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hazard analysis were determined by using Poisson and Gumbel probalistic approachs. The hazard gives the probality that a given level
of acceleration will be exceeded (% 20) in a given time period (30 years). By using deterministic seismic hazard analysis, the magi-
nitudes were estimated by the four rapture (with four different fault length, 108 km, 119 km and 37 km and 174 km) model of North
Anatolian Fault Zone in Marmara Region. By using both analysis ( deterministic and probobalistic), magnitude of design earthquake
were taken as 7.6. From these design earthquake, accelerations were estimated for several distances ( from 15 km to 50 km) by several
attenuation relations. In the second phase of the study, soil amplification factors and site characteristic periods were determined and
estimated by seismic measurements and SPT test data for the area of Şişli where is important part of Istanbul city. -From Shear and
Compresional wave velocities, several soil properties were determined and presented in table form. Geotechnical test data from boreho-
les and laboratory measurements were evaluated with geophysical data. Soil amplification values estimated by empirical relationships
by shear wave velocities are in range between 1,0 and 2,1 values. Shear wave velocity (Vs, 30) values are 381,5 and 915 (m/s) values.
Site Characteristic period range are between 0,2 and 0,5 s.
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Ö Z
Statik yükler altında zemin taşıma gücü literatürde geniş bir biçimde incelenmiştir. Ancak zeminler yatay ve düşey olarak dinamik
yüklere maruz kalmaktadırlar. Deprem hasarı (yada zararı) temel olarak birbiri ile etkileşim halinde üç grup faktör ile yani, deprem
kaynağı ve yayınım (path) karakteristikleri (1), yerel jeofizik ve geoteknik zemin koşullan (2) ile yapısal tasarım/projelendirme ve
inşaat özellikleri (3) ile kontrol edilir. Dinamik yüklerle, yani ivme ile zemin taşıma gücünün değişimi dinamik yüklere maruz kalan
binaların veya yapıların projelendirilmesi yada tasarımı için en önemli etkenlerden biridir. Bu çalışmada amacımız İstanbul kentinin
bazı ilçelerinde (Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece; Bahçelievler, Gürpınar) zemin taşıma gücünün deprem ivmesi ile nasıl de-
ğiştiğini incelemektir. Bu amaçla bazı jeofizik/geoteknik firmalarından veri sağlanmış ve bu veri grubu analizlerimizde kullanılmıştır.
Çalışmamızın tüm hesaplamaları, MS Exel tabanlı ZeminJeofizikAnaliz© adlı program ile yapılmıştır.

ABSTRACT
The static bearing capacity of soils has been extensively studied and reported in literature. However, soils can be subjected to dynamic
loads that may be in vertical or horizontal directions Earthquake damage are controlled basically by tree interacting factor groups; eart-
hquake source and path characteristics (1), local geophysical and geotechnical site conditions (2) and structural design and construction
features (3). Variation of soil bearing capacity with dynamic loads, i.e. acceleration is one of the most important factor the buildings
of structural design that effected dynamic loads. In this study, our aim is to investigate Variation of soil bearing capacity with dynamic
loads, i.e. acceleration in some sites of Istanbul city (namely, Avcilar, Büyükçekmece, Küçük Çekmece, Bahçelievler and Gürpınar).
For this aim, some geophysical and geotechnical (boring and laboratory) data were obtained from some geophysical/geotechnical firms
and all of these data were used to solve these problems. All calculations of our study were made by ZeminJeofizikAnaliz© , MS Exell
based computer program.
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öz
Gerek mühendislik sismolojisindeki gelişmeler, gerekse tektonik ve sismo-tektonik bulguların ve deprem kayıtlarının artması nedeniy-
le Deprem Bölgeleri Haritaları (1945, 1947, 1963, 1972 ve 1996) ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikler
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(1947, 1953, 1962, 1968, 1975, 1996, 1997 ve 2006) bir çok kez değiştirilmiştir. Çalışmamızın amacı 1945 yılında yayımlanmış olan
ilk resmi deprem bölgeleri haritasından başlayarak günümüze kadar değişik tarihlerde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan haritalar
hakkında bilgiler vermek ve haritaların geçirdiği evrelerin daha iyi anlaşılabilmesine katkıda bulunmaktır.

ABSTRACT
Earthquake Zoning Maps (1945, 1947, 1963, 1972 and 1996) and Specifications for Construction in Disaster-Areas (1947, 1953, 1962,
1968, 1975, 1996, 1997 and 2006) have been changed many times following the developments in engineering seismology, tectonic and
seismo-tectonic invention and improved earthquake data collection. The aim of this study is to give information about this maps, which
come into force at different dates since the introduction of the firs official Earthquake Zoning Map published in 1945 and is to assist for
better understanding of the development phases of these maps.
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ÖZ
Deprem tehlikesi için mikrobölgeleme çalışmaları birçok kullanım alanına sahiptir. Bunlar depreme dayanıklı yapı tasarımı için bir
giriş verisi, arazi kullanım ya da yerleşime uygunluk çalışmalarının değerlendirilmesi ve zemin sıvılaşması/heyelanlar için potansiyel
tehlikenin kestirilmesi sayılabilir. Depremlerin tetiklediği heyelanlar tarih boyunca büyük ölçüde hasarlara yol açmışlardır. Heyelanlar
bir çok depremde diğer bütün tehlikelerden daha fazla hasarın sorumlusudurlar. Bir deprem olduğunda, depremin oluşturduğu yer ha-
reketi yamaçların yenilmesi / kayması için yeterlidir. Sonuçlan hasar önemsiz dereceden katastrofik dereceye kadar çeşitli boyutlarda
yamacın geometrik ve malzeme özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Büyütülen deprem hareketleri zemin periyotlarına yakın
periyotlara sahip inşaatlar üzerinde yıkıcı etkilere sahiptirler. Yersel faktörler, birkaç kilometre derinliğe kadar yerin altındaki kaya
ortamı özellikleri, yerel zemin koşullan ve topoğrafik koşullardır. Bu çalışmada zemin büyütmesi ve yamaç stabilitesi mikrobölgeleme
bağlamında değerlendirilecektir.
ABSTRACT
Microzonation studies for seismic hazard have many uses. It can provide input for seismic design, land use management and esti-
mation of the potential for liquefaction and landslides. Earthquake-induced landslides have caused tremendeous amounts of damage
througthout history. In many earthquakes, landslides have been responsible for as much or more damage than all other seismic hazards
combined. When an earthquake occurs, the effects of earthquake-induced ground shaking is offen sufficient to cause failure of slopes.
Resulting damage can range from insignificant to catastrophic depending on geometric and material characteristics of the slope. The
amplified motions have devastating effects on structures with periods close the site periods. The site conditions includes rock proper-
ties beneath the site to depths of up to about few kilometers, the local site conditions,and the topography of the site. In this study, soil
amplifications and slope stability analysis will be evaluated in microzonation studies.
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ÖZ
Depremlerin tetiklediği zemin oturmaları sıklıkla temeller üzerine inşa edilen inşaatlarda problem yaratırlar. Deprem sarsıntısına ma-
ruz kalan kum zeminlerin sıkılaşma eğilimi literatürde çok iyi belgelenmiştir. Zeminlerin sıkılaşrnası yer yüzeyinde oturma biçimin-
de ortaya çıkmaktadır. Sıvılaşma nedeniyle oturmaların kestirilmesi için çeşitli yaklaşımlar, SPT (N) değeri,bağıl sıkılık, depremin
oluşturduğu devirsel gerilme oranı (CSR) ye dayalı olarak deformasyonların kestirilmesine dayanmaktadır. Bu çalışmada İstanbul'da
sıvılaşmaya müsait çeşitli zeminler üzerinde elde edilen verilerle oturmaların kestirilmesi üzerinedir.
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