştir. 
 
Bu incelemelerle derlenen verilere dayanılarak hazırlanan bir “Jeoloji ve Mühendislik 
Jeolojisi Haritası” EK.II’de ve “Jeoloji Kesitleri” de EK.III’te sergilenmektedir. Bu harita ve 
kesitlerde de izlenebileceği gibi saha birkaç bin yıl önceden beri heyelanlanmakta olan bir 
yamaç üzerinde yer almaktadır. Bu yamaç ilksel durumu ile altta geçirimsiz, aşırı konsolide 
ve fisürlü Gürpınar Kili; üzerinde, geçirimli Çukurçeşme Kumu; üzerinde, şişme gizili 
yüksek, geçirimsiz Güngören Kili; ve tavanda kil aratabakalı yumuşak kaya niteliğinde ve 
geçirimli Bakırköy Kireçtaşı katmanlarından oluşan bir jeoloji istifi üzerinde gelişmiştir. Bu 
kuşakta tavanda aşınmaya daha dayanımlı Bakırköy Kireçtaşı’nın bulunuşundan ötürü 
genellikle dik yamaçlar oluşabilmektedir. Yaklaşık 9000 yıl önce sona eren son buzul 
döneminde deniz düzeyi bugünkünden 100 m kadar daha alçakta kaldığından bu yamaçlar 
hızla aşınmış ve uzun süre yüksek eğimli kalmış olmalıdır. Bu süreç, bu kıyı ve buna dik vadi 
yamaçlarının yinelenerek heyelanlanmasına neden olmuştur. Deniz düzeyi yavaşça bugünkü 
düzeyine yükselmiş de olsa heyelanlanan yamaçlarda özellikle bozulan drenaj koşullarının 
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kışkırtması ile geriye doğru ardalanan yeni heyelanlar da olmuştur. O dönem heyelan kütleleri 
bugün büyük ölçüde deniz altında kalmıştır. Ancak, inceleme alanımızı da kapsayan kıyı 
kuşağı boyunca bu eski heyelanların geri basamakları şimdi de izlenmekte ve zaman zaman 
da yeniden hareketlendiklerine tanık olunmaktadır. 
 
Balaban Heyelanı’nın da böyle eski bir heyelanın baş kesimini temsil ettiği anlaşılmaktadır. 
Eski heyelanın önemli bir bölümünün bugün denizin altında olduğu açıktır. Bu nedenle, 
bugün karada geniş fakat kısa bir heyelanlanmış alan bulunmaktadır. Kesitlerde de 
görülebileceği gibi heyelanın kayma yüzeyi taç kesimi yakınında spiral, gövdenin altında yarı 
spiral bir kesite sahiptir. Karadaki kesiminde en derin yerinde 40 m derinliğine inmektedir. 
Kayma yenilmesi hep Gürpınar Kili içinde olmuştur. Geçmişindeki yenilmeleri etkisi ile 
Gürpınar Kili’nin fisürlerinin belli yüzeyler boyunca birleştiği ve yeni dengesizliklerde bu 
eski yüzeyler boyunca kolayca yeniden kayabildiği görülmektedir. Son dönem 
heyelanlanması da, hep eski taç çizgisi ya da biraz üzerinde başlayan ve yayılan çekme 
çatlakları birleşerek oluşmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bölüm IV 
SONDAJ ARAŞTIRMALARI 

ARAZİ DENEYLERİ ve ÖLÇÜMLERİ 
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IV. BÖLÜM: SONDAJ ARAŞTIRMALARI ARAZİ DENEYLERİ ve ÖLÇÜMLERİ 
 

IV.1. Mekanik Sondajlar 
 
İnceleme alanında heyelan geometrisinin anlaşılabilmesi, heyelana neden olan birimlerin 
geoteknik parametrelerinin yerinde saptanabilmesi, örselenmiş ve örselenmemiş numuneler 
alınabilmesi, yeraltı su seviyesinin gözlenebilmesi ve inklinometre borularının indirebilmesi 
için 20 noktada toplam derinliği 720 m olan araştırma sondajı yapılmıştır. 
 
Sondaj lokasyonları seçilirken, saha 3 ana kısma ayrılmıştır. Bunlar kuzeyde henüz 
heyelandan etkilenmemiş Duraylı Bölge, güneyde heyelanla beraber hareketini sürdüren Ana 
Blok ve bu iki bölge arasında yer alan Ara Blok olarak adlandırılabilir. Sondajlar rotari sulu 
sistemle, 76 mm nadiren 86 mm çapta sürekli karot alınarak yapılmıştır. Sondajların koordinat 
ve kot bilgileri Çizelge IV.1’de, sondajlar ile ilgili diğer tüm bilgiler Çizelge IV.2’de 
verilmiştir. 
 

Çizelge IV.1 – Sondaj Kot ve Koordinatları 
Koordinatlar Sondaj No Kot 

(Z) X Y 
SK-1 20.11 4538802.93 391234.86 
SK-2 12.70 4538692.36 391210.29 
SK-3 20.64 4538800.24 391300.19 
SK-4 20.07 4538770.70 391388.49 
SK-5 21.00 4538726.24 391481.27 
SK-6 10.63 4538699.55 391380.38 
SK-7 12.28 4538699.55 391096.74 
SK-8 15.10 4538658.03 391616.39 

SK-10 28.90 4538885.22 391235.18 
SK-11 33.47 4538909.15 391238.84 
SK-12 31.10 4538901.52 391266.43 
SK-13 34.29 4538897.42 391320.50 
SK-14 29.87 4538864.51 391326.79 
SK-15 33.62 4538862.90 391374.45 
SK-16 28.17 4538744.28 391578.12 
SK-17 41.06 4538817.84 391489.90 
SK-18 44.24 4538906.41 391390.14 
SK-19 44.56 4538957.60 391284.40 
SK-20 40.82 4538946.49 391216.83 
SK-22 33.26 4538873.08 391058.16 
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Çizelge IV.2 – Sondajlarla İlgili Tüm Bilgiler 
Sondaj 

No 
Yer Aldığı 

Bölge 
Derinlik 

(m) 
SPT 

Sayısı 
UD 

Sayısı 
Veyn 

Deneyi 
Presyometre 

Deneyi 
İnklinometre 

Derinliği 
SK-1 Ana Blok 60 22 1 - - - 
SK-2 “ 80 16 - - 4 - 
SK-3 “ 40 20 1 4 - - 
SK-4 “ 50 16 1 - - 33 
SK-5 “ 40 16 1 - - 27 
SK-6 “ 60 17 1 - - - 
SK-7 “ 50 15 1 1 - 36 
SK-8 “ 40 19 - - - 32 

SK-10 Ara Blok 30 15 - - - 25 
SK-11 “ 20 12 - - - - 
SK-12 “ 30 19 - - 4 - 
SK-13 “ 25 9 - - - 23,5 
SK-14 “ 30 13 1 1 - - 
SK-15 “ 20 7 - - 4 - 
SK-16 “ 25 13 - - - 25,5 
SK-17 Duraylı 20 9 - - 4 - 
SK-18 “ 20 9 - - 4 21 
SK-19 “ 40 17 2 - - - 
SK-20 “ 20 13 1 - - - 
SK-22 “ 20 11 1 4 - 21 

 
Sondaj çalışmalarına ait yerleşim planı Cilt – 2 / EK – II : Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi 
Haritası’nda, sondaj logları Cilt – 3 / EK – 1’de ve sondaj karotlarına ait fotoğraflar Cilt – 3 / 
EK – 2’de verilmektedir.  
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IV.2. Arazi Deneyleri ve Ölçümleri 
 

IV.2.1 Standart Penetrasyon Deneyleri (SPT) 
 
İç çapı 63,5 mm, dış çapı 76 mm olan yarık numune alıcının zemine sokulması sırasında 
örnek alıcının ilerlemesi için gerekli vuruş sayısının granüler zeminlerde sıkılıkla, kohezyonlu 
zeminlerde kıvamla ilişkisi görüldüğünden bu işlem bir standarda bağlanmıştır. ASTM 
1586’ya göre belirli bir derinliğe ulaşan sondaj sırasında sondaj takımı dışarı çekilir ve örnek 
alıcı indirilir. Örnek alıcı 623 N ağırlıklı bir tokmağın 0,762 m’den düşürülmesi ile çakılır. Üç 
kez 152,4 mm ilerlemesi için gerekli vuruş sayısı belirlenir. Son iki aşamadaki toplam vuruş 
sayısı Standart Penetrasyon, SPT değeri (N30 değeri) olarak adlandırılır. Deney bitirilince 
takım dışarı alınır ve uç ve bağlantı elamanı çıkarılır, zemin örneği tüpten alınır ve cam 
kavanoza konulup laboratuara gönderilir. 
 
Araştırma sondajlarında ilerleme sırasında, her sondajda 30 m derinliğe kadar 1,50 m ara ile 
SPT yapılmıştır. İri çakıllı – bloklu seviyelerde ve kayalarda deney denenmiş ancak 50 
darbeye karşılık hiç ilerleme kaydedilmediğinden örselenmiş örnek alınamamıştır. 20 
sondajda örselenmiş örnek derlenebilmiş toplam 288 adet SPT yapılmıştır. SPT deneylerine 
ait loglar Cilt – 3 / EK – 1’de ayrıntılı olarak verilmektedir. 
 

IV.2.2 Veyn Deneyleri 
 
Rijit bir çubuk ucundaki 4 kanatlı kesici sondaj deliği tabanında zemine batırılıp döndürülürse 
bu işlem için gerekli kuvvet (moment) ile zeminin kayma mukavemeti arasında bir ilişki 
kurulabilir. İnceleme alanında yapılan araştırma sondajlarından 4’ü içersinde farklı 
seviyelerde, killi birimlerin yerinde kesme dayanımlarının ölçülebilmesi amacı ile veyn 
deneyleri yapılmıştır. Veyn deneylerine ait sonuçlar Cilt – 3 / EK – 1’de verilen her bir log 
üzerine tek tek işlenerek verilmiştir. 
 

IV.2.3 Presyometre Deneyleri 
 
Presyometre deneyleri; dairesel basınç verilerek zeminde dairesel deformasyon oluşturan 
silindir şeklinde bir sonda (prop) ve buna kabloyla bağlı kumanda panosundan oluşan 
presyometre aleti ile yapılır. Presyometre cihazı Le Menard adındaki bir Fransız mühendis 
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tarafından yapıldığı için, ‘ Menard tipi presyometre cihazı’ olarak adlandırılmıştır. 
Presyometre sonda çapları; 76 mm, 66mm ve 56 mm olarak 3 adetttir. Projede Menard tipi 
presyometre cihazı 76 mm çapında sondası  ile birlikte kullanılmıştır. 
 
Presyometre deneyinde uygulanan yöntemin esası; açılan bir sondaj kuyusu içerisinde zemine 
radyal basınç uygulanması ve uygulanan basıncın zeminde oluşturduğu deformasyonların 
ölçülmesidir. Sondaj kuyusuna yerleştirilen sonda ile kuyu duvarına kademeli olarak basınç 
verilir ve oluşan deformasyonlar 15-30-60 saniye aralıklarla kumanda panosundan okunur. 
Probun zemini deforme ederek genişlemesi hacimsel deformasyon olarak ölçülür. Bu değerler 
presyometre cihazının üzerindeki hacim ölçer sütunundan okunur.  
 
Bu arazi deneylerine göre x – ekseni basınç seviyelerini (kg/cm2) , y- ekseni de bu seviyelerde 
oluşan hacim değişimlerini (cm3) gösterecek şekilde grafikler çizilir. Bu grafiklerdeki 
değerler, sondanın kalibrasyon verilerinden çıkarılarak ikinci düzeltilmiş grafikler çizilir. 
Düzeltilmiş grafikler sonucunda: zeminin her seviyesi için Menard Elestik Modülü (Em) 
(eğrinin eğiminden) ve Limit Basınç değerleri (Pl) (akmanın oluştuğu nokta) saptanır. Bu 
değerlere dayanılarak Menard formülasyonları kullanılarak taşıma gücü ve oturma miktarları 
hesaplanır. Ayrıca, yumuşak kaya veya killi zeminlerde zamana karşı oluşan deformasyonlar 
zaman-deformasyon eğrisi çizilerek temel birimin sünme değerleri elde edilebilir. (Şekil IV.1) 
  
           Hacim  (cc) 
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     600 
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         0 
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Şekil IV.1 – Normal Presyometre Eğrisi (Menard Tip İçin) 
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Sahada gerçekleştirilen presyometre deneylerine ait sonuçlar Cilt – 3 / EK – 3’de ayrıntılı 
olarak verilmektedir. 
 
 IV.2.4 İnklinometre Ölçümleri 
 
İnklinometre ölçümleri bu projede heyelanlı kesimdeki yatay hareketlerin gözlenmesi ve 
kayma yüzeylerinin belirlenmesi amacıyla tesis edilmiştir. Sahada gerçekleştirilen 20 adet 
sondaj kuyusunun 9’u inklinometre gözlem kuyusu olarak seçilmiştir. Bu kuyuların saha 
üzerindeki yerleşimleri EK-2’de verilen “Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritası” nda 
görülebilir. İnklinometrik gözlem kuyularının sağlıklı şekilde yerleştirilebilmesi amacıyla, 
hakim zemin koşullarına da bağlı olarak delgiler muhafazalı olarak gerçekleştirmiştir.  
 
İnklinometre borusunun en altta kalacak parçasının içine su, zemin ve enjeksiyon girmemesi 
için alt ucu boru ile ayni malzemeden yapılmış olan alt tıkacı ile kapatılmış,  tıkacın, borular 
indirilir iken çıkmaması için tıkaç boruya perçinlerle sabitlenmiştir. 3 er metre uzunluğundaki 
inklinometre boruları birbiri ucuna yine perçinleme yöntemiyle eklenerek kuyuya 
indirilmiştir. İnklinometre borularının indirilmesinin  ardından muhafaza boruları çekilmeden 
önce kuyuya sondaj makinasının pompası ile çimento enjeksiyonu verilmiştir. Kuyunun 
yerleştirilmesinin ardından yeterli bir süre kuyuya verilen enjeksiyonun prizini alması için 
beklenmiş ve kuyuların 0 okumaları alınmıştır. Çalışma içerisinde farklı zamanlarda tesis 
edilen kuyuların mümkün olduğunca eşit zaman aralıklarında okumaları alınmış ve grafikleri 
oluşturulmuştur. İnklinometre okumalarına ait bir resim Şekil IV.2’de verilmiştir. 
 

 
Şekil IV.2 – İnklinometre Okumaları 
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İnklinometre ölçümü Şekil IV.3’de görülen inklinometre probu ile yapılmaktadır. Probe 
üzerinde alt ve üst kısımlarda karşılıklı olarak iki tekerlek yer almaktadır. Bu tekerlekler 
yaylar ile desteklenmekte olup kuyu çapına ve daralma durumuna göre uyumu sağalmaktadır.  

 
Şekil IV.3 – İnklinometre Probu 

İnklinometre borusu; Şekil IV.4’de görüldüğü gibi içerisinde 90’ar derecelik açılarda probe 
makaralarının rahatça inebilmesi için yivler açılmış plastik bir borudur. 

 
Şekil IV.4 – İnklinometre Borusu ve Probun Kuyu İçerisindeki Yerleşimi 

 
Inklinometre probu ile kuyunun istenen derinliklerde borunun eğimi veya direk sapma miktarı 
Şekil IV.5’de gösterildiği gibi ölçülmektedir. Her noktada ölçülmüş olan sapmalar kuyu 
altından üstüne doğru ilave edilerek kuyunun toplam deformasyonu Şekil IV.6’da gösterildiği 
şekilde belirlenmektedir. 
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Şekil IV.5 - Ölçüm Derinliğine Ait Açı ve Sapma Hesabı 

 

 
Şekil IV.6 - Toplam Kuyu Sapmasının Belirlenmesi 

 
İnklinometre kuyularının yerleştirildiği sondaj lokasyonları, yerleştirilme ve okuma tarihleri 
Çizelge IV.2’de verilmiştir. İnklinometre ölçümlerinin sonuçları ve bunlarla ilgili 
değerlendirmeler Bölüm X.5 “Ambarlı Güneyi Heyelanının Kinematiği” bölümünde 
aktarılmaktadır. 
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            Çizelge IV.2 – İnklinometrik Ölçüm Bilgileri 

İnklinometre No 
Yerleştirildiği 

Sondaj Kuyusu 
Derinlik (m) 
Yerleştirilme 

Tarihi 
“0” Okuması 

Tarihi 
1. Okuma Tarihi 

2. Okuma Tarihi 

3. Okuma Tarihi 

4. Okuma Tarihi 

5. Okuma Tarihi 

6. Okuma Tarihi 

7. Okuma Tarihi 

8. Okuma Tarihi 

9. Okuma Tarihi 
10. Okuma 

Tarihi 
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Sahada gerçekleştirilen tüm inklinometre okumalarına ait sonuçlar Cilt – 3 / EK – 4’de 
verilmektedir. 
 

IV.2.5 Kuyu İçi Kayma İzlemeleri 
 
İnceleme alanında açılan üç araştırma sondajına inklinometrelerin saptayamadığı daha 
derinlerdeki olası kayma düzlemlerinin saptanabilmesi için kayma izleme donanımı 
indirilmiştir. Araştırma kuyusu 50 mm çapında PVC boru ile donatılmış, daha sonra bu 
boruların içersine 3 farklı derinliğe 300 gr ağırlığında olan 30 mm çapında sarkaçlar 
indirilmiştir. Derinlikleri 60 m ve 80 m olan bu Sk-1, SK-2 ve SK-6 kuyularına yüzeyden 
itibaren 25’inci, 40’ıncı ve 50’inci metrelere, sağlam misineler ile indirilen sarkaçlar farklı 
zaman dilimlerinde yukarıya çekilerek kuyu içersindeki PVC borunun nerede ezildiği 
saptanmıştır. 
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Bölüm V 
LABORATUVAR DENEYLERİ 
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V. BÖLÜM: LABORATUVAR DENEYLERİ 
 
Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırma sondajlarında laboratuar deneylerinin 
yapılabilmesi için farklı derinliklerden ve farklı litolojik özellikler arz eden tabakalardan 
örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri alınmıştır. Toplam 288 adet örselenmiş zemin 
numunesi, 11 adet de örselenmemiş zemin numunesi alınmıştır. Ayrıca sondajlarda sürekli 
karot alımıyla ilerlendiğinden, karot numunelerin çıkartılmasının hemen ardından uygun 
yöntemle muhafaza edilmek suretiyle de laboratuar örnekleri hazırlanabilmiştir. Bu 
numuneler üzerinde gerçekleştirilen deneyler sınıflandırma deneyleri ve mukavemet deneyleri 
olarak iki ana grup altında toplanmıştır. Aşağıda bu gruplar altında projenin amacına yönelik 
olarak belirlenmiş olan deneyler aktarılmaktadır. 
 

V.1. Zemin Sınıflama Deneyleri 
 
Sahadaki hakim zeminlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması ve bazı analiz 
ve değerlendirmelerde dolaylı olarak kullanılması amacıyla zemin klasifikasyon deneyleri 
yapılmıştır. Bu deneyler büyük oranda örselenmiş örnekler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan deneyler granülometrik analizler, hidrometre deneyleri, kıvam limiti deneyleri, tabi 
birim hacim ağırlık tayini ve su muhtevası tayini olarak sıralanabilir. 
 
Bu deneyler ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıda 
ilgili deneyler için geçerli olan standartlar verilmektedir. 
 

Deney Türü  İlgili Standart 
Kıvam Limiti Deneyleri (Atterberg Limitleri) ⇒ TS 1900, ASTM D-4318 

Elek Analizi Deneyleri ⇒ TS 1900, ASTM D-422 
Hidrometre Deneyleri ⇒ TS 1900, ASTM D-422 
Su Muhtevası Tayini ⇒ TS 1900 

 
Uygulanan laboratuvar deney programı dahilinde toplam 29 adet elek analizi deneyi, 27 adet 
hidrometre analizi, 24 adet kıvam limiti deneyi ve 21 adet su muhtevası tayini yapılmıştır. 
Yapılan tüm bu deneylere ait laboratuvar deney föyleri Cilt – 3 / EK – 5’te verilmiştir. Ayrıca 
deney sonuçları zemin sınıflaması ile bir arada Çizelge V.1’de aktarılmaktadır. 
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Çizelge V.1 – Zemin Sınıflama Deneyleri Sonuçları 
Numune Dane 

Dağılımı 
Kıvam 

Limitleri 
Sondaj 

No 
Numune 

No 
Derinlik 

(m) 
+ #4    
% 

- #200    
% 

LL  
% 

PL  
% 

PI  
% 

Su muh.   
Wn (%) Zemin Sınıfı 

SK-1 SPT5 7.50 0.00 77.80 51 14 37 38.2 CH - Yağlı KİL ve 
Az Kum 

SK-1 SPT13 19.50 0.00 98.38 72 21 51 56.3 CH - Yağlı KİL 
SK-1 SPT15 22.50 33.16 36.38    16.2 - 
SK-1 SPT17 25.50 18.36 21.63     - 
SK-1 SPT22 33.00 2.38 86.42 67 14 53 31.8 CH - Yağlı KİL 
SK-1 UD 34.50   50 18 32 23 CH - Yağlı KİL 
SK-1 SPT24 36.00 0.00 86.58 41 13 28 20.4 CL - Düşük 

Plastisiteli KİL 
SK-2 SPT5 7.50   54 15 39  CH - Yağlı KİL 

SK-3 UD 5.00   93 29 64 37 CH - Yağlı KİL 

SK-3 SPT7 9.00   67 16 51  CH - Yağlı KİL 

SK-3 Karot 31.00 1.42 93.14     - 

SK-5 SPT3 4.50 0.00 60.52     - 

SK-5 Karot 38.50   71 19 52 20 CH - Yağlı KİL 

SK-6 SPT4 6.00 0.26 85.06 51 21 30 28.3 CH - Yağlı KİL ve 
Az Kum 

SK-6 SPT9 13.50 58.66 15.34    15.2 - 
SK-6 SPT12 21.00 0.00 15.66 NP NP NP 27.4 - 
SK-6 SPT16 27.00 0.88 89.66 68 18 50 26 CH - Yağlı KİL 
SK-6 UD 30.00   74 16 59 31 CH - Yağlı KİL 
SK-7 S11-S12 21-22.5 0.00 21.20     - 
SK-7 UD 30.50 38.04 47.90 63 14 49  GC - Killi ÇAKIL 
SK-8 SPT6 9.00   52 13 39  CH - Yağlı KİL 

SK-10 SPT3 4.50 2.06 80.38     - 
SK-10 SPT4 6.00 0.36 85.52     - 
SK-10 SPT8 12.00 58.16 26.24     - 
SK-11 SPT6 9.00 0.00 90.96 45 14 31 31.6 CL - Düşük 

Plastisiteli KİL 
SK-11 SPT9 13.50 0.00 90.62 63 16 47 33.3 CH - Yağlı KİL 

SK-11 SPT12 19.50 0.00 76.40 45 14 31 29.6 CL - Düşük 
Plastisiteli KİL ve 

Az KUM  
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SK-12 SPT3 4.50 0.62 84.84 42 14 28 27.6 CL - Düşük 
Plastisiteli KİL ve 

Az KUM  
SK-12 SPT6 9.00 1.04 96.62 51 15 36 27.1 CH - Yağlı KİL ve 

Az Kum 
SK-12 SPT11 16.50 0.00 29.13 56 24 32 41.7 CH - Yağlı KİL 
SK-12 SPT14 21.00 0.00 28.08 72 19 53 26.2 CH - Yağlı KİL 
SK-13 SPT3 4.50   75 19 56  CH - Yağlı KİL 
SK-14 SPT4-5 6-7.50 0.00 59.24     - 
SK-14 SPT12 18.00 14.16 26.82     - 
SK-15 SPT4 6.00 0.00 15.24     - 
SK-16 SPT3 4.50 0.00      - 
SK-16 SPT6-7 9-10.5 0.00      - 
SK-19 UD 15.00   82 32 50 34 CH - Yağlı KİL 

 
V.2. Mukavemet Deneyleri 

 
Ağırlıklı olarak sahada gerçekleştirilen sondajlar esnasında alınmış örselenmemiş zemin 
örnekleri üzerinde ve 1 adet de sondaj sırasında hızlı şekilde muhafaza edilmiş karot numune 
üzerinde bazı mukavemet deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler ulusal ve uluslar arası 
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıda ilgili deneyler için geçerli olan 
standartlar da verilmektedir. 
 

Deney Türü  İlgili Standart 
Tabii Birim Hacim Ağırlık ⇒ TS 1900, ASTM D-2167 

Serbest Basınç Deneyi ⇒ TS 1900, ASTM D-155 
Konsolidasyonsuz – Drenajsız Üç Eksenli 

Basınç Deneyi (UU) ⇒ TS 1900, ASTM D-2850 

Konsolidasyonlu – Drenajsız Üç Eksenli 
Basınç Deneyi (CIU) ⇒ TS 1900, ASTM D-2850 

Rezidüel Kesme Kutusu Deneyi ⇒ TS 1900, ASTM D-3080 
 
Bu mukavemet deneyleri ile, sahada gözlemsel ve ölçümsel çalışmalar ile irdelenen heyelan 
mekanizmasının daha detaylı olarak anlaşılabilmesi ve heyelan koşulları altında zemin 
tabakalarının davranışlarının tespitine ışık tutulması amaçlanmıştır. Bu bakımdan söz konusu 
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numuneler üzerinde gerçekleştirilen laboratuar deneyleri de, belirtilen amaç doğrultusunda 
programlanmış ve yürütülmüştür. Bu tip bir çalışmada ve bu özellikteki jeolojik koşullarda 
sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi açısında en etkili deneyler rezidüel mukavemet 
parametrelerinin belirlenebildiği deneyler olmaktadır. Bu amaçla farklı derinliklerden ve 
litolojik birimlerden alınmış örnekler üzerinde 5 adet rezidüel kesme kutusu deneyi 
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 2 adet konsolidasyonlu drenajsız üç eksenli basınç 
deneyi, 1 adet konsolidasyonsuz drenajsız üç eksenli basınç deneyi, 3 adet tek eksenli basınç 
deneyi ve 4 adet tabii birim hacim ağırlık deneyi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu deneylerin 
sonuçları Çizelge V.2, Çizelge V.3, Çizelge V.4 ve Çizelge V.5’te aktarılmaktadır. Ayrıca 
deneylere ait laboratuar deney föyleri EK-6’da verilmektedir. 
 

Çizelge V.2 – Kesme Kutusu Deneyi Sonuçları 
İlk Kesme Sonuçları Rezidüel Değerler Sondaj 

No 
Derinlik 

(m) c (kPa) φ (°) cr (kPa) φr (°) 
SK-1 36.50 18 26 0 18 
SK-3 5.00 75 15 0 11 
SK-5 38.50 104 11 0 13 
SK-6 30.00 57 10 28 5 

SK-19 15.00 78 24 5 16 
 

Çizelge V.3 – Üç Eksenli Basınç Deneyi (CIU) Sonuçları 
Toplam Parametreler Efektif Parametreler Sondaj 

No 
Derinlik 

(m) c (kPa) φ (°) c’ (kPa) φ’ (°) 
SK-1 36.50 48 19 31 31 
SK-6 30.00 27 10 33 13 

 
Çizelge V.4 – Serbest Basınç Deneyi Sonuçları ve Tabii Birim Hacim Ağırlıklar 

Toplam Parametreler Sondaj 
No 

Derinlik 
(m) 

Tabii Birim Hacim 
Ağırlık (γn kN/m³) qu (kPa) qc (kPa) 

SK-8 22.50 18.54 267 134 
SK-14 27.80 19.34 694 347 
SK-19 9.00 17.32 134 67 
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Çizelge V.5 – Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) Sonuçları ve Tabii Birim Hacim Ağırlık 
Toplam Parametreler Sondaj 

No 
Derinlik 

(m) 
Tabii Birim Hacim Ağırlık 

(γn kN/m³) c (kPa) φ (°) 
SK-5 7.50 17.40 60 26 
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Bölüm VI   
ZEMİN ve KAYA TÜRLERİNİN 
GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ 
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VI. BÖLÜM: ZEMİN ve KAYA TÜRLERİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

VI.I. Zemin Kesiti 
 
İnceleme alanında dört jeoloji birimine ilişkin tabakalardan oluşan bir istif yer almaktadır. Bu 
birimler mühendislik özellikleri birbirinden farklı niteliktedir. Bu nedenle, bunların sahanın 
değişik yerlerindeki konumları ve birbirleri ile ilişkileri, özellikle de yamaç duraylılığı 
açısından önem taşımaktadır. Hele, sahanın birkaç aşamada heyelanlanmış ve istifin 
bloklanmış olduğu göz önüne alındığında sahanın değişik yerlerinde zemin kesitinin değişik 
olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Bu durum göz önüne alınarak sahadaki değişkenlikleri aydınlatabilmek için bir dizi zemin 
kesiti hazırlanmıştır (EK.III). Bu kesitler heyelanlanmanın etkisini aydınlatma umudu ile 
kabaca Kuzey-Güney doğrultusunda (A-H kesitleri) ve litoloji değişimlerini ortaya koyabilme 
umudu ile de kabaca Doğu-Batı doğrultusunda (I-L kesitleri) hazırlanmıştır. Kesitlerin 
hazırlanmasında yüzey gözlemlerinden, sondaj kuyularında kayıt edilen kesitlerden, jeofizik 
elektriksel özdirenç ölçülerinden (özdirençleri birbirinden oldukça farklı olan bu tabakaların 
ayırt edilmesinde oldukça yararlı olmuştur) ve sismik yansıma profillerindeki yansıma 
yüzeylerinden (özellikle Gürpınar Kili üst yüzeyini gösterdiği anlaşılan ilk yansıma yüzeyi bu 
birimin derinliğini ve eski heyelan bloklarının sınırlarının tanınmasında yol gösterici 
olmuştur) yararlanılmıştır. 
 
Bozulmamış zemin kesitinde, 

• Üstte kalınlığı 0-10,00 m arasında değişen Bakırköy Kireçtaşı Birimi’nin 
kireçtaşı-marn-kil ardalanması; 

• Altında kalınlığı 10,00-25,00 m arasında değişebilen Güngören Kili; 
• Altında kalınlığı 6-15 m arasında değişen Çukurçeşme Kumu; 
• Tabanda ise kalınlığı 40 m’den çok fazla olan Gürpınar Kili 

yer almaktadır. 
 
Kesitlerde de görülebileceği gibi, Bakırköy Kireçtaşı ile, sahanın yalnızca kuzeyindeki yüksek 
platformda (yerinde olarak) ve güneydeki kıyı kuşağında (eski heyelanlarla aktarılmış 
durumda) karşılaşılmaktadır. Kalınlığı B’dan D’ya doğru azalmaktadır. Üst düzeylerinde 
kırmızımsı renkli ve kireçtaşı parçaları kapsayan demir oksitli kireçli lateritik sert kil 
düzeyleri içermekte; kimi yerde, orta kalın tabakalı, sert kireçtaşları ile aralarındaki plastik, 
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çok katı, yeşil kil ara tabakalarının ardalanmasından oluşmakta; çoğu yerde de, yumuşak 
tebeşirsi kireçli marn ve kireçli kil ardalanmasından oluştuğu görülmektedir. 
 
Güngören Kili Birimi ile sahanın her yerinde karşılaşılmaktadır. Gri-yeşil-kahve renkli, kireç 
topaklı, siltli, yer yer kumlu, çok katı-sert kıvamlı bir kil niteliğindedir. Kireçtaşı ve marn 
tabakaları ile olduğu gibi ince kum tabakaları ile de ardalanabilmektedir. Kalınlığı sahanın 
orta kesimlerinde fazla ve güneydoğu kesimde kum tabakaları ile ardalanır durumdadır. 
 
Çukurçeşme Kumu genellikle dikçe yamaçların alt kesimlerinde; ya da, sahadaki farklı 
basamaklarda eski heyelanlarla yinelenerek yer almaktadır. Genellikle bej renkli, ince-orta, 
uniform, sıkı-çok sıkı yerleşmiş bir kum niteliğindedir. Çakıl kapsamı az görünmektedir. 
Ayrıca, hazırlanan kesitlerden de seçilebileceği gibi, sahanın değişik yerlerinde Güngören Kili 
ile yanal olarak yer değiştirmekte ve yer yer de bununla ardalanmaktadır. Kum katmanının 
kuzeydoğuda daha kalın ve güneydoğu kesimde de Güngören Kili ile ardalanır durumda oluşu 
dikkati çekmektedir. 
 
Gürpınar Formasyonu tabakaları yalnızca en doğuda Ambarlı Deresi vadisinin tabanında 
doğrudan yüzeylemektedir. Ancak, bu birimin yapılan sondajların çoğunda, öteki birimlerin 
altında ve en çok 35-40 m derinliklerde yer aldığı belirlenmiştir. Birim, alacalı renkli, fisürlü, 
aşırı konsolide, karbonat topaklı bir kil niteliğindedir. Arasındaki tüf tabakası da, genellikle 
camsızlanarak bentonitik bir kile dönüşmüş olsa da bazı sondajlarda tanınabilmiştir. 

 
VI.2. Geoteknik Parametreler  
 

İnceleme alanında yapılan sondajlar sırasında bir dizi örselenmiş ve örselenmemiş örnek 
alınarak sonuçları V. Bölüm’de sergilenen laboratuar deneyleri yapılmıştır. 
Bu deney verileri aşağıda farklı birimler için ayrı ayrı işlenmekte ve her bir birimin genel 
geoteknik parametrelerinin değişimi sergilenmektedir. 
 
Bakırköy Kireçtaşı Birimi’nin arasındaki kil tabakalarından alınmış 2 örselenmiş zemin 
örneğinde yapılan deneyler sonunda, 
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Su İçeriği,   wn=%38,2 
Likit Limit’i,    wL=%51 
Plastik Limit’i,  wP=%14 
Plastisite İndisi,  PI=%37 
Çakıl Boyu Dane Oranı, +#4=%0-2 
İnce Dane Oranı,  -#200=%78-80  
arasında bulunmuştur. Gerecin CH niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Güngören Birimi’nin killerinden alınmış olan 13 örselenmiş ve 3 örselenmemiş zemin 
örneğinde yapılmış olan deneyler sonunda, 
Su İçeriği,   wn=%20,0-56,3 (en sık %35) 
Likit Limit’i,    wL=%42-93  
Plastik Limit’i,  wP=%13-32  
Plastisite İndisi,  PI=%28-64 
Çakıl Boyu Dane Oranı, +#4=%0-1,0 
İnce Dane Oranı,  -#200=%60,5-98,4  
arasında bulunmuştur. Gerecin CH niteliğinde olduğu (Şekil.VI-1) anlaşılmaktadır. 
 
Bu birime ilişkin örneklerde yapılan Üç Eksenli Basınç (UU), Kesme Kutusu ve Serbest 
Basınç Deneyleri ile bulunan mekanik dayanım parametreleri, 
            Efektif                             Rezidüel                                          Toplam 
      cu  øu             cr         ør         γn         qu         qc 
60 kPa             26°       0-28 kPa         5-16°  17,4 kN/m3          134 kPa            67 kPa 
 
olarak bulunmuştur. 
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Şekil VI.1 – İnce Daneli Örneklerin Plastisite Kartı 

 
Çukurçeşme Kumu Birimi’den alınmış 11 örselenmiş zemin örneğinde yapılan deneyler 
sonunda, 
Su İçeriği,   wn=%16,2-26,2 
Çakıl Boyu Dane Oranı, +#4=%0-58,66 
İnce Dane Oranı,  -#200=%15,34-59,24  
arasında bulunmuştur. Gerecin SP-GP niteliğinde olduğu (Şekil.VI-2) anlaşılmaktadır. 
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Gürpınar Formasyonu killerinden alınmış olan 3 örselenmiş ve 7 örselenmemiş zemin 
örneğinde yapılmış olan deneyler sonunda, 
Su İçeriği,   wn=%20,4-31,8  
Likit Limit’i,    wL=%41-74  
Plastik Limit’i,  wP=%13-18  
Plastisite İndisi,  PI=%28-59 
Çakıl Boyu Dane Oranı, +#4=%0-2,38 
İnce Dane Oranı,  -#200=%86,42-93,14  
arasında bulunmuştur. Gerecin CH (Şekil.VI-1) niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Bu birime ilişkin örneklerde yapılan Üç Eksenli Basınç (CIU) ve Kesme Kutusu Deneyleri ile 
bulunan mekanik dayanım parametreleri, 
 
          Efektif       Rezidüel               Toplam 
       c’             ø’(°)          cr            ør(°)                γn                                          qu               qc 
31-33 kPa      13-31        0 kPa      10-18       18,5-19,3 kN/m³    267-694 kPa  134-347 kPa 
 
bulunmuştur. 
 
Bu veriler IX. Bölüm’de yeniden irdelenmekte ve işlenerek değerlendirilmelerde kullanılacak 
temsil edici parametreler seçilmektedir.  
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Bölüm VII 
SU DURUMU 
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VII. BÖLÜM: SU DURUMU 
 

VII.1. Su Noktaları 
 
İnceleme çalışması sırasında sahadaki su noktaları da saptanmaya çalışılmıştır. İnceleme 
alanında yeraltısuyu dolaşımını belirleyen en önemli etkenlerden biri deniz kıyısıdır. Burası 
bir boşalma sınırı niteliğindedir ve sahadaki yeraltısuyu düzeylerinin oluşmasında etkilidir. 
İnceleme alanında incelenen jeoloji birimlerinden ikisi geçirimli ve ikisi de geçirimsizdir. Bu 
açıdan yaklaşıldığında, 

• Bakırköy Kireçtaşı’nın özellikle sertçe kireçtaşı tabakalarının çatlakları boyunca 
ikincil bir geçirimliliğinin, 

• Çukurçeşme Kumu’nun da gözeneklerine bağlı matriks türü bir geçirimliliğinin 
olduğu ve  

• Güngören ve Gürpınar Killeri’nin ise geçirimsiz olduğu söylenebilir. 
 
Bu birimler geçirimli ve geçirimsiz olmak üzere yinelenmektedir. Bu durum, yeraltısuyu 
beslenmesi, dolaşımı ve boşalmasını da etkilemektedir. Geçmişte, yapılanma yaygınlaşmadan 
önce Bakırköy Kireçtaşı biriminin altındaki Güngören Killeri ile dokanağından bazı su 
kaynaklarının boşaldığı kuşkusuzdur. Şimdi, inceleme alanının kuzey kesimindeki yüksek 
platformu kaplayan konut yapılanması sonunda bir yandan yeraltısuyunun beslenmesi 
kısıtlanmışken; bir yandan da, açılmış olan kuyularla çekilen sular kireçtaşı akiferindeki su 
düzeylerinin düşmesine neden olmuştur. Şimdi, Bakırköy Kireçtaşının alt dokanağında 
yüzeyden boşalan bir yeraltısuyu görülememektedir.  
 
Çukurçeşme Kumu da daha çok yamaçlarda yüzeylemektedir. Bir yandan yüzeylediği 
yerlerde yüzeyden süzülme ile ve bir yandan da Güngören Killeri’nden zayıf bir sızma ile 
beslenmekte; buna karşılık, yüzeylemekte olduğu dik yamaçlardan kolaylıkla 
boşalabilmektedir. Yamaç eğimleri ve yüzeyleme konumu bu tabakanın içindeki 
yeraltısuyunun düzeyini belirlemektedir.  
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VII.2. YAS Düzeyi ve Hidrolik Eğim 
 

Bakırköy Kireçtaşı biriminin yayıldığı yerlerde yeraltısuyu düzeyi derindedir (Şekil.VII-1). 
Bu derinlik 10,00 m’ye kadar varabilmektedir. Çukurçeşme Kumu’nun yüzeylediği 
bölgelerde yeraltısuyu düzeyi hep derindedir. YASD derinliği (üstlerinde geçirimsiz 
Güngören Kili örtüsünün olduğu bir çok yerde bile) 14,00-25,90 m arasında değişmektedir. 
Güngören Kili’nin yüzeylediği alanlarda yeraltısuyu düzeyi daha sığdadır: 2,00-6,00 m 
arasında. Ana Heyelan kütlesi üzerinde genellikle Güngören Killeri yüzeylemektedir ve 
buralardaki yeraltısuyu düzeyleri de 1,60-7,10 m arasında değişmektedir.  
 

VII.3. İçme ve Kullanma Suyu Altyapısı 
 
İnceleme alanında İSKİ’ye ait içme suyu ve atıksu hatları bulunmaktadır. Bunların saha 
üzerindeki yerleşimleri Bölüm X.2’de verilen Şekil X.1’de (Altyapılar ve Yapı Temeli 
Gruplaması) içinde gösterilmektedir. 
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Bölüm VIII 
JEOFİZİK İNCELEMELER 
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VIII. BÖLÜM: JEOFİZİK İNCELEMELER 
 
Bu bölümde çalışma kapsamında uygulanan jeofizik yöntemler açıklanmıştır. Heyelanlı alan 
içerisinde elektrik özdirenç (rezistivite), sismik yansıma ve kırılma mikrotremör (ReMi) 
ölçülerinden oluşan jeofizik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışma boyunca değişik uzunluklu 7 
hat boyunca sismik yansıma, 20 adet elektrik özdirenç ve 1 serim kırılma mikrotremör 
ölçümü gerçekleştirilmiştir. Jeofizik ölçülerinin konumları ekte sunulan haritalar üzerinde 
gösterilmiştir. Jeofizik ölçüm konum, uzunluk ve veri toplama biçimlerine İBB Zemin ve 
Deprem İnceleme Müdürlüğü elemanları ile ortaklaşa alınan kararlar neticesinde varılmıştır. 
 
Bu bölümde jeofizik ölçüler ve bunların korelasyonundan oluşturulmuş jeofizik kesitler 
verilmiştir. Jeofizik ölçüler ile diğer tüm verilerin bir bütün halinde heyelana yönelik 
unsurların irdelendiği değerlendirmeler ayrıntılı olarak Bölüm IV ‘da açıklanmıştır. 
 
Arazide alınan elektrik özdirenç ölçüleri Cilt – 3 / EK – 6’da tablolar halinde sunulmuştur. 
Sismik çalışmalar ise sayısal formatta ayrıca sunulmuştur. 
 

VIII.1. Özdirenç Verileri ve Kesitleri  
 
İnceleme alanında 20 noktada elektrik özdirenç açma (rezistivite) ölçüleri alınmıştır. Yöntem 
ve uygulama düzeneği aşağıda açıklanmıştır. Uygulamada akü beslemeli alternatif akım ile 
çalışan özdirenç ölçüm düzeneği kullanılmıştır.  
 

VIII.1.1. Özdirenç Yöntemi  
 
Bir malzemenin elektrik özdirenci (rezistivitesi) genelde Ohm Kanunu ile ilişkilidir. Genel 
olarak tüm özdirenç tekniklerinde görünür özdirenç ölçülmektedir. Malzemelerin elektrik 
özdirençleri onların bileşimlerine, dokularına ve içerdikleri akışkana bağlı olarak 
değişmektedir. Bu nedenle yeraltı katmanlarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir 
yöntemdir. Görünür özdirenç değeri saptanmasında aşağıdaki genel bağıntı kullanılır.  
 

ρa  =   K   ∆V / I 
 
ifadesinde; 

    ρa :   görünür özdirenç ( Ωm, ohmm)  
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    ∆V  :   gerilim farkı  (mV) 
     I    :   akım    (mA)         
     K   :   dizilim katsayısı  

 
Pratikte iki elektrot arasına akım uygulanarak diğer iki elektrot arasındaki gerilim farkı 
ölçülmektedir. Özdirenç ölçümlerini uygulamak için çeşitli elektrot düzenekleri 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gerilim elektrotları arasındaki uzaklığın akım elektrotları 
açıklığına göre çok küçük alındığı Schlumberger elektrot dizilimi kullanılmıştır. Şekil VIII.1 
'de Schlumberger elektrot dizilim düzeneği görülmektedir. Özdirenç açma ölçümlerinde  
elektrot diziliminin merkezi sabit tutularak elektrot aralıkları adım adım arttırılmaktadır. Buna 
özdirenç açma (sondajı) adı verilmektedir. Elektrot aralığı genişledikçe akımın nüfuz derinliği 
arttığından, bu yolla derinliğin fonksiyonu olarak özdirenç değişimi incelenmektedir. 
 
Özdirenç verilerinin değerlendirilmesi iki adımda gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyada yaygın 
olarak kullanılan en genel yöntem olan birinci adım, doğrudan değerlendirme adını 
almaktadır. Bu yöntem çeşitli katman kalınlığı ve özdirenç oranları için hesaplanmış abak 
eğrilere dayanmaktadır. 
 
Doğrudan değerlendirmeden elde edilen sonuçların ayrıntılandırılması için, ikinci adımda, 
bilgisayar modellemesi yapılmıştır. Bu adımda, çok katmanlı yarı-sonsuz bir ortam için 
görünür özdirenç değerleri hesaplanmaktadır. Doğrudan değerlendirmeden elde edilen 
sonuçlar başlangıç modeli olarak alınarak,  bilgisayar yazılımı çeşitli elektrot aralıkları için 
kuramsal görünür özdirenç değerleri hesaplanmaktadır. Başlangıç modeli, kuramsal eğri ile 
gözlemsel eğri arasında iyi bir uyum elde edilinceye kadar düzeltilmektedir. 
 
Arazi verileri, bilgisayar modellemeleri ve ölçü karneleri Cilt – 3 / EK – 6’da sunulmuştur. 
Özdirenç ölçülerinde yapılan toplam elektrot açılımları 110 - 360 m aralığındadır. 
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  C1, C2 : Akım Elektrotları       2r : Akım elektrotları arası uzaklığı          
  P1, P2 : Potansiyel  Elektrotları      b : Potansiyel Elektrotları arası uzaklığı 
 

Şekil VIII.1 – Schlumberger Elektrot Dizilimi 
 

VIII.1.2. Özdirenç Kesitleri  
 
Yapılan çalışmaların değerlendirilmesinden çizilen özdirenç kesitleri sırasıyla Şekil VIII.2, 
VIII.3, VIII.4 ve VIII.5 ‘de verilmiştir. Kesitler incelendiğinde, genel karakteristlik olarak 
peşi sıra gelen ölçülerin dahi birbiriyle benzer neticeler taşımadığı görülmektedir. Genelde 
özdirençler Kuzey - Güneye oranla, Doğu - Batı yönünde birbirlerine daha çok 
benzemektedir. Tüm bu sonuçlar ve kesitler bize ortamın karmaşık bir yapıya sahip olduğunu 
ve geçmiş dönemlerde çeşitli hareketlere maruz kaldığını işaret etmektedir.  
 
En üstteki bitkisel toprağa karşılık gelen özdirenç değerleri bir kenara bırakıldığında, daha 
derinlerde 1 – 8 Ωm mertebelerinde gözlenen özdirenç değerleri genel itibari ile düşüktür.  Bu 
düşük değerler killi, siltli birimleri işaret etmektedir. Bazı kesimlerde 10 – 40 Ωm 
mertebelerinde elde edilen nispeten yüksek özdirençler o kesimde bulunan kum ve çakıllı 
seviyeler gibi iri daneli kesimlere ve kimi yerde de kireçtaşı bloklarına karşılık gelmektedir. 
Kesitler incelendiğinde özdirenç değerlerinin özellikle formasyon sınırları ile iyi bir uyum 
içinde oldukları görülmektedir. 
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Özdirenç değerlendirmeleri kullanılarak hazırlanan 1/2000 ölçekli kat haritaları Cilt – 2 / EK 
– IV’de sunulmuştur. Söz konusu ekte gerçek özdirenç değerlerinin +5, 0, -5, -10 ve -15 m 
kotlarındaki değişimleri gösterilmiştir.  
 

VIII.2.  Sismik Kırılma Veri ve Kesitleri  
 
Proje başlangıcında inceleme alanında sismik kırılma ölçülerinin yapılması öngörülmüştür. 
Bununla beraber alanda yapılan deneme çalışmaları, çok yakındaki ve proje alanı içerisindeki 
önceki çalışmalar, mevcut trafik ve endüstriyel gürültünün olumsuz etkileri gözönüne 
alındığında, sismik kırılma çalışmalarının heyelana yönelik arzu edilen düzeyde bilgi 
aktarımını sağlayamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle İBB Zemin Ve Deprem İnceleme 
Müdürlüğü ile alınan ortaklaşa kararla sismik kırılma ölçümleri uygulanmamıştır.  
 
Öte yandan S-dalga hızı belirlemesi için proje keşifinde olmamakla birlikte bedelsiz olarak 
kırılma mikrotremörü (ReMi) uygulaması yapılmıştır.  Ayrıca, önceki çalışmamızdaki (Belirti 
A.Ş.,  2001) sismik hızlara burada değinilmiştir.  
 
Ana blok olarak nitelendirilen alanda sismik hızların dağılımı ortalama olarak 4 m derinliğe 
kadar P (boyuna) dalgası 365 m/s, S (enine-kayma) dalgası 180 m/s hızı ile temsil 
edilmektedir. Bu derinlikten sonra P dalgası 1020 m/s, S dalgası  220 m/s mertebesindedir.  
Diğer taraftan inceleme alanının kuzeyine gidildiğinde Bakırköy Formasyonu içerisinde ilk 
seviye için P dalga hızının 380 m/s, S dalga hızının 190 m/s; ikinci seviye P dalga hızının 
1140 m/s, S dalga hızının  270 m/s gibi yüksek değerlerle temsil edildiği görülmektedir. 
 

VIII.3.  Sismik Yansıma Veri ve Kesitleri 
 
Sismik yöntemler özellikle yansıma yöntemi yanal ve düşey yöndeki ayrımlılığının yüksek 
olmasından dolayı yeraltının jeolojik yapısının araştırılmasında kullanılan en etkin 
yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle petrol aramalarında kullanılmakla beraber mühendislik 
jeofiziği çalışmalarında da güçlü bir yöntemi oluşturmaktadır. Sismik kırılma yöntemi uzun 
yıllardan bu yana temel kayaya olan derinliğin bulunmasında kullanılmaktadır. Sismik 
yansıma yönteminde arayüzey hızlarının belirlenmesi çok önemlidir ve yansıma yöntemiyle 
bunu belirlemek kolay değildir.  Sismik kırılma yöntemiyle arayüzeylerin genel topoğrafyası 
çıkartıldığı gibi tabaka kalınlıkları ve sismik hızların bulunması mümkündür (Kearey ve 
Brooks, 1984 ; Griffiths ve King, 1981). Sismik kırılma yönteminde arazide kayıtların 
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alınması kolay ve verilerin toplanması kısa sürede sağlanmakla beraber inilen derinlik Hat 
boyuyla orantılıdır. Hat boyu derinliğin en az dört misli olmalıdır. Bu uygulamada zorluklar 
doğurmaktadır. Ölçüm sahasının müsait olmaması ve uzak açılımlar için kuvvetli enerji 
kaynağının gerekmesi nedeniyle derin yapıların araştırılmasında kullanım güçlüğü 
doğurmaktadır. Yansıma yönteminde böyle bir sorun olmadığından kısa bir açılımla 
mühendislik amaçlı çalışmalar için istenilen derinliklerden bilgi alınabilir. 
 
Çalışma sahası Avcılar, Ambarlı Mahallesi Güneyi, Balaban Mevkii Heyelan Sahasıdır.   
Çalışmanın amacı  belirtilen bölgedeki toprak kaymasını oluşturan kayma yüzeyinin 
araştırılmasıdır. Sahada  heyelan sorununu çözmek için yapılan diğer mekanik sondaj, jeolojik 
ve jeoteknik çalışmalara yardımcı olmak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Yüzeyden 
itibaren 50-60 m derinliklere kadar olan jeolojik yapının araştırılması ve kayma yüzeyinin 
lokasyonlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışma sahası sınırlı boyutlarda olduğu için 
istenilen derinliklerden bilgi almak sismik kırılma mümkün olmadığından bu yöntemin 
kullanılması düşünülmüştür. 
 
Bu çalışmada 7 hat boyunca ölçüler alınmıştır. Ölçüler heyelan sahasındaki yansıma 
ölçülerinin alınabileceği her alanda alınmıştır. Jeofon aralıkları 4 yerine 2 m seçilerek soruna 
çözüm getirecek ölçülerin alınması sağlanmıştır. Hatların toplan uzunluğu 800 m civarında 
olmakla beraber alınan ölçüm sayısı jeofon aralıklarının 2 m seçilmesinden dolayı 1.5 km ‘lik 
hatta eşdeğerdir. Ayrıca iki hatta jeofon aralıkları 1.5 m alınmıştır.  Bu ölçümlere 2001 yılında 
Belirti A.Ş. tarafından yapılan ve uzunluğu 215 m olan yansıma kesitlerinde mevcut verilerle 
birlikte değerlendirilerek ilave edilmiştir. 
 

VIII.3.1  Sismik Yansıma Ölçümleri 
 
Çalışma sahasında farklı konumlarda 7 adet sismik yansıma hattı alınmıştır. Hatların 
konumları  eklerde verilmiştir. Hatlar ölçüm için uygun ve soruna çözüm getirecek yerlerde 
seçilmiştir. Hat -1 ve Hat -2 birbirinin devamıdır. Arada yol olduğundan iki ayrı hattın 
oluşturulması söz konusu olmuştur. Aynı şekil Hat -3 ve Hat -4 içinde söz konusu olmuştur. 
İlk dört Hat denize dik olarak alınmıştır. Hat -5 ise yataydır ve Hat -2 ve Hat -3 ü 
kesmektedir. Ayrıca bu Hat, 2 ve 6 nolu sondaj kuyularına yakın geçecek şekilde seçilmiştir. 
Hat -6 ise çalışma sahasının doğusunda 2 nolu sondaj kuyusunu kesecek şekilde denize dik 
olarak alınmıştır. Hat -7 ise daha doğuda ve ana yolun altındaki toprak top sahasının deniz 
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tarafında ve denize parallel olarak alınmıştır. Hatların uzunlukları arazi koşullarına bağlı 
olarak farklı olmuştur. Offset ve jeofon aralıkları 8 ve 2 metredir. Bazı Hatlarda offset 6, 7.5 
ve 10 m olmuştur. Jeofon aralığı iki kısa Hatda 1.5 m alınmıştır.  
  

VIII.3.2  Verilerin Toplanması 
 
Jeofizik ölçümlerin alınmasında 24 kanallı sayısal ABEM Terraloc Mk6 kayıtçı sistemi 
kullanılmıştır.  Kayıtçı 12 Voltluk harici bir araba aküsü ile beslenmektedir. Kayıt uzunluğu 
ve örnekleme aralığı değişkendir. Örnekleme aralığına bağlı olarak bir kayıttan elde edilen 
örnek sayısı kayıt uzunluğu ile sınırlıdır. Örnekleme aralığı 25 mikrosaniye ile 2 milisaniye 
arasındadır. Veriler 16 bitlik Analog Sayısal dönüştürücü ile sayısallaştırılmaktadır. 
Sayısallaştırılan veriler SEG-2 formatında bir dosyaya yazılır.  Ölçüm sırasında elde edilen 
kayıtlar aletin ekranında görüntülenir. Bu şekilde kaydın kontrolu yapılmış olur.  Mevcut olan 
bir ana menü ile elde edilen ilk verilerle ilgili bir ön değerlendirme yapılabilir. İlk gelişlerin 
okunması, hız hesabı, frekans spektrumu, süzgeçleme, sinyallerin kuvvetlendirilmesi ve 
yansıma yöntemi için gerekli olan jeofon aralıkları ve offset mesafesi işlemi belirlenebilir. 
   
İki takım jeofon kablosu bulunmaktadır. Her bir kabloya 12 jeofon bağlanabilir. Kullanılan 
jeofonlar yere çakılabilen türde ve doğal frekansları 60 Hz dür. Yüksek doğal frekanslı 
jeofonların kullanımı ile sığ derinliklerdeki yansımaları görmek mümkündür. Bu jeofonların 
frekans tepkileri 400 Hz’e kadar düz gitmektedir. Yüksek frekanslı olayların süzgeçlenmeden 
kayıt edilmesi mümkündür. 
 
Sismik kırılma ve yansıma çalışmalarında çeşitli enerji kaynakları kullanılmaktadır. 
Mühendislik amaçlı çalışmalarda genelllikle çekiç, balyoz, ağırlık düşürme, buffalo gun, 
taşınabilir vibratör ve dinamit kullanılmaktadır. Derin yapıların araştırılmasında kuvvetli bir 
enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Dinamit bu açıdan en iyi enerji kaynağıdır. Dinamit kaynak 
uzun bürokratik işlemler gerektirdiğinden uygulamada pek pratik değildir. Taşınması ve 
patlatma müsadesinin alınması oldukça zordur. Bu çalışmada kaynak olarak 8 kg ağırlığındaki 
bir balyoz kullanılmıştır. Alınan test kayıtları sonucu yeterli uzaklığa kadar enerjinin gittiği 
görülmüştür. Yalnız belirgin bir hava dalgası yaratmış ve kayıtlarda istenmeyen gürültüyü 
oluşturmuştur. Bu gürültü kayıt alma sırasında vurma noktasının önüne yalıtıcı bir engel 
konularak belirgin bir şekilde giderilmiştir. Ayrıca buffalo-gun ile de test ölçüleri alınmıştır. 
Özel bir delici ile 1 – 1.5 m derinliğinde bir kuyu açılmış ve bu kuyu içersinde 12 lik fişek 
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patlatılmıştır. Elde edilen enerji balyoz tarafından üretilenden daha iyi olmadığından 
çalışmaya enerji kaynağı  olarak balyoz ile devam edilmiştir.  
      
Hat -1 ve Hat -4 denize dik ve Tesisler yolunun üstünde yer almaktadır. Hat -2 ve -3 ise bu 
hatların yol altındaki devamlarıdır. Diğer hatlardan bir tanesi denize dik (Hat -6) ve iki tanesi 
(Hat -5 ve Hat -7) denize parallel alınmıştır. Jeofon örneklemesinden kaynaklanabilecek 
kirlenmeyi önlemek ve yansıma sinyallerini izden ize izleyebilmek için jeofon aralıkları 
küçük seçilmiştir.  
 
Jeofon aralıklarının 4 ve 7 nolu Hatlarda 1.5 m alınması Hatların boyunun kısa olmasıdır. Bu 
Hatlarda yeterince katlamalı yansıma alabilmek için bu aralık seçilmiştir. Serim sayısı arttıkça 
Hat boyunca alınacak katlamalı yığma noktası artmaktadır. Offset mesafesi sismik yansıma 
çalışmalarında önemli bir parametredir. Bu uzaklık arazide jeofon aralıkları ve istenilen 
yığma sayısıda göz önüne alınarak seçilmelidir. Offset mesafesini belirleyen en önemli olay 
yüzey dalgalarıdır. Yansıma sinyallerini görebilmek için optimum offset uzaklığının seçilmesi 
yapılan test çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Çalışmanın başında offset mesafeleri 6, 8, 
10, 12, 14 ve 16 m alınarak ölçüler alınmıştır. Bunlar içersinden en iyi sonucu 8 ve 10 metre 
mesafelerdeki offset aralığında alınan ölçüler vermiştir. İlk iki Hattan sonra offset mesafesi 8 
metre alınmıştır. 
 

Çizelge VIII. 1  Balaban Mevkii Sismik Yansıma Hatları Bilgisi 
 
   Hat No        Uzunluğu(m)          Offset(m)      Jeofon Aralığı(m)     Patlatma Aralığı(m) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      1                         74                         10                        2                                 2 
      2                       156                         10                        2                                 2 
      3                       126                           8                        2                                 2 
      4                         65                           6                        1.5                              1.5 

 5                       214                           8                        2                                 2 
 6                       128                           8                        2                                 2 
 7                         83                         7.5                       1.5                              1.5 

    BY                      215                         18                        3                                 3 
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Veriler  katlamalı  bir şekilde alınmıştır. Bu çalışmada katlama sayısı 8 olacak şekilde ölçüler 
alınmıştır.  Sismik kayıtların örnekleme aralığı 1 ve 2 nolu Hatlarda 0.25 mikrosaniye ve 
diğer Hatlarda ise 0.5 mikrosaniyedir. Toplanan veriler kayıtçı aletinin hard diskinden dizüstü 
bilgisayara taşınmış ve verilerin emniyeti sağlanmıştır. Aletin hard diskinin kapasitesi yeterli 
olmakla beraber verilerin ayrı bir ortamda saklanmasının yararı vardır. Çalışma sırasında 
yüzey dalgalarını gidermek için gerekli önlemler alınmış ama yüksek genlikli yüzey 
dalgalarını tam olarak gidermek mümkün olmamıştır. 
 

VIII.3.3.  Sismik Yansıma Verilerinin Analizi ve Yorumlanması       
 
Toplanan işlenmemiş yansıma verileri yansıma Hatların altındaki jeolojik yapıyı belirlemek 
amacıyla analiz edilmiştir.  Bir yansıma analiz yazılım programı olan SEISTRIX 3 verilerin 
analiz edilmesinde kullanılmıştır.  Bu yazılım programı PC bilgisayarları için geliştirilmiştir. 
Mühendislik amaçlı bir çalışma için toplanan sismik yansıma verilerinin analiz edilmesinde 
yeterli bir yazılım programıdır.  Kayıtçı aletin diskine yazılmış bulunan veriler laboratuvarda 
bilgisayar ortamına aktarılarak aşağıda verilen akış diyagramına göre analiz edilmiştir. 
    Herbir atış noktasına ait verilerin bir directory ye aktarılması 
    Verilerin SG2 formatından SEGY formatına dönüştürülmesi 
    İzlerin düzeltilmesi. Gürültülü izlerin  ve yakın ofset yüksek genlikli kayıtların silinmesi 
    Ortak orta noktaya göre verilerin düzenlenmesi 
    Datum statik düzeltmesinin yapılması 
    Spektral analiz, verinin frekans içeriği ve frekans süzgeçlenmesi. 
    Band geçişli süzgeçleme ( 12 – 50 Hz ) 
    Farklı kazanç değerleri ile izlerin balansının sağlanması 
    İlk gelişlerin mute edilmesi 
    Normal kayma zamanı düzeltmesinin yapılması 
    AGC uygulaması ( pencere boyu = 250 ms ) 
    Seçilmiş ortak ofset verisinin hız analizi 
    Ortak orta nokta yığma işlemi 
    AGC uygulaması ( pencere boyu = 150 ms ) 
    Sıfır fazlı band geçişli süzgeçleme (5 – 35 Hz) 
    İzlerin ortalamalarını alınması (5 izin ortalaması) 
    Son sismik yansıma yığma kesitinin oluşturulması 
    Sismik kesitlerin derinlik kesitine dönüştürülmesi 
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Hatlardaki topoğrafya bazı hatlarda değişken olduğundan sismek verilere topoğrafya 
düzeltmesi uygulanmıştır. Noktaların kotları rölatif olarak GPS kullanılarak alınmış ve ilk 
noktanın bulunduğu seviye indirgeme düzlemi olarak seçilmiştir. Veriler yığmalı bir şekilde 
alınmıştır. Yığma işlemi sonucu sinyal gürültü oranının artırılması ve yansıma yüzeylerinin 
daha iyi belirlenmesi amaçlanmıştır. Sismik hızlar ortak offset verisine hız analizi 
uygulanarak elde edilmiştir.  Bu işlem sonucu yansıma hiperbollerini belirleme ve ara hızların 
bulunması amaçlanmaktadır. Hız spektrumu Hat üzerinde bazı seçilmiş noktalarda 
hesaplanmıştır. 
 
Sismik yansıma kesitlerinde belirgin bir şekilde yüzey dalgaları vardır. Yüzey dalgalarının 
mevcudiyeti yansıma kayıtlarının yorumlanmasını güçleştirir. Hatlarda uygun offset uzaklığı 
seçildiğinden yansıma dalgalarının yüzey dalgaları tarafından maskelenmesi önlenmiştir. 
 
Sismik yansıma kesitlerinin iki yönlü gidiş geliş zamanından derinlik kesitine dönüştürülmesi 
derinlikle hız bilgisini gerektirir. Bunun için net ve belirgin yansıma hiperbollerinden 
yararlanmak gerekir. Yansıma hiberbollerinden yapılan hız analizi ile ara hızlar bulunarak 
derinlik kesiti elde edilebilir. Yapılan hız analizleri sonucu iki farklı hız bulunmuştur. Bu 
hızlar 800 ve 1400 m/s dir. Düşey gidiş geliş zamanlı sismik kesitler oluşturulmuş ve daha 
sonra bu kesitler derinlik kesitlerine dönüştürülmüşlerdir.  
 

VIII.3.3.1 Sismik Yansıma - 1 Hattı  
  
Bu hat heyelan sahasının en altında yer alan yerleşim alanına yakın ve yola dik olarak 
alınmıştır. Bu hatta uygun offset aralığı testi yapılmış ve burası için en uygun değerin 10 m 
olduğuna karar verilmiştir. Jeofon ve atış noktaları arası 2 m dir. Her bir kayıttaki yakın ve 
uzak offset değerleri 10 ve 40 m dir. Her bir kayıt alımında 16 jeofon tarafından kayıtlar 
alınmıştır. Bir serimden alınan kayıt sayısı 9 dur. Kaynak noktası ve jeofonlar aynı yönde 
kaydırılmış (off-end push sistemi) ve 8 yığmalı yansıma kayıtları alınmıştır (Şekil VIII.6). Bu 
hattaki  serim sayısı 2 ve alınan kayıt sayısı ise 18 dir. Kayıtlar alınırken aynı noktada iki defa 
vurularak veriler yığılmış ve belirli ölçüde sinyal gürültü oranı artırılmıştır. 
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Şekil VIII. 7’de  yığma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve derinlik kesitleri verilmiştir. 
Derinlik kesiti  daha önce verilere uygulanan hız analizi değerleri sonucu elde edilen hızlar 
kullanılarak bulunmuştur. Kullanılan hızlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu hat yoldan yukarıya 
doğru alınmıştır. Kesitler hattın  5 ve 54 metreleri arasını göstermektedir. Bu değerler ilk ve 
son ortak orta noktanın lokasyonunu göstermektedir. Bu kesitlerde belirgin olarak görülen iki 
seviye vardır. İlk seviye 20 m civarında ve ikinci seviye ise 50 ile 65 m arasında 
değişmektedir. Üst seviye sondaj sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Gürpınar formasyonunun  
üst yüzeyine tekabül etmektedir. Alttaki yansıtıcı yüzey ise Gürpınar formasyonu içersindeki 
tüflü seviyeyi temsil ediyor olabilir. Bu formasyon içersinde yüksek hızlı tüflerin bulunduğu 
bilinmektedir. Sismik kesitte birinci arayüzeyde 18 ile 25 m arasında bir süreksizlik 
sözkonusudur. 37 ve 54 metreleri arasında ise iki arayüzey arasında bir seviye daha 
görülmektedir. Burada ikinci arayüzeyde ikinci bir süreksizlik vardır. Burası bu bölgedeki taç 
çizgisinin olduğu yere rastlamaktadır. 

 
VIII.3.3.2 Sismik Yansıma - 2 Hattı 

 
Bu hat bir önceki hattın deniz tarafından devamıdır. Offset aralığı 10 m ve Jeofon ile atış 
noktaları arası 2 m dir. Her bir kayıttaki yakın ve uzak offset değerleri 10 ve 40 m dir. Her bir 
kayıt alımında 16 jeofon tarafından kayıtlar alınmıştır. Bir serimden alınan kayıt sayısı 9 dur. 
Kaynak noktası ve jeofonlar aynı yönde kaydırılmış (off-end push sistemi) ve 8 yığmalı 
yansıma kayıtları alınmıştır. Bu hattaki  serim sayısı 7 ve alınan kayıt sayısı ise 63 dür. 
İstasyon sayısı ise 79 dur. Kayıtlar alınırken aynı noktada iki defa vurularak veriler yığılmış 
ve belirli ölçüde sinyal gürültü oranı artırılmıştır. Hattın uzunluğu 156 m olup ilk ve son orta 
ortak noktalar 5 ve 136 metrelerdedir. 
 
Şekil VIII.8’de  üstte yığma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri 
verilmiştir. Derinlik kesiti  daha önce verilere uygulanan hız analizi değerleri sonucu elde 
edilen hızlar kullanılarak bulunmuştur. Kullanılan hızlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde 
bir önceki hatta benzer olarak iki farklı seviye vardır. İlk seviye 20 m civarında ve ikinci 
seviye ise 40 ile 60 m arasında değişmektedir. Üst seviye Gürpınar formasyonunun  üst 
yüzeyine tekabül etmektedir. Alttaki yansıtıcı yüzeyin ise Gürpınar formasyonu içersindeki 
tüflü seviyeyi temsil ettiği söylenebilir.  Sismik kesitte birinci ve ikinci arayüzeylerde 22 ile 
25 m ve 46 ile 54 m ler arasında belirgin bir süreksizlik vardır. Bunlardan ikincisi eski bir 
heyelana ait topuk seviyesi olabilir. İlk süreksizlik başka bir heyelanın başlangıç noktasını 



 



 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 77

işaret etmektedir. Sismik kesitin son kısmında belirsizlik vardır. Bu buradaki yapının 
heterojen olmasından kaynaklanabilir. 
 

VIII.3.3.3 Sismik Yansıma - 3 Hattı 
 
3 nolu yansıma hattı 1 ve 2 nolu hattın batısında otele yakın bir alanda ve denize dik olarak 
alınmıştır. Bu hat yolun alt kısmında yer almaktadır. Offset aralığı 8 ve jeofon ve atış 
noktaları arası 2 m dir. Her bir kayıttaki yakın ve uzak offset değerleri 8 ve 36 m dir. Her bir 
kayıt alımında 15 jeofon tarafından kayıtlar alınmıştır. Bir serimden alınan kayıt sayısı 10 dur. 
Kaynak noktası ve jeofonlar aynı yönde kaydırılmış (off-end push sistemi) ve 8 yığmalı 
yansıma kayıtları alınmıştır.  Bu hattaki  serim sayısı 5 ve alınan kayıt sayısı ise 50 dir. 
Kayıtlar iki yığmalı olarak alınmış ve belirli ölçüde sinyal gürültü oranı artırılmıştır. 
 
Şekil VIII.9’da  diğer hatlarda olduğu gibi üstte yığma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve 
altta ise derinlik kesitleri verilmiştir. Zaman kesitleri derinlik kesitlerine dönüştürülürken  
belirlenen arayüzeyler için  hız olarak 800 ve 1400 m/s kullanılmıştır. Bu kesitlerde bir önceki 
hatlara benzer olarak iki farklı seviye vardır. İlk seviye 20 m civarında ve düzgün bir 
arayüzeyi göstermemektedir. İkinci bir seviye olmakla beraber kesin bir süreksizlik yüzeyi 
göstermemektedir. Heterojen bir yapı vardır. Kesitin 80 ile 100 m arasında dört farklı yansıma 
yüzeyi vardır. Burası eski bir heyelanın topuk sahası olabilir. 
  

VIII.3.3.4 Sismik Yansıma - 4 Hattı 
 
Bu hat 3 nolu hattın yolun üst tarafındaki devamıdır. Profilin boyu kısa olduğundan daha sık 
ölçü almak amacıyla offset aralığı 6 m ve jeofon ile atış noktaları arası 1.5 m dir. Her bir 
kayıttaki yakın ve uzak offset değerleri 6 ve 27 m dir. Her bir kayıt alımında 15 jeofon 
tarafından kayıtlar alınmıştır. Bir serimden alınan kayıt sayısı 10 dur. Kaynak noktası ve 
jeofonlar aynı yönde kaydırılmış (off-end push sistemi) ve 8 yığmalı yansıma kayıtları 
alınmıştır. Bu hattaki  serim sayısı 3 ve alınan kayıt sayısı ise 30 dur. İstasyon sayısı ise 44 
dür. Kayıtlar alınırken aynı noktada iki defa vurularak veriler yığılmış ve belirli ölçüde sinyal 
gürültü oranı artırılmıştır. Hattın uzunluğu 65 m olup ilk ve son orta ortak noktalar 3 ve 51 
metrelerdedir. Şekil VIII.10 da  diğer yansıma çalışmalarında olduğu gibi üstte yığma sonucu 
elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri verilmiştir. 
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Derinlik kesiti verilere uygulanan hız analizi değerleri sonucu elde edilen hızlar kullanılarak 
bulunmuştur. Kullanılan hızlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde bir önceki kesite kıyasla 
belirgin  iki farklı seviye vardır. İlk seviye 20 m civarında ve ikinci seviye ise 30 ile 45 m 
arasında değişmektedir.  Sismik kesitte birinci  arayüzeyde 45 m civarında zayıf bir yansıma 
ve bunun altındaki arayüzeyde ise topoğrafyada bir farklılık söz konusudur. Burası yüzeyde 
izleri görülen heyelanın derinlerdeki izleri olabilir. Kayma yüzeyini gösterdiği söylenebilir.  
 

VIII.3.3.5 Sismik Yansıma - 5 Hattı 
 
Sismik yansıma hattı - 5 iki ve dört nolu hatları kesecek şekilde yatay olarak alınmıştır. 
Ayrıca bu hat 2 ve 6 nolu sondajların yakınından geçmektedir. Offset aralığı 8 m ve jeofon ile 
atış noktaları arası 2 m dir. Her bir kayıttaki yakın ve uzak offset değerleri 8 ve 36 m dir. Her 
bir kayıt alımında 15 jeofon tarafından kayıtlar alınmıştır. Bir serimden alınan kayıt sayısı 10 
dur. Kaynak noktası ve jeofonlar aynı yönde kaydırılmış (off-end push sistemi) ve 8 yığmalı 
yansıma kayıtları alınmıştır. Bu hattaki serim sayısı 9 ve alınan kayıt sayısı ise 90 dır. 
İstasyon sayısı ise 108 dir. Kayıtlar alınırken aynı noktada iki defa vurularak veriler yığılmış 
ve belirli ölçüde sinyal gürültü oranı artırılmıştır. Hattın uzunluğu 214 m olup ilk ve son orta 
ortak noktalar 4 ve 196 metrelerdedir. 
 
Şekil VIII. 11’de  üstte yığma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri 
verilmiştir. Derinlik kesiti verilere uygulanan hız analizi sonucu elde edilen hızlar kullanılarak 
bulunmuştur. Kullanılan hızlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde iki seviyenin olduğu 
gözükmekle beraber bunların süreklilikleri devamlı değildir. Üstteki seviyenin derinliği bazen 
25 metrenin altına inmektedir. İkinci seviye hat boyunca devamlı değil ve yer yer kendini 
kuvvetli bir şekilde göstermektedir. Hat boyunca topoğrafya düz ve sakin bir havada kayıtlar 
alınmıştır. Kayıt alma ortamı ideal olmakla beraber kesitlerde arayüzeylerin devamlılıklarının 
olmaması ortamın karmaşık olduğunu göstermektedir. Bu hatta heyelan düzlemi ile ilgili 
birşey söylemek oldukça zordur.  
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VIII.3.3.6 Sismik Yansıma - 6 Hattı 
 
Bu hat iki nolu hattın doğusunda ve 6 nolu sondaj kuyusunu kesecek şekilde alınmıştır. 
Denizden yola doğrudur ve 6 nolu sondajın üst tarafında oluşan taç çizgisine ait heyelan 
düzlemini görmek amacıyla alınmıştır. Offset aralığı 8 m ve jeofon ile atış noktaları arası 2 m 
dir. Her bir kayıttaki yakın ve uzak offset değerleri 8 ve 36 m dir. Her bir kayıtta 15 jeofon 
tarafından kayıtlar alınmıştır. Bir serimden alınan kayıt sayısı 10 dur. Kaynak noktası ve 
jeofonlar aynı yönde kaydırılmış (off-end push sistemi) ve 8 yığmalı yansıma kayıtları 
alınmıştır. Bu hattaki  serim sayısı 6 ve alınan kayıt sayısı ise 60 dır. İstasyon sayısı ise 65 dir. 
Kayıtlar veriler iki yığmalı olarak yığılmış ve belirli ölçüde sinyal gürültü oranı artırılmıştır. 
Hattın uzunluğu 128 m olup ilk ve son orta ortak noktalar 4 ve 110 metrelerdedir. 
 
Şekil VIII’12 de  üstte yığma sonucu elde edilen iki yönlü zaman ve altta ise derinlik kesitleri 
verilmiştir. Derinlik kesiti zaman kesitlerinden hız analizi sonucu elde edilen hızlar 
kullanılarak bulunmuştur. Kullanılan hızlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu kesitlerde birinci seviye 
hat boyunca mevcuttur. Hattın yol tarafında yapı farklılık göstermektedir. İkinci seviye ise 
profilin ilk 55 metresinde belirgindir ve iki farklı konumda süreksizlik göstermektedir. 
Buralar 14 ve 34 metrelerdir. Bu arayüzeyi 54 m den sonra izlemek zorlaşmaktadır.  Diğer 
taraftan 95 m civarında yüzeyde heyelanın izlerinin görüldüğü yere rastlıyan yerde bu 
heyelanın varlığını gösteren bir şekil gözükmektedir.   
 

VIII.3.3.7 Sismik Yansıma - 7 Hattı 
 
Bu hat farklı bir yerde alınmıştır. Heyelanın doğuya doğru kaydığı ve bu nedenle doğu 
tarafındaki izini görebilmek için denize yakın ve yolun kenarında bulunan toprak futbol 
sahasının yanında denize paralel olarak alınmıştır. Bu hatta offset aralığı 7.5 m ve jeofon ile 
atış noktaları arası 1.5 m dir. Her bir kayıttaki yakın ve uzak offset değerleri 7.5 ve 30 m dir. 
Her bir kayıt alımında 16 jeofon tarafından kayıtlar alınmıştır. Bir serimden alınan kayıt sayısı 
9 dur. Kaynak noktası ve jeofonlar aynı yönde kaydırılmış (off-end push sistemi) ve 8 yığmalı 
yansıma kayıtları alınmıştır. Bu hattaki serim sayısı 4 ve alınan kayıt sayısı ise 36 dır. 
İstasyon sayısı ise 65 dir. Kayıtlar diğerlerinde olduğu gibi iki yığmalı olarak alınmıştır. 
Hattın uzunluğu 83 m olup ilk ve son orta ortak noktalar 3.5 ve 68 metrelerdedir. Şekil 
VIII.13’de sismik yansıma çalışması sonucu elde edilen kesitlerden üretilen ve yığma sonucu 
elde edilen iki yönlü zaman kesiti üstte ve altta ise derinlik kesiti verilmiştir. 
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Derinlik kesiti zaman kesitlerinin hız analizi sonucu elde edilen hızlar kullanılarak derinlik 
kesitlerine dönüştürülmesi sonucu bulunmuştur. Kullanılan hızlar 800 ve 1400 m/s dir. Bu hat 
doğudan batıya doğru alınmıştır. İki farklı seviye vardır. Diğer yerlerden farklı olarak doğu 
tarafta ikinci seviye birinci seviyeye yakındır. Batı tarafa gelindikçe belirgin iki ara yüzey 
görülmektedir. İkinci arayüzey çok bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Bu hat bu yöne 
doğru uzanan heyelan hattını kesmektedir. 20 m civarında ikinci seviye kendini 
göstermektedir. Burasının heyelan çizgisinin olduğu yer olduğunu söyliyebiliriz. Futbol 
sahasının yanındaki duvarda oluşan çatlaklar sismik kesitteki bu yerin doğrultusundadır.  
 

VIII.3.3.8  BY Sismik Yansıma Kesitleri 
 
BY sismik yansıma hattı Belirti A. Ş. tarafından 2001 yılında alınmıştır. Bu çalışmada offset 
mesafesi 18 m, jeofon aralıkları 3 m, kayıt uzunluğu 250 ms ve kullanılan jeofonların doğal 
frekansları 100 Hz dür. Serim sayısı 6 ve toplam hat uzunluğu 215 m dir.  Kesitler ortak offset 
olacak şekilde düzenlenmiş ve yorumlamalar bu kesitler üzerinden yapılmıştır (Şekil VIII.14). 
 
Yansıma kesitleri alınırken yollarda kesilmiş ve buralara jeofon konulamadığı için kesitlerde 
buralarda boşluklar gözükmektedir. Kesitlerde belirgin arayüzeyleri görmek mümkün 
değildir. Birinci ve beşinci serimlerdeki kesitlere bakıldığında ilk yansıma arayüzeyinin 
eğimli bir yapı içerdiği görülmektedir. Altı nolu serimde ise devamlılığı olan yansıtıcı 
yüzeyleri vardır.  Arayüzeyin eğimli olması heyelan yaratacak bir arayüzeyi oluşturabileceği 
anlamında değerlendirilebilir. 
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VIII.3.4  Yansıma Sonuçları 
 
Avcılar, Ambarlı Mahallesi Güneyi, Balaban Mevkii Heyelan Sahasına Şubat ve Mart 2005 
aylarında gidilerek sismik yansıma ölçümleri alınmış ve yeraltının jeolojik yapısı 
araştırılmıştır. Bu amaçla yedi farklı konumda sismik yansıma hatları oluşturulmuştur. Ayrıca 
2001 yılında Belirti A.Ş. tarafından alınan yansıma çalışması da bu proje kapsamında 
değerlendirmeye katılmıştır. Projede jeofon aralıkları 2 m alınarak çok sayıda ölçünün 
alınması ve sorunun çözümüne dönük en iyi sonucu verebilecek ölçülerin alıması yoluna 
gidilmiştir. Heyelan projesi bilindiği gibi birçok çalışmayı kapsamaktadır. Diğer disiplinlere 
en iyi bilgi sağlıyabilecek şekilde ölçülerin alınması planlanmıştır. Balaban sahasındaki boş 
alan (heyelanların oluştuğu ve bariz olarak görüldüğü yer) sismik ölçüler için uygun bir alanı 
oluşturmuştur. İlk dört profil denizden yukarıya doğru alınmıştır. Ortada yol olduğundan 
hattın bu kısmı boş bırakılmıştır. 5 nolu hat bu iki hattı ve bu sahada yer alan sondaj 
kuyularını kesecek şekilde denize parallel olarak alınmıştır. Bu sahanın son kısmında yeni 
oluşan heyelan çatlağını kesecek şekilde yeni bir dik hat boyunca ilave ölçüler alınmıştır. 
Ayrıca daha doğuda ve heyelanın doğu ucunda futbol sahasının kenarında ikinci bir yatay hat 
boyunca ölçüler alınmıştır. 
 
Ölçülerin alınmasında 24 kanallı sayısal ve yığma özelliği olan bir kayıtçı sistemi 
kullanılmıştır. Enerji kaynağı olarak ilk aşamada balyoz ve buffalo gun kullanılmıştır. 
Çalışmanın daha sonraki aşamalarında sadece balyoz kullanılarak ölçüler alınmıştır. Sismik 
yansıma verilerine gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yığılmış kesitler uzaklıkla iki yönlü 
zamanın bir değişimi olarak  elde edilmiştir.  Arayüzeyler için bulunan hızlardan yararlanarak 
zaman uzaklık kesitleri uzaklık derinlik kesitlerine dönüştürülmüştür. 
 
Sismik kesitlerde tabakaların varlığını gösteren yansıtıcı yüzeyler vardır. En alt seviyedeki 
yansıtıcı yüzey düz değildir. Arayüzey topoğrafyasının değişken olması yüzey 
topoğrafyasından kaynaklanmamaktadır. Hatlar topoğrafyanın düz olduğu bir zeminde 
alınmıştır. Topoğrafyanın değiştiği hatlarda veriler en düşük seviyedeki noktanın koduna 
indirgenmiş ve topoğrafya etkisi giderilmiştir. Sismik kesitlerdeki arayüzeylerin düzgün 
olmaması ve çok değişken olması tabakanın kendisinden ileri gelmektedir. Üstteki ilk 
tabakanın gevşek olması ve kullanılan kaynağın özelliğinden dolayı kuvvetli yüzey dalgaları 
oluşmuştur. Bu dalgaların etkisi kısmen uygun offset aralığı ile azaltılmaya çalışılmıştır.  
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Yansıma kesitlerinde 20 m seviyelerinde ve 40-60 m seviyelerinde belirgin yansıtıcı yüzeyler 
görülmektedir. Üstteki seviye Gürpınar formasyonunun üst sınırına tekabül etmektedir. 
Alttaki seviye ise bu formasyonun içersinde mevcut olan ve yüksek hızlı tüflü bir yapıdan 
ileri gelmektedir. Bu ara yüzey bazı kesitlerde sürekliliğini yitirmektedir. Ayrıca bir heyelanın 
yaratacağı topuk türü yapılarıda içermektedir. Bunu Hat -2 de bariz olarak görebiliriz. Yeni 
oluşan heyelan yüzeyleri 3, 6 ve 7 nolu hatlarda görülmektedir. 
 
Sonuç olarak sismik yansıma çalışması heyelan projesine katkı sağlıyacak şekilde veriler 
üretmiştir. Elde edilen derinlik kesitleri sondaj sonuçlarıyla uyum sağlamaktadır. Sismik 
kesitlerde iki farklı seviye görülmüş ve 60 m derinliğe kadar yeraltının jeolojik yapısı ayrıntılı 
olarak çıkartılmıştır. Heyelan düzlemi tam olarak belirlenememekle beraber eski heyelanların 
düzlemleri ve topuk bölgelerini gösteren bulgulara rastlanmıştır. Bu bölge ayrıca uzun 
dönemde birçok heyelan nedeniyle tek düzeliğini kaybetmiş olduğundan karmaşık bir yapı 
göstermektedir. Bu nedenle belirlenen seviyelerin sürekliliğini görmek mümkün değildir. 
 

VIII.4.  Kırılma Mikrotremörü (ReMi) 
    
İnceleme alanında S - dalga (kayma, enine dalga) hızını belirlemek için alanda “Kırılma 
Mikrotremör” (ReMi: Refraction Microtremor) kayıtları alınmıştır. Bu kayıtlar Optim (ABD) 
firmasınca geliştirilmiş “SeisOptReMi” yazılımı ile değerlendirilmiştir. Yazılım ve yöntem 
aşağıda açıklanmıştır.  
 
ReMi “Kırılma Mikrotremör” (Refraction Microtremor) yazılımı ortamın S (kayma) dalga  
hızlarını tahmin etmek ve tek boyutlu kayma dalgası derinlik profilini çıkarmak için standart 
kırılma kayıtlarını kullanır.  
 
30 m derinliğe kadar ortalama S dalga hızını (VS30)  belirleme ve deprem parametreleri için 
gerekli tek boyutlu S dalga hız tayini arazi işlemleri içinde pahalı ve zordur. Bunlar özellikle 
gürültülü ortamlardaki uygulamalarda özel sismik kaynaklar ve birbirinden farklı  serimler 
gerektirir. ReMi yazılımı, sismik kırılma donanımı ile sismik hatlar üzerinde alınan 
mikrotremor gürültü kayıtlarından S dalga hızını belli bir hassasiyette belirlemede kullanılır. 
Sismik hat ve kullanılan jeofon frekansına bağlı olarak nüfuz derinliği değişir. Örneğin, 200 
m uzunluğundaki bir sismik hat 100 m derinliklere kadar inebilir. Ancak, bilindiği gibi  sığ 
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zemin çalışmalarında ilk 30 metredeki hız bilgisi büyük önem taşır ve bu değer özellikle 
aranır. Bu derinliğe 100 - 110 metrelik sismik hatlarla inmek mümkündür. 
 
Standart kırılma donanımı, kaynak ihtiyacı göstermeyen kayıtlar, dalga dönüştürme veri işlem 
tekniği (ReMi Vspect modülü), etkileşimli Rayleigh dalga dispersiyon modelleme 
modülünden  (ReMi Disper modülü) oluşan bir düzenek ile yöntem kullanılır. Böylelikle 
kırılma mikrotremör yöntemi; mikrotremör, yüzey dalgalarının spektral analizi (SASW) ve 
yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (MASW) tekniklerinin tüm özelliklerinden yararlanır. 
Yavaşlık - frekans (yavaşlık hızın tersidir) dalga cephe dönüşümü özellikle hat boyunca 
ilerleyen yüksek görünür hızlı dalgaların, yüksek modlu Rayleigh dalgalarının, cisim 
dalgalarının, ses (air) dalgalarının ve eş fazlı olmayan gürültünün varlığına rağmen Rayleigh 
dalgası - faz hızı dispersiyon grafiklerindeki seçim hassasiyeti yüksektir.    
 
Alandaki uygulamada  287.50 metrelik sismik serimde merkez frekansı  14 Hz olan 
jeofonlarla 24 kanal üzerinden bir dizi mikrotremör (mikrosarsıntı, mikrotitreşim) kayıtları 
alınmıştır. Ölçü konumu sismik yansıma hattı 6 ile aynı konumdadır.  
 
Bu kayıtlar önce ReMi Vspect modülü ile değerlendirilerek grafikler üzerindeki seçimler 
yapılmış, daha sonra ReMi Disper modülü ile en uygun hızların belirlenmesindeki modelleme 
uygulaması yapılmıştır. Yukarıda açıklandığı  şekilde alanın S-dalga hızları belirlenmiştir.  
 
ReMi (Refraction Microtremor; Kırılma Mikrotremör) yöntemi ile S-dalga hızı belirlemesine 
ilişkin  grafikler Şekil VIII. 15 ‘te sunulmuştur. İlk verilen  şekil Vspect modülü ile elde 
edilen hız spektrumudur. Burada düşey eksen yavaşlık (s/m) yani hızın tersi, yatay eksen ise 
frekanstır. Bu spektrumda renklerin hangi spektral oranları temsil ettiği şeklin hemen 
altındaki ölçekte görülmektedir. İkinci aşamada Vdisper modülü ile modelleme yapılmış ve 
elde edilen hız modeli derinliğe karşı çizilmiştir. 
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IX. BÖLÜM: DEPREM TEHKLİKE ANALİZİ 
 
Avcılar’daki proje alanındaki deprem tehlikesinin ve maruz kalınabilecek en büyük yatay 
ivme ve spektral ivme değerlerinin elde edilmesi için aşağıdaki aşamalar izlenecektir. 
• Tarihsel depremsellik 
• Aktif fay zonları ve deprem olasılıkları 
• Proje alanı için kullanılan yaklaşım ve yöntemler 
• Referans zemin koşullarında en büyük yatay ivme, spektral ivme ve zemin büyütme 
değerleri 
• Sonuçlar 
Bir proje sahasının maruz kalabileceği deprem tehlike ve riskinin belirlenmesine yönelik 
araştırmalarda, proje sahasının çeşitli ölçeklerde jeolojik, tektonik ve jeomorfolojik ve 
depremsellik ile ilgili durumunun tesbiti gerekir. Bu tesbitlerden hareketle proje sahasını 
etkileyebilecek yer hareketlerinin genlik ve peryodlarının hesabı (tehlike)  ve bu hareketlerin 
etkisinde kalacak jeolojik yapıların ve binaların davranışlarının analizi (risk) yapılır. 
 

IX.1. Tarihsel Depremsellik 
 
Proje alanını içerisine alan Marmara bölgesi çağlar boyunca hasar yapıcı depremlerle 
karşılaşılan bir bölge olmuştur (Şekil IX.1). Mevcut yayınlar ve tarihsel belgeler bu tür 
depremlerin oluşturduğu etkiler konusunda önemli ipuçları vermektedir. 
 
İnceleme bölgesini tarihsel (1900 yılı öncesi) ve aletsel kayıt dönemlerinde (1900 yılı sonrası) 
etkisi altına almış ve inceleme sahası merkez olmak üzere 100 km yarıçaplı alanda oluşmuş 
büyük depremlerin (yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 6.0 ve daha büyük) literatür araştırması 
yapıldığında (Ambraseys ve Finkel, 1991; Straub, 1996), proje alanına 100 km (ortalama 1 
boylam derecesi) uzaklıkta büyüklüğü 6.0 ve daha büyük olarak rapor edilen 36 adet deprem 
episantırı sayılmıştır. Bu depremlerin parametreleri Cilt – 3 / EK – 7’deki çizelgede 
verilmiştir. Bu depremlerin parametreleri Ek 6.IX.1 deki çizelgede verilmiştir. Çizelge 
E6.IX.1’de bulunan ve proje alanını etkileyen depremlerle ilgili makrosismik etkilerin 
ayrıntıları ve proje alanını etkileme dereceleri raporun kaynaklar bölümünde bulunan katalog 
ve yayınlardan elde edilebilir (Ergin ve diğ., 1967; Soysal ve diğ., 1981; Ambraseys, 1988; 
Ambraseys ve Finkel, 1990, 1991, 1995; Eyidoğan ve diğ., 1991; Guidoboni, 1994). 
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Şekil IX.1.  Marmara Bölgesinde Tarihsel ve Aletsel Dönemde Oluşmuş ve Büyüklüğü 6.0 ve 
Daha Büyük Depremlerin Episantır Haritası (veri bazı Ambraseys ve Finkel, 1991’den 
alınmıştır, değerler Cilt 3 / EK – 7’de verilen Çizelge – 1’de bulunabilir). 
 
Mevcut veriler incelendiğinde Marmara bölgesindeki yerleşimlerin zaman zaman büyük 
depremler tarafından ağır kayıplara uğradığı anlaşılmaktadır. Proje sahasına en yakın tarihsel 
depremler 1766 ve 1509 depremleri olrak yeralmaktadır (Şekil IX.1). Bu çalışmada deprem 
tehlike analizinin olasılıksal hesaplamalarına tarihsel deprem verileri dahil edilmemiştir. 
Bunun nedeni tarihsel dönem verilerinin episantırlarındaki ve büyüklüklerindeki 
belirsizliklerdir. Ancak kalitatif olarak ele alındığında, bu çalışmada 1900 sonrası veriler 
kullanılarak yapılan olasılıksal yaklaşım sonuçlarını daha yüksek değerlere eriştirebilecek bir 
durum ortaya çıkacağı aşikardır. 
 

IX.2. Aktif Fay Zonları ve Deprem Tehlike Olasılıkları (Mevcut Bulgular) 
 
Marmara denizi dahil çeşitli yıllarda Marmara bölgesinde yapılan jeolojik, jeofizik, 
sismolojik,  deniz jeolojisi ve jeofiziği, sedimantolojik ve paleosismolojik araştırmalara 
dayanarak Avcılar ve çevresini etki altına alacak depremi yaratacak en önemli fay hattı 
konusunda ortak bir görüş oluşmuştur. Bu deprem kaynağı kuzey Marmara’dan geçen ve 
Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kuzey kolunun Marmara denizi içinde doğu-batı yönündeki 
devamı olan fay hattıdır. Kuzey Marmara Fayı (KMF) olarak adlandırabileceğimiz bu fayın 
büyüklüğü gözönüne alındığında, 7.0 ve daha büyük bir deprem yaratma kabiliyeti olduğu 
anlaşılmaktadır (Le Pichon ve diğ., 2001) (Şekil IX.2). 
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KMF’nın ne tür bir faylanmayla büyük deprem yaratacağı bilimsel platformda fazla tartışma 
yaratmamış olmakla birlikte bilim dünyası dışında çok fazla spekülasyona açık bir konu 
haline gelmiştir. Parsons ve diğ. (2000) Marmara denizi çevresindeki yerleşimleri etkileyecek 
büyük depremleri yaratabilecek diğer önemli fay zonlarını da tartışmış, tarihsel dönemdeki 
depremlerin etkileri ve 1999 Kocaeli depreminin ‘gerilme fazlalığı tezini’de gözönünde 
bulundurarak Marmara bölgesini etkileyecek deprem olasılıklarını hesaplamışlardır. Parsons 
ve diğ. (2000)’nin çalışmalarında kullanılan faylar Yalova, Prens adaları ve Kuzey Marmara 
Faylarıdır. Bu fayların harekete geçme ve büyük deprem yaratma olasılıkları Kuzey Marmara 
Fayı için gelecek 1999 yılından itibaren 30 yılda %13 ± 9, Prens adaları güneyindeki fay için 
%35 ± 15 dir. Tüm bu fayların bir arada oluşturduğu deprem tehlikesi olasılığı ise 
önümüzdeki (1999 yılı sonrası) 10 yıl için 32 ± 12’ye, 30 yıl için % 62 ± 15’ye erişmektedir 
(Çizelge IX.1). 

 
Çizelge IX.1 – Marmara Bölgesinde 30, 10 ve 1 Yıllık Süreler İçinde Beklenen ve Büyüklüğü 
7 ve Daha Büyük Olabilecek Depremin verilen Zaman Aralıklarında Olma Olasılıkları 
(Parsons ve diğ., 2000). 

Fay Zonu 30 yıl  (%) 10 yıl (%) 1 yıl (%) 
Yalova 33 ± 21 14 ±11 17 ± 1.7 
Prens Adaları 35 ± 15 16 ±9 2.1 ± 1.6 
Kuzey Marmara 13 ±  9 5 ±5 0.6 ± 0.7 
Tüm Faylar 62 ± 15 32 ± 12 4.4 ± 2.4 
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Şekil IX.3 – 1.1.1998   Tarihinde Yürürlüğe Giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına Göre 
Avcılar ve Çevresinin Deprem Tehlike Haritası. Kırmızı Alanlar 1. Derece Deprem 
Bölgelerini ve Yapı Tasarımı İçin Gerekli Yatay İvme Katsayısının Kaya Üzerinde 0.4g ve 
Daha Büyük Olabileceği Alanları İşaret Eder. 
 
İnceleme sahası, halen yürürlükte olan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB) tarafından 
onaylanarak yürürlüğe giren ‘2.9.1997 – 23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete, Yürürlüğe Giriş 
Tarihi : 1.1.1998   Değişiklik Tarihi : 2.7.1998 – 23390 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 
yönetmeliğe göre 1. Derece deprem tehlikesi içeren ve beklenen  maksimum yatay yer ivme 
katsayısının kayada 0.40g (400 cm/sn2) ve daha fazla olabileceği beyan edilen bölge 
içerisindedir (Şekil IX.3). 
 
Ayrıca, inceleme bölgesi JICA (Japonya) ve (İBB) arasındaki protokolle yapılan ‘The Study 
on a Disaster Prevention / Mitigation Basic Plan in Istanbul including Seismic Microzonation 
in the Republic of Turkey, Final Main Report, December 2002 ’ başlıklı araştırma alanının da 
içerisinde bulunmaktadır. Bu araştırma sonucu bölgenin 1/5.000 ölçekli olmak üzere dört 
farklı büyüklükteki deprem senaryosuna göre mevcut jeolojik ve zemin karakteristikleri de 
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gözönüne alınarak karşılaşabileceği maksimum yatay yer ivmesinin ve partikül hızı değerleri 
bulunmuş ve yayınlanmıştır. Uzunlukları gözönüne alındığında Kuzey Marmara Fayının 
yukarıda tartışılan olasılıklar çerçevesinde oluşturabileceği deprem büyüklüğünün en uç ve 
kötümser tahminlerle 7.7 olabileceği (C deprem modeli) öne sürülmektedir.  

 
‘C modeli (M=7.7)’ depreme göre proje alanının maruz kalabileceği maksimum yatay ivme 
değerleri 400 cm/sn2 (0.4 g) ve daha üzerindeki değerlerde olabilecektir. Aynı senaryo 
depremi için maruz kalınabilecek partikül hızı 60 cm/s - 80 cm/s arasındaki değerlere 
ulaşabilecektir. Kıyılardaki dolgu alanlarda bu değerler biraz daha büyüyebilir. Aynı raporda 
spektral ivme değerleri Çekmece ve Avcılar sahillerine yakın yerlerde,  % 5 sönüm değeri 
için, 0.2 s peryodunda Sa= 500 cm/s2 ile Sa=1000 cm/s2 arasında bulunmuştur. 1.0 s peryod 
için ise bu değerler yine Sa=500 cm/s2 ile Sa=1000 cm/s2 arasında değişmektedir. Görüldüğü 
gibi bu değerler BİB’nın kaya üzerinde verdiği ivme katsayı değerlerinden biraz daha büyük 
olabilmektedir. Bunun bir nedeni zemin yapısının, dolayısıyla zemin büyütme değerinin 
hesaba katılmasıdır. 

 
IX.3. Proje Alanı için Kullanılan Yaklaşım ve Yöntemler 

 
Bir proje alanını etkilemesi beklenen depremin büyüklüğünün ve yer hareketlerinin ivmesinin 
tahmini deterministik ve olasılıksal yaklaşımlarla yapılabilmektedir. Bu araştırmada her iki 
yöntem ışığında proje alanını etkileyecek yer hareketleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
 

IX.3.1. Deterministik Yöntem 
 
Deterministik yaklaşımda, proje alanını etkileyebilecek aktif fay (deprem) kaynakları  
araştırılır ve bu fayların büyüklüklerine bağlı olarak olabilecek en büyük deprem (senaryo 
depremi) bulunur. Bu depremin proje alanında oluşturabileceği maksimum yatay yer ivmesi 
ve ivme tepki spektrumu hesaplanır. Bu bağlamda deterministik deprem tehlikesi: senaryo 
depreminin oluşacağı deprem kaynak bölgelerinin, bu bölgelerde oluşabilecek deprem 
büyüklüğünün (mevcut amprik bağıntılara göre) ve kullanılacak azalım ilişkisinin bir 
fonksiyonu olmaktadır. Deterministik yaklaşımda deprem tehlikesinin olasılıksal değerleri 
verilmez. Bu proje için deterministik yaklaşım için herhangi bir ek analiz yapılmayacaktır. Bu 
analiz yukarıdaki bölümde açıklanan ve İBB-Japonya JICA arasında yapılan proje 
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kapsamında 1/5.000 ölçek gözetilerek yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar burada 
irdelenecektir. 

 
IX.3.2. Olasılıksal Yöntem  

 
Olasılıksal deprem tehlike analizinin amacı bir proje alanında, herhangi bir zaman aralığında 
(örneğin 50 yıl), herhangi bir düzeydeki yer hareketinin (örneğin belli bir pik ivme değerinin) 
aşılma olasılığının tahmin edilmesidir. Olasılıksal deprem tehlikesi hasar yapıcı yer 
hareketinin bir proje alanında ve herhangi bir zaman periyodu içerisinde meydana gelme 
ihtimali olarak da tanımlanır. Olasılıksal yöntemin  aşamaları: (a) Deprem kataloglarının 
taranması, (b) Sismik kaynak alanlarının belirlenmesi, (c) Magnitüd-frekans dağılımının 
belirlenmesi, (d) Yer hareketinin azalımının belirlenmesi, (e) Olasılıksal yer hareket 
ivmelerinin (veya partikül hızlarının) hesaplanması şeklinde ifade edilebilir.  
 
Bu proje kapsamında Avcılar ilçesinin güneyindeki proje alanında beklenen maksimum yatay 
ivmenin hesabı olasılıksal hesap yaklaşımı ile ve Gumbel I olasılık dağılım fonksiyonu 
kullanılarak yapılacaktır. 
 

IX.4. Referans Zemin Koşullarında En Büyük Yatay İvme, Spektral İvme ve Zemin 
Büyütme Değerleri 

 
IX.4.1. Olasılıksal Yöntem 

 
Bu araştırmada proje alanı merkez olmak üzere 40.0-42.0 derece K ve 27.0-30.5 derece G 
koordinatları arasında kalan alandaki depremler seçilmiş (Şekil IX.4) ve Gumbel I olasılık 
yöntemine göre proje alanı çevresinde oluşabilecek maksimum deprem olasılıkları, farklı 
aşılma olasılıkları için beklenen deprem büyüklüğü hesaplanmıştır. Hesaplanan deprem 
büyüklüklerinden hareketle belirli uzaklıklara beklenebilecek maksimum yatay yer ivme 
değeri bulunmuştur.  

 
1905-2004 yılları arasında oluşan depremlerin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü kataloğundan seçimi yapılmış ve olasılık hesabında kullanılmıştır. Gutenberg-
Richter bağıntısına göre hesaplanan parametrelerden ilgili alan içinde yıllık deprem 
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aktivitesinin oluş sayısı-büyüklük fonksiyonu hesaplanmıştır. Fonksiyon En Büyük Olasılık 
(Maksimum Likelihood) uyumu kullanılarak hesaplanmış ve büyüklüğü M≥3.6 dan büyük 
depremler için; 

Log N(M) = 3.46  –  0.795 M   ;  (M>3.6) 
bağıntısı bulunmuştur (Şekil IX.5). Bu bağıntı kullanılarak Gumbel-I olasılık dağılım 
fonksiyonu ile olasılıksal tehlike elde edilecektir. Bu olasılıksal tehlike değerlerinin ayrıntıları 
ve ilgili çizelgeler  bu raporun ekindeki E6.IX.’da verilmiştir. Yukarıdaki bağıntıdan hareketle 
proje alanında kaya ve diğer tür zemin ortamında yeryüzünde beklenen yatay yer ivmelerinin 
maksimum (pik) ve tasarım spektrumuna ait spektral ivme  katsayı değerleri Çizelge IX.4’de 
verilmiştir. 
 
Gumbel-I olasılık dağılımı için 5...100 yıl arasındaki yapı ömürleri için 4.0 ve daha büyük 
depremlerle karşılaşma olasılıkları Çizelge IX.2‘den elde edilebilir. Aynı olasılık 
dağılımından hareketle verilen farklı aşılma olasılıkları için farklı yapı ömürlerinde 
karşılaşılabilecek deprem büyüklükleri Çizelge IX.3’ün devamında verilmiştir. Proje alanının 
100 km lik mesafe içerisinde etkisinde kalacağı ve 50 yılda %10 aşılma olasılığına göre 
karşılaşılabilecek maksimum depremin büyüklüğü M = 7.7 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 
Marmara Denizi tabanında yer alan Kuzey Anadolu Fayının kuzey kolunun (Kuzey Marmara 
Fayı) deterministik yaklaşımlarla tahmin edilen ‘C modeli’ deprem büyüklüğüne çok yakındır 
ve en kötümser deprem modeli olarak alınabilir. 
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Şekil IX.4. – 1905-2003 Yılları Arasındaki Aletsel Kayıt Döneminde Avcılar ve Çevresinin (1 
X 1 Derece Alan) Deprem Etkinliği. 17 Ağustos 1999 Depremi bu Alan İçerisindedir. Deprem 
Yerleri ve Büyüklükleri Bilgisi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Arşivlerinden Alınmıştır. Beyaz Daireler Olan Depremlerin Yerlerini Gösterir. Daire 
Büyüklükleri Depremin Büyüklüğü İle Orantılı Çizilmiştir. 
 
Buna göre 50 yılda % 10 aşılma olasılığı da gözönünde bulundurularak  böyle bir depremin 
gerçekleşmesi durumunda proje alanında serbest yüzeyde karşılaşılabilecek maksimum yatay 
ivme değerleri ve spektral ivme değerleri hesaplanmıştır. Proje alanında yapılan sismik ve 
jeoteknik araştırmalardan elde edilen S-dalgası sismik hız değerleri ve açılan kuyularda 
yapılan SPT deneyleri sonuçlarından bulunan ortalama S-dalgası hızları kullanılmıştır. 
Vs=200 m/s ve daha büyük değerler için hesaplanan maksimum yatay ivme değerleri 
verilmiştir Çizelge IX.2 de verilmiştir. 
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Şekil IX.5. – 1905-2003 Yılları Arasında  Avcılar Merkez Olmak Üzere 1x1 Derecelik 
Alanda Olan Depremler İçin Hesaplanmış Deprem Büyüklüğü-Oluş Sıklığı Diyagramı. Düşey 
Eksen Büyüklüğü 3.6 ve Daha Fazla Olan Depremlerin Kümüiatif Sayısı, Yatay Eksen İse 
Deprem Büyüklükleridir. Bu Diyagramdaki Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Arşivlerinden Elde Edilmiştir. A- Değeri Tüm Gözlem Periyodu 1905-
2003 Yılları Arasındaki Değerdir. 
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Çizelge .IX.2. Avcılar Proje Alanı ve Çevresinin Deprem Tehlikesi (Proje Alanından 100 Km Mesafe Dahil) 

 

  

 

 

 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Tekrarlanma 
Periyodu 

4.0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0.5 
4.5 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.3 
5.0 0,79 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.2 
5.5 0,46 0,71 0,84 0,92 0,95 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.1 
6.0 0,22 0,39 0,52 0,63 0,71 0,77 0,82 0,86 0,89 0,92 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 20.3 
6.5 0,09 0,18 0,26 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,59 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,86 50.6 
7.0 0,04 0,08 0,11 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 126.3 
7.5 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 315.4 

 
 
 
 
 
 

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

T 
 
M 
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    T 
 
Rd 

 
Çizelge IX.3. Proje Alanı ve Çevresinin Deprem Tehlikesi (Proje Alanından 100 Km Mesafe Dahil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

0.005 8.13 8.51 8.73 8.89 9.00 9.10 9.19 9.26 9.33 9.39 9.44 9.49 9.53 9.57 9.61 9.64 9.68 9.71 9.74 9.77 
0.05 6.86 7.24 7.46 7.62 7.74 7.84 7.62 7.99 8.06 8.12 8.17 8.22 8.26 8.30 8.34 8.37 8.41 8.44 8.47 8.50 
0.1 6.76 6.84 7.07 7.22 7.34 7.44 7.53 7.60 7.67 7.72 7.78 7.82 7.87 7.91 7.94 7.98 8.01 8.04 8.07 8.10 

0.15 6.22 6.60 6.82 6.98 7.10 7.20 7.29 7.36 7.46 7.48 7.53 7.58 7.62 7.67 7.70 7.74 7.77 7.81 7.84 7.87 
 

Td yıllık  yapı ömürleri için aşılma olasılığı Rd olan maksimum deprem büyüklüğü. 
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Çizelge IX. 4. Olasılıksal Yaklaşımlara Göre Avcılar ve Çevresini Etkileyebilecek 15 Km Uzakta 7.7 
Büyüklüğünde Bir Depremin Avcılar İlçesi Belediyesi Sahasında Oluşturması Beklenen Yatay İvme 
Değerleri. Vs Değerleri S-Dalgası Hızlarıdır ve Birimi Metre/S dir. H, zemin tabakasının kalınlığıdır. 
İvme değerleri ortalama değerlerdir. 

* Değerler Ortalama Değerleri İfade Eder. 

Olasılıksal Yöntem 
98 Yıllık Gözlem Aralığında 

50 yılda %10 Aşılma Olasılığı 

 
 

Referans 
Vs = 200 m/s  

 
Vs = 400 m/s 

 
400<Vs<800 m/s 

H>5 m 
Ambraseys * (1995) 352 cm/s2  317 cm/s2 ------- 
Ambraseys  ve diğ. * (1996) 
(anelastik etki yok) 

------- ------- 366 cm/s2 

Ambraseys  ve diğ. * (1996) 
(anelastik etki var) 

------- ------- 332 cm/s2 

Ambraseys  ve diğ. * (1996); 
(eq.15) 

------- ------- 396 cm/s2 

Boore ve diğ.* (1993) 369 cm/s2 300 cm/s2 ------- 
Boore ve diğ. * (1997) 426 cm/s2 329 cm/s2 ------- 

 
IX.4.2. Maksimum İvme ve Spektral İvme  

 
Bir proje alanında, verilen zemin sınıfı ve senaryo depremi için tasarım spektrumu 
hesaplanabilir. Bu çalışmada Ambraseys ve diğ. (1996) da verilen tasarım spektrumu modeli 
kullanılmış ve Şekil IX.6’da gösterilen spektral ivme katsayısı değerleri elde edilmiştir. İlgili 
şekilden de izleneceği Ambraseys ve diğ. (1996)’in bağıntısından yapı titreşim peryoduna 
göre hesaplanan spektral ivme katsayı değerleri Vs hızı 200 m/s değerleri için zemin için 1.2 
değerine ulaşmaktadır ( Şekil IX.6). 
 
Alternatif olarak Midorikawa (1987) bağıntısına göre proje alanındaki S-dalgasının hızının 
ortalama Vs=200 m/s değerindeki S-dalga hızı için beklenen spektral ivme büyütme değeri 
Svi  = 2.83 olarak bulunmuştur. 
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İBB_JICA Mikrobölgeleme çalışmasından elde edilen sismik büyütme eğrilerine göre (Şekil 
E6.IX.4) sismik S-dalgası hızı 200 m/s olan yerlerde bina peryodu 0.2 s’de maksimum ivme 
0.25 g den küçük ivmeler için 2.0-2.4 kez, 0.5 g için 1.5-1.7 kez, 1.0 g için 1.2 kez; bina 
peryodu 1.0 s de maksimum ivme 0.2 g 2.6-3.2 kez, 0.5 g den büyük ivmeler için ise 2.0 kez 
zemin büyütmesi oluşacaktır.  
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BİNA ÖNEM KATSAYISI: 1

 
Şekil IX.6. Avcılar’daki Proje Alanını Etkileme Olasılığı Olan Senaryo Depremi İçin 
Hesaplanan Spektral İvme Katsayısı Spektrumunun, 1998 Türkiye Deprem Yönetmeliği 
Spektral İvme Katsayısı Spektrumunun yapı önem katsayısı I=1 için hesaplanan A(T) ile 
karşılaştırılması. Avcılar için spektrum hesabında  Ambraseys ve diğ. (1996) kullanılmıştır. 
 

IX.5. Sonuçlar 
 
Bu projede, deterministik ve olasılıksal değerlendirme yaklaşım ve yöntemleri kullanılarak 
Avcılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan proje alanını  etki alabilecek deprem tehlikesinin 
analizi yapılmıştır. 
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İlgili proje alanı için yapılan olasılık hesaplarına göre, 99 yıllık bir gözlem döneminde 50 
yıllık sürede yapıyı %10 aşılma olasılığına göre etkileyecek en büyük depremin büyüklüğü 
ortalama 7.7 bulunmuştur. Mevcut jeolojik bulgulara göre bu büyüklükte bir depremi 
yaratabilecek aktif fay zonunun, daha önce yapılan deniz jeolojisi ve jeofiziği araştırmalarında 
ortaya çıkan Kuzey Marmara Fayı olduğu kabul edilebilir. Bu bulgulara göre, proje sahasının 
birçok yerinde, 5 metreden daha kalın olan alüvyon zeminlerdeki koşullar da göz önüne 
alındığında, S-dalga hızı ortalama Vs=200 m/s olan zemin yapısı için beklenen maksimum 
yatay ivme a max = 352 cm/s2 ile 426 cm/s2 arasında değişebilmektedir. 
 
Yapı  peryoduna göre Vs=200 m/s lik S dalga hızı ve yapı önem katsayısı I=1 için hesaplanan 
spektral ivme katsayı değerleri Türkiye Deprem Yönetmeliğindeki ivme katsayısı A(T) 
spektral katsayısı değerini aşmakta, dolayısıyla bu şartlar altında yönetmelikte müsaade edilen 
büyütme değerini 0.2 ile 0.6 saniye arasında %20 oranında aşabileceği anlaşılmaktadır. 
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X. BÖLÜM: GEOTEKNİK DEĞERLENDİRMELER ve DURAYLILIK ANALİZLERİ 
 

X.1. Ambarlı Güneyi Zemin Kesitlerinin Değerlendirilmesi 
 
Zemin kesitleri Bölüm VI’da ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu kesitler üzerine jeolojik 
formasyonlar ve gözlenmiş olan kayma yüzeyleri de işlenmiştir. (EK – III, A – H ve I – L 
Kesitleri) 
 

X.2. Varolan Yapılanma 
 
İnceleme alanında İSKİ’ye ve İGDAŞ’a ait içme suyu, atıksu ve doğalgaz hatları 
bulunmaktadır. Bunların saha üzerindeki yerleşimleri EK-2’de verilen “Altyapılar ve Yapı 
Temeli Gruplaması” paftasında verilmektedir. Bu hatların, inceleme alanında meydana gelen 
zemin hareketlerine bağlı olarak bazı bölgelerde deformasyona uğramış olmaları ve işlevlerini 
kaybetmiş olmaları muhtemeldir. Zira İSKİ tarafından atıksu hattında yapılan kontrollerde 
özellikle inceleme alanının güneyinde kalan Tesisler Yolu’nda, hattın sürekliliğini dahi 
kaybedecek boyutta deformasyona uğradığı ve yer yer tahrip olduğu belirlenmiştir. Bu 
bakımdan özellikle atıksu ve içme suyu hatlarının da, muhtemel hasarlara bağlı olarak 
oluşmuş olabilecek kırıklardan zemini ıslattığı ve şev duraylılığını olumsuz yönde etkilediği 
düşünülmektedir. 
 
İnceleme alanında yürütülen bir envanter çalışması ile yapılar temel tiplerine göre 
gruplandırılmıştır. Bu çalışma sonucunda zemin hareketlerinin gözlendiği kesim ve 
çevresinde yaklaşık olarak 300 bina incelenmiş ve bu yapılar bodrumlu yapılar, kota bağlı 
yarı bodrumlu yapılar ve bodrumsuz yapılar olarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışma neticesinde 
incelenen alandaki yapıları yaklaşık olarak %45’inin bodrumsuz, %34’ünün kota bağlı yarı 
bodrumlu ve %21’inin de bodrumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu dağılım, Şekil X.1’de 
verilemektedir. 
 
 
 
 
 
 



 

 

İnceleme Alanı Sınırı (0.81 km²)

Şekil - X / 1  :  ALtyapılar ve Yapı Temeli Gruplaması
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X.3. Geoteknik Model 
 
Sahada heyelan riski gösteren bölgede yedi adet kesit üzerinde geoteknik modeller 
oluşturulmuş ve stabilite analizleri yapılmıştır. Bu kesitlere yukarıda geniş biçimde 
açıklandığı üzere sondajlar, jeofizik ölçümler ve saha gözlemlerinden yararlanılarak jeolojik 
yapı işlenmiştir. Sahada karşılaşılan ana jeolojik formasyonlar Bakırköy Formasyonu, 
Güngören Formasyonu, Çukurçeşme Formasyonu ve Gürpınar Formasyonu’dur. Sahada 
Çukurçeşme Formasyonu bölgede yaygın olarak ta rastlandığı şekilde ince tabakalar ve cepler 
halinde yer almaktadır. Ayrıca Çukurçeşme Formasyonu stabilite açısından sahada rastlanılan 
diğer formasyonlara göre daha elverişli mukavemet parametrelerine sahiptir. Bu sebeple 
yapılan stabilite analizlerinde her yerde rastlanmadığı da göz önüne alınarak ve emniyetli 
tarafta kalınarak göz önüne alınmamıştır. Bakırköy Formasyonu kireçtaşı ve kil – marn 
tabakalarından oluşmaktadır. Yörede daha yoğun olarak Bakırköy Formasyonu’nun kil 
birimleri hakimdir. Bu killerin özellikleri stabilite analizi bakımından Güngören Formasyonu 
killeri ile benzerlik göstermektedir. Bu bakımdan da hazırlanan geoteknik modellerde de 
belirgin olarak Bakırköy Formasyonunun kireçtaşı tabakalarına rastlanılmadığı bölgelerde 
mukavemet parametreleri Güngören Formasyonu ile eşit olarak alınmıştır. Yapılan stabilite 
analizlerinde sahada rastlanılan Gürpınar ve Güngören killerinin daha önce heyelan etmiş 
olduğu da göz önünde bulundurularak bu zeminlerin uzun süreli stabilite analizlerinde 
mukavemet özellikleri rezidüel parametreler ile temsil edilmiştir. Deprem yükleri altında etki 
edecek gerilmeler kısa süreli olduğundan deprem analizlerinde mukavemet parametreleri 
olarak drenajsız (toplam gerilme cinsinden elde edilmiş olan) kayma mukavemeti 
parametreleri kullanılmıştır. Bu kesitler üzerine sahada mevcut binalar ve yollar da işlenmiş, 
böylece stabilite hesaplarına etkili olabilecek sabit ve hareketli yükler göz önüne alınmıştır. 
 
Yukarıda özetlenen sebeplerle kullanılması gereken mukavemet parametresi cinsleri 
belirlendikten sonra laboratuar deneyi sonuçları, sahada daha önceden yapılmış çalışmalardan 
elde edilmiş olan veriler ve literatürde verilen amprik yaklaşımlar kullanılarak her iki 
formasyon için de mukavemet parametreleri belirlenmiştir. 
 
Kullanılan parametreler Çizelge X.1’de özetlenmektedir. 
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Çizelge X.1 – Geoteknik Modelde Kullanılan Mukavemet Parametreleri. 
Formasyon crezidüel (kPa) φrezidüel (°) Cu (kPa) φ (°) 
Güngören - 13 75 - 
Gürpınar - 10 100 - 

  
X.4. Geoteknik Değerlendirmeler 

 
Proje kapsamında yürütülen mekanik sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar, saha gözlemleri, 
aletsel gözlemler, arazi deneyleri ve laboratuvar deneyleri neticesinde belirli sonuçlara 
ulaşılmış ve tüm bu bilgiler ışığında sahanın geneli için geoteknik değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda sahadaki zemin tabakalarının oturmalar, şişme potansiyeli ve 
sıvılaşma potansiyeli açısından değerlendirmeleri sırasıyla aşağıda aktarılmaktadır. 
 
 X.4.1. Oturma ve Şişme Potansiyeli 
 
Bugün itibariyle inceleme alanının heyelanlı kesim olarak değerlendirilebilecek olan orta 
kısmında, denize yakın kesim hafif ve çoğunlukla günübirlik olarak değerlendirilebilecek bir 
yapılaşmaya sahiptir. Arazi gözlemlerine göre, zemin hareketlerinin ulaştığı üst kotlardan 
itibaren kuzey yönünde ve inceleme alanının batı yönünde, 4 kata, kota bağlı olarak yer yer 5-
6 kata kadar yapılaşma bulunmaktadır. Bugün itibariyle bölgede yeni inşaat ruhsatı 
verilmemektedir. Hâlihazırda da devam eden bir inşaat faaliyeti yoktur. 
 
Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda, inceleme alanındaki mevcut yükleme 
koşullarında (yeni inşaatlar, yer altı su seviyesinde genel bir düşme sağlayacak faaliyetler vb.) 
bir değişiklik olma olasılığı yoktur. Bu bakımdan oturma açısından bir risk, inceleme alanının 
geneli için söz konusu değildir. Ancak genel bir yaklaşım vermesi açısından sahadaki hakim 
killi birimler olan Güngören ve Gürpınar Formasyonlarına ait karakteristik değerler 
literatürden aktarılmıştır. Buna göre Güngören ve Gürpınar Formasyonları için sıkışma 
katsayıları sırasıyla ~0.1 cm²/sn ve ~8.0 cm²/sn olarak, Güngören Formasyonu için hacimsel 
sıkışma modülü ise 8E-4 1/kPa olarak verilmektedir. 
 
Bugüne kadar inceleme alanı civarında yapılmış olan birçok çalışmadan edinilen bilgiler ve 
sahada yapılmış olan gözlemler, inceleme alanında genel olarak yüzeylenen Güngören 
Formasyonu’na ait birimlerin şişme potansiyelleri bulunduğunu ortaya koymaktadır. İnceleme 
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alanında yer alan bazı istinat yapılarında ve bazı rijit yer kaplamalarında şev duraysızlığına 
bağlanamayacak bazı deformasyonların, hasarların ve şekil değiştirmelerin söz konusu 
formasyonun şişme potansiyelinden kaynaklandığı kanısına varılmıştır. Güngören 
Formasyonunun hakim olduğu bölgelerde yapılan inşaatlarda gerekli drenaj tedbirlerinin 
(granüler filtre tabakaları, barbakanlar, drenaj boruları, filtrasyon ve dreanj amaçlı yer 
örtüleri, vb.) uygulanmadığı durumlarda karşılaşılan tipik problemler, inceleme alanında da 
bu sebeple yoğun bir şekilde gözlenmiştir. Güngören Formasyonu’nun için şişme basıncı 
değeri ~130 kPa, şişme yüzdesi ise %2 - %4.5 olarak verilmektedir.  
 
 X.4.2. Sıvılaşma Riski 
 
Bu bölümde sahada, gerçekleştirilmiş olan çeşitli sondajlarda rastlanan farklı içerikli, farklı 
derinlik ve kalınlıktaki kumlu, çakıllı seviyelerin (Çukurçeşme Formasyonu) sıvılaşma riski 
taşıyıp taşımadıkları irdelenmiştir. %35’den daha az oranda ince dane oranına sahip, yer altı 
su seviyesi altında (doygun) ve yüzeyden 0 – 20 m arasındaki derinlikte yer alan gevşek 
yerleşimli kumlu zeminlerde sıvılaşma riskinin irdelenmesi gerektiği bilinmektedir. 
 
SK-2, SK-4, SK-5, SK-7, SK-13, SK-14, SK15, SK-16, SK-17, SK18 ve SK-19 nolu 
sondajlarda rastlanan farklı seviyelerdeki kumlu tabakaların sıvılaşma riskinin bulunup 
bulunmadığının belirlenmesi amacıyla, formasyon içerisinde kaydedilen SPT sayılarına bağlı 
olarak bir analiz yapılmıştır. Söz konusu sondajlardan SK-2, SK-14, SK-15, nolu sondajlarda 
tespit edilen kumlu birimler yer altı su seviyesinin üzerinde kalmaktadır. Diğer taraftan SK-
13, SK-17 ve SK-19 nolu sondajlarda geçilen kumlu tabakaların çok sıkı yerleşimli oldukları 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu sondajlar için herhangi bir sıvılaşma riski bulunmamaktadır 
ve analiz yapılmamıştır. Yer altı su seviyesinin altında veya yer altı su seviyesine yakın 
seviyelerde  rastlanan kumlu tabakaların kalınlıkları ve bu tabakalar boyunca kaydedilen SPT 
sayıları Çizelge X.2’de verilmiştir. 
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Çizelge X.2 –  Sondajlarda Saptanan SPT sayıları 
Sondaj No Tabaka Derinliği (m) Derinlik (m) SPT Sayısı 

SK-4 
0.50 – 2.50 

 
10.50 – 18.00 

1.50 
11.00 
12.00 
13.50 
15.00 
16.50 

7 
24 
30 
23 
19 
26 

SK-5 
4.50 – 7.00 

 
8.00 – 13.60 

6.00 
10.50 
12.00 
13.50 

14 
17 
18 
19 

SK-7 16.50 – 20.00 
16.50 
18.00 
19.50 

22 
28 
24 

SK-16 2.00 – 15.70 

3.00 
4.50 
6.00 
7.50 
9.00 

10.50 
12.00 
13.50 
15.00 

10 
37 
44 
47 
42 
45 
47 
44 
42 

SK-18 3.00 – 12.00 

3.00 
4.50 
6.00 
7.50 
9.00 

10.50 

22 
19 
29 
30 
47 
48 

 
Sahanın sıvılaşma riskinin belirlenmesinde kullanılan yöntem, zeminin dane çapı dağılımı 
yanında daha önemli bir etken olan zemin sıkılığına bağlı olarak bir değerlendirme 
yapılmasıdır. Hesap için ilgili sondajlarda elde edilen SPT N30 (arazi) değerleri kullanılır. 
Zeminin sıvılaşma potansiyeli, Tekrarlı Gerilme Oranı (CSR) ile düzeltilmiş SPT değeri 
arasındaki ilişki kullanılarak değerlendirilmiştir. Saha zemini için Tekrarlı Gerilme Oranı 
(CSREQ); 

dvovomaksvoavEQ rgaCSR ×××== )/()/(65.0)/( '' σσστ  
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ifadesi ile bulunmuştur. Burada amaks, etkin yer ivmesini göstermektedir. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki yönetmeliği uyarınca 1. 
Derece deprem bölgeleri için 0.4g değerini almaktadır. Ayrıca inceleme alanı için bu çalışma 
kapsamında gerçekleştirilen Deprem Tehlike Analizi sonucunda da etkin yer ivmesi değerinin 
bu değerin altında alınmaması gerektiği belirlenmiştir. Formülde yer alan σvo ve σ’vo sırasıyla 
hesap yapılan derinlikteki toplam ve efektif düşey gerilmeyi göstermektedir. Jeolojik efektif 
gerilme değerlerinin hesaplanmasında kabul edilen yer altı su seviyeleri, bahar aylarındaki 
yoğun yağışlı dönemlerde bir miktar yükselme olabileceği göz önünde bulundurularak 
sondajlarda belirlenenin 1 m yukarısında alınmıştır. Yine formülde yer alan rd değeri ise hesap 
derinliğine bağlı bir katsayıdır ve; 

)015.0(0.1 zrd ×−=  
ifadesi ile hesaplanmaktadır. 
 
CSR ile düzeltilmiş SPT değeri arasında Seed tarafından verilmiş olan ilişkide yerine konacak 
olan düzeltilmiş SPT değerinin bulunması için aşağıdaki düzeltme bağıntısı kullanılmaktadır. 
Buna göre SPT N30 değerini (N1)60 değerine dönüştüren ifade; 

NCCNN ××= )()( 6030601  
şeklinde verilmektedir. Burada CN düşey gerilmeye bağlı bir katsayıdır ve; 

2/1' )/1(79.9 voNC σ×=  
ifadesi ile belirlenir. C60 ise kullanılan sondaj ekipmanına, numune alıcının cinsine, SPT 
çekicinin özelliklerine, delgi çapına ve tij boyuna bağlı olarak değişen birleşik bir katsayıdır. 
Kullanılan ekipmanın ve yapılan sondaj delgisinin özellikleri bir arada değerlendirilerek C60 
düzeltme katsayısının 0.70 olarak alınmasının uygun olacağı belirlenmiştir. 
 
Elde edilen (N1)60 değeri ile Seed tarafından verilmiş olan ilişkide, sahada yapılmış olan 
sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan garnülometri deneyleri neticelerinde 
belirlenen ince dane oranlarına bağlı olarak Tekrarlı Gerilme Direnci CSR7.5 belirlenmektedir. 
Granülometrik analiz bulunmayan tabakalar için sondaj loglarında yapılan tanımlamalar ve 
numuneler üzerindeki gözlemler ışığında yaklaşık ince dane oranları kabul edilmiştir. Elde 
edilen bu CSR7.5 değerlerinde yapılan düzeltme ile Sıvılaşma Tekrarlı Gerilme Direnci CSRL; 

ασ kkkCSRCSR ML ×××= 5.7  
ifadesi ile hesaplanmaktadır. Burada kM deprem magnitüdüne bağlı bir katsayı olup 7.5 
magnitüdündeki bir deprem için Seed tarafından verilmiş olan ilişkiden 1.00 olarak 
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alınmaktadır. kσ derinliğe bağlı bir katsayı olup Harder ve Hynes (‘88) tarafından verilen 
abaktan, 96 kPa’lık jeolojik efektif gerilmenin oluştuğu derinlik için 1.00 olarak 
bulunmaktadır. Daha düşük jeolojik efektif gerilme değerleri için de kum zeminde 1.00 değeri 
kullanılmıştır. kα arazinin ilk durumdaki gerilmesine bağlı bir katsayı olup mevcut gerilme 
durumu için yine Harder ve Hynes tarafından verilmiş olan ilişkiden 1.00 olarak bulunur. 
 
Tüm bu ifadeler kullanılarak yukarıda Çizelge X.2’de verilen derinlikler ve SPT değerleri 
için, deneyler sonucunda elde edilen ince dane oranlarına bağlı olarak sıvılaşma analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen Sıvılaşma Tekrarlı Gerilme Direncinin (CSRL), Tekrarlı 
Gerilme Oranına (CSREQ) oranından; 

EQL CSRCSRFS /=  
güvenlik sayısı FS elde edilmektedir. Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayıları, analize tabi tutulan 
kumlu seviyeler için granülometrik analiz neticeleri bulunmaması sebebiyle farklı ince dane 
oranlarına bağlı olarak verilmiştir. Bu analiz sonucunda elde edilen FS değerlerinin birden 
büyük olması durumunda sıvılaşma riski bulunmadığı, FS’in birden küçük olması durumunda 
ise sıvılaşma riski bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Sıvılaşma genel olarak, suya doygun 
kohezyonsuz zeminlerde tekrarlı sismik yükler altında boşluk suyu basınçlarının yükselerek 
efektif gerilmeleri azaltması ve zeminin kayma mukavemetini giderek kaybetmesi olarak 
tanımlanmaktadır. 
 
Yapılan sıvılaşma analizlerinin neticeleri Çizelge X.3’de verilmiştir. Bu çizelgede analiz 
yapılan tüm derinliklerdeki sıvılaşmaya karşı güvenlik sayılarını içermektedir. Yapılan tüm 
analizlere ait hesap föyleri ise Cilt – 3 / EK – 8’de verilmektedir.  
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Çizelge X.3 –  Sıvılaşmaya Karşı Güvenlik Sayıları 
Sondaj No Tabaka Derinliği (m) Derinlik (m) Güvenlik Sayısı  

SK-4 
0.50 – 2.50 

 
10.50 – 18.00 

1.50 
11.00 
12.00 
13.50 
15.00 
16.50 

0.63 
0.59 
0.73 
0.52 
0.41 
0.54 

SK-5 
4.50 – 7.00 

 
8.00 – 13.60 

6.00 
10.50 
12.00 
13.50 

0.56 
0.43 
0.42 
0.42 

SK-7 16.50 – 20.00 
16.50 
18.00 
19.50 

0.47 
0.59 
0.48 

SK-16 2.00 – 15.70 

3.00 
4.50 
6.00 
7.50 
9.00 

10.50 
12.00 
13.50 
15.00 

0.61 
>> 1 
>> 1 
>> 1 
>> 1 
>> 1 
>> 1 
1.20 
0.95 

SK-18 3.00 – 12.00 

3.00 
4.50 
6.00 
7.50 
9.00 

10.50 

0.42 
0.95 
1.34 
1.18 
>> 1 
>> 1 

 
Sonuçlardan görüleceği üzere SK-4, SK-5 ve SK-7 nolu sondajlarda geçilmiş olan kumlu 
seviyeler sıvılaşma riski taşımaktadırlar. Söz konusu sondajların gerçekleştirildiği bölge, şev 
duraysızlığına bağlı zemin hareketlerinin yoğun olarak gözlendiği ve ana heyelan kütlesi 
olarak da tanımlanabilecek bölgedir. Bu alanda yoğun bir yapılaşma bulunmamakla 
beraber özellikle SK-4 nolu sondajın yapıldığı alanda 5 – 6 kata varan bir yapılaşma 
görülmektedir. Projeye konu olan zemin hareketlerinin de yoğun olarak izlendiği ve 
yapıların bir kısmında hasarlar gözlenen bu bölgede stabilite hesaplarına paralel olarak 
ciddi bir sıvılaşma riskinin de belirlenmiş olması, bu bölge için yerleşime uygunluk ile 
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ilgili verilecek kararda etkili bir parametredir. Sıvılaşma potansiyeli taşıyan bölge 
tamamı ile “Yerleşime Uygun Olmayan Alan” içinde kaldığından sınırları ayrıca 
haritada gösterilmemeiştir. 
 
İnceleme alanının kuzey tarafında yapılmış olan sondajlarda geçilen kumlu seviyeler ise yer 
altı suyunun durumu, formasyonların dane dağılım özellikleri ve yerleşim sıkılıkları gibi 
faktörlere bağlı olarak önemli bir sıvılaşma riski taşımamaktadırlar. 
 

X.5. Ambarlı Güneyi Heyelanının Kinematiği 
 
İnceleme alanında etüt çalışmaları kapsamında inklinometrik gözlem kuyuları yerleştirilmiş 
ve bu kuyulardan periyodik kayıtlar alınarak heyelanın gelişimi izlenmeye çalışılmıştır. 
Sahada tesis edilen 9 adet inklinometre kuyusundan 2’si kuzey kesimdeki duraylı blokta, 3’ü 
ara blokta, 4’ü ise harekete katılmış olan ana blokta yer almaktadır (Cilt – 2 / EK – II). 
 
Söz konusu kuyularda etüd süresince yapılan gözlemlerde, Baler Otel arazisindeki 
inklinometre kuyusundan alınan okumalar, en hızlı hareketin bu kesimde olduğunu ortaya 
koymuştur. INK-4 (SK-7) olarak isimlendirilen bu kuyuda 0 okumasının yapıldığı 01.03.2005 
tarihinden itibaren 20.03.2005’e kadar toplam 6 okuma yapılmış ve yaklaşık 30 m derinlikte 
tipik bir kayma yüzeyi tespit edilmiştir. Bu kuyuda 0 okumasından itibaren belirlenen toplam 
deformasyon değeri yaklaşık 10 cm’dir ve bu değer günlük 5 mm’lik bir deformasyon hızına 
işaret etmektedir. Heyelan yönüne dik yönde ise toplam 3 cm’ye varan bir deformasyon 
belirlenmiştir. 
 
Yine benzer şekilde ana blokta tesis edilmiş olan INK-7 (SK-8) nolu kuyuda ise 0 okumasının 
yapıldığı 05.03.2005 tarihinden itibaren 20.03.2005’e kadar toplam 5 okuma yapılmış ve 
yaklaşık 20 m derinlikte tipik bir kayma yüzeyi tespit edilmiştir. Bu kuyuda 0 okumasından 
itibaren belirlenen toplam deformasyon değeri yaklaşık 3 cm’dir ve bu değer günlük 2 mm’lik 
bir deformasyon hızına işaret etmektedir. Heyelan yönüne dik yönde ise toplam 1 cm’ye 
civarında bir deformasyon belirlenmiştir. 
 
Ana blokta tesis edilmiş bir diğer kuyu olan INK-9 (SK-4) nolu kuyuda ise 0 okumasının 
yapıldığı 10.03.2005 tarihinden 20.03.2005’e kadar toplam 4 okuma yapılmıştır. Bu aşamada 
kısıtlı bir bilgi de olsa söz konusu kuyuda yaklaşık 30 m derinlikte bir kayma yüzeyi tespit 
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edilmiştir. Bu kuyuda 0 okumasından itibaren belirlenen toplam deformasyon değeri yaklaşık 
2 cm’dir ve bu değer günlük 2 mm’lik bir deformasyon hızına işaret etmektedir. Heyelan 
yönüne dik yönde ise toplam 1 cm civarında bir deformasyon belirlenmiştir. Yaklaşık 30 m 
derinlikte tespit edilen kayma yüzeyine bağlı olarak gözlenen deformasyonun yanı sıra, Cilt – 
3 / EK – 4’de verilmiş olan grafikten de görüleceği üzere bu kuyuda krip niteliğinde bir 
deformasyon da gözlenmektedir. 
 
Heyelan etmekte olan ana kütle ile, duraylı bölge arasında kalan ve ara blok olarak tanımlanan 
kesimde ve heyelan çanağının ortalarında tesis edilmiş olan INK-1 (SK-10) nolu kuyuda ise 0 
okumasının yapıldığı 11.02.2005 tarihinden 20.03.2005’e kadar toplam 11 okuma yapılmış ve 
yaklaşık 13 m derinlikte tipik bir kayma yüzeyi tespit edilmiştir. Bu kuyuda 0 okumasından 
itibaren belirlenen toplam deformasyon değeri yaklaşık 10 cm’dir ve bu değer günlük 2.5 
mm’lik bir deformasyon hızına işaret etmektedir. Heyelan yönüne dik yönde ise toplam 3 
cm’ye civarında bir deformasyon belirlenmiştir. 
 
Tipik kayma yüzeylerinin tespit edildiği bu dört inklinometre kuyusu dışındaki ana blokta ve 
ara blokta yer alan diğer kuyular (INK-3, INK-5 ve INK-6), değişken karakterde 
deformasyonlar göstermekle beraber belirgin kayma yüzeyleri saptanmamıştır. Bu kuyulardan 
özellikle INK-5 nolu kuyuda muhtemel olarak bir deformasyon oluşması beklenmektedir. 
Henüz az sayıda okuması kaydedilmiş olan bu kuyunun, devam ettirilmesi düşünülen ölçüm 
programında dikkatle izlenmesi yararlı olacaktır. 
 
Duraylı blok olarak tanımlanan bölgedeki inklinometrik gözlem kuyularında (INK-2 ve INK-
8) ise belirgin bir deformasyon gözlenmemiştir. Tüm inklinometre kuyularının yerleşimleri 
Cilt – 2 / EK – II’de görülebilir. 
 
Sahada inklinometreler ile gerçekleştirilen deformasyon gözlemlerinin yanı sıra yalın bir 
ölçüm düzeneği olan ve detayları Bölüm IX.2.5’te verilen KID sistemi ile de deformasyon 
ölçümleri alınmıştır. Bunlardan SK-2 sondajı içine kuyu açıldıktan ve borulandıktan 10 gün 
sonra bu düzenek indirilmiş ve borunun 40 m derinlikte kesilmiş olduğu, ve ağırlıkların daha 
ileriye geçmediği anlaşılmıştır. SK-1 sondajında ise kuyu içine indirilmiş bulunan ağırlık, 25 
m’ye kadar çekilebilmekte, daha yukarıya çekilememesi bu seviyedeki olası kaymayı işaret 
etmektedir. Bu nedenle kuyunun belirtilen derinlikte kesilmiş veya büyük bir deformasyona 
uğramış olduğu sonucuna varılmıştır. 
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İnklinometrik gözlemler dışında etüt süresince sahada yapılan gözlemler de, heyelanın 
gelişimi ve hızı ile ilgili bazı bilgiler ortaya koymuştur. Çalışmanın ilk aşamalarında heyelan 
çanağının batı sınırı oldukça ilerlemiş ve bir makaslama zonu ile deniz kıyısına kavuşmuş 
durumda gözlenmiştir. Bu aşamada taç çizgisinden doğuya doğru devam eden ve yüzeye 
ulaşan çekme (tansiyon) çatlaklarının yaklaşık olarak Bahçe Sokak hizasında sona erdiği 
görülmüştür. Etüdün devam ettiği süreç içerisinde çatlaklar doğuya doğru ilerlemesini 
sürdürmüş ve bugün Tesisler Yolu seviyelerine ilerleyerek inceleme alanının güneydoğu 
ucundaki mahallenin sınırına ulaşmıştır. 
 
Tüm bu ölçüm ve gözlem sonuçlarına dayalı veriler, Ambarlı güneyindeki araştırma konusu 
heyelanın bugün de kritik bir hızla devam ettiğine ve kısa süre içinde doğu sınırını da deniz 
kıyısıyla buluşturacağına, bu ilerleyiş sırasında heyelan çanağının geometrisi itibariyle doğu 
sınırda da bir makaslama zonu oluşturacağına işaret etmektedir. 
 
Bugün için, batimetrik haritalama çalışması sonuçları ve heyelanın genel karakteri, heyelanın 
deniz içerisinde bir topuk oluşturmamış olduğunu göstermektedir. Gözlemler ve açıklanan 
ölçüm sonuçları heyelanın genel hareketinin güneye doğru bir yamaç hareketi niteliğinde 
olduğunu, bununla birlikte heyelanlı alanın doğu ve batı sınırlarına yakın kesimlerde kayan 
kütlenin merkezine doğru da bir hareketin yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu durum heyelan 
geometrisinin tipik bir çanak şeklinde olduğunu, iki kenarda makaslama zonları ile yüzeye 
çıktığını, kenarlardan hareketli kütlenin merkezine doğru gelindikçe kayma derinliğinin 40 
m’yi aştığını göstermektedir. 
 

X.6. Ambarlı Güneyi Heyelanının Duraylılık Değerlendirmesi ve Analizler 
 
İnceleme alanında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar ve inklinometrik 
gözlem sonuçları ile bölgenin heyelan modeli oluşturulmuştur. Bu heyelan modeli, saha için 
hazırlanmış olan jeolojik kesitler ve deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile bir 
arada değerlendirilerek duraylılık analizleri yapılmıştır. Söz konusu analizler StedWIN 2.74 
isimli şev stabilitesi analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. 
 
Duraylılık analizi inceleme alanından alınan 8 adet kesit üzerinde yapılmış ve sahanın 
tamamına yakını değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Analiz edilen 8 kesitin 5’i, Avcılar 
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Belediyesi tarafından bu proje için gerçekleştirilen bir topoğrafik alım ile oluşturulan 
kesitlerdir. Diğer 3 kesit ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme 
Müdürlüğü’nden proje başlangıcında temin edilen 1/1000 ölçekli halihazır topoğrafik 
haritadan çıkartılmıştır. İnceleme alanının kara kesimi için oluşturulan bu kesitler, çalışma 
kapsamında yürütülen batimetri çalışmalarında elde edilen sonuçlar ile birarada 
değerlendirilerek kesitlerin deniz içinde devamı da sağlanmıştır. Topoğrafik alım çalışması ile 
oluşturulan kesitler A-A, B-B, C-C, D-D ve E-E olarak, halihazır harita üzerinden çıkartılan 
kesitler ise I-I, II-II ve III-III olarak isimlendirilmiştir. Tüm bu kesitlerin saha üzerindeki 
yerleşimleri Şekil X.2’de gösterilmiştir. 
 
Saha çalışmaları ile çıkartılmış olan jeolojik kesitler üzerindeki heyelanlı kesimlerin 
derinlikleri, sahada yapılan gözlemler, sondajlar, jeofizik ölçümler, kuyu için kayma izleme 
donanımlarından elde edilen veriler ve inklinometrik ölçümlerin birlikte değerlendirilmesi 
sonucunda belirlenen potansiyel kayma düzeyleri göz önünde bulundurularak analizler 
gerçekleştirilmiştir. Analiz kesitlerindeki tabakalanmanın belirlenmesinde yararlanılan 
sondajlar Çizelge X.4’de verilmiştir. 

 
Çizelge X.4 – Stabilite Analizi Kesitleri ve Yararlanılan Sondajlar 

Kesit   Sondajlar 
Kesit A-A S22 – S7 
Kesit B-B S20 – S11 – S10 – S1 
Kesit C-C S19 – S12 – S3 
Kesit D-D S18 – S4 – S6 
Kesit E-E S16 – S5 – S6 
Kesit I-I S11 – S10 – S1 – S2 

Kesit II-II S17 – S6 
Kesit III-III SK2(zetaş) – SK3(zetaş) 
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Sahada yapılan etüt çalışmaları, gözlemler ve bölge ile ilgili mevcut bilgiler şev 
duraysızlığının büyük ölçüde Gürpınar Formasyonunun ilk seviyelerinde meydana geldiğine 
işaret etmektedir. Gürpınar Formasyonunun üzerindeki Çukurçeşme Formasyonu’na ve 
Güngören Formasyonu’na ait birimler, geçmişte oluşan eski heyelanların da etkisiyle 
karılmış, yatay ve düşey yönde geçişli bir istife dönüşmüştür. İnceleme alanının kuzeyine ve 
bazı sondajlarda rastlanan Bakırköy Formasyonu’nda Maktralı kireçtaşı-kil-marn 
ardalanmaları gözlenmektedir. Bu birim içinde kayma davranışı üzerinde etkili olan litolojik 
birim killi olanlardır. 
 
Analizler statik yükleme ve depremli yükleme koşulları için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. 
Statik yükleme koşulları için yapılan analizlerde, bölgenin gerek tarihsel dönemde ve gerekse 
bugün için heyelanlı bir alan olmasından hareketle, formasyonlara ait rezidüel mukavemet 
parametreleri kullanılmıştır. Daha önce Bölüm VI’da detaylı olarak verilen parametreler bu 
analizlerde esas alınmıştır. Buna göre rezidüel kayma mukavemeti açıları üstte yer alan 
Güngören ve Çukurçeşme istifi ile Bakırköy formasyonu için 13°, Gürpınar Formasyonu için 
ise 10° olarak belirlenmiştir. Analizlerde yer altı suyunun etkisi boşluk suyu basıncı 
parametresi ile modellenmiştir. Sahada genel olarak gözlenen ve özellikle heyelan çanağının 
orta kesiminde topoğrafik koşullara da bağlı olarak oluşan yüksek yer altı su seviyeleri göz 
önünde bulundurularak boşluk suyu basıncı parametereleri Güngören-Çukurçeşme İstifi ve 
Gürpınar Formasyonu için 0.50, Bakırköy Formasyonu için ise 0.40 olarak alınmıştır. 
Depremli yükleme durumları için yapılan analizlerde ise birimlerin drenajsız mukavemet 
parametreleri kullanılmıştır. Bu parametreler belirlenirken etüd kapsamında yapılmış olan 
sondajlar ve jeofizik çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler, hızlı kesme deneyleri ile elde 
edilen sonuçlar, presyometre  ve kuyu için veyn deneylerinin sonuçları ve inceleme alanının 
hakim formasyonları ile ilgili bilgi birikimi bir arada değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 
Güngören Formasyonu’na ait birimlerin davranışı tayin ettiği düşünülen üstteki istif için         
c = 75 kPa, Bakırköy ve Gürpınar Formasyonları için ise c = 100 kPa olarak seçilmiştir. 
 
Birimler için analizlerde kullanılan birim hacim ağırlık değerleri de laboratuarda 
gerçekleştirilen tabii birim hacim ağırlık deneylerinden alınmıştır. Bu değerler Çizelge X.5’de 
verilmektedir. 
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Çizelge X.5 - Birim Hacim Ağırlıklar 
Formasyon Tabii birim hacim ağırlık 

(kN/m³) 
Doygun birim hacim ağırlık 

(kN/m³) 
Güngören – Çukurçeşme 17.00 18.00 

Bakırköy 17.00 18.00 
Gürpınar 18.00 19.00 

 
Statik yükleme koşullarında gerçekleştirilen analizler de 2 farklı yaklaşımla yapılmıştır. İlk 
yaklaşımda Bishop yöntemiyle, kesit üzerindeki en kritik dairesel kayma yüzeyleri 
araştırılmıştır. Bu analizlerde analiz aralığı belirlenirken sahada gözlenen yüzey şekil 
değişiklikleri (çekme çatlakları, basınç sırtları, düşey şekil değiştirmeler, vb.) esas alınmış ve 
sahada gözlenen duruma en yakın potansiyel kayma yüzeyleri elde edilmeye çalışılmıştır. 
İkinci yöntemde ise etüd ve ölçüm sonuçlarına bağlı olarak belirlenen kayma yüzeyleri blok 
olarak tanımlanmıştır. Bu analizde kayma yüzeyleri bu blokların içinden geçmeye 
zorlanmakta ve böylece gerçek kayma yüzeyleri üzerindeki güvenlik sayıları 
belirlenmektedir. Bu yaklaşım, kayma yüzeylerinin derinliklerinin somut olarak saptandığı 
kesitler için (A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, I-I ve II-II kesitleri) için yapılmıştır. Depremli durum 
için yapılan analizlerde de, kayma yüzeylerinin saptandığı kesitlerde blok analiz yöntemiyle 
güvenlik sayıları hesaplanmıştır. Belirlenmiş bir kayma yüzeyi olmayan III-III kesiti için ise 
sadece dairesel yüzey için stabilite analizi gerçekleştirilmiştir. 
 
Analizlerde muhtemel kayma yüzeylerinin inceleneceği başlangıç ve bitiş aralıkları 
belirlenirken, yüzey belirtilerine ve ölçüm sonuçlarına bağlı olarak mümkün olan en geniş 
aralıklar seçilmiş ve bu aralıklardan geçen mümkün olan en fazla sayıda kayma yüzeyi 
araştırılmıştır. 
 
Bugün itibarıyla sahada gözlenen heyelan çatlakları, tüm diğer gözlemler ve ölçümler 
neticesinde heyelannın kuzey yönünde ilerlememiş olduğu belirlenmiştir. Tarih içerisinde 
oluşmuş paleo heyelanların izleri de bu kesimin bugüne kadar heyelana katılmadığına işaret 
etmektedir. Bu sebeple rezidüel parametreler ile yapılan analizlerde taranan bölge, yaklaşık 
olarak heyelanlanmanın son bulduğu hat ile sınırlandırılmıştır. 
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Analiz kesitleri için mevcut istiflenme koşulları ve detayı yukarıda açıklanan parametreler ile 
yapılan temel analizlerin yanısıra, söz konusu kesitler arasında en kritik olan B-B kesiti 
üzerinde karakteristik yükleme koşullarının ve parametrelerin değişiminin şev güvenliği 
üzerindeki etkisinin görülebilmesi açısından farklı bazı analizler gerçekleştirilmiştir. Bu 
analizlerde formasyonlar için seçilen rezidüel kayma mukavemeti açıları, yamaç üstü 
yüklerinin (yapı, trafik, vb.) etkisi, boşluk suyu basıncı parametresi ile denizin 3 m üstüne 
çıkacak bir topuk dolgusunun etkisi de göz önüne alınmıştır. 
 
İnceleme alanını temsil eden toplam 8 kesit üzerinde yapılan analizlerin sonuçları aşağıda 
aktarılmaktadır. Çizelge X.6’da 8 kesit için, mevcut duruma ilişkin yapılmış olan temel 
analizlerin sonuçları görülmektedir. 
 

Çizelge X.6 - Temel Stabilite Analizlerinin Sonuçları 
Analiz Cinsi 

Kesit Adı Statik Durum 
(Dairesel Analiz) 

Statik Durum 
(Blok Analiz) 

Depremli Durum 

Kesit A-A 1.178 1.061 0.806 
Kesit B-B 0.999 0.968 0.691 
Kesit C-C 1.302 1.129 0.717 
Kesit D-D 1.093 1.172 0.776 
Kesit E-E 1.255 1.265 0.774 
Kesit I-I 1.041 0.964 0.793 

Kesit II-II 1.077 1.008 0.800 
Kesit III-III 1.204 - 0.687 

 
Çizelge X.7, Çizelge X.8, Çizelge X.9 ve Çizelge X.10’da ise B-B kesiti üzerinde bazı 
parametrelerin güvenlik sayısı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmış olan tali 
analizlerin sonuçları görülmektedir. Tüm analizlere ait program çıktıları ise Cilt – 3 / EK – 
9’da verilmektedir. 
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Çizelge X.7 – Güngören Formasyonunun Rezidüel Parametre Değişiminin Şev Güvenliği 
Üzerindeki Etkisi 

 Güngören Formasyonu 
Rezidüel Sürtünme açısı 

Elde edilen Güvenlik 
Sayısı 

Analizlerde kullanılan değer 13 0.999 
Alt Limit 10 0.909 
Üst Limit 16 1.045 

 
Çizelge X.8 – Gürpınar Formasyonunun Rezidüel Parametre Değişiminin Şev Güvenliği 

Üzerindeki Etkisi 
 Gürpınar Formasyonu 

Rezidüel Sürtünme açısı 
Elde edilen Güvenlik 

Sayısı 
Analizlerde kullanılan değer 10 0.999 

Alt Limit 8 0.839 
Üst Limit 13 1.172 

 
Yukarıda verilen duyarlılık analizleri, stabilite analizlerinin Güngören Formasyonu için 
seçilebilecek alternatif rezidüel mukavemet parametrelerine karşı çok hasas olmadığını 
göstermektedir. Gürpınar Formasyonunun rezidüel parametreleri ise stabilite analizleri 
üzerinde daha fazla etkili olmaktadır. Ancak yine de sahada kayma hareketinin devam 
etmekte olması, güvenlik sayısı değerinin 1 veya 1’e çok yakın bir değerde olduğunu 
göstermektedir. Bu bakımdan analizlerde kullanılmış olan parametrelerin doğru değerler 
olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Çizelge X.9 – Güngören Formasyonunda Boşluk Suyu Basıncı Parametresinin Şev Güvenliği 

Üzerindeki Etkisi 
 Güngören formasyonu için kullanılan 

Boşluk Suyu Basıncı Parametresi 
ru 

Elde edilen Güvenlik 
Sayısı 

Analizlerde kullanılan değer 0.5 0.999 
Alt Limit 0.2 1,093 
Üst Limit 0.5 değeri üst limittir  
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Gürpınar formasyonu permeabilitesi son derece düşük olan bir birimdir. Ayrıca bu birimin 
daha derinlerde yer alması ve hatta büyük bir kesimde deniz seviyesinin altında bulunması 
sebebi ile drenaj imkanına da sahip değildir. Bu bakımdan Gürpınar formasyonu için daha 
düşük boşluk suyu basıncı parametresi ile bir analiz gerçekleştirilmemiştir. Güngören 
Formasyonunda sağlanacak ciddi bir drenaj önleminin güvenlik sayısını %10 kadar arttırdığı 
görülmektedir. Bu bakımdan bu formasyon içersinde alınabilecek her türlü drenaj tedbiri 
yararlı olacaktır. 
 
Heyelanın yavaşlatılması için alınabilecek bir önlem de topuğa bir dolgu teşkilidir. Deniz 
dolgusu için yaklaşık +3 m kotunda ve deniz içine yaklaşık 150 m uzanan bir dolgunun teşkil 
edilmesi öngörülmüştür. Bu durum analiz edildiğinde elde edilen güvenlik sayıları değerleri 
aşağıda Çizelge X.10’da verilmiştir. 
 

Çizelge X.10 – Deniz Dolgusunun Şev Güvenliği Üzerindeki Etkisi 
 Statik Durum Depremli Durum 

Mevcut Durumdaki Güvenlik Sayısı 0.999 0.691 
Deniz dolgusu yapılmış durumdaki 

Güvenlik Sayısı 1.465 0.940 

 
Yukarıda verilen analizden de görülebileceği gibi deniz dolgusu teşkili statik durum için 
oldukça büyük fayda sağlamakta, deprem durumu için de riski önemli derecede azaltmaktadır. 
 
Stabilite analizlerine bina yüklerinin etkisi de araştırılmış ve yüklerin kaldırılması durumunda 
0.999 olan güvenlik sayısının ancak 1.020 değerine çıktığı görülmüştür. Bu nedenle tüm bina 
yüklerinin kaldırılmasının güvenlik sayısında ancak %2 oranında bir artış sağlayacağı 
söylenebilir. 
 

X.7. Ambarlı Güneyi Heyelanının Bundan Sonraki Değişimi ve Olası Riskler 
 
İnklinometre ölçümleri belirlenmiş olan hareketlerin yaklaşık lineer bir hızla devam ettiğini 
göstermektedir. Şekil X.3 ve Şekil X.4’te deformasyon miktarlarının zamanla olan ilişkisi 
verilmektedir. Bu tip heyelanlarda deformasyonların başlangıç aşamalarında lineer olarak 
arttığı, kayma dairesinin tam oluşması aşamasına yakın zamanlarda deformasyonlarda bir 
hızlanma gözlendiği bilinmektedir. Sahada yapılan gözlemler, özellikle taç bölgesinde yer 
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alan çekme çatlaklarının 45 günlük kısa çalışma süresinde oldukça büyük bir hızla 
yaygınlaştığını göstermiştir. Bu bakımdan sahada yapılmış olan gözlemlerin mutlaka bu rapor 
sonrasında da devam ettirilmesi yararlı olacaktır.  
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Şekil X.3 – INK-1 Kuyu Kuyusundaki Ölçülere Göre Belirlenen Deplasman – Zaman Grafiği 
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Şekil X.4 – INK-4 Kuyusundaki Ölçülere Göre Belirlenen Deplasman – Zaman Grafiği 
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X.8. Yapılar Üzerindeki Sakınca ve Riskler 
 
Heyelan kütlesi üzerinde yer alan yapılar, nihai kopma aşamasında büyük risk taşımaktadırlar. 
Ayrıca Badem Sokak ile Tesisler Yolu arasındaki zeminde ciddi sıvılaşma riski de 
bulunmaktadır. Sıvılaşma da deprem durumunda binalarda risk yaratmaktadır. 
 

X.9. Önerilen Önlemler 
 
Kazıklı Dayanma Yapısı 
Cilt – 2 / EK – 5’te verilen Yerleşime Uygunluk Paftalarında Önlemli Alan - ÖA1 olarak 
tanımlanan bölge ile YUOA sınırında stabilite amaçlı kazıklı iksa yapısı önerilmektedir. 
 
Önlemli Alan - ÖA1 olarak tanımlanan bu bölgeyi heyelan henüz etkilememiştir. Ancak ana 
kütlenin kayması durumunda bu bölge risk altına girecektir. Bu sebeple sahada gözlemlenen 
heyelan çanağının yolun üst bölümlerinde yer alan binalara doğru ilerlememesi için bir kazıklı 
iksa yapısının mevcut yol üzerinde inşa edilmesi uygun olacaktır. Bu dayanma yapısının 
uygulanabilirliğinin gösterilmesi amacı ile aşağıda kısaca özetlenen bir ön tasarım yapılmıştır.  
Bu ön tasarım temsili tek bir kesit üzerinde iki alternatifli olarak gerçekleştirilmiş, önerilen 
dayanma yapısının önünde olası bir heyelan sırasında  yaklaşık 6 - 8 m derinlikte bir ayna 
oluşacağı kabul edilmiştir. İlk alternatifte tek sıra kazıklı bir iksa yapısının uygulanabilirliği, 
ikinci alternatifte ise çift sıra kazıklı bir iksa yapısının uygulanabilirliği irdelenmiştir. 
 
Kazıklı dayanma yapılarının ön boyutlandırması statik ve depremli durum yükleme koşulları 
için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Statik yükleme koşulları için yapılan analizlerde, yolun alt 
kısmında bölgenin heyelanlı bir alan olmasından hareketle ve yüzeyde yer alan Güngören ve 
Çukurçeşme istifi ile Bakırköy formasyonunun çeşitli hareketlerle karılmış bir malzeme 
olmasından dolayı rezidüel mukavemet parametreleri ile temsil edilmiştir. Derinlerde yer alan 
Gürpınar Formasyonu ise uzun süreli zemin parametreleri ile temsil edilmiştir. Heyelana 
henüz katılmamış olan yolun üst bölümünde yer alan Güngören ve Çukurçeşme istifi ile 
Bakırköy formasyonu için ise uzun süreli zemin parametreleri kullanılmıştır. Bu parametrenin 
belirlenmesi için sondajdan alınan numune üzerinde gerçekleştirilen Atterberg Limiti deney 
sonuçları kullanılmıştır. Depremli yükleme durumları için yapılan analizlerde ise ani yükleme 
koşullarına bağlı olarak tabakaların drenajsız mukavemet parametreleri kullanılmıştır. Bu 
parametreler belirlenirken etüt kapsamında yapılmış olan sondajlar ve jeofizik çalışmalar 
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sonucunda elde edilen bilgiler, hızlı kesme deneyleri ile elde edilen sonuçlar, presyometre  ve 
kuyu için vane deneylerinin sonuçları ve inceleme alanının hakim formasyonları ile ilgili 
genel bilgi ve tecrübeler bir arada değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Güngören Formasyonu’na 
ait birimlerin davranışı tayin ettiği düşünülen üstteki istif için c = 75 kPa, Bakırköy ve 
Gürpınar Formasyonları için ise c = 100 kPa olarak seçilmiştir. 
 
Kazıklı iksa yapısının sağlaması gereken minimum güvenlik sayıları ilgili şartnamelerede 
belirtildiği üzere, statik durumda 1.50, depremli durumda ise 1.20 olarak kabul edilmiştir. 
 
İlk alternatif olan tek sıra kazıklı iksa yapısı, φ = 150 cm çapında yakın aralıklı 25 m boyunda 
fore kazıklar ile, ikinci alternatif olan çift sıra kazıklı iksa yapısı ise φ = 120 cm çapında birer 
aralıklı, kesitte merkezden merkeze 5 m aralıklı ve 25 m boyunda fore kazıklar ile 
modellenmiştir. Modeller üzerindeki sonlu elemanlar analizleri PLAXIS V.8 adlı sonlu 
elemanlar programı ile gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan sonlu elemanlar modelleri her iki 
alternatif için sırasıyla Şekil X.5 ve Şekil X.6’da verilmiştir. Bu analizlere ait program 
çıktıları Cilt – 3 / EK – 10’da verilmektedir. 

 
Şekil X.5 – Tek Sıra Kazıklı İksa Yapısı Önerisi – Sonlu Elemanlar Modeli 
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Şekil X.6 – Çift Sıra Kazıklı İksa Yapısı Önerisi – Sonlu Elemanlar Modeli 

 
Yapılan analizlerde statik durum yükleme koşullarında bina yükleri ve yollara ait sürsarj 
yükleri göz önüne alınmıştır. Bu durumda seçilen sistemler için güvenlik sayısı değerleri; 

• Tek Sıra Kazıklı (φ = 150 cm)   ⇒ G.S. = 2.350 
• Çift Sıra Kazıklı (φ = 120 cm)   ⇒ G.S. = 2.385 

olarak bulunmuştur.  
 
Depremli durum analizleri psuedo – statik sonlu elemanlar analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
durumda bölgenin 1. derece deprem bölgesi üzerinde yer almasına bağlı olarak etkin yer 
ivmesi 0.40 ve yatay deprem ivmesi katsayısı 0.20 olarak alınmıştır. İncelenen sistemler için 
tüm bu yükleme koşulları altında güvenlik sayısı değerleri; 

• Tek Sıra Kazıklı (φ = 150 cm)   ⇒ G.S. = 1.217 
• Çift Sıra Kazıklı (φ = 120 cm)   ⇒ G.S. = 1.197 

olarak bulunmuştur. 
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Bu tür bir dayanma yapısı en az BS 30 betonu ile teşkil edilmelidir. Analiz sonuçlarından da 
görüleceği üzere seçilen kesit deplasman, moment ve kesme kuvveti gibi kesit tesirleri 
açısından yeterlidir. 
 
İstinat Duvarlarında Güçlendirme 
15349, 15350, 13351 ve 13352 nolu parsellerde (Fevzi Çakmak Caddesi yanındaki parseller) 
bulunan binalar, güney sınırlarında istinat duvarları ile alt parsellerden ayrılmaktadır. İstinat 
duvarları sağlıklı bir yapıda olup olmadığı konusunda kuşku duyulmuş olup binalardaki 
mevcut yapısal deformasyonların (farklı oturmalar işaret eden duvar çatlakları) bu 
duvarlardaki hareketler sebebiyle meydana geldiği düşünülmüştür. Esasen bu duvarlar alt 
parsellerdeki kazılar sırasında teşkil edilmiş olup arkaları büyük oranda dolgu topraktır. Ana 
kütlede meydana gelmesi muhtemel heyelan bu istinat duvarlarını da olumsuz yönde 
etkileyecektir. Bu istinat duvarlarının da bir proje çerçevesinde güçlendirilmesi ve mutlaka 
drenajlarının temin edilmesi şarttır. 
 
Deniz Dolgusu 
Heyelanlı alanın kıyı kesiminde kıyıdan 150 m açığa kadar uzanacak ve +3,00 m kotuna 
kadar çıkarılacak bir deniz dolgusu yapılması önerilmektedir. 
 
Bu dolgunun birim hacim ağırlığı en az 20 kN/m3 olan malzeme ile yapılması; denize olan 
cephesinin bu kıyı için öngörülen dalga koşullarına uygun boyutlu anroşman ile korunması; 
denize komşu kenarlarda 7,00 m’ye yakın yüksekliğe ulaşacak olan dolgu şevlerinin, deniz 
tabanındaki güncel çökeller ve altındaki Gürpınar Kili’nin geoteknik özellikleri de göz önüne 
alınarak duraylılığının değerlendirilmesi ve şev eğimlerinin buna uygun seçilmesi; dolgu ile 
kazanılacak alanın yüzeyinin yüzey drenajını kendiliğinden sağlayabilecek şekilde eğimli 
yapılması; dolgu ile kazanılacak alanda herhangi bir yapı ya da sert zemin kaplaması 
yapılmaması, günü birlik kullanımlar dışında kullanılmaması yerinde olacaktır. Bütün bu 
uygulamalar, hazırlanacak bir uygulama projesine uygun olarak yürütülmelidir. 
 
Drenaj Tedbirleri 
Önlemli Alanlar için önerilmiş olan zemin drenajı,  

• geotekstil filtre ile sarılmış ve çekirdeğinde uygun çaplı drenfleks bulunan granüler 
malzeme ile doldurulmuş kapalı drenaj hendekleri; 
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• Sahadaki bütün istinat yapılarında duvar arkası zemin kesitinin drenajını 
sağlayacak şekilde yerleştirilmek üzere uygulama projesi hazırlanmış barbakanlar,  
gereken yerlerde zemin içine yatay olarak açılmış yaklaşık 10 cm çaplı delik içine 
geotekstil filtre sarılı drenfleks drenaj borusu yerleştirilerek imal edilen drenaj 
sistemleri, 

ile sağlanmalıdır. Tüm drenaj çalışmaları hazırlanacak bir proje çerçevesinde 
gerçekleştirilmelidir. Bu projelendirme çalışmasında, drenajla toplanan suların sahadan uygun 
bir yöntemle uzaklaştırılarak kritik bölge dışında uygun bir yere deşarj edilmesi gerektiği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
Yerleşime Uygun Olmayan Alan’da da tesviye kazıları sonrasında aynı nitelikte drenaj 
yapıları yapılmalıdır. “Ayrıntılı Jeoteknik Etüd” önerilen alanlar ile “Önlem Alınarak 
Yerleşime Uygun Alan – 3” te yüzeysuyu derenajının iyileştirilmesi, alt yapı tesisatından 
yeraltına su sızmasına karşı önlem alınması önerilmektedir. 
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Bölüm XI 
AFET DURUMU 
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XI. BÖLÜM: AFET DURUMU 
 
Raporun önceki bölümlerinde açıklanan bulgular ve yapılan değerlendirmeler sahanın önemli 
bir afet durumu içinde olduğunu göstermiştir. 
 
Saha eski bir heyelan üzerinde yer almaktadır. İçinde bulunulan dönemde, bu eski heyelanın 
bütününe yakını yeniden hareketlenmiş ve canlı bir heyelan oluşmuştur. Bu heyelan etkinliği 
oluşumunun halen ilk aşamalarında görülmektedir. Taç çizgisi ve kayma yüzeyi yeni 
oluşmaktadır, topuk henüz belirmemiştir. Bu alan, EK.II’de, oluşmuş olan bütün dinamik 
ögeleri (çekme çatlakları, taç çizgileri, eski ve yeni kayma yüzeyleri, İnklinometre verileri, 
vb)  ile sergilenmektedir. 
 
Özetle, inceleme alanının önemli bir bölümü diri ve etkin heyelanlıdır. Burası AFET 
DURUMU içindedir. 
 
İnceleme alanının, yukarıda tanımlanan kesiminin dışındaki bir kuşak, gizil (potansiyel) 
heyelanlıdır. Bu kuşağın bir bölümü diri heyelanın taç çizgisinin gerisindeki yamaç yukarı 
kesimi temsil etmektedir. Heyelanın daha da gelişmesi durumunda bu kuşak, gelecekte tehdit 
altına girecektir. Buralarda alınabilecek bazı önlemlerin, bu tehditi ortadan kaldırabileceği ve 
bu kuşakta can ve mal güvenliğini sağlayabileceği anlaşılmaktadır. Bunun yanında, diri 
heyelanlı alanın doğusundaki bir alan, bu yönde gelişmesini sürdüren taç çizgisinin ilerlemesi 
durumunda heyelana katılabilecektir. Bu nedenle, bu alan da potansiyel heyelanlı alan 
niteliğindedir. Son olarak diri heyelanın batısındaki bir kuşakta da ileride heyelanlanma 
potansiyeli görülmektedir. 
 
Bu alanların sürekli gözlem altında tutulması, bazı önlemlerin alınması, ve gelişmelere karşı 
duyarlı olunması gerekmektedir. Bu uygulamalar gerçekleştirilmezse bu alanlar da AFET 
DURUMU içine düşebilecektir. 
 
Ancak, şimdilik bu alanlar potansiyel heyelanlı; fakat, afet durumuna girmemiş olarak 
düşünülmektedir. (ÖA) 
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Bölüm XII 
YERLEŞİME UYGUNLUK ÇALIŞMALARI 
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XII. BÖLÜM: YERLEŞİME UYGUNLUK ÇALIŞMALARI 
 
Raporun önceki bölümlerinde açıklanan çalışmalar, bu yolla elde edilen veriler ve bu verilerin 
işlenmesi ile yapılan yorumlamalara göre sahanın bugünden sonra nasıl imar edilebileceği 
üzerine toplu bir değerlendirme yoluna gidilmiştir. 
 
İncelemeye konu olan alandaki etkin heyelanın bugünkü sınırları ve özellikleri belirlenmiş 
bulunmaktadır. Bunun gelişmesi ve bugünkü hareketliliği de göz önüne alınarak önlem 
alındığında ya da alınmadığında sahadaki yamaç duraysızlığının ne yönde gelişebileceği de 
önceki bölümlerde tartışılmıştır. 
 
Bütün bunlara göre inceleme konusu İstanbul, Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi güneyindeki 
Balaban Mevkii, farklı imar kısıtlama, önlem alımı ya da imar uygulamalarına konu 
olabilecek bir dizi alt alana ayrılmıştır. Bu alt alanların tanımlanmasında dayanılan gerekçeler 
ve buralarda konabilecek koşul ya da kısıtlamalar aşağıda açıklanırken; bu alt alanların 
sınırları da EK.V’te gösterilmektedir. 
 

XII.1. Yerleşime Uygun Olmayan Alan (YUOA)  
 
İnceleme konusu Balaban heyelanlı alanında son dönemdeki hareketliliğe katılmış olan 
bütününün “Yerleşime Uygun Olmayan Alan” niteliğinde olduğu düşünülmektedir. 
 
Bu son heyelan hareketlerinin görüldüğü alan, bütünü ile burada daha önce oluşmuş ve 
karmaşık bir iç yapısı olduğu anlaşılan eski heyelan üzerine çakışmaktadır. Yeni heyelan 
hareketi büyük ölçüde eskisinin canlanması ile başlamış, gelişmiş ve gelişmesini 
sürdürmektedir. 
 
Heyelanlanan alan 700 m’ye yakın genişlikte ve karada 350 m uzunluğu olan bir heyelandır. 
Taç çizgisi büyük çaplı bir yay biçimindedir. Kayma yüzeyi yarı spiral biçimli ve yüzeyden 
40 m derinliklere kadar inmektedir. Belirlenen hareket vektörleri heyelan kütlesinin ana 
eksenine doğrudur. Yenilme hep, aşırı konsolide ve fisürlü Gürpınar Kili içinde gelişmiştir. 
Birimin, daha önce de makaslanması ve heyelanlanması nedeni ile o zamandan kalmış kayma 
yüzeyleri üzerinde kalık (rezidüel) kayma dayanımı ile direnmeye çalıştığı ve bu yüzeyleri 
birleştiren yüzeyler üzerinde kolayca yeniden kaymaya başlayabildiği; bir kez kaymaya 
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başladığında da kalık (rezidüel) dayanımın küçüklüğü nedeni ile düşük eğimli yamaçlarda bile 
hareketliliğin sürebildiği bilinmektedir. 
Belli ki, heyelan kütlesi bir bütündür ve büyük bir kütle harekete başlamıştır.  
 
Bu alanda yeniden oluşan yarılmaların bir bölümü kaymaya başlamış olan kütlenin en 
gerisinde ve bir taç çizgisi oluşturacak şekilde olgunlaşmıştır. Bu çizgi üzerinde önemli yanal 
açılmalar ve düşey yer değiştirmeler oluşmuştur. Bu çizgi batıdan doğuya ilerleyerek aşamalı 
biçimde gelişmiş ve batıda yeniden hızlanmış iken doğuya doğru ilerlemesi de sürmektedir. 
Belli ki, güncel heyelanlanma başlangıç aşamasındadır, gelecekte de sürecektir ve 
hızlanması olasıdır. 
 
Heyelanlanan alanın ortalarında başka yarılmalar da oluşmuştur. Bunlar önce enine yönde 
birleşerek uzamış; sonra da uçlarından bükülerek kıyıya doğru yönelmektedir. Kıyıya yönelen 
bu uzantılarda boyuna yer değiştirmeler ve buna bağlı yüzey biçimleri dikkati çekmektedir. 
Bu çizgiler taç kesimi ile kıyı arasında birkaç kez yinelenmektedir. 
Belli ki, heyelanlanan kütle eski süreksizlikler ya da yakınlarındaki birden çok zayıf 
yüzey boyunca yarılmakta ve bir bütün olarak parçalanıp örselenmektedir. 
 
Bu heyelanlı alandaki yeraltısuyu düzeyleri yamaç yukarısından kıyıya doğru yüzeye 
yaklaşacak şekilde sığlaşmakta ve yer yer ıslak zeminlerle karşılaşılmaktadır. 
Belli ki, sahadaki yeraltısuyu koşulları da kaymaya karşı direnci azaltıcı bir etken 
olarak varlığını sürdürmektedir. 
 
Bu alanda yer alan yapılardan bazıları daha şimdiden bu hareketlerden olumsuz etkilenmiştir. 
Bu alanda yer alan çok katlı 3 konut yapısı boşaltılarak yıkılmak zorunda kalınmıştır. 
Bunların dışında yüzme havuzu da içeren tesislerde, Baler Motel yapılarında ve birkaç konut 
yapısında daha ilerleyen hasarlar ya da düşeyden saparak kaykılmalar oluşmuştur. 
Belli ki, heyelan daha bu gelişme aşamasında bile bu alanda yer alan yapılara hasar 
vermekte ve tümüne zarar verme tehlikesini taşımaktadır. 
 
Bu koşullarda, bu boyutta ve bu derinlikteki bir yenilme yüzeyi üzerinde kaymaya başlayarak 
dilinip parçalanmakta olan bir kütlenin herhangi bir tutma yapısı ile denetim altına alınması 
ve hareketliliğinin engellenmesi olanaksız görünmektedir. Kütlenin yamaç yukarı kesiminde 
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önemli kazılar yapma olanağı yoktur; olsa bile, bu tür bir uygulama taç gerisindeki duraylı 
yamacı tehdit edecektir. 
 
Bu nedenlerle bu alanda yeni bir yapılanma tehlikelidir ve var olan eski yapıların da güvenliği 
yoktur. Bu alan, Yerleşime Uygun Olmayan Alan olarak işlem görmelidir. 
 
Ancak, kullanılmayacak olsa bile buraya, konumu sonucu, kimsenin girmemesinin sağlanması 
ve sahanın bütününün kendi haline bırakılması anlamı çıkarılmamalıdır. Bu nedenle, sahada 
gözlenen hareketlerin yavaşlatılması ve durdurulması; bu sahadan geçilebilmesi ve belki 
günübirlik kullanımlar için yeniden düzenlenebilmesi için bazı önlemler alınması yerinde 
olacaktır. Bu çerçevede, kıyıda 150 m kadar uzunluğunda ve heyelan kütlesinin genişliğinde 
bir deniz alanının +3,00 m’ye kadar doldurulması ve bu dolgunun kenarlarının uygun 
anroşman ya da rıhtımlarla korunması yararlı olacaktır. Böylesi bir önlemin kaymaya karşı 
güvenlik katsayısını %50 kadar arttıracağı önceki bölümlerde açıklanan duraylılık 
değerlendirmeleri ile ortaya konmuş bulunmaktadır. Bunun yanında, YUOA’da uygun bir 
tesviye, ağaçlandırma ve drenaj önlemleri alınmalıdır. 
 
YUOA, 15917, 15918, 15919, 15920, 15921,15922, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927 ve 
15928’in bir bölümü, 20981, 21002, 15839, 19913, 14305, 14304, 15685, 19968, 14295, 
20722, 20397, 15838, 14291, 14290, 15460, 15459, 14280, 14281, 21393, 14284, 14285, 
20799, 15357, 15356, 15355, 15354, 6769, 6636, 6637 ve 6638 sayılı parselleri 
kapsamaktadır (Cilt – 2 / EK – V’teki sınırlar esastır). 
 
Heyelanlı alanın kuzeyinde yamaç üzerinde yer alan ve üzerinde çok sayıda konut yapısı 
bulunan 20986 ve 21003 sayılı parsellerde yerleşim güvenliğinin sağlanabilip 
sağlanamayacağını belirlemek üzere tasarlanan uygulanabilir farklı derinlik, çap ve sırada 
kazıklı tutma yapılarının yapılması durumunda yamacın bu bölümünün depremsiz durumda 
güvenli durabileceği anlaşılmış olmakla birlikte; beklenen proje depremi sırasında bu yamacın 
toptan göçeceği görülmüştür. Burada, Badem Sokak’ta oluşan taç çizgisine ek olarak hemen 
park önünde ikinci bir taç çizgisi oluşmuştur (28986 ve 21003 parsellerin ortasından 
geçmektedir). Bu taç, öndeki kütlenin hareketi ve özellikle yeraltı suyu etkisi ile oluşmuştur. 
Birinci taç çizgisi ile ikinci taç çizgisi arasında kalan bölgedeki yapıların, heyelanın genel 
hareketinden korunabilmesi araştırılmış ve bu doğrultuda duraylılık analizleri yapılmıştır. Bu 
analizlerde kazıklı bir koruma yapısı düşünülmüştür. Böyle bir yapının ancak Badem Sokak 
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üzerinde yapımı olanaklı görülmüştür. Çünkü, bir yapının daha kuzeyde kurulması, var olan 
yapılar dolayısı ile olanaklı değildir. Badem Sokak üzerinde kayma dairesinin yaklaşık 18 
m’den geçtiği anlaşılmıştır. Bu derinlik göz önüne alınarak yapılan analizlerde statik durum 
için yeterli duraylılık sağlanabilmiş; ancak, Bölüm IX’da belirtilen deprem koşulları göz 
önüne alındığında, deprem yükleri duraylılığın sağlanmasının genel heyelan önlemleri ile 
durdurulmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, sahanın bu iki parselin 
kapsadığı kesiminin de, YUOA olarak tanımlanmasının zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır 
(Cilt – 2 / EK – V’teki sınırlar esastır). 
 

XII.2. Önlem Alınarak Yerleşime Uygun Alanlar (ÖA) 
 
YUOA’nın yamaç yukarısındaki komşu bir alt alanda ve bu kesimin kuzeyinde çok sayıda 
konut yapısı bulunmaktadır. 
 
YUOA’a komşu olan alt alan eski heyelanların hemen taç çizgisinin gerisindedir. Bugün de, 
bu alt alanda bir hareketlilik saptanmamıştır. Yüzeyde bir hareket izi görülmediği gibi; 
yerleştirilen donanımlarla da bir hareket belirlenememiştir. Ancak, bu alt alan komşusu 
olduğu heyelanın taç çizgisine komşudur ve bir yamacın üzerindedir. 
 
Balaban Heyelanı hareketini sürdürür ve toplu bir göçmeye neden olursa, bu alt alanın 
üzerinde yer aldığı yamacın önündeki destek ortadan kalkacak ve oluşacak heyelan aynası 
sebebi ile bu bölgedeki yapıların temel taşıma güçleri tehlikeye girecektir. Bu durumda, çok 
sayıda konut yapısının da bulunduğu bu alanın, eğer bir önlem alınmamışsa, tehdit altına 
gireceği açıktır. 
 
Bu nedenle, bu alt alan “Önlem Alınarak Yerleşime Uygun Alan” (ÖA1) olarak 
düşünülmüştür. Bu alt alanın ön kenarında kazıklı bir koruma yapısı, yamaçta drenajlar, 
mevcut istinat yapılarının yetersiz görüldüğü kesimlerde güçlendirme çalışmaları ve yer 
hareketlerinin sürekli izleneceği inklinometre, GPS, vb. izleme donanımlarının yerleştirilip 
izlenmesi gerekmektedir. Bu önlemler “Öneriler” Bölümü’nde açıklanmaktadır. Bu bölgede 
önerilen önlemlerin zamanlamasının çok önemli olduğu göz önüne bulunmalıdır. Heyelanın 
çalışma süresince gösterdiği değişim oldukça hızlı gelişen bir mekanizmanın etkin olduğunu 
ve alınacak tedbirlerin gecikme yaşanmaksızın uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 139

Bu bakımdan önerilen kazıklı dayanma yapısı yeni bir yağışlı kış mevsimi geçirilmeden 2005 
yazı içinde yapılmalıdır. 
 
Bu alt alan (ÖA1), 15913, 15912, 15911, 15910, 15909, 15908, 17325, 19282, 19702, 14273, 
14274, 17481, 17482, 14277, 14278, 14279, 19897, 20800, 15349, 15350 ve 15351 sayılı 
parselleri kapsamaktadır (Cilt – 2 / EK – V’teki sınırlar esastır). 
 
Bunların dışında 20986 ve 21003 nolu parsellerin üst kesiminde yapımı yarım kalmış 
yapıların bulunduğu 19283 sayılı parsel ve park alanında da (ÖA2) yamaç aşağısındaki 
duraylılığa olumlu etkisi olması için bir tesviye kazısı yapılarak yamacın yeniden 
düzenlenmesi ve derin drenaj önlemleri alınması zorunludur. 
 
“Önlem Alınarak Yerleşime Uygun Alan” olarak düşünülen ÖA1 ve ÖA2 alanları için 
kastedilen önlemlerin tamamı, heyelandan bugün için etkilenmemiş olduğu görülen ancak 
aktif heyelan alanınına komşu olması sebebiyle risk altında olduğu da açık olan alanlardır. 
Dolayısıyla “Önlem Alınarak Yerleşime Uygun Alan” sınıflamasından kasıt, heyelanın 
bu bölgeler içine ve buna bağlı olarak daha kuzeydeki bugün için güvenli olduğu 
belirlenen bölge içine ilerlemesinin önüne geçilmesi ve alanın içinde yer alan mevcut 
yerleşimin bugünkü haliyle korunabilmesidir. Bunun ötesinde, bu alan içerisinde ilave 
yükler getirecek herhangi bir yapılaşma ve rapor kapsamında önerilen önlemler dışında 
mevcut durumu değiştirecek herhangi bir yeni topoğrafik düzenlemeye kesinlikle izin 
verilmemelidir. 
 
Cilt – 2 / EK – V’te ÖA* olarak tanımlanan bölgede, yüzeyde bir heyelan belirtisi 
görülmemektedir. Bu bölgede jeolojik geçmiş içinde de bir kütle hareketi olmamıştır. Bu 
husus heyelanlı alana oldukça yakın kesimlerde yer alan inklinometre ölçümleri (2-8) ile 
doğrulanmaktadır. 
 
Bu nedenlerle, bu alanlarda heyelana bağlı bir önlem alınmasına gerek görülmemekte ve 
buradaki yapılanmalarda Plan Notları’na ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yayınlamış 
olduğu ve yayınlayacağı genelgelerdeki hususlara uyulması yeterli bulunmaktadır. Bu 
bölgenin yerleşime uygunluk sınıflamasında, bugünkü heyelana bağlı bir değişiklik 
yapılmasına gerek olmaması sebebiyle, Belirti Firması tarafından 2001 yılında bu bölgede 
yapılmış olan yerleşime uygunluk amaçlı etüt sonuçlarına uygun bir adlandırma yapılmıştır. 
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XII.3. Ayrıntılı Jeoteknik Etüd Gerektiren Alanlar (AJE) 
 
İnceleme alanına doğu ve batısından komşu olan iki alan heyelandan etkilenme gizili 
(potansiyeli) taşıdıkları ve kullanılan konut yapıları bulundurdukları için sürekli izleme ve 
gözlem çalışmaları yapılması önerilen birer “Ayrıntılı Jeoteknik Etüd” gerektiren alan olarak 
önerilmiştir. 
 
Bunlardan batıdaki 15913, 15914, 15915, 15916, 15928 ve 15929 sayılı parselleri kapsayan 
ilki (Cilt – 2 / EK – V’teki sınırlar esastır), heyelanın yan yarılımına komşudur ve burada 
konut yapıları bulunmaktadır. Bugün bir belirti bulunmamakla ve heyelanın bu yönde 
yayılması olasılı görülmemekle birlikte konut yapıları bulunan bu alanın gözlem altında 
tutulması yerinde olur. Bu amaçla, burada bir inklinometrik gözlem kuyusu tesis edilip 
düzenli aralıklarla ölçümlenmelidir. Yamaçta ya da bu donanımda uyarıcı bir hareketlilik 
görülürse bu alanda ayrıntılı bir yamaç ve zemin incelemesi yapılıp alınması gereken 
önlemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu bölgelerde özellikle yüzey sularının yer altına 
inmesinin engellenmesi; kanalizasyon, yağmur suyu toplama boruları gibi tesisatların denetim 
altında tutularak yeraltı sularının beslenmesine engel olunması uygun olacaktır. 
 
Sahaya doğudan komşu olan Eski Ambarlı Köyü’nün çok sayıda parselden oluşan (Cilt – 2 / 
EK – V’teki sınırlar esastır) alan heyelanın doğuya doğru yayılmasına duyarlıdır. Çalışma 
süresinin son günlerinde heyelanın Şekil 2-4’te a-5 ile gösterilmiş olan taç çizgisi doğuya 
doğru ilerleyip bu alanın sınırına ulaşmıştır. Bundan sonraki gelişmenin ne yönde olacağı 
kestirilememektedir. Kısa bir süre önce bu alandaki bazı parsellerde yapılmış olan bir çalışma 
sırasında yapılan sondajlarda bir risk belirtisi görülmemiş ve yapılan duraylılık 
değerlendirmeleri ile kaymaya karşı güvenlik yeterli bulunmuş, ve bu çalışmada III-III kesiti 
için yapılmış olan duraylılık analizlerine göre güvenli olmakla birlikte, taç çizgisinin sözü 
edilen doğuya ilerleyişi sürecek olursa durum değişecektir. 
 
Bu nedenle, bu alanın “AJE” olarak işlem görmesi, bu bölgede bir ya da daha fazla 
inklinometre kuyusu tesis edilmeli; sürekli gözlemler yapılmalı ve uyarıcı bir gelişme 
görülürse bu alanda ayrıntılı bir yamaç ve zemin incelemesi yapılıp alınması gereken 
önlemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu bölgede de, özellikle yüzey sularının yer altına 
inmesinin engellenmesi; kanalizasyon, yağmur suyu toplama boruları gibi tesisatların denetim 
altında tutularak yeraltı sularının beslenmesine engel olunması uygun olacaktır. 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 141

“Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan” olarak düşünülen ve sahanın batı ve doğu 
sınırlarını oluşturan bu alanlar için yukarıda tariflenen önerilerin tamamı, bu alanda yer alan 
mevcut yapıların ve bunların içindeki can ve mal güvenliğinin sağlanması içindir. Bu sayede 
söz konusu iki bölgenin bugünkü haliyle kullanılmaya devam edilmesi, gözlem sonuçlarına 
bağlı olarak bugün için öngörülenin ötesinde ciddi bir risk tespit edilmesi durumunda can 
güvenliği tehlikeye atılmadan gerekli önlemlerin alınabilmesine imkan tanınması mümkün 
olacaktır. Bunun ötesinde, “Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan” içerisinde ilave 
yükler getirecek herhangi bir yapılaşma ve mevcut durumu değiştirecek herhangi bir 
yeni topoğrafik düzenlemeye kesinlikle izin verilmemelidir. 
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XIII. BÖLÜM: SONUÇLAR, ACİL ÖNLEMLER ve ÖNERİLER 
 

XIII.1. Sonuçlar 
 
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi Güneyinde oluşan ve halen devam etmekte olan 
zemin hareketlerinin niteliğini jeolojik, jeofizik, jeomekanik açıdan inceleyerek ortaya 
çıkarmak ve geomekanik irdelemelerle çözüm önerileri üretmeye yönelik olarak ELC Group 
Müşavirlik ve Mühendislik Limited Şirketi bünyesinde oluşturulan bir Çalışma Grubu 
tarafından düzenlenen bu rapor kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen bilgiler 
aşağıda özetlenmektedir: 

1- Ambarlı Mahallesi güneyinde yer alan ve eski (fosil) heyelan alanı (Balaban Heyelanı) 
olarak bilinen bölgede 2004 ilkbahar aylarından itibaren başlayan kayma türündeki 
zemin hareketleri Eylül – Kasım aylarında hız kazanmıştır. Bu hareketler sonucunda 
bazı binalarda aşırı hasarlar meydana gelmiş ve bunlardan üçü hakkında yıkım kararı 
alınarak uygulanmıştır. 

2- Bölgede gelişen zemin hareketlerinin mekanizmasını belirleyerek bunların 
önlenmesine yönelik çözüm arayışı amacı ile hazırlanan bu rapor Ana Metin, Pafta 
Ekleri ve Rapor Ekleri olmak üzere 3 cilt olarak düzenlenmiştir. Raporun ana 
bölümleri; Jeomorfoloji ve Meteoroloji, Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi, Sondaj 
Araştırmaları Arazi Deneyleri ve Ölçümleri, Laboratuar Deneyleri, Zemin ve 
Kaya Türlerinin Geoteknik Özellikleri, Su Durumu, Jeofizik İncelemeler, 
Deprem Tehlike Analizi, Geoteknik Değerlendirme ve Duraylılık Analizi ve 
Yerleşime Uygunluk başlıklarını taşımaktadır. 

3- İnceleme alanı yaklaşık 100 m x 800 m boyutunda, 0,81 km²’lik büyüklüğe sahiptir. 
Tipik bir eski heyelan topoğrafyasını sergileyen alanda kotlar 0 ile 45 m arasında 
değişmektedir. Ek-1’deki Eğim Haritası’nda görüleceği gibi çalışma alanının yamaç 
yukarı kesimindeki platform, ana heyelan kütlesi ve batimetrik ölçümlerle belirlenen 
deniz tabanı %5’ten daha az eğimlidir. Eğimler, bu üç platformun ara yamaçlarında 
artarak %30-60’a kadar çıkmaktadır. Topoğrafik harita üzerinde görülen bu yay 
biçimli yamaçlar, heyelan türündeki eski kütle (zemin) hareketinin dışa vurumudur. 

4- İnceleme alanına düşen ortalama yağış 830 mm/yıl, ortalama sıcaklık 13°C kadardır. 
Ekim – Nisan ayları arası yağışların en fazla olduğu dönemdir. Yağışın yaklaşık %40’ı 
yüzeysel akışa geçer, bunun da kireçtaşlarında %45, kumlarda %30, killerde de %10 
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kadarı süzülme ile yeraltına ulaşır. Yağış ayları - Litolojik ortam ve zemin hareketleri 
arasında belirgin bir ilişki görülmektedir. 

5- Çalışma alanı ve dolayı Tersiyer Çökeller ile örtülüdür. Alttan üste doğru aşırı 
konsolide kiltaşı – silttaşı (Gürpınar Formasyonu – Oligomiyosen), kum-çakıl 
(Çukurçeşme Formasyonu – Miyosen), kil – siltli kil (Güngören Formasyonu – 
Miyosen), kil ara tabakalı kireçtaşları (Bakırköy Formasyonu – Miyosen) görülür. Bu 
birimler heyelandan etkilenmeyen kesimlerde yataya yakın tabakalanmalı, hareket 
geçirmiş kesimlerde ise kıvrımlı, kırıklı, genellikle kuzeye eğimlidir. Bu durum, eski 
heyelan alanlarının dolaylı belirtecidir. Ek II ve Ek III’te izlenebileceği gibi incelenen 
alan birkaç bin yıldan günümüze kadar defalarca heyelanlanan bir yamaç üzerinde yer 
almaktadır. Halen görülen heyelanlar da eski taç çizgisi ve biraz üzerinde başlayan ve 
yayılan çekme (tansiyon) çatlaklarının zaman içinde birleşmesi ile oluşmuştur. 

6- Çalışılan alanda görülen heyelanın 3 boyutlu geometrisinin belirlenebilmesi için 
Karotlu Mekanik Sondajlar ve Jeolojik Ölçümler yapılmıştır. 

Sondajlar hareket görülmeyen (durağan – stabil) ve belirgin heyelanlı alanlar ile 
bunların arasındaki alanda özenle seçilen 20 noktada yapılmıştır. Derinlikleri 20–80 m 
arasında değişen ve toplam uzunluğu 720 m olan sondaj deliklerinde yapılan SPT, 
Veyn, Presyometre ve İnklinometre deneyleri ile ortamın jeomekanik davranışı ile 
hareketlerin miktarı ve yönlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Sondaj ve deneylere 
ilişkin verilerin tümü Raporun 3. cildindeki Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’te yer 
almaktadır. Karotların incelenmesi ile cm boyutundaki kayma izlerinin 
belirlenmesinde, tekrarlanan kaymalarla karılmış zemin içinde başarılı 
olunamamıştır. Kaymaların oluştuğu yüzeylerin derinliği ve hareketin miktarı için en 
güvenilir veriler inklinometre ölçümlerinden alınmıştır. Derinliği 13 – 40 m arasında 
saptanan kayma yüzeylerinde halen değişik yöntemlerle süregelen kaymaların 
miktarları 2 mm/gün – 5 mm/gün arasındadır. 

7- İnceleme alanında var olan Zeminlerin Sınıflaması’nın yapılabilmesi ve Mukavemet 
Özelliklerinin belirlenebilmesi için araştırma sondajlarından elde edilen karotlardan 
288 adet örselenmiş ve 11 adet örselenmemiş zemin örneği alınmıştır. Laboratuarda 
örselenmiş örnekler üzerinde granülometre, hidrometre, kıvam limit deneyleri 
yapılmış; doğal birim hacim ağırlıkları ve su içerikleri saptanmıştır. 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 147

Örselenmemiş örnekler üzerinde de konsolidasyonsuz – drenajsız (UU) ve 
konsolidasyonlu – drenajsız (CU) üç eksenli basınç deneyleri (boşluk suyu basıncı 
ölçümü alınarak) ile rezidüel kesme kutusu deneyleri yapılmıştır. Türk (TS) ve 
Amerikan (ASTM) Standartları’na uygun olarak yapılan bu deneylere ilişkin bilgi ve 
verilerin tümü raporun 3. cildinde Ek 5’te sunulmuştur. 

8- Heyelanların oluşmasında yerüstü ve yeraltı sularının (YAS) önemi göz önünde 
bulundurularak inceleme alanındaki tüm su noktaları ve sondaj kuyularındaki statik 
yeraltı su düzeyleri belirlenmiştir. Değişik litolojik birimlerde farklı YAS düzeyleri 
saptanmıştır. YAS düzeyi, geçirimsiz Güngören killerinde oldukça sığ 1,60-7,10 m, 
geçirimli Çukurçeşme kumlarında ise derinde 14 – 25 m arasında değişmektedir. 

9- Çalışılan alanda kayma yüzeylerinin konumlarının saptanması amacı ile jeofizik 
ölçümler yapılmıştır. Değişik uzunlukta 7 hat boyunca sismik yansıma, 20 adet 
elektrik özdirenç ve bir serim de kırılma mikrotremor ölçümü gerçekleştirilmiştir. 
Elektrik özdirenç ölçümleri oluşturulan kesitler Ek IV’de, tüm jeofizik ölçümlere 
ilişkin sayısal veriler de Rapor Eklerinde (3.Cilt, Ek 6) verilmiştir. 

10- Arazi gözlemlerinin yanı sıra mekanik sondaj verileri ve jeofizik ölçüm sonuçlarının 
birlikte değerlendirilmesi ile inceleme alanının zemin hareketleri ile karılmamış 
kesitinde 

a. Üstte 0 – 10 m arasında değişen kalınlıkta Bakırköy Kireçtaşı – Marn – Kil 
Ardalanması 

b. Bunun altında 10 – 25 m arasında değişen kalınlıkta Güngören Kili 
c. Daha altta 6 – 15 m arasında değişen kalınlıkta Çukurçeşme Kumu 

d. Tabanda ise 40 m’den fazla kalınlıkta Aşırı Konsolide Gürpınar Kili 
saptanmıştır. 

Tekrarlı kaymalardan sonra bu normal istif önemli ölçüde değişmiştir. Ek II’de 
sunulan Jeolojik Kesitlerde bu birimlerde harekete bağlı olarak gelişen “Girik Yapı” 
açıkça izlenmektedir. 

11- Sağlıklı bir Geoteknik Değerlendirme ve Duraylılık Analizi için gerekli ayrıntıda 
bir Deprem Tehlike Analizi yapılmıştır. Bu çalışmada 98 yıllık bir gözlem 
döneminde 50 yıllık sürede yapıyı %10 aşılma olasılığına göre etkileyecek en büyük 
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depremin büyüklüğü 7,7 olarak bulunmuştur. Var olan bulgulara göre bu büyüklükte 
bir depremi yaratabilecek fay zonunun daha önceki çalışmalarla ortaya konmuş olan 
Kuzey Marmara Fayı (KMF) olduğu kabul edilebilir. Bu bulgulara göre inceleme 
alanındaki S-dalga hızı ortalama VS = 200 m/s olan zemin yapısı için beklenen 
maksimum yatay ivmenin 352 cm/s² ile 426 cm/s² arasında değişeceği saptanmıştır. 
Deprem tehlike analizine ilişkin ayrıntılı bilgiler raporun 3.Cildinde Ek 7 olarak 
verilmektedir. 

12- İnceleme alanında Sıkışabilir Zemin özelliği taşıyan birimler Güngören ve Gürpınar 
killeridir. Güngören kili için hacimsel sıkışma modülü 8x10-4 kPa-1 mertebesindedir. 
Gürpınar kili daha da katı bir kildir. Bu durum, her iki birimin de oturma riski 
doğurmayacak sınırlarda olduğunu göstermektedir. 

13- Şişme Potansiyeli için özellikle Güngören kilinin şişme basıncı 130 kPa, şişme 
yüzdesi için ise %2-4,5 arasındadır. 

14- Açılan sondajlarda rastlanan farklı boyuttaki ve derinlikteki kum – çakıl birimlerin 
konumları, yeraltı suyuna doygunlukları ile birlikte değerlendirilerek Sıvılaşma Riski 
araştırılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda özellikle SK-4, SK-5 ve SK-7 
sondajlarında rastlanılan suya doygun kumlu birimlerin Sıvılaşma Riski taşıdığı 
saptanmıştır. Bu sondajların bulunduğu yerler, zemin hareketlerinin yoğun olarak 
gözlendiği Ana Heyelan Kütlesi üzerindedir. Bu bölge tamamı ile heyelanın 
etkilerine bağlı olarak yapılan bölgelendirmedeki “Yerleşime Uygun Olmayan Alan” 
içerisinde kalmaktadır ve bu sebeple ayrıca sınırları çizilmemiştir. Sıvılaşma 
analizlerine ilişkin ayrıntılı veri ve bilgiler raporun 3. cildinde Ek 8’de sunulmaktadır. 

15- Çalışılan alandaki zemin hareketlerinin Kinematiği’ni ortaya çıkarmada en güvenilir 
veriler inklinometre ölçümlerinden elde edilmiştir. Bu amaçla seçilen 9 inklinometre 
kuyusunun 2’si kuzey kesimindeki duraylı blokta, 3’ü ara blokta, 4’ü de harekete 
katıldığı belirlenen blokta yer almaktadır. 

Bu ölçümlerde en fazla deformasyon inceleme alanının güney-batı ucunda yer alan 
Baler Otel arazisindeki (SK-7 – İNK-4) kuyuda alınmıştır. 30 m derinlikte saptanan 
kayma yüzeyindeki hareket Kuzey – Güney doğrultusunda 5 mm/gün, Doğu – Batı 
doğrultusunda ise 2 mm/gün kadardır. 
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Heyelanın ana bloğundaki (SK-8 – İNK-7) kuyusunda 20 m derinlikteki kayma 
yüzeyinde 2 mm/gün, (SK-4 – İNK-9) kuyusunda 30 m kayma yüzeyinde 2 mm/gün, 
heyelan çanağının kuzeyindeki (SK-10 – İNK-1) kuyusunda ise 2,5 mm/gün’lük 
deformasyonlar ölçülmüştür. 

İnklinometre ölçümleri ayrıca geliştirilen Kuyu İçi Yalın Deformasyon Ölçüm 
Düzeneklerindeki ölçümlerle desteklenmiştir. Bu ölçümlerde (SK-1)’de 40 m 
derinlikte, (SK-2)’de 25 m derinlikte kayma yüzeyleri saptanmıştır. 

Bu ölçümler inceleme alanındaki zemin hareketlerinin konumu, hareket yönü ve 
miktarına ilişkin modellemeye baz oluşturabilecek güvenilir bilgiler vermektedir. 

16- Buraya kadar açıklanan veri ve bilgilere dayanılarak zemin hareketlerinin Duraylılık 
Değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla yerüstü verilerine göre 8 kesit seçilmiş ve 
yeraltı verilerileri ile desteklenmiştir. Bu değerlendirmede zemin hareketlerinin önemli 
ölçüde Gürpınar Killeri’nde geliştiği saptanmıştır. Bu formasyona ait birimler 
geçmişte oluşan heyelanların etkisi ile Karılmış diğer birimlerle yatay ve düşey yönde 
Geçişli bir istife dönüşmüştür. Sondaj karotlarında bu durum açıkça izlenmektedir. 

17- Duraylılık analizleri Statik Yükleme ve Depremli Yükleme koşulları için ayrı ayrı 
yapılmıştır. Statik durumu temsilen yapılan analizlerde Rezidüel Mukavemet 
Değerleri kullanılmıştır. Bu değerler Güngören Formasyonu ve Bakırköy 
Formasyonunun killi birimleri için 13°, Gürpınar Formasyonu için 10° olarak 
alınmıştır. Deprem durumunda yüklemenin ani olması sebebiyle drenajsız 
parametreler kullanılmış, Güngören Killeri için c= 75 kPa, konsolide Gürpınar Killeri 
için c=100 kPa olarak seçilmiştir. Değişik yöntemlerle 8 kesit üzerinde gerçekleştirilen 
analizler sonucunda güvenlik sayısının statik durum için 0,999 – 1,302, depremli 
durum için ise 0,687 – 0,806 arasında değiştiği saptanmıştır. Duraylılık analizlerine 
ilişkin ayrıntılı veri ve bilgiler raporun 3. cildinde Ek-9’da verilmektedir. 

18- Yukarıdaki açıklamalarla çalışma alanındaki Heyelan Riski sayısal olarak saptanmış 
olmaktadır. Bu bilgilerden hareketle çalışma alanı Yerleşime Uygunluk açısından 6 
alt alan ayrılmıştır (EK V). Bu bölgelemede: 

a. Zemin hareketlerine çatlak, kayma izi, vb ilişkin yüzey gözlemleri 
b. İnklinometre ve kuyu içi kayma izleme düzenekleri ile belirlenen kayma 

yüzeylerinin konumu, hareket yönleri ve miktarları 
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c. Binalarda görülen hasarlar ve deformasyonlar 
d. Yeraltı suyu durumu ve değişimi 

Ayırım Kriterleri olarak değerlendirmeye alınmıştır. 
 
Bu değerlendirmeler sonucunda çalışma alanı üçü Önlem Alınarak Yerleşime Uygun 
Alt Alan (ÖA1, ÖA2 ve ÖA3); ikisi Ayrıntılı Jeolojik – Jeoteknik Etüt Yapılması 
Gereken Alt Alan (AEJ) ve Yerleşime Uygun Olmayan Alt Alan (YUOA) olmak 
üzere 6 alt alan saptanmıştır. 
 

XIII.2. Öneriler 
 

Duraylılık etüdü çalışması sonucunda inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından 6 alt 
bölüme ayrılmış ve her bir bölüm için ayrıntılı değerlendirmeler ilgili bölümde aktarılmıştır. 
Bölüm XIII.3’te verilen acil önlemler dışında, heyelanın ana blok dışındaki kesimde 
ilerlemesinin engellenmesi amacıyla bazı yapısal ve kalıcı tedbirler aşağıda önerilmiştir. 
Aşağıda alt bölgeler için yapılan bu öneriler sıralanmaktadır. 
 
YUOA Bölgesi :  
 
Bu bölge kullanıma kapatılmış olmakla beraber bu kesimin yeşil alan olarak muhafaza 
edilmesi ve rekreasyon amaçlı olarak kullanılması arka bölgelerinde daha az zarar görmesine 
katkıda bulunacaktır. Bu amaçla sahada yeraltı ve yerüstü sularının drene edilerek düzenli bir 
şekilde uzaklaştırılması gereklidir. Buna ilave olarak bölge içinde yer alan yapılar için bir 
yıkım kararı alınması durumunda, bunun hızlı şekilde uygulanması ve alanın nihai duruma 
göre düzenlenmesi yararlı olacaktır. 
 
Ayrıca bu bölgede bir deniz dolgusu da yapılarak heyelana topuk teşkil etmek uzun vadede 
yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu dolgunun heyelan mekanizması üzerindeki etkisinin 
kaymaya karşı güvenliği %50 yakınında arttırarak olumlu olacağı, Bölüm X.6’da analiz ile de 
ortaya konmaktadır. Heyelanlı alanın kıyı kesiminde (güney sınırı boyunca) kıyıdan 150 m 
açığa kadar uzanacak ve +3,00 m kotuna kadar çıkarılacak bir deniz dolgusu yapılırsa, ileride 
yine rekreasyon alanı olarak kullanılabilecek değerli bir arazi bölgeye kazandırılmış olacaktır. 
Bu uygulama, yalnızca YUOA’nın daha çok örselenmemesi, bir rekreasyon alanı olarak 
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düzenlenmesi için yapılacak uygulamaların boşa gitmemesi ve bu alanın yamaç gerisine 
olacak olumsuz etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik ve olmazsa olmaz bir önlem olarak 
düşünülemeyecek, yararlı ve fakat sakıncasız bir önlem seçeneği olarak göz önüne alınabilir. 
Bütün bu uygulamalar, hazırlanacak bir uygulama projesine uygun olarak yürütülmelidir. 
 
ÖA1 Bölgesi : 
 
Yerleşime uygunluk haritalarında ÖA1 olarak tanımlanan bölge, mevcut heyelan kütlesinin şu 
anda dışında yer almaktadır. Bu bölgeye yerleştirilmiş olan inklinometreler herhangi bir 
kayma yüzeyi oluşmadığına işaret etmektedir. Ancak YUOA olarak tanımlanan bölgedeki 
heyelan mekanizmasının hızlanması ve toptan hızlı bir göçme oluşması durumunda oluşacak 
heyelan aynası sebebi ile bu bölgedeki yapıların temel taşıma güçleri temel etki bölgesinde 
tehlikeye girecektir. Bu bakımdan ÖA1 bölgesinin YUOA ile sınırına iki alternatifli bir iksa 
yapısına ait ön analizler yapılmış ve bu tip bir sistemin uygulanabilirliği irdelenmiştir. Sonuç 
olarak φ = 100 – 120 cm çapında çift sıra veya φ 150 cm çapında tek sıra, yaklaşık 25 m 
derinliğe sahip dayanma yapısı teşkil edilmesi ile sorunun çözülebileceği düşünülmüştür. Bu 
alternatiflerden hangisinin ekonomik yönden ve mühendislik açısından daha uygun bir sistem 
olacağı, bu amaçla yapılacak bir uygulama projesi ile kesinleştirilmelidir. Bu amaçla yapılan 
analizlerin sonuçları Bölüm X.9’da aktarılmaktadır. Şartnamenin de istediği güvenlik sayıları 
(statik durumda G.S.>1.50, depremli durumda G.S.>1.20) ‘nın sağlanması yaklaşık olarak 
belirtilen bu özelliklerdeki dayanma yapıları ile mümkün olmaktadır. İnceleme alanındaki 
yukarıda ifade edilen koşulların geçerli olması, yani ÖA1 olarak adlandırılan bölgenin duraylı 
(stabil) kalması, için bu kazıklı iksa yapısının mutlaka 2005 yılı yaz aylarında tamamlanması 
gerekmektedir. 
 
15349, 15350, 13351 ve 13352 nolu parsellerde bulunan binalar, güney sınırlarında istinat 
duvarları ile alt parsellerden ayrılmaktadır. İstinat duvarlarının sağlıklı bir yapıda olup 
olmadığı konusunda kuşku duyulmuş olup binalardaki mevcut yapısal deformasyonların 
(farklı oturmalar işaret eden duvar çatlakları) bu duvarlardaki hareketler sebebiyle meydana 
geldiği öngörülmüştür. Esasen bu duvarlar alt parsellerdeki kazılar sırasında teşkil edilmiş 
olup arkaları büyük oranda dolgu topraktır. Ana kütlede meydana gelmesi muhtemel heyelan 
bu istinat duvarlarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Bu istinat duvarlarının da bir proje 
çerçevesinde güçlendirilmesi ve mutlaka drenajlarının temin edilmesi şarttır. 
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Bunun yanı sıra yerüstü ve yeraltı sularının drenajının ve yamaçlarda kontrollü eğim azaltma 
kazılarıyla Şev Düzenlemelerinin yapılması yararlı olacaktır. Detaylı bir projelendirme 
çalışması ile hayata geçirilmesi önerilen drenaj çalışmaları ile toplanan yüzey ve yer altı suları 
uygun bir güzergah ile riskli alanın dışına deşarj edilmelidir. Bu deşarj hattına aşağıdaki acil 
önlemler paketinde aktarılmış olan yüzeysel sular, yer altı suları ve kullanım suları için 
alınacak acil tedbirler ile toplanacak sular da dahil edilmelidir. 
 
ÖA1 olarak sınıflandırılmış olan bu alanda için yukarıda belirtilmiş olan tüm 
önlemlerin ivedilikle uygulanması gerekmektedir. 
 
“Önlem Alınarak Yerleşime Uygun Alan” olarak sınıflanan bu bölgede yerleşime 
uygunlukdan amaç, bölgenin bugünkü halinin  korunması ve mevcut yerleşime devam 
edilmesidir. Bunun ötesinde hiçbir şekilde yeni yapılaşmaya, önerilen önlemler dışında 
herhangi bir toprak hareketine izin verilmemesi gerekmektedir. 
 
ÖA2 Bölgesi : 
 
Yerleşime uygunluk haritasında ÖA2 olarak belirlenen alanda drenaj ve topoğrafik tesviye 
önlemleri alınmalıdır. Bu bölge, hem yerüstü sularının toplandığı bir noktadır hem de yeraltı 
suları açısından çok zengindir. Dolayısı ile derin drenaj önlemleri ile birlikte yüzey sularını da 
toplanarak uzaklaştırılması gerekecektir. Topoğrafya, ani düşüşler ortadan kaldırılacak şekilde 
düzenlenmelidir. 
 
“Önlem Alınarak Yerleşime Uygun Alan” olarak sınıflanan bu bölgede yerleşime 
uygunlukdan amaç, bölgenin bugünkü halinin  korunması ve mevcut yerleşime devam 
edilmesidir. Bunun ötesinde hiçbir şekilde yeni yapılaşmaya, önerilen önlemler dışında 
herhangi bir toprak hareketine izin verilmemesi gerekmektedir. 
 
ÖA* Bölgesi : 
 
Yerleşime uygunluk haritasında ÖA* olarak belirlenen alanda Belirti Firması tarafından 
hazırlanmış olan 2001 tarihli raporda önerilen önlem ve kısıtlamalara uyulmalıdır. 
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AJE Bölgesi : 
 
Yerleşime uygunluk haritasında AJE ile tanımlanan bölgelerde şu anda halen bir hareket 
görülmemektedir. Bunlardan Batı’da yer alan bölgede bir yamaç hareketi riski yer almamakla 
birlikte buralarda çok katlı yapılar bulunduğu ve bunların hemen taç çizgisi yakınında yer 
alması sebebi ile potansiyel risk taşıdıkları kanaatine varılmıştır. Bu nedenle bu bölge gözlem 
altında tutulmalıdır. Bu bölgelerde özellikle yüzey sularının yer altına inmesinin 
engellenmesi; kanalizasyon, yağmur suyu toplama boruları gibi tesisatlar denetim altında 
tutularak yeraltı sularının beslenmesine engel olunmalıdır. 
 
AJE olarak tanımlanan bölgelerden Doğu’da yer alan kısımda, halen ilerlemekte olan Şekil 2-
4’te a-5 ile gösterilmiş olan taç çizgisi, sürekli doğuya ilerlemektedir. Bu çizgi, çalışma 
süresinin son günlerinde AJE bölgesi sınırları içersine girmiştir. Bu sürecin ilerlemesi, olası 
olmakla birlikte daha önce yörede yapılan etütler ve bu çalışmada III-III kesiti için yapılmış 
olan stabilite analizleri; bu kesimin şimdilik durağan olduğuna işaret etmektedir. Çekme 
çatlağının bu bölgeye çok yeni ulaşmış olması, çatlağın ne şekilde ilerleyeceğinin 
kestirilememesine sebep olmaktadır. Bu bakımdan bu bölgede, taç çizgisinin izlenmesinin 
yanı sıra mutlak olarak yukarıda tariflenen drenaj ile ilgili tedbirlerin alınması gerekecektir.  
 
“Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan” olarak sınıflanan bu bölgelerde, 
oluşturulacak gözlem sistemi ile deformasyonların izlenmesi bölgenin bugünkü halinin 
korunması, can ve mal güvenliği açısından bir erken uyarı sistemi oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bunun ötesinde hiçbir şekilde yeni yapılaşmaya ve herhangi bir toprak 
hareketine izin verilmemesi gerekmektedir. 
 

XIII.3. Acil Önlemler 
 
Ambarlı Mahallesi güneyinde meydana gelen zemin hareketine yönelik duraylılık etüdü 
kapsamında yürütülen arazi çalışmaları, gözlemler, ölçümler ve elde edilen tüm bilgi ve 
bulgulara dayalı olarak yapılan değerlendirme çalışmaları neticesinde, rapor içerisinde ilgili 
bölümlerde de aktarıldığı üzere yapısal bazı öneriler ve ivedilikle alınması gerekli önlemler 
tasarlanmıştır. 
 



AVCILAR-AMBARLI MAHALLESİ GÜNEYİ   03/2005 
DURAYLILIK ETÜDÜ  ELC GROUP MÜŞ. & MÜH. 
04C175 154

Alınması istenen acil önlemler, saha için önerilen yapısal tedbirlerin uygulanabilirliği 
açısından büyük önem taşımaktadır ve ayrıca can ve mal güvenliği açısından da tartışılmaz 
öneme sahiptir. Bu acil önlemler paketi aşağıda detayı ile aktarılmaktadır. 
 

1- İlk olarak, Badem Sokak ağır taşıt trafiğine kapatılmalı ve yine bu sokak üzerinde taşıt 
park edilmesi önlenmelidir. 

2- Badem Sokak ve Işık Sokak arasında  yapımına başlanıp yarım bırakılmış olan 
yapıların bulunduğu 19283 Parsel tesviye edilmeli ve bu sahanın yüzey drenajı 
sağlanarak yağışlarla gelecek suyun yeraltına süzülmeden sahadan hızla 
uzaklaştırılması ve uygun bir güzergahla denize ulaştırılması sağlanmalıdır. Bunun 
bitişiğindeki çocuk parkının kapladığı alanda da aynı önlemler alınmalıdır. 

3- Bunun yanında, bu alan ile bir alt kademedeki yapıların arasındaki betonarme perde 
geçici olarak sık aralarla delinip perde gerisinde su birikmesi önlenmeli; bu 
deliklerden boşalacak su, yapılacak bir etek hendeğinde toplanıp uzaklaştırılarak 
yeraltına süzülmesi önlenmelidir. 

4- Bu perde duvarın yıkılmış bulunan kesiminde, yamaç içerisine en az 5 m girecek 
şekilde bir derin drenaj hendeği açılmalı, içi geotekstile sarılı granüler gereç ile 
doldurulmalı ve bir drenfleks ile buradan boşalacak su, yeraltına süzülmeden sahadan 
uzaklaştırılmalıdır. 

5- Tesisler Yolu Caddesi kenarında bulunan 15925 sayılı parseldeki çok katlı yapı bloğu 
heyelanlı alanın baş kesiminde olumsuz bir yük olarak durmakta ve gelecekte 
kullanımı olası görülmediğinden ivedi olarak yıkılıp enkazı saha dışına taşınmalıdır. 

6- Ana heyelan bloğu üzerinde yer alan yüzme havuzu ve buna bağlı tesisler yıkılarak 
enkazı saha dışına çıkarılmalıdır. 

7- Bunun dışında kullanılamaz derecede hasar görmüş olan ve buna bağlı olarak yıkımına 
başlanan ve yıkım kararı alınmış olup yıkımına henüz başlanmayan, ana heyelan 
kütlesi içerisinde yer alan bazı yapıların yıkım işlemleri ivedilikle tamamlanmalıdır. 

8- Badem sokak üzerindeki yapıların atık suları, yoldaki kanalizasyonun kırılmış olması 
dolayısı ile doğrudan yeraltına süzülmekte ve heyelanı hızlandırmaktadır. Bina atık 
sularının geçici olarak dahi olsa kanalizasyon hattına verilmeyerek mümkünse her 
bina için ayrı fleksibil borularla toplanmalı ve sahadan uzaklaştırılmalıdır. 

Bütün bu tedbirlerin özellikle önümüzde yağışlı bir mevsime girildiği de göz önüne 
alınarak son derece acil olarak gerçekleştirilmesinde yarar vardır. 
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XIII.4. İnceleme Alanının Geneli İçin Öneriler 
 
İnceleme alanındaki altyapıların dağılımı ile ilgili bilgiler İ.S.K.İ. ve İGDAŞ’tan temin 
edilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi sahadaki mevcut atıksu hatları, heyelan kaynaklı 
hareketlerin etkisi ile büyük ölçüde kullanılmaz duruma gelmiş ve işlevini kaybetmiştir. Bu 
durum heyelanın ana blok olarak adlandırılan güney kesiminde yer yer yüzeye çıkan  
kanalizasyon suları ile netlik kazanmaktadır. İşlev dışı kalmış bu hatların heyelana bağlı 
hareketleri tetikleyici etki yarattıkları açık şekilde görülmektedir. Bu sebeple inceleme alanı 
ve çevresindeki içme suyu ve atık su hatlarının detaylı şekilde incelenmesi, çalışmayan 
bölümlerin ivedilikle onarılması ve bu onarımlarda bugünden sonraki riskler de göz önünde 
bulundurularak mümkün olduğunca riski düşük güzergahlar seçilmesi ve fleksibl malzemeler 
ile inşa edilmesi uygun olacaktır. İnceleme alanında yer alan doğalgaz hatlarının manuel 
olarak kumlanda edilen vanalar ile donatıldığı bilinmektedir. Özellikle ana heyelan 
kütlesindeki riskler göz önünde bulundurulduğunda, hatlarda meydana gelebilecek bir 
kırılmanın oluşturacağı büyük bir tehlikenin önüne geçilmesi için İGDAŞ tarafından gerekli 
önlemlerin alınması, örneğin bu vanaların otomatik gaz kesici sisteme dönüştürülmesi uygun 
olacaktır. 
 
İnceleme alanındaki enerji hatlarında da, heyelanın oluşturmuş olduğu ve ileride 
oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, gereken tedbirler alınmalı ve ilgili 
idarenin tespit edeceği revizyonlar yapılmalıdır. 
 
Çeşitli nitelikteki zemin hareketlerinin belirlendiği inklinometre ölçümleri çalışma süresi ile 
sınırlı olarak yapılabilmiştir. Bu ölçümlere sistematik olarak MUTLAKA devam edilmelidir. 
Varolan inklinometre kuyularına, yukarıda ÖA ve AEJ ile ayrılmış bölgelerde yenileri 
eklenerek bölgedeki zemin hareketleri Sürekli İzleme ile gözetim altında tutulmalıdır. 
Bunların dışında GPS gözlemleri için kritik bölgelerde pilonlar yapılması ve 
deformasyonların uzaktan algılama yöntemleri ile izlenmesi yararlı olacaktır. 
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