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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.
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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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