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         KISIM 1. DAYANIM  DUVARLARI 

 

1.1. Genel Gözlemler 

Dayanım duvarlarının yapım amacı arkalarında 

taşıdıkları zeminin duraylılığının sağlanmasıdır. 

Taşınması gereken zemin, doğal bir arazi şevi 

olduğu gibi daha sık olarak açılmış olan bir 

kazının oluşturduğu dik ya da eğimli şevdir. Bu 

nedenle dayanım duvarları yanal toprak ve su 

basınçlarına, sırt dolgusu üzerindeki sürşarj 

yüklerine, deprem yüklerine dayanımlı 

olmalıdırlar. Bir duvar yapımının maliyeti yeni 

bir şevin yapılmasından daha pahalıdır. Bu 

nedenle bir duvarın gerekli olup olmadığı 

titizlikle incelenmelidir. 

Daya nım duvarları genelde iki ana kategori 

içinde incelenebilir: 

a. Ağırlıklarını dayanımda araç olarak kullanan 

duvarlar. Bu tür duvarlara “ağırlık duvarları” 

denilir. 

b. Zemin basıncını dayanımda araç olarak kullanan 

duvarlar. Bu tür duvarlara “Gömülü Duvarlar” 

denilir. Her iki kategoride de birçok değişik tip 

vardır. Bir duvar tipinin uygulanmak üzere 
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seçilmesi, birçok diğer husus yanında özellikle 

aşağıdaki faktörlere bağlıdır:  

-Zemin ve yeraltı suyunun durumu, 

-Yükseklik ve topografya, 

-Uygun sırt dolgusu malzemesinin bulunabilirliği, 

-Yer, ulaşım, ekipman, özel tekniklerin 

kullanılması gereği gibi yapım kısıtları,  

-Yapım sırasında çevrenin görünümü ve etkisi, 

-Zeminin hareketleri ve komşu yapılara etkisi, 

-Yeraltındaki yapılar, 

-Yapının ömrü ve bakım gerekleri, 

-Maliyet. 

 

1.2 – Dayanım Duvarı Tipleri 

Dayanım duvarı tipleri Şekil 1.1.de şematik 

olarak gösterilmiştir. 
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            Şekil 1.1. Duvar Tipleri 

 

Pratikte kullanılan en yaygın duvar tipleri taş ya da 

beton ağırlık, T-tipi betonarme konsol, ve konsol ya da 

ankrajlı perde duvarlardır.  

Duvar tipleri aşağıdaki paragraflarda tanımlanmaktadırlar.   

1.2.1 Ağırlık Duvarları 

Bu duvarlar genellikle zemini doğal arazi 

seviyesinin üstünde tutmakta 

kullanılırlar.Dengeyi sağlamak için ağırlıkları 

yeterli olmalıdır. Genellikle 5 ayrı tipleri 

vardır: 

- Beton, 

- Yüzü taş kaplı beton, 

- Yığma tuğla ya da taş, 
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- Gabyonlar (taş doldurulmuş metal tel sepetler) 

- Beşik (Toprak doldurulmuş boş beşik  kalıpları) 

Bu duvarlar genellikle 3 metre yüksekliğe kadar 

etkindirler, 8 metre yükseklikten fazla olanları 

çok enderdir. 3 ila 8 metre arsındaki duvarlar 

genellikle betonarme prefabrik ya da yerinde 

dökme konsol betonarme duvar olarak inşa 

edilirler.  

1.2.1.1. Beton Duvarlar 

Kitle beton duvarlar 8 metre yüksekliğe kadar 

kullanılabilirler. Duvarın kesitteki şekli; 

denge, duvar önündeki kesimin kullanım amacı, 

duvarın görünümü ve yapım yöntemi gibi etmenler 

gözönüne alınarak oluşturulur.    Şekil 2.de 

tipik bir kitle beton duvar görülmektedir.        
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Şekil 1.2. Tipik bir Kitle Beton Duvar Kesidi 

 

1.2.1.2 – Gabyon Duvar 

Gabyon duvarlar büyük sepetlerin kırma taş ile 

doldurularak istiflendiği  ve biribirine 

bağlandığı bir duvar tipidir. Bu tür duvarda su 

serbestçe drene olur. Dayanım ağırlıkla olduğu 

kadar taşların sürtünme ve kilitlenme 

özelliklerinden ötürü de sağlanır. Bu duvarlar 

en fazla 10 metre yüksekliğe kadar yapılırlar. 

Dengeye yardımcı olmak üzere ağılığı arttırmak 

için duvarın yüzünde ya da sırtında merdivenler 

oluşturulur. Çoklukla nehir kıyılarının 
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dengelenmesi ve erozyon kontrolü amaçlı olarak 

kullanılırlar. 

  

 

 

      Şekil 1.3- Önden Merdivenli Gabyon 

 a. 

                           

     Şekil 1.4. Arkadan Merdivenli Gabyon  
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1.2.1.3 – Beşik Duvar 

Beşik duvarlar ahşap, prefabrik beton ya da 

metal malzemeden yapılmış olan kutuların içinin 

kırma taş ile doldurularak istiflenmesi ile elde 

edilirler.  

1.2.1.4. Yarı Ağırlık Duvarları 

Yarı ağırlık duvarları yapımı ağırlık duvarları 

ile kısıtlı betonarme donanımı taşıyan sduvarlar 

arasında bir geçiş olarak görülebilir. Betonarme 

detayları basit şekilde ele alınırsa maliyetleri 

düşük olabilir. 

1.2.2.  Betonarme ve Donanımlı Taş Duvarlar 

Betonarme ve donanımlı taş duvarlar sığ temeller 

üzerine otururlar. Bunların devrilmeye karşı 

dengesi kendi ağırlıkları ile temel üzerinde 

bulunan sırt dolgusunun ağırlığı ile sağlanır. 

Betonarme duvarlar 5 ayrı tipe ayrılarak 

incelenebilir.  

- Beton Konsol, 

- Ön ya da arka yüzü payandalı, 

- Prefabrik, 

-Taş, 

- Öngerilmeli. 

Bunlar aşağıda gözden geçirilmektedir:  
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1.2.2.1   Beton Konsol Duvar 

Konsol duvarlar ya da gövdesi betonarme olan 

duvarlar en yaygın görülen ağırlık 

duvarlarıdır.Genellikle temel döşemesi ile 

monolitik çalışan düşey ya da eğik bir sırt 

konsol döşemesi ile tasarlanırlar.   

Basit konsol duvarlar dayanım direncini sağlamak 

için duvarın topuğu üzerindeki sırt dolgusunun 

ağırlığından yararlanırlar. Bu ağırlık duvarın 

ağırlığı ile birleşerek toprak itkisine karşı 

koyar. 

                      

 

     Şekil 1.5. Tipik Konsol Duvar 
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1.2.2.2. Payandalı Duvar 

Arka yüzü payandalı duvarlar temel ve sırt 

döşemeleri ile monolitik olarak çalışan ve bu 

elemanlara duvar sırtında kalmak üzere dik yönde 

yapılmış olan güçlendirici elemanlar içeren 

konsol duvarlardır. Güçlendirici sırt elemanları 

çekmeye karşı çalışırlar bu suretle kesma ve 

eğilme kuvvetleini dengelerler. Bu tip duvarlar 

8 ila 12 metreden daha fazla yüksekliğe 

erişebilen duvarlardır. Şekil 1.6. tipik bir 

payandalı duvarı göstermektedir. 

 

                              

 

 

     Şekil 1.6. – Payandalı Duvar 
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1.2.3. Gömülü Duvarlar 

Gömülü duvarlar genellikle doğal zemin 

seviyesinden aşağıya doğru inşa edilirler. 

Zeminin içine doğru kısmen inşa edildikten sonra 

sırtları doldurulabilir, tamamen imal edilerek 

bırakılabilirler ya da bir kazıyı takiben yerinde 

yapılabilirler. Gömülü duvarlar ardı sıra 

çakılmış ya da içiçe geçen kazıkların ya da 

kesonların birleşimi ile yapıldıkları gibi 

diyafram duvar panellerinin birleştirilmesi ile 

sürekli bir yapı olarak da imal edilebilirler. Bu 

duvarlar konsol şeklinde inşa edilebildikleri 

gibi, ankrajlı ya da desteklenmiş yapılar 

olabilirler. Bu alternatif tasarımlara örnekler 

Şekil  1.7.de gösterilmiştir.  
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          Şekil 1.7. Gömülü Duvarlar 

 

Konsol duvarlar dengeleri için gerekli kuvveti 

duvarın alt gömülü kısmından elde ederler. Bu 

duvarın bu yüzünde oluşan pasif toprak basıncı 

etkisi ile olur. Ankrajlı ve destekli duvarlar 

destek için gereklei kuvvetin bir kısmını 

duvarın gömülü kısmından pasif toprak basıncı 

ile elde ettikleri gibi ankraj ya da destek 

sistemi de ek denge kuvveti sağlar. Bu duvarlar 

genellikle ağırlık duvarlarından daha 

pahalıdırlar ancak yapım hızları ve geçici 

destklere gereksinim olmaması bu maliyet farkını 

dengeler. Konsol duvarlar genellikle 5 metreye 

kadar etkin olurlar anacak çok güçlü bir 

betonarme kesitin imalatı durumunda 10 metreye 
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kadar toprağı tutabilirler. Konsol duvarların 

arkasında önemli miktarda zemin hareketi 

olabilir. Bu nedenle bu tür duvarların seçiminde 

komşu yapıların durumu dikkatle göz önüne 

alınmalıdır. Destek ve ankraj kullanımı gömülü 

kısmın derinliğini azaltarak eğilme momentlerinde 

ferahlama sağlar ve ötelenme miktarlarını 

azaltır. Gömülü duvarlar dört tip içinde 

sınıflandırılabilirler: 

- Kazıklı Perde Duvar, 

- Kazık Payandalı Duvar (Berlin Duvarı), 

- Fore Kazık Duvar, 

- Diyafram Duvar. 

1.2.3.1.Konsol Kazıklı Perde Duvar  

Bu tip duvar desteklenecek zeminin yüksekliğinin 

göreli olarak az olduğu durumlarda kullanılır. 

Kum ve çakıllı zeminlerde kalıcı duvarlar olarak 

inşa edilebilirlerancak genelde geçici 

destekleme amacı ile kullanılırlar. Bir konsol 

duvarın dengesi yalnızca alt gömülü kısmından 

aldığı pasif toprak basıncı desteği ile 

sağlanır. Betonarme gibi çelik kazıklar da 

perdeleme aracı olarak kullanılır. Çelik 

kazıklar genellikle çakılarak imal edilirler. 

Özel yapılmış profilleri sayesinde gerekirse 

biribirlerine kenetlenerek perdeyi oluştururlar. 
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Bunların en geniş kullanım alanı geçici derin 

kazıkların desteklenmesindedir. Yumuşak 

zeminlerin yüksek toprak basınçlarını karşılamak 

için kullanılmaları  durumunda büyük ekonomi 

sağlarlar 

1.2.3.2. Kazık Payandalı Duvar (Berlin Duvarı) 

Berlin Duvarı adı verilen Kazık Payandalı Duvar; 

H kesitli geniş flanşlı çelik kazıkların kazıdan 

önce kazı kenarına 1-3 metre aralıkla çakılarak 

aralarının kazı ilerledikçe ahşap kaplama konması 

ile imal edilir. Toprak basıncı, ahşap kaplamaya 

nazaran daha rijit olduğu için H kazıkları 

üzerine toplanır. Tasarımda, basınç bu kazıklara 

dağıtılır ve destekleme kazıkların yeterli 

tasarımı ile sağlanır. Tasarımda kaplama 

elemanlarının eğilme nedeni ile göçmemesi için 

gerekli inceleme yapılır. 
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             Şekil 1.8. Berlin Duvarı 

 

1.2.3.3. Diyafram Duvar 

Diyafram Duvarlar ana yapının bir parçası olan 

destekleri içeren betonarme elemanlar ile 

beraber yerinde dökme duvarlar olarak inşa 

edilirler. Genellikle inşa edilecek olan duvarda 

duvarın kazı sırasında göçmesini önlemek için 

bentonit çamuru kullanılmak sureti ile özel bir 

ekskavatör ile kazılan açılan kazıda alternatif 

aralıklı panoların yapımına dayanan bulamaç 

hendeği yöntemi kullanılır. Panolar genellikle 

50 ila 100 cm kalınlıkta ve 7 metreye kadar 

yükseklikte olabilir. Bu panolar, genellikle çok 
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sıralı zemin ankrajları ile dayanaklanmış olup, 

kazı tabanına kadar inerler.  

 

1.3.Tasarım Sırasında Göz Önüne Alınacak 

Özelikler  

Duvar tasarımının yapılması sırasında malzeme 

seçimi ve yapım yöntemi konusuna eğilmek 

gerekir. Bu, ileride tehlike yaratabilecek 

tasarıma yer kalmamasını sağladığı gibi ekonomik 

koşulların irdelenmesi açısından da gereklidir. 

Örneğin geçici bir yapı bu aşamada gösterilen 

dikkat ile kalıcı yapının bir parçası olarak 

tasarlanabilir. 

1.3.1.Sırt Dolgusunun Seçimi ve Özellikleri 

Bu durum istenilen malzemenin bulunabilmesi, 

arazi şartları,sırt dolgusu üzerine uygulanacak 

olan yükün niteliği ve duvar tipine bağlıdır. 

İdeal bir sırt dolgusu geçirimli, yüksek kayma 

direnci olan, dayanıklı, ve zararlı madde 

içermeyen nitelikte olmalıdır. Bu niteliklerin 

hepsini sağlayacak bir malzemenin kolayca elde 

edilememesi durumunda en uygun malzeme üzerinde 

karar kılınır. Bu malzeme aşağıdakileri 

içermemelidir: 
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a. Turba, bitkiler, ahşap, organik ya da 

çözünülebilir atıklar, 

b. Tehlikeli ve yanıcı maddeler, 

c. Metal, lastik, plastik ya da sentetik 

malzeme, 

d. Yüksek hacim değişikliği gösteren malzeme, 

örneğin şişen ya da çöken killer, 

e. Eriyebilir malzeme. 

Özellikle gerekli analiz yapılarak sülfatlı 

malzemenin  kullanılmaması sağlanmalıdır. 

Bu hususların yerine getirildiği gerekli 

deneyler ve kontrol yöntemleri aracılığı ile 

sağlanmalıdır. 

1.3.2. Sırt Dolgusu Çeşitleri 

Kil dolgular oturma, büzülme ve şişme 

sorunlarından dolayı kullanılmazlar. 

Üniform silt malzeme sıkıştırılması güç 

olduğundan kullanılmamalıdır. Granüler malzeme 

drenaja da elverişli olduğundan ötürü 

kullanılması en uygun malzemedir. Ancak, drenaj 

için ek önlemler alınmalıdır. Kırma taş bu 

bakımdan ideal sırt dolgusu malzemesidir. Tablo 

1.1. sırt dolgusu için gerekli özelikleri 

göstermektedir. 
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     Tablo 1.1. Sırt Dolgusunun Nitelikleri 

 

 

Toprak sırt dolgusu 200 mm dane büyüklüğünü 

geçmeyen %5 oranında kırma taş içerebilir. Dolgu 

içindeki maksimum dane büyüklüğü, sıkışmanın 

etkin olabilmesi için dolgunun yapımı için 

öngörülen sıkıştırma tabakalarının kalınlığının 

2/3 ünden büyük olmamalıdır. 

1.3.3. Geoteknik Parametreler 

Tasarımda kullanılacak olan geoteknik 

parametreler, genel olarak temel tasarımında 

başvurulan sondaj ve deney yöntemleri 

Nitelik Sırt Dolgusu Malzemesi 

Kırma Taş Toprak 

Maksimum Dane 

Büyüklüğü (mm) 

 

200 75  

Elekte 63 

Mikronu Geçen 

Miktar,%  

0 0-45 

Üniformluk 

Katsayısı 

>5 >50 

Likit Limit,% -- <45 

Plastiklik 

Endisi,% 

-- <20 
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kullanılarak elde edilir. Yüksekliği üç metreden 

az olan duvarlar, geçmişte edinilmiş bilgiler 

kullanılarak tasarlanabilir. Tablo 1.2.de 

sıkıştırılmış sırt dolgusu  

malzemesi için bazı değerler verilmektedir. 

                 

 Tablo 1.2. Sırt Dolgusu Malzemesi için Değerler 

 

Zemin 

Tipi 

Yaş 

Birim 

Hacim 

Ağırlığ

ı kN/m
3
 

Kuru 

Birim 

Hacim 

Ağırl

ığı 

kN/m
3
 

Kayma 

Direnci 

Parametrele

ri 

Geçiriml

ilik 

(m/s) 

’ c’ 

(kPa

) 

Ayrışmış 

Granit 

19-21 15-19 38-42 0-5 10
-4
-10

-7
 

Ayrışmış 

Volkanik 

Kayaç 

(Tüf, 

Reolit) 

18-21 15-19 35-38 0-5 10
-4
-10

-8
 

Kırma 18-21 18-21 45- 0 >10
-2
-10

-4
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1.3.3.1. Birim Hacim Ağırlığı 

Sıkıştırılmış sırt dolgusu için birim hacim 

ağırlığı değerleri genellikle laboratuar (ya da 

bazı özel hallerde arazi) kompaksiyon 

deneylerinden elde edilirler. 

1.3.3.2. Kayma Direnci Değerleri 

Sırt dolgusu için kayma direnci genellikle uzun 

erimli efektif parametrelerdir. Duvar temeli 

için ise kısa erimli drenajsız parametreler 

kullanılır. Bu parametreler genellikle olağan 

laboratuar kayma drenci saptama yöntemleri ile 

elde edilirler. Bu işlem sırasında dikkat 

edilmesi gereken nokta kullanılacak olan 

parametrelerin, duvar boyunca ve duvar altında 

uygulanan gerilme sınırlarına koşut şekilde 

seçilmesidir. 

1.3.3.3. Doğrusal Elastik Davranışta Geçerli 

olan Parametreler 

Oturma analizinde kullanılan tek yönlü sıkışma 

modülü E0’ Deformasyon Modülü Es ve Poisson Oranı 

s ile aşağıdaki şekilde ilişkilidir: 

Taş >50 
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(1.1) 

Poisson oranının 0.1 ila 0.3 arasında olması 

durumunda E’0; 1.11Es’ ila 1.35 Es’ arasında 

değişir. Diğer yandan E’0=1/mv  bağıntısı 

tanımlamadan ötürü her zaman geçerlidir. 

Bilindiği gibi mv, konsolidasyon deneyinden elde 

edilen “Hacim Sıkışabilirliği 

Katsayısı”dır.Düşük geçirimliliği olan kohezonlu 

zeminler için drenajsız parametrelerin 

kullanılması gerekir. Bu durumda drenajsız Young 

Modülü Eu kullanılabilir: 

'1

')1(

s
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u

E
E








                                                            

(1.2) 

Doygun yumuşak kilde poisson oranının değeri 0.5 

dir. Efektif poisson oranının 0.1 ila 0.3 olması 

durumunda EU; 1.15 Es ila 1.36 Es arasında 

değişir. 

1.3.3.4.Duvar Sürtünmesi  

“Duvar Sürtünmesi” duvar üzerine etkiyen yükün 

duvar boyunca oluşan teğet bileşenidir. “Duvar 

sürtünmesi açısı” ise duvar yüksekliği boyunca 

alınan belli bir noktadaki duvar-zemin ara yüzü 

ile duvara dikey olan doğrultu arasındaki 
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açıdır. Bu açı  genellikle zeminin içsel 

sürtünme açısının bir fonksiyonu gibi düşünülür 

ise de bu açının malzemenin bir özeliği olmaması 

nedeni ile bu teorik açıdan doğru değildir. 

Açının değeri, limit yük durumunda duvarın 

ötelenme ve dönmesine bağlı olarak gelişir ki bu 

da limit yüke ve temel şartlarına bağlıdır. 

Bununla beraber bu değer zeminle duvar 

arasındaki temas dayanımı gerilmesinin büyüklüğü 

ve kimi durumda da zeminin kayma direnci ile 

sınırlıdır. Pratikte yapılmış olan gözlemler, bu 

açı ile içsel sürtünme açısı arasında ampirik 

korelasyon bulmuşlardır. Bu gözlemlere dayanan 

açı değerleri, Tablo 1.3.de gösterilmiştir. 

Buradaki değerler efektif içsel sürtünme açısı 

ile çarpılacaklardır. Demir yolları ya da 

vibrasyon yaratacak makineler yakınında inşa 

edilecek olan duvarlarda duvar sürtünme açısı 

sıfır sayılır ve dikkate alınmaz. 
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 Tablo 1.3. Duvar Sürtünmesi Açısı Değerleri 

 

Yapı MalzemesiYapı Malzemesi Duvar Sürtünme 

Açısı, x 

Pürüzsüz Beton Yüz 

(Çelik Kalıpla 

Dökülmüş) 

0.8-0.9 

Pürüzlü Beton Yüz 

(Ahşap Kalıpla 

Dökülmüş) 

0.9-1.0 

Pürüzsüz Taş Yüz 0.5-0.7  

Pürüzlü Taş Yüz 0.9-1.0 

Pürüzsüz Çelik 0.5-0.6 

Pürüzlü Çelik 0.7-0.8 

Geotekstil 0.5-0.9 

 

Duvar üzerinde aktif basınç bulunması durumunda 

oluşan duvar sürtünmesi değerleri  içsel 

sürtünme açısı olmak üzere Tablo 1.4.de 

gösterilmiştir. Bu tabloda gösterilen maksimum 

değerler, duvarın sağlam bir zemin üzerinde 
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olduğu ve sırt dolgusunun bir miktar oturacağı 

varsayımı ile verilmiştir.  

Diğer yandan, duvarın yumuşak bir zemin üzerinde 

bulunduğu için sırt dolgusuna rölatif olarak 

oturması durumunda  sürtünme değerleri yok 

sayılır ve dikkate alınmaz. 

 

   Tablo 1.4. Aktif Basınç Durumunda Duvar 

Sürtünmesi Değerleri 

 

Duvar Tipi Maksimum Duvar 

Sürtünme Açısı 

Beşik, Gabyon, tamamen 

 zemin içinde Konsol 

/2 

Betonarme L ve ters 

payandalı duvarların 

“sanal” sırtları 

üzerinde 

/2 ya da sırt 

dolgusu eğiminden 

küçük olanı 

Brüt beton, ters L 

konsol, payandalı  ve 

betonarme kazık perde 

duvar. 

2/3 
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Pasif toprak basıncını duvara etkimesi durumunda 

yararlı olacak duvar sürtünmesi ancak duvarın 

arkasındaki pasif bölgede bulunan zeminin 

duvar/zemin ara yüzüne göre yukarıya doğru 

hareketi ile oluşabilir. Bu durumdaki tipik 

değerler Tablo 1.5.de yer almaktadır. 

     

Tablo 1.5. Pasif Basınç Durumunda Duvar 

Sürtünmesi Değerleri 

 

Duvar Tipi 

 

Maksimum Duvar 

Sürtünme Açısı, s 

s=Tablo 1.3.den 
 

Gevşek 

Zemin 

Sıkı Zemin 

Yalnız yatay 

hareket eden 

duvarlar, (örnek: 

rijit zemin 

üzerindeki 

duvarlar) 

 

 

0 

 





s/2 

 

Pasif bölgede 

zemine rölatif 

olarak aşağıya 

 

 

-2s /3 

 

 

-2s /3 
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hareket eden perde 

duvarlar (örnek: 

eğik ankrajların 

uyguladığı yük 

nedeni ile oturan 

duvar) 

Dengesi pasif 

bölgede yük 

altında oturması 

olası pasif 

bölgeye dayanan 

duvarlar.  

 

 

0 

 

0 

 

1.3.3.5. Duvar Tabanındaki Kayma Direnci 

Duvar tabanında oluşan kayma direnci, duvarın 

taşıdığı yatay yüklerin etkisi ile kaymasını 

önler. Bu direncin büyüklüğü, tabandaki zeminin 

ve duvarın malzemesi kadar, yapım özelliklerine 

de bağlıdır. Örneğin bazı duvarların altına 

zemin içine giren ve duvar ile monolitik yapıda 

olan dişler inşa edilebilir ya da duvarın alt 

yüzü eğik yapılabilir. Duvar-zemin ara yüzünde 

varsayılacak direnç değerlerinin su var ise 

yumuşama nedeni ile ya da yukarıya doğru 
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olabilecek bir hidrolik basınç nedeni ile 

azalması olasılığı göz ardı edilmemelidir. 

Temelde oluşan sürtünme açısı b zeminin 

kohezyonu 0 kabul edilerek ve genellikle zeminin 

residüel içsel sürtünme açısına (cv) eşit kabul 

edilerek kullanılır. Ancak, temel zeminin sağlam 

olması ve duvar betonunun pürüzlü olması 

durumunda  açısına eşit alınabilir. (Tablo 

1.3.)  

1.3.3.6. Filtre ve Drenaj Malzemesi 

 Zemin Mekaniği konuları arasında yer alan 

Filtre Kriterlerine uygun malzemenin yer alması 

uygundur. Kırma taş kullanımı genellikle tercih 

edilir. Tablo 1.6.da filtre malzemesinin uyması 

gereken kriterler sergilenmiştir. 

     

    Tablo 1.6. Filtre Malzemesi Kriterleri 

Kural 

No 

Kural Gerek 

1   D15Fc<D85SF Filtre 

malzemesinin 

boşlukları, 

zeminin 

2 Dane dağılımı 

üniform 
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Notlar: 

olmalıdır. yıkanmasına izin 

vermemelidir. 

3 D15FF>5D15SC  

Filtre 

malzemesinin 

boşlukları Drene 

edilen 

malzemeninkinden 

daha geniş 

olmalıdır. 

4 63m elek 

açıklığını 

malzemenin 

%5inden fazlası 

geçmeyecek ve  

malzeme 

kohezyonsuz 

olacak 

5 Üniformluk 

Katsayısı 

4<(D60F/D10F)<20 

 

Segregasyon 

olmaması 

6 Danelerin Çapı 

50 mm den büyük 

olmayacak. 



 28 

a. Bu Tabloda D1SF malzemenin %15inin geçtiği elek 

açıklığını gösterir. Aynı şekilde D85SF ana zeminin 

%85inin geçtiği elek açıklığını tanımlar. 

b. Filtre kalınlığı; elle yerleştirilirse en az 300 

mm, makine ile yerleştirilirse 4500 mm olmalıdır. 

c. Elek-hidrometre analizi sırasında dağıtıcı kimyasal 

kullanılmamalıdır. 

 

Geotekstil drenaj malzemesi kullanımına, gerek 

yapımda sağladıkları kolaylık, gerekse 

maliyetlerinin uygunluğu nedeni ile çoğu kez 

beğeni ile yaklaşılır. Tablo 1.7. Geotekstil 

kullanımında göz önüne alınacak kimi etmenleri 

içermektedir. Şekil 1.9. geçirgenliği göz önüne 

alan bir Geotekstil Kriterini yansıtmaktadır. 

Sanal elek açıklığı- belli basınç altındaki debi 

eğrisi, laboratuarda su basıncı altında denenen 

geotekstilin uygun olup olmadığını gösterir. 
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 Tablo 1.7. Geotekstillerin Kimi Filtre 

Özelikleri 

 

Geotekstil 

Malzemenin 

Alıkoyma Kriteri 

 

Geotekstil  

Malzemenin  

 

Geçirimlilik 

Kriteri 

 

 

Granüler 

Zeminler: 

D85>0.10 için 

O90>D85 

 

Geotekstil seçimi 

O90>D15 ve  en az 

VWFR değeri O90=D15 

kullanılarak 

aşağıdaki Şekil 

1.9.a göre yapılır.  

Silt ve 

Dağılmayan Kil:  

0.08mm<O90<0.12mm 

 

VWFR=35l/m2/san 

 

Dağılan Kil: 

0.0.3<O90<D85 

 

VWFR=35l/m2/san 
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         Şekil 1.9. Geotekstil Kriteri 

Notlar:  

a. Cam kürecikler kullanılarak yapılan bir kuru elek 

deneyinde ağırlık olarak % 80 malzemenin elek üstünde 

kaldığı elek açıklığı. 

b. Dn elek analizinde elek üstü malzemesinin dane çapı. 

c. VWFR=100 mm su basıncı altında birim zamanda birim 

alandaki debi. 

 

1.4. Tasarım Sırasında Göz Önüne Alınacak Yapım 

Koşulları  

1.4.1. Genel 

Tasarım sırasında yapım süresince dikkat 

edilmesi gereken noktalar not edilir. Bunlar 

arasında özellikle yapım sırasındaki kazı, dolgu 

pompaj gibi işlemlerin duvarın imal edilmiş 
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kısımlarını tehlikeye atmayacak şekilde 

planlanması gelir. Duvar sırtına yüklenebilecek 

olan maksimum sürşarjın belirlenmesi ve 

kesinlikle kayıt altına alınması gereklidir. 

Duvarın bitmiş hali ile kabul edilebilecek 

nitelikler; örneğin oturma ya da inşaat 

sırasındaki kimi olaylardan dolayı ortaya 

çıkabilecek oynama miktarları için gerekli 

tolerans belirlenir. 

1.4.2. Geçici İnşaat İşleri 

Geçici inşaatın hangisinin duvarın parçası 

olarak kalacağı, hangisinin gerçekten geçici 

olduğu saptanarak yapım nitelikleri buna göre 

kararlaştırılmalıdır.Diğer yandan duvarın 

arkasındaki bir şevin kazısı sırasında kabul 

edilecek olan şev açısı; ileride duvar üzerine 

etkiyecek olan yükü etkileyeceğinden bu konuda 

dikkat gerekir. Geçici inşaatın karşılaşacağı 

yükler, gerçek duvarın karşılacaklarından farklı 

olabileceği için bu iki durum ayrı ayrı ele 

alınmalıdır. 

1.4.3. Temel İşleri 

Duvar temeli için gerekli olan kazı derinlikleri 

saptanarak paftalarda gösterilmelidir. Kazılar; 

trafik, yağmur, gibi etmenlerden sakınılmalıdır. 

Ağırlık kitle beton duvarlar hariç olmak üzere 
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diğer tip duvarlarda temel zeminini korumak için 

bir tesviye betonu atılabilir. Kitle yapılarında 

ise temel mümkün olduğunca çabuk atılarak hava 

şartlarının etkisi azaltılmalıdır. Bu işlem için 

temel kazısının derzler arasında ano ano 

yürütülmesi uygun olabilir.  

1.4.4. Yeraltı Suyunun Etkisi 

Kazılar yer altı suyunun etkisinden etkin drenaj 

önlemleri ve gerekirse pompaj ile korunmalıdır. 

Granüler zemin içindeki kazılarda, temel 

zemininin kaynama ya da borulanma yolu ile 

zayıflaması olasılığı düşünülerek gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

1.4.5. Sırt Dolgusunun Yerleştirilmesi ve 

Sıkıştırılması 

Duvar arkasına konulacak olan tüm malzeme, 

filtre malzemesi dahil olmak üzere 

sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırma, zemini 

pekiştirecek ancak geçirimliliğini azaltacaktır. 

Genellikle %95 optimum standart proktor 

şartlarında bir sıkıştırma düzeyi önerilir. Sırt 

dolgusunun yatay konumda bulunması durumunda en 

üst 1.5 m ince sıkıştırılmış malzeme ile 

kaplanmalıdır. Bu katmanda sıkıştırma %98 

optimum proktor seviyesinde olmalıdır. Bu 

işlemin amacı, duvarın sırt dolgusunu ve duvarı 
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gereksiz su sızmasından korumaktır.Bu katman, 

yüzey örneğin asfalt ile kaplansa dahi 

yapılmalıdır.Sıkıştırma duvara ek yük 

getirebilir. Sıkıştırmak için gerekli ekipman da 

sürşarj yükü olarak göz önüne alınmalıdır. Çok 

ağır ekipman kullanılmasından her halde 

kaçınılmalıdır. 

1.4.6. Ön Gerilmeli Zemin Ankrajlarının 

Kullanımı 

Bu ankrajlar, geçici ya da kalıcı olarak görev 

yapabilirler. Kalıcı olanlarının periyodik 

bakımı gerekir. Bu nedenle kesin gereksinme 

olmaksızın kullanılmaları önerilmez. Ankraj 

kullanılması durumunda zemin koşulları, imalat 

sırasındaki gürültü ve titreşimin etkileri, 

çevredeki yapıların güvenliği ve yan komşulardan 

izin alınması hususları göz önünde tutulmalıdır. 

Paslanmaya karşı koruma ve sünme konuları özen 

gösterilmesi gereken sorunlardır. 

 

KISIM 2. DUVARA ETKİYEN YÜKLER 

 

2.1. Zemin İtkisi  

Bir zemin tabakasına hiçbir yük etkimez iken bu 

zeminin kendi ağırlığı nedeni ile var olan 
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gerilmelere “geostatik gerilmeler”, bu duruma da 

“geostatik gerilme” durumu denilir. Zemin 

yüzeyinin yatay olması halinde zeminin z 

derinliğindeki bir elemanı üzerinde geostatik 

gerilme durumunda düşey ve yatay geostatik 

gerilme bulunur. Taban suyunun bulunması halinde 

hidrostatik basınç gerilmelerden çıkarılarak 

yapılan bir hesaplama ile efektif gerilmeler 

elde edilir. Aşağıdaki tüm basınç hesaplama 

işlemlerinde kullanılan bağıntılarda  efektif 

içsel sürtünme açısını gösterir. 

Yanal basınç derinlikle doğrusal orantılı olarak 

artar ve aşağıdaki (2.1) bağıntısı ile 

hesaplanır. 

σa = K . 
s 

. z                                                            

(2.1) 

Bu bağıntıda: 

σa = z derinliğindeki yanal gerilme,  

K = aşağıdaki gibi alınabilecek olan yanal 

basınç katsayısı:  

K
a 
, aktif,   

K
o 
, Geostatik,  

K
p 
, pasif  


s 
= zeminin birim hacim ağırlığı,   
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z = derinliktir. 

Geostatik durumdaki basınç dağılımı (2.1) 

bağıntısı uyarınca hesaplanırken kullanılan 

geostatik basınç katsayısının ( K0) hesabı için 

(2.2) bağıntısına baş vurulur: 

 sin

0 ))(sin1( OCRK                                               

(2.2) 

Burada OCR ön yüklenme oranıdır. 

Olayın anlaşılabilmesi için sırt dolgusu yatay 

konumda, sırtı dik, rijit bir basit duvar ile 

açıklamaların yapılması uygun olacaktır: 

Zemin Geostatik gerilme durumunda iken yandan 

bir duvarın bu zemine doğru hareketlendiği 

düşünülürse zemin sıkışacaktır. Diğer yandan 

duvar uzaklaşırsa zemin ferahlayacaktır. 

Geostatik durum ile beraber bu üç hal Şekil 

2.1.de gösterilmiştir. Geostatik gerilme 

durumundaki Mohr dairesi duvarın sırt dolgusuna 

göreli olarak hareketi sonucunda Mohr-Coulomb 

kırılma kriteri uyarınca aktif ya da pasif limit 

denge durumuna gelmekte ve yanal gerilme geçerli 

olan durum için (2.1) bağıntısı ile 

hesaplanmaktadır. 

 



 36 

 

   Şekil 2.1. Aktif ve Pasif Denge Durumları 

 

 

Bu denge durumlarını ne büyüklükteki bir hareket 

sonucunda oluşabileceği uzun araştırmalara konu 

olmuştur. Şekil 2.2. bu araştırmalar sonucunda 

elde edilmiştir. 
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 Şekil 2.2. Aktif ve Pasif Basıncın Gelişmesi 

 

Bu sonuçlar K0 değerinin 1.0 dan küçük olan 

haller için elde edilmiştir. Şeklin açıklanması 

bir örnek ile yapılabilir: 

Geostatik gerilme durumundaki bir sıkı kum 

örneği düşünelim. Bu durumda y/h=0 dır. Bu 

örneğin geostatik yanal gerilme katsayısı 0.45 
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olarak görülmektedir. Aktif durumun 

gelişebilmesi için duvar okun gösterdiği  yönde 

hareket edecek ve aktif gerilme katsayısı duvar 

hareketi y/h=0.001 iken 0.2 olacaktır. Pasif 

durumun gelişmesi için ise y/h hareketi 0.02-

0.05 aralığında bir değeri bulacak, pasif basınç 

katsayısı ise 8 değerine yaklaşacaktır.   

Duvarların denge hesapları yapılırken duvarların 

arkasındaki yüklerin değişik duvarların duvar 

geometrisine uygun şekilde “sanal duvarlar” 

üzerine etkidiği kabul edilir. Bu durum Şekil 

2.3.de L şeklindeki bir Konsol Duvarda yapılacak 

hesaplar için Sanal Yüz gösterilerek 

örneklenmiştir. 
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            Şekil 2.3. Sanal Yüz 

2.2.1.  Coulomb Teorisi  

Coulomb teorisi; duvar arkasındaki bir eğik 

düzlem üzerinde kırılma olduğunu ve bir kama 

oluştuğunu varsayarak bu kamanın dengesini 

kullanmak yolu ile toprak basınçlarını saptar. 

Bu kamanın rijit bir kitle oluşturduğu ve 

kırılma düzlemi üzerinde hareket ederek duvara 

yaslandığı kabul edilir. Coulomb teorisine 
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dayanan bağıntılar, aşağıdaki şartların varlığı 

durumunda çözümlere doğrudan ulaşılmasını 

sağlarlar: 

a. Tabakalar içindeki malzeme özellikleri 

sabittir. 

b.  Duvar arkasında yatay durumda olmaları 

halinde birden fazla zemin tabakası olabilir. 

c. Sırt dolgusu yüzeyi eğimli olabilir ancak 

bir düzlem olarak kabul edilir. 

d.  Sırt dolgusu yüzeyinin eğimli olması 

halinde bu dolgunun ya tamamen taban suyu 

seviyesi altında olduğu ya da tamamen üstünde 

olduğu varsayılır. Yüzeyin yatay konumda olması 

durumunda su tablası her hangi bir yerde 

olabilir. 

e. Sırt üzerindeki sürşarj üniformdur ve tüm 

sırt alanını kapsar. 

f. Sırt dolgusu yüzeyinin eğimli olması halinde 

dolgunun granüler olması (c=0) gereklidir. Dolgu 

yatay konumda ise kohezyonlu bir zemin için de 

hesap yapılabilir. 

Bir duvarın üzerindeki toplam aktif yük (2.3) 

bağıntısı ile bulunur: 
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2

cossin

1
'

2

1
hKP aa


                                           

(2.3) 

bu yük duvara dik olan bir doğruya  sürtünme 

açısı yaparak etkir.  

Yukarıdaki değişkenler ve yükün etkime şekli 

Şekil 2.4.de gösterilmiştir.Burada: 

’= Zeminin Efektif Birim hacim ağırlığı, 

= Duvar yüzünün yatay ile yaptığı açı, 

= Duvar Sürtünme açısı, 

Ka= Aktif Toprak Basıncı Katsayısı 

h= Duvarın sırt dolgusu yüksekliği ya da “sanal 

yüz” yüksekliği. 
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Şekil 2.4. Coulomb Bağıntısında Kullanılan 

Değişkenler 

 

 

Burada aktif toprak itkisi katsayısı (2.4) 

ifadesi yardımı ile hesaplanır: 

 

2

2

)sin()sin(

)sin()sin(
1)sin(sin

cos)(sin
























aK                

(2.4) 

duvar sürtünmesi ihmal edilirse: 

2

2

2

)sin(sin

)sin(sin
1sin

)(sin
























aK                                    

(2.5) 

duvar sürtünmesinin olmaması ve duvar arkasının 

dikey konumda olması halinde: 

2

cos

)sin(sin
1

2cos








 









aK                                             

(2.6) 
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duvar sürtünmesinin olmaması, duvar arkasının 

dikey konumda olması ve sırt dolgusu yüzeyinin 

yatay konumda olması halinde: 

)
2

45(tan
sin1

sin1 2 









aK                                               

(2.7) 

Bu son bağıntı bu özel durum için aşağıda 

görülecek olan Rankine bağıntısını verir. 

Bu durumda Toplam aktif yük 

2'
2

1
hKP aa                                                                      

(2.8) 

bağıntısı kullanılarak hesaplanır. 

Toplam gerilme ya da drenajsız kayma direnci 

parametreleri kullanılırsa ve killi (kohezyonlu) 

bir sırt zemini bulunuyorsa aşağıdaki yol 

izlenerek basınç dağılımı saptanabilir: 

Yukarıdaki (1.3.) bağıntısı, duvar arkasında z 

derinliğindeki bir elemana uygulanan yanal 

basıncı gösterir. Şekil 1.10.da görülen ABC 

üçgenine bakılarak: aşağıdaki bağıntı 

yazılabilir: 

2
sin)

2
cot( hvhvc











                                         

(2.9) 
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Bu bağıntı (2.7) bağıntısı kullanılarak 

düzenlenirse: 











sin1

sin1

sin1

cos2







 vh

c
                                               

(2.10) 

ve giderek: 

zKKc aah '2                                                          

(2.11) 

şekline geldiği görülebilir. Bu bağıntı, 

kohezyon ve içsel sürtünme açısı içeren bir sırt 

zemininin duvara uyguladığı basıncın z derinliği 

ile dağılımını gösterir. 

Bu  bağıntının duvar yüksekliği (h) (sırt 

dolgusu kalınlığı) boyunca entegrali toplam 

toprak yükünü verir: 

hKchKP aaah 2'
2

1 2                                                       

(2.12) 

Duvarın dengesine yardımcı olan ve yüke direnen 

duvarın karşı tarafındaki pasif basınçtır. 

Duvar sürtünmesinin var olması durumunda pasif 

basınç hesapları gerçeğe göre yüksek sonuçlar 

verir. Bu nedenle ihmal edilir. Bu durumda dikey 

yüzeyli bir duvar için pasif basınç: 



 45 

2

2

cos

)sin(sin
1

cos








 









pK                                            

(2.13) 

Sırttaki zemin yatay ise: 

a

p
K

K
1

)
2

45(tan
sin1

sin1 2 










                                    

(2.14) 

Toplam gerilme ya da drenajsız direnç 

parametrelerinin kullanılması ve kohezyon var  

ise bu durumda pasif itki PPH yukarıda aktif 

basıncın bulunması için izlenen yol ile elde 

edilen aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır: 

hKchKP ppPH 2'
2

1 2   .                                               

(2.15) 

Bu ifadeyi derinliğe göre türevinin alınması ile 

pasif basınç elde edilir: 

cKzKp ppPH 2'                                                          

(2.16) 

Coulomb denklemi yaklaşık bir çözümü temsil 

eder. Bunun nedeni basınç kamasının ağırlığının, 

rekasiyonun ve toprak itkisinin doğrultularının 

bir noktada kesişmemesi ve moment dengesinin 

sağlanamamsıdır. Bu teori ile aktif itki için 

elde edilen değerlerin gerçeğe çok yakın olduğu, 
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ancak pasif itki hesaplarının gerçeğin uzağında 

kaldığı bilinmektedir.  

 

2.2.2.  Rankine Teorisi  

Bu teori için şu kabuller geçerlidir: 

(a) Duvar sürtünmesi ihmal edilebilir.  

(b) Sırt dolgusu homojen ve kohezyonusuzdur.  

(c) Kırılma Yüzeyi bir düzlemdir. 

Aktif toprak basıncı genelde (2.11) bağıntısı 

ile saptanır. 

Sırt dolgusunun yatay konumda olması halinde bu 

bağıntıda aktif yük katsayısı (2.7), pasif 

basınç katsayısı ise (2.14) bağıntıları ile 

bulunur. 

Sırt dolgusunun eğimli olması halinde ise aktif 

yük (2.17) bağıntısı ile bulunur:  

2
a aP  =1/2 . K  .  . H  cos                                                

(2.17) 

Bu durumda aktif yük katsayısı (2.18) bağıntısı 

ile pasif yük katsayısı ise (2.19) bağıntısı ile 

saptanır. 

2 2 2 2

a p 
2 2 2 2

cos  - (cos cos ) cos  + (cos cos )
K =  ,  K =     for sloping surface ;

cos  + (cos cos ) cos  - (cos cos )

     

     

 

 
                                      

(2.18)
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2 2 2 2

a p 
2 2 2 2

cos  - (cos cos ) cos  + (cos cos )
K =  ,  K =     for sloping surface ;

cos  + (cos cos ) cos  - (cos cos )

     

     

 

 
                                    

(2.19)

 

   = içsel sürtünme açısı),  

  = sırt dolgusunun yatay doğrultu ile yaptığı 

açıdır. (derece) 

2.2.3. Toprak İtkisinin Duvar Üzerindeki 

Dağılımı 

En basit durumda, duvarın sırt dolgusu 

tarafındaki ya da ters tarafındaki toprak 

basınçlarının dağılımın sonucunda toplam itkinin 

bulunması için toprak basıncı ve Rankine 

teorilerinin sırt dolgusunun yüzeyinin yatay 

konumda bulunması, duvar sürtünmesi olmaması ve 

sırt dolgusunun granüler bir zemin olması 

şartlarının sağlanması durumunda duvar üzerinde  

oluşan basınç dağılımı Şekil 2.5.de 

görülmektedir.  
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Şekil 2.5. Rijit Duvar ve Zemin Basıncı Dağılımı 

 

Bu durumda duvar rijit bir kitle olarak yürümüş, 

bu nedenle sırt dolgusunda aktif, ters taraftaki 

zeminde ise pasif basınç oluşmuştur.Sırt dolgusu 

nedeni ile meydana gelen pasif toprak yükü 

bileşkesinin duvar yüksekliği H ise duvara 

tabandan itibaren H/3 yüksekliğinde etkidiği 

görülmektedir.  
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    Şekil 2.6. Duvar arkasında Basınç Dağılımı 

  

Duvarların değişik tiplerde inşa edildiği 

yukarıda açıklanmış idi. Şekil 2.5 rijit bir 

duvarın davranışını yansıtmaktadır. Ancak 

geostatik durumdan aktif ya da pasif basınç 
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durumuna geçiş her halde duvar hareketine 

bağlıdır. Şekil 2.6.da değişik tip duvarların 

hareketleri sonucunda oluşan yanal basınç 

dağılımı örnekleri gösterilmiştir. Şekil 

2.6.a.da duvar dönerek ya da yana ilerleyerek 

dolgudan uzaklaşırken aktif, dönerek ya da yana 

ilerleyerek yaslanırken pasif basınç 

oluşmaktadır. Aynı şekilde b.de geostatik durum 

gösterilmiştir. c.de ise duvarın altı hareket 

edebildiği için kemerlenme de gelişmekte ve 

basınç aşağıya doğru azalmaktadır.d.de 

sıkıştırma etkisi ile üst katmanlardaki basınç 

artmıştır. e.de ise destek aralarında kemerlenme 

etkisi olduğundan ötürü basınç dağılımı yamuk 

şekline yaklaşmıştır. 

Duvar üzerine etkiyen efektif toprak basıncı 

aşağıdaki şartların var olması durumunda üçgen 

bir dağılım gösterir: 

a. Duvar hareket etmeyecek ve dönme 

göstermeyecektir. 

b. Hidrostatik su basınçları var olacaktır. (su 

akım yoktur.) 

c. Tek bir zemin malzemesi vardır. 

d. Zemin tümüyle granüler malzemeden 

oluşmaktadır. (c=0) 
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e. Zemin yüzeyi eğimli olabilir, ancak 

düzlemseldir. 

Bu durumda dağılım (2.20) bağıntısı ile verilir. 

σa=K.sz                                                            

(2.20) 

Bu şartlar altında K değeri (2.2.) bağıntısı ile 

hesaplanan geostatik toprak basıncı 

katsayısıdır. Duvarın ters tarafındaki basınç 

ise duvar bu yöne hareket ederse pasif basınç 

olacak, diğer yanda aktif basınca yöneliş 

olacaktır. 

2.2.4.Killi Zeminde Basınç Dağılımı 

Killi (kohezyonlu) bir zemindeki yanal basınç 

dağılımı (2.12.) ilişkisi ile tanımlanmıştır. 
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 Şekil 2.7. Killi Zeminde Yanal Basınç Dağılımı 

 

Zemin çekme gerilmesini taşıyamadığından böyle 

bir zeminde Şekil 2.7.de gösterildiği gibi  
Ka

c



2
 

ile hesaplanan derinliğe kadar çatlaklar oluşur. 

Bu çatlaklar çevreden gelen su ile dolar ve bir 

hidrostatik basınç meydana getirir. Duvarın 

denge hesapları sırasında çekme bölgesindeki 

yanal basınç dikkate alınmaz ancak adı geçen su 

basıncı hesaba alınır. 

2.2.5. Değişik Özellikli Tabakaların Varlığı 

Halinde Basınç Dağılımı 

Değişik özellikli tabakaların durumunda yanal 

basınç dağılımı (2.21) bağıntısı kullanılarak 

hesaplanır: 

 
n

iiiviaz zKa
1

'                                                  

(2.21) 

Bu bağıntıda değişik özeliklerde n adet tabaka 

vardır. Özelliklerin açıklaması aşağıdadır: 

vi=i tabakasının üst kenarındaki düşey efektif 

gerilme. 

Kai= i tabakasının aktif basınç katsayısı. 

i=i tabakasının Efektif Birim Hacim Ağırlığı 
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zi=, tabakasının üst kenarından itibaren ölçülen 

derinlik. 

Bu durumumda basınç dağılımı en üst tabaka için 

bir üçgen, diğer tabakalar için yamuk şeklinde 

olur. Diğer yükler bu dağılıma derinlik boyunca 

hesaplanarak süperpoze edilir. 

Aşağıda Şekil 2.8.de üstünde (q) sürşarj bulunan 

killi bir sırt zemini için dağılım 

gösterilmiştir. Bu dağılımda çekme gerilmesi 

bölgesinde yer alan 
ak

c2
 teriminin hesaba 

alınmayacağından yukarıda bahsedilmiş idi. Bu 

bölgede çatlak içindeki suyun basıncı hesaba 

alınır. Ayrıca hesap yapılırken, çatlamış olan 

kil tabakası kalınlığının ağırlığının bir 

sürşarj yükü olarak görülerek mevcut sürşarj 

yüküne eklenmesi uygun olacaktır. İki değişik 

tabaka vardır ve özellikleri 1 ve 2 altlıkları 

ile gösterilmiştir. Taban suyu hw derinliğindedir 

ve hidrostatik basıncı göz önüne alınmıştır.  
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   Şekil 2.8. Tabakalı Zeminde Basınç Dağılımı 

 

 

2.2.6. Pasif Basıncın Dağılımı 

Killi bir zeminin dayandığı duvarda pasif basınç 

meydana gelmesi halindeki basınç dağılımı Şekil 

2.9.de gösterilmiştir. 

Bu şekildeki semboller, aktif basınç 

hesaplarında kullanılanların aynısıdır.  
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     Şekil 2.9. Pasif Basınç Dağılımı 

 

2.3. Zemin İtkisine Ek Statik İtki Bileşenleri  

2.3.1. Giriş 

Toplam yatay basınç dağılımının saptanmasında 

taban suyunun hidrostatik basıncı, sürşarj 

yükleri ile sırt dolgusunun imalatı sırasında 

yapılan sıkıştırma nedeni ile oluşan basıncın 

süperpoze edilmesi gerekir. Ayrıca, değişik 

zemin tabakaların uyguladığı basıncın da 

yukarıdaki etmenlerle birleştirilerek göz önüne 

alınması zorunludur.  

2.3.2. Sürşarj Yükleri 

Sırt dolgusu üzerinde çeşitli nedenlerle sürşarj 

yükü olabilir. Örneğin yapıların var olması, 
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vinç yükü, tren yükü vb. Bu durumlardaki 

yüklerin duvar üzerine olan etkisi zemin için 

doğrusal elastik davranış kabul edilerek elastik 

teori yardımı ile hesaplanmıştır. 

Bu bulgular değişik yük tipleri için Şekil 

2.10.da verilen abakta gösterilmiştir. Yükün 

yatay uzaklığı n, derinlik m parametresi ile 

verilmiştir. Bu parametreler aynı zamanda yük 

bileşkensinin etkime noktasını, büyüklüğünü 

hesaplayabilmek için kullanılmaktdır. Bu abakta 

ayrıca düşey nokta yük ve düşey çizgi yükün 

tanımlanabilmesi için derinliğin fonksiyonu olan 

abaklar da bulunmaktadır. İleride görüleceği 

gibi uvarın denge hespaları için önemli olan 

bulgular yanal basınç bileşkesinin büyüklüğü ile 

uygulama noktasıdır. 
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           Şekil 2.10. Sürşarj Yükleri 
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Şekil 2.5.de gösterilen duvarın sırt dolgusunun 

üzerinde zemin yüzeyini tamamen kaplayan bir q 

sürşarj yükü var ise duvar üzerine aktif halde 

Kaq ve pasif halde ise KpXq kadar bir ek basınç 

gelir. Her iki yük dağılımı da Şekil 2.11.de 

görüldüğü gibi derinlikle üniformdur. 

. 

  

 

 

    Şekil 2.11. Yaygın Sürşarjın Etkisi 

 

2.3.3. Su Tablasının Rolü 

Şekil 2.12.de görüldüğü gibi zeminin yüzeyinden 

su tablası düzeyine (zw) kadar üçgen, du düzeyin 

altında altında yamuk bir basınç dağılımı 
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oluşur. Basınç dağılımı aşağıdaki bağıntı ile 

hesaplanır: 

 )('' wwhz zzzK                                               

(2.22) 

’ zeminin su altındaki birim hacim ağırlığıdır. 

 

       Şekil 2.12. Taban suyunun Etkisi 

 

2.3.4. Su Tablası ve Sürşarj 

Şekil 2.13 bir çizgi yük, su tablası ve zemin 

basıncının süperpozisyonunu göstermektedir. 
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    Şekil 2.13. Etmenlerin Süperpozisyonu 

 

2.3.5. Sırt Dolgusunun Sıkıştırılması Nedeni ile 

Oluşan Basınç 

Duvarın arka dolgusu yapılırken sıkıştırmanın 

nasıl yapılması gerektiği 1.4.5.paragrafında 

açıklanmış idi. Sıkıştırma bazı hallerde yalnız 

üst tabakalarda yapılır. Bazı hallerde ise tüm 

sırt dolgusu tabakalar halinde sıkıştırılır. Bu 

iki hal Şekil 2.14.de a. ve b. diyagramlarında 

görülmektedir. Sıkıştırma etkisi zc derinliğine 

kadar belirgin olur ve hc derinliğinden sonra göz 

önüne alınmaz, yalnızca zeminin yanal basıncı 

hesaba alınır. Bu nedenle hesap yapılırken c. 

diyagramındaki koyu çizgi ile gösterilmiş olan 

basit diyagram kullanılır.   
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 Şekil 2.14. Sıkıştırma Nedeni ile Oluşan Basınç 
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2.4. Duvar Üzerindeki Deprem Yükleri 

2.4.1. Genel 

Sırt dolgusundan uzağa bir miktar hareket 

edebilen duvarların deprem hesapları aşağıda 

görülecek olan ve  “toprak kaması dengesi”ne 

dayanan teoriler uyarınca yapılabilir. Bu 

teoriler genelde, Coulomb’un zemin kaması 

ilkesine dayanır. Gerek bu kamanın üzerine 

etkiyen eylemsizlik kuvvetlerini, gerekse 

duvarın ortaya koyduğu kuvvetleri ele alarak 

çözüme ulaşır. Çözümün niteliği “yaklaşık-

dinamik” bir çözüm olarak açıklanabilir. Bu 

deyim “pseaudo-dynamic” sözcüğünün karşılığıdır. 

Bu tür yaklaşımlarda problem dinamik temele 

dayanan formülasyon, zaman değişkeni dışlanarak 

donmuş bir zamanda çözümlenmektedir.  

2.4.2.Mononobe-Okabe Yaklaşımı 

Bu yaklaşımlar içinde en yaygın olarak bilineni 

Mononobe-Okabe yöntemidir. Bu yöntem  içeriğinde  

aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır: 

a. Duvar aktif basınç doğmasını sağlayacak 

kadar hareket eder. 

b. Sırt dolgusu yüzeyi eğimli olabilir ancak 

bir düzlem olarak kabul edilir. 
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c.  Sırt dolgusu yüzeyinin eğimli olması 

halinde bu dolgunun ya tamamen taban suyu 

seviyesi altında olduğu ya da tamamen 

üstünde olduğu varsayılır. Yüzeyin yatay 

konumda olması durumunda su tablası her 

hangi bir yerde olabilir. 

d. Sırt üzerindeki sürşarj üniformdur ve tüm 

sırt alanını kapsar. 

e. Sırt dolgusunun granüler olduğu (c=0) 

varsayılır. 

f. Sıvılaşma sorunu yoktur. 

Kuru zemin kamasına etki eden Mononobe-Okabe 

kuvvetleri aşağıdadır: 

Aktif Kuvvet: 

 

                                                     

(2.23) 

Burada kAE: 

(2.24) 

Pasif (direnen kuvvet: 
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(2.25) 

burada kPE: 

     

(2.26) 

PAE ve PPE iten ve direnen kamalardaki birleşik 

statik ve dinamik kuvvetlerdir. 
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Şekil 2.15. Kuru Zeminde Mononobe-Okabe Sismik 

Denge Durumu 

 

Şekil 2.15.de aktif ve pasif kama görülmektedir. 

Bağıntılara ilişkin semboller aşağıda 

açıklanmıştır:  

=Zeminin birim hacim ağırlığı, 

kv=Düşey ivme (g olarak), 

kh=Yatay ivme (g olarak), 

h=Zemin kalınlığı, 

Zeminin içsel sürtünme açısı, 

=sismik açı [(kh /(1- kv)], 

= Duvarın sırtının düşey ile yaptığı açı, 

= Duvar sürtünme açısı, 

= Zemin yüzeyinin eğimi (yukarı eğim pozitif). 

 

Yukarıdaki bağıntılarda, genelde geçerli olan 

durum göz önüne alınır ve kv,  ve  sıfıra eşit 

kabul edilirse aşağıdaki bağıntılara ulaşılır: 
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(2.27 ve 2.28) 

Bu bağıntılarda aşağıdaki tanımlar yer alır: 

hk1tan , 

2

2

1
hKP AEAE  , 

2

2

1
hKP PEPE   

Zemin kamasının su altında olması durumunda 

deprem katsayısı (kh) h

batıa

doygun

h kk



  bağıntısı ile 

hesaplanır. Mononobe-Okabe analizi kuvvetin 

uygulama noktasını açıklamamaktadır. Depremde 

uygulanan kuvvet, PAE; statik durumdaki Coulomb 

aktif kuvveti ile yukarıda verilen bağıntı 

yardımı ile hesaplanan PAE değeri arasındaki 

farktır. Bu kuvvetin duvar tabanından itibaren 

duvarın üçte bir yüksekliği mesafesinde etkidiği 

kabul edilir.  

Mononobe-Okabe analizinin bir kısıtı şudur: 

2.25-2.27 bağıntılarında kare kök içindeki 

terimlerin pozitif sonuç vermesi beklenir. Bu 
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durum ancak aktif kama için     ve pasif 

kama için    şartları gerçekleşirse 

olanaklıdır. Diğer yandan bu durum düşey ve 

yatay sismik katsayıların da aşağıdaki sınırlar 

içinde olmasını zorlamaktadır: 

)tan()1(   vh kk  ve )tan()1(   vh kk  

Şekil 2.16.da içsel sürtünme açısı 35 derece 

olan tipik bir granüler zeminde düşey sismik 

katsayının ve şev eğiminin büyütme faktörüne 

etkisi görülmektedir. Büyütme Faktörü FT=KAE/KA 

olarak tanımlanır. Görüldüğü gibi yatay ivme 

katsayısı kh nın 0.2 ve daha az değerleri için 

düşey ivme katsayısı kv tamamı ile ihmal 

edilebilecektir. Yüksek yatay ivmeler için şev 

açısının etkisinin fazla olduğu görülmektedir. 
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Şekil 2.16. Büyütme Faktörünü Etkileyen 

Özelikler 

 

2.4.3. Genel Kama Analizi 

Coulomb kama varsayımlarının karşılanamaması 

durumunda aşağıdaki kama analizi 

kullanılabilir.Bu yaklaşımda dinamik kuvvet için 
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çeşitli durumlarda kullanılan bağıntılar; yatay 

ivme katsayısının kırılma yüzeyi ile duvar 

arasında kalan toprak kamasının ağırlığı ile 

çarpılması ile elde edilmiştir. 

Varsayımlar: 

a. Kamanın düşey yüzünde sürtünme yoktur, 

b. Potansiyel kayma yüzeyi üzerindeki kayma 

direnci (örneğin statik yük altında bir 

kayma olması gibi) harekete geçmemiştir, 

2.4.3.1. Kuru Granüler bir Sırt Dolgusu İçin 

Geçerli Bağıntılar 

a. Statik bileşenler: 

 

                           (2.1 

bağıntısının geçerli durumları) 

burada geçerli olan katsayılar aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

                          

(2.29, 2.30) 
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Aktif kama için a, c1 ve c2 aşağıdaki gibi 

tanımlanır: 

               

(2.31) 

Pasif kama için a, c1 ve c2 aşağıdaki gibi 

tanımlanır: 

                

(2.32) 

 

Kuvvet farkı: 

 

                                         

(2.33) 

 



 71 

Toplam kuvvet: 

                                                               

(2.34) 

Bu bulgu, Mononobe-Okabe analizindeki: 

 

 tanımına eşittir. PAE kuvvetinin uygulanma 

doğrultusu: 

                                                  

(2.35) 

bağıntısı ile saptanır. 

 

Direnen kuvvet: 

                                                            

(2.36) 

olup Mononobe-Okabe analizindeki: 

                                                       

(2.37) 

tanımına  eşittir ve PPE kuvvetinin uygulanma 

doğrultusu: 
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(2.38) 

ile bulunur. 

2.4.3.2.a. Su Tablası Altındaki Granüler bir 

Sırt Dolgusu İçin Geçerli Bağıntılar 

kv, , ve  değişkenlerinin 0 olduğu durum için 

etkiyen ve direnen kuvvetler aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

Etkiyen kuvvet: 

Statik bileşenler: 

  (2.39) 

ve dinamik bileşenler: 

      (2.40) 

Bu bağıntılardaki bileşenler ve semboller Şekil 

2.17. ve 2.18.de görülmektedir. 
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Şekil 2.17. Sismik Kamalar (Su Tablası Kama 

İçindedir.) 
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Şekil 2.18. Statik ve Dinamik Kuvvetler. (Su 

Tablası Kama İçindedir) 

 

Bu bileşenler aşağıdaki toplam kuvveti 

oluştururlar: 

PAE=PA+PWS+PAE                                                                                                                 

(2.41) 

Burada: 

s=Zeminin doygun birim hacim ağırlığı, 

 =Zeminin yaş birim hacim ağırlığı, 

b=Zeminin batık birim hacim ağırlığı, 

w=Suyun birim hacim ağırlığı, 

           

(2.42) 

  

(2.43) 

                                                            

= (2.30) bağıntıları ile tanımlanmıştır. 

Direnen Kuvvet: 

Direnen kuvvetin statik bileşenleri aşağıdaki 

gibidir: 
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(2.44) 

                                                                                

(2.45) 

Dinamik bileşeni aşağıdadır: 

            

(2.46) 

 

Buradan toplam kuvvet: 

                                                       

(2.47) 

olarak elde edilir. 

 

                 

(2.48)                                                                 
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s=Zeminin doygun birim hacim ağırlığı, 

 =Zeminin yaş birim hacim ağırlığı, 

b=Zeminin batık birim hacim ağırlığı, 

w=Suyun birim hacim ağırlığıdır. 

= (2.30) bağıntıları ile tanımlanmıştır. 

2.4.3.2.b. Su Tablası Altındaki Killi 

(Kohezyonlu) bir Sırt Dolgusu İçin Geçerli 

Bağıntılar 

kv, , ve  değişkenlerinin 0 olduğu durum için 

Şekil 2.19.da gösterilen   etkiyen ve direnen 

kuvvetler aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Etkiyen kuvvet: 

Statik bileşenler: 

 

           
(2.50) 

                                                                                 
(2.51) 

 

Dinamik Bileşenler: 

                                   
(2.52) 
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Toplam Kuvvet: 

 

 

                                                                    
(2.53) 

 

 

 

 
 

Şekil 2.19. Statik ve Dinamik Kuvvetler. (Su 

Tablası Kama İçindedir) 

 

Burada: 

s=Zeminin doygun birim hacim ağırlığı, 

 =Zeminin yaş birim hacim ağırlığı, 

b=Zeminin batık birim hacim ağırlığı, 

w=Suyun birim hacim ağırlığıdır. 
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Diğer terimler aşağıdaki bağıntılar yardımı ile 

hesaplanır: 

                                         

(2.54) 

 

                      

(2.55) 

                                                          

(2.56)                     

 

(2.5

7) 

 

                               

(2.58) 

 

                                                     

(2.59) 
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Direnen Kuvvetler: 

Statik Bileşenler: 

(2.60

) 

                                                                                  

(2.61) 

Dinamik Bileşenler: Şekil (3.38b) 

           

(2.62) 

Toplam Kuvvet: 

                                                                      

(2.63) 

Bu bağıntılarda: 

s=Zeminin doygun birim hacim ağırlığı, 

 =Zeminin yaş birim hacim ağırlığı, 

b=Zeminin batık birim hacim ağırlığı, 

w=Suyun birim hacim ağırlığıdır. 

Diğer terimler aşağıdaki bağıntılar yardımı ile 

hesaplanır: 
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(2.64) 

 

                   
(2.65) 

 

                                                        
(2.66) 

                           
(2.67) 

 

 

(2.68

) 

 

 

                          
(2.69) 

 

 

                   
(2.70) 

 

 

2.4.3.3.Duvarın Eylemsizlik Kuvveti 

Duvarın eylemsizlik kuvveti (F); burun ya da 

topuk üzerindeki sırt dolgusunun Coulomb 

kamasının dışında kalan kısmını ve bu kama 

dışında kalan zemin suyunu da içine alan sırt 
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dolgusunun ağırlığı ile duvarın ağırlığının 

toplamının (W) geçerli ivme katsayısı (kh) ile 

çarpılması ile bulunur: 

 

 

                        
(2.71) 

 

g= Yer çekimi ivmesi. 

 

 

 

 

 

2.4.3.4. Zemin Seviyesinin Üstündeki Suyun 

Hidrodinamik Kuvveti 

Deprem nedeni ile bir duvarın arkasında zemin 

seviyesinin üstünde olan su kesiminde meydana 

gelen basınç su yüzeyinden itibaren bir y 

derinliğinde Westergaard tarafından önerilmiş 

olan aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır: 

                                                     

(2.72) 

Bu bağıntı basıncın derinlikle bir parabol 

tanımı ile dağıldığını gösterir. Bu dağılım 

Şekil 2.20.de gösterilmiştir. CE katsayısı kN-sn-

m birimleri ile CE =2.47 olarak alınabilir. 
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   Şekil 2.20. Hidrodinamik Basınç Dağılımı 

(2.71) bağıntısının entegrali, eylemsizlik 

kuvvetini verir: 

                                               

(2.73) 

 

bu kuvvet tabandan h su yüksekliği olmak üzere 

0.4h yukarıda etkir.Yukarıdaki analizlerde 

kullanılacak olan sismik katsayılar Deprem 

Yönetmeliğine başvurularak bulunabilir. Yatay 

deprem katsayısının 0.2g ya da daha az olduğu 

hallerde düşey deprem ivmesi ihmal edilebilir. 
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Düşey deprem ivmesinin kullanılması halinde bu 

değer yatay katsayının üçte iki oranındaki değer 

olarak alınabilir.  

 

2.5.Duvar Üzerinde Su Kuvvetleri 

2.5.1.Genel 

Duvarlar üzerine etkiyen su kuvvetleri çok 

önemlidir. Literatürde görülen pek çok duvar 

göçmesi olayı, suyun meydana getirdiği 

kuvvetlerin duvarın denge hesaplarında yeterince 

göz önüne alınmamsı nedeni ile olmuştur. Bu 

kuvvetler esasen yukarıdaki kısımlarda 

açıklanmış olan statik su basıncı olayının 

ötesinde özellikle duvarın altındaki su sızması 

olayları, yüzeyden sızma nedeni ile oluşan 

kuvvetlerdir.  

Diğer yandan, bu etkenlerin ortadan 

kaldırılabilmesi için gerekli drenaj ve bu 

önlemin yanında filtre kriterlerinin de 

gözetilmesi gerekir. Etkin bir drenajın 

sağlanmış olduğuna inanılan ortamlarda su 

kuvvetleri göz önüne alınmaksızın tasarım 

yapılabilir. 

Aşağıdaki paragraflarda suyun etkisinin 

incelenmesinde kullanılan yöntemler ele 

alınacaktır. 
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2.5.2. Suyun Etkisinin Tasarımda Gözetilmesi 

Su etkisi göz önüne alınırken en kritik durumlar 

düşünülmelidir. Örneğin taban suyu seviyesinin 

en yüksek olduğu hal, yüzeyden sızmanın maksimum 

olduğu durum gibi... Bu durumlar, gerekli 

hidrolojik incelemeler yapılarak saptanmalıdır. 

Drenaj boruları, kanalizasyon bağlantıları ve 

ana su boruları sızıntı yaparlar. Bir ön önlem 

olmak üzere bu araçlardan hiçbirisinin duvarı 

dolgusunun “aktif” kaması içinde bulunmamasına 

özen göstermek gerekir. 

2.5.2.1. Su Basıncının Değerlendirilmesi 

Su akımının şekli; zeminin cinsi, yer altı suyu 

şartları, yüzey bitkileri, kaplaması ve yüzey 

topografyası, arazideki doğal akaçlama gibi 

etmenlere bağlıdır.  

Su basıncının değerlendirilmesinde ilk adım, 

piyezometreler, kuyu ölçümleri vb. yöntemlerle 

taban suyu seviyesini saptamaktır. Kullanılacak 

olan dolgu malzemesinin geçirimliliği önem 

taşır. Örneğin kil bir dolgunun altına 

yerleştirilen geçirimli bir malzeme; duvarın 

arkasındaki su basınçlarını büyük ölçüde 

azaltacaktır. 

Sızan suyun oluşturduğu basınç, akım ağları 

çizilmek yolu ile hesaplanır. Günümüzde, bu tür 
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akım problemlerinin çözümünde kullanılan 

bilgisayar programları bulunmaktadır. Bu 

programların kullanılması halinde dahi sonuçlar, 

elle çizilen akım ağları yardımı ile kontrol 

edilmelidir. Diğer yandan zemin su sızması taban 

suyu seviyesinin yükselerek su basıncının 

artmasına neden olur. Sızma miktarı yeterli 

büyüklükte ise sürekli akım meydana gelir. Bu 

durumun oluşması için zeminin geçirimliliğinin 

10
-5
 m/s olması yeterlidir. Su basınçları bu 

durumda akım ağları yardımı ile hesaplanabilir. 

Sırt zemini 10
-4
 m/s ya da daha yüksek bir 

geçirimliliğe sahip ise sızan su, bir akım 

düzeni yaratmaksızın duvar dibine doğru süzülür. 

Duvar dibindeki su tablası düzeyi tabanın 

üstünde değilse su basıncı oluşmaz. Bu durumda 

sızma nedeni ile basınç meydana gelmediğinden bu 

olasılığın incelenmesi gerekmez. 10
-4
 m/s 

civarında geçirimliliği olan sıkıştırılmış bir 

dolgu olması durumunda sızma, bu geçirimlilik 

ile sınırlandırılmıştır. Bu halde  akım 

ağlarının oluşması zaman alacak bu zaman içinde 

yağmur ve sızma büyük olasılıkla duracaktır. İyi 

bir drenaj önleminin bulunması halinde bu 

olasılığın incelenmesi de gerekmez. Teorik 

olarak 10-5 m/s geçirimlilik değerleri 

yakınlarında artı piyezometrik basınç beklenmez. 
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Bununla beraber, tasarımda kullanılacak 

kriterlerin yapım sırasında ne derece 

uygulandığı bilinemeyeceğinden bu konuda 

dikkatli olunması gerekmektedir. 

 

         KISIM 3. DUVARLARIN TASARIMI  

Dayanım  duvarları ve tipleri Kısım 1. de genel 

olarak sergilenmişti. Bu kısımda değişik duvar 

tiplerinin yapım ve tasarım özellikleri 

ayrıntılara inilerek sunulacaktır. Bu bakımdan 

duvarlar Şekil 1.1.deki şemaya uygun olarak 

ağırlık duvarları, gömülü duvarlar ve takviyeli 

duvarlar olmak üzere üç kategori altında 

toplanmıştır. 

 

3.1.Ağırlık Duvarları 

Bu duvarlar arasında brüt beton, beşik ve gabyon 

duvarların var olduğu bilinmektedir. 

3.1.1. Ağırlık Duvarlarının Tasarımı 

Ağırlık duvarlarının tasarımında önce duvar 

tipi, genel geometrisi, malzemesi seçilir sonra 

duvarın belirli şartlarda denge halinde 

olduğunun irdelenmesi gerekir. Bu dört şart 

Şekil 3.1.deki şemada özetlenmiştir. Genel 

denge; duvarı taşıyan zeminin genel yamaç 
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dengesinin bozulması halini irdeler. Bu 

irdeleme, kayma dairesi vb yamaç dengesi 

analizleri ile gerçekleştirilir. Kayma, duvar 

sırtındaki itki nedeni ile duvarın aşırı 

ötelenmesi, çatlaması ve şeklini kaybetmesidir. 

Burada taban direnci önem kazanır. Bu direnç 

için gerekli veriler Tablo 1.1. ila 1.5.den elde 

edilebilir. Dönme durumu, duvarın devrilmesi 

anlamındadır. En son durumda temel zeminin 

taşıma gücü, temel mühendisliğinin bilinen 

yöntemleri ile irdelenir.  
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       Şekil 3.1. Sınanacak Denge Durumları 
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Bu sınama yapılırken duvar üzerine etkiyecek 

olan yük bileşenleri, bunların süperpozisyonu ve 

bu kuvvetlerin duvar üzerindeki dağılımı Kısım 

2. göz önüne alınarak saptanır. Hesaplar için 

gerekli olan zemin parametreleri Kısım 1.de 

sergilenen verilere baş vurularak elde 

edilebilir.  Duvara iletilen kuvvetlerin 

Şekil2.3.ve Şekil 2.4.de gösterildiği gibi 

“sanal yüz” üzerinden etkidiği var sayılır. 

Adından da anlaşılacağı gibi ağırlık duvarları 

etkiyen kuvvetlere ağırlıkları ile karşı 

dururlar. Duvarın tasarımı sırasında pasif 

direncin hesaba alınması üzerinde düşünülmesi 

gereken bir olaydır. Bu konuda, duvarın önünün 

ileride kazınması, olası toprak aşınması gibi 

olaylar incelenerek karar verilmelidir. Şekil 

3.2.de bir beton kitle ağırlık duvarı üzerinde 

etkiyen kuvvetler görülmektedir.  
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        Şekil 3.2. Duvara Etkiyen Kuvvetler 

Etkiyen Kuvvetler: 

Bu örnek şemada sırt dolgusundan gelen yükler 

aktif statik toprak itkisi nin yatay bileşeni ve 

su etkisinin yatay bileşeni olarak 

düşünülmüştür. Yükler duvar sırtının düşey 

doğrultu ile yaptığı  açısı ve duvar 

sürtünmesinin etkisi ( açısı) kullanılarak yatay 

ve düşey bileşenlerine ayrılmışlardır.  

Direnen Kuvvetler: 

 

Pasif Toprak itkisinin hesaba alınması uygun 

görülmüştür. Duvar ağırlığı W, aktif itkinin 

düşey bileşeni ve sırt üzerindeki  su etkisinin 

düşey bileşeni duvar temelindeki normal kuvveti 

oluşturmaktadırlar. Bu normal kuvvet, taban 
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sürtünmesi açısının harekete gelmesi aracılığı 

ile pasif toprak itkisine eklenerek yatay 

direnme kuvvetini doğurmaktadır. Pasif toprak 

itkisi için duvar sürtünmesi ihmal edilir. 

Hesapların yapılması aşamasında bu kuvvetlerin 

Tablo 3.1.de gösterildiği gibi listelenmesi 

kolaylık sağlar. Bu Tablodaki değerler 

kullanılarak güvenlik katsayıları 

hesaplanabilir: 

 

   Tablo 3.1. Denge Hesapları Özeti Tablosu 

 

 

 

 

 

Kuvvet 

Tanımı 

Yata

y 

Kuvv

Düşey 

Kuvvet 

 

Moment 

Kolu 

Deviren Moment 

(MO) 

Dengeleyen 

Moment (MR) 
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Kaymaya Karşı Güvenlik Katsayısı (fs): 

 

hah

pvbavpv

s
UP

RUUWP

H

RUUN

H

S
f

1

2121 tan)(tan










     

(3.1) 

WPN av                                                                                       

(3.2) 

(3.2) bağıntısındaki W; Şekil de taranmış toprak 

hacminin ağırlığını da içerir. Kimi 

araştırmacılar bu bağıntıdaki su kuvvetlerinin 

ihmal edilmesini önerirler. 

Devrilme sınaması, kuvvetlerin dovarda O noktası 

etrafındaki momentleri yardımı ile 

yapılmaktadır. Devrilmeye Karşı Güvenlik 

Katsayısı (fd): 

O

R
d

M

M
f                                                                                    

(3.3) 

et 

(H) 

Pah Pah  yp Pahyp  

Pav  Pav xp  Pavxp 

U1h U1h  yu1 U1hyu1  

W  W xw  W xw 

Rp  Rp yr 
 Rp yr 

U1v  U1v xu1  U1v xu1 

U2  -U2 xu2 U2 xu2  

Toplam Pah+

U1h 

Pav+W+Rp+ 

U1v -U2 

-- Pahyp+U1hyu1+ 

U2 xu2 

Pavxp+ W xw + 

Rp yr + U1v xu1 
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Ayrıca, duvarın taban gerilmesinin bulunması 

için yapılacak hesaplarsda kullanılmak üzere yük 

bileşkesinin dış merkezlilik mesafesi aşağıdaki 

gibi bulunur: 

212 UUPW

MMB
e

vav

OR




                                                            

(3.4) 

Bundan sonra temeldeki gerilmelerin hesabı ile 

taşıma gücü hesapları yüzeysel temellerde olduğu 

gibi taşıma gücü teorisine dayanarak yapılır. 

Şekil 1.4.de görülen merdivenli kitle beton 

duvarlar, beton hacmini azaltarak ekonomi 

sağlarlar. Bu duvarlarda direnç kuvvetleri için 

beton yerine toprağın ağırlığından yararlanılır. 
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Şekil 3.3. Merdivenli Kitle Duvar Üzerindeki 

Yükler 

 

Şekil 3.3.de her iki yöne dönük merdivenli duvar 

üzerindeki yükler görülmektedir. X-X doğrusuna 

kadar olan kesimde yük hesabı yapılarak bu 
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konumdaki kesidin yeterliliği irdelenmelidir. 

Tüm duvar üzerinde uygulanan yük Şekil 3.3.b.de 

gösterilmiştir. Bu yük üçgen dağılımın ağırlık 

merkezinden etkir. Hesaplar yapılırken yükler 

yatay ve düşey bileşenlerine ayrılarak Tablo 

3.1.e yerleştirilirler ve gerekli sınamalar 

yapılır.  

Tabanı yatay olmayan bir duvar tipi için taban 

sürtünmesi sınaması yapılırken aşağıdaki noktaya 

dikkat edilmesi gerekir: 

Yanal yükün etkisi ile, duvar zemin üzerinde 

kayabileceği gibi zeminde yırtılma nedeni ile de 

kayma olabilir. Şüphelenilen durumda irdelenmesi 

gereken bu olasılık, yukarıdaki duvar tipi için 

Şekil 4.2.de yansıtılmıştır.  

 

  

         Şekil 3.4. Kayma Mekanizması 
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Hesap yapılırken kuvet tabana dik ve paralel 

yönlerde bileşenlerine ayrılır.  

3.4.a. durumunda İtki: 

Fa=S1                                                                                                            

(3.5) 

Direnen Kuvvet: 

 costan 11 pbr RNF                                                  

(3.6) 

 

3.4.b. durumunda itki: 

Fa=S2                                                                                                               

(3.7) 

22 ''tan pr RlcNF                                                

(3.8) 

 

Burada  açısının değeri en elverişsiz durumu 

bulmak için değiştirilerek alternatif hesaplar 

yapılmalıdır. 
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       Şekil 3.5. Kayma Mekanizması 

 

Şekil 3.5.de kaymaya karşı inşa edilen duvar 

tabanı mahmuzlarının varlığı halinde kayma 

mekanizmalarının işleyişi gösterilmektedir. 

Böyle bir mahmuzun varlığı durumunda iki ayrı 

irdeleme yapılamsı uygun olur. Birincisi duvar 

tabanının AB sanal yüzü üzerinde kaymasıdır. 

İkincisi ise CD sanal yüzü üzerinde kaymadır. 

Birinci durum için AB yüzeyine dik ve paralel 

bileşkeler S1ve N1 bulunur. Ns ve Nb  

Tabanda yamuk bir basınç dağılımı olduğu 

varsayılarak hesaplanır. Pasif itki A noktasına 

kadar etkiyecek şekilde hesaba alınır. 

3.5.a. durumunda İtki: 



 98 

Fa=S1                                                                                                                                 

(3.9) 

Direnen Kuvvet: 

1tan)(''tan pbbksr RNbBcNF                             

(3.10) 

İkinci durum için CB yüzeyine dik ve paralel 

bileşkeler S2ve N2 bulunur. Aktif ve pasif 

kuvvetler B ve C noktalarına kadar etkirler. 

Fa=S2                                                                                                                                   

(3.11) 

 costan''tan 22 pbbr RNlcNF                               

(3.12) 

 açısı en elverişsiz durumun elde edilmesi için 

değiştirilerek alternatif hesaplar yapılmalıdır.  

Beşik Duvarlar ve Gabyon Duvarlar, kitle olarak 

ele alınarak yukarıda gösterilen yöntemlere 

uygun şekilde irdelenirler. Bu duvarların 

tasarımında, yapım elemanlarının malzeme 

dayanımı açısından ayrıca irdelenmeleri 

gereklidir 

3.1.2. Beton Ağırlık Duvarları ve Betonarme 

Konsol Duvarlarda Akım Kuvvetleri ve Drenaj 

Homojen ve izotropik bir zemin için tipik 

ağırlık ve betonarme konsol duvarlar için 



 99 

geçerli olabilecek akım ağları Şekil 3.6.da 

görülmektedir. Duvar arkasında düşey imal 

edilecek bir drenaj sisteminin bir miktar akım 

olmasına yol açacağı, ancak eğimli (kılçık) bir 

drenaj sistemini duvar arkasında su basıncı 

oluşmasına izin vermeyeceği görülmektedir. 

Tasarım yapılırken bu hususa dikkat edilmelidir. 

Diğer yandan, taban suyu seviyesinin temel 

düzeyinin üstüne çıkmaması halinde suyun 

kaldırma kuvveti olmayacak, aksi halde bu 

kuvvetin akım ağları kullanılarak hesaba 

katılması gerekecektir. 

. 
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           Şekil 3.6. Akım Ağları 

 

Şekil 3.7.de yukarıda sözü geçen duvar tipleri 

için yüzeyden sızan suyun yarattığı akım ağları 
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görülmektedir. Eğik bir drenaj sistemi, bu 

durumda da avantajlı görünmektedir. 

 

    

 

        Şekil 3.7. Akım Ağları 
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Şekil 3.7.de bu tür duvarlarda uygulanan drenaj 

önlemleri yer almaktadır. Sırt dolgusunun suyun 

serbestçe drenajına izin verebilecek nitelikte 

olması halinde aşağıdaki ek önlemlere gerek 

yoktur. Ancak duvar sırtında ve altında çevre 

drenajı için uygun bir yere deşarj yapabilen 

kanallar her durumda gereklidir.  
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                                 `

 `Şekil.3.8.Drenaj Önlemleri 
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Şekilde görülen düşey ve yatay drenaj elemanları 

için uygun prefabrik drenaj elemanları 

kullanılabilir. Jeotekstil malzeme kullanılması 

halinde Kısım 1. de verilen jeotekstil filtre 

şartları dikkate alınmalıdır. Sırt dolgusunun 

yatay olması durumunda dolgunun üst 1.5m, eğimli 

olması halinde 3.0 n kalınlığındaki kısmı 

sıkıştırılmış kil malzeme ile imal edilir.  

Şema 1. en sık kullanılan yöntemdir Kılçık dren 

uzunluğu taban suyu seviyesinin durumuna bağlı 

olmakla beraber, yüzeysel sızıntıyı önlemek için 

en az duvarın 3/2 yüksekliğine kadar 

sürdürülmesi gerekir. 

Beşik ve Gabyon duvarlar, tamamen geçirimli 

olduklarından dolayı su basıncı tehdidi altında 

değildirler. Ancak bu duvarların gömülü olması 

durumunda oluşabilecek kaldırma kuvvetine dikkat 

edilmesi gerekir.  

 

3.2.Gömülü Duvarlar 
Hemen tüm ağır yapıların temelleri derindedir. 

Bu nedenlerle derin kazıları gerektirirler. 

Gerek bu derin kazıların dengesi, gerekse şehir 

içlerindeki yapıların çoğunluğunun birbirine 

komşu yapılar olması nedeni ile kazı yapılan 

yere komşu yapının zarar görmemesi için 

kazıların bir şekilde desteklenmesi gereklidir. 
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Diğer yandan, kıyı yapıları da ağırlık 

duvarlarından çok gömülü duvarlar kullanılarak 

inşa edilirler. Gömülü kazıların niteliklerine 

1.2.3. paragrafında değinilmiş idi. Bu Kısımda 

konunun mantıksal akışı içinde açık kazıların 

denge durumundan başlanılarak destek sistemleri 

ve diğer gömülü duvarların üzerindeki yüklere ve 

bunların tasarımına yer verilecektir.  

 

3.2.1. Desteksiz (Açık Kazılar) 

Açık kazılar ucuz ve yapımı kolay kazılardır. 

Kazı, inşaat maliyeti içindeki en önemli 

kalemlerdendir. Bu nedenle açık kazılar, arzu 

edilmekle birlikte, yeterli yer olmaması 

durumunda şevli olarak açılamazlar. 

Açılabilmeleri halinde dengeleri basit yamaç 

dengesi analizleri ile saptanır. Gerekli çevre 

drenajına yer verilir. Gerekli yerlerde yüzey 

doğal bitki örtüsü, rip rap ya da şotkret gibi 

yollarla pekiştirilmeye çalışılır.  

Olanak bulunduğu zaman dik kazılar en ucuz 

olanlardır. Bu, hem kazının hacmi, hem de işin 

çabuk yürümesi açısından böyledir. 

Bir dik kazı, granüler zeminde açılamaz. 

Kohezyonlu zeminlerde (2.12) bağıntısına 

bakılarak bu bağıntıda PA değerine 0 verilirse 
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(3.13) bağıntısında görülen Hc derinliğine kadar 

yanal yük olmayacağı görülür.  Demek oluyor ki 

bu derinliğe kadar bir destekleme 

gerekmemektedir.  

a

c
K

c
H



4
                                                                  

(3.13) 

Burada c kohezyon,   zeminin birim hacim 

ağırlığı ve Ka aktive Rankine toprak basıncı 

katsayısıdır. Terzaghi ve Peck değişik 

zeminlerde bu derinlik için aşağıdaki yaklaşık 

değerleri vermişlerdir:           

                                                      

 

 

 

             Tablo 3.2. Hc Değerleri 

Zemin Hc ,(m) 

Orta yumuşak 

kil 

1.5 m .kadar  

Orta sert kil 3.0 - 6.0    

Yumuşak kil 1.5 - 3.0 

Katı ve çok 

katı kil      

~8.0 
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Ancak bu değerler her zaman geçerli olmazlar. 

(2.11) bağıntısının gösterdiği  çekme bölgesinde 

zamanla çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar, Hc 

derinliğini azalttığı gibi, kazı kenarlarında ek 

sürşarj da oluştururlar. Diğer yandan, bu 

çatlakların su ile dolması halinde kazı 

kenarları hem uygulanacak hidrostatik basınç 

nedeni ile devrilmeye zorlanır hem de zamanla 

yumuşayarak ve kenarlar kazı içine göçer.  

3.2.2.Destekli Kazılar 

Kazılan zeminin yerinden çıkarılması ile yük 

azalması meydana gelir, sonuç olarak kazıya 

komşu zemin oturur ve kazı içine doğru harekete 

geçer.Bu hareketlerin yan binalara zarar 

vermemesi için Şekil 1.7.c.de gösterilen 

destekleme sistemleri kullanılır. Bu tür destek 

araçları kazı içinde iş görmeyi 

zorlaştırdıklarından ötürü elde olan hallerde 

bunlardan kaçınılarak başka sistemlere, örneğin 

aşağıda sunulacak olan konsol perde 

sistemlerine( palplanş) yönelinir. 

Mühendislik pratiğinde derinliği 6 metreden az 

olan kazılara “sığ kazılar” denilir.  Derinliği 

bundan fazla olanları ise “derin kazı” olarak 
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adlandırılır. Kimi küçük farklarla derin ve sığ 

kazılarda kullanılan destek sistemleri aynıdır.  

3.2.2.1. Sığ Kazıların Desteklenmesi 

Yöntemlerden biri ahşap perdeleme yöntemidir. Bu 

yöntemde ahşap kalaslar zemine dikine 

batırılır.Bu dik kalaslar yatay kuşaklama 

kalasları yardımı ile yerinde tutulur. Kuşaklama 

kalasları ise kazı kenarları arasındaki 

destekler aracılığı ile yerlerine tespit edilir. 

Şekil 3.9. sistemi şematik olarak 

göstermektedir. 

 

 

 

          Şekil 3.9. Ahşap Perdeleme 

 

İkinci yöntem Şekil 1.8.de görülen Kazık 

Payandalı Duvardır. Bu duvarların belli bir tipi 

Berlin Duvarı adını taşır. Bu yöntemde 
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genellikle köşe kazıkları kazı yapılmadan önce 

duvar doğrultusu üzerindeki belli noktalarda 

çakılır. Kazı yapılır yapılmaz bunların arası 

kaplama denilen yatay kalaslarla kaplanır. Köşe 

kazıkları payanda görevi yaparlar ve perdeleme 

yöntemindeki gibi kuşak kirişleri-destekler 

yardımı ile tespit edilirler. Kohezyonsuz 

zeminlerde zeminin akmaması için perdeleme 

işleminin çok çabuk yürütülmesi gerekir. Zemin 

akması, bu tür kazılarda çok büyük problemler 

doğurabilir. Kohezyonlu zeminlerde ekonomi amacı 

ile perde kalasları arasında bir miktar aralık 

bırakılabilir.  
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     Şekil 3.10. Eğik Payandakı Sistem 

                                                                                                                                                                                                                                  

Kazı alanının desteklerle tespit edilmesi, kazı 

alanının genişliği nedeni ile mümkün 

olmayabilir. Bu durumlarda Şekil 3.10.da 

gösterilen destekleme yolu izlenebilir. Bu 

yöntemde, kazı tabanının elemanları taşıyacak 

taşıma gücüne sahip olması gereklidir. Hesap 

için Şekil 3.10.da gösterilen basınç dağılımı 

Coulomb Ka aktif katsayısı ile beraber 

kullanılır.Zira böyle bir sistemde duvar 

sürtünmesi nedeni ile dengelenmemiş düşey 

kuvvetler bulunabilir. Bunların kontrol edilmesi 

gereklidir. 

3.2.2.2. Derin Kazıların Desteklenmesi 

Derin kazılar mühendislik açısından çok önemli 

ve ayrıca destek sistemleri açısından 

pahalıdırlar Bu nedenle tasarıma geçilmeden önce 

alternatifler her yönleri ile dikkatle 

incelenmeli ve araştırılmalıdır.  

Temel mühendisliğinde en çok kullanılan 

alternatif sistemler çelik perde duvarlar, köşe 

kazıkları ve kalıp, diyafram duvarlar ve beton 

kazıklı duvarlardır. Bu elemanları içeren 

sistemler ankrajlı ya da ankrajsız olarak 

yapılabilirler. 
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Derin kazıların desteklenmesinde ahşap kazıklar 

yerine daha sağlam olan çelik kazıklar 

kullanılır. Bu çelik kazıklar, bir perde 

oluşturabilecek şekilde birbirlerine 

kenetlenecek profillerde imal edilirler. En çok 

kullanılan çelik profiller Şekil 3.11.de  

gösterilmiştir.  

 

  

                           

            Şekil 3.11. Çelik Profiller 

 

Çelik profil kazıklar gerekli derinliğe özel 

çakma gereçleri yardımı ile çakılırlar. Toprak 

kazıldıkça destek sistemleri monte edilir. Şekil 

3.12., çelik perde duvarı destek sistemi ile 
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beraber göstermektedir. Burada kuşak kirişleri 

genellikle çelik, destekler ahşap ya da çelik 

olur. Bu sistem tekrar tekrar kullanılabildiği 

ve ağırlığına göre çok büyük dayanım gücüne 

sahip olduğu için genellikle tercih edilir. 

Gevşek-orta gevşek granüler zeminlerde ve 

killerde kullanımı kolay ve ekonomiktir. 

Kazıları çakmak için titreşimli ya da 

titreşimsiz tokmaklar kullanılabilir. Şehir 

merkezlerinde gürültü nedeni ile kullanıma 

elverişli olan ses yalıtımlı çakma araçları da 

geliştirilmiştir. 
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     Şekil 3.12. Destek Sistemi Detayları 

 

Zemin iri kaya içeriyorsa ya da çok sıkı ise bu 

tür kazık profiller çakılamaz. Bu durumda 

3.2.2.1 kısmında anlatılan yöntemlerle Berlin 

Duvarı tipindeki duvarlar tercih edilir. Bu 

duvarlarda kullanılan çelik H profil köşe 

kazıkları 1.2~2.4 m. aralıkla çakılırlar. Yer 

altı suyunun yüksek olması halinde bu duvar tipi 

bir alternatif olamaz. Bu sistemde köşe kazığı 

çakmak için kullanılan tokmaklar da çok 

gürültülü olabilir. Bu nedenle kazık yerleri 
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önceden oyularak hazırlanır, kazıklar yerlerine 

oturtulur ve kazık dipleri beton ya da çimento 

şerbeti ile doldurulur. Şekil 3.12.A-A kesitinde 

kenetlenen çelik profiller ile yapılan duvar, 

kuşaklama ve  destek detayı görülmektedir. B-B 

kesitinde ise H profil kazığı ve kaplama ile 

imal edilen perde sergilenmiştir. 

Şekil 3.12.de perdenin, tabandaki zemin 

seviyesinin altına indirildiği görülmektedir. 

Bu, analizi ileride yapılacak olan taban 

göçmesine karşı alınan uygun bir önlemdir.  

Bu sistemlerde destekle çok sıkı bir şekilde 

yerleştirilmeli, onları sıkılaştırmak için 

gerekirse takozlar kullanılmalıdır. En üst 

destekler kazı derinliği zeminin serbestçe 

duraylı olduğu derinliğin yarısına (H<1/2 Hc) 

geldiğinde yerleştirilmelidir. 

3.2.2.3. Destekli Kazıların Davranışı ve 

Tasarımı 

Aşağıda gözden geçirilecek olan davranış; büyük 

ölçüde destek için çok sıralı zemin ankrajı 

kullanılarak yapılmış duvarlar için de 

geçerlidir. 

Destekli kazıların davranışını yönlendiren pek 

çok etmen vardır. Bunlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 
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-Kazının Boyutları,  

-Zemin özellikleri 

-Yeraltı suyunun durumu ve kontrolü, 

-Yapım kalemleri arasında geçen zaman (yapım 

zamanlaması), 

-Destek Sistemi, 

-Kazma ve destekleme sırası, 

-Komşu yapılar, 

-Yüzeydeki geçici yükler. 

Yukarıdaki etmenlerin içinden üçü birbirleri ile 

yakından ilişkilidir: Zemin özellikleri, yer 

altı suyunun kontrolü, ve yapım zamanlaması. 

Kazı ne kadar geniş olursa zemindeki zemindeki 

ötelenme miktarları o derecede artar. Bu 

hareketler destekleme sisteminin esnekliğine 

bağlıdır. Bu tür yapılarda duvardaki hareketin 

çok az bir miktarı yerleştirilmeyi takiben 

desteklerde, büyük kısmı ise kazılmış olan 

toprağın altında görülür. Bu nedenle zemin 

hareketlerini en aza indirmek için desteklerin 

öngörülen derinliklerde çok çabuk 

yerleştirilmesi ve yerine sıkıca kamalanarak 

sıkıştırılması uygun olur. Destekli sistemlerin 

söz konusu olduğu durumlarda yukarıda anlatılmış 

olan klasik Rankine ya da Coulomb teorileri, 
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destek sistemindeki ötelenme hareketlerinin bu 

teorilerin geliştirilmesi için varsayılanlardan 

değişik bir yapıda olması nedeni ile geçerli 

değildir. Değişiklik Şekil 3.13.e bakılarak 

gözlenebilir: 

 

 

 

          Şekil 3.13. Basınç Dağılımı 

Destekli sistemlerde, duvarın üstünün hareketi 

önlenmiştir. Buna karşın alt kısım hareket 

edebilir. Bu nedenle basınç üst seviyelerde alt 

seviyeler kıyasla daha fazla olur. Bu şekilden 

görüleceği gibi klasik teorilerin kullanılması 

durumunda destekler üst seviyelerde gereğinden 

daha zayıf, alt seviyelerde ise daha güçlü 

tasarlanırlar. Tarihte, bu türlü yapılan 

hesapların üst seviyelerdeki desteklerin 

burkulma sonucu göçmesi ile sonuçlanmıştır. 

Şekil 3.14.de basınç profilinin desteklenmeye 

kıyasla değişimi sergilenmiştir. Hareketin 
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olabildiği noktalarda basınç azalmakta, 

desteklerin harekete engel olduğu durumlarda ise 

artmaktadır. Kazı aşamalarında koyulan 

desteklere göre basıncın etkilendiği açıktır.  

 

             

Şekil 3.14. Çok Destekli Sistemde Basınç 

Dağılımı 

 

3.2.2.4. Pratikte Kullanılan Basınç Dağılımları 

Duvara etkiyen yükler; değişik araştırmacılar 

tarafında belirlenmiştir. Asağıda bu değişik 

yaklaşımlar tanıtılacaktır:  

Peck dağılımı aşağıdadır: 
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            Şekil 3.15. Peck Dağılımı 

 

Peck aşağıdaki kabulleri yapmıştır:  

-Kazı derinliği > 6 m. 

-Su Tablası kazı tabanının altında. 

-Kum var ise kuru durumdadır. Kil var ise 

drenajsız davranış geçerlidir. 

-Taban göçmesi durumu ayrıca irdelenmelidir. 

Kumlarda destek yükleri; 3.15.a.da görülen 

dağılım kullanılarak hesaplanabilir. Bu 

araştırmacıya göre destek sisteminin davranışı 

kazı tabanının duraylılığına bağlıdır. Killerde 
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bu duraylılık aşağıdaki boyutsuz “duraylılık 

sayısı” ile ifade edilir:  

us

h
N


                                                                

(3.14) 

Burada su,  ve H kilin drenajsız direnci, kilin 

birim hacim ağırlığı ve kazı derinliğini 

gösterirler. Görüleceği gibi “duraylılık sayısı” 

kazı derinliği ile artar. Bu sayı 4 den az ise 

kil tabakası elastik denge durumundadır. Peck bu 

durum için 3.15.c.de görülen dağılımın 

kullanılmasını önerir. Bu şekilde hareket 

miktarlarının küçük olduğu durumlar için düşük, 

tersi için daha büyük gerilmeler oluşacaktır. 

Mühendis bu konuda tecrübesi ile karar 

verecektir. 

N>4 olması halinde Peck 3.15.b.de görülen 

dağılımın kullanılmasını önerir. Burada aK  

değerinin saptanmasında kullanılan m, çoğu halde 

1.0 olarak kabul edilir. Ancak, kazı tabanında 

yumuşak kil bulunuyorsa m değeri 0.4 alınır. Bu 

sayı 7 ya da daha büyük ise tabanda duraysızlık 

görülebilir ve dikkatli olunması gereklidir. 

Tschebotarioff Şekil 3.16.da görülen dağılımı 

önermiştir. Tschebotarioff’un dağılımının kumlu 

zeminlerde daha geçerli olduğu söylenebilir. 
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Kazı derinliğinin 16 m. den fazla olması halinde 

genelde Tschebotarioff metodunun daha  geçerli 

olduğu kabul edilmektedir..  

 

  Şekil 3.16. Tschebotarioff’un Önerdiği Dağılım 
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Şekil 3.17. Tabakalı Zemin için Peck’in Önerisi 

Kumlu bir zeminin killi bir zeminin üstünde yer 

aldığı tabakalı bir zemin için Peck Şekil 

3.17.de görülen dağılımı önermiştir. Burada kum 

tabakasının ve kil tabakasının ortalama kayma 

dirençleri eşdeğer bir serbest basınç değeri qu’ 

ile aşağıdaki bağıntı aracılığı ile  

tanımlanmaktadır: 

 ucsssu nqHKH
H

q 


 tan
1 2

                        

(3.15) 

Burada n alt endisi kumu, c alt endisi kili 

gösterir n arazideki serbest basınç deneyi 

değerinin laboratuarda bulunana oranıdır. 

Ağırlıklı ortalama birim hacim ağırlığı 

aşağıdaki bağıntı ile saptanır: 

 ccss HH
H

 
1

                                        

(3.16) 

Desteklerdeki yükün hesabı için Terzaghi ve Peck 

Şekil 3.18.de gösterilen basit yöntemi 

önermişlerdir. Bu yöntemle bulunan yükün duvarın 

birim uzunluğu için olduğu ve destek yüklerinin 

bulunabilmesi için desteklerin ara mesafeleri 

ile çarpılması gerektiği hatırlanmalıdır. 
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Şekil 3.18. Destek Yüklerinin Hesabı için 

Peck’in Yöntemi 

Bu basınç diyagramlarının gerçek zemin 

şartlarına uygulanması için mühendisin 

tecrübesini kullanması gereklidir.  

3.2.2.5. Destekli Kazılarda Zemin Hareketleri ve 

Denge 

Destekli kazılardaki olası göçme durumları Şekil 

3.19.da gösterilmiştir. 

Bunlar: 

-Desteklerin Göçmesi, 
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-Duvarın aşırı hareketi, 

-Kohezyonlu Zeminlerde Taban Kabarması, 

-Granüler Zeminlerde Borulanmadır. 

 

.  

  Şekil 3.19. Destekli Kazılarda Göçme Şekilleri 

 

 

Destekli Kazılarda Destek Burkulması 

Destekler Şekil 3.18.de gösterilen yöntemle 

hesaplanan destek kuvvetleri altında 

burkulabilir. Bu nedenle bu desteklerin iki ucu 
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eklemli elemanlar oldukları kabul edilerek 

burkulmaya karşı kontrollerinin yapılması 

gereklidir. 

 

 

Destekli Kazılarda Zemin Hareketleri 

Şekil 3.20., Oslo’daki destekli bir kazıda 

ölçülmüş olan zemin hareketlerini 

göstermektedir. Ölçümler, desteklerin seviyeleri 

ile beraber yapım ve söküm tarihlerini içermekle 

beraber yanal hareketleri, kazı sırtındaki 

oturmaları, taban kabarmalarını da kapsamakta 

olduğundan konuya ışık tutabilecek bir örnektir. 
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    Şekil 3.20. Kazıda Gözlenen Hareketler 

 

Burada: 

-Tüm hareketlerin zamana bağlı olarak oluştuğu, 

örneğin taban kabarmasının 2 aya yakın bir süre 

devam ettiği, 

- Yüzeydeki oturmaların kazı kenarından 

başlayarak kazı derinliğinin 1.5 katı uzaklığa 

kadar etkili olduğu,  

-Kazıya doğru maksimum duvar hareketinin kazı 

tabanı civarında olduğu, 
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- Yüzeydeki oturmanın destek sisteminin kazı 

içine hareket edebildiği ölçüde oluştuğu, 

görülmektedir. 

 

Tamamen rijit bir duvar olması halinde zemin 

hareketleri önlenebilir. Ancak Rijit duvarların 

inşaatı çok pahalı olduğundan en etkin ve 

ekonomik sistemin seçilmesi gerekir. 

Diğer yandan, desteklere ön gerilme uygulanması 

halinde hareketlerin azaltılabileceği bilinen 

bir gerçektir. Şekil 3.21. bu tür uygulama 

yöntemlerinden birisini yansıtmaktadır. Bu 

yöntemde ana destek konulmadan önce iki geçici 

destek kriko ile zorlanarak yerleştirilir. Bu 

arada kuşakların arasındaki mesafe bu krikolarla 

zorlanarak arttırılır. Bu işlemden sonra ana 

destek yerleştirilir ve krikolar boşaltılarak 

geçici destekler alınır.  
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  Şekil 3.21. Desteklere Ön Gerilme Uygulaması 

 

Peck bu tür kazıların sırtında oluşan 

oturmaların Şekil 3.22.de gösterilen abak 

yardımı ile yaklaşık olarak hesaplanmasını ön 

görmüştür. Bu abak oturma miktarlarını kazı 

derinliğine ve kazıdan uzaklığa göre dört ayrı 

zemin grubu için vermektedir. Bu gruplar kum, 

sert kil ve killi kum ve yumuşak-orta sert 

kili içermektedir. Buradan kum, sert kil ve 

killi kum grubu için oturmaların çok büyük 

olmadığı yumuşak kilde ise bu miktarların kazı 

derinliğinin %3 üne ulaşabildiği 

görülmektedir. 
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      Şekil 3.22. Kazı Sırtında Oturma 

 

 

Taban Kabarması: 

Kazı tabanının kabarması yumuşak zeminlerde 

görülen bir sorundur. Kazı ilerledikçe kazının 

iki yanındaki zeminin alt kesimlerine 

uyguladıkları basınç nedeni ile bu zemin 

yırtılabilir ve kazı tabanına doğru kayarak bu 

tabanın kalkmasına neden olabilir. Bu durumda 

tüm destekler çöker. Bu olayın mekanizması Şekil 

3.23.a.da ve bu mekanizmaya dayanarak yapılan 
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bir güvenlik katsayısı hesaplama uygulaması 

Şekil 3.23b.de görülmektedir. 

 

 

                         

  Şekil 3.23. a. Taban Kabarmasının Mekanizması 
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 Şekil 3.23b. Taban Kabarmasında Güvenlik Hesabı 

 

B çevresinde moment alınarak güvenlik sayısı 

(FS) bulunur: 

 

         (3.17) 
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Diğer bir seçenek bu problemi yükün negatif 

olduğu bir taşıma gücü problemi olarak ele 

alınarak çözmektir. Bjerrum ve Eide ye göre bu 

sorun Şekil 3.24.de görülen denge abağı yardımı 

ile çözülür. Bu abak, Skemptonun önerdiği taşıma 

gücü değerlendirme abağı ile eşdeğerdir. Problem 

bu şekilde yukarıda da açıklandığı gibi bir 

aşıma gücü problemine indirgenmiş olmaktadır. 

Oysa geçmişte, kazı kenarlarındaki toprak 

sütunlarının da dayanımı dikkate alınarak kimi 

hesaplar yapılır idi. 

 

 

 

              

 Şekil 3.24. Taban Kabarmasına Karşı Taşıma Gücü  
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Taban Kabarmasına karşı güvenlik sayısı (3.18) 

bağıntısı uyarınca hesaplanır: 

5.1



qH

Nc
F

m

cbu


                                                     

(3.18) 

Burada uc kazının tabanı çevresindeki drenajsız 

kayma direnci, q zeminden gelen sürşarj, H kazı 

derinliği, m  zeminin toplam birim hacim 

ağırlığıdır.  

Burada, perde duvarın zemine giren kısmının 

direnci ihmal edilmiş olup, güvenliği 

arttırmaktadır. 

3.2.2.6. Sıvılaşma ve Borulanma: 

Kohezyonsuz zeminlerde kazının üstünde ve 

altında oluşan su düzeyleri arasındaki fark, bir 

akım doğurur. Sızma güçlerinin etkisi ile zemin 

kazı tabanında kaynar ve giderek bir borulanma 

olayı görülebilir. Bu durumda, denge bozulur. 

Sıvılaşma ve borulanma olayı Zemin Mekaniği 

bilim dalının ana konularındandır. Bununla 

beraber olayın hatırlanabilmesi ve konu ile 

ilişkilendirilebilmesi için aşağıda bir özet 

verilmiştir:  

Olay Şekil 3.25.de görülen basit bir şema ile 

kolayca anlaşılabilir:  
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Şekil 3.25. Yukarı Doğru Akım Nedeni ile 

Borulanma  

 

Burada dengenin sağlanabilmesi için zeminin W 

ağırlığının yukarı doğru etkiyen sızma 

kuvvetinden büyük olması gerekir: 

Zeminin ağırlığı:  

xABxCAW          (birim uzunlukta)       

akım nedeni ile kuvvet: 

xABUUU CDAB )(              

burada: 
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wABAB hU             ve          wCDCD AChU )(       

ACxABABhhU wwcdAB   )(    

W=U  durumunda denge sağlanır: 

wCDABw hhAC  )()(                       

Genelde ww   )(  olur. Kaynamanın başlaması 

için kritik hidrolik eğim 1.0 a eşittir. ( ci =1). 

Bu durumda ( ci =1) zemin kaynar, kayma direnci 

sıfırlanır ve duvarı taşıyamaz.  

Bu olay tüm gömülü duvarlar için ortak bir 

sorundur. Bu nedenle gömülü duvarlar konularının 

sonunda ayrı bir kısımda sunulacaktır. 

3.2.3. Palplanş Duvarlar  

Fransızca (palplanche) deyimi “planch” levha, 

“pal” ahşap anlamında olmak üzere “ahşap levha 

kazık” deyimini gösterir., Türkçemize pek çok 

mühendislik deyiminde olduğu gibi bu dilden 

girmiştir. Yalnızca ahşap levhaların 

kullanıldığı zamanlardan kalmıştır.Bu gün  Şekil 

1.1. ve 1.7. de gösterilen gömülü duvar 

tiplerinin çoğuna Palplanş denilir. Bu duvarlar, 

Şekil 3.11.de gösterilen çelik profillerin 

kullanımı ile imal edildikleri gibi ön gerilmeli 

ya da betonarme beton duvarlar, bulamaç perde 

duvarlar ya da kazıklı duvarlar olarak 

yapılırlar.  
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Genelde bu duvarlar Konsol Palplanşlar ve 

Ankrajlı Palplanşlar olarak iki gruba 

ayrılırlar. 

Konsol Ankrajlar adından da anlaşılabileceği 

gibi zemine çakıldıktan sonra hiçbir desteğe 

gerek olmaksızın uygulanan yükler altında zemine 

ankastre konsol olarak  çalışırlar. Ankrajlı 

Palplanşlar ise duvarın belli bir noktasında 

zemine bir bağ aracılığı ile ankre edildikleri 

gibi alt kısımları zemine gömülerek inşa 

edilirler. 

Bu duvarların tasarımına geçilmeden önce toprak 

yüklerinin etkisi ile hangi biçimlerde çökme 

göstereceklerinin incelenmesi uygun olur. Bu 

durumlar sırası ile Şekil 3.26. ila Şekil 

3.29.da a ve b şıkları ile sergilenmiştir: Şekil 

3.26.a.ve. b.de her iki tip duvarın derin bir 

göçme yüzeyi üzerinde kayması durumunu 

göstermektedir. Şekil 3.27.a.da konsol duvar, 

rijit bir eleman gibi davranarak alt kesimdeki 

belli bir nokta çevresinde dönmektedir. Şekil 

3.27.b.de ise duvar rijit bir eleman olarak bağ 

noktası çevresinde dönmektedir. Şekil 3.28.a. 

ile b. de duvarda izin verilebilir momentin 

aşılması nedeni ile plastik eklemlerin oluşması 

durumundaki göçme davranışı gösterilmiştir. 

Şekil 3.29.da ise ankraj bağında oluşabilecek 
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kopma ve ankraj kafasının uyguladığı gerilme 

nedeni ile kuşakta oluşabilecek göçme durumu 

yansıtılmıştır. 

 

 

                                

           Şekil 3.26. Kayma Göçmesi 
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               Şekil 3.27. Dönme 
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Şekil 3.28. Plastik Eklem Oluşması Nedeni ile 

Göçme 
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Şekil 3.29. Ankraj Sisteminde Olası Kırılma 

Durumları 

 

Tüm bu duvar hareketleri sırasında duvarın 

sırtında ve önünde oluşabilecek toprak 

basınçları Şekil 2.1.e ve onu tamamlayan Şekil 

2.2.ye bakılarak tasarlanabilir, ayrıca bu 
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basınçların değerleri Kısım 2.de anlatılan 

teorik esaslara dayanılarak elde edilir: 

Kısaca tekrarlanırsa duvarın zemine yaslanma 

hareketi pasif ve zeminden uzaklaşma yönündeki 

hareketi ise aktif basınç doğuracaktır. 

Duvarın göçmesi arzulanmadığına göre duvarın 

güvenlik sınırları içinde yapması gereken 

hareket Şekil 3.27.a. ve Şekil 3.27.b.de 

gösterildiği gibi kabul edilir ve basınç 

dağılımı bu durumlara göre tasarlanır. 

Değişik nedenlerle duvar boyunca oluşacak 

basınçlar aşağıda sıralanmıştır: 

a. Aktif ve Pasif Toprak Basınçları, 

b. Sırttaki Sürşarj Nedeni ile Basınç, 

c. Su Basıncı. 

Bu basınç değişimleri; birbirlerinden 

çıkarılarak duvar boyunca net aktif ve net pasif 

basınç profilleri aşağıdaki gibi elde edilir: 

Net Aktif Basınç = Sırttan gelen aktif basınç-Ön 

taraftaki pasif basınç.+Net su basıncı+Sırttaki 

sürşarj nedeni ile oluşan basınç-Ön tarafta olan 

sürşarj nedeni ile oluşan basınç. 

Net Pasif Basınç = Ön taraftaki pasif basınç.-

Sırttan gelen aktif basınç- +Net su 

basıncı+Sırttaki sürşarj nedeni ile oluşan 
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basınç-Ön tarafta olan sürşarj nedeni ile oluşan 

basınç. 

Duvarın dengesi, bu kuvvetler ele alınarak 

saptanır. 

Bu basınç profillerinin kullanılması ile 

hesaplanan kesit kuvvetleri ile bağ gergisi 

çekme kuvveti; kesitlerin mekanik dayanım 

hesaplarının yapılmasında esas alınır. 

Yukarıda sunulan açıklama ışığında bu duvarların 

tasarımı için var olan teorik yaklaşımlar ve 

diğer detaylar aşağıdaki paragraflarda 

sunulmaktadır:  

3.2.3.1.  Konsol Palplanş Perdeleri 

Tasarımları bağlamında Konsol Palplanşları, 

granüler zeminlerde ve kohezyonlu zeminlerde 

yapılanlar olmak üzere iki grupta 

inceleyebiliriz. 

3.2.3.1.a. Granüler Zeminlerdeki Konsol Palplanş 

Duvarları 

Bu tür palplanşlar üzerinde oldukça fazla 

çalışma yapılmış ve farklı hesap yöntemleri 

geliştirilmiştir: 
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        Şekil 3.30. Net Basınç Dağılımı 

Konsol Palplanş perdesinin ötelenmesi ile (Şekil 

3.12.a) bu ötelenme sonucunda oluşan teorik ve 

tasarım için basitleştirilmiş net basınç 

dağılımı Şekil 3.30.da gösterilmiştir. Şekil 

3.31.de; her iki yöndeki basınç profilleri ve 

net basınç değerlerini gösteren diyagram yer 

almaktadır.  
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   Şekil 3.31.a Basınç Profilleri ve Değerler 

 

Şekil 3.16.a.da görülen değerler aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir: 

aA HKP   

aA KHDP )(2    

apE KHDDKP )(    

apj DKKHDP   )(  

Bu değerler kullanılarak Yatay (∑FH) ve Düşey 

(∑FV) denge bağıntıları aşağıdaki gibi 

kurulabilir ve D çakma derinliğinin 

bulunabilmesi için bu denklem takımları 
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çözülebilir. Bu işlem için deneme-yanılma 

yöntemi çokça kullanılır.  : 

 

                                                                                                         

(3.19) 

Bulunan D derinliği değeri, güvenlik nedeni ile 

%20 ila % 40 arasında arttırılır. Bu güvenlik 

önlemine bir alternatif, kullanılan Pasif İtki 

Katsayısını 1.5 değerine bölerek kullanmaktır. 

Padfield ve Mair Şekil 3.31.a.da gösterilen 

basınç dağılımını Şekil 3.31.b.de gösterildiği 

gibi basitleştirmişlerdir. Bu durumda (3.19) 

denklemlerinin çözümü basitleştirilmiş 

olmaktadır. Pasif İtki Katsayısı 1.5 değerine 

bölünerek kullanılır. Basitleştirmenin olası 

olumsuz etkisi nedeni ile bulunan D derinliği 

değeri, güvenlik nedeni ile %20 ila % 40 

arasında arttırılır.   
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 Şekil 3.31.b. Basitleştirilmiş Basınç Dağılımı 
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3.2.3.1.b. Kohezyonlu Zeminlerde Konsol Palplanş 

Duvarları 

Killi zeminlerde imal edilecek palplanşlar için; 

duraylılık zeminin drenajlı ve drenajsız 

davranışı göz önüne alınarak bu haller için ayrı 

ayrı hesaplanmalı ve güvenliğin her iki durum 

için sağlandığı kanıtlanmalıdır. Bu hesaplarda 

uzun vadeli davranış için zeminin drenajlı 

(efektif), kısa vadeli davranışının incelendiği 

durum için ise drenajsız (toplam) parametreleri 

kullanılır. Kohezyonlu zeminlerde drenajın çok 

iyi tasarlanması gereklidir. Kilin şişme 

özelliği göstermesi halinde aktif bölge içindeki 

zeminin uzaklaştırılarak yerine dolgu 

yapılmasına ya da bu kil hacminin 

iyileştirilmesine özen gösterilmelidir.  

Kohezyonlu bir zemin ortamında, toplam 

parametreler geçerli olmak üzere (=0) palplanş 

perdelerine etkiyeceği öngörülen net yanal 

toprak basınç dağılımı (2.12) ilişkisi uyarınca 

ve Şekil 2.7.ye bakılarak  Şekil 3.32. de 

düzenlenmiştir: 

Bu şekildeki dağılıma dayanılarak yapılan denge 

hesapları ile çakma derinliği (D) aşağıdaki gibi 

bulunur:  

Yatay denge: 
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  alanıalanıalanıH JEFBCFGABBF '                               

(3.20) 

Moment Dengesi: 

MG=0                                                                            

(3.21) 

Bu denklemler, D ve z değerlerini bulmak amacı 

ile çözülür. 

Güvenliği sağlamak amacı ile D değeri  %20 ila 

%40 arasında arttırılır. 

Bu işlemin alternatifi kilin kayma direncini %50 

ila %70 oranında azaltarak hesap yapmaktır. 

Şekil 2.7. den ve Şekil 3.32.den görülmektedir 

ki kritik kazı derinliğinin (Hc) aşılması 

halinde: 



cq
HH u

c

42
                                                                            

(3.22) 

duvar göçecektir. 
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 Şekil 3.32. Kohezyonlu Zeminde Basınç Dağılımı 

 

 

Şekil 3.33. Efektif Parametreler ile Basınç 

Dağılımı 
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Efektif Parametreler ile yapılması gereken 

hesapta kullanılacak olan basınç dağılımı Şekil 

3.33.de görülmektedir. 

Hesap; toplam parametrelerin kullanımındaki gibi 

1,2,3 alanlarının hesaplanarak denge 

denklemlerinin kurulması ve çözülmesi ile 

gerçekleştirilir.  

3.2.3.2. Ankrajlı Palplanş Perdeleri 

Ankrajlar, duvarı duvar sırtındaki zemine 

bağlayan elemanlardır. Bir çok duvar tipinde 

kullanılabilirler. Bunlar bir ya da daha fazla 

yerde ve seviyede imal edilirler. Sağladıkları 

destek ile perde elemanları üzerindeki kesit 

kuvvetlerini azaltarak ekonomi sağlarlar. Ayrıca 

duvarın zemine girme miktarının azalmasına da 

yardımcı olurlar. Kazı alanında bulunan kazı 

destekleme elemanları, şantiye çalışmasını 

güçleştirebilirler. Bu gibi durumlarda ankrajlı 

ya da serbest konsol çelik perde duvarlar, 

diyafram duvarlar ya da kazık perde seçenekleri 

gündeme gelir.   

Bu tür palplanşların limanlarda gemilerin kıyıya 

güvenli bir su derinliği sağlanarak 

yanaşabilmeleri için inşa edilen düşey 

rıhtımlarda geniş kullanımı söz konusudur.   



 150 

Ankrajlı palplanş perdelerinin tasarımında 

aşağıdaki üç yöntem uygulanır: 

a. Serbest Toprak Desteği  Yöntemi 

b. Sabit Toprak  Desteği  Yöntemi 

c. Elastik Zemine Oturan Kiriş Yöntemi  

“Serbest toprak desteği” denilen yöntemde, 

palplanşın zemine göre çok rijit olduğu ve zemin 

içerisinde dönme yapabileceği kabul edilirken, 

“sabit toprak desteği” denilen yöntemde 

palplanşın esnek olduğu, zeminin ise; palplanşın 

tabanı üzerinde dönme yapmasına izin vermeyecek 

derecede rijit olduğu kabul edilir. Araştırma 

sonuçlarına göre serbest toprak desteği yöntemi 

ile tasarlanan palplanşlar dengelidirler ve 

bunların gömme derinliği değerleri; sabit toprak 

desteği ile bulunan değerlere göre daha düşük 

olmaktadır. Bununla beraber bu yöntemle 

tasarlanan duvarlardaki kesit momentleri sabit 

toprak desteği yöntemi ile elde edilenlere 

kıyasla daha yüksek olur. Kimi tasarımcılar  

 

bu durumun ekonomik olmayan sonuçlara yol 

açtığını ileri sürerek sabit toprak desteği 

yöntemini benimserler. Kimileri ise serbest 

toprak desteği yönteminin içeriği aşağıda 

açıklanan Rowe moment azaltması ile beraber 
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kullanılarak gerçeğe daha yakın değerlerin elde 

edilmesini benimserler. Bu kitabın kapsamı 

içinde bu en son yaklaşıma ağırlık verilmiş 

olmakla beraber “Sabit Toprak Desteği Yöntemi”, 

“Elastik Zemine Oturan Kiriş Yöntemi” ile 

beraber pratikte kullanılan “Basitleştirilmiş 

Sabit Toprak Desteği Yöntemi” başlığı altında 

sunulacaktır. 

3.2.3.2.1. Serbest Toprak Desteği Yöntemi 

Bu yöntemin değişik durumlardaki uygulaması 

aşağıda açıklanmaktadır. 

3.2.3.2.1.a. Granüler Zeminde Serbest Toprak 

Desteği Yöntemi  

Bu yöntemde şu kabuller yapılmaktadır: 

a. Palplanş, zemine kıyasla tamamen rijit bir 

davranış gösterir. 

b.Toprak basıncı Rankine ya da Coulomb teorileri 

ile hesaplanılır. 

c. Palplanş ankraj seviyesinde ötelenemez ancak 

serbestçe dönebilir.  

Granüler zeminlerde yapılacak olan palplanş  

perdelerinde  kabul edilen gerilme dağılımları 

aşağıdaki  gibidir. 
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Şekil 3.34. Granüler Zeminlerde Gerilme 

Dağılımı: Serbest Toprak Desteği 

 

Bu yöntemde aktif ve pasif yatay toprak basınç 

dağılımı saptanır. Duvar önündeki kazı düzeyinin 

altında gerilmenin sıfır olduğu derinlik (a)  

(3.23) bağıntısı yardımı ile hesaplanır:  
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)()(

21































AP

AAAA

AP

A

KK

KhKh

CKKK
a












                  

(3.23) 

Ankrajın kafası çevresinde moment alınarak: 

 

AP
RyRy                                                                        

(3.24) 

bulunur.  

Burada: 

xahy 3/2
3

                                                            

(3.25) 

222

22 x
K

x
C

x
R

PP
                                               

(3.26) 

 

)
3

2
(

2
3

2

xah
x

KRy
A

                                               

(3.27) 

 

bağıntıları yazılabilir. Bu bağıntıların 

düzenlenmesi ile (3.28) bağıntısına varılır. 

aşağıdaki temel denklem elde edilir. 
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0
6

)(32 2

3

3 
C

yR
xahx A                                           

(3.28) 

 

Bu eşitliğin çözülmesi ile elde edilen x değeri 

ile toplam ankastre derinlik d=x+a olarak 

hesaplanır. 

Bulunan bu d değeri, %20 ila %40 arasında 

arttırılarak D değeri elde edilir.  

 

 

3.2.3.2.1.b. Kohezyonlu Zeminde Serbest Toprak 

Desteği Yöntemi  

Kohezyonlu zeminlerdeki palplanş  perdelerinde 

kabul edilen gerilme dağılımları aşağıdaki  

gibidir. 



 155 

 

 

Şekil 3.35. Kohezyonlu Zeminlerde Gerilme 

Dağılımı: Serbest Toprak Desteği 

 

Bu yöntemde aktif ve pasif yatay toprak basınç 

dağılımı saptanır. Ankraj kafasının bulunduğu 

noktaya göre moment alınarak (3.29) bağıntısı 

elde edilir: 

 

0
2

)4(
3










d

hqcdyR
a

                                     

(3.29)                
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Buradan: 

0
4

2
2

3

2 



qc

Ry
dhd a                                                

(3.30)    

bağıntısı bulunur. 

Ankraj çubuğunun taşıdığı çekme kuvveti:  

pa
RRT                                                                  

(3.31)   

olarak hesaplanır. 

(3.32) şartının gerçekleşmesi durumunda duvar 

göçebilecektir. 

25,0
H

c

q

c
S


                                                        

(3.32) 

(S ) stabilite sayısı  olarak tanımlanmıştır. 

Duvar ile zemin arasında adezyonun (ca)  olduğu 

kabul edilirse stabilite sayısı (3.33) bağıntısı 

ile hesaplanır. 

c

c

q

c
S a

n
 1                                                              

(3.33) 

Adezyon genellikle cc
a

6,0  olarak alınmaktadır. 

Kohezyonlu zeminlerdeki duvarların tasarımında  
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genellikle serbest toprak desteği yöntemi 

kullanılır. 

 

Rowe’un Moment Azaltması Uygulaması: 

Rowe, Serbest toprak desteğinin kullanımı 

sırasında hesaplanan momentlerin yatay ankrajlı 

duvarlarda olduğundan yüksek sonuç verdiğini 

deneyler yaparak göstermiş ve Momentlerde bu 

deneylerin sonuçlarına göre azaltma yapılarak 

ekonomi sağlanabileceğini ön görmüştür: 

Granüler zeminlerdeki duvarlarda bu azaltma 

(3.34) bağıntısı uyarınca yapılır: 

mtas RMM max                                                             

(3.34) 

EI

H
xRm

4
5.109467,2                                                 

(3.35) 

Rm= Esneklik katsayısı, 

H= Palplanşın toplam uzunluğu (cm), 

E=Palplanşın yapıldığı malzemenin elastiklik 

modülü (kg/cm
2
), 

I=Palplanş kesitinin eylemsizlik momenti (cm
4
), 

MTAS= tasarımda kullanılacak moment, 
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MMAX=Serbest toprak desteğinin kullanımı ile elde 

edilen maksimum momenttir.   

Kohezyonlu zeminlerdeki duvarlar için azaltma 

stabilite sayısı denilen sayı (3.36) bağıntısı 

uyarınca bulunur: 

v

s
p

c
S

25.1
                                                                   

(3.36) 

c= Zeminin kohezyonu, 

Pv=Duvar sırtının tarafında ön yüz düzeyinde 

hesaplanan düşey efektif gerilmedir. 
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           Şekil 3.36. Rowe Eğrileri 
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Rm değeri “gevşek” ve “sıkı” granüler zeminler ve 

kohezyonlu zeminler için Şekil 3.36.da 

gösterilmiştir. Bu şekilde H duvarın tüm 

yüksekliği olmak üzere duvarın önündeki ve 

arkasındaki zemin kalınlıkları H ve H olarak 

gösterilmiştir. 

Moment azaltmasını hesaplarken önce maksimum 

moment saptanır. Sonra Şekil 3.36 kullanılarak 

zeminin cinsine ve duvar geometrisine uygun olan 

moment azaltma eğrisi belirlenir. Bu eğri ile 

kullanılacak kesitin moment kapasitesi 

kıyaslanarak kesitin uygun olup olmadığı 

incelenir ve uygun değilse bir diğer profil ele 

alınır. 

3.2.3.2.1. c. Kuru Zeminde Kısaltılmış Serbest 

Toprak Desteği Yöntemi  

Kuru zemindeki bir ankrajlı palplanş perdesi 

üzerine etkiyen yanal zemin basınç dağılımı 

Şekil 3.37.de  verilmiştir.  
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 Şekil 3.37. Kuru Zeminde Yanal BasınçDağılımı  

 

T= Gerginin Taşıdığı Çekme Kuvveti 

Aktif Toprak Yükü: 

 2
2

1
dHKP

aA
                                                    

(3.37) 

Pasif Toprak Yükü:  

2..
2

1
dKP

pP
                                                             

(3.38) 

Duvar sürtünmesi hesaba katılacak ise gerekli
a
K  

ve 
p

K  değerleri  Tablo 1.3.den alınacak
a

  ve 
p

  

değerleri ile hesaplanabilir. 

Şekil 3.37.ye bakılarak Ankraj kafası (E) 

çevresinde moment alınırsa: 
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0..  aappE
IPIPM                                             

(3.39)  

elde edilir. Bu eşitlik çözülerek d derinliği 

bulunur. Güvenliği sağlamak amacı ile bu değer 

%20 ila %60 arasında arttırılır. 

Bu işlemin alternatifi kilin içsel sürtünme 

açısını ve kullanılacak ise duvar sürtünmesi 

açısını %50 ila %100 oranında azaltarak hesap 

yapmaktır. 

Gergi yükü yatay denge denklemi yazılarak 

saptanır: 

PA
PPT                                                                    

(3.40) 

Gerginin kesitinin hesabı için bu çekme kuvveti 

%100 oranında arttırılarak kullanılır.          

Perdeye etkiyen kesme kuvvetinin sıfır olduğu 

derinlik: 

0..
2

1 2
 da zKT                                                  

(3.41) 

bağıntısı kullanılarak bulunur. 











a

d
K

T
z

2
 

Bu durumda maksimum eğilme momenti: 
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  3
..

6

1
sasMAX
zKazTM                             

(3.42) 

 bağıntısı ile elde edilir. 

3.2.3.2.2.Basitleştirilmiş Sabit Toprak Desteği 

Yöntemi 

Bu yöntemde şu kabuller yapılmaktadır: 

a. Palplanş esnektir. 

b.Toprak basıncı Rankine ya da Coulomb teorileri 

ile hesaplanılır. 

c. Palplanş, tabanı seviyesinde dönemez. 

Şekil 3.38. Basitleştirilmiş Sabit Toprak 

Desteği Yöntemi uyarınca kabul edilen basınç 

dağılımının “eşdeğer kiriş” üzerindeki 

dağılımını göstermektedir. “Eşdeğer kiriş”; 

Palplanş perdesi gövdesinin bir kiriş gibi ele 

alınarak bu kiriş üzerindeki momentin sıfır 

olduğu noktada eklemli olduğu kabulü ile bu 

noktada iki basit kirişe ayrılarak betimlenen 

bir yapı mekaniği problemidir. Momentin sıfır 

olduğu yer, zeminin  açısına bağlıdır. 
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 (d) 

 

Şekil 3.38. (a) Basınç Dağılımı  (b) Moment 

Diyagramı (c) Eşdeğer Kirişler (d) Momentin 

Sıfır olduğu Yerin Saptanması 
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Bu yöntem ile problemin çözüm aşamaları şöyle 

sıralanabilir. 

a.Zeminin ),,(  

pa

KK  efektif değerleri hesaplanır. 

b.






 







ap

a

KK

p
a


                                                  

(3.43) 

bağıntısı ile “a” değeri belirlenir. 

c. Şekil 3.38.d ye bakılarak x derinliği 

bulunur. 

d. Ankraj çubuğuna göre moment alınarak

b
R  değeri 

belirlenir. 

e. Gömme seviyesi altındaki kısım ayrılarak 

moment dengesi kiriş parçası için yazılırsa (Y-

x)  mesafesi elde edilir ve Y elde edilir. Bu 

değer %20 ila %30 arttırılarak hesap 

sonuçlandırılır. 

3.2.3.2.3. Tschebotarioff’un Sabit Toprak 

Desteği Yöntemi 

Tschebotarioff, granüler zeminler için palplanş 

perdesinin gövdesi üzerinde olduğu kabul edilen 

göreceli eklem noktasını duvar önündeki zeminin 

yüzeyi düzeyinde kabul eder. Granüler zemindeki 
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A

K  değerinin hesaplanması için şu bağıntı 

kullanılır: 

)33.0)(1( f
Hf

m
K
A







                                             

(3.44) 

Burada: 



A

K (3.44) ile saptanan aktif toprak basınç 

katsayısı, 

f Aktif toprak basıncı azalmasında duvar 

sürtünmesinin etkisini belirten bir katsayı. 

Genellikle  0.9 alınır. 

f Taban Suyu Seviyesi üzerindeki kapiler çekme 

ve ankraj üzerindeki pasif basınç ile ilgili 

boyutsuz bir katsayı. Bu değerin önerilen 

oranları 1.5-3.5 arasında olmakla beraber 3.5 

değerine yakın değerler seçilmelidir. 

 H Sırt Dolgusu Yüksekliği, 

 m Sırt Dolgusu yüzeyinden ankraj kafasına 

kadar mesafedir. 
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Şekil 3.39. Granüler Zeminlerde Tschebotarioff 

Yöntemi 

   

Duvarın gömülü kısmındaki basınç dağılımının 

parabolik olduğu kabul edilir. Bu yöntemde kabul 

edilen yanal duvar basıncı 


 Ah Kh.. olarak 

belirlenir. 

Gömme derinliği D=0.43H kabul edilmiştir. Bu 

kabul ile elde edilen gömme derinliği, 2 

civarında bir güvenlik katsayısını içerir. Eklem 

noktasın etrafında moment alınarak parabolik 

değişimin üst parçasında ‘
1

 ’, alt parçasından 

‘
2

 ’ bulunabilir. 
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Gerginin taşıdığı kuvvet tüm duvarın yatay 

dengesi ( 0 YATAY
F )  düşünülerek elde edilir.   

3.2.3. Palplanş Duvarlarda Ankraj Elemanları 

Genel Ankrajlı palplanş perdelerinde, yükü perde 

yüzeyinden daha gerideki bir zemin kütlesine 

aktarmak için kullanılan bir gergi elemanı ve 

bunun ucunda bir ankraj elemanı vardır. Gergi 

elemanı perdeye bir ankraj kafası ile bağlanır. 

Gergi elemanı çelik kablo ya da çelik çubuktur. 

Gergi, sırt dolgusu içinde bir noktada, sabit 

sağlam bir tespit elemanına bağlanır. Bu eleman 

çelik ya da betonarme bir plaka olabileceği gibi 

duruma göre bir zemine gömülü serbest ya da 

kazıklara dayanan bir kiriş olabilir. Birinci durumda 

bir “süreksiz, “ikinci durumda ise “sürekli” ankraj elemanının varlığı söz 

konusudur. Bu iki tür elemanın tasarımı, aşağıda açıklanacak olan 

değişik hesap yolları ile yapılır.  

Bu tür genel ankraj düzeneğinin dışında Şekil 3.40 ila Şekil 

3.42. değişik özel ankraj düzeneklerini 

göstermektedirler.  
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 Şekil 3.40. Birbirine Bağlanmış Palplanş Perdesi 

 

 

Şekil 3.41.de görülen kazıklı ankraj düzeneğinde 

kazıklardan birisi basınca diğeri ise çekmeye 

çalışır. 

 

 
 

Şekil 3.41. Kazıklı Ankraj Sistem 
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Şekil 3.27. bir Platform Düzeneğini 

yansıtmaktadır. Deniz kenarlarındaki rıhtım 

inşaatlarında ve büyük yüklerin söz konusu 

olduğu projelerde bir platformu içeren sistemler 

oluşturulabilir. Bu sistemlerde zemin yükünü 

palplanş duvar ile beraber platform da alarak 

kazıklara iletir ve palplanş duvarını 

ferahlatır. Bu tür yapılara “ferahlatma 

platformları” adı verilir.  

 

 

 

 

 

Şekil 3.42. Platform Düzeneği 

 

Bir genel ankraj elemanının tasarım ve yapımında 

en önemli husus; ankraj tespit elemanının sırt 

dolgusu içinde oluşması beklenen aktif kayma 

kamasının dışına yerleştirilmesidir. Aksi halde, 
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tespit elemanı aktif bölge ile beraber kayabilir 

ve duvar göçebilir. Zeminde buna ek olarak 

tespit elemanının zemine uygulayacağı yük nedeni 

ile bir pasif bölge oluşur. Elemanın bu bölgenin 

dışında kalmasına da özen gösterilmelidir. Şekil 

3.43, tespit elemanının yerleştirilmesinin uygun 

olduğu bölgeyi göstermektedir. Burada  açısı; 

duvarın tasarımında kullanılan zeminin içsel 

sürtünme açısıdır. ab aktif kamanın sınırıdır. Ancak güvenli 

olmak açısından tespit elemanının  açısı ile elde edilen ae düzleminin 

gerisinde kalması önerilir. Burada be düzlemi ise tespit elemanının 

yarattığı pasif kama bölgesidir. Bu bölgeden de kaçınmak gerekir. 

 

 

    

    Şekil 3.43 Tespit Elemanı için Uygun Bölgenin Saptanması      

 



 172 

3.2.3.1. Ankrajların taşıma Gücü 

Yukarıda Şekil 3.40 ila 3.43 ile gösterilen özel 

ankraj düzenekleri, ilgili statik uygulamalar 

yardımı ile çözülürler.  

3.2.3.1.a.Sürekli Tespit Elemanı 

Sürekli bir tespit elemanını içeren bir genel 

ankraj düzeneği üzerindeki toprak yükleri, 

granüler ve kohezyonlu zeminler için Şekil 

3.44.de gösterilmiştir. Bu düzenekte h/H; 1/3 

ila 1/2 arasında olur. 

  

         

Şekil 3.44. Sürekli Tespit Elemanında Basınç 

Dağılımı 
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Bu elemanın üzerindeki yükler ve taşıma gücü 

aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Taşıma gücü: 

APc PPC                                                                 

(3.45) 

Burada: 

Cc= Tespit Elemanının birim uzunluğuna düşen 

taşıma gücü, 

Pp= Tespit Elemanının önündeki Pasif Yük 

Bileşkesi, 

PA= Tespit Elemanının sırtındaki Aktif Yük 

Bileşkesidir. 

Granüler homojen bir zeminde: 

2

2
H

K
P P

P                                                                  

(3.46) 

2

2
H

K
P A

A                                                                  

(3.47) 

Burada KA ve KP  açısı, duvar tasarımında 

kullanılan açı olmak üzere (2.7) ve (2.14) 

bağıntıları ile hesaplanan pasif ve aktif toprak 

basıncı katsayılarıdır. Kohezyonlu zeminlerde 

(=0) bu katsayılar 1.0 değerini alırlar.Bu 
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zeminlerde aktif ve pasif yük bileşkeleri 

aşağıdaki gibidir: 

c
H

PP 2
2

2




                                                               

(3.48) 



 22 2
2

2

c
cH

H
PA                                                     

(3.49) 

Burada c duvarın tasarımında kullanılan kohezyon değeridir. 

3.2.3.1.b.Süreksiz Tespit Elemanı 

Şekil 3.45, bir Süreksiz tespit elemanının zemin 

içindeki hareketini ve bu hareket sonucunda 

oluşan yırtılma yüzeylerini göstermektedir.  

Böyle bir elemanın granüler zeminlerdeki taşıma 

gücü (Ca) aşağıdaki bağıntı ile saptanır: 

 tantan)(
3

1
)( 3

0 WHKKKPPLC apAPa      (3.50) 

 



 175 

 

                     

     Şekil 3.45. Süreksiz  Tespit Elemanı 

  
 

Kohezyonlu Zeminlerde ise (=0): 

LBccHPPLC APa  22)(                                          

(3.51) 

Burada: 

L=Tespit elemanının duvara paralel uzunluğu, 

B= Tespit elemanının duvara dik kalınlığı, 
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PA ve PP= Aktif ve Pasif Yük Bileşkeleri,  

 ve c = malzeme parametreleri, 

KA ve KP = Aktif ve Pasif Basınç Katsayıları, 

K0=Geostatik katsayı  

sin10 K  olarak hesaplanabilir. 

Çok derinde olan tespit elemanlarının taşıma 

güçleri, tespit elemanı düzeyinin yarısı 

derinlikte bulunan bir temelin taşıma gücü gibi 

hesaplanabilir. 

3.2.3.2. Zemin Ankrajları 

Şekil 3.46 bir basit zemin ankrajını şematik 

olarak göstermektedir. Perde duvarların 

dengesinin sağlanması amacı ile kullanılan 

ankrajlar arasında zemin ankrajları ayrı bir yer 

tutar. Bu ankrajların imalatı için önce zemine 

belirli derinliklerde sondaj delikleri açılır. 

Bu delikler yatay olabileceği gibi eğik de 

olabilirler. Bu deliklere ankraj gergileri 

yerleştirilir. Bu yerleştirmeden sonra elemanın 

zeminin içine gömülü kesimdeki belirli bir 

uzunluğu sulu harç pompalanmak sureti ile zemine 

tespit edilir. Bu kısıma ankraj kökü denilir. 

Diğer ucu ise duvara bir ankraj elemanı 

aracılığı ile kilitlenir. Böylece elde edilen 

ankraj düzeneği basit bir düzenektir.  
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           Şekil 3.46. Zemin Ankrajı 

 

Kimi ankrajlarda beton kök prizini aldıktan 

sonra kilitleme işlemi yapılmadan önce gergi 

elemanı ankraj kafasına özel monte edilmiş bir 

kelepçeye takılan bir gergi aracı ile önceden 

saptanan bir çekme yükü değerine kadar gerilir. 

Bu işlemi takiben özel kama şeklinde yapılmış 

kilitler ankraj kafasındaki kelepçe ile gergi 

elemanını kavrayan plaka arasına yerleştirilir. 

Bu suretle ön germeli bir ankraj elde edilmiş 

olur. Ankraj kökünün önünde ön gerilmenin 

sağlanabilmesi için betonlanmamış bir serbest 

uzunluk bırakılır. 

Gergi elemanları genellikle çelik kablodur. 

Yurdumuzda kullanılan kabloların tanesi 15 ton 

yük kaldırır ve genellikle beşli demetler 
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halinde kullanılırlar. Böyle bir zemin 

ankrajının kökü aktif kamanın dışına 

yerleştirilmelidir Bu ankrajların yeterlilikleri 

genellikle imal edilen ankrajların şartnamelerde 

belirtilen belli bir yüzdesinin tasarım yükünün 

%110 kadarına ulaşan çekme yüklerine çekilerek 

sınanmasını gerektirir. Ayrıca çoğu şartname her 

projede en az iki ankrajın tasarımda saptanan 

taşıma güçlerinin %150 sine kadar çekilerek 

denenmelerini öngörür. Ön germeli ankrajlar, 

değişik patentlerle yapılırlar. Her bir ankraj 

tipinin zeminle etkileşim şekli farklıdır. 

Bunlardan bazıları Şekil 3.47.de şematik olarak 

gösterilmiştir. 
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  Şekil 3.47. Değişik Tipte Zemin Ankrajları 

 

Şekil 3.47.a. yukarıda anlatıldığı gibi imal 

edilen basit bir ankrajı göstermektedir. Bu tip 

ankrajlar geçici işler için kullanılır. 

Şekil 3.47.b.de ankrajlar serbest boyunun da 

betonlandığı görülmektedir. Bu, ön gerilme 

işleminin yapılmasından sonra süresiz yerinde 

kalacak ankrajlarda uygulanır. Şekil 3.47.c.de 

ise yivli özel bir ankraj görülmektedir. 

Çekme kuvvetlerini taşımak için tasarlanan zemin 

ankrajlarının taşıma gücü çevrelerindeki zeminin 
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direncine ve özellikle ankraj çevresinde 

harekete geçecek olan çevre sürtünmesine 

bağlıdır. Granüler zeminlerde taşıma gücünün 

saptanması için (3.52) bağıntısı kullanılabilir: 

  
4

)(
'tan)

2
('

22 dD
BhDL

L
hAQ f





                 

(3.52) 

Bu bağıntıdaki ilk kısım ankraj kökünde oluşan 

çevre sürtünmesi direncini, ikinci kısım ise uç 

direncini temsil eder.  

Burada: 

fQ  = Ankrajın taşıma gücü, 

A = Ankraj kökü-zemin ara yüzündeki normal 

basıncın örtü gerilmesine oranı, 

B = Taşıma gücü faktörü, 

h =Örtü kalınlığı, 

L = Ankraj kökünün uzunluğu, 

D = Şekil 3.47 de gösterilen kök çapı, 

d = Şekil 3.47 de gösterilen sondaj deliğinin 

çapıdır. 

A değeri normal olarak 1 – 2 arasındadır. Taşıma 

gücü faktörü B kazıklardaki qN  değerine 

koşuttur, Berezantsev, Khristoforov ve Gulubkov 

tarafından verilen Nq değerlerinin kullanılması 
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durumında BNq /  değeri 1.3 - 1.4 arasında bir 

değer olur. 

Sert killerde (3.53) bağıntısı kullanılabilir: 

4

)( 22 dD
NccDLQ cuuf





                               

(3.53) 

Burada: 

fQ  = ankrajın taşıma gücü, 

L = Ankraj kökünün uzunluğu, 

D = Kök çapı, 

d = Sondaj deliğinin çapı, 

 =Genellikle 0.3 kabul edilen çevre sürtünmesi 

katsayısı,   

cN = Genellikle 9 kabul edilen taşıma gücü 

sayısıdır. 

3.2.3.3. Çok Seviyeli Zemin Ankrajları 

Derin kazılar için ankrajlar perde boyunca 

değişik seviyelerde çakılabilirler. Bu, duvarın 

ötelenmesini azalttığı gibi maksimum momentin 

değerini de küçültür. Bu yapılarda statik sistem 

belirsizdir ve analiz özel bilgisayar 

yöntemlerine gerek gösterir. 

Duvar üzerindeki basınç aşağıdaki değişkenlere 

bağlıdır: 
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-Zemin ve duvarın göreli rijitlikleri, 

-Ankraj aralığı, 

-Ankrajın yük-ötelenme davranışı, 

-Ankrajın ön gerilme ile imal edilip edilmediği 

ve ön gerilmenin şiddeti..  

3.2.4. Suyun Duvarlara Etkisi 

Kazılarda taban suyunun kontrol altında olması 

önem taşır. Taban suyunun etkisi kendisini üç 

şekilde gösterir: 

-Dayanak sistemine ek basınç yaratması, 

-Kazıya doğru akım yaratarak kazı işlemlerinde 

zorluk yaratması. 

-Suyun akımının sızma kuvvetlerinin oluşmasına 

yol açarak zeminde önce kaynama, sonra 

borulanmaya neden olması.  

Bir perde duvar tamamen geçirimsiz ise ve 

tabanda da geçirimsiz bir zemine girerse duvar 

arkasında statik su basıncı oluşur. Ancak, bu 

ideal durum sağlanamadığından ötürü duvarın üstü 

ile altı arasında bir hidrolik eğim oluşur ve su 

akımı görülür. Homojen ve izotrop bir zemin için 

Şekil 3.48. de görülen basitleştirilmiş basınç 

diyagramı yeterli olacaktır. Şekil 3.48.a.da 

duvarın her iki tarafındaki statik su 

basınçlarının dağılımı kesik hatlarla 
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gösterilmiştir. Akım nedeni ile iki yanda oluşan 

basınç ise sürekli ve maksimum değeri uf olan hat 

ile gösterilmiştir. Şekil 3.48.b.de ise iki 

yandaki dağılımın net basınca indirgenmesi 

yansıtılmıştır. Tasarımda bu dağılım kullanılır. 
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 Şekil 3.48.  Brüt ve Net Su Basıncı 

 

Şekil 3.49. değişik zeminin olası değişik 

durumlarında oluşabilecek akım ağlarına örnekler 

sunmaktadır. Zeminin izotrop-homojen yapısının 

dışına çıkıldığında Şekil 3.48.deki dağılım 

yeterli olmayacağından bu yeni şekile 

başvurularak hesap yapılabilir. Hesaplar, akım 
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ağları kullanılarak yapılacaktır ancak koyu 

üçgen beklenen su yükünün dağılımını 

göstermektedir. 
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Şekil 3.49. Gömülü Konsol Duvarlarda Akım Ağları 

 

Granüler zeminlerde yer altı suyunun sızma 

hareketi nedeni ile kaynama ve sonra borulanma 

olayı görülür. Bu olaya özellikle gevşek ince 

kumlarda rastlanır. Siltli, kumlu killerde 

beklenen bir olay değildir. Borulanmanın 

önlenmesi için perde duvar kazı dibinden aşağıya 

doğru yeterince gömülü olmalıdır. Bu 

yapıldığında akım yolu uzatılmış ve hidrolik 

eğim azaltılmış olur. Gerekli çakma derinlikleri 

Şekil 3.33.de verilmiştir. Kazının dibinde çakıl 

bulunması halinde çakma zorlaşabilir. Bu durumda 

taban suyu seviyesinin pompaj yapılarak 

düşürülmesi bir seçenek olarak düşünülmelidir. 

Böyle bir işlem sırasında komşu zeminde 

oturmaların görüleceği dikkatten kaçmamalıdır. 

Diğer bir önlem, kazı tabanına filtre malzemesi 

yerleştirmektir. Bu yol ile kazı tabanına 

uygulanan ek ağırlık, sızma kuvvetlerine karşı 

koyacaktır.  
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      Şekil 3.50. Borulanmaya Karşı Güvenlik 

Güvenlik görüldüğü gibi hidrolik yüke olduğu 

kadar, kazı genişliğine de bağlıdır. 

3.2.5. Diyafram Duvarlar (Bulamaç Duvarlar) 

Bulamaç duvarlar ya da diğer adı ile diyafram 

duvarlar yerinde özel bir yöntemle inşa edilen 

duvarlardır. Bu işlemde bir hendek şeklindeki 

kazı yapılırken kazının göçmemesi için yoğunluğu 

1.1-1.2 gr/cm3 olan bentonit çamuru akıtılır. 

Bentonit bulamacı kazı zemininin gözenekleri 

içinde geçirimsiz bir jel oluşturur ve zemini de 

bir miktar bağlar. Çamur, sudan daha yüksek olan 

yoğunluğu nedeni ile jelin üzerinde bir ince zar 

oluşturduğu kazı duvarlarını dengede tutar. 

Böyle bir duvar genelde uzunlukları 4-8 m ve 
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genişlikleri 0.5-1.0 m olan anolardan 

oluşturulur. Kazı; sığ yan duvarlar arasında 

toprağı kazan bir vinçe bağlı özel bir araç ile 

yürütülür. Kazının tamamlanmasından sonra 

teçhizat yerine yerleştirilir ve beton bir tremi 

borusu ile dökülür. Yaş beton bentonit 

bulamacının yerini alırken bulamaç, pompalarla 

boşaltılır ve bir ileriki anoda kullanılmak 

üzere depolanır. Beton prizini aldıktan sonra 

yeni bir ano kazılır ve imalat devam eder. Bu 

tür duvarların yapım sırasında dengede 

kalabilmeleri için en önemli şart, bulamaçın 

oluşturduğu hidrostatik basıncın çevredeki taban 

suyunun oluşturduğu basınçtan fazla olmasıdır. 

Bu duvarlar genellikle zemin ankrajları ile 

tespit edilerek yapılırlar. Bu duvarlar ayrıca 

esas yapının bir parçası olarak da tasarlanırlar 

ve bu nedenle palplanş perde duvarlara tercih 

edilirler. Sığ kazılarda ekonomik değildirler. 

Su tablasının yüzeye yakın olduğu yerlerde etkin 

bir çözüm seçeneğidirler.  
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       Şekil 3.51. Bulamaç Duvar Yapımı Şeması 

 

 

    Şekil 3.52. Bulamaç Duvarın Yapım Aşamaları 
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Bulamaç duvarların yapım aşamaları Şekil 3.51. 

ve Şekil 3.52.de görülmektedir. 

3.2.6. Kazıklı Duvarlar 

Kazıklı duvarlar değişik türlerde olur.Şekil 

3.53 bunlardan kimilerini sergilemektedir.  

3.2.6.a. Bitişik Kazıklar 

Bu tür kazıklar sırda büyük ve aralarına daha 

küçük çaplı kazıklar konularak yapılırlar. Kazık 

momentlerinin yüksek olacağı konumlarda önem 

taşırlar.  

3.2.6.b. Sıralı Kazıklarla Yapılan Duvarlar 

Bu tür duvarlarda kazıklar birbirine teğet 

olabilir. Zeminin cinsine göre aralıklı olarak 

da yapılırlar. Sıralı kazıklı duvarlar kesişen 

kazıklı duvarlara kıyasla daha ucuzdurlar ancak 

su geçirmeme özellikleri yoktur. Bu tür kazıklı 

duvarlarda kazıklar kuşaklama kirişleri 

aracılığı ile bağlanabilecekleri gibi 

ankrajlarla da sırt zeminine tespit 

edilebilirler. Bu tür kazıklı duvar Şekil 

3.38.b.de görülmektedir.   

3.2.6.c. Kesişen kazıklarla yapılan duvarlar:  

Yan yana yapılan ve kesişen, genellikle 

betonarme kazıklardan oluşurlar. Su 

sızdırmazlar. Kazıklardan birisi teçhizatlı 
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diğeri sade beton kazık olarak imal edilirler. 

Şekil 3.38.c.de gösterilmektedirler.                   

 

                                 

                                                             

(c) 

        Şekil 3.53. Kazıklı Duvarlar 

 

3.2.7.1. Kazıklı Duvarlarda Su Etkisi 

Aralıklı çakılmış kazık ya da keson duvarların 

arkasında bu aralıklardan akım olurken 

oluşabilecek akım ağları Şekil 3.54.de 

gösterilmiştir. Yeraltı suyu akımı ve yüzeyden 
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su sızması durumları için akım ağları, bu 

şekillere bakılarak çizilebilir. 
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Şekil 3.54. Fore Kazık ve Keson Duvarlarda Akım 

Ağları 

 

3.2.8. Donatılı Toprak Duvarlar 



 194 

Donatılı toprak duvarlar, sıkıştırılmış zeminin 

içine sistematik olarak yerleştirilen donatı 

elemanlarının bu zemin ile beraber çalışması ile 

elde edilir. Bu duvarlarda genellikle iki donatı 

malzemesi kullanılır: Bunlar Galvanize çelik ya 

da geotekstiller ve geogridlerdir.  

Galvanize çelik kullanılması durumunda duvara 

“genişleyemez” sistem adı verilir. Geotekstil 

bir donatı malzemesi kullanılması halinde ise 

duvar “genişleyebilir” olarak adlandırılır. Son 

zamanlarda geotekstil malzemenin çeşitlerinin 

artması nedeni ile bu tür malzeme daha yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Donatı 

malzemesinin çeşitlenmesi, duvarın yapımında 

öngörülen yöntemlerin de firmalar bazında 

çeşitlenmesine yol açmıştır. 

Bu duvar sisteminin ilk kullanımında çelik 

donatı demirleri belirli aralıklarla zemin içine 

yerleştirilmiş ve zemin sıkıştırılarak duvar 

inşaatı tamamlanmıştır. Paslanmaya karşı bir 

önlem olarak galvanize çeliğin kullanılması ön 

almıştır. Geotekstil ya da geogrid malzemenin 

kullanımında toprak tabakalar halinde 

sıkıştırılarak adeta bir battaniye gibi 

kullanılan donatı malzemesinin içine sarılır. Bu 

işlem daha üst tabakalar için devam ettirilir ve 

duvar tamamlanır. Diğer bir yaygın uygulamada; 
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şerit halindeki geotekstil elemanlar zeminin 

içine yatay ve düşey aralıklarla yerleştirilir. 

Aradaki zemin sıkıştırılır. Bu tür duvarların 

tasarım yöntemleri firmaların patentli 

mallarıdır. Sistemdeki başlıca elemanlar; 

prekast betonarme yüzey panelleri, toprak ile 

sürtünen donatı elemanları ve dolgu 

malzemesidir. Bir duvarın stabilitesi dolgu 

parçacıkları ile donatı elemanları arasında 

sürtünme ile oluşan etkileşimle sağlanmakta ve 

bu duvarın çalışması için temel prensibi 

oluşturmaktadır.Bir duvarın inşaatı sırasında 

belirli işlemler birbirini takip eden sırada 

yapılmaktadır. Bunlar : 

- Yüzey panellerinin yerleştirilmesi, 

- Panel arkasının ilk sıra ankraj elamanı 

seviyesine kadar dolgu toprak ile doldurulması, 

- Donatı elemanlarının bu dolgu üzerine 

yerleştirilmesi, 

- Donatı elemanlarının üzerinin dolgu ile 

örtülmesi , 

aşamalarıdır. Bu işlemler duvar istenilen 

yüksekliğe erişinceye kadar devam eder.   

Şekil 3.55. Toprakkale-İskenderun Otoyolunda 

bitmiş olan bir donatılı duvarı 

görüntülemektedir. 
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Şekil 3.55. Toprakkale-İskenderun Otoyolunda 

Donatılı Duvar 

 

Böyle bir duvarın tasarımında iki denge 

durumunun incelenmesi gereklidir: 

a.İç denge. 

b. Dış denge. 

a. İç Denge: 

Bu durum, donatı elemanının kopması, ankraj 

elemanın dolgu içinden sıyrılması durumlarına 

karşı güvenliğin saptanmasını esas alır. Bu 

durumlar için öngörülen güvenlik sayısı 3.0 dır. 

İç denge durumu gözetilirken duvarın 

“genişleyebilir” ya da “genişleyemez” olmasının 

etkisi göz önüne alınmalıdır. 
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Bu denge durumunda duvarın içinde bir aktif 

Rankin kamasının oluştuğu varsayılır. Her iki 

sistemde de bu kamanın içinde kalan bölge, 

zeminin kırılmış olması nedeni ile “dengesiz 

kama” olarak bilinir. Bu nedenledir ki bir 

donatım elemanının ancak bu kamanın dışında 

kalan kısmı  sürtünmeye katkıda bulunarak iç 

dengeyi sağlayabilir. Tasarımda özenle göz önüne 

alınacak husus budur. (1) ile işaretlenen kısım 

dengesiz bölge, (2) ile işaretlenen kısım 

dengeli bölgedir. Şekilde (a) “genişleyebilir”, 

(b) ise “genişleyemez donatılı duvar sisteminin 

davranışını yansıtmaktadır. 

Şekil  3.56. H duvar yüksekliğine göre kama 

bölgelerini  göstermektedir: 

 

                             (a)                                                        

(b) 

Şekil  3.56. (1) Dengesiz, (2) Dengeli Bölgeler. 
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b. Dış denge: 

Bu durum her hangi bir duvarın tasarımında 

öngörülen, devrilme, taban üzerinde kayma, derin 

kayma, taban gerilmelerinin taşıma gücünü 

aşmaması konularındaki güvenliğin sağlanmasını 

esas alır.  

Şekil 3.57.de pratikte sıkça kullanılan “Polimer 

şeritli sürtünmeli toprak duvar sistemi” yer 

almaktadır. Burada w genişliğinde ve Tasarım 

sırasında kullanılan mekanik işlemler sıkça 

kullanılan “Polimer şeritli sürtünmeli  toprak 

duvar sistemi” göz önüne alınarak aşağıda 

açıklanmaktadır. Bu duvarda donatı elemanı 

olarak w genişliğinde ve t kalınlığında polimer 

geotekstil şeritler düşeyde Sv ve yatayda Sh 

aralıkları ile dolgu içine yerleştirilmişlerdir. 

Şekilde bu aralıklarla yerleştirilmiş 16 eleman 

görülmektedir. Şekil 3.58, aktif kamayı ve duvar 

üzerindeki yanal basınç dağılımını 

göstermektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi 

donatının Lk uzunluğu 

Aktif kama içerisindedir ve sürtünme görevi 

yapamaz. Yararlı uzunluk Le olacaktır. 
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     Şekil 3.57. Bir Donatılı Duvar Kesiti 
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 Şekil 3.58. Donatılı Duvar ve Yükler 

 

Şekil 3.59. duvar içindeki z derinliğine bulunan 

bir donatıya (2.12) bağıntısı uyarınca etkiyen 

yanal basıncı ph(z) göstermektedir. Ka aktif 

basınç katsayısıdır. Zeminin kohezyonu c ile, 

birim hacim ağırlığı  ile gösterilmiştir. 
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  Şekil 3.59. Donatı Üzerindeki Gerilmeler 

 

Bu duruma göre içsel dengelerin sağlanması için 

aşağıdaki hesapların yapılması gereklidir: 

- Her donatı üzerindeki aktif itki (Pa), 

donatıdaki çekme gerilmesine eşittir: 

T=Pa=(z+q)KaSvSh                                                                                       

(3.54) 

Bu değer z=H olduğunda maksimumdur. 

T=Pa=(H+q)KaSvSh                                                                                      

(3.55)      

Bir donatının kopma gerilmesi fy ise bu konumdaki 

çekme kuvveti: 

Ty=wt fy                                                                       

(3.56)  

Bu duruma karşı güvenlik sayısı: 
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hva

y

k
SSKqH

wtf
G

)( 



                                               

(3.57) 

 

-Donanım üzerindeki sürtünme kuvveti her iki yüz 

düşünülerek: 

F=ztanu2wLe                                                            

(3.58) 

Donanım üzerindeki yük (3.34) ile verilmiştir. 

Bu durumda donanım sıyrılmasına karşı güvenlik: 

hva

ue
s

SSK

wL
G

tan2
                                        

(3.59) 

olur. 

Malzemelerin özellikleri ve duvar yüksekliği 

bilindiğinden bu bağıntı yatay ve düşey 

aralıkların (Sv ve Sh) saptanmasında kullanılır. 

Bu aralıklar saptanmışsa malzeme seçimi için w 

ve t nin hesaplanmasında ele alınır. 

Buradan gerekli sürtünme uzunluğu Le elde edilir. 

Donatı uzunluğu hesaplanırken aktif kama içinde 

kalan uzunluğa Le eklenir: 
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L= Le+z tan(45-/2)                                                 

Paslanmaya uğrayabilecek bir malzeme 

kullanıldığı zaman aşağıdaki bağıntıda 

gösterilen hesap ile eleman boyutu büyütülerek 

tasarıma dahil edilir: 

td=t0+rT                                                         

(3.41) 

burada: 

td= Tasarım kalınlığı, 

t0= Çekme kuvvetini karşılamak için gereken 

kalınlık, 

r =Paslanma hızı (0.025-0.05 mm/yıl) 

T= Yapının ekonomik ömrü. 

  


