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ABSTRACT 

Within the scope of this paper, seismic assessment stages followed during the design and 
performance assessments of geo-structures will be presented. Some of these stages involve 
i) seismic hazard assessments, ii) pseudo-static stability evaluations and the determination 
of seismic coefficient k,  iii) allowable permanent deformations, which will be discussed 
herein, with the emphasis in similarities and differences in available national and 
international codes, regulations and guidelines. For earthfill and rockfill dams, there exists 
a consensus regarding the selection of a 50 % probability of exceedance in 100 years 
hazard level for operation basis earthquake levels. The dam subjected to this shaking level 
is expected to behave elastically or almost elastically. However, for risk class "high" and 
"very high" dams, international codes suggest a seismic assessment which adopts a 10,000 
year return period hazard level for safety evaluation earthquake, whereas national guideline 
only recommends a 2475 year return period level. This relatively unconservative selection 
is somewhat compensated later by the selection of a seismic coefficient k value in the 
range of 0.4-0.6 of PGA, surprisingly independent of the failure block geometry, level of  
shaking, expected permanent damage, dam height and stiffness, etc. For retaining 
structures, until recently, 475 year return periods establish the design practice. However 
after AASHTO (2006), 1000 year return periods are adopted as the basis for design. 
Recommendations are listed by the author to achieve unbiased combinations of these 
assessment parameter choices. As the concluding remark, consistent with international 
literature, 1.0-1.5 meters are judged to be acceptable permanent displacement levels, which 
are expected to not jeopardize the stability of the dam, as a general and crude guideline. 
Permanent displacements exceeding 3.0 meters can be concluded as large displacements 
which may trigger serious slope stability problems. It should be noted that at these large 
displacement levels, numerical assessment results in the form of permanent displacements 
may be unconservatively biased due to limitations in boundary conditions and constitutive 
models. The 1.5 to 3 meter range is defined as the gray zone, for which additional more 
sensitive analyses are required. Similarly, for conventional gravity and semi-gravity type 
retaining systems, 5-10 cm permanent displacement are judged to be acceptable. These 
recommendations are consistent with current state of knowledge, however use of them as a 
unique decision making criterion without considering the characteristics of the geo-
structures, the site and safety evaluation earthquake scenario, is not recommended.  
 
Keywords: Geo-structures, earthfill and rockfill dams, retaining structures, seismic hazard 
assessment, deterministic analysis, seismic coefficient,                       
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ÖZET 
 
Bildiri kapsamında geo-yapıların dinamik tasarımına ve performans analizlerine esas teşkil 
eden değerlendirme aşamaları özetlenmiş olup, bu aşamalardan i) sismik tehlike 
değerlendirmesi, ii) yarı-statik duraylılık analizleri ve bu analizlere esas sismik k 
katsayısının seçimi, iii) izin verilebilir kalıcı deplasman kriterleri konularında mevcut 
ulusal ve uluslararası şartnameler irdelenmiş, uyumlu ve uyumsuz yanlara dikkat 
çekilmiştir. Toprak ve kaya dolgu barajlar için sismik tehlike değerlendirmeleri 
kapsamında işletmeye esas deprem seviyesinin belirlenmesinde 100 yılda % 50 aşılma 
olasılığına karşılık gelen deprem seviyesinin kullanımı ulusal ve uluslararası rehber ve 
şartnamelerde genel kabul görmüştür. Bu seviyedeki sismik sarsıntıya maruz kalan barajın 
elastik davranması beklenir. Ancak "riskli" ve "yüksek riskli" barajların uluslararası 
şartnamelerde emniyete esas deprem seviyesi için 10,000 yıllık tekerrür süreli depremlerle 
analizi beklenirken, ulusal rehberde bu seviye 2,475 yıl olarak tariflenmektedir. Sismik 
tehlike seviyesi açısından görece güvensiz tarafta kalan bu tercih, eşdeğer sismik 
katsayısının izin verilebilir kalıcı deplasman kriterlerine bakılmaksızın, yine ulusal 
rehberde tariflendiği üzere, maksimum yer ivmesinin 0.4-0.6'sı aralığında seçilmesi ile bu 
sefer de güvenli tarafta bir seçimle eşleştirilmektedir. İki yanlışın bir doğruya ulaşabildiği 
bu mevcut durumun, iki doğru olarak yeniden düzenlenmesine yönelik olarak öneriler 
sıralanmaktadır. Dayanma yapıları içinse durum daha az karmaşıktır. AASHTO (2006) 
öncesine kadar 475 yıllık tekerrür süreleri esas alınarak tasarlanan yapılar, 1000 yıllık 
tekerrür süreli depremle sınanmaya başlamıştır. Ulusal pratikte ise hala 475 yıllık 
senaryolar esas alınmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde dolgular ve dolgu  barajlar için 
baraj yüksekliği, zonlama ve filitre kalınlıkları, malzemelerin mukavemet ve rijitlik 
davranışları ile ilintili olmakla birlikte, deprem sonrası kalıcı deplasmanların 1-1.5 
metrenin (3-5 feet) altında olduğu koşullarda baraj gövdesinin kabaca sismik duraylılığının 
tehdit altında olmasının beklenmediği, bu değerin 3 metreyi (yaklaşık 10 feet) aşmasının 
kabul edilemez performans seviyelerine işaret ettiği ve bu mertebeleri aşan durumlarda 
hesaplanan deplasman değerlerinin analiz yöntemleri ve bünye modellerindeki sınırlamalar 
sebebi ile pek de güvenilir olmayabileceği belirtilmektedir. 1.5-3.0 metre arası kalıcı 
deplasmanların gri bölgeyi oluşturduğu ve hassas analizlerle yeni  değerlendirmelere 
ihtiyaç duyulabileceği hatırlatılmaktadır. Dayanma yapılarında ise izin verilebilir kalıcı 
deplasman kriterleri 5-10 cm mertebelerindedir.Önerilen bu değerlerin uluslararası 
uygulamalar ve literatür ile uyumlu olmalarına rağmen, izin verilebilir kalıcı deplasman 
kriterlerinin geo-yapıların özellikleri ve sarsıntı seviyesine bağlı olarak değişkenlik 
gösterebileceği, dolayısı ile bu önerilerin tek başına karar aşamasına esas değerlendirme 
kriteri olarak kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır.   
 
Anahtar Kelimeler: Geo-yapılar, dolgu barajlar, dayanma yapıları, sismik tehlike 
değerlendirmesi, deterministik analiz, eşdeğer sismik katsayı. 
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1. GİRİŞ 
 

Doğal veya mühendislik şevleri, toprak-kaya dolgular, dolgu barajlar ve dayanma yapıları 
gibi geo-yapıların dinamik davranışının belirlenmesinde izlenen hesap analiz aşamaları 
dört başlık altında toplanabilir. İlk aşama, geo-yapıların mühendislik değerlendirmelerine 
esas teşkil edecek sismik tehlike seviyelerinin belirlenmesidir. İkinci aşama, bu sismik 
tehlike seviyeleri  altında yapıların dinamik tepki davranışının hesaplanmasını konu 
etmekte olup, sayısal analizlerle belirlenecek tepki karakteristiklerinin (gerilme, birim 
deformasyon, deplasman vb.) incelenerek izin verilebilir performans seviyeleriyle uyumlu 
olup olmadığı ise üçüncü değerlendirme aşamasını teşkil eder. Son aşamada istenen 
arzulanan performans seviyesine ulaşılamamış ise,  mevcut yapılar için iyileştirme, tasarım 
aşamasındaki yapılar içinse proje revizyon önlemleri tartışılır. Sunulan bu analiz ve 
değerlendirme aşamaları Çizelge 1'de özetlenmiştir.  
 
 

Çizelge 1. Geo-yapıların Sismik Performans Değerlendirmesine Esas Mühendislik 
Değerlendirme Aşamaları 

 
1. Sismik Tehlike Seviyelerinin Belirlenmesi 

 
2. Yarı-statik Duraylılık ve Dinamik Tepki Analizleri 

 
3. Deplasman ve Deformasyonların Yapıların Duraylılığına ve Davranışına Etkilerinin 

Değerlendirilmesi: İzin Verilebilir Deplasman Kriterleri 
 

4. Gerek Görülürse İyileştirme/Hasar Azaltıcı Önlem ve Revizyonların Geliştirilmesi 
 
 

Bu çalışma kapsamında, Çizelge 1'de özetlenen mühendislik değerlendirme aşamalarından 
birincisi olan sismik tehlike seviyelerinin  belirlenmesine yönelik mevcut ulusal ve 
uluslararası kriterler özetlenecek, bunlar arasındaki uyum ve farklılıklar tartışılacaktır. 2. 
değerlendirme aşaması kapsamında, tarihsel gelişim sürecinde geo-yapıların sismik yükler 
altında tasarımında ilk duraylılık değerlendirme aşaması olan yarı-statik (pseudo-statik) 
analizlere değinilecek, bu analizlerin temel girdi parametresi olan "k" sismik katsayısı 
üzerinde durulacaktır. Konunun giriftliği sebebi ile dinamik tepki analizleri ile ilgili 
değerlendirmeler bir başka çalışmanın konusu olmak üzere ertelenecektir. 3. değerlendirme 
aşaması kapsamında yine ulusal ve uluslararası literatürde mevcut izin verilebilir 
deformasyon kriterlerinden bir derleme yapılarak kriterlerin birbirleri ile uyumu ve 
uyumsuzluklarına ve eksikliklerine değinilecektir. Dinamik tepki analizlerinin bildiri 
kapsamı dışında bırakılması ile aynı gerekçeye dayanarak, 4. değerlendirme aşamasını 
teşkil eden iyileştirme, güçlendirme ve tasarım revizyonları da bir başka çalışma 
kapsamına bırakılacaktır.  

Metnin devamında geo-yapıların sismik tasarım yöntemlerinin tekamülünde izlenen 
tarihsel sıçramaların kısa bir özetine müteakip, sıralanan bu aşamalar ve kapsamla uyumlu 
olarak değerlendirmeler sunulacaktır.  
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2. GEO-YAPILARIN SİSMİK TASARIMINA VEYA PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMELERİNE ESAS ANALİZ YÖNTEMLERİNDE 
GÖZLENEN TARİHSEL GELİŞİM 
 
Geo-yapılar arasında barajlar, özellikle de beton barajlar 1930'lardan beri deprem yükleri 
de gözetilerek tasarlanmaya devam edilmektedir. Hatta diğer mühendislik yapılarıyla 
kıyaslandığında, barajların sismik yükleme kriterleri gözetilerek tasarlanan ilk yapılar 
olduğu söylenebilir.  Toprak dolgu bir barajın ilk dinamik analizi Mononobe ve diğerleri 
tarafından 1936 yılında gerçekleştirilmiştir. Baraj gövdesi rijit temel üzerine oturan sonsuz 
uzunluktaki simetrik üçgen kesitten oluşmuş ve gövde için bünye modeli olarak doğrusal 
elastik davranış modeli seçilmiştir (Mononobe vd., 1936; Seed ve Martin, 1966). Ancak bu 
öncü rolün getirdiği olumsuz bir sonuç ise mevcut barajların büyük bir çoğunluğunun 
bugün kullanımı terkedilmiş eski ve eksik analiz yöntemleri ile tasarlanmış olduğu 
gerçeğidir. Bugün baraj gövde mühendislik analizlerinin ön değerlendirmesi aşamasında 
yaygın olarak kullanılmaya devam eden yarı-statik analiz yöntemleri, birçok mevcut 
barajın sismik tasarımında tek analiz yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu analiz yönteminde 
baraj gövdesine etkiyen sismik kuvvetler kritik bloğun ağırlığı ve sismik "k" katsayısının 
çarpımı ile belirlenmiştir. O dönemde kullanılan tipik sismik katsayı değerleri 0.10-0.15 
aralığında değişmektedir. Bu analizler sırasında güvenlik katsayısı 1.0 değerinin altına 
düştüğünde, pek de doğru olmayan bir şekilde baraj "yenilmeye yakın" olarak 
sınıflandırılmaktadır. Ambrasey (1960) sismik katsayının seçiminin sismik tepki 
analizlerine dayandırılmasını önererek tasarımcıları sabit bir sismik katsayı kullanılmasının 
mahsurlarına karşı uyarmıştır. Yarı-statik analizler gerek gövde kütlesinin eylemsizliğinin,  
gerekse de hidro-dinamik su yüklerini duraylılığa etkisini gözönüne alsa da barajı teşkil 
eden gövde kütlesinin, temel formasyonun, rezervuarın ve depremin birleşik etkileşimini 
analize ve dolayısı ile sonuçlarına yansıtmakta eksik kalmıştır.  

Beton barajlar için tariflenen bu tarihsel ilerleme süreciyle uyumlu olarak dolgu barajlar 
için de sismik tasarım kriterleri ilerlemiş, özellikle 1960 depremleri ve 1976 San Fernando 
Kaliforniya depremi sonrası zemin ve kaya dolgu malzemelerinin dinamik mukavemet ve 
rijitlik davranışı alanlarına ek olarak zemin sıvılaşması alanlarında da bilgi sıçramaları 
gerçekleşmiştir. 1960'lar öncesinde barajların tasarımı genellikle ampirik yöntemlere ve 
çoğunlukla da tecrübeyi esas alan mühendislik bonsansına dayandırılmakta olup, sismik 
yükler altında iyi performans gösterdiği düşünülen çok sayıdaki mevcut barajın varlığı da 
baraj mühendislerinin tasarım cesaretini artırmıştır. O dönemlerde baraj mühendisleri 
arasında tamamiyle güvenli barajların tasarlanabileceğine olan inanç ve mevcut baraj 
akslarının "sorunsuz" sahalarda yer aldığı düşüncesi barajların olası yenilme durumunun 
sonuçlarının neler olabileceği hususunun değerlendirilmesi üzerine düşünmeyi ötelemiştir. 
Oysa ki zamanın  iyi performans gösterdiği düşünülen mevcut barajlarının bir çoğu, 
yüksek sarsıntılar üreten ciddi depremlerle test edilmemiştir (Sherard 1967, Wieland ve 
Brenner 2008). Daha da kötüsü sınırlı sayıda da olsa görece yüksek sarsıntılara maruz 
kalan barajlarda aletsel gözlem sistemlerinin eksikliği ile sismik baraj tepkisinin  nitel 
belirlenmesi pek de mümkün olmamıştır.  

1976 yılında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki San Fernando depremi sonrası Aşağı Van 
Norman, U.S.A Barajında gözlemlenen zemin sıvılaşması sebepli memba şev yenilmesi, 
dikkatleri hızla barajların sismik yükler altındaki deformasyon davranışına ve zemin 
sıvılaşmasına çekmiştir. Şekil 1'de gösterildiği üzere 1912 yılında yapımına başlanan ve 44 
m yükseklikteki homojen toprak dolgu barajın memba şevinin sıvılaşma sebepli 
mukavemet kaybı sonrası yenilmesine müteakip 10 metre olarak bırakılan serbest 
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yükseklik 1.5 metrelere kadar düşmüştür. Barajın ayakta kalmasındaki temel unsur, 
deprem öncesi barajın sismik yükler altında güvenli kalamayacağının belirlenmesi sonrası 
normal su kotu seviyesinin  düşürülmesi kararının alınarak hava payının 10 metreyi aşan 
mertebelere yükseltilmesidir. Bu karar biraz da şansın yardımı ile barajın toptan göçmesini 
engellemiş olsa da barajın mansabında yaşayan 80,000'i aşkın yerleşimcinin tahliyesine 
engel olamamıştır. Literatürde kabul edilmeyecek performans örnekleri kadar iyi 
performans örnekleri de mevcuttur. Bu bağlamda 7.5 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 
Kocaeli depremi ile sarsılan, ve faya en yakın mesafesi yaklaşık 20 km mertebelerinde olan 
109 metre yüksekliğinde kayadolgu Yuvacık (Kirazdere) Barajında krete paralel kılcal 
çatlaklar gözlense de gerek memba gerekse de mansap şevlerinde ciddi bir deformasyon 
olmadığı rapor edilmiştir  (Olgun vd.,2000).  

 

 

Şekil 1. Aşağı San Fernando Barajı Memba Görünüşü.  Kaynak: USGS Arşivi, 
http://earthquake.usgs.gov/learn/publications/la-damstory/ 

 

Benzer bir gelişme dayanma yapılarının tasarımında da gözlenmiştir. Gerek ulusal gerekse 
de uluslararası bir çok şartname eşdeğer yarı-statik toprak itkisinin belirlenmesinde 
1920'lerde geliştirilmiş Mononobe-Okabe (M-O) denklemlerinden yararlanmaktadır. Bu 
denklemler Seed ve Whitman (1970) tarafından da kullanımı standart olarak önerilen 
yöntemler olarak literatürdeki yerini almıştır. Bugün de gerek Ulusal Deprem ve Karayolu 
Şartnamelerinde gerekse de Uluslararası AASHTO Şartnamelerinde yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Ancak yöntemin i) kayma mukavemeti sıfırdan farklı kohezyon ve içsel 
sürtünme parametreleri ile modellenen killi veya homojen olmayan geri dolgularda nasıl 
uygulanacağı, ii) duvar arkası dolgu eğiminin uzunca bir mesafede devam ettiği 
durumlarda gerçeğinden çok yüksek hesaplanan sismik aktif toprak basınç katsayılarının 
nasıl düzeltileceği, iii) sismik deprem katsayısının yüksek değerleri için M-O 
denklemlerinin sonsuza yakınsayan toprak basınçları hesaplaması, türünden sorunlar 
açısından yetersiz kaldığı da aşikardır (Anderson vd., 2008).    
 
Kısaca özetlenmeye çalışılan 1960'lar öncesi tasarım pratikleri bugün, deprem 
mühendisliği, sayısal modelleme ve malzeme bünye modelleri alanlarındaki ilerlemelerle 
birlikte, sadece mühendislik bonsansına ve tecrübeye dayanan değerlendirmelerden, yarı-
statik analizlere oradan da  bugünün  zaman uzayında doğrusal olmayan efektif gerilme 
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temelli bir çok zemin-kaya bünye modeli kullanılarak çoklu deprem seviyeleri eşliğindeki 
iki veya üç boyutlu dinamik tepki analizlerine dönüşmüştür. Bu analizlere esas teşkil eden 
sismik tehlike (deprem) seviyelerinin belirlenmesi de uzun bir değişim sonrası bugünkü 
yarı olgun haline ulaşmış olup, bir sonraki bölümde bu gelişim kısaca özetlenecektir.   
 
 
3. SİSMİK TEHLİKE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ 
 
Sismik tehlike analizi kavramı, temellerinin atılışından beri uzun bir süre geçmesine 
rağmen evrimine hızla devam eden bir araştırma ve uygulama konusu olarak ilgi 
çekmektedir. Ana kavramlarında herhangi bir belirgin değişikliğe gidilmesine ihtiyaç 
duyulmasa da, günümüzde performans bazlı tasarımla tümleştirilmesi ve belirsizlik 
mertebelerinin kaynaklarıyla birlikte doğru nicelleştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar 
sürmektedir. Araştırma eksenindeki itici gücü ise, yaygınlaşan ve ülkemizde de artık kritik 
projeler için neredeyse standart çalışmalardan biri haline gelen uygulamalar sağlamaktadır. 
Ancak, yaygın kullanımına rağmen olasılıksal ve deterministik sismik tehlike analizi 
kavramının doğru algılanmasındaki sorunlar devam etmekte; mevcut kavramların daha 
doğru açıklanmasını hedefleyen metinler ise zaten sorunlu bir alanda yeni kargaşaların 
yaratıldığı algısıyla ağır olarak nitelendirilebilecek eleştiriler almaktadır. Çetin vd. (2012), 
yöntemlerin felsefesiyle ilgili giriş seviyesinde küçük ipuçları vermekte, kabul görmüş 
analiz akışını kısaca tanımlamakta ve özellikle kritik yapılar için, tasarımcı ve onay 
mercilerinin eşgüdüm içinde çalışmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.               

Olasılıksal sismik tehlike analizinin en büyük adımlarını teşkil eden ana yapı taşlarının 
ortaya çıkışı yaklaşık 45 yıl öncesine dayanmaktadır. Çetin vd. (2012)'de de özetlendiği 
üzere, 1960’lı yılların başlarında Stanford Üniversitesi’nden Dr. Allin Cornell ve 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico’dan (UNAM) Dr. Luis Esteva önderliğindeki 
çalışma grubunun kabaca 10 yıllık bir sürede olgunlaştırdığı iskelet üzerine oturan konu, 
günümüzde aynı eksen üzerindeki gelişimini sürdürmektedir. Yapıların göze alınan risk 
derecelerine uygun olarak, tasarım ömürleri boyunca maruz kalacakları tesirlerin daha 
optimal olarak hesaplanmasının çözümünü arayan bu iki araştırmacının yolları, yöntemin 
ana çerçevesinin oluşturulması sırasında sıkça kesişmiştir. Deterministik olarak 
terimlendirilen senaryoların ötesinde bir felsefeye dayanan bu yeni sismik talep belirleme 
aracı; temel olasılık uygulamalarının, deprem tekrar sıklığı, beklenen yer hareketlerinin 
genliği gibi kavramlarla bütünleştirilmesiyle tasarım sahnesindeki yerini yavaş yavaş 
almaya başlamıştır. 1966 sonbaharında Dr. Cornell’den İstanbul’daki Alibey Barajı’nın 
tasarımında kullanılması gereken uygun yer hareketi mertebelerinin belirlenmesi hakkında 
danışmanlık talep edilmesi de olasılıksal sismik tehlike analizinin ilk uygulama 
örneklerinden birini teşkil etmesi bakımından ilginç bir anektot oluşturmaktadır. Konunun 
ortaya çıkışındaki aktörler ve kavramların, formülasyonların evrimi McGuire (2008) 
tarafından özetlenmiştir. Söz konusu metinde vurgulanan en çarpıcı noktalardan biri de 
olasılıksal sismik tehlike analizindeki temel kavramlara ilişkin çeşitli platformlarda 
yaşanmakta olan kilit kargaşa ve anlaşmazlıkları rahatlıkla açıklığa kavuşturacak 
tanımlamaların konunun filizlendiği tarihlerde yapılmış olduğudur. Yapılara etkiyen yer 
hareketi mertebelerini tahmin etmek için kullanılan tehlike analizi yöntemlerini kabaca 
deterministik ve olasılıksal yöntemler olarak ayırmak mümkündür. Bu bölüm, 40 yılı aşkın 
bir süredir kullanımda olan her iki yöntemin temel içerikleri hakkında kaba bir hatırlatma 
amacı gütmektedir.  
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3.1. Deterministik Yaklaşım 
 
Deterministik yaklaşımda, her aktif deprem kaynağı için, deprem büyüklüğü ve saha-
kaynak mesafesine göre oluşturulmuş bağımsız deprem senaryosundan elde edilen medyan 
yer hareketi, ya da Çizelge 2'de özetlendiği üzere yüksek ve en yüksek risk sınıfına giren 
barajlar için % 84 (medyan+1 standart sapma) güven seviyesine karşılık gelen seviyeler 
hesaplanabilir. Çalışılan tüm kaynak ve senaryolar arasında en büyük değeri üreten 
senaryo, tasarım yer hareketi seviyesi olarak seçilir. Bu yaklaşım, deprem büyüklüğü, 
kaynak-saha mesafesi ve medyan tahmin üzerine eklenecek standart sapma sayısı, 
hesaplamalarda tek olası değerler kombinasyonu olarak ele alındığı için deterministik 
olarak adlandırılmıştır. Kritik yapılarla ilgilenenler için ise akla gelen soru deterministik 
senaryoda seçilen kriterlerle elde edilenden daha yüksek bir tehlikenin (sarsıntının) 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir.  

Çizelge 2. Barajın Risk Sınıfına Göre Önerilen Deterministik ve Olasılıksal Tehlike 
Seviyeleri (Emniyete Esas Deprem, EED için) 

Risk Sınıfı Deterministik Yüzdeler Olasılıksal EED için 
Tekerrür Süreleri, Tr 

I Düşük Risk %50 224 yıl 

II Orta Dereceli Risk %50 475 yıl 

III Yüksek Risk %84 975 yıl 

IV En Yüksek Risk  %84 2475 yıl 

 

Fay kırılma geometrisinden elde edilen medyan moment büyüklüğünün yeterliliği, veya 
yer hareketlerinin medyan değere 1 standart sapma değeri eklenmiş halde ortaya koyduğu 
tehlike seviyesi hakkında kendini güvende hissetmeyen yatırım sahibi ya da tasarımcı; “en 
kötü durum senaryosu” arayışına girer. 

Literatürde kabul gören “en kötü durum senaryosu” da yine deterministik yaklaşımla 
paralel bir çizgide seyreder. Burada, beklenen karakteristik deprem büyüklüğünün 2 
standart sapma üzerine çıkılarak maksimum deprem büyüklüğü belirlenir, bu değerlerin 
girdi olarak tanıtıldığı yer hareketi tahmin denkleminden elde edilen medyan yer hareket 
seviyelerinin ise yine “en az” 2 standart sapma üzerine çıkılır. 
 
3.1.1. En Kötü Durum Yeterince Tutucu Mu ?   
 
Yer bilimlerinin ışık tuttuğu tasarım sürecinde, yapı maliyeti ve proje uygulanabilirliği 
kriterlerinin devreye girdiği noktada mühendisin karar verme süreci başlamaktadır. 
Türkiye gibi yüksek sismik tehlike seviyelerine maruz kalan bir coğrafyada yer alan 
ülkelerde hesaplanan "en kötü durum senaryoları" 1-1.5 g mertebelerini aşabilecek yer 
ivme değerlerine işaret edebilmekte, bu durumda cevaplanması gereken soru ise baraj gibi 
kritik bir yapı için hesaplanan bu değerlerin tasarımda kullanılıp kullanılmayacağı 
olmaktadır. Sözgelimi, mansapta yerleşim birimlerinin olduğu yüksek bir kaya dolgu baraj 
için güvenli tarafta kalmak istenilen, ve hasara karşın toleransın "sıfır" olduğu ifade edilen 
bir sahada en kötü durum senaryosuyla elde edilen yer hareketi mertebelerinin gerçekten 
en kötü durumu yansıttığına güvenmek mümkün müdür? Yer hareketi tahmin ilişkisinde 
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kullanılması kararlaştırılan medyan yer hareketi seviyesinin 2 standart sapma üzerindeki 
değerin aşılmayacağının güvencesi yoktur. Aksine, dünya üzerinde genişleyen kuvvetli yer 
hareketi veritabanları, kaydedilmiş hareketlerin medyan tahminlerin 3-4 standart sapma 
üzerine çıkabildiğini göstermiştir. Bu durumda tasarım kriterlerini hangi üst uca kadar 
sürüklemenin mantıklı olacağı tartışılır hale gelmekte, deprem anında "hasara toleransı 
olmadığını" beyan eden işveren bu gerçekçi olmayan beklentiden ödün vermeden fizibilite 
kavramını dile getirmektedir. Bu durum "ne yardan geçerim ne serden" deyişini 
hatırlatmakta olup her iki beklentinin de karşılanması pek de mümkün değildir. Mevcut 
durumda tartışılması fayda getirecek bir kavram da tehlike standartlarının yapıya gelecek 
etki terimlerinden arındırılıp, yapıda beklenen hasar cinsinden nicelendirilmeye 
başlanmasıdır. Genel görüşün aksine, deterministik ve en kötü durum senaryoları 
kendilerine has ve deterministik düşünce tarzıyla rasyonel sanılan çözümlemelerinin son 
derece spekülatif hale gelebildiği belirsizlikler içermektedirler. Bu noktada, olasılıksal 
sismik tehlike analizine kısa bir bakış atmakta fayda görülmektedir. 
 
3.2. Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Akışı 
 
En kötü durum senaryolarının çok nadir gerçekleştiğini bilmekle birlikte “ne kadar” nadir 
olduklarının cevabı bir anlamda olasılıksal tehlike analizinde yatmaktadır. Tehlike terimi, 
ifade edilen bir eşik ya da daha büyük yer hareketi mertebesinin hangi sıklıkta 
gerçekleştiğini belirlemek için kullanılır. Bahsedilen sistemde, tüm parametreler 
istatistiksel olarak beklenen değerlerinin dışında, sahip oldukları belirsizliği veya saçılımı 
da içerecek şekilde modellenebilirler. Sismik kaynaklar (faylar) herhangi bir geometriyle 
karakterize edilebilir ve bu karakterizasyona dair arzu edilen her parametre rastlantısal 
değişkene çevrilebilir. Senaryo deprem büyüklüklerinin sunduğu tek seçeneğin aksine 
sismik kaynaklar, aktivite oranları; deprem büyüklüklerinin olasılık yoğunluk 
fonksiyonlarıyla ifade edilirler. Yer hareketi tahmin ilişkilerine ait standart hata (sapma) 
terimleriyse tümleşik olarak ele alınır. Olasılıksal sismik tehlike analizi, tüm kaynaklardan 
gelebilecek, tüm yer hareketlerinin tanımlanan yer hareketi mertebesine eşit ya da ondan 
daha büyük bir etki yaratmasının birleşik olasılığı olarak özetlenmektedir. Oranların 
toplamının yer hareketi parametresine (maksimum ivme, spektral ivme, hız, deplasman, 
vb.) karşılık çizdirilmesiyle de tehlike eğrisi elde edilir. 

Şekil 2’de olasılıksal sismik tehlike akışının birçok kaynakta rastlanabilecek akış 
diyagramı sunulmuştur. Eşitlik 1’de ise yukarıda yapılan tanıma ait matematiksel ifade 
çizgisel bir kaynak için sunulmuştur. Burada tanımlı Mmin  minimum eşiğinin üstündeki bir 
deprem senaryosunun gerçekleşmesi üzerine yine belirtilen “a” yer hareketi değerinin 
aşılma olasılığı; deprem büyüklüğü m, beraberinde oluşacak kırık boyutları RL ve kırığın 
tanımlı çizgisel kaynak üzerindeki lokasyonu olan x'in fonksiyonu olan saha-kaynak 
uzaklığı r'nin birleşik fonksiyonu olarak ifade edilmiştir.  
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Şekil 2. Olasılıksal sismik tehlike akış şeması (Kramer, 1996’dan değiştirilerek 

kullanılmıştır.) 
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Gerek deterministik gerekse de olasılıksal yöntemlerle hesaplanmış olsun, hesaplanan 
farklı sismik tehlike seviyeleri altında barajdan beklenen tepki (performans) da farklılık 
göstermektedir. Bu farklılıklara işaret edebilmek adına ulusal ve uluslararası şartnamelerde 
sıklıkla atıfta bulunulan sismik tehlike senaryoları ve bu senaryolar kapsamında barajın 
sağlaması beklenilen performans seviyeleri bir sonraki bölümde özetlenecektir. 

4. GEO-YAPILAR İÇİN TASARIM KRİTERLERİ 
 
Bu bölümde sırası ile toprak-kaya dolgu barajlar ile dayanma yapılarının tasarımında 
kullanılan sismik talep paremetreleri tartışılacaktır. Barajların sismik tasarımında 
kullanılacak olan güvenlik kriterleri değerlendirildiğinde  karar verici mercileri kısmen 
rahatlatacak tanımların ortaya koyulduğunu görmek mümkündür. Bu tanımlara kısaca 
değinilecektir. 

İşletmeye esas deprem (İ.E.D. veya İngilizce kısaltması ile O.B.E) barajın işletme ömrü 
içinde maruz kalması muhtemel kuvvetli yer hareketi seviyesini tanımlamaktadır. 
Genellikle barajların işletme sürelerinin 100 yıl olarak öngörüldüğü hatırlandığında, İ.E.D. 
değerlendirmesi kapsamında genel görüşbirliği 100 yılda % 50 tehlike seviyesine karşılık 
gelen ve 144 yıllık tekerrür süreli kuvvetli yer hareketi mertebesinin yeterli olacağı 
yönündedir (örneğin: ICOLD Bulletin 72, Revision 2010;  FEMA 2005; D.S.İ. Rehber No: 
1, 2012). İ.E.D. (veya O.B.E.) seviyesine maruz kalan baraj yapısından beklenen 
performans seviyesi yapının ya hiç hasar görmemesi ya da hasarın, yapının işletme 
faaliyetlerini kesintiye uğratmayacak kadar düşük mertebelerde kalması şeklinde 
tanımlanır. Olası düşük seviyeli hasarın ekonomik şekilde ve süratle onarılması da 
beklentiler arasındadır. Minimum kriterlerle uyumlu olmak kaydı ile İ.E.D. seviyesinin 
belirlenmesi barajın güvenliğine esas bir değerlendirmeden ziyade işletmeye esas 
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ekonomik bir kriter olduğundan düzenleyici ve onaylayıcı kamu kurumlarından çok 
yatırımcıların tercihleri ile şekillenebilir (Wieland, 2005). 

Yapının tasarımına veya emniyetine esas tehlike seviyelerinin belirlenmesinde ise daha 
spekülatif bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda literatürde maksimum tasarım 
depremi (M.T.D. veya M.D.E.), ve son dönemde ortaya çıkan çoklu tehlike seviyeleri ile 
uyumlu tasarım sonrası bu terminolojinin yerini alan emniyete esas deprem (E.E.D. veya 
S.E.E.) tanımlarına rastlanmaktadır. Emniyete esas deprem seviyesinin belirlenmesinde 
ise, üzerinde görece görüşbirliği oluşmuş İ.E.D. tanımına nisbeten daha karmaşık bir tablo 
ortaya çıkmakta olup 475 yıllık (50 yılda %10) tasarım deprem seviyesinden 10,000 yıllık 
(100 yılda %1) seviyesine kadar geniş bir yelpazede olasılıksal değerlendirme seviyelerinin 
kullanılması önerilmektedir. Bu farklılaşmaya ek olarak deterministik ve olasılıksal analiz 
sonuçlarının örtüşmemesi durumunda hangi sonucun esas alınacağı hususunda da çelişkiler 
mevcuttur. Bazı kaynaklarda deterministik ve olasılıksal tehlike analiz sonuçlarından daha 
düşüğünün (DSİ Rehber No:1, 2012) diğerlerinde ise daha yükseğinin (ICOLD Bulletin 
72, 2010) seçilmesinin önerildiğine rastlanmaktadır. Çizelge 3'te, Çizelge 2'de sunulmuş 
olan ulusal kriterlerden farklılık gösteren literatürden derlenmiş uluslararası tanım ve 
kriterler sunulmaktadır.  

Çizelge 3. Emniyete Esas Deprem (EED) Seviyesinin Belirlenmesinde Uluslararası Tanım 
ve Kriterler (Mejia 2005'ten adapte edilmiştir.) 

 
NZSOLD 

(2000) 
ANCOLD 

(1998) 
CDSA 
(1995) 

USCOLD 
(1999) 

Tehlike 
Sınıflandırması Yüksek Yüksek Çok Yüksek Yüksek-Çok 

Yüksek 
Deprem 
Seviyesi     

 
EED (SEE) 

MCE veya 
10000 AEP 

olayından 1’i 

Risk 
değerlendirme 
yöntemlerine 
dayalı karar 

ver 

MCE veya 
1/10000 AEP 

olayı 

 
CMCE 

İED (OBE) 150’de 1 AEP 
olayı 

1/200 veya 
1/1000 AEP 

olayı 
Belirtilmemiş 100 yılda 

50% olasılık 

Yer Hareketi 
Tanımlaması     

 
EED (SEE) 

MCE veya 
10000 AEP 

olayından 1’i. 
MCE için 

belirtilmemiş. 

Risk 
değerlendirme 
yöntemlerine 
dayalı karar 

ver 

MCE veya 
1/10000 AEP 

hareketi. 
MCE için 

belirtilmemiş. 

CMCE veya 
1/3000’den 
1/10000’e 

AEP 
hareketi. 

CMCE için 
belirtilmemiş 

İED (OBE) 150’de 1 AEP 
hareketi 

1/200’den 
1/1000’e AEP 

hareketleri 
Belirtilmemiş 100 yılda 

50% olasılık 

Temel Fay 
Atımı     
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EED (SEE) Açıkça 
belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

İED (OBE) Açıkça 
belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

 

 

Çizelge 4’te ise ulusal ve uluslararası alanda genel kabul görmüş risk puanlama sistemi 
verilmiştir. 

Çizelge 4. Barajların Risk Puanlaması (ICOLD, 1989 esas alınmıştır.) 

Havza Kodu Bölge 
Kodu İl Kodu Baraj 

Adı Sıra No Aşaması Risk 
Sınıfı 

Baraj/Gölet Risk Potansiyeli Sınıflandırma Tablosu 

 
Barajın/Gölet 

Risk Faktörü 
Çok 

Yüksek Yüksek Orta Düşük Puanlama 

 
Rezervuar Kapasitesi 

(hm3) 

 
>120 
(6) 

 
120-1 

(4) 

 
1-0.1 
(2) 

 
<0.1 
(0) 

 

 
Yükseklik (m) 

 
>45 
(6) 

 
45-30 

(4) 

 
30-15 

(2) 

 
<15 
(0) 

 

İnsan Sayısı Olarak 
Boşaltma Gereksinimi 

(*) 

 
>1000 
(12) 

 
1000-
100 
(8) 

 
100-1 

(4) 

 
Yok 
(0) 

 

 
Potansiyel Mansap 

Zararı (*) 

 
Yüksek 

(12) 

 
Orta 
(8) 

 
Düşük 

(4) 

 
Yok 
(0) 

 

Toplam Risk Puanı  

(*) Baraj yıkılma analizleri neticesinde elde edilecek sonuçlara göre yorumlanmalıdır. 

TOPLAM RİSK PUANI HESAPLAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: Kapasite 
Risk Faktörü + Yükseklik Risk Faktörü + Mansaptaki İnsan Sayısı Risk Faktörü + 

Potansiyel Mansap Zararı Risk Faktörü 
 

Tüm bu farklılaşmaya ve karmaşaya rağmen, çok açıktır ki, günümüzde getirilen yeni 
tanımlamalarla baraj türleri, yükseklikleri, hasar halinde ortaya çıkacak etki boyutlarına 
göre sınıflandırma çabaları, üstlenilecek riskin mertebesinde karar verme konusunda bir 
nebze daha yardımcı olmaktadır. Ancak özellikle emniyete esas tehlike seviyelerinin 
belirlenmesinde ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında ciddi farklılıklar ve 
uzlaşmazlıklar olduğu görülmektedir.Özellikle yüksek ve en yüksek riskli grup 
kapsamındaki barajlar için olasılıksal çalışmalarla belirlenen E.E.D. seviyesinin 2475 yıllık 
tekerrür süresine karşılık gelen deprem senaryosu ile tanımlanması 10,000 yıllık tekerrür 
sürelerini öneren ICOLD Bulletin 72, 2010 revizyonu ile uyumsuzluk sergilemektedir. 
Sismik tehlike seviyelerinin son derece yüksek olduğu ülkemizde daha düşük tekerrür 
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sürelerine karşılık gelen seviyelerde E.E.D belirlemek, bazen 10,000 yıllık tekerrür süreleri 
ile uyumlu 1.5-2.0 g mertebelerinde hesaplanan maksimum yer ivmesi değerlerini daha 
makul seviyelere çekerek, proje fizibilitelerini olumlu destekleyebilmektedir. Ancak 
tanımlanan bu görece daha düşük tekerrür seviyelerinin ne kadar güvenli olduğu 
tartışılmalıdır. Bu aşamada bir adım daha ilerlemek adına belirtilmesi gereken bir nokta, 
işin sahibiyle yer bilimci, deprem mühendisi arasında ortak bir dil kurulmasının 
gerekliliğidir. Bu ilişkide, üstlenilecek riski işin sahibi veya denetleyici kurum açık olarak 
ortaya koymalı; tehlike belirleyicinin zihninde hangi güvenlik kriterlerinin kabul edilebilir 
olacağının kararı yatmamalıdır. Günümüz bilgi birikimi, artık kararları yapıya gelecek 
etkiler (kuvvetler) üzerinden vermek yerine,  yapının göstereceği davranış (tepki) 
ekseninde belirlemeye müsait duruma gelmiştir.  

 
Dayanma yapıları içinse tasarıma esas deprem tekerrür sürelerinin seçiminde barajlara 
kıyasla daha az karmaşık bir durum sözkonusudur. Uluslararası literatürde, 2006 yılına 
kadar 50 yılda % 10 aşılma olasılığına karşılık gelen 475 yıllık tekerrür süreleri tasarımda 
esas alınmıştır. AASHTO LRFD Bridge Design Sepecifications (2006) sonrası bu tekerrür 
süresi 1000 yıl mertebelerine çıkmıştır. Bu değişiklik sadece köprüler için değil ulaşım 
sistemlerinin ana parçaları olan karayolu şevleri , dolguları ve dayanma yapıları içinde 
geçerli kabul edilmiştir. Ulusal şartnamelerimizde ise karayolu dolguları, şevleri ve 
dayanma yapıları içinse hala 475 yıllık tekerrür sürelerine karşılık gelen deprem 
senaryoları esas alınmaktadır.    
 
4.1. Performans Bazlı Tasarıma Örnek 

  
Karar verme aşamalarında etki terimlerinden uzaklaşıp, yapı tepkisinden bahsedebilmek 
için mühendislikte her gün daha sık karşımıza çıkan performans bazlı tasarım kavramıyla 
tanışmak gitgide zorunluluk haline gelmektedir. Geoteknik mühendisliği alanındaki 
uygulamaları artmaya başlayan bu felsefede, olasılıksal sismik tehlike analizini yapı 
tepkisiyle tümleştirebilmek ve doğrudan hasar terimleri üzerinden karşılaştırma 
yapabilecek sonuçlara ulaşmak mümkündür (Kramer, 2008). Bu doğrultuda, tek senaryo 
depreminden ziyade, hipotetik bir olasılıksal sismik tehlike çalışmasıyla entegre edilmiş 
baraj temeli zeminlerine dair sıvılaşma ve hasar tahmini çalışmasının sonuçlarından birini 
Şekil 4’te incelemek mümkündür (Ünsal vd., 2009). Şekil 3’te yatay eksen barajdaki yatay 
deplasmanı, düşey eksen ise hizmet hayatı boyunca aşılma olasılığını göstermektedir. 
Örnek vermek gerekirse, 100 yıllık bir ekonomik ömür biçilen yapı için 25 cm. yanal 
deplasmanın tolere edilebilecek azami eşik değer olduğu kabulü ile, buna karşılık gelen 
aşılma olasılığının %25 olduğu görülür. Başka bir deyişle, 100 yılda %25 olasılıkla, baraj 
25 cm lik, veya daha fazla kalıcı yanal deplasman yapacak etkileri tecrübe edecektir. Bu 
örnek, yer ivmeleri ekseninin bir adım ötesine geçerek tasarımcı ve karar verici arasında 
daha sağlıklı köprüler kurulmasının anahtarlarından birini oluşturacak kalıcı 
deplasmanların nasıl hesaplanabileceğini örneklemektedir.   
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Şekil 3. Tümleşik olasılıksal sismik tehlike analiziyle elde edilmiş yanal deplasman tehlike 

eğrisi (Ünsal vd., 2009). 
 

Doğal olarak bu tür değerlendirmeler detaylı dinamik tepki analiz sonuçları esas alınarak 
yapılabilecek olup, bu da yarı-statik duraylılık ve sonrasında ise dinamik tepki analizlerini 
gerektirmektedir. Bir sonraki kısımda yarı-statik duraylılık analizleri ve bu analizlere girdi 
teşkil eden sismik "k" katsayısı üzerinde durulacak olup, daha önce de belirtildiği üzere 
bildiri sayfa sınırlaması nedeni ile dinamik tepki analizleri ile ilgili tartışma kapsam 
dışında bırakılacaktır.  

 

5. EŞDEĞER SİSMİK "k" KATSAYISININ PERFORMANSA BAĞLI 
BELİRLENMESİ 
 

Bu kısımdaki tartışmalar toprak-kaya dolgular ve barajlar ile dayanma yapıları için ayrı 
ayrı sunulacaktır. Bugün baraj gövde mühendislik analizlerinin ön değerlendirme 
aşamasında yaygın olarak kullanılmaya devam eden yarı-statik analiz yöntemleri, 1960'lar 
ve öncesi inşaa edilen birçok mevcut barajın sismik tasarımında tek analiz yöntemi olarak 
kullanılmıştır. Şekil 4'te gösterildiği üzere bu analiz yönteminde baraj gövdesine etkiyen 
sismik kuvvetler, kritik bloğun ağırlığı, W ve sismik "k" katsayısının çarpımı ile 
belirlenmektedir. Sismik katsayı yatay ve düşey yönlerdeki deprem sarsıntısını 
modellemek üzere en gayri müsait kombinasyonlar kullanılarak kritik blok üzerine 
uygulanır. O dönemde kullanılan tipik sismik katsayı değerleri 0.10-0.15 aralığında 
değişmektedir. Bu analizler sırasında güvenlik katsayısı 1.0 değerinin altına düştüğünde, 
teknik bir yanılgıyla baraj "yenilmeye yakın" olarak sınıflandırılmaktaydı.  

Daha öncede tekrarlandığı üzere bu eksikliğe işaret ederek, Ambrasey (1960) sismik k 
katsayısının seçiminin sismik tepki analizlerine dayandırılmasını önererek tasarımcıları 
sabit bir sismik katsayı kullanılmasının mahsurlarına karşı uyarmıştır. Yarı-statik analizler 
gerek gövde kütlesinin eylemsizliğinin,  gerekse de hidro-dinamik su yüklerini duraylılığa 
etkisini gözönüne alsa da barajı teşkil eden gövde kütlesinin, temel formasyonun, 
rezervuarın ve depremin birleşik etkileşimini analize ve dolayısı ile sonuçlarına 
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yansıtmakta eksik kalmıştır. Çizelge 5'da literatürde mevcut değişik "k" değeri önerileri 
özetlenmiştir.  

 

 

Şekil 4. Yarı-statik Analiz Yaklaşımı 

 

Çizelge 5. Önerilen Yatay Sismik k Katsayıları 

 
Yatay Sismik Katsayı, kh 

 

Tanımlama 

0.05- 0.15 Amerika 
0.12-0.25 

 Japonya 

0.1 “büyük” depremler  
 

Terzaghi 
0.2 “sert, yıkıcı” depremler 

0.5 “katastrofik” depremler 

0.1-0.2 Seed, G.K. 1.15 

0.10 Büyük  Deprem G.K.>1.0  
U.S. Corps of Engineers 0.15 Büyük Deprem 

MYİ’nin 1/2-1/3’ü Marcuson 1981, G.K.>1.0 

MYİ’nin ½’si Hynes-Griffin ve Franklin 1984, G.K.>1.0 

G.K.= Güvenlik Katsayısı, MYİ = Maksimum Yatay İvme (g) 
 

Seed & Martin (1966) sabit değerler seçmek yerine, sismik "k" katsayısının dinamik tepki 
analizleri ile ve de baraj gövdesini teşkil eden malzemenin rijitliği (kayma dalga hızı) 
dikkate alınarak seçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Mononobe kayma kirişi yöntemi ve 
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visko-elastik tepki analizlerinden yararlanarak baraj gövdesinde oluşan ivme ve gerilme 
zaman değişimlerini belirlemiştir. Bu şekilde barajın kayma düzlemlerinde oluşan 
gerilmeleri, baraj gövdesince ve zaman aralığında değişen eşdeğer sismik katsayılara 
dönüştürmek mümkün olmuştur. O dönemde irdelenen tüm örneklerde sismik katsayının 
0.4 değerini aşmadığı görülmüştür. Ancak maksimum yer ivmesi ile sismik k katsayısı 
arasında bir ilişki kurulmamıştır. Marcuson (1981) sismik katsayı ile maksimum yer ivmesi 
arasındaki ilişkiye işaret ederek uygun yarı-statik k katsayısının baraj sahasındaki yerel 
zemin koşulları ile uyumlu büyütme veya küçültme etkilerini de gözönüne alarak 
hesaplanmış maksimum yer ivmesi/g'nin 1/3'ü ile 1/2'si mertebelerinde seçilmesini 
önermiştir. Benzer olarak Newmark yöntemini uygulayarak gerçekleştirdiği bir çok analiz 
sonrası Hynes-Griffin & Franklin (1984) maksimum yer ivmesi/g'nin 1/2'si mertebesinde 
seçilen bir sismik k katsayısı ile gerçekleştirilen yarı-statik duraylılık analizleri sonucu 
güvenlik katsayısı 1.0'dan yüksekse barajda beklenen deformasyonların çok küçük ve 
kabul edilebilir mertebelerde olacağı sonucuna varmıştır. Yarı-statik analizlerin deprem 
sarsıntısı sırasında baraj gövdesinde temel zeminlerinde gelişebilecek boşluk suyu basınç 
artışlarını gözardı etmeleri sebebi ile deprem sırasında maksimum % 15-20 merteberinde 
mukavemet kaybının oluşmasının beklendiği baraj tiplerinde kullanılması şeklinde de bir 
sınırlama getirilmiştir.  

Oldukça yaygın kullanımlarına rağmen, bugün yarı-statik analiz yöntemleri ampirik 
yapıları ve deprem gibi tekrarlı bir hareketi eşdeğer statik yüklemeye çevirme çabası gibi 
çok da rasyonel olmayan bir amaç gütmeleri sebebi ile kullanımları sadece ön-tasarım 
aşaması ile sınırlandırılmıştır. Çoğu zaman analiz sırasında güvenlik katsayısının 1.0 
değerinin altına düştüğünün görülmesi ile kritik baraj kütlesinin yenileceği ve tamamiyle 
eğim aşağı kayacağı türünden yanlış yargılara varılmaktadır.  Oysa ki deprem gibi tekrarlı 
ve sürekli yön değiştiren bir yükleme altında eylemsizlik kuvvetlerinin hep aynı yönde 
uygulanması mümkün olmayıp depremin her milisaniyesinde bu yükler yön 
değiştirmektedir. Dolayısı ile depremin harhangi bir milisaniyesinde duraysız hale gelen 
rijit blok deplase olacak, sarsıntı yön değiştirerek devam ettiğinden, sonrasında uygulanan 
eylemsizlik kuvvetinin yön değiştirmesi veya azalması ile aynı blok yeniden duraylı hale 
geçebilecektir. Hatta eğim aşağı kayan blok ters yönde gelebilecek bir sarsıntı ile eğim 
yukarı hareketlenerek depremin önceki saniyelerinde eğim aşağı oluşan kalıcı 
deformasyonları belki de kısmen de olsa düzeltebilecektir. Bu gözlemlerden yola çıkarak 
Newmark (1965), depremlerin barajlar üzerindeki etkisinin minimum güvenlik katsayıları 
veya eşdeğer sismik katsayılar yerine deformasyonlar cinsinden incelenmesinin daha doğru 
olacağı düşüncesini getirmiştir. Newmark ve türevi yöntemler, kayma düzlemi üzerinde 
etkiyen kayma gerilmelerinin kayma mukavemetini aştığında kritik kütle bloğunun 
kaymaya başlayacağı kabülünü esas alarak geliştirilmiştir. Kaymanın tetiklendiği andaki 
ivme seviyesine yenilme ivme seviyesi denir. Rijit bloğun deplasmanı yenilme seviyesi 
üzerindeki ivme zaman verilerinin iki kere integralinin alınması ile elde edilebilir. Sık sık 
yüksek sarsıntı seviyelerine maruz kalan Meksika'daki La Villita Barajı'nın  kaydedilmiş 
deplasman verileri kullanılarak yöntemin geçerliliği doğrulanmıştır (Elgamal vd., 1960).  
Newmark yönteminin deprem yükleri altında ciddi seviyede mukavamet kaybının 
beklenmediği (kaybın % 20'yi aşmadığı durumlar), yine benzer olarak ciddi boşluk suyu 
seviyeleri üretmeyen, ve hassasiyeti düşük olan dolgu malzemelerinden oluşan baraj 
gövdeleri için kullanılabileceği unutulmamalıdır.  

Makdisi ve Seed (1977), bugün için sınırlı sayıda diyebileceğimiz, ancak  o günün 
imkanları için ciddi emek içeren sayısal analizlerle sismik "k" katsayısının baraj 
yüksekliği, kritik bloğun derinliği, maksimum kret ivmesi ve izin verilebilir deplasman 
parametrelerinin etkileşimi ile belirlenebileceğini ortaya koymuştur. Şekil 5'te gösterildiği 
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üzere maksimum kret ivmesinin belirlenmesi sonrası kritik blok derinliği olan "y" nin baraj 
yüksekliği, h'ye bölünmesi ile belirlenen oran kullanılarak maksimum sismik k değeri olan 
kmaks bulunur. Kaymayı tetikleyen ve yarı-statik analizlerde 1.0 güvenlik katsayısını  
üreten sismik k katsayısı değeri olan ky'nin kmaks'a bölünmesi ile elde edilen oran 
kullanılarak barajda beklenen sarsıntı sonrası kalıcı yatay deplasman mertebeleri elde 
edilebilir.   

 

Şekil 5. Makdisi ve Seed (1977)'ye göre Sismik k katsayısının Belirlenmesi 

 

Makdisi ve Seed analiz yönteminin kullanılmasına esas teşkil eden ana girdi 
parametrelerinden birisi de maksimum kret ivme değerinin bulunmasıdır. Dr. Çetin'in 
danışmanlığı bünyesinde gerçekleşen yüksek lisans çalışmaları kapsamında Kavruk 
(2003)'da sunulduğu ve Şekil 6'da gösterildiği üzere maksimum ivme, baraj gövdesince 
değişime uğramakta olup, maksimum kaya yer ivmesine kıyasla kret bölgesi ivmeleri 1.5-
4.0 kat mertebelerinde şiddetlenebilmektedir.   

 
Şekil 6. Maksimum İvmenin Baraj Gövdesince Değişimi 

y 
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Bu davranışın baraj rijitliği, yüksekliği, deprem kayıt karakteristikleri ile geniş bir aralıkta 
değiştiği unutulmadan, sadece mertebe tahkiki amacı ile maksimum kaya yer ivmesi 
değerinin baraj kretinde 2.0 kat mertebelere amplifiye olacağı kabulü ile Çizelge 6 ve 
Çizelge 7’ de sunulan güvenlik katsayısı 1.0 için, izin verilebilir deplasman, moment 
büyüklüğü ve y/h değerlerine bağlı sismik "k" katsayısı değerleri elde edilebilir. Bu basit 
hesap silsilesince de gösterildiği üzere, sismik k katsayısının seçimine etkiyen ana 
parametreler öncelikle izin verilebilir deplasman kriteri, depremin moment büyüklüğü, 
kritik kayma bloğunun derinliği olup, sismik k katsayısının bazı şartname ve tasarım 
rehberlerinde önerildiği üzere maksimum kaya yer ivmesinin 0.4-0.6'sı mertebelerinde 
seçilmesi türünden  toptancı bir yaklaşım topuktan geçecek daireler için kısmen uyumlu 
veya güvenli tarafta kalmakla birlikte, Çizelge 6'de örneklendiği üzere daha sığ daireler 
için yer yer güvensiz tarafta kalabilmektedir. 
  

Çizelge 6. k/(amaks-kay a/g) oranının deplasmana ve moment büyüklüğüne bağlı değişimi 
(y/h=1, baraj topuğundan geçen kritik daireler için) 

Kalıcı  Deplasman (cm) Depremin Moment Büyüklüğü, Mw 
6.50 7.50 8.25 

2.5 0.41 0.44 0.53 
10 0.24 0.33 0.45 
30 0.12 0.24 0.38 
60 0.08 0.17 0.33 

 

Çizelge 7. k/(amaks-kay a/g) oranının deplasmana ve moment büyüklüğüne bağlı değişimi 
(y/h=0.6; topuğu kretten % 60 baraj yüksekliğine karşılık gelen derinlikten geçen kritik 

daireler için) 

Kalıcı  Deplasman (cm) Depremin Moment Büyüklüğü, Mw 
6.50 7.50 8.25 

2.5 0.64 0.69 0.83 
10 0.38 0.52 0.70 
30 0.19 0.37 0.60 
60 0.13 0.27 0.52 

 

Burada özetlenmeye çalışılan ve basit bir hesapla Makdisi ve Seed (1977) çalışmasına 
dayandırılarak Çizelge 6 ve Çizelge 7'de özetlenen eşdeğer k katsayılarının sunulmasındaki 
asıl amaç, bu değerlerin ön tasarıma esas yarı-statik duraylılık analizlerinde kullanılmasını 
önermek olmayıp, eşdeğer k katsayısının izin verilebilir deplasman, kritik bloğun 
geometrisi, deprem moment büyüklüğü (veya süresi) gözetilerek seçilmesi gerekliliğidir. 
İzin verilebilir kalıcı deplasman miktarlarının artmasına müteakip, barajın daha düşük 
eşdeğer sismik k katsayıları ile analizi ve tasarımı mümkündür. Bu arada güncelliğini 
yitirmiş literatürde sıklıkla kullanılan maksimum yer ivmesinin 0.5'ine tekabul edecek 
şekilde seçilen k katsayısının ise yaklaşık 1.5-2.5 cm mertebelerindeki kalıcı deplasmanları 
hedeflediği de görülmelidir. Bu değerlendirme ışığında bildirinin bir sonraki kısmında 
barajın kendisinden beklenen su tutma işlevini yitirmeden hangi mertebelerde kalıcı 
deplasmanlara maruz kalabileceği literatür ve mevcut şartnameler ışığında sorgulanacaktır. 
Bu sayede bu beklentilerle uyumlu sismik k katsayısı değerini de belirlemek mümkün 
olabilecektir.   
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M-O yönteminin sıklıkla kullanıldığı ağırlık, yarı ağırlık, konsol vb. tipteki dayanma 
duvarlarında ortalama ortalama sismik k katsayısı, ortalamak , dayanma yapısı yüksekliği, H, 
ve tasarım spektrumu ile ilintili azalım katsayısı, α, ile maksimum sismik k katsayısı, maksk  

(= PGAFPGA ⋅ ) değerinin çarpılması ile elde edilebilir. 

maksortalama kk ⋅= α  

Azalım katsayısı, α değerinin hesaplanmasında NEHRP C,D ve E tipi temel zeminleri için  

( )15.001.01 −⋅⋅+= βα H  denkleminden veya Şekil 7'den yararlanılır. Denklemde H, 
dayanma yapısı arkadasındaki dolgu kalınlığını (feet cinsinden) ifade eder, β ise 

maks

v

k
SF 1⋅ değerine eşit kabul edilir.  

 

 

a) Farklı elastik tepki spektrumları b) Elastik tepki spektrumları ve duvar yüksekliği 
ile uyumlu azalım katsayısı, α değerleri 

Şekil 7. Duvar yüksekliğine ve elastik sismik tepki spektrumuna bağlı azalım katsayısı, α 
(Anderson vd. 2008) 

 

Bu değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere sismik k katsayısının seçiminde duvar 
yüksekliği ve tasarıma esas elastik tepki spekturumu önemli iki parametredir. Bu iki 
parametreye ek olarak dayanma yapısı gerisindeki dolguda oluşacak maksimum k 
değerinin maksk hesaplanması da önem kazanmaktadır. Aşağıda sunulan denklemlerde 
Amerika Birleşik Devletleri batı (WUS)  ve orta-doğu (CEUS) yakalarından derlenmiş 
deprem kayıtları kullanılarak elde edilen kalıcı deplasman, d, değerinin, dayanma 
yapısında yenilmeyi (güvenli katsayısı= 1.0) tetikleyen k değeri (= yk ), maksk  ve maksimum 
yer hızının ( PGV ) ilişkisi gösterilmiştir.  

WUS-Kaya 

( ) ( ) ( ) 22.0log56.1log76.01log05.3log75.055.1log ±⋅+⋅−







−⋅+








⋅−−= PGVk

k
k

k
k

d maks
maks

y

maks

y

 WUS-Zemin 
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( ) ( ) ( ) 22.0log62.1log87.01log21.3log72.056.1log ±⋅+⋅−







−⋅+








⋅−−= PGVk

k
k

k
k

d maks
maks

y

maks

y

 CEUS-Kaya 

( ) ( ) ( ) 31.0log12.1log46.01log52.4log93.031.1log ±⋅+⋅−







−⋅+








⋅−−= PGVk

k
k

k
k

d maks
maks

y

maks

y

CEUS-Zemin 

( ) ( ) ( ) 23.0log61.1log85.01log62.3log75.049.1log ±⋅+⋅−







−⋅+








⋅−−= PGVk

k
k

k
k

d maks
maks

y

maks

y

 PGV değerinin 30 maksk değerine eşit olabileceği yaklaşımı ile 0.1g, 0.3g ve 0.6 g maksk  

değerleri için kalıcı deplasmanların 








maks

y

k
k

değeri ile değişimi Şekil 8'de gösterilmiştir. 

Şekil 8'den de anlaşılacağı üzere izin verilebilir kalıcı duvar deplasmanlarındaki artışla 
birlikte eşdeğer sismik k katsayısında ciddi düşüşler elde edilebilecektir. Bu 
değerlendirmenin mühendislik uygulamalarında kullanılması için dayanma yapıları için 
izin verilebilir kalıcı deplasman değerinin ne olabileceğinin bilinmesi gerekir ki bir sonraki 
kısımda bu husus tartışılacaktır.    

 

  

a) WUS kaya ve zemin b) CEUS kaya ve zemin 

Şekil 8. Kalıcı deplasmanların 








maks

y

k
k

 ile değişimi (Anderson vd., 2008)  

 

6. GEO-YAPILAR İÇİN İZİN VERİLEBİLİR KALICI DEPLASMAN 
KRİTERLERİ  
 

Öncelikle dolgu barajlar için izin verilebilir deplasman tanımlamasının en az iki farklı 
deprem senaryosu esas alınarak yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. İşletmeye esas 
deprem seviyesinde beklentiler barajın bu deprem senaryosu sonrasında işletme faaliyetine 
aksatmadan devam edebilmesi olup, bu durumda baraj gövdesinin sismik tepkisinin elastik 
sınırlar içinde kalması gerektiği aşikardır. Kum, kil ve kaya malzemesi için birim 
deformasyona bağlı tipik modül azalım ilişkileri hatırlandığında elastik veya neredeyse 
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elastik sınırların kumlar ve killer için sırası ile kabaca 10-4-10-3 % ve 10-3-10-2 % 
mertebelerindeki makaslama gerinmelerine (birim deformasyonlarına) karşılık geleceği 
belirtilebilir. Benzer olarak kaya için ise elastik davranış sınırı 10-3 % olarak seçilebilir.  

Emniyete esas deprem senaryosunda ise beklentilerin barajın su tutma yeteneğini 
kaybetmemesi olduğu hatırlandığında tartışılması gereken hususun bu senaryoya karşılık 
gelebilecek izin verilebilir kalıcı deplasmanların belirlenmesi olduğu açıktır. Çizelge 8'de 
gösterildiği üzere, emniyete esas deprem senaryosu altında literatürde oldukça geniş bir 
aralıkta izin verilebilir kalıcı deplasman değerlerinin tariflendiği görülmektedir. Baraj 
yüksekliği, zonlama ve filitre kalınlığı, malzemelerin mukavemet ve rijitlik davranışları ile 
ilintili olmakla birlikte, kalıcı deplasmanların 1-1.5 metrenin (3-5 feet) altında olduğu 
koşullarda baraj gövdesinin kabaca duraylılığının tehdit altında olmayacağı söylenebilir.   

Çizelge 8. Ulusal ve Uluslararası Kaynaklarda Belirtilen İzin Verilebilir Kalıcı Deplasman 
Değerleri 

İlgili Şartname / Rehber Öneri 

Hawaii Baraj Emniyeti 
Rehberi 

0-1.5 m Kabul edilebilir (Düşey deformasyonun baraj 
yüksekliğinin  1/10'u mertebelerinden düşük olması 
koşulu ile) 
1.5 - 3 m Baraj güvenliği/duraylılığı tehdit altındadır. 
> 3 m Kabul edilemez (Analiz hesap hassasiyeti 
kaybedilmiştir.) 

Baraj Güvenliği Federal 
Rehberi, FEMA 2005 0 - 0.6 m Güvenli performans limitleri 

DSOD, California 0 - 1.5 m Kabul edilebilir. 
FHWA-SA-97-076 0 - 0.3 m Kabul edilebilirkalıcı deformasyon limitleri 

DSİ Rehber No: 1 

Merkezi kil çekirdekli barajlarda toplam kalıcı 
deplasman filitre kalınlığının yarısını aşmamalıdır. 
Kalıcı düşey deplasman kret kotu ile normal su seviyesi 
arasındaki farktan düşük olmalıdır. 
Oturma baraj yüksekliğinin % 2'sini aşıyorsa hava payı 
da hesaba katılabilir. 
Emniyete esas deprem sonrası normal su seviyesi 
üzerinde 100 yıllık taşkın hacmini depolayabilecek 
yükseklik kalmalıdır. 

 

Kalıcı deplasmanların 3 metreyi (yaklaşık 10 feet) aşmasının kabul edilemez olduğu, hatta 
bu mertebeleri aşan durumlarda hesaplanan deplasman değerlerinin analiz yöntemleri ve 
bünye modellerindeki sınırlamalar sebebi ile pek de güvenilir olmayabileceği 
hatırlanmalıdır.1.5 - 3.0 metre arası kalıcı deplasmanların gri bölgeyi oluşturduğu ve 
hassas analizlerle yeni  değerlendirmelere ihtiyaç duyulabileceği bilinmelidir. Bu 
değerlendirmelerin literatürdeki genel ve kaba öneriler olduğu, bu sınırlarla uyumsuz 
duraylı veya duraysız baraj performans örneklerinin  olabileceği de unutulmamalıdır. 
Toptancı yaklaşım yerine analizlerin ve sonuçlarının değerlendirmesinin konunun uzmanı 
mühendislerce projeye özel yapılmasının gerekliliği aşikardır.     

Dayanma yapıları için durum bir parça daha az karmaşıktır. Dayanma yapısının önemine 
ve kullanım amacına bağlı olarak değişmekle birlikte literatürde dayanma yapıları için izin 
verilebilir kalıcı deplasman değerleri 5-10 cm aralığında değişmektedir.  
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7. ÖZET VE SONUÇLAR  

Geo-yapıların dinamik davranışının belirlenmesinde izlenen hesap analiz aşamaları dört 
analiz aşamasını içerir.  İlk aşama, yapının tasarımına veya performans 
değerlendirmelerine esas teşkil edecek sismik tehlike seviyelerinin belirlenmesidir. İkinci 
aşama bu sismik tehlike seviyeleri  altında yapının dinamik tepki davranışının 
hesaplanmasını konu etmekte olup, bu aşama sırasında belirlenen tepki karakteristiklerinin 
(gerilme, birim deformasyon, deplasman vb.) incelenerek beklenen veya izin verilebilir 
performans seviyeleriyle uyumlu olup olmadığı ise üçüncü aşamayı teşkil eder. Son 
aşamada ise belirlenen performansın kabul edilebilir mertebelerle uyumlu olmaması 
halinde mevcut geo-yapılar için iyileştirme, tasarım aşamasındaki yapılar içinse revizyon 
önlemleri tartışılır.  

Bu çalışma kapsamında 1. analiz aşaması olan sismik tehlike seviyelerinin  belirlenmesine 
yönelik mevcut ulusal ve uluslararası kriterler özetlenmiş, bunlar arasındaki uyum ve 
farklılıklar vurgulanmıştır. 2. aşama kapsamında, tarihsel gelişim sürecinde geo-yapıların 
sismik yükler altında tasarımında ilk duraylılık değerlendirme aşaması olan yarı-statik 
(pseudo-statik) analizlere değinilmiş, özellikle yarı-statik analizlerin temel girdi 
parametresi olan "k" sismik katsayısı üzerinde durulmuştur. Konunun giriftliği ve bildiri 
sayfa sınırlaması sebebi ile dinamik tepki analizleri ile ilgili değerlendirmeler bir başka 
çalışmanın konusu olmak üzere ertelenmiştir. 3. değerlendirme aşaması kapsamında yine 
ulusal ve uluslararası literatürde mevcut izin verilebilir deformasyon kriterlerinden bir 
derleme yapılmış, kriterlerin birbirleri ile uyumu ve uyumsuzluklarına ek olarak 
eksikliklerine de değinilmiştir. Dinamik tepki analizlerinin bildiri kapsamı dışında 
bırakılması ile aynı gerekçeye dayanarak, 4. değerlendirme aşamasını teşkil eden 
iyileştirme ve kesit revizyonları da bir başka çalışma kapsamına bırakılmıştır. Bildirinin 
devamında geo-yapıların sismik tasarım yöntemlerinin tekamülünde izlenen tarihsel 
gelişimin kısa bir özetine müteakip, sıralanan bu aşamalar ve kapsamla uyumlu olarak 
değerlendirmeler sunulmuştur. 

Bu kapsamda sırası ile aşağıda özetlenen sonuç ve değerlendirmelerin sunulmasında fayda 
görülmektedir.  

• Geo-yapıların hangi seviyelerdeki sismik tehlikelere maruz kalacağı yönündeki 
araştırmalar sismik tehlike değerlendirmeleri başlığı altında çalışılmaktadır. 

• Bu başlık altında tek bir deprem büyüklüğü ve mesafe parametresi kullanılarak 
gerçekleştirilen deterministik çalışmalar olduğu gibi, olası tüm faylar üzerinde 
meydana gelebilecek tüm deprem senaryolarını gözönüne alan çoklu olasılıksal 
sismik tehlike analizleri de mevcuttur.  

• Deterministik sismik tehlike analizlerinde fay geometrisi ve segmantasyonu esas 
alınarak maksimum deprem büyüklüğü belirlenir. Bu değerin belirlenmesinde fay 
geometrisini esas alan bağıntıların kullanılması durumunda (örneğin: Wells and 
Coppersmith, 1994) medyan tahmin değerinin üzerine 2 (veya 3) standart sapma 
eklenerek maksimum deprem büyüklüğü bulunabilir. Bu değer aynı zamanda en 
kötü senaryo olarak da anılabilir. 

• Deterministik senaryo kapsamında, maksimum deprem büyüklüğü senaryosu için 
barajın önemine göre risk seviyesi yüksek veya çok yüksek barajlar için medyan+1 
standart sapma, diğerleri içinse medyan şiddet ölçüsü (ivme, hız, deplasman, vb.) 
değerleri kullanılır.  
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• Toprak ve kaya dolgu barajlar için işletmeye esas deprem senaryosu, olasılıksal 
sismik tehlike analiz yöntemleri kullanılarak 100 yılda % 50 aşılma olasılığına 
karşılık gelen ve 144 yıllık tekerrür süreli  deprem için tariflenir.  

• Bu senaryo altında barajın işletme faaliyetlerinin sekteye uğramadan devam etmesi 
beklenir. Bu kapsamda baraj yapısından beklenen performans seviyesi yapının 
elastik davranarak ya hiç hasar görmemesi ya da hasarın, yapının işletme 
faaliyetlerini kesintiye uğratmayacak kadar düşük mertebelerde kalması şeklinde 
tanımlanır. Olası düşük seviyeli hasarın ekonomik şekilde ve süratle onarılması da 
beklentiler arasındadır.  

• Minimum kriterlerle uyumlu olmak kaydı ile İ.E.D. seviyesinin belirlenmesi barajın 
güvenliğine esas bir değerlendirmeden ziyade işletmeye esas ekonomik bir kriter 
olduğundan düzenleyici ve onaylayıcı kamu kurumlarından çok yatırımcıların 
tercihleri ile şekillenebilir. 

• Ulusal ve uluslararası şartnamelerde İ.E.D. seviyesinin nasıl belirleneceği ve baraj 
performans beklentileri alanlarında genel bir görüşbirliği mevcuttur.  

• Emniyete esas deprem seviyesinin belirlenmesinde daha karmaşık bir tablo ortaya 
çıkmakta olup, 475 yıllık (50 yılda %10) tasarım deprem seviyesinden 10,000 yıllık 
(100 yılda %1) seviyesine kadar geniş bir yelpazede olasılıksal değerlendirme 
seviyeleri sunulmaktadır.  

• DSİ Teknik Rehberinde yüksek riskli barajlar için 2475 yıllık tekerrür süreli 
depremlerin esas alınması tavsiye edilirken, ICOLD Bulletin 72 bu seviyeyi 10,000 
yıl olarak tariflemektedir.  

• Bu farklılığa ek olarak, deterministik analiz sonuçları ile olasılıksal analiz 
sonuçlarının kıyaslanmasında da uyumsuzluklar mevcuttur.  

• Bazı kaynaklarda deterministik ve olasılıksal tehlike analiz sonuçlarının daha 
düşüğünün (örneğin: DSİ Rehber No:1,2012) diğerlerinde ise daha yükseğinin 
(örneğin: ICOLD Bulletin 72, 2010) seçilmesinin önerildiğine rastlanmıştır.  

• Ülkemiz gibi yüksek sismik tehlikeye maruz bir coğrafyada yer alan bölgeler için 
sunulan bu farklılaşmalar tasarıma esas değerlerde ciddi ayrışmalara yol 
açmaktadır. 

• 10,000 yıllık tekerrür süreleri yerine 2475 yıllık sürelerin seçimin için dillendirilen 
gerekçe uzun tekerrür süreleri için hesaplanan yüksek ivme değerleri altında barajın 
duraylı "tutulamayacağı" olarak da sunulabilmektedir. 

• Oysaki unutulmaması gereken husus, bu yüksek tekerrür seviyesine karşılık gelen 
deprem sarsıntısı altında barajdan beklenen performans ciddi kalıcı izin verilebilir 
deplasmanlara maruz kalsa da, su tutma yeteneğini (duraylılığını) korumasıdır. 

• Dayanma yapıları içinse tasarıma esas deprem tekerrür sürelerinin seçiminde 
barajlara kıyasla daha az karmaşık bir durum sözkonusudur.  

• Uluslararası literatürde, 2006 yılına kadar 50 yılda % 10 aşılma olasılığına karşılık 
gelen 475 yıllık tekerrür süreleri tasarımda esas alınmıştır.  

• AASHTO LRFD Bridge Design Sepecifications (2006) sonrası bu tekerrür süresi 
1000 yıl mertebelerine çıkmıştır.  

• Bu değişiklik sadece köprüler için değil ulaşım sistemlerinin ana parçaları olan 
karayolu şevleri , dolguları ve dayanma yapıları içinde geçerli kabul edilmiştir.  

• Ulusal şartnamelerimizde ise önemli köprüler hariç, karayolu dolguları, şevleri ve 
dayanma yapıları içinse hala 475 yıllık tekerrür sürelerine karşılık gelen deprem 
senaryoları esas alınmaktadır.    

• Toprak ve kaya dolgu barajlar için izin verilebilir kalıcı deplasmanların ne 
mertebelerde olacağı sorusu akıllara gelmektedir. Baraj yüksekliği, zonlama ve 
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filitre kalınlığı, malzemelerin mukavemet ve rijitlik davranışları ile ilintili olmakla 
birlikte, kalıcı deplasmanların 1 -1.5 metrenin (3-5 feet) altında olduğu koşullarda 
baraj gövdesinin kabaca sismik duraylılığının tehdit altında olmayacağı 
söylenebilir.  Kalıcı deplasmanların 3 metreyi (yaklaşık 10 feet) aşmasının kabul 
edilemez olduğu, hatta bu mertebeleri aşan durumlarda hesaplanan deplasman 
değerlerinin analiz yöntemleri ve bünye modellerindeki sınırlamalar sebebi ile pek 
de güvenilir olmayabileceği hatırlanmalıdır.1.5 - 3.0 metre arası kalıcı 
deplasmanların gri bölgeyi oluşturduğu ve hassas analizlerle yeni  
değerlendirmelere ihtiyaç duyulabileceği bilinmelidir. 

• Buradan yola çıkarak ve yine bu bildiride detaylı olarak sunulduğu üzere yarı-statik 
analizlere esas sismik k katsayısı izin verilebilir bu deplasman seviyeleri 
gözetilerek seçilmelidir. Örneğin E.E.D. senaryosunun yarı-statik ön 
değerlendirmesi bünyesinde baraj topuğuna kadar uzanacak bir kayma bloğunun 
analizinde, 7.5 moment büyüklüğündeki bir senaryo için ve 30 cm izin verilebilir 
kalıcı deplasman için  eşdeğer k katsayısı maksimum ivmenin 0.25-0.35 
mertebelerinde seçilebilir. İzin verilebilir deplasmanın 60 cm mertebelerde olması 
durumunda bu değer 0.20-0.25 mertebelerine inebilir. 

• Dolayısı ile k katsayısının ivmenin 0.4-0.6 aralığında seçilmesi toptancılığından 
çıkılarak izin verilebilir deplasman temelli seçilmesi analizlere esas k değerini 
düşürebilecektir.  

• Elde  edilen bu daha düşük k katsayıları ile değerlendirme yapabilme "kazanımı", 
tasarıma esas sismik tehlike seviyelerinin 2475 yıllık tekerrür sürelerinden,  
uluslarası uygulamalarla uyumlu 10,000 yıllık tekerrür sürelerine çıkarılmasında 
"harcanabilecektir".  

• Bu önerinin teknik şartnemelere yansıtılması durumunda "iki yanlışın bir doğru 
etmesi" durumunun ortadan kaldırılması da mümkün alabilecektir. 

• Benzer bir durum dayanma yapıları için de geçerlidir. Dayanma yapıları için sismik 
k katsayısı duvar yüksekliği, tasarıma esas elastik tepki spektrumu değerleri 
gözetilerek seçilmelidir.  

• Örneği maksimum yer ivmesinin 0.1,0.3 ve 0.6 g olduğu senaryolarda k 
katsayısının maksimum yer ivmesinin yarısı olarak seçilmesi durumunda WUS 
kayıtları için kalıcı duvar deplasmanları 0.5, 1.1, 2 cm mertebelerinde olacaktır. 
Oysa ki aynı deprem senaryoları altında k katsayısının maksimum yer ivmesinin 
1/3 mertebelerinde seçilmesi kalıcı deplasmanların 1.5, 4.3 ve 7.5 cm olması 
sonucu doğurur.  

• Dayanma yapılarında izin verilebilir kalıcı deformasyonların 5-10 cm 
mertebelerinde olduğu hatırlandığında duvar yüksekliği, deprem senaryosu ve 
kalıcı deformasyonlarla uyumlu bir k katsayısının seçilmesi mümkündür.  
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