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E-8) - İZMİR KENT GEÇİŞİ EKSPRESS YOLUNDA ZEMİN MEKANİĞİ 

PARAMETRELERİNİN (SPT) JEOFİZİK VERİLERLE (Vp ,Vs , ρt )  

MUKAYESESİ 

 1- GİRİŞ VE AMAÇ   

İzmir Kent geçişi Jeofizik araştırmaları, derin rezistivite etütlerini ve karşılıklı atışlarla 

gerçekleştirilen geniş off-setli sismik refraksiyon çalışmalarını içermektedir. Çalışmalar, 

otoyol üzerindeki Turanlı, Pakoğlu (veya Bornova), Halkapınar kavşaklarından geçen bir hat 

üzerinde yoğunlaştırılmıştır (Şekil-1).  

 Jeofizik çalışmaların ve daha önce yapılan sondaj çalışmalarının müşterek analizleri 

sonucu otoyol boyunca bir en kesit çıkartılmıştır. Bu çalışmalar sonunda 6.650 km. boyunda 

bir hat boyunca; 

a) Temel Kaya Andezitin üst sınırı belirlenmiş, 

b) Temel Kayaya kadar uzanan jeolojik birimler içindeki killi çakıllı birimlerin 

kalınlıkları saptanmış, 

c) Mevcut sismik veriler ışığında zemini teşkil eden jeolojik birimlerin dinamik 

özellikleri incelenmiştir (Şekil-2). 

Jeofizik çalışmalar aşağıdaki bölümlerde iki grup halinde derlenerek sunulacaktır. 

2- İSTATİSTİKİ BİLGİLER  

Derin Rezistivite ve geniş off-setli sismik refraksiyon çalışmalarını içeren jeofizik 

çalışmalar 7/4/1977-7/6/1977 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 

Rezistivite aletiyle toplam 25 noktada “derin rezistivite” ölçümleri alınmıştır. Bütün 

rezistivite çalışmalarıyla (4470) metre elektrik sondajı yapılmıştır. Mekanik sondajların 

indikleri derinliklerin sınırlı olduğu bu sahada 300 metreye inebilecek elektrik sondajlşar 

yapılmıştır. 

3- SAHA JEOLOJİSİ VE TEKTONİK DURUM  

Etüt sahasında en eski formasyonu, Karşıyaka’nın kuzeyinde yer alan kretase yaşlı fliş 

teşkil etmektedir. Fliş serisi Tersiyer yaşlı volkanik kayalarla çevrili bulunmaktadır. Volkanik 

serinin üst kısmı a) Dasitik birim ve b) Andezitik birimden müteşekkildir. Valkanik sıranın en 

eski üyesi olan Dasit muhtemelen Tersiyerin sonunda (Miyosen) meydana gelmiştir. Dasitil 

lavalr, dasitik tüflerle kondordan olarak yer alırlar Ref (9). 

Çamtepe ile Karşıyaka arasındaki irili ufaklı tepeler genellikle dasitik bileşimindeki 

altere olmuş tüf ve levhalardan teşekkül etmiş serilerden ibarettir. 



Andezitik kayalar inceleme alanının önemli bir kısmını kapsayan püskürük seri lav, 

aglomera ve tüflerden ibarettir. Andezitler koyu gri kırmızımsı renkte olduğu gibi yeşil renkli 

olanlara da rastlanmaktadır. Etüt sahasında en geniş sahayı kaplayan birim alüvyonlardır. 

Dördüncü zamanda meydana gelen formasyonlar, deniz kenarında derelerin getirmiş olduğu 

çakıl, kum ve kil-silt seviyelerinden ibarettir. Bu seriler sahil şeridi üzerindeki 

araştırmalarımızın önemli kısmının yapıldığı bölümü teşkil ederler. 

Türkiyenin bir çok yerlerinde olduğu gibi bu bölgede de Alp orojenezi tektonik 

gelişmelerde önemli rol oynamıştır. Bilindiği gibi İzmir ili Ege bölgesinin dislokasyon sistemi 

içinde bulunmakta ve bir tektonik çukur içinde yer almaktadır. Deprem kataloglarından elde 

edilen bilgiler bu yörede çok tahripkar depremlerin; 176,688,1626,1653,1668,1739 ve 1776 

yıllarında meydana geldiğini göstermektedir. Sadece 1826 senesinden 1880 yılına kadar 32 

şiddetli deprem kaydedilmiştir Ref(10). 

Bu nedenle, İzmir kent geçişi ile ilgili projede öngörülen kavşaklarda yapımı 

planlanan mühendislik yapılarının oturacağı zeminlerin muhtemel bir deprem anındaki 

davranışlarını incelemeye yönelik sismik donelerinde bu çalışma sırasında elde edilmesine 

çalışılmıştır. Özellikle kil ve silt birimleri içinde yer alan su ile doygun çakıl ve kum bantları, 

meydana gelecek şiddetli bir deprem sırasında “sıvılaşma” (Liquefaction) olayı gösterilebilir. 

 4- JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR  

 Jeofizik çalışmalara öncelikle TURANLI KAVŞAĞI civarında başlamıştır. Bunun 

nedeni ise temel kaya andezitin bu kesimde yüzeye çok yakın bulunmasıdır. Gerek sismik 

refraksiyon ve gerekse elektrik rezistivite ölçülerinin bu kesimde yapılmasından sonra etüt 

sahalarında araştırılacak olan  temel kaya andeziti karakterize eden sismik P ve S dalga hızları 

ile elektrik rezistivite değerleri bulunmuştur. Altınyol kesiminde çalışmalara öncelikle 

elektrik rezistivite ölçüleriyle başlanmış ve temel kayanın derinliği saptanarak sismik-

refraksiyon çalışmaları için yeterli off-set mesafesi saptanmıştır. Bu çalışmalarda müsait off-

set mesafesi 2500 metre arasında değişme göstermektedir. 

 Sismik çalışmaların yapıldığı sahalarda askeri tesislerin, evlerin ve fabrika tesislerin 

mevcut olması bu sahalardaki atışlar için farklı bir yöntemin uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 

Patlamalar sırasında zarara meydan vermemek için, dinamit 0.5 – 0.70 metre derine 

gömülmüş ve patlama noktası üzerine alt ve üstü delik bir bidon yerleştirilmiştir. Bu şekilde 

bir uygulama ile yanlara doğru fırlayan taş ve kaya parçaları düşey bir istikamete yöneltilmiş 

ve çok kısa mesafelerde yer alan yerleşme sahalarında bile muhtemel bir zarar önlenmiştir. 



 Araştırmalar mevcut otoyolun kenarında programlanmış olduğundan karayolu ve 

demiryolu trafiği sismik-kayıtların kalitesine çok etkili olmuştur. Patlatmalardan önce yolun 

her iki yönündeki trafik durdurulmuş ve tam bir sukunetin teminine çalışılmıştır. 

 

 4.1. GENİŞ OFF-SETLİ SİSMİK REFRAKSİYON ÇALIŞMALARI    

 Şekil-1 de sismik-refraksiyon çalışmalarının yapıldığı noktalar ve profiller 

görülmektedir. Turanlı civarından itibaren 76 metre aralıklarla seçilen noktalarda karşılıklı 

patlamalarla tamamlanan bu çalışmaların gayesi etüt sahasında temel kaya olarak tanımlanan 

andezitik kütlenin sismik P ve S dalga hızlarını saptamaktır. Turanlı kavşağında, 6 kanallı 

NIMBUS firması tarafından imal edilen “Engineering Seismograf E.S. 6d” aleti 

kullanılmıştır. 

 Kullanılan dinamit miktarı 200-1000 gr. arasında seçilmiştir. Jeofon aralıkları 15.24 

metre olacak şekilde seçilmiş ve patlatmalar alt ve üstü açık bidonlar içinde yapılmıştır. 

Çevrenin gürültülü olması nedeniyle, patlamalar iyi bir kayıt elde edilmesi için bazen birkaç 

defa tekrarlanmıştır. 

 Turanlı Kavşağı üzerindeki sismik çalışmaları takiben, Altınyol üzerinde 150 metre 

aralıklarla saptanan  ölçü noktalarında geniş off-setli (300-500 m) sismik atışlara başlanmış ve 

bu sırada S.I.E. firmasının 12 kanallı sismik refraksiyon cihazı kullanılmıştır. 

 Bu cihazla sahada çok derinlere ait P dalga hızları elde edilmiş, böylece temel kayanın 

üst sınırları ve üstündeki farklı yapıya sahip tabaka kalınlıkları hesaplanmıştır.  

 Ayrıca etüt sahasında mevcut mekanik sondaj kuyuları üzerinde kısa off-setli sismik 

atışlar yapılarak P ve S dalgalarının çeşitli derinliklerde birimler için değerleri hesaplanmış ve 

daha önce bir çok araştırmacı tarafından (ref-2,4,5,) yapıldığı tarzda SPT test sonuçlarıyla 

sismik P dalga hızları arasındaki korelasyon sağlanmaya çalışılmıştır. SPT sonuçlarından şu 

yolla istifade edilmiştir. Son 30 cm’lik ilerleme için gerekli darbe adedi yatay eksende 

belirlenmiş ve derinliklere göre değişimleri Şekil-1 de gösterilmiştir. Sismik-refraksiyon 

çalışmalarında elde edilen P dalga hızları o tabakayı karakterize eden ortalama N değerleriyle 

korele edilmiş ve neticeler Şekil 4.1a da sunulmuştur. 

 Suni olarak yaratılan sismik dalgaların deprem dalgalarına benzerliği mevcut sismik 

refraksiyon verilerinden ayrı bir şekilde istifade edilmesine imkan vermiş ve 1 nci dereceden 

deprem bölgesi olan bu sahada mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak zeminin sismik şiddet 

artışı “n” değerleri saptanmıştır. Bu neticeler Şekil-2 de düşey kolonların üstlerinde 

gösterilmiştir. 



 Sismik dalgaların jeofonlara varış anlarını, büyütmesi 50 olan bir mikroskopla 

saptadıktan sonra zaman-mesafe eğrileri çizilmiştir. Bu eğrilerin çizimlerinden sonra her 

tabakaya ait hızlar bulunmuş ve aşağıdaki formül kullanarak tabaka kalınlıklarını 

hesaplanmıştır. 

 

 

Bu formülde; 

   ti= intersept zaman (X10-2) 

   V1= İlk tabakanın hızı (m/sn) 

   V2= İkinci tabakanın hızı (m/sn) 

   H1=İlk tabaka kalınlığı (metre) 

 Zaman-mesafe diyagramları ve hesaplanmış derinlikler Şekil 4.1(b-z) de 

gösterilmiştir.  

 Bu hız ve derinlikler Şekil-2 de düşey kolonlar boyunca saptanarak belirlenmiştir. 

 4.1.1. Yerinde kesme dalga hızının (S) ve (P) dalga hızının bilinmesiyle dinamik 

poisson oranı ;  

   σ = [ (Vp/Vs)2 – 2) / 2 (Vp/Vs)2 – 1]  

formülünden hesaplanmıştır. ρ =0.2 Vp + 1.6 formülünü kullanarak (Ref.6) yoğunluğunda 

bilinmesinden sonra zeminin kayma modülü : 

   G = (ρ /g) Vs
2. 105 kg /cm2 formülünü kullanarak bulunmuştur. 

G değerleri ve Vs dalga hızı Şekil-2 de düşey sütunların yanında belirlenmişlerdir.  

 4.1.2. Zeminlerin toplam sismik şiddet artışı  

 Prof. Medvedev (1963) tarafından aşağıdaki formül ile ifade edilmiştir.  

   N =  1.67. [ log Vn.ρn – log Vo.ρo ] . e-0.04.h2 

Burada n=sismik şiddet artışı (GEOFIAN) skalasına göre değeridir. ρn= granite ait yoğunluk 

(2.9 gr/cm3), Vn= sismik refraksiyon çalışmaları ile elde edilen granite ait P-dalga hızı (5600 

m/sn). Bu formülde granite ait sismik şiddet artışı no= o olarak alınır ve diğer zeminlerin 

deprem şiddetini artırıcı özelliklerini granite göre sınıflandırmış olur. 

 4.2.- DERİN REZİSTİVİTE SONDAJLARI 

 Elektrik rezistivite çalışmalarının bu projeye uygulanmasının nedeni Şekil-2 de 

görülen en kesit üzerinde mevcut mekanik sondajların indikleri derinliklerin çok altlarındaki 

jeolojik yapıyı ortaya çıkarmaktadır. Rezistivite çalışmalarına öncelikle başlanmasının 

2
1

2
2

21
1

..
2 VV

VVt
H i

−
=



avantajı geniş off-setli sismik refraksiyon atışları için yeterli off-set mesafesinin ( yani 

dinamitin patladığı nokta ile ilk jeofon arasındaki uzaklık) saptanmasıdır. Bu çalışmalarda 

wenner ölçü dizilimi kullanılmıştır. Ölçümler sırasında 300 metre derinliği araştırmak için 

900 metre uzunluğunda düzgün bir hattın bulunması gerekmiştir. Bu sırada iki dış akım 

elektrodundan yere akım verilerek, iki iç elektrod yardımıyla potansiyel farkları ölçülmüştür. 

Wenner açılımı kullanılmış olduğu için  

   ρα=2π a. (∆v/I) formülü kullanılmıştır. 

 Elektrod aralığı (a) nın her değerine karşılık ρα görünür Rezistivite değerleri düşey 

eksende belirlenmiş ve bu değerler logaritmik kağıt üzerine çizilmiştir Şekil4.2. (a-x). Daha 

sonra bu logaritmik eğriler üzerine logaritmik iki tabaka eğrileri çakıştırılmak suretiyle tabaka 

derinlikleri ve bunlara ait hakiki rezistiviteler bulunarak yatay klonlar halinde Şekil 4.2 (a-x) 

de belirtilmişlerdir. Gerek rezistivite gerekse sismik veriler gene ayrı şekiller üzerinde 

beraberce gösterilerek yorumlamalara geçilmiş ve en alt yatay klonlarda yorumlamalar 

sonucu ortaya çıkan jeolojik birimler gösterilmişlerdir. Yorumlama sırasında logaritmik 

abaklar kullanılmış olduğunda bu logaritmik kağıtlar üzerinde ifade edilen tabaka kalınlıkları 

logaritmik değil gerçek derinliklere tekabül etmektedir.    

 Bu çalışmalar sırasında İsveç firmasında imal edilen ABEM A.C. TERRAMETER 

rezistivite cihazı kullanılmıştır. 

 4.3. KULLANILAN METOD VE TEKNİK 

 Bilindiği gibi jeofizik etütlerin yapıldığı İzmir sahil şeridi üzerindeki mevcut Jeolojik 

birimler, denizin tuzlu suyu etkisi altındadır. Bu nedenle özellikle rezistivite çalışmalarına 

tuzlu suyu etkisinin önemli olacağı beklenmelidir. Ancak daha önce deniz suyunun etkisi 

altında bulunan sahalarda yapılan jeofizik çalışmalardan yararlanmak suretiyle tuzlu suyun 

etkisinin tabakaların tanınmasında son derece etkili olduğu görülmüştür. Ref(3).  

 Şekil 4.3a da deniz suyunun etkili olmadığı bir sahada elde edilen klasik çan 

şeklindeki eğri görülmektedir. Bu eğrinin başlangıcındaki yükselen kesim su ile doygun çakıl 

ve kum gibi 157 Ω metre mertebesinde yüksek rezistivite değeriyle karakterize edilen 

kısmıdır. Bilahare eğride görülen düşme, arazide çakıl ve kumlardan daima düşük rezistivite 

değerleri veren killi ve siltli birimlere ait olmaktadır. (21 Ω m). 

 Ancak tuzlu suyun etkisinde olan alluvial sahalarda durum tamamıyla aksi olarak 

gelişme göstermektedir. Bilindiği gibi tuzlu su son derece kondüktif bir ortam yaratır ve 

ölçülen su rezistivitesi 0.5-1 Ω m gibi değerler gösterir (İzmir körfezinden alınan tuzlu suyun 

laboratuarda ölçülen rezistivite değeri 0.5 Ω m). 



 Şekil 4.3.b de gene Şekil 4.3a eğrisinin elde edildiği sahadan 150 metre uzakta bir 

yerde fakat bu defa denize yakın bir yerde elde edilmiş rezistivite eğrisiyle olan zıt durumdur. 

Çan şeklinde olan eğri şimdi düzenlenmiş ve bilahare yükselme göstermiştir. 

 Yatay klonlarda jeolojik birimlerin deskripsiyonuna ve elektrik rezistivitelerinde 

bakıldığında “serbest yer altı su hareketine” imkan veren çakıllı ve kumlu seviye içine tuzlu 

su girdiğinde rezistivitesini 224 misli daha azaltarak 0.7Ω m değerine düşürmüş olduğu 

görülür.(bu değer tuzlu suyun laboratuarda ölçülen rezistivite değerine çok yakındır). 

 Eğrinin yükselen kısmına ait rezistivite değeri, 25 Ω m olup ilk eğride (Şekil4.3a) elde 

edilen değere çok yakındır. Bu neden kil ve siltin çok düşük permeabilite değeri nedeniyle 

tuzlu suyun serbest hareketine imkan vermemesi olmaktadır. Yukarıda izah edilen önemli 

husus : İzmir Kent geçişi projesinde tuzlu su etkisinde bulunan jeolojik birimlerin 

birbirlerinden ayrılmasına imkan vermiş ve Şekil 2 de düşey klonlar yanında KİL-SİLT veya 

ÇAKIL-KUM olarak belirlenmişlerdir. Yani taşıdıkları tuzlu su nedeniyle eğrinin basık veya 

düz olduğu kesimler ÇAKIL-KUM seviyelerine, yükselen  kısımları ise KİL-SİLT taşıyan 

seviyelere tekabül etmektedir. 

 Bu yorumların ışığında sondajların sona erdiği derinliklerin çok altındaki jeolojik 

birimlerin tanınması yapılabilmiştir. 

Ancak daha önce yapılan 60 kadar Mekanik sondaj ve jeofizik verileri, tane iriliği ile 

yakından ilgili olan siltli kilden veya çakıllı kumdan ayırma olanağının jeofizik yöntemlerle 

mümkün olmadığını göstermiştir. Ref(3). Bu nedenle Şekil-2 üzerinde “KİL-SİLT” veya 

ÇAKIL-KUM tabirleri yer almaktadır. 

 Bu araştırmalarda kullanılan ikinci yöntem olan sismik-refraksiyon çalışmalarında, 

ölçülen P-S dalga hızları herhangi bir şekilde jeolojik birimlerin içerdikleri suyun  

“kondüktivitesine” bağlı olmayıp sadece sıkılıklarıyla yakından ilişkilidir. 

Bu durum, zeminlerin gevşek-sert arasında tanımlama imkanı vermektedir. 

Sonuç olarak rezistivite çalışmaları Killi-siltli birimleri çakıllı ve kumlu serilerden 

ayırmakta kullanılırken, sismik veriler bize bu zeminlerin sıkılıkları hakkında bilgiler 

verebilmektedir. Bir projede her iki yöntemin bir arada uygulamasının en önemli avantajıda 

budur. 

Kesme dalgasının granüler malzemeler içinde süratle sönüm göstermesi nedeniyle iyi 

bir kayıt elde edebilmek için farklı bir yöntem düşünülmüştür. Bu yeni araştırmada dinamit, 

toprak içinde değil Şekil 4.3c de görüldüğü biçimde 50 kilo ağırlığında konik biçimde dökme 

demirden yapılmış olan ağırlığın hemen ortasında patlatılmıştır. Bu tarz bir uygulama ile 

gerek kesme ekseni ve gerek kesme eksenine dik kompenentler kuvvetlendirilmiş olduğundan 



jeofonlara kuvvetli varışlar gelmekte ve zeminlerin dinamik özelliklerinin araştırılması daha 

kolay olmaktadır. 

Bu yöntem Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğünce yeni geliştirilmiş olup bugüne kadar 

kullanılan tekniklerden çok farklıdır. 

5. ALINAN NETİCELER VE YORUMLARI 

Gerek sismik-refraksiyon ve gerekse rezistivite ölçüm neticeleri, sondaj verileriyle 

korele edilerek Şekil-2 de düşey ekseni 1/200, yatay ekseni 1/1000 olacak tarzda 

hazırlanmıştır. Sondaj verileri ile saptanan jeolojik verilerin kısaltılmış rumuzları ile ( ML, 

CP, SP, GP gibi) elektrik sondaj eğrileriyle saptanan jeolojik birimler ise kum-çakıl veya kil-

silt olarak düşey sütunlar üzerinde belirlenmiştir. 

Ayrıca zaman-mesafe eğrilerinin yorumları sonunda elde edilen hız ve derinlikler 

Şekil-2 deki düşey sütunlarda ve hem de Şekil 4.2 (a-x) deki yatay klonlar üzerinde 

belirlenmiştir. Derinlerde yer alan temel kaya andezitin durumu araştırmamızın önemli bir 

kısmını teşkil ettiğinden, sahadaki jeolojik birimlerin jeofizik çalışmalarla tanınmasına 

aşağıdaki formasyondan yukarıdaki formasyona doğru başlanacaktır. 

5.1. TEMEL KAYA ANDEZİT 

Temel kaya andezitin yüzeye en yakın olduğu kesim TURANLI KAVŞAĞI civarıdır. 

Burada yeni otoyolun açılımı sırasında andezit kütlesi içindeki bir saha dinamitlenerek 

düzeltilmiştir. Bu saha üzerinde özellikle TUR (27-28) ve TUR (25-26) sismik atışları 

andezitin sismik hız karakterlerinin ortaya konmasında önemli rol oynamıştır. 

Bu atışlardan elde edilen zaman-mesafe diyagramı Şekil 4.1b,d de görülmektedir. 

Andezit yüzeye yakın olduğu bu kesimde elde edilen P-dalga hızları 2345 (TUR-2) 

2973(TUR 25-26) m/s arasında değişmektedir. Kesme veya S dalgası ise bu kesimde 610-

1458 m/s arasında değişmektedir. Hesaplanan dinamik Poisson oranı σ, 0.314 – 0.464 olarak 

bulunmuştur. Sağlam veya kompakt diye sınıflandırılabilecek bir andezit temel kayaya ait P-

dalga hızının 4000-5000 m/s arasında değiştiği saha çalışmalarından görülmüştür. Ref.3. 

Ayrıca temel kaya içinde kırık, fay sistemlerinin ve ezilme zonlarının bulunması halinde 

sismik hızın 3000 m/s değerinin altına düştüğü saha çalışmalarından sık görülen bir 

durumdur. Diğer taraftan yapılan derin elektrik sondajları üzerinde en dikkate değer husus 

(Şekil 4.2a,b ve c) temel kaya andezite girildikten sonraki önemli düşüşler fay ve bozuşma 

zonlarının en belirgin delilleridir.  Çimentolaşmanın azalması ve buna paralel olarak yer altı 

su faaliyetlerinin artması bozuşmanın gelişmesine meydan vermiş buda kayanın elektrik 

rezistivesinde önemli düşmeler meydana getirmiştir. 



TUR 8-9 ve TUR 25-26 nolu elektrik sondajlarında 40 metreden sonra benzer şekilde 

kayda değer düşüler görülmektedir. Bu seviyelerin altı “çok bozuşmuş çatlaklı Andezit “ 

olarak kesit üzerine işaretlenmiştir.  

Andezit bu ezilme zonlarında (20-25) ohm.m rezistivite değerleri verirken fay 

zonununn üzerinde (276) ohm.m değerine yükselmektedir. Turanlı civarındaki Andezit 

üzerinde yapılan kısa elektrot aralıklı ölçüler andezit rezistivitesinin (72-165 Ω m) arasında 

değiştiğini göstermektedir. Turanlı kavşağından karşıyakaya doğru gidildiğinde temel temel 

kaya Andezitin üzerine killi ve siltli birimler yer almakta ve 12 Ω m rezistivite değerleriyle 

karakterize edilmektedir. Bu kesimde Andezit yüzeyden itibaren TUR-2 de 15 metre, TUR 8-

9 nolu noktada 25 metre derinlikte yeralmaktadır. TUR 27-28 de yüzeye yeniden yaklaşan 

Andezit Turanlı kavşağından Bornova kavşağına doğru gidildiğinden süratle daha derinlerde 

yer almaktadır. A-7 noktasındaki sismik atıştan Andezite ait derinlik 46 m. olarak 

saptanmıştır. E-S-3 nolu noktadan geçen bir sismik atışta temel kaya 69 metre derinde, ES-11 

nolu nokta altında 71 metre derinde bulunmuştur. 

ES-3 ve A-7 noktasında elde edilen P-dalga hızı çok düşük olup bu hızları veren temel 

kayanın bozuşmalar sonunda adeta “kompakt kil” haline gelmiş olması mümkün 

görülmektedir. 

ES-11 nolu ölçü noktası üzerinde 300 metre off-set mesafesi kullanılarak temel kaya 

hızı saptanmış ve 3048 m/s değeri bulunmuştur. (Şekil 4.1m). Ancak B-11 mekanik sondajı 

üzerinden geçen sismik atışta (Şekil4.1t)  off-set mesafesi 500 metre seçildiği halde temel 

kayayı karakterize eden hız değerleri elde edilmemiştir. Derinlere doğru P-dalga hızında 

dikkate değer bir hız artışı olmadığı bu ölçü noktasında, satıhtaki hızlar 1590-1719 m/sn. 

arasında değime göstermekte ve bu hızlar 162 metre derinliğe kadar kayda değer bir hız artışı 

göstermeden 1836 m/s değerine yükselmektedir. 

Bu mertebedeki hız değerleri bir çok ölçü noktasında örneğin (TUR 1-3 ve C-4 de ) 

hemen satıhta elde edilmiştir. C-4 ve C-3 sismik ölçü noktalarında yüksek hız veren seviyeler 

42 ve 47 metrelerde görülmüş olup 2313-1418 m/s hızlarla karakterize edilmişlerdir. Bu hızlar 

Turanlı kavşağı civarındaki temel kayaya ait hız değerlerine oldukça yakındır. 

B-18 ve B-20 nolu mekanik sondaj kuyuları üzerinden geçen geniş off-setli bir atışta 

temel kayayı karakterize edebilecek hızlara rastlanmamıştır. (Şekil 4.1r).  

Bu atışta da, 120 metre derine inilmesine rağmen 40 metrede 1794 m/s gibi temel 

kayayı belirlemeyecek bir hızın derinlere doğru devam ettiği görülmüştür. 

S-4 ve C-2 mekanik sondaj noktaları arasındaki kesimde temel kayanın çok derinlerde 

yer aldığı saptanmıştır. Ancak, yüksek hız değeri veren seviyenin 162 metre derine nüfuz 



edilmesine rağmen görülmemesi, bu kesimde temel kaya içinde önemli faylanmaların gelişme 

gösterdiğini ifade edebilir. 

Bu hususun açıklanması için derin mekanik sondajlar veya farklı bir jeofizik yöntemin 

uygulanması gerekmektedir. 

5.2. TEMEL KAYA ANDEZİT ÜZERİNDEKİ SEVİYELERİN DİNAMİK VE 

ELEKTRİKİ REZİSTİVİTE ÖZELLİKLERİ 

Jeofizik çalışmaların en büyük bölümü, otoyolun üzerinden geçeceği dördüncü zaman 

teşekkülü olan körfez kenarındaki allüviyal malzemeler üzerinde sürdürülmüştür. Yapılan 

jeofizik çalışmalar bu malzemelerin kalınlıklarının 70 metreyi aştığını göstermektedir. Şekil-2 

de killi ve siltli birimlerin sondaj loglarından ve jeofizik verilerle saptanan kalınlıkları 

görülmektedir. Sondaj loglarından kil-çakıl ardalanmalarının oldukça sık ve düzensiz olduğu 

dikkati çekmekte ve neticelerin bir sondajlardan diğerine jeolojik korelasyonu oldukça 

zorlaştırıcı şekilde geliştiğini göstermektedir. 

Şekil-2 deki en kesitten çıkartılan en açık netice, kil-silt birimlerine ait kalınlıkların 

çakıl-kum kalınlıklarından daha fazla olduğudur. Altın yol üzerinde çakıl-kum 

ardalanmalarının elektrik ölçümleri ile saptanan derinlikleri 30-40 metreler arasındadır. Bu 

derinliklerde 5 metre kalınlıkta olacak şekilde ES-1 ve ES-12 noktaları arasında çakıl-kum 

seviyelerinin yer aldığı dikkati çekmektedir.  Bu seviyelerde P-dalga hızları 1593-1699 m/sn 

arasında değişme göstermektedir. Şekil 4.1 a dan yukarıdaki hızlarla karakterize edilen killi 

zeminlerin “çok katı” olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Diğer çakıllı ve kumlu bir seviye Turanlı kavşağı ile Altınyol arasında ve hemen temel 

kayanın üzerinde yer almaktadır. Bu çakıl ve kum seviyeleri muhtemelen meyil aşağı 

sürüklenen andezite ait yamaç molozu döküntüleridir. 30-40 metreler arasındaki çakıl-kum 

seviyelerinden yüzeye kadar olan kesimde 1966-1976 senelerinde geniş çapta sondaj 

programı uygulanmış olduğundan bu kesime ait detay bilgiler burada verilmeyecektir. 

Ancak Şekil 4.1a da SPT ve VP arasındaki ilişkilerden zeminlerin hangi sınıflara ait 

olabileceğine dair bilgiler verilmiştir. Bu şekilde killi ve siltli birimler için aşağıdaki Standart 

penetrasyon mukavemet aralıkları kullanılmıştır. Ref (8). 

 

 

Darbe Adedi   Sıkılık veya Kıvam   P-Dalga hızı (m/s)  

     0-2         çok yumuşak         

     3-4            yumuşak         150-230 

     5-8            orta katı         230-800 



     9-15    katı         800-900 

    16-30           çok katı        900-1750 

     > 30    sert          > 1750 

 

Yüzeye yakın bulunan tabakalar için SPT-Vp neticeleri Logaritmik kağıdın sol 

tarafında, derinlerde yer alan jeolojik birimlere ait SPT-Vp neticeleri logaritmik kağıdın sağ 

tarafında gösterilmektedir. Böyle bir grafikte herhangi bir derinliğe ait P-dalga hızı 

bilindiğinde mukavemet aralığı Vp arasındaki ilişkilerle sıkılık durumları hakkında bilgi 

edinmek mümkündür. Şekil 4.1a da çeşitli sismik ölçü noktalarına ait P-dalga hızlarından 

hareket edilerek sertlik durumlarına geçilmiştir. Yüzeye yakın malzemelerin yumuşak-katı 

arasında, derinlerde yer alan seviyeler ise, katı-sert arasında değişme göstermektedir. 

Zeminlerin dinamik elastisite (Ed) ve kayma modüllerinin yerinde yapılan sismik 

çalışmalarla bulunması yolunda şu yönde hesaplamalar yapılmıştır. 

B-27 sondaj kuyusundan alınan silindirik numune (24 metreden) yoğunluk değeri 

hesaplanmış ve ρ =1,9675 gr/cm3 değeri elde edilmiştir. 

Sahada dinamik elastisite modülü değerleri aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

 P ve S dalga hızları bulunarak σ , poisson oranı hesaplanmıştır. 

B-1 ve B-15 nolu mekanik sondaj kuyuları için. 

σ=0.370 ve 0.465 değerleri kullanılmıştır. 

Bulunan değerler sırasıyla Eds (B-15) = 4815 kg/cm2 

Eds(B-1) =3923 kg/cm2 dir. 

Soil test firmasınca imal edilen CT-366 sonameter aletiyle B-27 nolu sondajdan alınan 

karot numunesi üzerinde iki istikamette saptanan rezonans frekanslar hesaplanmıştır. İki ana 

istikamette saptanan rezonans frekansları aşağıdaki formüllerde yerlerine konularak killi 

numunenin dinamik elastisite modülü bulunmuştur. 

Ed1=0.01318. (L/d2).W.(n’)2 bu formülde; Ed1 dinamik elastisite modülü (laboratuar 

şartları altındaki değeri) W =numunenin ağırlığı. 

D= silindirik numunenin çapı, L= Numunenin boyu (29 cm). 

nı = boyuna ana rezonans frekansı (410 devir/sn) 

Ed1= laboratuarda dinamik elastisite modülü 1154 kg/cm2. 
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olarak bulunmuştur. 

 Sahada elde edilen Eds nın laboratuardakine oranı 3.39 – 4.17 arasında değişme 

göstermektedir. Bu farklılığa neden, muhtemelen numunenin alınması sırasındaki 

örselenmedir. Ref(7). 

5.3. SİSMİK ŞİDDET ARTIŞI “N” DEĞERİNİN BÖLGELEME ÇALIŞMALARIYLA 

ELDE EDİLMESİ 

 Bölüm 4.1.2. deki Prof. Medvedev tarafından geliştirilen formül kullanılarak, tüm etüt 

sahasında sismik-refraksiyon çalışmaları yardımıyla bir mikrobölgeleme araştırması 

yapılmıştır. İzmir şehri mevcut deprem haritalarında 1 nci dereceden deprem sahası içindedir. 

Bu nedenle bölgeye tekabül eden şiddet olarak I=9 MM alınmıştır. Şekil 5.3a da en çok 

tekerrür eden değer n=2.25-2.30 arasında bulunmuştur. Bu değere I=9 MM nin tekabül ettiği 

kabul edilmiş ve en çok tekerrür eden değerden küçük olan şiddet değerleri 9 dan çıkartılmış, 

büyük olanlar ise eklenmiştir. Böylece en düşük şiddet değerine TUR (25-26) da rastlanmış 

olup I=8.5 tur. 

 En yüksek şiddet artışı değerleri B-15 ve S-15  nolu mekanik sondaj noktaları üzerinde 

elde edilmiş olup I=9.35 olarak bulunmuştur. 

5.4. ZEMİN KOROZYON ETKİSİNİN ELEKTRİKİ-REZİTİVİTE 

ÇALIŞMALARIYLA SAPTANMASI 

 İzmir kent geçişi projesinde sanat yapılarının oturacağı sahalarda beton kazıkların 

kullanılması düşünülmektedir. Beton kazıklardan uzun sürede istifade edilmesi için 

toprakların çürütücü etkisinin mevcut veriler ışığında çeşitli derinlikler için saptanması 

gerekmektedir. 

 Tuzlu zeminlerin ve bunların yayılımlarının ortaya çıkartılması için tamamlanmış 

rezistivite çalışmalarından şu şekilde istifade edilmiştir: 

 Rezistivite değerlerine bağlı olarak toprakların korozyon (çürütücü) etkisi S.S.C.B. 

tarafından aşağıdaki şekilde verilmiştir. Toprak rezistivitesi 100 ohm.m üzerinde bulunmuş 

ise korozyon etkisi “az”, (20-100) ohm.m arasında ise bu tesir “orta”, (5-10) ohm.m arasında 

tesir “ortanın üstünde” ve eğer (5) ohm.m. değerinin altında ise korozyon tesiri “kuvvetli” 

olmaktadır. 

 Şekil 4.2 (a-x) de elektrik sondaj eğrileri görülmektedir. Logaritmik kağıdın en üst 

yatay klonlarında zeminin çeşitli derinliklerine ait rezistivite değerleri verilmiştir. 

 Sahil şeridi üzerindeki noktalarda, satıhtaki iri bloklu malzemelerin mevcudiyeti 

sebebiyle rezistiviteler yüksek elde edilmiş ve en büyük değer 250 ohm.m, en düşük değer ise 

(14) ohm.m olarak bulunmuştur. Bu üst seviyedeki malzemeler kullanılan beton veya demire 



“orta-az” arasında çürütücü etki gösterebilir. Ancak 1-2 metre derinliklerin hemen altında elde 

edilen rezistiviteler (1-7) ohm.m arasında değiştiği için çürütücü tesir “kuvvetli-ortanın 

üstünde” arasında değişmektedir. Korozyon etkisinin Turanlı kavşağından karşıyakaya doğru 

azaldığı dikkati çekmektedir. (12-46 ohm.m). 

 Özellikle tuzlu suyun etkisinin ilk 10 metredeki kum içerisinde “kuvvetli” olduğu 

dikketi çekmektedir. 
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