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1. GİRİŞ 
 

Deprem bölgelerinde zayıf zeminler üzerinde ve temeli kazıklı olarak inşa edilen binaların 
deprem hesabı, bugünkü analiz olanakları ile uygulamada nasıl yapılmalıdır? Bu konuda 
yürürlükteki Deprem Yönetmeliği’nin (BİB 2007) 6. Bölümünde “Tablo 6.2’ye İlişkin 
�otlar” başlığı altında basit bir hesap yaklaşımından söz edilmiş ise de; üstyapı, kazık ve 
zemin ortamının karşılıklı olarak birbirlerini ve aynı zamanda deprem hareketini önemli 
derecede etkileyebildikleri özel durumlarda kullanılabilecek bir “yapı-zemin etkileşimi” 
yönteminin tanımı yapılmamıştır. Bu sorun, son yıllarda kat sayıları giderek artan yüksek 
binaların da deprem bölgelerinde ve özellikle İzmir’de olduğu gibi, zayıf zeminler üzerinde 
inşa edilmeleri ile daha da önem kazanmaktadır.  

Yerel zemin koşullarının bina tasarımında gözönüne alınan deprem verisine olan etkisinin 
tanımlanabilmesi için pratik yollar geliştirilmiştir. Bu bağlamda yönetmeliklerde tasarım ivme 
spektrumları farklı zemin koşulları için ayrı ayrı tanımlanır (BİB 2007) veya sağlam zemin 
için tanımlanan ivme spektrumu zayıf zeminlerde amprik zemin katsayıları ile büyütülür (İBB 
2008, ASCE 2010). Özel durumlarda ise, taban kayasında tanımlanan ivme spektrumu ile 
uyumlu deprem kayıtları kullanılarak, tabakalı serbest zemin ortamında sadece düşey 
doğrultuda ilerleyen kayma dalgalarının gözönüne alındığı bir boyutlu yaklaşık nonlineer 
zemin büyütmesi analizleri yapılır ve zemin yüzeyindeki tasarım ivme spektrumu tanımlanır.  

Bina temelinin yüzeysel temel olması ve kazık bulunmaması durumunda düşey doğrultuda 
ilerleyen kayma dalgaları, aynen serbest zemin yüzeyinden yansıdığı gibi, temelden de düşey 
doğrultuda yansıyarak zemin ortamına geri döner. Diğer deyişle, yüzeysel temelin varlığı 
deprem verisini etkilemez ve büyütme analizi ile zemin yüzeyinde tanımlanan tasarım ivme 
spektrumu değişmez. Ancak bodrum katların varlığı nedeni ile temelin gömülü olması 
ve/veya kazıklı temel yapılması durumlarında, tabakalı serbest zemin için yapılan bir boyutlu 
büyütme analizinin anlamı kalmaz ve bu analize dayalı olarak tanımlanan tasarım ivme 
spektrumu da geçerliliğini yitirir. Gerçi bu durumda da zayıf zeminin deprem etkisini 
büyütmesi söz konusudur. Ancak bu büyütmeyi ortaya çıkaracak analizin, tasarımı yapılan 
binaya özgü zemin-kazık-temel sisteminin üç boyutlu nonlineer davranışını gözönüne alan 
farklı bir analiz olması gerekir. Bunun sonucunda üstyapının deprem analizinde kullanılmak 
üzere oluşturan tasarım ivme spektrumu, gerek periyod içeriği ve gerekse spektral genliği 
bakımından serbest zemin yüzeyindeki spektrumdan çok farklı olabilir ve bu farklılık 
üstyapının dinamik davranışı bakımından çok önemli olabilir. Ayrıca, zayıf zemine göre çok 
daha rijit oldukları için büyük dinamik etkilere maruz kalabilen kazıklarda oluşabilecek aşırı 
zorlanmalar ve hatta nonlineer şekildeğiştirmeler de, ancak böyle bir analiz ile hesaplanabilir.  

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, deprem bölgelerinde zayıf zeminlerde 
kazıklı olarak inşa edilecek binalarda ve özellikle İzmir’de olduğu gibi, bu tür zeminler 
üzerinde yapılacak yüksek binalarda “yapı-kazık-zemin dinamik etkileşimi”nin rasyonel bir 
biçimde gözönüne alınması büyük önem taşımaktadır. Bu kısa raporun amacı, günümüzde 
uygulamada kullanılan özel mühendislik yazılımlarından yararlanarak, deprem etkisi altında 
bu tür bir etkileşim analizinin gerçekleştirilmesi için önerilen pratik bir yöntemi özetlemektir. 
Önerilen yöntemde, zemin ortamında ve kazıklarda doğrusal olmayan (nonlineer) üç boyutlu 
dinamik davranışın mutlaka gözönüne alınması öngörülmektedir. Üstyapıda ise, Deprem 
Yönetmeliği (BİB 2007) ile tanımlanan azaltılmış deprem yükleri altında doğrusal (lineer) 
analiz yapılabilir. Ancak günümüzde yüksek bina sınıfına giren binalarda uygulanan 
Performansa Göre Tasarım yaklaşımı, bu tür binalarda doğrusal olmayan (nonlineer) 
dinamik davranışın hesaba katılmasını zorunlu kılmaktadır (İBB 2008, PEER/TBI 2010). 
Önerilen yöntem üstyapıda her iki tür davranışın da gözönüne alınabilmesine olanak 
sağlamaktadır.  
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2. YAPI – ZEMİ� ETKİLEŞİMİ A�ALİZ YÖ�TEMLERİ 
 

Genel olarak yapı-zemin etkileşimi, deprem etkisi altında zemin ortamı (ve eğer varsa 
kazıklar) ile üstyapının birlikte gözönüne alındığı ortak bir model çerçevesinde yapı ve 
zeminin birbirlerini karşılıklı olarak etkilemesi olarak tanımlanabilir. Taban kayasında 
tanımlanan deprem yer hareketinden oluşan ve zemin ortamı içinde yayılarak yapı temeline 
ulaşan deprem dalgaları kısmen yapı temelinden yansıyarak zemin ortamına geri dönmekte, 
bir kısmı da üstyapıya geçerek onun titreşimine yol açmakta ve tekrar zemin ortamına geri 
dönmektedir.  

Yapı-zemin etkileşimi genel olarak aşağıda açıklanan iki yöntem ile analiz edilebilir. 
Bunlar, “Direkt (Doğrudan) Yöntem” ile “Altsistem Yöntemi”dir (bkz. Aydınoğlu 1977, 1980, 
1981, 1993a, 1993b). 
 
2.1. Direkt (Doğrudan) Yöntem 
 

Üstyapı ile zeminin tek bir ortak sistem olarak sonlu eleman modeli ile idealleştirildiği ve 
taban kayasında tanımlanan depremin etkisi altında analiz edildiği yönteme “Direkt 
(Doğrudan) Yöntem” adı verilir. Bu yöntemde zemin ve üstyapıdaki tüm geometrik ve 
mekanik özellikler ile nonlineer davranış uygun bir biçimde gözönüne alınabilir. Zemin 
ortamının sonsuzluğunu ifade edebilmek için bu ortamın dış sınırlarına “geçirgen sınırlar – 
transmitting boundaries” adı verilen yapay sınır koşulları uygulanır (Kausel 1988, Mengi ve 
Tanrıkulu 1993). Böylece temelden yansıyarak ve üstyapıdan geri dönerek zemin ortamı 
içinde dışa doğru yayılan deprem dalgalarının, sonlu eleman modelinin sınırlarından tekrar 
yansıyarak zemin ortamına geri dönmesi önlenmiş olur (Şekil 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Direkt (Doğrudan) Yöntem Modeli 

  zemin  
  ortamı 

üstyapı 

(g) 

(s) 

(r) 

(o) 

 

xr ( )u t&&
  taban kayası  
 

kazıklar 
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Direkt Yöntem’de, kuvvetli yer hareketi altında gerek üstyapıda, gerekse zeminde neydana 
gelebilecek nonlineer şekildeğiştirmelerin “üstyapı-zemin ortak sistemi”nin zaman tanım 
alanında analizi ile doğrudan elde edilebilmesi olanağı teorik olarak mevcuttur. Ancak 
günümüzde her iki ortamdaki nonlineer özellikleri tam olarak temsil edebilecek ve deprem 
mühendisliği açısından pratik olarak kullanılabilecek yazılımlar maalesef mevcut değildir. 
Öte yandan üstyapı için uygulamada yaygın olarak kullanılan yöntem, üstyapıdaki nonlineer 
şekildeğiştirmeleri yaklaşık olarak gözönüne almak üzere, yönetmeliğe göre azaltılmış 
deprem yükleri altında yapılan lineer analiz yöntemidir.  

Bu nedenlerle yapı – zemin nonlineer etkileşiminin pratik analizinde, yaklaşık da olsa, 
“Altsistem Yöntemi”nin aşağıda açıklandığı şekilde kullanılması önerilmektedir.   
 
2.2. Altsistem Yöntemi 
  

Altsistem Yöntemi’nde kazıklarla birlikte zemin ortamı ve üstyapı ayrı ayrı birer altsistem 
olarak modellenir. Bu modelleme pratikteki işbölümüne de uygundur. Gerçekten uygulamada 
zemin-kazık altsistemi ile üstyapı altsistemi, farklı uzmanlık alanlarındaki mühendislik 
grupları tarafından ayrı ayrı modellenir ve farklı bilgisayar yazılımları ile analiz edilir. Ancak 
bu farklı uzmanlık gruplarının aynı zamanda birbirlerinin ne yaptığını bilerek çalışmaları 
gerekir. Bu anlamda yapı-zemin etkileşimi aynı zamanda “yapıcı-zeminci etkileşimi”dir.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Altsistem Yöntemi Modeli 
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Altsistem Yöntemi’nde, üstyapı altsistemi ile kazık–zemin altsisteminin arakesitindeki bina 
temeli ile ve eğer varsa bodrum katların dış perdeleri (bodrum kutusu) üç boyutlu sonsuz rijit 
bir eleman olarak idealleştirilmiştir. Günümüzde radye temel sisteminin yaygın olarak 
kullanılması, bodrum döşemelerinin de dış bodrum perdeleri için birer berkitme elemanı gibi 
çalışmaları nedeni ile, sonsuz rijit bodrum kutusu idealleştirmesi kabul edilebilir bir 
yaklaşıklık olarak değerlendirilebilir.  

Altsistem Yöntemi çerçevesinde gözönüne alınan zemin-kazık altsisteminde, eğer varsa 
zemin iyileştirmesi (taş kolon, jet grout, vb) de gözönüne alınarak, tabakalı zeminin nonlineer 
dinamik özellikleri, temel geometrisi ve sınır koşulları (sonsuz rijit yüzeysel veya gömülü 
temel sınır koşulu) ve eğer varsa kazıkların da nonlineer dinamik özellikleri dikkate alınır. 
Temelin kütlesi gözönüne alınmaz ve modelin dış sınırları olarak yukarıda belirtilen geçirgen 
sınırlar kullanılır (Şekil 2).  

Bu modelleme ile, yapı-zemin dinamik etkileşiminin “kinematik etkileşim” ve “eylemsizlik 
etkileşimi” olmak üzere iki kısma ayrılması mümkün olmaktadır. İlk kez Whitman (bkz. 
Whitman ve Bielak 1980) tarafından tanımlanan ve yapı-zemin etkileşiminin kavramsal 
olarak açık-seçik anlaşılmasını sağlayan bu ayırım esas alınarak, yine Whitman tarafından 
etkileşim probleminin çözümü için Üç Adım Yöntemi adı verilen bir yöntem önerilmiştir (bkz. 
Aydınoğlu 1981). Bu raporun aşağıdaki bölümlerinde açıklanan yöntem de, özellikle zayıf 
zeminler üzerinde inşa edilen binalar için Üç Adım Yöntemi’nin günümüzdeki bilgisayar 
olanakları ile uygulamaya yönelik bir analiz yöntemi olarak uyarlanmasına karşı gelmektedir.  
 
3. Kİ�EMATİK ETKİLEŞİM 

 
Üç boyutlu olarak oluşturulan temel-kazık-zemin analiz modeli esas alınarak (Şekil 3), 

taban kayasında (tam anlamı ile kaya olmasa bile Vs ≥ 700 m/s, yani yeteri kadar rijit olduğu 
varsayılan “mühendislik ana kayasında”) tanımlanan yatay deprem yer hareketi etkisi altında 
zaman tanım alanında nonlineer analiz yapılır. Bu analize “Kinematik Etkileşim Analizi” adı 
verilir. 

Uygulamada, kaynaktan taban kayasına ulaşan deprem etkisinin düşey doğrultuda yayılan 
kesme dalgalarından oluştuğu, dolayısıyla taban kayasında iki ana doğrultuda sadece yatay 
hareketler meydana getirdiği varsayılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Kinematik Etkileşim (Adım 1) 
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xr ( )u t&&
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  taban kayası  
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Taban kayasından zemin-kazık altsistemine etki ettirilmek üzere seçilen yeterli sayıda 
(genellikle 7 adet veya daha fazla) deprem kaydı, kayada tanımlanmış bulunan tasarım ivme 
spektrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilir. Üstyapı için zaman tanım alanında 
nonlineer analizin zorunlu olduğu yüksek binalarda, seçilen deprem kayıtlarının her iki yatay 
bileşeni de ölçeklendirmede gözönüne alınır (İBB 2008) ve her iki yatay bileşen aynı anda 
taban kayasından zemin-kazık altsistemine etki ettirilir. Üstyapı analizinin yönetmeliğe göre 
azaltılmış deprem yükleri altında lineer olarak yapıldığı durumlarda ise, taban kayasında 
sadece gözönüne alınan deprem doğrultusunda yeterli sayıda deprem kaydının tanımlanması 
yeterlidir. 
 
3.1. Kinematik Etkileşimde Modelleme  
 

Üstapı-zemin etkileşiminde zemin ortamında ve kazıklarda meydana gelen nonlineer 
etkilerin çok önemli bir kısmı kinematik etkileşim analizinden elde edilir.  

Etkileşim analizinin sağlığı bakımından, kullanılacak bilgisayar yazılımın seçimi birinci 
derecede önem taşır. Teorik üç boyutlu nonlineer zemin modelleri ile eşdeğer lineer yöntem 
çerçevesinde tek boyutlu zemin büyütme analizlerinde kullanılan basit zemin modellerini 
bağdaştıran bilgisayar yazılımları geliştirilmiştir (örneğin bkz. Itasca 2011). Bu tür yazılımlar 
yukarıda belirtilen geçirgen sınırları da kullanmaktadır. Böylece temelden yansıyarak zemin 
ortamı içinde dışa doğru yayılan deprem dalgalarının, sonlu eleman modelinin sınırlarından 
tekrar yansıyarak zemin ortamına geri dönmesi önlenmiş olur.  Ancak geçirgen sınırların bina 
temelinden yeteri kadar uzağa yerleştirilmesi gerekir. Yukarıda da belirtildiği üzere, 
kinematik etkileşim analizinde zeminin ve kazıkların kütlesi gözönüne alınır, ancak temelin 
kütlesi dikkate alınmaz. Bu analizde temel-zemin arakesiti bir kinemetik sınır koşulu olarak 
değerlendirilir. 

Her durumda, zemin ortamının nonlineer özelliklerinin zemin dinamiği konusunda uzman 
olan geoteknik mühendislerince, kullanılan bilgisayar yazılımının gereklerine uygun olarak 
saptanması özel önem taşır. Kazıkların nonlineer modellerinin de, konusunda uzman yapı 
mühendisleri tarafından belirlenmesi gerekir. 

Kinematik etkileşimde sıvılaşma gözönüne alınmamaktadır. Sıvılaşma potansiyeli olan 
zemin tabakalarında taş kazık, jet grout vb iyileştirme önlemlerinin alındığı varsayılmıştır.  
 
3.2. Kinematik Etkileşim Analizinin Çıktıları 

 
“Kinematik Etkileşim Analizi”nin çıktıları olarak, rijit temelin tabanında “etkin temel 

hareketi (effective foundation input motion)”nin bütün bileşenlerine ait “toplam ivme – zaman 
değişimleri” ayrı ayrı elde edilir. Hesaplanması öncelikli etkin temel hareketi bileşenleri, 
yatay iki ana eksen doğrultusundaki öteleme ve aynı eksenler etrafındaki dönme bileşenleridir. 
Bu hareket bileşenleri genellikle gömülü temelin orta ekseninin altındaki noktada 
tanımlanırlar. Çok özel durumlar dışında, düşey eksen doğrultusunda öteleme ve aynı eksen 
etrafındaki dönme (burulma) hareketleri ihmal edilebilir. Şekil 3’te sadece şekil düzlemindeki 
bileşenler gösterilmiştir. 

Üstyapının azaltılmış deprem yükleri altında lineer olarak analiz edildiği durumlarda 
kullanılmak üzere (BİB 2007), sözü edilen etkin temel hareketi bileşenlerinden elde edilen 
“etkin temel ivme spektrumları” her iki yatay doğrultuda, gözönüne alınan deprem 
kayıtlarından elde edilenlerin ortalamaları olarak, ayrı ayrı tanımlanır. Özel olarak bina 
temelinin yüzeysel temel olması durumunda sadece yatay bileşenlere (kazıklı sistemlerde 
ayrıca dönme bileşenlerine) ait etkin temel hareketleri ve bunlardan elde edilen ortalama etkin 
temel ivme spektrumları tanımlanır.  
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3.3. Kinematik Etkileşimde Kazıkların Davranışı 
 
Özellikle kazıklı temel sistemlerinde kinematik etkileşim, kazıkların nonlineer dinamik 

davranışı bakımından büyük önem taşır. Çok zayıf zeminlerde eğik kazık veya büyük çaplı 
düşey kazık yapılması durumunda, göreceli olarak çok rijit olan kazık zayıf zeminin yaptığı 
deformasyonu takip edemediğinden, zemin kazığa “abanarak” kazıkta ve özellikle kazığın 
üstte temele bağlantı noktasında aşırı zorlanmalara ve büyük nonlineer şekildeğiştirmelere 
(betonda geniş çatlaklar, donatıda aşırı plastik uzama) neden olabilir. Bu bakımdan zayıf 
zeminlerdeki kazıklı temellerde kazıkların düşey ve olabildiğince küçük çaplı (rijitliği az – 
esnek) seçilmesi çok önemlidir. 
 
3.4. Kinematik Etkileşimin Dinamik Formülasyonu 
 

Şekilde 2 ve Şekil 3’te gösterildiği üzere, kazık-zemin ortamı (g),  sonsuz rijit temel (o) ve 
taban kayası (r) alt indisleri ile ifade edilirse, kinematik etkileşimi tanımlayan nonlineer 
hareket denklemi aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

 

oo og oo ogo o o

r
g g grgo gg go ggg g g

( ) ( ) ( )    
( )         (1)

( ) ( ) ( )

t t t
t

t t t

∆ ∆ ∆
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+ + = −           
                   

C     C K     Ku u u0      0 0
u

0      M M TC     C K     Ku u u

&& &
&&

&& &

 
Bu matris denkleminin birinci satırı rijit temelin, ikinci satırı ise kazık-zemin ortamının 
dinamik denge koşulunu ifade etmektedir. Denklemde M, C ve K ilgili yığılı kütle, sönüm ve 
nonlineer rijitlik altmatrislerini, r ( )tu&&  taban kayasında tanımlanan ve kazık-zemin ortamına 
rijit olarak aktarılan deprem yer ivmesinin iki yatay bileşeninden oluşan ivme vektörünü, 

g ( )t∆u  ve o ( )t∆u  ise kazık-zemin ortamının ve rijit temelin taban kayasına göre rölatif (göreli) 
yerdeğiştirme vektörlerini göstermektedir. İlgili hız ve ivme vektörleri de standard yapı 
dinamiği notasyonu ile ifade edilmişlerdir. Tgr  matrisinin her bir kolonu, taban kayasında 
tanımlanan yatay deprem yer ivmesinin bir bileşeni için ilgili yatay doğrultudaki elemanları 1, 
diğer doğrultudaki elemanları sıfır olan rijit hareket aktarma vektörünü göstermektedir. 
Denk.(1)’de geçirgen sınırlar ile ilgili terimler gösterilmemiştir.   

Denk.(1)’in nonlineer olarak çözümü sonucunda temelde elde edilen göreli ivme vektörü 
ile temele taban kayasından rijit olarak aktarılan yer ivmesi toplanarak “toplam ivme vektörü” 

t
o ( )tu&&  aşağıdaki şekilde hesaplanır:  
 

                                                     t
o or r o( ) ( ) ( )                                                    (2)t t t∆= +u T u u&& && &&  

 
Buradaki Tor matrisinin her bir kolonu, taban kayasından rijit temele aktarılan deprem yer 
hareketi bileşeni ile ilgili rijit hareket aktarma vektörünü göstermektedir. 

Yukarıda verilen formülasyon, taban kayasında tanımlanan yer hareketinin kazık-zemin 
ortamına ve bina temeline rijit olarak (statik gibi) aktarıldığı ve bu nedenle bilinmeyen 
yerdeğiştirme vektörü ile türevlerinin rölatif (göreli) olarak tanımlandığı formülasyondur. 
Uygulamada yaygın olarak kullanılan bu formülasyon yerine, toplam yerdeğiştirmelerin ve 
türevlerinin doğrudan bilinmeyen olarak alındığı dalga yayılımı formülasyonunu kullanmak 
da mümkündür. Ancak bu durumda taban kayasındaki yer hareketinin yerdeğiştirme kaydı da 
analize girmektedir (Aydınoğlu 1980, 1981). 



 7 

4. EYLEMSİZLİK ETKİLEŞİMİ   
 

Altsistem Yöntemi ile etkileşim analizinin ikinci adımı “Eylemsizlik Etkileşimi” olarak 
adlandırılır. Bu adımda, kinematik etkileşim adımında elde edilen etkin temel hareketi 
bileşenleri, üstyapı altsistemine temel alt seviyesinde etki ettirilir. Ancak yapılacak analizde 
zemin-kazık altsisteminin eşdeğer dinamik rijitliğinin de gözönüne alınması gerekmektedir 
(Şekil 4).   

 
4.1. Zemin – Kazık Altsisteminin Eşdeğer Dinamik Rijitliği 
 

Zemin – kazık altsisteminin eşdeğer dinamik rijitliğinin hesaplanması amacı ile, kinematik 
etkileşimde kullanılan nonlineer zemin-kazık modeli, maksimum davranışa karşı gelen 
eşdeğer zemin parametreleri kullanılarak lineerleştirilir. Süperpozisyon ilkesine dayalı 
altsistem yöntemi açısından zorunlu olan bu lineerleştirme, pratik sonuçları bakımından 
önemli bir yaklaşıklığa yol açmaz. Zira, yukarıda belirtildiği gibi, eylemsizlik etkileşimi 
çerçevesinde üstyapıdan zemin ortamına geri gelen dinamik etkiler, kinematik etkileşim 
çerçevesinde taban kayasındaki deprem yer hareketinden zeminde oluşan dinamik etkilere 
oranla genellikle daha küçük kalırlar.   

Altsistem modelinin eşdeğer “dinamik rijitlik matrisi”nin elde edilmesi için, en genel üç 
boyutlu analiz durumunda gömülü temelin alt orta noktasına yatay iki ana eksen 
doğrultusunda ve bu eksenler etrafında ayrı ayrı etki ettirilen birim harmonik yükler ve birim 
harmonik momentlerden hesaplanan yerdeğiştirme ve dönme bileşenlerinin oluşturduğu 4x4 
mertebeli “dinamik fleksibilite (esneklik) matrisi” hesaplanır. Daha sonra bu matrisin tersi 
(inversi) alınarak yine 4x4 mertebeli “Zemin-Kazık Altsistemi Eşdeğer Dinamik Rijitlik 
Matrisi” elde edilir. Çok özel durumlarda, yukarıda tanımlanan dört bileşene ek olarak düşey 
eksen doğrultusunda öteleme ve bu eksen etrafındaki dönme (burulma) bileşenleri de 
eklenebilir. Bu durumda  söz konusu matrislerin mertebeleri 6x6’ya çıkar. 

İki boyutlu analiz durumunda ise, düşey orta eksene göre simetrik gömülü temel 
durumunda yatay doğrultuda etki ettirilen birim harmonik yük ile analiz düzlemine dik 
doğrultudaki eksen etrafında etki ettirilen birim harmonik momentten hesaplanan 
yerdeğiştirme ve dönme bileşenlerinden yararlanılarak 2x2 mertebeli bir dinamik fleksibilite 
matrisi ve bunun tersi alınarak aynı mertebeli dinamik rijitlik matrisi elde edilir (Şekil 4a). 
Düşey eksen doğrultusundaki bileşen genellikle ihmal edilir. Özel olarak bina temelinin 
yüzeysel temel olması durumunda, yatay ve dönme serbestlik dereceleri arasındaki zayıf 
bağlantı (coupling) ihmal edilebilir.  

Yukarıda tanımlanan birim yüklemelerde kullanılan harmonik yükler, gözönüne alınan 
ana deprem doğrultusunda, aşağıda tanımlanan eylemsizlik etkileşimi modeli kullanılarak 
yapılan ardışık yaklaşımla elde edilen hakim doğal frekansa göre belirlenir. Bu yaklaşımın 
esası, eylemsizlik etkileşiminde üstyapının hakim titreşim modunun diğer modlara göre çok 
daha etkin olmasına dayanmaktadır. Ardışık yaklaşımın ilk adımında zemin sonsuz rijit kabul 
edilerek üstyapının hakim doğal frekansı hesaplanır ve buna göre yukarıda belirtilen harmonik 
birim yüklemeler yapılır. Zemin-kazık altsisteminin bu şekilde elde edilen dinamik rijitlik 
matrisi kullanılarak aşağıda açıklanan etkileşim analizi modeli ile üstyapı-kazık-zemin 
sisteminin yaklaşık hakim doğal frekansı yeniden hesaplanır ve buna göre harmonik birim 
yüklemeler yeniden yapılır. Hakim doğal frekanslar yeterince yakın oluncaya kadar ardışık 
yaklaşıma bu şekilde devam edilir. Görüldüğü üzere, eylemsizlik etkileşiminin bu aşamasında 
zemin altsistemi ile üstyapı altsistemini analiz eden uzmanlık gruplarının birarada çalışması 
söz konusudur. 
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Birim yüklerin bu şekilde dinamik olarak tanımlanması ile, zemin-kazık ortamının kütlesi 
(temelin kütlesi hariç) ve yine aynı ortamın sönümü ile birlikte ortamın kenarlarındaki 
geçirgen sınırlar da aktive olmakta, böylece radyasyon sönümü (veya geometrik sönüm) adı 
verilen ve eylemsizlik etkileşiminde üstyapıdan zemine geçen enerjinin zeminin 
sonsuzluğunda kısmen kaybolmasını ifade eden dinamik olgu da, kabul edilebilir bir 
yaklaşıklıkla, hesaba katılmış olmaktadır. Hakim doğal frekansın çok küçük olduğu yüksek 
binalarda radyasyon sönümü ihmal edilebilecek kadar küçülür ve bu nedenle birim 
yüklemelerde harmonik yükler yerine statik yükler kullanılabilir. 

Yukarıda belirtilen harmonik birim yükleme analizlerinde, kazıklarda oluşan iç kuvvetler 
ile zemindeki gerilme ve yerdeğiştirme bileşenleri de ayrıca hesaplanır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Eylemsizlik Etkileşimi için Zeminin Eşdeğer Dinamik Rijitlik Matrisi (Adım 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(b) Eylemsizlik Etkileşimi (üstyapı-temel) Analizi (Adım 3)  
 

Şekil 4. Eylemsizlik Etkileşimi Analizinin Adımları 

(s) 

(o) 

t
xo ( )u t&&

t
θo ( )u t&&

(o) 

geçirgen  
  sınırlar 

kazıklar 

  zemin  
  ortamı 

xx xθg
oo

θx θθ

      

      

S S

S S

 
=  
 

S

(o) 
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4.2. Eylemsizlik Etkileşimi Analizi 
 

Eylemsizlik etkileşimi analizi, üstapı temeli tabanında tanımlanan temel etkin yer hareketi 
bileşenlerinin, yine temel tabanında tanımlanan eşdeğer dinamik rijitlik matrisi’ne karşı gelen 
yayların altından üstyapıya (binaya) etki ettirilmesi ile yapılan üstyapı (bina) deprem 
analizidir (Şekil 4b). Bu analizde, sonsuz rijit bina temelinin ve varsa bodrum katların 
(bodrum kutusu) tüm kütle bileşenleri de dikkate alınacaktır. Zemin ortamının sonlu rijitliği 
ile birlikte bu kütlelerin de gözönüne alınması ile eylemsizlik etkileşimi analizinde üstyapının 
doğal titreşim periyotları, sonsuz rijit zemin varsayımı ile yapılan geleneksel analize oranla 
daha uzun periyotlar olarak elde edilirler. Bunun sonucu olarak, eylemsizlik etkileşiminde 
üstyapıya etkiyen deprem yükleri ve üstyapıda oluşan etkiler, (kinematik etkileşimde deprem 
verisinin, yani etkin temel ivmelerinin değişimi bir yana bırakılırsa) etkileşimsiz duruma (rijit 
zemin durumuna) oranla daha düşük değerler olarak elde edilir. Bu nedenledir ki, kinematik 
etkileşimin ihmal edildiği bazı yönetmelik uygulamalarında (örneğin bkz. ASCE 2010), 
sadece eylemsizlik etkileşiminden ibaret olduğu varsayılan yapı-zemin etkileşiminin, binadaki 
taban kesme kuvvetini %30’a kadar azaltmasına izin verilmektedir.     

Daha önce belirtildiği üzere eylemsizlik etkileşimi analizinde üstyapı, performansa göre 
tasarım çerçevesinde nonlineer olarak modellenerek zaman tanım alanında, veya lineer olarak 
modellenerek azaltılmış deprem yükleri altında yönetmeliğe göre Mod Birleştirme Yöntemi ile 
analiz edilebilir. Ancak yönetmelikteki Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmamalıdır. 
Binada bodrum katların bulunması, diğer deyişle gömülü temel durumunda, eylemsizlik 
etkileşimi analizlerinde deprem etkisi olarak, yatay ivmelerle birlikte dönme ivmelerinin de 
gözönüne alınması ve analizde kullanılacak bilgisayar yazılımının bunu yapabilecek 
kapasitesinin bulunması gerekmektedir. Uluslararası kabul görmüş ve ülkemizde de 
kullanılmakta olan bazı yazılımların yeni versiyonlarının bu koşulu sağladığı bilinmektedir. 

Yukarıda 4.1’de belirtildiği üzere harmonik birim yüklemelerden kazıklarda hesaplanan iç 
kuvvetler ile zeminde oluşan gerilme ve yerdeğiştirme bileşenleri, eylemsizlik etkileşimi 
analizlerinde elde edilen yay kuvvetleri ile çarpılır ve böylece eylemsizlik etkileşiminden 
zemin-kazık altsisteminde meydana gelen ek etkiler de hesaplanmış olur. 
 
4.3. Eylemsizlik Etkileşiminin Dinamik Formülasyonu 
 

Eylemsizlik etkileşiminin dinamik formülasyonu, üstyapı ve temelin serbestlik 
derecelerinin toplam ve/veya rölatif (göreli) olarak tanımlanmasına bağlı olarak çok çeşitli 
şekillerde yapılabilir (Aydınoğlu 1980, 1981). Burada verilen formülasyon, uluslararası kabul 
görmüş ve ülkemizde de yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar yazılımlarının genel 
yaklaşımına uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir.  

Şekilde 4’te gösterildiği üzere üstyapı (s), sonsuz rijit temel ise (o) alt indisleri ile ifade 
edilirse, eylemsizlik etkileşimini tanımlayan nonlineer hareket denklemi aşağıdaki şekilde 
yazılabilir: 
 

ss so ss sos ss s s so t
os s g

o oos oo os oo oo oo o

     ( ) ( )   ( )
( )       (3)

       ( + ) ( )( ) ( )

t t t
t

tt t

∆ ∆ ∆

∆∆ ∆

                
+ + = −           

               

C  C K    Ku uM  0 u M T
u

0  M MC   C K  K  S δδ δ

&& &
&&

&& &

 
Bu matris denkleminin birinci satırı üstyapının, ikinci satırı ise temelin ve temel serbestlik 
derecelerine indirgenmiş kazık-zemin ortamının dinamik denge koşulunu ifade etmektedir. 
Denklemde M, C ve K ilgili yığılı kütle, sönüm ve nonlineer (veya lineer) rijitlik 
altmatrislerini, 

g
ooS  ise yukarıda 4.1’e göre elde edilen zemin-kazık altsisteminin eşdeğer 
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dinamik rijitlik matrisi”ni göstermektedir. 
t
o ( )tu&& , kinematik etkileşim analizi sonucunda temel 

tabanında hesaplanan ve üstyapıya rijit olarak aktarılan “etkin temel hareketi (effective 
foundation input motion)”a ait toplam ivme bileşenlerinden oluşan vektördür (Şekil 4b). 

o ( )t∆δ  rijit temelin etkin temel hareketine göre rölatif (göreli) yerdeğiştirme vektörünü 
göstermektedir. s ( )t∆u ise temelden üstyapıya rijit olarak aktarılan etkin temel hareketine göre 
üstyapının rölatif (göreli) yerdeğiştirme vektörüdür. İlgili hız ve ivme vektörleri de standard 
yapı dinamiği notasyonu ile ifade edilmişlerdir. 

Öte yandan Denk.(3)’te Mo sonsuz rijit bina temelinin, bodrum dış duvarlarının ve 
bodrum kat döşemelerinin (bodrum kutusu) tüm kütle bileşenlerini içeren ve gömülü temelin 
alt orta noktasında tanımlandığı için teorik olarak diyagonal dışı terimleri de olan kütle 
altmatrisini göstermektedir. Tso matrisi ise, etkin temel ivme bileşenlerinin (yatay eksenler 
doğrultusundaki öteleme bileşenleri ile bu eksenler etrafındaki dönme bileşenlerinin) 
üstyapıya rijit olarak aktarılmasını sağlayan aktarma matrisidir. Gelişmiş bilgisayar 
yazılımları, bu matrisi otomatik olarak oluşturmaktadır. 

Bilindiği üzere, bina temelinin sonsuz rijit olarak modellenmesi için iki yol vardır. Birinci 
yol kapsamında üç boyutlu cisim kısıtlamaları (body constraints) kullanılabilir. Toerik olarak 
doğru olan yol bu olmakla birlikte, eylemsizlik etkileşimi analizinde kalın kabuk (thick shell) 
türü sonlu elemanlarla idealleştirilen temel ve bodrum duvarlarının esasen büyük olan yayılı 
rijitliklerinin aynen kullanılması önerilmektedir. Bu durumda bilgisayar yazılımı temel, 
bodrum dış duvarları ve bodrum kat döşemelerinde bulunan sonlu elemanların düğüm noktası 
yığılı kütlelerini otomatikman hesaplayacak ve yukarıda belirtilen diyagonal dışı kütle matrisi 
elemanlarının tanımına gerek kalmayacaktır. 
 
5. TASARIMA ESAS BÜYÜKLÜKLERİ� HESAPLA�MASI 
 

Kinematik etkileşim ve eylemsizlik etkileşimi analizlerinin sonuçlarından yararlanılarak, 
üstyapıda (binada) ve zemin-kazık altsisteminde tasarıma esas büyüklükler aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır. 
 
5.1. Üstyapıda (binada) Tasarıma Esas Büyüklüklerin Hesaplanması 
 

Sonsuz rijit temel varsayımının sonucu olarak kinematik etkileşim analizi sadece zemin-
kazık altsistemi ile sınırlı olduğundan, üstyapıda (binada) hesaplanacak tasarıma esas 
büyüklükler sadece eylemsizlik etkileşimi analizinden elde edilen büyüklükler olacaktır.    

(a) Üstyapı (bina) için yönetmeliğe göre azaltılmış deprem yükleri altında lineer analiz 
yapılması durumunda, temelin serbestlik derecesi sayısı kadar sayıda tanımlanmış bulunan 
ortalama etkin temel ivme spektrumu bileşenlerinin herbiri için ayrı ayrı hesap yapılacak ve 
herbirinden üstyapıda elde edilen maksimum büyüklüklerin karelerinin toplamının karekökü, 
tasarıma esas büyüklük olarak belirlenecektir.   

(b) Performansa Göre Tasarım kapsamında üstyapıda (binada) zaman tanım alanında 
nonlineer analiz yapılması durumunda, temelin serbestlik derecesi sayısı kadar sayıda 
tanımlanmış bulunan etkin temel yer hareketi (effective foundation input motion)’nin tüm 
bileşenlerine ait ivme – zaman değişimleri birarada gözönüne alınacak ve tümünün ortak 
etkisi altında üstyapıda tasarıma esas büyüklükler, her bir büyüklük için ortalama alınarak 
hesaplanacaktır. 
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5.2. Zemin Ortamında ve Kazıklarda Tasarıma Esas Büyüklüklerin Hesaplanması 
 

Zemin ortamında ve kazıklarda tasarıma esas büyüklüklerin elde edilmesi için, kinematik 
etkileşimde ve eylemsizlik etkileşiminde hesaplanan büyüklüklerin uygun şekilde 
birleştirilmesi gerekmektedir. 

(a) Eylemsizlik etkileşimi kapsamında üstyapı (bina) için yönetmeliğe göre azaltılmış 
deprem yükleri altında lineer analiz yapılması durumunda, 5.1(a)’da belirtildiği üzere 
ortalama etkin temel ivme spektrumu bileşenlerinin herbiri için eylemsizlik etkileşimi 
çerçevesinde ayrı ayrı yapılan hesap sonucunda zemin-kazık altsisteminde hesaplanan 
maksimum yerdeğiştirme ve gerilme (kazıklarda iç kuvvet) büyüklükleri ile, kinematik 
etkileşim çerçevesinde hesaplanmış bulunan aynı büyüklüklerin maksimum değerlerinin 
karelerinin toplamının kare kökü, tasarıma esas büyüklükler olarak belirlenecektir. Kinematik 
etkileşimde kazıklarda plastik şekildeğiştirme (plastik mafsal dönmesi) meydana gelmesi 
durumunda, eylemsizlik etkileşiminden elde edilecek doğrusal elastik (lineer) büyüklükle 
doğrudan birleştirme mümkün olamayacağından, yaklaşık bir yol izlenebilir. Eylemsizlik 
etkileşiminde kazık üzerindeki komşu düğüm noktaları arasındaki hesaplanan göreli öteleme 
oranlarının farkları, kinematik etkileşimde elde edilen plastik mafsal dönmeleri ile, yine 
“karelerin toplamının karekökü” kuralına göre birleştirilebilir.          

(b) Eylemsizlik etkileşimi için Performansa Göre Tasarım kapsamında üstyapıda (binada) 
zaman tanım alanında nonlineer analiz yapılması durumunda, kinematik etkileşim 
kapsamında da nonlineer analiz yapılmış olduğundan, birbirleri ile zaman tanım alanında 
uyumlu olan bu iki analizin sonuçları kazık-zemin altsisteminde doğrudan toplanabilir.  
Tasarıma esas büyüklükler, her bir büyüklük için ortalama alınarak hesaplanacaktır. 

 
6. SO�UÇLAR 
 

Deprem bölgelerinde zayıf zeminler üzerinde ve temeli kazıklı olarak inşa edilen 
binalarda deprem hesabının bir “yapı-kazık-zemin dinamik etkileşimi” analizi olarak yapılması 
gerektiği düşünülmektedir. Bu raporda, böyle bir etkileşim analizinin pratik bir şekilde 
yapılabilmesi için önerilen ve özellikle İzmir’de Bayraklı bölgesinde olduğu gibi, bu tür 
zeminler üzerinde yapılacak yüksek binalarda kullanılması öngörülen bir analiz yöntemi ile 
ilgili açıklamalara yer verilmiştir.  

Yapı-kazık-zemin dinamik etkileşimi çerçevesinde deprem analizi birbirini izleyen iki 
aşamada yapılabilmektedir. Kinematik etkileşim olarak adlandırılan birinci aşamada zemin-
kazık-temel altsistemi, taban kayasında tanımlanan deprem yer hareketinin etkisi altında, 
zeminin ve kazıkların nonlineer davranışları da dikkate alınarak, zaman tanım alanında analiz 
edilmektedir. Zemin dinamiği konusunda uzman geoteknik mühendislerin katkıları ile 
yapılması gereken bu analiz için uygulamada kullanılan özel bilgisayar yazılımları mevcuttur.  

Bodrumlu binalarda temelin zemine gömülü olması durumunun da gözönüne alınabildiği 
kinematik etkileşim analizi sonucunda elde edilen etkin temel hareketinin bileşenleri, ikinci 
aşama olan eylemsizlik etkileşimi analizinde etkin temel deprem ivmeleri olarak binaya etki 
ettirilecek olan deprem verileridir. Bu anlamda kinematik etkileşim analizi, tabakalı serbest 
zemin ortamında sadece düşey doğrultuda ilerleyen dalgalar için geçerli olan basit tek boyutlu 
dalga analizinin (zemin büyütme analizi), kazıkların ve gömülü temelin de temsil edildiği 
gerçek zemin-kazık-temel ortamında gerçekleştirilen binaya özgü gelişmiş biçimi olmaktadır. 
Bu bakımdan standart zemin büyütme analizlerinden elde edilen spektrumların, her biri 
diğerinden farklı olan kazıklı ve zemine gömülü yapılar için kullanılması doğru değildir. 
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Etkileşim analizinin kazık tasarımı bakımından da çok önemli bir işlevi vardır. Zayıf 
zemine göre çok daha rijit oldukları için büyük dinamik etkilere maruz kalabilen kazıklarda 
oluşabilecek zorlanmalar ve nonlineer şekildeğiştirmeler de, ancak kinematik etkileşim analizi 
ile hesaplanabilmektedir. Bu anlamda kinematik etkileşim analizi, kazıkların gerçek dinamik 
etkiler altında doğru ve rasyonel tasarımı için de zorunlu olması gereken bir analiz aşamasıdır. 

Öte yandan ikinci aşamada gerçekleştirilen eylemsizlik etkileşiminde zemin-kazık-temel 
altsisteminin rijitliği, ayrı bir analizle elde edilen eşdeğer dinamik rijitlik matrisi ile temsil 
edilmektedir. Kinematik etkileşim ve eylemsizlik etkileşimi aşamalarında zemin ortamında ve 
kazıklarda meydana gelen etkiler uygun biçimde birleştirilerek tasarıma esas büyüklükler elde 
edilmektedir.  

 
SO� SÖZ  

 
Hasbelkader yapı-zemin etkileşimi problemi ile nerede ise 40 yıl önce doktora çalışmasına 

başladığında tanışmış ve bir zamanlar bu konuda epeyce çalışmış olan bu raporun yazarı, 
özellikle İzmir’de zemin koşullarının çok kritik olduğu Bayraklı bölgesinin yüksek binaların 
yapımı için tahsis edilmesi dolayısı ile gündeme gelen bu ilginç mühendislik probleminin 
rasyonel çözümü için, onca zaman sonra küçük bir katkıda bulunmuş olmaktan büyük 
mutluluk duymaktadır.   
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