
BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ DİNAMİK DAVRANIŞINDA 
1G SARSMA DENEYLERİ 

Araş. Gör. Hülya Karakuş1, Prof. Dr. Ayşen Ergin2, Dr. Işıkhan Güler3, 
Dr. Kubilay Cihan4 ve Prof. Dr. Yalçın Yüksel5 

 
1-2 ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma 
Merkezi, Ankara; Tel: 0 312 210 54 36; Fax:0 312 210 18 00  

khulya@metu.edu.tr , ergin@metu.edu.tr 
3 Yüksel Proje Uluslararası A.Ş., Ankara; 0 312 495 70 00 

isikhan@metu.edu.tr 
4-5 Yıldız Teknik Üniversitesi, Hidrolik ve Kıyı Liman Müh. Lab. 

Davutpaşa Kampüsü, İstanbul; 0 212 383 51 75 
kcihan@yildiz.edu.tr, 5yuksel@yildiz.edu.tr 

 

1. ÖZ 

Yıkıcı etkileri ile büyük hasarlara neden olan depremler, son yıllarda bütün 
dünyada temel araştırma ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çok pahalı 
yatırımları gerektiren kıyı yapılarının hasar görmesinin, büyük ölçüde can ve 
mal kaybına yol açabileceği düşünüldüğünde kıyı yapılarında güvenli bir 
tasarım yapılabilmesi için bilimsel yaklaşımların uygulanması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Kıyı yapılarının sismik tasarım çalışmalarında iki farklı 
yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler, “geleneksel yöntem” ve “davranışa 
dayalı tasarım” yöntemleridir. Geleneksel yöntem, kuvvet denge sınırının 
aşılması durumunda yapının performansı ile ilgili herhangi bir bilgi 
sağlamamaktadır. Davranışa dayalı tasarım yönteminde ise önceden kabul 
edilen tasarım parametreleri (deformasyon; dönme, yatay ve düşey yer 
değiştirme) kullanılır ve kıyı yapısı bu parametrelere göre boyutlandırılır. Son 
yıllarda kıyı mühendisliğinde davranışa dayalı tasarım yaklaşımı özellikle 
sismik olarak aktif bölgelerde çok önem kazanmıştır. Yapı davranışını temel 
parametre olarak alan bu yeni yaklaşımda: 

- Zemin ve temel toprağındaki deformasyonlar altında oluşan yapısal 
davranışlar (deformasyon; dönme, yatay ve düşey ötelenme ve gerilme 
durumları) temel tasarım parametrelerini oluşturur. 

- Tasarım, yapı özelliklerine göre verilen sismik yükler altında yapının 
davranışını veren deformasyon ve gerilmelerin kabul edilen limitleri 
içinde gerçekleştirilir. 

Bu çalışma ile blok tipi kıyı yapıları üzerine etkiyen geri dolgudan, sürsarjdan 
ve sudan kaynaklanan yükler, deneysel olarak incelenerek blok tipi kıyı 
yapıları için tasarım parametreleri ortaya konulmuştur. 1g sarsma tankı 
deneysel çalışmaları kapsamında su içeren ortamda sarsma tankı içerisine 
arkalarına dolgu gelecek şekilde yerleştirilen bloklar farklı frekanslarda 
salınıma maruz bırakılmıştır ve bu salınım sonunda oluşan toprak basınçları, 
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ivme değerleri, yatay ve düşey yer değiştirmeler hesaplanarak tasarım 
parametreleri belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Blok tipi kıyı yapıları, 1g sarsma tankı deneyleri, 
performansa dayalı tasarım. 

 
DYNAMIC RESPONSE OF BLOCK TYPE QUAY WALL 

-1G SHAKING TABLE TEST 
 

Abstract: 

The economical and the social impact of earthquake can be devastating, thus 
the affects of this natural event form the basis of the main research and study 
areas for all over the world. Coastal structures requiring very expensive 
construction investment can suffer significantly due to earthquake. In order to 
avoid the economic and social impact of this devastating event, the necessity 
of the scientific approaches and researhes to serve as a basis of safety design 
procedure of coastal structures. There are two kinds of methods which are 
used to seismic design of coastal structures. These methods are; “conventional 
method”, and “performance based method”. Conventional method does not 
provide any information on the performance of the coastal structure when the 
limit of the force-balance is exceeded. However, in performance based design, 
the design parameters (deformation; overturning, horizontal and vertical 
displacement) which are identified before the design stage are used as design 
parameters and the coastal structures are scaled according to these design 
parameters. An evolving design philosophy for coastal structures gained great 
importance particularly in many seismically active regions. In this approach: 

- The deformations in ground and foundation soils and corresponding 
structural deformation (vertical and horizontal displacement) and stress 
states are key design parameters. 

- The coastal structure type is carried out under the design seismic loads 
and based on the structural performance and the corresponding 
deformations within the allowed limits. 

In this study, by using 1g shaking table tests, the pressure distributions on 
the block type quay walls due to the backfill, surcharge and water were 
analyzed according to laboratory studies’ results and design parameters of 
block type quay walls were defined.  In the laboratory studies, the blocks were 
located with the backfill and water in the shaking table, and then different 
frequencies were used for this system. The value of soil pressures, 
accelerations, deformations; horizontal and vertical displacements, tilting were 
defined with this study.  

Key Words: Block type quay wallsi 1g shaking table test,performance based 
desi 
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2. LİTERATÜR 

Blok tip kıyı yapılarının denge durumlarının incelenmesi 1983 yılında ABD 
Deniz ve Hava Kuvvetlerinin Kıyı Mühendisliği birimi  tarafından yapılan 
istinad duvarları zemin destek sistemleri üzerine incelemesi ile başlamaktadır. 
Şehirlerin ve tesislerin yaşam hatlarının zemin iyileştirme teknikleri Andrus 
R.D., Chung R.M., (1995) içinde incelenmiştir. Uzaktan yükleme altındaki 
aktif yer basınçları, (Motta, 1993); eğimli dolguların zemin basınçları, (Fang ve 
diğ., 1997); yük altındaki istinad duvarlarının sismik davranışları, (Kramer, 
1996), ve ayrıca (Caltabiano ve diğ., 2000); askıda istinad duvarlarının 
davranışları (Green ve diğ., 2003); gömülü istinad duvarlarının sismik 
basınçları (Bartlett S.F., 2005), beton dalgakıranların deprem etkisi altındaki 
hidrodinamik kuvvetleri (Chen ve Huang, 2002); sismik davranışlarda olasılık 
değerlendirmeleri (Na, 2008); kıyı duvarlarının statik ve dinamik davranışları 
(Sadrekarimia ve diğ., 2008); istinad duvarlarının depreme bağlı deplasmanları 
(Trandafir ve diğ., 2009); istinad duvarlarının sismik davranışları, (Li ve diğ, 
2010)  tarafından incelenmiştir.   

Deneysel çalışmalara örnek vermek gerekirse, bu çalışmalar arasında, 
(Dewoolkar ve diğ., 2000); ve ayrıca (Lee, 2005), kıyı duvarlarının tasarım 
şartlarının karşılaştırmalı analizi (Meijer E., 2006),  kıyı duvarların deprem 
sırasındaki kuvvet bileşenlerinin analizi, (Kim ve diğ., 2004), kıyı duvarlarının 
sismik deplasmanları da (Kim ve diğ., 2005), depreme dayalı deplasmanlar 
konusunda ise (Wei ve diğ., 2010) gösterilebilir. Davranışa dayalı tasarım 
yöntemlerinin geliştirilmesi yolunda Callisto L., Soccodato F.M., (2009)’nın 
yaptıkları çalışmalar, bu yöntemin geliştirilmesinde ki önemli çalışmalar 
arasında yer almaktadır. Sayısal modelleme çalışmalarına en önemli örnekler  
Yang ve diğ., (2001) depreme bağlı yanal deplasmanların sayısal yöntemlerle 
incelenmesi,  Alyami ve diğ., (2009) içinde kıyı yapılarının deprem yükleri 
altındaki deplasman hesapları, Anastasopoulos ve diğ. (2010) içinde ise 
betonarme istinad duvarlarının sarsma tankı ile sismik etkiler altındaki 
davranışlarının sayısal modellemesi yer almaktadır.   

Şartname çalışmalarına örnekler olarak, Liman yapılarının performansa dayalı 
tasarımları üzerine  Iai S., Ichii K., (1998) de verilen sonuçlar ABD Ticaret 
Bakanlığı tarafından geliştirilen ve köprülere uygulanan şartnamelerde 2003’te 
kullanılmıştır. Uluslararası Seyrüsefer Derneği (PINAC, 2001) tarafından 
“Liman Yapıları Sismik Tasarım Esasları”, International Navigation Association 
(PIANC, (2001),  Japonya Kıyı Alanları Geliştirme Enstiütüsü OCDI (2009) 
tarafından yayınlanan “Liman Yapıları Şartnamesi”, ABD Deniz Kuvvetlerinin 
“Dolguların Yarattığı Deprem Kuvvetleri” üzerine yayını (2003), “Kaliforniya 
Tarama ve Kıyı İnceleme”  şartnamesi (2004), “Kaliforniya Yapı Mühendisleri 
Birliğinin Sismik Davranışlar” yayını (2004) gösterilebilir. Hollanda da 
yayınlanan CUR, 2005 ve  ülkemizde ise geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Kıyı 
Yapları Deprem Teknik Şartnamesi (DLH, 2008) de güncel örnekler 
arasındadır. 

 
3 

 



Ülkemizde ise Aydınoğlu N., Ergin A, Yalçıner A.C. ve Güler I., kıyı yapılarının 
davranışa dayalı yöntemler kullanılarak tasarımının şartname kapsamında 
düzenlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Doğu Marmara depreminin kıyı 
yapıları üzerindeki etkilerini inceleyen çalışma olarak Yüksel ve diğ., (2002) bu 
konuda öne çıkan çalışmalar arasındadır.  

Sonuç olarak belirtilebilir ki; önerilen çalışmanın 2010 yılı dahil olmak üzere 
kapsadığı ve yukarıda özetlenen kaynak taramasından da anlaşılacağı üzere 
tek bir bloktan oluşan kıyı yapılarının davranışa dayalı tasarımlarına ait çok 
sayıda çalışma olmasına rağmen blok tipi kıyı yapılarının tüm dünyada 
uygulanmaya başlanan davranışa dayalı tasarım yöntemleri ile 
boyutlandırılmasına ilişkin çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.  
 

3. GİRİŞ 

Ana yerleşim merkezlerinde bulunan limanlarda meydana gelen depremlerin 
etkileri çok yıkıcı olabilmektedir. Tarihsel bilgilere bakıldığında Kushiro 
Limanı, Kobe Limanı, Oakland Limanı, Vila Limanı ve Derince Limanı’nın 
depremlerden olumsuz şekilde etkilendiği görülmektedir. Bu nedenle, dünyada 
ve ülkemizde kıyı yapılarının sismik tasarımı konusunda yapılan bilimsel 
çalışmalar büyük hız kazanmaktadır. 17 Ağustos 1999 yılında büyüklüğü 
Mw= 7.4 olarak tespit edilen Marmara Depremi,  İzmit Körfezini ve Türkiye’nin 
kuzey batısını çok ciddi şekilde etkilemiş ve bu bölgede yer alan rafineriler, 
petro kimya yapıları ve limanlar gibi çeşitli kıyı yapılarında ağır hasarların 
oluşmasına sebep olmuştur. Örneğin, 1999 Marmara Depremi özellikle İzmit 
Derince Limanı blok tipi kıyı yapısı üzerinde ciddi hasarlara neden olmuştur 
(Yüksel ve diğ., 2000).  

Bu gerçeğin bilinmesine rağmen ancak 1950’li yıllardan sonra, sismik etkiler, 
şartname ve standartlarda tasarım parametreleri olarak tanımlanmaya 
başlanmıştır. 1990’lı yıllardan sonra ise, kıyı ve deniz yapılarındaki sismik 
tasarım çalışmaları hız kazanmış ve bu konuda “Davranışa Dayalı Tasarım” 
metodu, yeni bir yaklaşım olarak ortaya konmuştur. Bu tasarım yönteminde 
temel yaklaşım, zemin hareketleri sonucunda ortaya çıkan zemin gerilmeleri 
ve bunun yarattığı yapısal deformasyonların (dönme, yatay ve düşey 
ötelenmeler) göz önüne alınmasıdır. Geleneksel yaklaşıma göre yapılan sismik 
tasarımda yapının sismik kuvvete dayanacağı denge durumu (dönme ve 
kayma güvenlik katsayıları) hesaplamalarda temel olarak alınmakta, yük ve 
dayanım eşitliğinin bozulduğu andaki yapı davranışı incelenmemektedir. 
Davranışa dayalı tasarımda ise göz önüne alınan temel tasarım yaklaşımları 
aşağıdaki gibidir: 
 
1. Tasarım, yapının davranışına dayalıdır 
2. Yapı davranışı, deformasyon (dönme, yatay ve düşey ötelenmeler) ile 
tanımlanır. 
3. Yapının davranış özellikleri, yapı türüne, depremin yarattığı zemin 
hareketlerine bağlıdır. 
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4. Tasarım parametreleri, sismik aktivitelerin oluşma olasılığına ve sosyal ve 
çevre koşullarınıda içeren yapı kullanım fonksiyonlarına bağlı olarak 
tanımlanır. 
5. Tasarımda, belli oranda hasar (deformasyon; dönme, yatay ve düşey 
ötelenme) kabul edilir. 
6. Yapının sismik davranışını veren analiz yöntemler, tasarım özelliklerine göre 
basitten çok karmaşık dinamik analiz yöntemlerine kadar değişebilir (Ergin ve 
Yüksel, 2006). 
Performansa göre tasarım yaklaşımında, belirli düzeylerdeki deprem yer 
hareketleri altında taşıyıcı sistem elemanlarında oluşabilecek hasar sayısal 
olarak tahmin edilir ve bu hasarın her bir elemanda kabul edilebilir hasar 
limitlerinin altında kalıp kalmadığı kontrol edilir. Kabul edilebilir hasar 
limitleri, çeşitli deprem düzeylerinde yapı için öngörülen performans hedefleri 
ile uyumlu olacak şekilde tanımlanır. Eleman düzeyinde hesaplanması 
öngörülen deprem hasarı, şiddetli depremlerde genel olarak doğrusal elastik 
sınırlar ötesinde nonlineer deformasyonlara karşı geldiğinden performansa 
göre tasarım yaklaşımı, doğrusal olmayan (nonlineer) analiz yöntemleri ve 
şekil değiştirmeye (deformasyona) göre tasarım kavramı ile doğrudan ilişkilidir 
(DLH, Deprem Teknik Yönetmeliği, Aydınoğlu ve diğ., 2008). 

Ülkemizde hızla gelişmekte olan kıyı ve deniz mühendisliği dalının en önemli 
sorumluluğu kıyı ve deniz yapılarının tasarımıdır. Bu yapıların tasarımlarının 
güvenilir ve ekonomik şekilde yapılabilmesi için tasarım yüklerinin akıntı, 
dalga ve sismik etkiler altında doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
Özellikle ülkemizde büyük ölçüde kullanılan blok tipi kıyı yapılarının sismik 
tasarım çalışmaları tüm dünyada oldukça sınırlıdır ve genellikle tasarımda 
geleneksel yani dengeye dayalı tasarım yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 
yöntemlerde yapı, tasarımı belli bir sismik yüklemeye dayanacak denge 
durumuna (dönerek devrilme ve kayma güvenlik kat sayıları) göre yapılmakta 
ve yük dengesi aşıldığında yapının davranışı göz önüne alınmamaktadır. 
Ancak, 1999 Marmara Depreminden sonra, kullanılan bu geleneksel yaklaşım 
yöntemi yerine tüm dünyada etkin bir şekilde kullanılmaya başlanılan 
davranışa dayalı tasarım yöntemlerinin ülkemizde de kullanılması gerekliliği 
gerçeği ortaya çıkmıştır. Tek bir bloktan oluşan kıyı yapılarının davranışa 
dayalı tasarım yöntemleri kullanılarak boyutlandırılması ile ilgili çalışmalar 
mevcuttur, ancak birden fazla blok ile tasarlanan bir kıyı yapısının davranışa 
dayalı olarak boyutlandırılma teknik esasları henüz verilmemiştir. Bu nedenle, 
davranışa dayalı tasarım yöntemlerinin ülkemizdede blok tipi kıyı yapılarının 
tasarımında kullanılabilmesi için deneysel çalışmaların yapılması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır (Karakuş, 2007).  
 
Deneysel çalışmalar, davranışa dayalı tasarım parametreleri göz önününde 
bulundurularak tasarlanmalıdır. Davranışa dayalı tasarım yönteminde sismik 
yükler altında yapıda oluşan yapısal deformasyonlar (dönme, yatay ve düşey 
ötelenme) ve dolgu ve zeminde oluşan gerilme durumları, ana tasarım 
parametrelerini oluşturmaktadır. 
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4. YÖNTEM 

Ağırlık tipi kıyı yapılarının sismik tasarımında kullanılan yöntemler aşağıda 
kısaca özetlenmektedir. 

i) Teorik çalışmalar 

ar 

- Analitik Çalışmalar 
- Psedostatik Analiz 
- Psedodinamik Analiz 

- Nümerik Çalışmalar 
- Sonlu Elemanlar Yöntemi 
- Sonlu Farklar Yöntemi 

ii) Deneysel Çalışmal
- 1g sarsma deneyleri 
- Sentrifüj deneyleri 

Bu çalışma kapsamında ülkemizde en çok kullanılan ağırlık tipi kıyı yapısı 
çeşitlerinden olan blok tipi kıyı yapılarının sismik tasarım parametrelerinin 
belirlenmesi amacıyla 1g sarsma deneylerinden yararlanılmıştır. Bu deneylerin 
gerçekleştirilmesi için Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Kıyı Liman 
Mühendisliği Laboratuvarında mevcut bulunan dalga kanalında yer alan su içi 
sarsma tankı kullanılmıştır. (Şekil 1 ve Şekil 2).  

Şekil 1: Sarsma tankı plan görünüş       Şekil 2: Sarsma tankı genel görünüş 

Sarsma tankı 4.5 m uzunluğunda 1 m genişliğinde ve 1 m yüksekliğindedir. 
Şekil 1 ve Şekil 2’de sarsma tankının plan ve genel görünüşü görülmektedir. 
Sarsma tankında tek doğrultuda harekete izin verilmektedir ve uygulanan 
hareket sinüzoidal formdadır. Sarsma tankının yapacağı ivmeli hareket tankın 
frekans ve yatay yer değiştirme genliğinin değiştirilmesi ile kontrol 
edilebilmektedir.  

1g sarsma tankı kullanılarak yapılan dinamik analiz çalışmalarında kullanılan 
parametreleri 2 kısımda incelemek mümkündür. Bunlar; i) bilinmeyen 
parametler ve ii) bilinen parametrelerdir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Dinamik analiz çalışmalarında kullanılan parametreler 

 Parametreler

Bilinmeyen  Bilinen 

Sıkılık 

Deplasman 

İvme 

Su Basıncı 

Zemin Özellikleri 

Blok  Boyutları 

Frekanslar 

Ölçek 

Toprak Basıncı 

 

 

 

 

 

4.1. Bilinmeyen Parametreler İçin Gerekli Ekipmanlar 
 

1g sarsma deneyleri için oluşturulan modelin performansının ölçülmesinde ve 
kontrol edilmesinde gerekli olan ekipmanlar: 

1. Serme sistemi (Sıkılığın belirlenmesi için) 
2. Toprak basıncı sensörleri (Toprak basıncı ölçümleri için) 
3. Deplasman sensörleri (Deplasman ölçümleri için) 
4. İvme sensörleri (İvme ölçümleri için) 
5. Su basıncı sensörleri (Su basıncı ölçümleri için) 

Veri toplama ve yazılım sistemi (Tüm ölçümlerin bilgisayar ortamına 
aktarılması için) (bknz bilinmeyen parametreler Tablo 1) 
 

4.2. Bilinen Parametreler ve Kabuller 

Yukarıda belirtilen ekipmanları etkin şekilde kullanabilmek için yapı 
arkasında kullanılması gereken dolgu malzemesi özellikleri, seçilecek deney 
ölçeğine bağlı olarak değişebilecek blok boyutları ve adedi, deney sırasında 
kullanılacak frekans aralığı deney öncesinde belirlenmiştir. Buna göre; 

i) Dolgu malzemesi olarak içsel sürtünme açısı (ϕ= 40o) olan iri taneli 
(Dn50=2.2cm) bir malzeme seçilmiştir. Serme sistemi kullanılarak 
yapı arkasına serilen dolgu malzemesi sıkılığı %70 (Dr=%70) olarak 
belirlenmiştir. 

ii) Deney ölçeği olarak mevcut sarsma tankının boyutları ve genelde 
kullanılmakta olan blok boyutları göz önünde bulundurulmuş ve 
deney ölçeği 1/10 olarak seçilmiştir. Seçilen blok boyutları Şekil 
3’de, ölçek etkisi ise Tablo 2’de verilmektedir. Deneyler sırasında 
blok tipi kıyı yapısını modellemek adına 2 bloktan oluşan bir sistem 
kurulmuştur. Deneylerde blok boyut etkisini ihmal etmek adına tek 
bir blok tipi kullanılmıştır, bloklar şaşırtmacalı yerleştirilmemiştir. 
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                                    Tablo 2: Ölçek etkisi 

                                          

 

 

 

 

Şekil 3: Blok boyutları 

 

iii) Yapılan literatür çalışmalarında kullanılan genel frekans aralığı 2 Hz 
ile 10 Hz aralığı olarak tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak 
deneylerde kullanılan frekanslar 2 Hz - 3 Hz - 4 Hz -5 Hz - 6 Hz –  
7 Hz olarak seçilmiştir. Deneylerde tüm frekanslar için seçilen 
salınım süresi 30 s.’dir 
 

5. 1g Sarsma Tankı Deneyleri 

İki adet bloktan oluşan deney sistemi sarsma tankı üzerine yerleştirildikten 
sonra salınım sırasında oluşan toprak basıncını ölçmesi için gerekli olan 
toprak basıncı sensörleri (4 adet), blokların ve sarsma tankının ivme 
değerlerini ölçmesi için gerekli olan ivme ölçerler (3 adet), boşluk suyu 
basıncını ölçmesi için gerekli olan su basıncı ölçerler (2 adet) ve blokların 
yapacağı yatay ve düşey deplasmanları ölçmesi için gerekli olan desplasman 
ölçerler (3 adet) blokların üzerine Şekil 4’de ve Fotoğraf 1’de görüldüğü 
haliyle yerleştirilmiştir. 

 
Fotoğraf 1: Bloklar, ekipmanlar      Şekil 4: 2 bloktan oluşan deney sistemi 

 

 Ölçek 
faktörü 

Modeldeki ölçek faktörü 
(prototip / model) 

Uzunluk λ  10 

Zaman λ 0.5 3.16 

İvme 1 1 

Deplasman λ 1.5 31.62 

Kuvvet λ 3 1000 

Yoğunluk 1 1 

Su Basıncı λ  10 

 Prototip 

Model 

Birim: 
t  Ölçek: 1 / 10 

İ 

İ 

İ 

Di: deplasman ölçer 
İi: İvme ölçer 
TBi: Toprak basıncı ölçer 
Sbi: Su basıncı ölçer 
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6. DENEY SONUÇLARI 

Seçilen 6 farklı frekans (2Hz-7Hz) için 30 saniye boyunca salınıma maruz 
bırakılan blok-dolgu ve sudan oluşan sistemde meydana gelen i) boşluk suyu 
basınçları, ii) ivme değerleri, iii) toprak basıncı değerleri ve iv) yatay-düşey 
deplasmanlara ait ölçümler yapılmıştır. Aşağıda 4 Hz frekans değeri için elde 
edilen ölçümler grafik olarak sunulmaktadır (Şekil 5-8). 

Şekil 5: Boşluk suyu basıncı(7.5-28.5 cm)        Şekil 6: İvme değerleri (4 Hz)                            

 
Şekil 7: Toprak bas erleri  (4Hz)       

u grafiklerden elde
 Toprak basıncı

ıncı değerleri (4Hz)    Şekil 8: Deplasman değ

 edilen verilere göre; 
 ölçümlerinin

 
B
i)  statik ve dinamik bileşenlerden oluştuğunu, 

(Şekil 9) 
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Şekil 9: Toprak basıncı, deprem bileşeni ve statik bileşeni (4 Hz) 
(Toprak Basıncı Sensörü 1 (TB1) için) 

 
ii) farklı toprak basıncı ölçer (TB1, TB2, TB3, TB4) için 

elde edilen dinamik bileşenler ile bu sensörlerin bulundukları 
derinlikler arasındaki ilişki 4 Hz frekansı için Şekil 10’da 
verilmektedir. Buna göre, elde edilen en büyük basınç değerinin 
mevcut yapı yüksekliğinin %60’ından etkidiğini söylemek 
mümkündür.  

Kullanılan 4 

İvme öl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 10: Derinlik ve toprak basıncı ilişkisi (4 Hz için) 
 
Dinamik bileşenin yapı üzerine etki noktası halen pek çok kaynakta farklı 
olarak ifade edilmektedir. Bazı kaynaklar Mononobe- Okabe yaklaşımını kabul 
ederek dinamik bileşeni yapı yüksekliğin 1/3’unden etkitirken (Eurocode, 
1998), bazı kaynaklar ters üçgen dağılımı önermekte (OCDI, 2003), bazı 
kaynaklar trapez bir dağılımı benimserken (PIANC, 2001), bazı kaynaklar 
dikdörtgen bir dağılım olması gerektiğini savunmaktadır. Bütün bu dağılımlar 
incelendiğinde ise dinamik bileşen etki noktasının 0.4H-0.6H arasında olması 
gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır (Kramer,1996). 

 
iii) çümlerinde uygulanan 6 farklı frekans için ölçülen ivme 

değerlerinin ortalamaları ((max. ivme + min.ivme)/2) iki blok için ve 
sarsma tankı tabanı için Tablo 3’de ve Şekil 11’de verilmektedir. 

D
er
in
lik

(c
m
)
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Tablo 3:
Ortalama Ortalama 

 Bloklar ve taban için frekans-ivme değerleri ortalamalaması ilişkisi 

Frekans Ortalama 
(Hz) taban 

ivmesi 
Blok 1 
İvmesi 

Blok 2 
İvmesi 

Şekil 11: Ortalama ivme değerleri 
 

2 0.068 0.069 0.073 
3 0.15 0.15 0.17 
4 0.28 0.31 0.44 
5 0.38 0.52 0.66 
6 0.54 0.97 1.24 
7 0.72 1.91 2.43 

 
Tablo 3 ve Şekil 11’de görüldüğü gibi freka ğerleri 
artmaktadır ve her bir frekans değeri için elde edilen Blok 2 ivme değerlerinin 

st blok) her zaman Blok 1 ivme değerlerinden büyük ve Blok 1 ivme 

nsın arttırılmasıyla ivme de

(ü
değerlerininde her zaman taban ivme değerlerinden büyük olduğu 
belirlenmiştir. 
 

iv) Deplasman ve dönme ölçümlerinde uygulanan 6 farklı frekans için 
ölçülen yatay ve düşey deplasman değerleri iki blok için Tablo 4 ve 
Şekil 12’ de verilmektedir. 

 
Tabl  ve Ş 2’de görüldü rekansın arttırılmasıyla y 
deplasman değ me değer e artış gözle mektedir ir 

ekans değeri için elde edilen Blok 2 (üst blok)  yatay deplasman ve dönme 

 

Tablo 4: Bloklar için frekans ve yatay-düşey deplasman ilişkisi 

o 4 ekil 1 ğü gibi f  yata
erleri ve dön lerinded mlen . Her b

fr
değerlerinin her zaman Blok 1 yatay deplasman ve dönme değerlerinden 
büyük belirlenmiştir. 

Frekans 
(Hz) 

Yatay Deplasman 
Blok 1 

(mm) 

Yatay Deplasman 
Blok 2 

(mm) 

Düşey 
Deplasman 

(mm) 

Dönme 

(derece) 

2 0 0 0 0 
3 0 0.13 0 0 
4 0  .68 1  .56 0  .22 0.6 
5 8.  14.  3.  2.  6 34 1 72
6 13.  07 51.  56 2.5 18.  8
7 1  09.67 133.92 5.3 40.35 

0

2 4 6 8

0.5

1

1.5
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2.5

3

İv
m
e (
g)

Hz

Ortalama taban 
ivmesi

Ortalama Blok1 
ivmesi

Ortalama Blok 2 
ivmesi
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Şekil 12: Tüm frekanslara ait yatay depl

v

asmanlar ve dönme değerleri 

) Boşluk suyu basıncı ölçümlerinde ise deney sırasında kullanılan 
malzeme özelliklerinden dolayı statik durumda ölçülen su basıncı 

arak; dik duvarlı blok yapılar 
(dalgakıran, rıhtım, kıyı koruma duvarı gibi), taş dolgu yapılar (dalgakıran, 

asarım 
yöntemlerinin kullanılabilmesi için yapılan kuramsal kabuller henüz güven 

Dolgu malzemesi olarak iri taneli malzeme (Dn50=2.2cm) 
kullanılmasından dolayı yapılan 1g sarsma deneylerinde boşluk suyu 

toprak basıncından en çok etkilenen 

değerlerinin salınım sırasında bir dalgalanma göstermesine rağmen 
salınım sonunda çok fazla bir değişime uğramadığı tespit edilmiştir.  
 

7. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Kıyı yapıları yapısal özelliklerine göre genel ol

topuk, mahmuz g,b,) ve kazık destekli yapılar (iskele, rıhtım, platform gibi) 
olarak sınıflandırabilir. Yapı türlerine göre özellikle deprem yükleri altında 
farklı yapı davranışları (deformasyonlar ve dönme) ve yıkım durumları ortaya 
çıkmaktadır. Birden fazla blok ile tasarlanan blok tipi kıyı yapılarında farklı 
geometrilere sahip blokların dalga etkileri altındaki davranışlarının 
bilinmelerine rağmen deprem etkisindeki davranışları bilinmemektedir. 

Blok tipi kıyı yapılarının sismik tasarımında davranışa dayalı t

verici bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, tüm dünyada kabul gören bu 
yöntemi blok tipi kıyı yapılarının tasarımında doğru ve etkin bir şekilde 
uygulayabilmek ve bu tip yapılar için davranışa dayalı tasarım teknik esasları 
belirleyebilmek için deneysel çalışmalar yapılması gerekmektedir.Sunulan 
araştırmada blok tipi kıyı yapılarının sismik etkiler altındaki davranışları 
laboratuvarda fiziksel model uygulanarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre: 

1. 

basıncı etkisi gözlemlenmemiştir. 
2. En büyük toprak basıncı değeri statik durum için en alt kotta 

gözlemlenirken, salınım sırasında 
noktanın yapı yüksekliğin 0.4H ile 0.6H arasında kalan alan içerisinde 
yer aldığı gözlemlenmiştir.  
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3. Kullanılan 6 farklı frekans değeri değeri için ölçülen ivme değerleri 
incelendiğinde en büyük ivme değerinin Blok 2’de (üst blok) görüldüğü 

büyük yatay deplasman ve dönme değeri Blok 2 (üst 
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