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ÖZ
Manyetik verilerin ters.problemi çözümü sırasında, çok çözümlülük önemli bir problem oluşturmaktadır. Başlangıç parametrelerinin
civarında çözümler bulunması, yanında model seçimi sorununu da taşımaktadır. Hangi model seçilirse seçilsin anomali kaynağına ait
bazı parametreler doğrulukla hesaplanmalıdır. Bu çalışmada doğrultu atımlı bir fay üzerinde alınmış manyetik veri üzerinde fay, dayk
ve ince levha çözümleriyle yaklaşım yapılmış, elde edilen sonuçların hangi parametreleri ortak verdiği araştırılmıştır.

ABSTRACT
Non-uniqueness is an important problem while inversion of magnetic data. Existing of solutions around initial parameters has another
problem as choosing a model. Some parameters related to the anomaly must be calculated correctly by selecting any initial model. In
this study, magnetic data measured on a strike-slip fault have been used. A fault, a thick dike and a thin sheet model approximations
have been applied for finding to model parameters. These three various model approximations have some common parameters which
have been investigated.

Zemin sınıfları ve ivme tepkileri

Soil classes and acceleration response

TR080043
KALYONCUOĞLU, Ü.Y " "'
Süleyman Demiıel Ün iv. Mühendislik-Mimaıiık Fakültesi Jeofizik Müh. Böl. -İSPARTA
yalcin@mmf.sdu. edu. tr, niclay_u@yahoo. com

Anahtar Kelimeler: İvme, Kuvvetli yerhareketi, Zemin sınıfları, Büyütme etkisi, Ortam tepkisi

ÖZ
Yerleşime açılacak yeni alanların yerleşime uygunluk bakımından değerlendirilmesi veya yerleşilmiş bölgelerin deprem gibi doğal
afetlerden nasıl etkileneceğinin tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için, sadece zemine ait yerel zemin sınıflaması, zemin
türü, zemin taşıma gücü, zemin emniyet gerilmesi gibi jeoteknik yada geoteknik özelliklerinin belirlenmesi tam olarak yeterli ola-
mamaktadır. Deprem etkisi altındaki bir bölgede yer alan veya alabilecek herhangi bir mühendislik yapısı üzerindeki hasar, depremin
oluştuğu noktadan itibaren mühendislik yapısına kadar olan ortam koşullarına bağlı olan etkenlerden biri, birkaçı veya hepsinin ortak
etkisi ile oluşacaktır.

ABSTRACT
İt could not enough for determination of only geotechnical properties (exmp: soil classification, soil type, bearing capacity etc.) in order
to define assessment of areas being settle in terms of suitability of settlement or how settled area is affected from natural disaster and
to get necessary precautions. Damages on the engineering structure in the region posses an earthquake hazard are affected one or more
site condition from source point to soil of engineering structure.

1E-1
MASW tekniği ile Vs30 ortalama kayma dalga hızının eldesi ve UBC-Eurocode-8 ulusla-
rarası zemin sınıflamalarında jeoteknik amaçlı kullanımı

Calcultion of Vs30 Average Shear Wave Velocity and Its Use For Geotechnical Purpose in
UBC-Eurocode-8 International Solid Classification
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ÖZ
Yer secimi ve değerlendirilmesi, mikro bölgeletne çalışmaları, önemli yapıların inşaatı ve nükleer santrallere ait güvenlik standart-
larının belirlenmesinde yapılması gereken çalışmalar ile, bir çok ülkede uygulanan ve önemli bir standart olarak kabul edilen UBC
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(Uniform Building Code) ve Eurocode standartlarında yapılması gereken jeoteknik çalışmalar, oldukça net bir şekilde belirtilmiştir.
Özellikle yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde bu çalışmalar daha da fazla önem kazanmaktadır. Tüm bu çalışmalarda Vs30 temel pa-
rametrelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vs30 ortalama kayma dalga hızın hassas bir şekilde hesaplanabilmesi için son yıllarda
oldukça geniş bir uygulama alanı bulan yüzey dalgası analiz yöntemleriniden biride MASW yöntemidir. Çalışmamızda bu yöntemin
jeoteknik araştırmalardaki yeri ve önemi tartışılacaktır.

ABSTRACT
The Procedures are clearly described and given in the investigations of the site selection and evaluation, microzonation, construction
of important structures and determining the safety standarts of nuclear power plants. Additionally, the geotechnical investigations con-
ducted in these investigations are clearly described in the UBC and Eurocode-8 international standarts which are accepted by several
countries as an important standarts to be followed. These studies become more important especially in the areas that have high potential
seismic risk. Vs30 is one of the basic parameters in that studies. Recently, MASW technique is one of the widely used surface wave
techniques in the accurate determination of Vs30 which is the avarage shear wave velocity of the first 30 m. of the soil. In this study,
the imporance of this technique in geotechnical investigations will be discussed
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Zemin Tepkisinin Belirlenmesinde Jeofizik (Mikrotremor ve Sismik) Verilerin Karşılaştı-
rılması: Büyiikçekmece (İstanbul) Mikrobölgeleme Örneği

Comparasion of Geophysical (Microtremor and Seismic) Data to Estimation of Site Response
Buyukcekmece (Istanbul) Microzoning Studies
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ÖZ
17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminde oluşan büyük hasarlar ve yüksek depremsellik nedeniyle Marmara Bölgesi özellikle İstanbul
Kenti deprem bilimcilerin daha yakın ilgisini çekmiştir. Bu anlamda mikrobölgelme çalışmaları önemli hala gelmeye başlamıştır. Av-
cılar ve Büyükçekmece 1999 depreminden büyük ölçüde etkilenen İstanbul'un önemli semtlerindendir. Bu çalışmanın temel amacı,
zemin tepkisinin belirlenmesinde Jeofizik (mikrotremor ve sismik) verilerin Büyükçekmece (İstanbul) mikrobölgeleme çalışması bağ-
lamında karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla 15 nokta alınan sismik ve 18 noktada alınan mikrotremor verileri kullanılmıştır. Hakim periyot,
Bağıl büyütmeler ve Zemin sınıflamaları yukarıda adı geçen verilerle ayrı ayrı yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
hakim periyotlar, bağıl büyütmeler sırasıyla 0.10-1,36 ve 1.0-3,4 arasında değişmektedir. Her iki ölçüm ile elde edilen parametreler
karşılaştırıldığında büyük bir uyum olduğu gözlenmiştir.

ABSTRACT
Seismologists paid more attention to Marmara Region espicially to Istanbul city because of the high seismicity and big damages in the
August 17, 1999 Kocaeli Earthquake. In this manner, microzonation studies get more important. Avcilar and Büyükçekmece are the
important sites of Istanbul has been highly affected in 1999 earthquake. The main purpose of this study is to carried out to comparasion
of Geophysical data to estimation of site response in microzonation study in Büyükçekmece. For that reason, seismic refraction me-
asurements (15 points), microtremor observations (18 points) have been performed. Several maps including the predominant period,
relative amplifications and soil classifaciton have been prepared as a result of analysis mantioned above. According to the result of
computations, predominant periods, relative amplifications change between 0.10-1,36 and 1.0-3,4 respectively. Comparasion to both
of data, it was observed good agreement between two different data.
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Yeni Kentsel Alanlar için Mikro-Ölçekte Sismik Bölgelemelerin Önemi: Silivri (İstanbul
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ÖZ
Tarihte oluşmuş deprem olguları üzerine dokumanlar ve zemin (site) tepkisi üzerine modern jeofizik veri analizleri bize göstermiştir
ki depremlerin hasar dağılımı uniform değildir ve yerel zemin koşulları ile değişmektedir. Bir başka değişle, depremlerin hasar potansi-
yeli yerci zemin koşullarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Çalışmamız, deprem nedeniyle oluşacak zemin tepkisinin/büyütmesinin
Silivri (İstanbul) bölgesindeki etkisinin araştırılması üzerinde odaklanmıştır. Çalışma alanı ilk olarak grid sistemi ile hücrelere bölün-
müştür. Zemin profilleri kayma dalgası hızına bağlı olarak "Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar Yönetmeliği"ne göre sınıflandırılmış
ve bu zemin tepki analizi için kullanılmıştır. Zemin büyütmeleri kayma dalgası hızına (Vs, 30) dayanan amprik yaklaşımlarla değer-
lendirilmiştir. Yer sarsıntısının etkisini dikkate alarak elde edilen mikro-ölçekli bölgeleme (yada yerleşime uygunluk haritası) kayma
dalgası hızından elde edilen spektral büyütmelerden elde edilmiştir.

ABSTRACT
Documents on historical events and modern geophysical data analysis on site effects show us that earthquake damage distribution
was not uniform and varied with local soil conditions. In other words, damaging potential of earthquakes can be strongly amplified
by local soil conditions. Our research focuses on the influence of the Silivri (Istanbul) area, on the seismic site response/amplification.
The study area were firstly divided into cells by a grid system. The soil profiles were classified according to the "Turkish Earthquake
Code" from shear wave velocity and used for site response analyses. The soil amplification evaluated by empirical approaches based
on shear wave velocity (Vs,.30). Obtained micro-scale zonation map based on the relative maximum amplifications. The micro-scale
zonation map of the area with respect to ground shaking were established on the average of spectral amplifications obtained from shear
wave velocities.

Kent Jeofiziğinde Yeni Bir Seçenek: Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiz (ÇKYD)
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Method — -- - —
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ÖZ
Jeofizik çalışmalar artan oranda zemin özellikleri ve yapısını tanımlamak bağlamında geoteknik çalışmalara uygulanmaktadırlar.
Jeofizik çalışmaların bir diğer özelliği tahribatsız ve çevre dostu oluşudur. Zeminin mukavemeti, bir çok temel inşaatı projesinin
başlangıç aşamasında hesaba katılan önemli bir malzeme özelliğidir. Bu zemin mukavemeti, inşaat yükünün stabilitesi ile doğrudan
ilişkisi olması yanında ayrıca olası deprem tehlikesi ile ilişkilidir.- Örneğin, verilen bir yük için yeterli mukavemeti kaybeden zemin,
deprem etkisi altında sıvılaşmanın neden olduğu önemli bir mukavemet kaybına maruz kalabilir, ki bu sıvılaşma olgusu, dünya ça-
pında oluşan depremler etkisiyle yıkıcı hasarlardan sorumludur. Yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (ÇKYDA), doğrusal bir dizilim
boyunca yerleştirilen çoklu (12 yada daha fazla) alıcıların çalıştırıldığı klasik sismik arama yaklaşımından türetilmiştir. Temel avantajı,
hız ve sönüm gibi dalga yayınım karakteristiklerine dayanan farklı türde sismik dalgaları tanıma kapasitesidir. ÇKYD yöntemi, sadece
aktif sismik kaynakla değil aynı zamanda rasgele doğal gürültüler ile oluşturulan bütün yüzey ve cisim dalgalan türlerinden Rayleigh
dalgalarının ayırmak için bu kapasiteyi kullanır. Sismik dalgaların dispersif karakteri iki boyutlu dalga alanı dönüşümü ile haritalanır.
Bu çalışma Türkiye'nin çeşitli kentsel alanlarında elde edilen ÇKYD ölçüm sonuçlarını kapsamaktadır. Kayma dalgası hızını elde etme
ve sonrasında sıvılaşma potansiyeli, zemin emniyet gerilmesi ve zemin büyütmesi vb gibi analizlerde ÇKYD yöntemi gelecektekteki
jeofizik ve geoteknik mühendisliği camiası için önemli bir yöntem olacaktır.

ABSTRACT
Geophysical studies are increasingly being applied to geotechnical investigations as they can identify soil properties and soil boun-
daries. Other advantage is that many of these methods are non-invasive and environment friendly. Soil stiffness is one of the critical
material parameters considered during an early stage of most foundation construction. It is related directly to the stability of structural
load, especially as it relates to possible earthquake hazard. Soil lacking sufficient stiffness for a given load can experience a significant
reduction in strength under earthquake shaking resulting in liquefaction, a condition responsible for tremendous amounts of damage
from earthquakes around the world The multichannel analysis of surface waves (MASW) method originated from the traditional
seismic exploration approach that employs multiple (twelve or. more) receivers placed along a linear survey line. Main advantage is its
capability of recognizing different types of seismic waves based on wave propagation characteristics such as velocity and attenuation.
The MASW method utilizes this capability to discriminate the fundamental-mode Rayleigh wave against all other types of surface and
body waves generated not only from the active seismic source but also from the ambient site conditions. Dispersive characteristics of
seismic waves are imaged from an objective 2-D wavefield transformation. The present paper indicates results from MASW survey at
different urban site in Turkey. MASW techniques will prove to be important tools for obtaining shear wave velocity and evaluating liqu-
efaction potential, soil bearing capacity and soil amplification, etc. for future geophysical and geotechnical engineering community.
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