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ÖZ
Son on yil içerisinde dünya üzerinde meydana gelen depremler arasinda 1994 Northridge, A.B.D., 1995
Kobe, Japonya ve 1999 Kocaeli, Türkiye depremleri en yikici depremler olarak bilinmektedir. Northridge
depremi 57 ölü, 11.000 yarali ve 20 milyar $ zarara neden olurken, Kobe depremi 5.000’den fazla insanin
ölümüne, 27.000’e yakininin yaralanmasina, 150.000’nin üzerinde yapinin zarar görmesine neden olmus,
yeniden yapilanma maliyeti 95 milyar $’a yaklasmistir. Bu afetlerden en trajik olani 16.000 ölüye, 30.000
insanin yaralanmasina ve 16 milyar $’lik zarara neden olan Kocaeli depremidir. Yukarida sözü edilen
depremlerde, sismik akvitelerin merkezine yakin bölgelerde pek çok Reinforced Earth-RE (donatili
zemin) istinad yapisi ve pasif ankrajli (zemin çivili) iksa sistemleri bulunmaktadir. Söz konusu yapilar,
yatay ve düsey yönde etkiyen yüksek zemin ivmeleri nedeniyle olusan gerilmeleri esnek yapilari
sayesinde karsilamislar ve önemli ölçüde hasar gören daha rijit yapilara oranla, deprem yüklemesi altinda
çok daha iyi
performans göstermislerdir. Bu yapilarin deprem yüklemesi altindaki avantajli
performanslari ülkemizdeki uygulamalari da dahil olmak üzere birçok projede yaygin olarak
kullanilmalari sonucunu dogurmustur. Bu çalisma kapsaminda esnek istinad yapilari olarak siniflandirilan
RE-donatili zemin sistemi ve pasif ankrajli iksa sistemlerinin tasarim prensiplerinden bahsedilmekte ve
deprem yüklemesi altindaki davranimlari degerlendirilmektedir. Degerlendirmeler kapsaminda yapilarin
bu avantajli performanslarinin teknik açiklamalari, sismik dizayn esaslari ve deprem sonrasi performans
degerlendirmeleri alternatif sistemler ile karsilastirmali olarak verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Esnek istinat yapilari, Deprem yüklemesi, Performans

ABSTRACT
Among the earthquakes that occurred throughout the world during the last decade, 1994
Northridge, U.S.A, 1995 Kobe, Japan, 1999 Kocaeli, Turkey earthquakes are known as the most
devastating ones. Northridge earthquake resulted in 57 deaths and 11.000 casualties with a 20
billion dollars economic loss whereas in the Kobe earthquake more than 5.000 people died,
27.000 were injured and more than 150.000 structures were destroyed, rebuilding costs were
approximately 95 billion dollars. The most tragic one of these disasters, Kocaeli earthquake,
caused 16.000 deaths, 30.000 casualties and approximately 16 billion dollars loss. In the aforementioned earthquakes, many Reinforced Earth® and passive anchored (soil nailed) earth
retaining structures, located near the seismically active zones, have been exposed to seismic
excitations. These structures have performed better than relatively rigid structures under the act
of high horizontal and vertical accelerations because of their flexible nature. The advantageous
performance of these structures under seismic loading, resulted in widespread use of these
structures all over the world including Turkey. In the extent of that study, design principles of
the Reinforced Earth® and Passive anchorage systems classified as flexible retaining structures
are briefly discussed and their performance under seismic loading are evaluated. These
evaluations incorporate the technical explanation of the advantageous performance, seismic
design considerations and post-earthquake performance comparison of that type of structures
with alternative systems.
Keywords: Flexible retaining structures, Earthquake loading, Performance
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1. GIRIS
Reinforced Earth-RE (donatili zemin) ve pasif ankrajli (zemin çivili) iksa sistemleri son on yil boyunca dünya
üzerinde meydana gelen yikici depremler esnasinda gösterdikleri yapisal performans ve davranim özellikleri ile birçok
projede klasik tipte rijit istinat sistemlerine karsi öncelikli alternatif olmuslar ve sismik aktivitenin merkezine yakin
bölgelerde yogun olarak kullanim alani bulmuslardir. Söz konusu sistemlerin bu ayricalikli performansi yapilarinin
esnek olmasi, genel bir göçme yasanmadan yüksek miktarda deformasyona müsaade etmeleri ve bu esnek yapilari
sayesinde sismik aktivite esnasinda yapiya aktarilan enerjinin daha iyi sogurulmasi ile açiklanmaktadir.
Yüksek sismik aktiviteye sahip Kuzey Anadolu Fay Hatti’nin Bolu-Istanbul kesiminde söz konusu yapilar kalici ve
geçici derin kazilarda, köprü yaklasim dolgulari altinda, ve otoyol dolgulari altinda istinat yapilari olarak birçok projede
kullanilmislardir. Büyüklügü M=7.6 olan Kocaeli depremi (Agustos 1999) ve M=7.2 olan Düzce depremi (Kasim 1999)
esnasinda bu yapilarin ayni bölgelerdeki rijit istinat yapilari ile karsilastirildiklarinda göstermis olduklari üstün
performans Reinforced Earth-RE ve pasif ankrajli iksa sistemlerin gelecekte daha yüksek oranda kullanim alani
bulacagini göstermektedir. Bu çalisma ile yukarida verilen bilgiler dogrultusunda esnek istinat yapilari olarak
adlandirilan RE-donatili zemin ve pasif ankrajli iksa sistemlerinin deprem yüklemesi altindaki davranislari
degerlendirilmekte ve bu davranis özellikleri teknik sebepleri ile birlikte açiklanmaktadir.

2. DONATILI ZEMIN YAPILARININ PERFORMANSI
2.1. Genel
Bildirinin Reinforced Earth-RE (donatili zemin) sistemi dünya çapinda kisa sürede gördügü ilgi ve yaygin kullanimi,
bu sistemin insaat mühendisligi alaninda son otuz bes yilin en dikkate deger gelismesinden biri olarak kabul edilme sine
neden olmustur. Sistemin yaygin kullanim alanlari içerisinde karayollarindaki dolgu ve yarmalardaki istinat duvarlari,
köprü kenar ayaklari ve yaklasim duvarlari, su yapilari, demiryollarindaki benzer uygulamalari sayilabilir. Düsük
maliyeti, sismik bölgelerdeki yüksek performansi, ve estetik görüntüsü konvansiyonel sistemlerin yerine tercih
edilmelerinin en önemli nedenleri arasinda yer almaktadir.
Sistemin esasi, zemin ile donatinin birlikte kullanimina dayanmaktadir. Yeterli sayida özel aderansli çelik seritlerin,
dayanim özellikleri ve gradasyonu standartlara uygun granüler geri dolgu ile birlikte yerlestirilmesi sayesinde, çelik
seritlerin esas olarak çekmeye çalistigi güçlü ve esnek bir kompozit malzeme elde edilmektedir.
Sistemin en büyük avantaji, çelik serit donatilarla teskil edilen istinat yapisinin klasik rijit duvarlara göre daha esnek
davranisi nedeni ile sistemin çok daha büyük deplasmanlari ve yükleri tolere edebilmesidir. Bu nedenle, bu sekilde insa
edilmis RE-duvarlar dünyada son üç büyük depremde oldukça basarili performans sergilemislerdir. RE-Donatili zemin
yapilari temel üzerinde gerilme yogunlugu yaratmadigi gibi, dis stabilite kriterleri olan temelde kayma ve dönmeye
karsiyi yüksek güvenlik faktörlerine sahiptir. Buna ek olarak, esnek yapilari sayesinde toplam ve farkli oturmalari
yapisal bütünlügü bozulmadan karsilayabilmektedir.
RE-donatili zemin yapilari sismik kosullara göre dizayn edilirken genel olarak quasi-statik dizayn yükleri
kullanilmaktadir. Bu tasarim prensipleri yapinin boyutlandirmasinin, bulundugu sismik bölgedeki yatay deprem
ivmesinin iç ve dis stabilite gereklerine uygun güvenlik faktörleri ile arttirilarak etkitilmesi prensibine dayanmaktadir.

Sekil 1. Tipik RE-Donatili Zemin Kesiti
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Içsel stabilite analizleri sirasinda Donatili Zemin blogunda bulunan yüksek aderansli ve galvanizli çelik seritler sekil
1’de gösterilen aktif bölgedeki dolgunun ataletiyle olusan statik ve dinamik kuvvetlere dayanacak sekilde dizayn edilir.
Deprem yükleri altinda çelik seritlerin çekme mukavemetinin 0.4g’ye varan yer ivmeleri sonucunda yaklasik %20
oraninda azaldigi, yapilan analitik ve deneysel çalismalarla ortaya konmustur. Bu nedenle, seritlerin çekme mukavemeti
konzervatif olarak statik durumdaki mukavemetin %80’i olarak alinmaktadir. Dis stabilite hesaplarinda ise Mononobe Okabe pseudo-statik metodu kullanilmaktadir. Bu metoda göre statik yükler dinamik zemin basincinin ½’si ve duvarin
atalet kuvvetinin %50’si ile birlestirilmektedir. Kaymaya ve dönmeye karsi olan güvenlik faktörleri statik durum için
kulanilan faktörlerin %75’ine denk gelecek sekilde azaltilabilmektedir.

2.2. 1994 Northridge Depremi
Bu depremden etkilenen bölgede, toplam 23 adet RE-donatili zemin yapisi bulunmaktadir. Bunlarin %65’ini 5m’den
yüksek, %25’ini ise 10 m’den yüksek duvarlardan olusturmaktadir. RE-donatili zemin yapilarinin depremin merkez
üssüne olan uzakliklari 13 km ile 83 km arasinda degismektedir (Ref. 13). Ölçülen zemin ivme degerleri yatayda 0.07g
ile 0.91g, düseyde 0.04g ile 0.62g arasinda degismektedir. Yapilan hasar incelemeleri dogrultusunda, gözlenen
deformasyonlar bazi duvarlarin beton panellerindeki çatlaklar olarak belirlenmistir. Bu saptama gözönüne alindiginda,
RE-donatili zemin yapilarina yakin yerlerde bulunan yapilarin çok daha fazla hasar görmüs olmasi ve bazilarinin
güvensiz olarak belirlenip kullanima kapatilmasi vurgulanmasi gereken bir noktadir (bkz. Sekil 2). Konuyu daha da
ilginç hale getiren bir gerçekte, RE-donatili zemin yapilarinin %75’inden fazlasinin ölçülen zemin ivmelerinden daha
düsük ivmelere göre tasarlanmis olup, %50’sinin ise hiçbir yatay yer ivmesi gözönüne alinmadan dizayn edilmis
olmasidir.
Bu tespit sonucunda, RE-donatili zemin yapilarinin tasariminda kullanilan standartlarin özellikle dis stabilite analizleri
söz konusu oldugunda oldukça konzervatif sonuçlar verdigi anlasilmaktadir.

Sekil 2. Lyon Ave’de duvarlarin en alt sira panellerinde hasar görünümü ve duvara yakin bir yoldaki yüzey çatlagi

2.3. 1995 Kobe Depremi
Kobe depreminin ardindan 120 adet RE-donatili zemin yapisi incelenmistir. Incelenen yapilarin %70’ini 5’m’den
yüksek, %15’ini ise 10 m’den yüksek duvarlar olusturmaktadir. Bu yapilar, 0.15g ile 0.2g arasinda degisen yer ivmesi
degerlerine göre tasarlanmistir. Deprem aninda ölçülen yer ivmesi ise 0.27g civarindadir (Ref. 14).

Sekil 3. Miki City’de bulunan duvarin ve yakinindaki yolun deprem sonrasi durumu
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22 yapinin yakininda veya üstünde yer hareketi gözlenmis, bunlarin 10’unda panellerde ufak çatlaklar belirlenirken,
3‘ünde önemli ölçüde yatay deplasman olusmustur ( Ref:2). Awaji adasindaki ve Hosiga-oka parkindaki duvarlarda,
(Duvarin en üstünden ve orta yüksekliginden, en alt kotuna göre) 4 mm ile 113 mm arasi deformasyon degerleri
ölçülmüstür. Tüm RE-donatili zemin yapilari depremin ardindan fonksiyonel olarak kalmis ve hemen kullanim
performans kriterlerini saglamistir (bkz. Sekil 3).

2.4. 1999 Kocaeli Depremi
Bu bölgedeki RE-donatili zemin yapilarinin performans analizleri tamamlanmadigi halde, depremin merkezine oldukça
yakin bir bölgede bulunan Arifiye köprüsü’ne (bkz. Sekil 4) ait RE-donatili zemin yaklasim duvarlarinda gözlenen
performans oldukça çarpicidir. 1988 yilinda Adapazarinda, 40x5 mm kesitli yüksek aderansli galvanizli seritler
kullanilarak insa edilen yaklasim duvarlari maksimum 10 m yüksseklige ulasmaktadir. Depremin ardindan köprünün
kendisi göçmesine ragmen, RE-donatili zemin yaklasim duvarlari az veya hiç hasar görmemistir. Farkli oturmalardan
dolayi, zeminden yukariya dogru yayilan kesme deformasyonlari bazi bölümlerde duvari 75mm’ye kadar ayirmistir.
Arifiye köprüsüne yaklasik 250 m uzaklikta bulunan bir betonarme istinat duvarinda ise 1m’lik bir deplasman
gözlenmistir (Ref. 15). Arifiye köprüsü RE-donatili zemin yaklasim duvarlari 0.1g’lik yer ivmesine göre tasarlanmistir.
Bu tasarim statik analize göre belirlenen serit boylarinda oldukça düsük bir artisa neden olmustur. Depremin gerçek yer
ivmesinin daha büyük oldugu göz önüne alindiginda yapinin bu yer ivmesine göre tasariminin yapilmasi halinde serit
miktarinin yaklasik olarak mevcut duruma göre daha fazla olacagi açiktir.
Bu performans analizleri RE-donatili zemin teknolojisinin güvenligi hakkinda önemli bir gösterge olurken hem de
mevcut tasarim prensiplerinin oldukça konzervatif oldugunu açikça göstermektedir.

Sekil 4. Arifiye Köprüsü Yaklasim Duvarlari, Adapazari

Sekil 5. Arifiye Köprüsü (1999 Kocaeli depremi sonrasi)
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3. PASIF ANKRAJLI IKSA SISTEMLERININ PERFORMANSI
3.1. Genel
Pasif ankrajli (zemin çivili) iksa sistemleri çalisma prensipleri ve yapisal elemanlari dikkate alinarak esnek yapili istinad
yapilari kategorisinde degerlendirilmektedir. Söz konusu iksa sistemleri bugün birçok ülkede klasik tipte betonarme
istinad yapilarina ve öngermeli ankrajli+betonarme kirisli rijit iksa sistemlerine karsi insaat maliyetleri ve zaman
açisindan tercih edilmekte olup, ayni zamanda yüksek sismik aktiviteye sahip bölgelerde deprem davranimi performans
kriterleri dikkate alinarak özellikle tercih edilmektedirler. Pasif ankrajli iksa sistemlerinin projelendirilmesinde temel
kriter yapim esnasinda ve sonrasinda iksa sisteminde gerçeklesecek olan yatay deplasmanlar olup bu deplasmanlar
zemin özellikleri, çevre yapilasma ve genel stabilite kriterleri dikkate alinarak belirli limitler dahilinde kalacak durumda
projelendirildiginde söz konusu sistemler ayrismis/orta derecede ayrismis kayaçlarda H=28m yükselige kadar
yatay/düsey:1/10 egim ile palyesiz olarak insa edilebilmektedirler (bkz. Sekil 6).

Sekil 6 : Tekfen Tower Hmaks = 24.0m ve Eczacibasi Atrium Hmaks = 28.0m Projeleri
Pasif Ankrajli Iksa Sistemleri (Istanbul/Levent) (Yilmaz ve digerleri, 2000)

3.2. Deprem Yüklemesi Altinda Davranim
Dünya genelinde, laboratuvar ortaminda ölçekli modeller ve arastirma sahalarinda gerçek boyutlu modeller üzerinde
son otuz yilda yapilan arastirmalar sonucunda pasif ankrajli sistemlerinin özellikle sismik yükler altinda alternatif iksa
sistemleri ile karsilastirildiklarinda daha iyi performans gösterdikleri kanitlanmistir. Pasif ankrajli iksa sistemlerinin
asagida özetlenen kendilerine özgü avantajlari dikkate alindiginda söz konusu sistemlerin bu yüksek performansi zaten
beklenen bir durum olarak ortaya çikmaktadir. Pasif ankrajli sistemlerin avantajlarindan bahsedilirken ayrica rijit istinad
yapilari olarak adlandirilan betonarme kiris ve/veya kolonlarla desteklenen öngermeli ankrajli sistemler ile de bir
anlamda karsilastirmasi yapilmistir.
Pasif ankrajli iksa sistemleri, ön germeli ankrajli ve/veya betonarme kazikli/kirisli, tipte konvansiyonel rijit iksa
sistemlerine oranla daha esnek yapilardir. Söz konusu sistemler zeminle bir bütün teskil ederek sismik ve statik yükleme
altinda tüm dogrultularda daha büyük miktarlarda toplam ve farkli oturmalara müsaade edebilirler. Deprem esnasinda
olusan yüksek taban kaya ivmelerine karsi daha dayanimli olmakla beraber esnek bir yapiya ve dolayisi ile daha yüksek
bir yapisal sönümlenme katsayisina sahip olmalari sebebi ile sismik yükler ile verilen enerjiyi ve gerçeklesmesi
muhtemel deplasmanlari aktif (öngermeli) ankrajli sistemlere göre kendi bünyesi içerisinde daha hizli ve iyi
sogurabilmektedirler. Pasif ankrajli iksa sistemlerinin yüksek deprem ivmelerine karsi olan bu dayanimi proje bazinda
sahada yerinde ve dünyanin en güvenilir test merkezlerinde laboratuvar ortaminda yapilan arastirmalar ile ortaya
konulmustur.
Pasif ankrajli sistemlerinde ankrajlar öngermeli sistemlere oranla daha sik araliklarla yerlestirilmekte ve dolayisi ile
herhangi bir ankrajin görevini yapamamayacak duruma gelmesi durumunda sistemin genel stabilitesi tehlikeye
atilmamaktadir. Bu durumda görevini yapamayacak olan ankrajin yükü çevre ankrajlar arasinda paylasilmakta ve
sogurulmaktadir. Özellikle sismik yükleme altinda sistemin genel stabilitesinin saglanmasi ve yüksek deplasmanlara
maruz kalinsa dahi toptan göçmenin gerçeklesmemesi söz konusu sistemlere bu özelligi ile essiz bir avantaj
saglamaktadir. Bununla beraber aktif ankrajli sistemlerde elemanlarin tasidiklari yüklerin mertebeleri pasif ankrajli
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sistemlere oranla çok daha yüksek oldugundan tekil elemanlarin görevini yapamamasi durumunda tüm sistemin göçme
riski artmaktadir.
Proje bazinda insaat sahalarinda yapilan aletsel gözlemler çok küçük deplasmanlarin olusmasi durumunda dahi pasif
ankraj elemanlari ve zemin arasindaki sürtünme kuvvetlerinin hemen olusmakta oldugunu ve ankrajin yük tasimaya
basladigini göstermektedir. Dolayisi ile daha fazla deplasmanlarin olusmasi engellenmektedir. Öngermeli ankrajli
sistemlerde uzun vadede olusabilecek gerilme bosalmasi ve sünme etkileri dikkate alindiginda tüm sistemi riske
edebilecek sekilde ankrajlarin dizayn (servis) yüklerini tasiyamama durumu ortaya çikabilmektetir. Bu durum, pasif
ankrajli sistemlerin yüksek sismisite özellikleri gösteren ve tekrar periyodu uzun dönemler olan büyük depremlerin
gerçeklestigi bölgelerde kalici sistemler olarak projelendirilmesinin daha avantajli oldugunu ortaya koymaktadir.
Pasif ankrajli sistemlerde kullanilan elemanlar genel itibari ile çekme, kayma ve egilme zorlamalarini karsilayabilen
yüksek mukavemetli insaat çeligidir. Bu elemanlar üzerine öngerme uygulanmayip, yerindeki zeminle arasinda
anisotropik belirgin bir kohezyon olusacak sekilde sik araliklarla teskil edilmektedirler. Bu sebeple, sismik yükleme
altinda içsel stabilite analizlerinin yapilmasi asamasinda ankrajlarin yatay zemin itkilerinin belirlenmesine ankrajli
duvar arkasinda iyilestirilen zemin için daha yüksek zemin parametreleri ve fiktif kohezyon degerleri
kullanilabilmektedir.
Pasif ankrajli sistemlerin uygulama metodu dikkate alindiginda farkli tipte zemin tabakalasmasina ve mevcut zeminin
topografyasina iyi bir sekilde uyum saglamakta oldugu görülmektedir ve uygulama esnasinda ve sonrasinda
gerekebilecek dizayn modifikasyonlari, optimizasyonlar ve sismik aktivite sonrasi olabilecek rehabilitasyonlar
kolaylikla yerinde gerçeklestirilebilmektedir. Betonarme kiris ve kolonlarla destekli öngermeli ankrajli sistemlerde ise
sistem üzerinde yapilmasi gerekli küçük mertebeli modifikasyonlar dahi ilave kolon kiris elemanlarinin imal edilmesi
gerekliligine yol açmakta, dizayn ve insaat açisindan büyük zorluklara yol açmakta ve bazen de uygulanamamaktadir.
Aletsel büyüklügü M=7.6 olan Kocaeli depremi (Agustos 1999) ve M=7.2 olan Düzce depremi (Kasim 1999) söz
konusu bölgede Anadolu Otoyolu, Bolu-Gerede kesimi insaati isleri kapsaminda kirilmanin gerçeklestigi faya yakin
bölgede insa edilmis olan dik ve dike yakin egimli pasif ankrajli iksa sistemlerinde yapilan gözlemler bu sistemlerin
deprem yüklemesi altinda oldukça iyi bir performans gösterdiklerini ortaya koymustur. Ayni sekilde D100 karayolunda
mevcut olan kalici niteliteki pasif ankrajli sistemler de yapisal bir problem yasamadan deprem yüklerini
karsilamislardir. Bu sistemler, özellikle Kaynasli depreminde aktif faya çok daha yakin bir konumdadirlar ve a=0.54g
yatay zemin ivmesinin ölçülmüs oldugu bölgededirler. Söz konusu ivme degeri yüksek bir deger olup pasif ankrajli
sistemlerin özellikle geri sev egimlerinin yüksek oldugu bu kesimlerde ne derece basarili bir performans gösterdiklerini
ortaya koymaktadir.
Ayni depremler sonrasinda Istanbul/Levent’de insa edilmis/edilmekte olan pasif ankrajli duvarlar (bkz. Sekil 7)
üzerinde yapilan gözlemler ile de söz konusu geçici nitelikteki iksa sistemlerinin deprem yüklemesi altinda (konu
bölgede ölçülen yatay zemin ivmesi a=0.10g mertebesindedir) basarili bir performans gösterdigi belirlenmistir.

Sekil 7 : Tekfen Tower ve Setat 2002 Projeleri
Pasif Ankrajli Iksa Sistemleri (Istanbul/Levent)
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3.3. Sismik Analiz Prensipleri
Pasif ankrajli iksa sistemlerinin sismik yükleme durumu analizi ve projelendirmesi MSE (donatili zemin - mechanically
stabilized walls) duvarlarin analizleri ile benzer esaslara dayanmaktadir. Analizlerde, strong motion cihazlari ile sismik
aktivite esnasinda ölçülerek veya sahaya özgü deprem risk analizi çalismasi ile belirlenen maksimum yatay yer ivmesi
degeri, amaks kullanilmaktadir. Pasif ankrajli sistemlerde “içsel” (yaklasik olarak duvar arkasinda tüm ankrajlari kesen)
kayma dairesi/yüzeyi için seçilen dizayn sismik ivme katsayisinin Am=(1.45-amaks) x amaks olarak alinmasi
önerilmektedir. Bu dizayn sismik katsayisi “içsel” kayma yüzeylerinde kayan kütle üzerinde pseudostatik deprem
ivmesi olarak uygulanmaktadir.
Ayni sistem için “genel” bir kayma yüzeyi/dairesi analizi için seçilecek dizayn sismik ivme katsayisi, projelendirilen
iksa sisteminin deprem yüklemesi esnasinda tolore edebilecegi kalici deformasyonlarin mertebesine bagli olarak
seçilmektedir. Bir baska deyisle, eger duvar 250 x amaks (mm) mertebesindeki bir deformasyonu tolore edebiliyorsa
(pasif ankrajli duvarin, duvar yüksekliginin %0.1 ila %0.4 kati bir deformasyonu tolore edebildigi bilinmektedir),
dizayn sismik katsayisi 0.5 x amax alinabilecektir. Söz konusu içsel ve genel kayma yüzeyleri yukarida tariflendigi
sekilde Sekil 8’da asagida gösterilmektedir.

Sekil 8 : Pasif Ankrajli Iksa Sistemleri için Içsel ve Genel Kayma Yüzeyleri
Hesaplanan sismik ivme katsayisi degerleri sistemin içsel ve genel stabilitesinin belirlenmesi amaci ile kullanilmakta
olan Snailz, Bishop ve Talren gibi analiz yazilimlarina girdi olarak verilmekte ve sonuç olarak göçmeye karsi güvenlik
faktörleri hesaplanmaktadir.

4. SONUÇ
Yapilan incelemeler isiginda, sismik aktivitelerin yogun oldugu bölgelerde, RE-donatili zemin sisteminin güvenle
uygulanabilecegi geçmis depremler altindaki müsbet performanslari baz alinarak gösterilmistir. Sisteme bu avantajlari
saglayan kilit özellikler sistemin esnekligi ve mukavemetidir.
RE-donatili zemin yapilarinda gözlenen deformasyonlar degiskenlik göstersede, yapilarin islevselligini bozacak düzeye
çikamamis ve duvar yüksekliginin %3’lük bölümünde yogunlasmistir. Deformasyonlarda gözlenen degiskenlikler
sistem üzerindeki büyük etkisi bulunan temel ve dolguda zamanla olusan durum degisiklikleri nedeniyle meydana
gelmistir. Deformasyona neden olan hareketin kendisi, RE-donatili zemin sisteminin üzerine gelen kuvvete dayanip
daha fazla yük çekmek yerine, esnekligini ve enerji sogurma kapasitesini kullanarak yükleri dinamik karakteri içinde
karsiladigini göstermektedir.
Söz konusu RE-Donatili Zemin yapilarinin pek çogunun maruz kaldiklari yüksek deprem ivmelerinden çok daha az
ivmelere göre tasarlanmis olup buna ragmen gerek deformasyon gerekse mukavemet bakimindan üstün performans
göstermeleri, bu yapilarin tasariminda kullanilan standartlarin konzervatifligi ve gelistirilmesi gerekliligini önemle
vurgulamaktadir.
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Pasif ankrajli duvarlar da deprem yüklemeleri altinda RE-donatili zemin yapilari ile benzer davranim özellikleri
göstermislerdir. RE-donatili zemin yapilarindan farkli olarak pasif ankrajli sistemler duvar arkasinda sahada mevcut
zemini kullanmaktadirlar. Bu sebeple söz konusu sistemin projelendirilmesi esnasinda sahada karilasilan zemin
özelliklerinin duvara etkiyen sismik yatay itki yüklerinin belirlenmesinde ve içsel/genel stabilite analizlerinde önemli
derecede etkisi vardir.
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