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                               Kısım 1. Taş ıma Gücü 

                             Problemler ve Çözümleri 

 

P.1.1. 

a. Zemin yüzeyindeki bir dikdörtgen temelin boyutları L=4 m, B=2m dir. 
Granüler zeminin göreli yoğunluğu yüzde 60 dır. Temelin göçme şekli 
nedir? 

b. Zeminin içsel sürtünme açısı φ=200 ve birim hacim ağırlığı 16 kN/m3 

ise aynı zeminin sınır brüt taşıma gücü nedir? 

c. Yukarıdaki b maddesindeki zemin vibrasyonlu silindirle sıkıştırılarak 
göreli sıkılığı yüzde 85 e yükseltilirse taşıma gücü nedir? 

d. Temel Zemininde ayrıca c=30 Kpa kohezyon var ise ve yerel göçme 
olacağı varsayılırsa taşıma gücü ne olur? 

e. d. maddesindeki temeli bir metre derine yerleştirmek taşıma gücünü 
ne kadar arttırır? 

f.  d maddesinde yerel göçme analizi geçerli olan temelde taban suyu 
yüzeyden 50 cm aşağıdadır. Sınır taşıma gücü ve net sınır taşıma gücü 

nedir? (Zeminin birim hacim ağırlığı 14 KN/m3alınabilir.) 

g. Temelin kendi ağırlığı ile beraber tabana 100 Kpa basınç geliyor ise 
brüt ve net taşıma gücüne göre güvenlik katsayıları nelerdir? 

 

 

YANIT 

 

a. R=(2+4)x2= 12 m. 

DR/R=60/12=5 
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Şekil 1.9.a bu değerlerle girilirse bir yerel göçme (kayma) durumu 
olduğu anlaşılır. 

b. Yerel göçme olduğu için (1.15) bağıntısı ve Tablo 1.2. kullanılır. 

Nγ=1.12 bulunur. Zemin granüler olduğu için c=0 ve yüzeyde olduğu 

için q=0 dır. 

qu=1/2x16x2x1.12=17.92  Kpa dir. 

c. Şekil 19 genel göçmeyi işaret eder. (1.8) bağıntısı ve Tablo 1.1. 
kullanılır. 

Nγ=3.64 elde edilir. 

 qu=1/2x16x2x3.64= 58.24 Kpa  bulunur. 

d. (1.18) bağıntısı kullanılır ve c’=2/3=20 Kpa bulunur. Tablo 1.2 den 

Nc=11.85 elde edilir. q=0 olduğundan (1.15) bağıntısı ile: 

qu=20x11.85+1/2x16x2x1.12= 254.92   Kpa  bulunur. 

e. Tablo 1.2 den Nq=7.44 bulunur. 

Artış= 17x1.0x3.88=65.96 Kpa dir. 

f.  Şekil 1.12. ye göre 0<D1<D dir. (1.9) bağıntısı kullanılır. 

q=0.5x14+0.5x16=16 kPa 

(1.8) bağıntısına göre: 

qu=20x11.85+1/2x(16-9.81)x2x1.12+16x3.88= 300.2 Kpa 

Brüt Güvenlik Katsayısı (1.2) bağıntısı uyarınca  300.2/100=3 dür. 

(1.6) bağıntısı uyarınca qnet=300.2-16=284.2 Kpa 

(1.7) bağıntısı uyarınca net güvenlik katsayısı F =284/100=2.84 

 

P.1.2.  



 3 

10 katlı bir bina için temel kazısı yapılacaktır. Temel Şekil P.1.2.de 
görülen 15x25 m boyutlarında bir rijit radyedir.  

 

                                                   Şekil P.1.2. 

 

Kazı kenarları geçici perde duvarla desteklenecektir. Yapıdan iletilen 
hareketsiz ve hareketli yük toplamı radyenin kendi ağırlığı ile beraber 
radye tabanında uniform kabul edilebilecek şekilde 130 kPa basınç 
yaratmaktadır. Yapı kum zemin üzerine oturmaktadır. Kumun ıslak birim 

hacim ağırlığı 18 KN/m3, Doygun birim hacim ağırlığı 20 KN/m3dür. 

 

a. Temel inşaatı sonunda ancak henüz temel ile geçici duvar arasına su 

dolmadan (Su2) önce net temel basıncı nedir? 

b. Duvar aralığı su ile dolduktan sonra (Su1) net temel basıncı nedir? 

Suyun kaldırma kuvvetine karşı güvenlik sayısı nedir? 
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YANIT 

a.  

8.58)81.920(41810 =−+= xvσ  Kpa 

2.718.58130 =−=netq  kPa 

b. 

0.328.5881.94130 =−−= xqnet  

Bağıntılar(1.41) ve (1.42) uyarınca 

suyun kaldırma gücü 14700)2515(81.94 == xxu  kN 

ağırlık 487502515130 == xxW  

kaldırmaya karşı güvenlik sayısı F=48750/14700=3.3 olur. 

 

 P.1.3. 

Şekil P.1.3.de gösterildiği gibi çok kalın bir katı kil tabakası üzerindeki 5 
m kalınlığında bir çok yumuşak kilin üzerine bir köprü ayağı 
yapılacaktır. Ayağın boyutları 5mx5m dir ve 3m derine oturacaktır.  
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                                                    Şekil  P.1.3. 

 

a. Ayağın doğrudan çok yumuşak kile oturması halinde temel 
oturtulabilir mi?  

b. a.da sorulan soruya verilen yanıt olumsuz ise derin temel bir seçenek 
olarak düşünülebilir. Ancak çok yumuşak kilin 5 m. sinin kaldırılarak 
yerine sıkıştırılmış bir dolgu yapılması ve ayağın bu dolguya 3 m 
derinlikte şekilde görüldüğü gibi oturtulması düşünülmektedir. Bu 
durumda net taşıma gücü için güvenlik sayısının 3.0 olması 
istenilmektedir.  

Tasarımda kolon yükü P ne kadar olabilir? 

 

YANIT 

a. Zemin çift tabaka olarak düşünülür. Şekil 1.17. ye bakılarak: 

2/5=0.4, Cb/Ct=41.66 dır. Bu durumda üst tabakanın direncinin 

fevkalade düşük olması nedeni ile bu soruya yanıt “hayır” dır. 
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b. Gerilme dağılımının temel tabanından itibaren 2:1 olduğu kabulü ile 
(Kısım 2)  

Sert kil üzerine oturduğu varsayılan sembolik genişletilmiş temelin 
genişliği: 

B’=5m +(1+1)=7m  

Yüklerin Hesabı: 

Temel Ağırlığı=WF= (2x5x5+1.5x1.5x1)24=52.25x24=1254 kN 

Yerleştirilen Granüler Dolgu=WG=(7x7x5-52.25)x22=192.75x22=4240 
kN 

Kazılan Kil  WK= 15x7x7x5=3675 kN. 

Toplam Yük=P+ WF+WG-WK 

Temele Gelen Net Basınç= 

12.377553.8659.25 +=−++=
−++

A
P

A
P

A
WWWP KGF  

Katı Kilde Net sınır Taşıma Gücü (1.20) bağıntısı ile  

ve Şekil 1.13.e bakılarak B=7m D=5m D/B=0.7 Nc=7.3 

qna=125x7.3=912.5 kN/m2 

Taşınabilecek net yük= 912.5x7x7-1819=42900 kN 

(1.7) bağıntısının bu problemdeki sonucu gereği: 

12.37
77

5.9123
+

=

x
P   

Buradan tasarım yükü olarak P=13085 kN bulunur. 

 

P1.4. 
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P.1.3. de verilen temelin altındaki zeminin kimyasal stabilizasyon 
kullanılarak dayanımı 85 kPa olmuştur. Temel bu durumda toplam ne 
kadar toplam yük taşıyabilir? 

(1.50) bağıntısı ile: 

5.450853.5 === xNCq matnu kPa   

Taşınabilir  brüt limit yük (1.20) ilişkisi uyarınca: 

Q=450.5x5x5+15x3x5x5=12387.5  kN olur. 

 

 

P1.5. 

 

                                                  Şekil  P.1.5. 

 

Şekil P.1.5.de gösterilen 4x4 kare temel kum zemin içinde 1.5 m 
derinliğe oturmakta ve bu derinlikte 300 kPa basınç iletmektedir. 

Zemin özellikleri şekilde verilmiştir. 

Göçme durumundaki güvenlik sayısını aşağıdaki koşullar için 
hesaplayınız: 

a. Su tablası su yüzeyindedir. 
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b. Su tablası 1.5 m derinde temel tabanı seviyesindedir. 

 

 

 

YANIT 

a. 

Tablo 1.1.den taşıma gücü Faktörleri φ= 32 için Nq 29.52  ve Nγ  26.87 

olarak bulunurlar.  

(1.13) bağıntısı ile: 

qu=0.4x4x(20-10)x26.87+(20-10)x1.5x29.52=872.7 kPa 

(1.7) bağıntısı uyarınca: 

Fs= 23.3
)1020(5.1)105.1300(

7.872
=

−−− x
 

b. 

qu=0.4x4x(20-10)x26.87+17x1.5x29.52=1182.7 kPa 

(1.7) bağıntısı uyarınca: 

qu-γD=1182.7-17x1.5=1157.2 kPa 

Fs= 21.4
5.117300

2.1157
=

− x
 

 

P.1.6. 

Şekil P.1.6.daki  5 m genişliğinde temel, kaldırma kuvveti etkisindedir. 
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                                            Şekil  P.1.6. 

a.Temelin granüler bir zemin içinde olduğu varsayımı ile γsat=20 ve 

φ=300 olması halinde 1.5 güvenlik sayısı için maksimum kaldırmaya 

karşı taşıma gücünü bulunuz. 

b. Aynı temelde zeminin c=50 kPa drenajsız kayma direnci olduğu 
varsayımı ile problemi çözünüz. 

  

YANIT 

a. Temel üstündeki zeminin ağırlığı, ileride kazılabileceği düşüncesi ile 
dikkate alınmayabilir. 

Toprak ağırlığı eklenerek temel ağırlığı: 

WT=5x5x1x(24-10)+1x1x2(24-10)+ (20-10)(5x5-1x1)x2=858 kN 

Toprak Ağırlığı eklenmezse: 

WT=557 kN 

Ortalama efektif gerilmenin zemin tabakasının ortasında olduğu kabulü 
ile (1.45) bağıntısı kullanılarak: 

(1-sin30)x1.5x(20-9.81)=7.64 kPa 

Sürtünme kuvveti= 7.64x4x5x3=458.5 kN 

(1.43) bağıntısı ile: 

P=(858+458.5)/1.5=877.7 kN 
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Toprak ağırlığı alınmazsa P=557 kN 

 

b. 

(1.44) bağıntısı kullanılarak: 

fs=0.6x50=30 kPa 

Sürtünme Kuvveti= 4x5x3x30=1800 kN 

(1.43) bağıntısı ile: 

P=(858+1800)/1.5=1772 kN 

Toprak ağırlığı hesaba katılmazsa: 

P=1452 kN. 

 

 

 

 

 

 

P1.7. 
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                                                  Şekil   P.1.7. 

 

Şekil  P.1.7.  de görülen şevin üzerindeki temelin taşıma gücünü: 

a. Su tablasının şev dibinde zemin ıslak iken ve, 

b. Su tablası zemin yüzeyinde, zemin suya doygun iken bulunuz. 

Zeminin yaş birim hacim ağırlığı 16 kN/m3 ve doygun birim hacim 
ağırlığı 20 kN/m3 dür. Drenajsız kayma direnci 50 kPa alınabilir. 

 

YANIT 

a. 

Şekil 1.20. kullanılır. 

Burada d0>B dir.   

b/B=4/2=2: D/B=1/2=0.5 dir.  Şevin eğimi 30 derecedir. 

1. B < H dir. Bu nedenle (1.46) bağıntısı kullanılır. 

D/B değerleri için enterpolasyon yapmak gereklidir: D/B= 0 için 

Nγq=20 ve D/B=1 için Nγq =45 bulunur. Nγq =37.5 alınabilir. 

484.3
50
1216

0 ≅===
x

c
HN γ

 dür. 

NCq değeri için N0=0 ve N0 >0  eğrileri arasında enterpolasyon gerekir: 

N0=0 için Ncq =1.5 ve D/B=1 için Ncq =6.8 bulunur. Bu değer 4.15 

alınabilir. 

(1.46) bağıntısı ile: 

5.8375.3711615.450 =+= xxxqu  kPa bulunur. 

 

b. 
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(1.47) bağıntısı geçerli olur. 

1.12.4.d. uyarınca: 

Doygun Kil (φ=0) için (1.47) bağıntısında B/2=D ve Nγq=1 yerleştirilir. 

3.920.10.1)81.920(15.4150 =−+= xxxxqu    kPa elde edilir. 

 

P.1.8.  

Şekil P.1.8.de gösterilen betonarme kanalın suyun kaldırma gücüne 
karşı güvenliğini ve temel tabanındaki efektif gerilmeleri su seviyesinin 1 
ve 2 durumları için hesaplayınız. Taşıma gücü yeterli midir? Zeminin 
drenajsız direnci =20 kPa, birim hacim ağırlığı su üstünde 16 kN/m3, su 
altında 6 kN/m3 dür. 

 
                                                   
                                                Şekil  P.1.8. 
 
YANIT 
 
Su tablası 1 durumunda: 
 
Kaldırmaya Karşı Güvenlik: 
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Suyun kaldırma kuvveti=3x5x9.81=147 kN 
 

28.2
147
336

81.953
24)1575.062(

==
+

=
xx

xxxxFs  

 
Taban Basıncı: 

Yapı Ağırlığı nedeni ile: 

336/5=62.2 kPa 

Su tarafından taşınan miktar: 

147/5=29.4 kPa 

Zemin ulaşan net gerilme: 

62.2-29.4=37.8 kN/m2  

(1.20) bağıntısı uyarınca ve Şekil 1.9.a bakılarak: 

qun =20x5.2 =104 kPa>37.8 kPa uygundur/                           

Su tablası 2 durumunda: 

Suyun kaldırma kuvveti=6.85x5x9.81=336. kN 

5.10.1
336
336

8.9586.6
336

<===
xx

Fs  

Bu durum kabul edilemez. Taban basıncı 67.2 kPa su tarafından 
taşındığından kanal yüzecektir.  
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                                       Kısım 2. Gerilme Artış ı 

                                      Problemler ve Çözümleri 

 

P.2.1. 

 

                                         Şekil  P.2.1.a 

 

Şekil P.2.1.a de görülen temelden zemine 300 Kpa üniform basınç 
iletilmektedir. Zemin homojen ve isotroptur. 

Temelin A ve B noktalarının düşey olarak 4.0 m altında bu yüzey 
basıncının yarattığı düşey gerilme artışını bulunuz. 

 

 

YANIT 
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                                                 Şekil  P.2.1.b 

 

Bu gerilme artışlarını hesaplamak için Şekil P.2.1.a, Şekil P.2.1.b de 
gösterildiği şekilde dikdörtgenlere bölünür. Her dikdörtgenin bir 
köşesinin gerilme artışının altında hesaplanacağı nokta ile çakışması 
gereklidir. Bu işlemden sonra Şekil 2.7.deki m ve n değerleri bulunur. 
Şekil 2.8. kullanılarak etki katsayıları hesaplanır ve gerilme artışı etki 
katsayıları eklenerek elde edilir. 

A noktası: 

Şekil 2.7.ye göre: 

1 alanı için: A(abcfg) 

z=4 m, m= B/z= 2/4=0.5  n= 4/4=1 Iσ=0.12 

2.alanı için A(cdef) 

m=2/4=0.5, n=2/4=0.5  Iσ=0.085 

σσ qImz =Δ =4 = 300(0.12+0.085)=61.5 kPa 

B Noktası: 
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                                       Şekil  P.2.1.c 

 

Şekil P.2.1.c. ye bakılarak: alan 1= alan2 = alan 3 .  

m=n=2/4=0.5       Iσ=0.085 

σσ qImz =Δ =4 = 300(3x0.085)=76.5 kPa 

 

P.2.2. 

Şekil P2.2. de bir birleşik temel görülmektedir. Bu temel zemine 420.0 
kPa basınç iletmektedir. Bu basıncın üniform olduğu varsayımı ile A 
noktasının düşey olarak 3 m altındaki bir noktadaki düşey gerilme 
artışını bulunuz. 
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                                                     Şekil  P.2.2.a 

 

Şekil P2.2.a hmkd ve bjkf çizgileri ile bölünür ve Şekil P2.2.b elde edilir. 

 

                                                Şekil  P 2.2.b 

Burada: 

A (abkh) alanı için:  

z=3 m; m=4/3=1.33  ; n= 3.5/3=1.17  ; Iσ=0.195 

A (bcdk) alanı için: 

m=3.5/3=1.17 ; n= 2/3=0.67               ; Iσ=0.151 

A alanı ( defk) için: 

m= 2/3=0.67 ; n=1.5/3= 0.5                 ; Iσ=0.105 

A( fghk) alanı için: 

m=4/3=1.33 ; n=1.5/3=0.5                   ; Iσ=0.133 

A (ijkm) alanı için: 

m=n=2/3=0.67                                      ; Iσ=0.117 
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A (ijkm) alanı boşluktur. Yük taşımamaktadır. Bu nedenle bu alanın 
etkisinin çıkartılması gerekir: 

(2.11) bağıntısında bu yol izlenerek: 

1.196420)117.0133.0105.0151.0195.0(3 =−+++==Δ = σσ qImz   kPa 

bulunur. 

 

P.2.3. 

Yarı çapı 3 m olan bir esnek dairesel temel zemin yüzeyindedir ve eş 
merkezli 600 kN yük taşımaktadır. Bu temelin düşey olarak kenarında ve 
merkezinin 1.5 m altındaki düşey gerilme artışlarını bulunuz. 

 

 

 

YANIT 

Basınç:      2.21
9

600
2 ===

xr
Pq

ππ
 kPa 

z/r=1.5/3=0.5 

Şekil 2.4.e bakılarak Merkezde Iσ=0.9 ve kenarda Iσ=0.405 dir. 

Bu durumda : 

Merkezde Δσ=21.2x0.9=19 kPa ve 

Kenarda    Δσ =21.2x0.405=8.6 kPa olur 

 

P.2.4. 

Aşağıdaki Şekil P.2.4.a.da gösterilen dikdörtgen temel zemine 100 kPa 
basınç iletmektedir.  
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a. Temelin ağırlık merkezi olan M ve dışarıdaki N noktalarının düşey 
olarak 5 m altındaki düşey gerilme artışını hesaplayınız. 

b. Zemin kuru ve birim hacim ağırlığı 16 KN/m3 ise aynı noktalardaki 

toplam zemin gerilmesini bulunuz. 

 

 

 

 

                                                
                                                Şekil  P.2.4.a 
 
 
YANIT 
a. Şekil P.2.4.a; M noktası merkez olmak üzere L= 2m, B=1 m 
boyutlarında dört eşit dikdörtgene bölünür.  

M=1/5=0.2; n=2/5=0.4 bulunur. Şekil 2.7. ve 2.8.e bakılarak Iσ=0.032 

saptanır. 

Δσz=4x0.032x100=12.8 kPa elde edilir. 

σv=σv0+Δσz=16x5+12.8=92.8 kPa 

 

b. Şekil 2.4.b.de gösterildiği gibi temel alanı N noktası köşelere gelmek 
üzere dikdörtgenlere bölünür. 
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                                                   Şekil 2.4.b. 

 

A(abNc) 3x3 olduğundan m=n=3/5=0.6 ve Şekil 2.8.e bakılarak Iσ=0.11 

 

A (bNfh) 3x1 olduğundan m=1/5; n=3/5 ve Şekil 2.8.e bakılarak 

Iσ=0.048 

A (eNcd) 4x1 olduğundan m=0.2; n=0.8 ve Şekil 2.8.e bakılarak Iσ=0.05 

(bu alan gerçekte yüklü değildir. Bu nedenle etkisi düşülecektir.) 

A (cNfg) 1x1 olduğundan m=n=0.2 ve Şekil 2.8.e bakılarak Iσ=0.019 

(bu alan gerçekte yüklü değildir. Bu nedenle etkisi düşülecektir.) 

Δσz=(0.11+0.048-0.05-0.019)X100=8.9 kPa 

σv=σv0+Δσz=16x5+8.9=80 kPa 

                                Kısım 3. Temellerde Oturma 

                                    Problemler ve Çözümleri 
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P.3.1.  

 

                                                 

                                             Şekil  P.3.1.a 

 

a. Şekil P.3.1. de görüldüğü gibi boyutları 4mx2m olan bir dikdörtgen 
temel zemine 1.5 m derinlikte oturmakta ve 200 kPa net üniform basınç 
iletmektedir. Temelin oturduğu zeminin kalınlığı 45.0 m, Elastik Modül 

değeri Eu=45 MN/m2 dir.  

Temelin simetri merkezinin altındaki ani (ya da elastik) oturma miktarını 
hesaplayınız. 

b.  a. Şıkkındaki temelin oturduğu zeminin 3.0 metre kalınlıkta olduğu ve 
bu derinlikte kaya bulunduğu varsayımı ile problemi çözünüz.                                                

c. a. Şıkkındaki temelin aşağıda Şekil P.3.1.b.de gösterildiği gibi çift 
zemin tabakası üzerine oturtulduğunu düşünerek problemi çözünüz. 
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                                       Şekil  P.3.1.b. 

 

YANIT  

a. Temel zemini sonsuz kalınlıkta kabul edilerek Elastik Oturma Se; 
Şekil 3.4.de I5 eğrisi ve (3.2)  ifadesi kullanılarak hesaplanabilir: 

I5=1.5 ve basınç net olduğundan olduğundan: 

cmm
x

xxxSi 12.10112.0
1045

5.1)4.01(2200
3

2

==
−

=  bulunur. 

b. Belli derinlikteki rijit tabaka için düzeltme yapılması gereklidir. 

Şekil 3.6.ya bakılarak  A=
LB
D = 06.1

42
3

==
xLB

D
  

Tablo 3.4.den düzeltme faktörü f; L/B=1 için 0.732 ve L/B= 5 için 
0.737dir. Bu değerler arasında L/B=2 için enterpolasyon gerekir. Ancak 
bu durumda f=0.735 almak yeterli olacaktır. Bu durumda oturma: 

S=0.735x1.12= 0.82 cm=8.2mm bulunur.   
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c. Bu kez 3.3.1. paragrafında anlatılan Janbu yöntemi kullanılır. 

B küçük kenardır. D/B=1.5/2=0.75 ve L/B=4/2=2 değerleri kullanılarak 
Şekil 3.7.de µ0 =0.95 elde edilir.  

İki tabakanın oturma miktarı aşağıdaki şekilde bulunur: 

1) 3.5 m kalınlığındaki ilk tabakanın Eu = 45 MPa değeri ile oturması 

hesaplanır: 

H/B=3.5/2=1.75 ve L/B=4/2=2.0 kullanılarak Şekil 3.7.den µ1=0.65 
elde edilir. (3.10) bağıntısı ile: 

mmmx
x
xxs i 49.51049/5
1045
220065.095.0 3
31 === −  

2) Tüm kil tabakasının (13.5 m) Eu = 45 MPa değeri ile oturması 

hesaplanır: 

H/B=(3.5+10)/2=6.75 ve L/B=4/2=2 kullanılarak Şekil 3.7.den µ1=0.9 
elde edilir. (3.10) bağıntısı ile: 

mmmx
x
xxsi 28.41028.4
1080
22009.095.0 3
32 === −  

3) Bu kez üstteki  kil tabakasının (3.5 m) Eu = 80 MPa değeri ile 

oturması hesaplanır: 

H/B=3.5/2=1.75 ve L/B=4/2=2 kullanılarak Şekil 3.7.den µ1=0.65 elde 
edilir. (3.10) bağıntısı ile: 

mmmx
x
xxsi 08.31008.3
1080
220065.095.0 3
33 === −

 

bulunur. 

Çözüm doğrusal-elastik teoriye dayandığından ötürü süperpozisyon 
ilkesi geçerlidir: 

Si=si1+si2+si3=5.49+4.28-3.08=6.69 mm elde edilir. 
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P.3.2. 

Silindir şeklindeki bir su deposunun çapı (B) 20 m olan dairesel temeli , 
iki metre derine yerleştirilmiştir. Zemin, yüzeyden itibaren 22.0 metre 
kalınlıkta suya doygun bir kil tabakasıdır. Altında kaya vardır.Su 
deposunun toplam ağırlığı 30000. KN dur. ilin drenajsız elastik modülü 

72 MN/m2 dir. Zeminin toplam birim hacim ağırlığı 18 kN/m3 dür.  

Bu su deposunun ortalama ani oturma miktarını hesaplayınız. 

 

YANIT 

Depo tabanındaki toplam basınç= p= kPa
x

5.95
10

30000
2 =π

 

Net basınç=p-γd=95.5-18x2=59.5 kPa 

Şekil 3.7.ye bakılarak: 

D/B=2/20=0.1 için µ0=0.99 

H/B=20/20=1 için  µ1=0.38  

(3.10) bağıntısı ile: 

mmmx
x
xxsi 6102.6
1072
25.5938.099.0 3
3 === −

 

P.3.3. 

Şekil P.3.3.a.da görüldüğü gibi planda 20mx20m olan 2m derinlikteki 
bir radye temel üzerine bir bina yapılacaktır. Zemin 26 m kalınlıktaki bir 
kil olup kireçtaşı üzerindedir. Taban suyu seviyesi 2 m derinliktedir. 
Zeminin birim hacim ağırlığı su tablasının üstünde 18 ve altında 20 

kN/m3 dür. 
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                                        Şekil  P.3.3.a 

 

Kilin kayma dayanımı özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Efektif kohezyon ve içsel sürtünme açısı: c’=5 kPa, φ=200, 

Toplam kohezyon ve içsel sürtünme açısı: cu=48 kPa, φ u=0 

Hacim sıkışabilirlik katsayısı zemin yüzeyinde mv=1.0x10-4 m2/kN olup 

derinliğe bağlı olarak her metrede 0.02x10-4 m2/kN azalmaktadır. 

60000 kPa dır.  

Yapıda izin verilen maksimum oturma miktarı 15.0 cm. dir. 

Temelin, kısa süreli güvenli net temel taşıma gücüne yüklendiğini 
varsayınız.  

a. Temelin kısa süreli taşıma gücünü 3.0 güvenlik sayısı kullanarak 
bulunuz. 

b.Radye Temelin brüt taşıma gücünü hesaplayınız.   

 

YANIT 

Taşıma gücü hesabı için (1.20) bağıntısı (Skempton) kullanılacaktır: 
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Şekil 1.13.den kare temelde D/B=2/20=0.1 için Ncu = 6.4 bulunur. 

qu=48x6.4+18x2=343.2 kPa 

Net taşıma gücü ise (1.2) bağıntısı ile: 

qn=48x6.4=307.2 kPa , ve izin verilebilir net taşıma gücü (1.3) bağıntısı 

uyarınca: 

qna=307.2/3=102.4 kPa olur. 

Oturma Kontrolü: 

Toplam Oturma =Ani Oturma+Konsolidasyon Oturma=Si+Sc 

a. Temel merkezinde ani oturma: 

(3.2) bağıntısı ile hesap yapılır. Şekil 3.4. kullanılarak I=1.2 bulunur. 

Drenajsız Elastik Modül için (3.26) bağıntısı ortalama bir değer bulmak 

amacı ile kullanılabilir.  Es/cu= 1250 alınırsa   Es=60000 kPa elde edilir.                                                      

mmmx
x
xsi 31031.02.1)0510(
1060
204.102 2
3 ==−=   

elde edilir. 

b. Konsolidasyon Oturması: 

Burada kil tabakasının bölünerek hesap yapılması uygundur. Bu örnekte 
kalınlık, iki. tabakaya bölünmüştür. 

 

                                       Şekil  P.3.3.b 
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Önce her iki alt tabakanın ortasındaki gerilme artışı, Şekil P.3.3.b.ye 
bakılarak ve net basınç kullanılarak bulunur. Tablo T.3.3.de Şekil 2.7. ve 
2.8. kullanılarak bulunan gerilme artışları ve sıkışabilirlik modülü 
gösterilmiştir: 

 

                                                        Tablo T.3.3. 

Tabaka 
No 

Tabaka Ortasında 
Derinlik, (z),m 

m=n=10/z 

Şekil (2.7) 
Iσ 

Şekil (2.7)  

Δσ 

kN/m2 

mv  

(m2/kN) 

1 6 1.67 0.23 94.2 0.84x10-4 

2 18 0.55 0.093 38.1 0.6x10-4 

 

Oturma (3.39) bağıntısı yardımı ile hesaplanacaktır: 

iiv

nHc

v

Hc

Coed Hmdzmdz
e
eS σσ Δ=Δ=

+

Δ
= ∑∫∫

10
1

0 01
 

soed=(0.84x10-4+94.2x12)+0.6x10-4x38.1x12)=0.12m=120 mm 

Toplam Oturma: 

S=31+120=151 mm ≈ 150 mm (izin verilen oturma miktarı)  

Temel, oturma açısından uygundur ve net taşıma gücü olan 102.4 kPa 
basıncına yüklenmiştir. 

Killi zeminlerde kayma göçmesi, genellikle oturmalardan daha kritik 
olur. Ancak oturma durumunun yukarıdaki gibi ayrıca sınanması 
gereklidir. 

 

P.3.4. 
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Çok katlı bir bina inşa edilecektir. Zemin profili ve özellikleri Şekil 
P.3.4. de gösterildiği gibidir. Su tablası 4.0 m derinliktedir. Bina 8.0 m 
derine oturtulacak bir radye temel üzerine inşa edilecektir. Radye 15 m 
genişlikte ve 30 m derinliktedir.  Zemine iletilen yük radye ağırlığı ve üst 
yapıdan gelen tüm ağırlıklar dahil olmak üzere 90000 kN dur. İnşaat 
sırasında taban suyu seviyesi 1.ci adımda radye temel kotuna kadar 
pompajla indirilecek, inşaatın devamı ile beraber 2.ci adımda orijinal 
seviyeye yükselmesine izin verilecektir.                                                       

 

 

 
Şekil  P.3.4.a 

 
a. Taşıma gücünün yeterli olup olmadığını sınayınız. 

b. Binanın oturma miktarını 20 m lik sıkışabilir zemin profilini hesaba 
alarak saptayınız. Bu hesapta Skempton-Bjerrum düzeltmesini, katsayıyı 
0.75 alarak gerçekleştiriniz. 

 

YANIT 

a.  

Brüt Basınç p=90000/(15x30)=200 kPa 
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1.ci adım: Su tablası indirilmiştir. Bu durumda düşey efektif gerilme: 

8.112)8.920(4_1840 =−+= xvσ  kPa 

olur. Net temel basıncı ise: 

2.878.112)0200( =−−=nq  kPa dır. 

2.ci adım (Su tablası orijinal duruma yükselmiştir.) 

Suyun Radyeyi kaldırma basıncı= u = 4x9.8=39.2 kPa 

8.112)8.920(41840 =−+= xvσ   kPa 

488.112)2.39200( =−−=nq  kPa 

Birinci ve ikinci adımlarda yapılan hesapların karşılaştırması birinci 
adımdaki 87.2 kPa  değerindeki net basıncın daha kritik olacağını 
göstermiştir. 

Kilde φ=0 olduğundan Nc=5.7, Nq=1 ve Nγ=0 olur. 

Temelin brüt taşıma gücü (1.15)  bağıntısı ve Tablo 1.1. kullanılarak 
bulunur. 

L>B için Şekil Faktörü (1.22) bağıntısı ile  

09.1
7.530

151 =+=
x

Fcs   

L>B için Şekil Faktörü (1.25) bağıntısı ile  

2.1
30
154.01 =+=cdF  

qu=1.09x1.2x(5.7x40+18x4)=392.4 kPa 

qn=392.4-4x18=320.4 kPa 

Güvenlik Katsayısı:  320.4/87.2=3.67 uygundur. 

b. Oturma Hesabı 
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Ani Oturma: Şekil 3.7. ve (3.10) bağıntısı kullanılır. 

cmmxxxse 1.331.0
20000

152.875.095.0 ===  

Radye gerilme artışı hesaplanması amacı ile dört parçaya ayrılır: 

 

 

Konsolidasyon oturması için (3.39) bağıntısı kullanılır. 

Sıkışabilir tabaka Şekil P.3.4.a. da 5 metrelik dört tabakaya 
bölünecektir. Hesaplar Tablo P.3.4. de gösterilmiştir: 

 

                                                  Tablo P.3.4. 

n=B/z m=L/z Iσ Δσ=4qIσ mv x102(m2/kN) 

7.5/2.5 15/2.5 0.245 47 0.025 

7.5/7.5 15/7.5 0.2 38.4 0.025 

7.5/12.5 15/17.5 0.145 27.8 0.015 

7.5/17.5 15/17.5 0.102 19.6 0.015 

 

Konsolidasyon Oturması: 

mxxxxxxxxxsc 2.1456.19015.058.27015.054.38025.0547025.0102 =+++=  
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sc=14.2 cm olarak bulunur. 

(3.43) bağıntısı ve Skempton -Bjerrum düzeltmesi ile: 

sc=14.2x0.75=10.7 cm olur. 

Toplam Oturma ise: 

S=3.1+10.7=13.8 cm olarak saptanır. 

P.3.5. 

Bir temel drenajsız direnci Cu=85 kPa, Deformasyon Modülü Eu= 30 

MN/m2 ve Hacim Sıkışabilirlik Modülü mv=5x10-5 m2/kN olan 7.6 m 

kalınlığındaki bir killi zemin üzerine oturtulacaktır. Temel yükü  temelin 
ağırlığı dahil olmak üzere 2500 kN alınabilir. Kil tabakasının altında 
ince bir kum tabakası yer almaktadır. Kil zeminin su tablası üzerindeki 
ve altındaki birim hacim ağırlığı 18.6 kN/m3 kabul edilebilir. 

Temel derinliğini ve izin verilebilir taşıma gücünü hesaplayınız. 

 

YANIT  

2 m x 2 m bir temel denenebilir.  

Taşima gücü bağlamında kayma göçmesi yanında ani oturma ve 
konsolidasyon oturması göz önüne alınır.  

Temel derinliği 2.0 m Kabul edilirse Şekil 1.13.den: 

D/B=1  Nc=7.7 

(1.20) bağıntısı ile qn=85x7.7=654.5 kPa 

Güvenlik Katsayısı 2.5 kullanılırsa qna=261.8 kPa 

(1.5) bağıntısı ile : 

kPakPax
x

pnf 8.2618.5876.182
22

2500
>=−=  

ya da diğer bir net basınç hesap yolu ile: 
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kPakPaxxx
x

pnf 8.2615.587)6.88.06.182.1(108.0
22

2500
>=+−−=  

Net basınç, güvenli taşıma gücünü aşmaktadır. Tasarım 
tekrarlanmalıdır. 

Bu adımda 3 m x 3 m bir temel denenebilir.  

D/B=0.67  Nc=7.4 

(1.20) bağıntısı ile qn=85x7.4=629. kPa 

Güvenlik Katsayısı 2.5 kullanılırsa qna=251.6 kPa 

kPakPax
x

pnf 6.251.2416.182
33

2500
<=−=  

Bu durumda kayma göçmesi açısından temel güvenlidir. 

Oturma hesabı: 

Sıkışabilir tabaka kalınlığı H=7.6-2.0=5.6 m 

Ani Oturma: 

Şekil 3.7. kullanılarak H/B=1.87; D/B=0.67 ; µ0=0.95  µ1=0.57 

(3.10) bağıntısı ile: 

mmmxxs 13013.0
30000

324195.057.0' ===  

Konsolidasyon Oturması: 

Sıkışabilir zemin 5.5m/4_=1.4 m kalınlığında dört tabakaya bölünerek 
2:1 basit basınç dağılımı uygulanır ve her tabakanın oturma miktarı 
hesaplandıktan sonra toplanır. 

Şekil 2.10 ve (2.11) bağıntısı kullanılarak aşağıdaki Tablo P.3.5. 

 hazırlanabilir: 
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22

2

2

2

)3(
2169

)3(
3241

)())(( zz
x

zB
xBq

zLzB
P n

z +
=

+
=

+
=

++
=Δσ  

  

Tabaka 
No 

Temel Tabanından Sıkışabilir 
Tabaka ortasına mesafe (m) 

Gerilme Artışı, Δσz 

kPa 

1 0.7 158.4 

2 2.1 83.4 

3 3.5 51.3 

4 4.9 34.7 

 

Konsolidasyon Oturması: 

Sc=1.4x5x10-5(158.4+83.4+51.3+34.7)=0.023m=2.3 cm 

Toplam Oturma  ise 1.3+2.3= 3.6 cm olur. 

 

 

 

 

 

P.3.6. 
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                                                     Şekil  P.3.6. 

 

Şekil P.3.6. da bir yakıt tankı, gösterilen zemin profile üzerine 2 metre 
derinlikte inşa edilmiştir. Zemin, 6 metre kaba sıkı kum tabakasının 
altında bulunan her biri 4 m kalınlığındaki iki ayrı normal konsolide 
olmuş kil tabakasından oluşmaktadır. Kil, kaya tabana oturmaktadır. İki 
kil tabakası arasında bir ince kum bandı yer almaktadır. Kil tabakası 1 
ve 2 nin zemin özellikleri şekilde yer almıştır. Üstteki kil tabakasının 
orijinal boşluk oranı 0.70, orta noktası A, alttakinin orijinal boşluk oranı 
0.65 orta noktası B dir. Bunların likit limit sembolleri wL dir. 

 Tankın inşaatı ile beraber orijinal durumda yeraltı suyunun seviyesi, 
zemin yüzeyinin 1 m altında olan seviye 2 m alçalmıştır. 

a.Bu tankın, tank yükü ve taban suyu seviyesi düşmesinden ötürü 
meydana gelen konsolidasyona bağlı oturma miktarını, tankın simetri 
merkezinin altında ve kenarının altında  hesaplayınız. 

b. Farklı oturma miktarını bulunuz ve irdeleyiniz. 

c. Oturma- Zaman Tablosunu kayıt ediniz.  
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YANIT 

a. 

Su seviyesi düşürülmeden önceki düşey geostatik zemin gerilmeleri: 

Α noktasında: σv0A 

Kuru kumda: 1.0x18.4=18.4 kPa 

Su altında    : 5x11.5=17.5 kPa 

Kilde           : 2.0x9.5=19.0 kPa 

Toplam, σv0A=94.9 kPa 

Β noktasında:  

Üst Tabakadan: 94.9 kPa 

Kilde σv0B=2.0x10.1=20.2 kPa 

 Normal konsolide olmuş kil zeminde  Likit Limit değerlerinden elde 
edilen Sıkışma Endisleri kullanılacaktır. 

CcA=0.009(55-10)=0.405 

CcB =0.009(65-10)=0.495 

Kil tabakalarındaki gerilme artışları: 

1. Su tablasının düşmesi nedeni ile oluşan artış: 

(γd-γ’)x2=(18.4-11.5)x2=13.8 kPa 

2. Tankın yapımı nedeni ile gerilme artışları:  

(2.6) bağıntısı ve Şekil 2.4. kullanılır. 

Gerilme artışları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Zemin Yer Gerilme Artış Değeri, Δσv,kPa 
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Tabaka 1 Tank 
Merkezi 

50.5 

Tank 
Kenarı 

22.3 

 

Tabaka 2 

Tank 
Merkezi 
 

43.6 
 

Tank 
Kenarı 

21.3 

 

(3.32) bağıntısına sıkışma endisleri, orijinal gerilme miktarları ve 
gerilme artışları konularak aşağıdaki sonuçlar bulunur: 

                                   

Tankın Merkezi altında Oturmalar: 

 Tabaka 1  

mx 21.0
9.94
3.649.94log

7.01
405.0410 =

+

+
=δ  

 Tabaka 2 

mx 15.0
1.134
4.571.134log

65.01
405.0420 =

+

+
=δ  

Tankın Kenarı altında Oturmalar: 

 Tabaka 1  

mxk 13.0
9.94
1.369.94log

70.01
405.041 =

+

+
=δ  

 Tabaka 2 
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mxk 10.0
1.134
1.351.134log

65.01
405.042 =

+

+
=δ  

Merkez altında oturma Toplamı=0.21+0.15=0.36m 

b. 

Kenar altında oturma toplamı= 0.13+0.10=0.23 m 

Farklı Oturma=0.13m 

c. İrdeleme: 

i. Salt Oturma miktarı açısından (3.7.3) paragrafına göre kil üzerinde 45 
mm maksimum oturma kabul edilebilir. Toplam oturma merkezde 36 mm 
olduğundan bu olumlu görülmektedir.. 

ii. Kabul edilebilir maksimum açısal çarpılma 1/300=0.0033 dür. Bu 
örnekte açısal çarpılma 0.13/15=0.0087 dir ve bu değer kabul edilemez. 

iii. Tablo 3.15.e bakıldığında Grant ve arkadaşları en yüksek oturma 
miktarının STmax=0.0087x35000=305.5 mm olacağını önermişlerdir. Bu 
örnekte miktar 360 mm dir ve bu öneriye yakındır. 

 

P.3.7. 

P.3.6.da söz konusu edilen deponun merkezinin ve kenarının altında  
oluşacak ani oturma miktarlarını Kay ve Cavagnaro yöntemini 
kullanarak  hesaplayınız. Radyenin kalınlığı 1.0 m dir. Elastik Modülü 

20x106 kPa dır. Zemine ait elastik özellikler aşağıda Tablo P.3.7.de 

verilmiştir: 

                                                     Tablo P.3.7 

Zemin Sıkı Kaba 
Kum 

Kil 1 Kil 2 
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Poisson 
Oranı 

0.3 0.5 0.5 

Drenajsız 
Direnç (kPa) 

45 50 65 

Elastik 
Modül (kPa) 

45000 50000 65000 

Şekil 3.10.da verilen Etki Faktörleri (3.20) bağıntısında kullanılır. 
Bunlar, diğer özellik ve ani oturma hesabı sonuçları ile beraber Tablo 
3.7.b.de gösterilmiştir. 

 

Zemin z/R νs Faktör,I Kalınlık, 

m 

Es 

kPa 

Oturma,(mm) 

s
i E
qHIs =  

Orta Kenar 

Kaba 
Kum 

0.13 0.3 0.6 0.15 4.0 45000 2.8 0.7 

Kil 1 0.40 0.5 0.55 0.12 4.0 50000 2.3 0.5 

Kil 2 0.67 0.5 0.55 0.20 4.0 65000 2.3 0.6 
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Radye rijitliği (3.21) bağıntısı ile göz önüne alınır: log KR=-1.29 

bulunur. Şekil 3.10.dan Rs=0.82 elde edilir. Bu durumda düzeltilmiş 

farklı oturma (3.22) ilişkisi ile: 

0.82x(7.4-1.8)=4.48 mm olarak saptanır. 

 

 

 

P.3.8.  

Şekil P.3.8.de görülen kazıda meydana gelecek olan kabarma miktarını 
hesaplayınız . 

 

                          
                                             Şekil P.3.8. 
 
H/B=6.5/6.5=1 
B/D=6.5/3.25=2 
L/B=13/6.5=2 
Bu değerlerle Şekil 3.11. ve Şekil 3.12.ye girilerek  FRD ortada 1.05 ve 
kenarda 0.95  ve FRS ortada 1.0 ve kenarda 1.0 bulunur. 
 

(3.23) bağıntısı uyarınca: 
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Ortada: mmmxxxSK 4.40044.0
40000

)25.3(1500.105.1 2

==  

Kenarda: mmmxxxSK 0.40040.0
40000

)25.3(1600.195.0 2

==  

 

                                        Kısım 4. Zemin Etütleri 

                                       Problemler ve Çözümleri 

 
P.4.1. 

Şekil P.4.1.de 15 katlı bir binanın 30mx50m boyutlarındaki radye temeli 
görülmektedir. Temel 5.0 m derinliğe oturmakta ve zemine 200 Kn/m2 
üniform basınç iletmektedir. Zemin kurudur ve birim hacim ağırlığı 20 

kN/m3 dür.  

Bu temel için zemin sondajlarının hangi derinliğe kadar yapılması 
gerektiğini değişik yöntemlerle bulunuz. 
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                                                Şekil  P.4.1. 
YANIT 

a.  Şekil P.4.1.e bakılarak 4.2.2.2. paragrafında tanıtılan De Beer 
kuralına göre yüzde on örtü yükü aşağıdaki gibi yazılabilir: 

010
1

vσ ( ))5(20
10
1

+= D  

(2.11) bağıntısına göre derinliğe bağlı olarak basit gerilme artışı: 

)50)(30(
5030200
DD

xx
z ++
=Δσ  

İki bağıntı  eşitlenerek: 

( ))5(20
10
1

+D
)50)(30(

5030200
DD

xx
++

=  

D=28 m bulunur. 

Zemin araştırması yüzeyden itibaren 28+5=33 m yapılmalıdır. 

b. 4.2.2.2. paragrafında tanıtılan ASCE kuralına göre: 

zz σγ Δ=05.0  kullanılır. 

( ))5(20
20
1

+D
)50)(30(

5030200
DD

xx
++

=  

D=41 m bulunur. 

Zemin araştırması yüzeyden itibaren 41+5=46m yapılmalıdır. 

c. Şekil 4.1.b uyarınca araştırma en az radye genişliği olan B=30 m 
derinliğine kadar yapılmalıdır. 

 

 

 

P.4.2. 
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Bir örnekleme tüpünün dış çapı  46 mm, iç çapı ise 44 mm dir. Alan 
oranını bulunuz. Bu alan oranı normal midir?  

 

YANIT 
(4.1.) bağıntısı uyarınca alan oranı: 

3.9%100
)44(
)44()46(

2

22

=
−

= xAr  

olur. 

Bu değer, normaldir. İnce çeperli tüpler için geçerlidir. 

 

             Kısım 5. Arazi Deneyleri ve bu Deneylere Bağ l ı   
                                  Taş ıma Gücü 

                                 Problemler ve Çözümleri  

 

P.5.1 

a.Tablo P.5.1.de verilen koni penetrasyon deneyi (CPT) verilerini 
sürtünme oranını da hesaplayarak derinliğe karşı çiziniz. 

b. Derinlik boyunca zemini sınıflandırınız. 

c. Koni faktörü NK =18 kullanarak 5.5 m derinlikteki drenajsız kayma 

dayanımını hesaplayınız. 

d. 7.5 m derinlikte içsel sürtünme açısını saptayınız. 

Su tablası m derinliktedir. Birim hacim ağırlığı bu derinliğin üstünde 

16.5 kN/m3, altında 19.8 kN/m3 alınabilir. 

YANIT  

a.                                                    Tablo P.5.1. 
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b. CPT sonuçları aşağıda derinliğe karşı gösterilmiştir. 

 

 

kPaxxv 998.195.25.1630 =+=σ  

c. (5.22) bağıntısı kullanılarak: 

kPasu 7.16
18
99400

=
−

=  
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bulunur. 

d. Şekil 5.16 kullanılır: 

kPaxxv 5.945.4)8.98.119(5.1630 =−+=σ  

qc=9.5 kPa 

verileri ile φ=41 derece bulunur. 

 

P.5.2. 

Tablo P.5.2.de bir Standart Penetrasyon Deneyinin sonuçları 
verilmektedir. Deney sonuçları, (5.1) ve (5.2) bağıntıları uyarınca 
düzeltilmişler ve bu düzeltme hesapları da tabloda gösterilmiştir. (5.3) 
bağıntısı ile öngörülen diğer düzeltmelerin yapılmasına gerek olmadığı, 
diğer bir deyişle yukarıdaki şekilde düzeltilmiş olan SPT(N) değerlerinin  
(N1,60) değerleri olduğu kabul edilmektedir.  Kumlarda birim hacim 

ağırlığı su tablası üzerinde 18.1 kN/m3 ve altında  19.7 kN/m3 alınabilir. 

a. Yapılmış olan düzeltmeleri izleyiniz ve tekrarlayınız. 

b. 2x2 boyutlarında, 2.0 m derinliğe oturacak  olan bir temel için 
kullanacağınız (N1,60) değerini saptayınız. 

c. Tablodaki Kaba kum ve siltli ince kum için içsel sürtünme açısını Şekil 
5.7.de verilen Tanaka-Ushida denklemi uyarınca bulunuz.  

YANIT                                                        

                                         Tablo P.5.2. 

 

 

Derinlik SPT(N) Zemin 
Cinsi 

vσ  (kPa) CN 

(5.1) ve (5.2) 

N1 

0      
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Temel tabanından 0.5 B yukarıda ve 2B aşağıda olan kotlar arasındaki 
N1 değerlerinin ortalaması alınırsa: 

(N1,60) =(14+15+14+9+7+9)/6=11 

(5.7) bağıntısı ile taban suyu seviyesi için düzeltme yapılır: 

25.1
22
65.05.0 =
+

+=wC    bulunur. Düzeltme gerekmemektedir. 

b.  

 

1 6 Kaba 
Kum 

18.1 2.36 14 

2 9 “ 36.2 1.67 15 

3 10 “ 54.3 1.36 14 

4 8 “ 72.4 1.18 9 

5 7 “ 90.5 1.05 7 

6 9 “ 108.6 0.96 9 

7 22 Siltli İnce 
Kum 

118.3 0.88 19 

8 28 “ 128.0 0.89 25 

9 31 “ 137.7 0.856 27 
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P.5.3. 

Şekil P.5.3.de bir Menard preziyometresi ile yapılan deneyde basınç-
şişme eğrisi gösterilmektedir. Bu eğriyi kullanarak zeminin Preziyometre 

Modülünü (Ep) hesaplayınız. Kullanılan araç NX tipidir. 

 

Derinlik SPT(N1,60) Zemin 
Cinsi 

φ 

0 - - -  

1 14 Kaba Kum 35 

2 15 “ 35 

3 14 “ 35 

4 9 “ 32 

5 7 “ 30 

6 9 “ 32 

7 19 Siltli İnce 
Kum 

37 

8 25 “ 39 

9 27 “ 40 
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                                                         Şekil  P.5.3. 

 

YANIT 

Tablo 5.7.den NX tipi araç için hacim bulunur : Vc =790 cm3 Şekil 

P.5.3.de verilen preziyometre deneyi eğrisi incelenerek doğrusal değişim 
gösteren kısmının eğiminin saptanabilmesi için gerekli okumalar 
saptanır.    

Ortalama hacim: 

35.202
2
295110 cmVm =

+
=  olarak hesaplanır. 

Basınç ve hacim değişiklikleri: Δp =150-500 kPa ve ΔV= 110-295 cm3 

aralıklarındadır. Tablo P.5.3.de, Şekil P.5.3.de verilen preziyometre 
deneyi sonuçları  özetlenmiştir:  
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                                               Tablo P.5.3. 

 

 

(5.28) bağıntısı uyarınca: 

kPa
cm
kPacmcmEp 4995
)110295(
)150500()5.202790)(33.01(2 3

33 =
−

−
++=  

Burada ν, 0.33 olarak kabul edilmiş olan Poisson oranıdır.   

 

P.5.4. 

2mx2m boyutlarındaki bir kare temel 1.0 m derinliğe yerleştirilecektir. 
Zemin çok sert, yer yer altere olmuş kildir. Birim hacim ağırlığı 18 

kN/m3 dür. Su tablası zemin yüzeyindedir. Zeminin içsel sürtünme açısı 

42 derecedir. 

Bu zeminde EX tipi araçla yapılan preziyometre deneyi sonucu Şekil                                  
Şekil 5.22. de gösterilmiştir. 

Temel zemininin Brüt Taşıma Gücünü bulunuz. 

 

YANIT 

Tablo 5.7.den EX tipi araç için hacim bulunur : Vc =535 cm3. Şekil 5.22. 

de limit basınç elde edilemediği görülmektedir.  

Bu nedenle logaritma ekstrapolasyon yöntemi kullanılmıştır. V0 =210 

cm3 olduğundan (5.30) bağıntısı ile limit hacim 955 cm3, olarak 

hesaplanır ve şekilden limit basınç 580 kPa olarak saptanabilir. 

Geostatik Katsayı: 33.0)42sin1()sin1(0 =−=−= φK  dır.  
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[ ] kPauzv 19.8)(0 =−= γσ  

(5.32) bağıntısı ile: 

kPaxh 5.128.933.019.80 =+=σ  

(5.29) bağıntısı ile: 

kPapLN 5.5675.12580 =−=  

(5.31) bağıntısı kullanılır. Şekil 5.23. de  D/B=0.5 için k=1.dir. 

kPaxqu 7.57519.85.5671 =+=  

olarak bulunur. 

 

P5.5. 

Bir binanın kolon, taşıyıcı duvar yükleri ve temel zeminine ait Standart 
Penetrasyon deneyi sonuçları Tablo P.5.5.de, diğer veriler Şekil P.5.5.de 
gösterilmiştir. Uygun Standart Penetrasyon deney sonuçlarını 
kullanarak temelleri 30 mm oturma sınırı uyarınca tasarlayınız. 
Tablodaki SPT(N) değerlerinin (N1,60) değerleri olduğu kabul 

edilmektedir.  Suyun yoğunluğu 10 kN/ m3 alınacaktır. 
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                                                      Şekil  P.5.5 
 
                                                            
 
                                                    Tablo P.5.5. 
 

 
Kabuller: 
1.SPT değerlerinin seçimi: Temel tabanından  0.5 B yukarı, 2 B aşağı. 

2. Kazılan toprağın ağırlığı= toprak içinde kalan (temel+kolon ağırlığı). 
Net basınç= kolon yükü/taban alanı. 

(Kesin bir hesabın bu varsayımı ne kadar etkilediğini görmek için şu 
hesap yapılabilir: 

Kolon ağırlığı=0.3x0.3x0.75x24=1.62 kN 

Pabuç ağırlığı=3x3x24x0.25=54 kN 

Derinlik(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 8 14 11 16 18 11 9 13 18 20 50/11 50/7 
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Zemin Ağırlığı=(3x3-0.3x0.3=x0.75x18=120 kN 

-Kazılan Zemin ağırlığı=3x3x1x18=-162kN 

Kolon Yükü=900 kN 

Toplam Yük=913.62 kN 

3.Temeller en geniş (kolon) temelinin net basıncına göre 
tasarlanacaktır. 

 

                                                 

 

                                                Çözüm Tablosu 

 

Derinlik,m SPT(N) 
0vσ  kN/m2 (5.2) bağıntısı,CN  

 

N1,60 

1 8 18 2. 16 

2 14 36 1.63 23 

3 11 50.5 1.38 15 

4 16 61.5 1.25 20 

5 18 72.5 1.15 21 

6 11 83.5 1.07 12 

7 9 94.5 1.01 9 

8 13 105.5 0.95 12 

9 18 116.5 0.91 16 

10 20 127.5 0.87 17 

11 50/11 - - - 
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12 50/7 - - - 

 

Tasarım: 

i. Kare Kolon Temelleri: 

Temel genişliği 2.0 m kabul edilirse: 

Kullanılacak Ortalama SPT değerleri temel tabanından 0.5xB=1m 
yukarı ve 2xB= 4 m aşağı kotlar arasındaki değerler olacaktır: 

Bunlar: 

(16+33+15+20+21+12+9)/7=17 verir. 

Su tablası durumu için düzeltme (5.7) bağıntısı ile: 

81.0
31
5.25.05.0 =
+

+=wC  

(5.11) bağıntısı ile birleştirilerek 25 mm oturma için: 

kPaxxqa 15181.01711 ==  bulunur. 

30 mm oturmaya izin verildiğinden: 

kPaqa 181151
25
30

== olur. 

Net basınç: 

pn=900/(3x3)=100 kPa dır.      181 kPa >>100 kPa 

Bu durumda temel genişliğinin çok fazla olduğu görüldüğünden bu 
azaltılmalıdır. 

B=2 m alınarak aynı işlemler tekrarlanırsa  ortalama SPT: 

(16+33+15+20+21)/5=19                  92.0
21
5.25.05.0 =
+

+=wC  

olur ve  
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kPaxxqa 19292.01911 ==  

kPaqa 231192
25
30

==  

pn=900/(2x2)=225 kPa dır.  

Bu temel genişliğinin uygun olduğu görülmektedir. 

ii.Duvar Temeli: 

pn=225 kPa alınırsa bu temelin genişliği B =280/225=1.25 m olur. 

Bu B değeri aşağıdaki gibi kontrol edilir: 

Bu genişlik için kullanılacak ortalama SPT değeri: 

(16+33+15)/3=18 olarak hesaplanır. 

Bu genişliğe karşı gelen derinlik için su tablası düzeltmesi gerekli 
değildir. 

Bu nedenle: 

kPaxxqa 23825/301811 == >225 kPa  

Temel yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

P.5.6. 
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                                                    Şekil   P.5.6. 

 

Kümülatif Ortama SPT N1,60 değerinin 25 olduğu kabulü ile : 

Şekil P.5.6.da gösterilen radyeyi, toplam oturma 10 cm değerini 
geçmeyecek şekilde tasarlayınız. 

 

YANIT 

1.10.1. paragrafında söz edildiği gibi radye temellerde oturma 
miktarlarının daha yüksek değerler olmasına izin verilebilir. Bu örnekte 
normal olarak 25 mm olan oturma 10 cm yani 100 mm olarak 
sınırlandırılmıştır. 

(5.8) bağıntısı dikkate alınarak: 

kPaxxqa 1100
25
1002511 ==  bulunur. 

Taban suyu seviyesi düzeltmesi ile: 

56.0
355
55.05.0 =
+

+=wC   

kPaxqa 61656.01100 == bulunur. 

Brüt taşıma gücü: 
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kPaxDqq au 706185616 =+=+= γ  

Bu durumda sürşarj etkisinin de yardımı ile güvenli olarak taşınabilecek 
toplam yük: 

P=706x35x35=864850 kN. olur. 

Net Taban basıncı = 
3535

903535864850616518664
x

xxkPaxpn
=

====  

olarak bulunur. 

Temelin yeterli olduğu görülmektedir. 

Bir fikir elde etmek amacı ile bu radyenin kayma göçmeye karşı 
güvenliği hesaplanırsa, içsel sürtünme açısının 25 derece olduğu 
varsayımı ile Tablo 1.1.den 12.72 ve 8.64 bulunur.  

Brüt Taşıma gücü (1.8) bağıntısı ile: 

kNxxxxxqu 386664.835182/172.12518 =+=  bulunur. 

 

P.5.7. 

Şekil P.5.7. de görülen boyutları B=3.5 m, L=3.5 m olan bir kare temel 
gevşek-orta sıkı bir kum zeminde 3.0 m derinliğe oturtulmuştur.Kumun 

kuru birim hacim ağırlığı 16 kN/ m3 ve doygun birim hacim ağırlığı 18 

kN/ m3 dir. Temel seviyesinde (temel ağırlığı+kolon ağırlığı+zemin 

ağırlığı) etkiyen brüt yük 2000 kN.dır. Zemin yüzeyinden itibaren 
yapılmış olan Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) sonuçları Tablo P.5.7.de 
verilmiştir. 

 

                                                Tablo P.5.7. 

Derinlik (m) qc (kN/m2) 
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0.00-2.00 8000 

2.00-4.75 10000 

4.75-6.50 8000 

6.50-12.00 12000 

12.00-15.00 10000 

 

Bu temelin yapımından altı yıl sonraki oturmasını 5.2.3.6. paragrafında 
anlatılan (Schmertmann Yöntemi) yardımı ile bulunuz. 

 
YANIT 

Şekil P.5.7. de sağda Kısım 3., Şekil 3.9.da L/B=1 durumu için verilmiş 

olan  Schmertmann  Iz-z/B değişiminin bu probleme uyarlanmış hali, 

solda ise TabloP.5.7.de verilmiş olan koni penetrasyon deneyi 

sonuçları gösterilmiştir. Oturma hesabında Es, (5.16) bağıntısı aracılığı 

ile bulunacaktır.   

 



 57 

 

                                                         Şekil  P.5.7. 

 Temel tabanı seviyesinde düşey efektif geostatik gerilme: 

kPaxv 481630 ==σ   

Net Basınç= kPax
x

pn 26.115163
5.35.3

20000
=−=  

(5.14), (5.15) bağıntıları kullanılır: 

792.0)
26.115

48(5.011 =−=C  

356.1
1.0
6log2.012 =+=C  

elde edilir. 

Çözüm için zemin her biri 1.75 m kalınlıkta dört tabakaya ayrılmıştır. Bu 
tabakaların orta noktalarına gelen gerilme artışı etki faktörü Iz; nIz-z/B 
değişiminin bu probleme uyarlanan değişim diyagramından elde edilir. 
Bu faktör ile tabaka kalınlığı çarpılarak Elastik Modüle bölünür ve 
oturma hesaplanır. Hesaplar Tablo P.5.8.de özetlenmiştir.  
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                                                  Tablo P.5.8. 

Tabaka 
No. 

Derinlik 
(m) 

Δz 

(m) 

qc 

(kPa) 

Es 

(kPa) 

Iz (Iz/Es) Δz 

m3/kN 

(10-5) 

1 3.00-
4.75 

 10000 20000 0.3 2.65 

2 4.75-
6.50 

 8000 16000 0.416 4.55 

3 6.50-
8.25 

 12000 24000 0.249 1.82 

4 8.25-
10.00- 

 12000 24000 0.083 0.605 

 

Tablodan: 

∑(Iz/Es) Δz=9.625x10-5 m3/kN. 

İstenilen oturma (5.13) bağıntısı kullanılarak: 

Si=0.792x1.356x115.26x9.625x10-5=0.01191 m = 11.9 mm  bulunur. 

 

P.5.9. 

Şekil 5.12.de gösterilen zemin profilindeki B tabakasını değişik 
yöntemlerle sınıflandırınız ve diğer özelliklerini bulunuz.. 

 

YANIT 
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Bu tabaka için bir ortalama değer olarak  qc=3 MPa , fs=4 Mpa; ve 

FR=1.3 alınabilir. 

 a. Sınıflandırma:  Şekil 5.13 ve Tablo 5.6 ile: Siltli Kum-Kumlu Silt 
aralığı 

b.  Sınıflandırma: Şekil 5.14.b., Bağıntı (5.14) ve (5.15) ile:  

CN=1.77 ve qc1=1.77x3.0=5.3: Silt Karışımları 

c.İçsel Sürtünme açısı: Şekil 5.15:  1.0
162

3000

0

==
x

q

v

c

σ
 ile: φ=40 0 

d. İçsel Sürtünme açısı: Şekil 5.15 ile σvo=32 kPa ve qc=3.0 Mpa 

için φ=40 0 

e. Elastiklik Modülü: 

Kare ve dairesel temeller için (5.16) bağıntısı ile: Es=2x3=6 MPa  

Şerit temel için; L/B > 10 (5.20) bağıntısı ile Es=3.5x3=10.5MPa      

 

Q.5.10. 

φ=400 olan B tabakasının 32 kpa düşey gerilme altındaki SPT değeri 

Şekil 5.6 ya göre N1,60 = 11  olmalıdır. 

İki deney arasındaki ilişkiyi kullanarak bu konuyu irdeleyiniz. 

YANIT 

 İki deney arasındaki ilişki (5.26) bağıntısı ile verilmiştir. 

Önce (5.24) ve (5.25) bağıntıları ile Q ve F hesaplanır: 

2.52)
162
101(

101
1623000 5.0 =

−
=

x
xQ  

045.0100
323000

33.1
=

−
= xF  
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Bu değerler ile (5.25) bağıntısı kullanılarak Ic bulunur: 

[ ] 086..3)22.1045.0(log)2.52log47.3( 5.022 =++−=cI  

Buradan(5.26) bağıntısı ile: 

116.10)
6.4
086.31(

3000
1015.8

60,1 ≈=−=
xN  elde edilir. 

 

Q.5.11. 

Standart bir kanatlı kesme aracı ile yapılmış olan bir deney sonucu Şekil 
5.23.de görülmektedir. Zeminin Plastiklik Endisi PI=60 dır. Kanatlı 
Kesicinin çapı 5.08 cm dir. 

 

 

 

a. Kayma Direncini bulunuz ve düzeltiniz. 

b. Zeminin duyarlılığını saptayınız. 

c. Ön yüklenme gerilmesini bulunuz. 

 

YANIT 

a. (5.32) bağıntısı ile: 

kPa
xx
xxsu 2.52

)05.0(7
10246

3

3

==
−

π
 

(5.35) bağıntısı ile µ=0.73 ve (5.34) ile: 

sud=52.2x0.73=38 kPa 

b  (5.36) bağıntısı ile St=24/16=1.5 
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c. (5.37) bağıntısı ile kPaxp 9.1343854.3 ==ʹσ  elde edilir. 

 

⎜ 

 

 

 

   Kısım 6. Yüzeysel Temellerin Tasarımı  

    Problemler ve Çözümleri 

 

P.6.1. 
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          Şekil  P.6.1. 
Şekil P.6.1. de gösterilen Konsol Temelin tasarımı istenilmektedir: 

Komşu yapı kenarına gelen temelin genişliği B=2 m.dir. Bu temele 1500 
kN büyüklüğünde bir kolon yükü dış merkezli olarak iletilmektedir. BXB 
boyutlarındaki iç kolona ise 2500 kN yük gelmektedir. 

 

YANIT  
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Hesaplar şekilde gösterilmiştir. Bu hesaplamada aşağıdaki adımlar 
izlenmiştir: 

Bu tip bir temelin tasarımı için 6.3.4. kısmında a. maddesi ila e. 
maddeleri içinde tanımlanan hesaplama adımları uygulanmıştır. 

Reaksiyonların hesaplanması için (6.67) ve (6.68) bağıntıları, temel 
boyutlarının saptanması için (6.69) ve (6.70) bağıntıları kullanılmıştır.  

En son adım olarak bağ kirişinin yapısal tasarımında kullanılacak olan 
kesme kuvveti ve moment diyagramları çizilmiştir.  

 

P.6.2. 

Şekil P.6.2.; bir ikizkenar yamuk temel tasarımını sergilemektedir: 

Temel yükleri ve momentler gösterildiği gibidir. B1 ve B2 boyutlarının 
300 kPa üniform basınca göre bulunması gerekmektedir. Betonun özgül 

ağırlığı 24 kN/m3 dür. 
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                                            Şekil  P.6.2. 
YANIT 
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Hesaplar şekilde yer almıştır. Gerekli temel alanı (6.60) ve yük 
bileşkesinin uygulama noktası (6.61) bağıntıları ile saptanır. (6.60) 
bağıntısından elde edilen (6.63) ve  (6.64)  bağıntıları ile temelin 
boyutları bulunur.                                             
Yukarıdaki dış merkezlilik hesabı, diğer temellere uygulanan statik 
kurallarının öngördüğü adımlar izlenerek bulunur.  
 
P.6.3. 
 

   
                                                             
                                                 Şekil P.6.3. 
Şekil P.6.3. de gösterilen radye temel kum zemine oturmaktadır.Bu 
zeminin güvenli taşıma gücü 150 kPa. Olarak verilmiştir. Radye kalınlığı 
2.0 m dir. Radye köşelerindeki zemin gerilmelerini, temelin ağırlık 
merkezinden geçen ve kenarlara paralel olan hatların asal simetri 
eksenleri olduğu varsayımı ile hesaplayarak temelin güvenli olup 
olmadığını saptayınız. 
 
YANIT 
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                                                    Şekil  P.6.4 
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Köşelerdeki zemin gerilmeleri Şekil 6.4 de gösterilmiştir. En yüksek 
gerilmesi F köşesindedir. Bu gerilme güvenli taşıma gücünün altındadır. 

 

P.6.4. 

Üç kolonu taşıyan bir dikdörtgen sürekli temel kumlu kil zemin üzerine 
oturacaktır. Zeminin güvenli taşıma gücü net 84 kPa dır. Betonarme 
temelin kalınlığı 0.85 m dir. Temel üzerinde 1.50 m kalınlığında toprak 

dolgu vardır. Zeminin birim hacim ağırlığı 20 kN/m3 ve betonunki ise 24 

kN/m3 dür. Rijit yöntemle temelin durumunu irdeleyiniz ve kesme kuvveti 

ile moment diyagramlarını çiziniz.   

 

YANIT 
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P.6.5. 

Aşağıda Şekil P.6.5.de gösterilen beton  köprü ayağının köşelerindeki 
zemin gerilmelerini tüm yatay ve düşey yüklerle beraber suyun kaldırma 
gücünü de dikkate alarak hesaplayınız. Köprü ayağı taşıma gücü 1200 

kPa olan bir kaya zeminin üzerindedir. Betonun yoğunluğu ise 24 kN/m3 

dür. Suyun özgül ağırlığı 10 kN/m3 alınır. 

Hesap sonucunda bu yapının güvenli olup olmadığına karar veriniz. 
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                                              Şekil  P.6.5. 

 

YANIT  

           

        Düşey Yükler: 

        V= 30000 kN 

        V1=3x7x5x24=2520 kN 

        V2=3x7x5x(24-10)=1470 kN 

        V3=6x10x2x(24-10)=1680 kN 

        Toplam Düşey Yük= 35670 kN 

         Momentler: 

         M1=1000x12=12000 kN.m 

M2=2000X12=24000 kN.m 

Asal Eksenler Çevresinde Eylemsizlik 
Momentleri: 
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I1-1=10x63/12=180 

I2-2=103X6=500  

11

2

22

1

I
M

I
M

BxL
V

pi ±±= ∑  

kullanılarak en büyük gerilme c noktası altında bulunur: 

kPakPaxxpc 120010343
180
120005

500
240005.594 <=++=  taşıma gücü 

güvenlidir. 

En düşük gerilme ise : 

kPakPaxxpA 05.1543
180
120005

500
240005.594 >=−−=        negatif gerilme 

yoktur. 

Temel yeterlidir. 

 

P.6.6. 

Şekil P.6.6.da görülen rijit çerçeve tipindeki karayolu köprü ayağı ölü ve 
hareketli yükler taşıyan altı serbest mafsallı kirişi desteklemektedir. Bu 
kirişlerin reaksiyon kuvvetleri şekilde gösterildiği gibidir. Zeminin birim 

hacim ağırlığı 18 kN/m3 ve betonun yoğunluğu 24 kN/m3 dur. Zeminin 

güvenli taşıma gücü 260kPa. 

Aşağıdaki AASHTO yük bileşimlerini göz önüne alarak en yüksek zemin 
gerilmelerini hesaplayınız ve köprü ayağının güvenliğini irdeleyiniz. 
(Buz yükü gibi geçerli olmayan yükler için 0 alınacaktır) 
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                                                 Şekil  P.6.6. 

 

Yük                                             % Güvenli Taşıma Gücü  

Grup 1.  D+L…………………………….%100 

Grup 2. D+W……………………………%125 

Grup 3. D+L+LF+F+WL+0.3W………...%125 

 

YANIT 

Hareketsiz (Ölü) Yüklerin hesabı: 

Başlık Kirişi Üzerindeki Kiriş Reaksiyonları=6x1500=9000 kN 

Başlık Kirişi Ağırlığı=1.5x1.5x16.0x24=1530 kN 

Kolonlar= 4x7x1.0x1.0x24=670 kN 

Temel= 1x4x16x24=1530 kN 

Temelin üstündeki toprağın ağırlığı=(16x4-4x1)x1x18=1080 kN 
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Toplam ölü yük=13140 kN. 

Momentler aşağıdaki Tablo  P.6.6. da gösterilmiştir: 

                                  

                                            Tablo  P.6.6. 

 

 

 

 

 

Grup 1.  D+L=14640 kN Moment Yok. 

Zemin Gerilmesi , kPakPa
x

260230
164

14640
<=σ  Uygundur. 

 

Grup 2.  D=13140 kN  Rüzgar Yükünden Moment, M=1200 kN.m,  Dış 
merkez mesafesi, e=1200/13140=0.09 m 

(6.16) bağıntısı ile %25 arttırılmış olan en yüksek taşıma gücüne göre 
güvenlik: 

kPax
x

176)
4
09.061(

164
13140

min =−=σ  Çekme Gerilmesi yok. 

Tamamdır. 

Yük Tipi Düşey 
(kN) 

Yatay(kN) Moment Kolu 
(m) 

Moment 
kN.m 

D 13140    

L 1500    

LF  30 12 360 

F  300 9.5 2850 

W  150 8 1200 

WL  20 13 260 
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 kPaxkPax
x

32526025.1233)
4
09.061(

164
13140

max =<=+=σ   

uygundur. 

Maksimum gerilme  şu şekilde de irdelenebilir: 

kPakPax
x

260186)
4
09.061(

164
13140

25.1
1

max <=+=σ             uygundur. 

Grup 3. 

D+L=14640 kN 

M=360+2850+0.3x1200+260=3830kN.m;  e=3830/14640=0.26 m 

kPax
x

112)
4
26.061(

164
14640

25.1
1

max =−=σ   Çekme gerilmesi yok 

Uygundur. 

kPakPax
x

260255)
4
26.061(

164
14640

25.1
1

max <=+=σ  uygundur. 

 

 

P.6.7. 

Şekil P.6.7.de gösterilen temelin zemin gerilmeleri açısından güvenliğini 
P.6.6.da verilmiş olan yük gruplarını kullanarak irdeleyiniz. Betonun 

yoğunluğu 24 kN/m3 dür. Zeminin güvenli taşıma gücü 300 kPa dır. 
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.  

                                                            Şekil  P.6.7 
 
 
YANIT 
 
Yapının ağırlığı=(4x5x8x+2x6x7)x24=5856 kN 
 
Grup 1. 
D+L=8856 kN  
σ=8856/(6x7)=211 kPa<300 kPa tamamdır. 
 
Grup 2. 
D=5856 kN 
 W=300 kN ; M=300x12=3600 kN.m  Kısa Kenara paralel  dış merkez 
uzaklığı=e1=3600/5856=0.61 m  
 

kPaxkPax
x

37530025.1224)
6
61.061(

76
5856

max =<=+=σ        tamamdır. 

 
 

054)
6
61.061(

76
5856

min <=−= kPax
x

σ      Çekme Gerilmesi yok. Uygundur. 

 
Grup 3. 

D+L=8856 kN;   
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M1=0.3x300x12=1080 kN.m   e1=0.12 m 

M2=500x12=6000 kN.m    

Uzun Kenara paralel  dış merkez uzaklığı=e2=0.68 m 

(6.24) bağıntısı kullanılarak: 

359)
7
68.06

6
12.061(

76
8856

=±±=
xx

x
q <1.25x300)375 tamamdır ve küçük 

gerilme =62 kPa>0 çekme gerilmesi yok. Tamamdır. 

 

P.6.8. 

Şekil P.6.8.a.da gösterilen temelin taşıma gücü güvenliğini irdeleyiniz. 
Düşey yük, temel ve toprak ağırlığını içermektedir. Zeminin net izin 

verilebilir taşıma gücü qn=280 kPa dır. 

 

                                               Şekil  P.6.8.a 

 

YANIT 

Temel tabanındaki moment M= 266.5x3=800 kN.m 
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Dış merkez uzaklığı=e=800/1000=0.8 m 

Gerilmeler (6.16) bağıntısı ile hesaplanır: 

kPavekPax 25;275)
4
8.061(

8
1000

minmax, −=±=σ  

(6.22) bağıntısı ile üçgen basınç diyagramının tabandaki miktarı 
hesaplanır. 

mx 6.3)8.0
2
4(3 =−=  

(6.18) bağıntısında L=x kullanılarak: 

kPakPa
x
xq 280278
6.32

10002
<==   Tamamdır. 

Gerilme diyagramı Şekil 6.8.b.de görülmektedir. 

 

 

 
Şekil  6.8.b. 
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P.6.9. 

Şekil P.6.9.da gösterilen temel, sıkı kum çakıl bir zeminin içindedir. Bu 
temelin yanal yüke karşı güvenliğini irdeleyiniz. Tabanda sürtünme 
katsayısı=0.55 alınabilir. 

 

 

 
 
 
                                                        Şekil  P.6.9. 
 
 
 
YANIT 
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a. Pasif Direnç olmaksızın: 

M=3x1500=4500 kN.m; e=4500/5000=0.90 m>L/6=5/6 

 Bu durumda tabanda Zemin Gerilmeleri: 

(6.21) ve (6.22) ile: 

kPa
x

q 417
)9.025(5

5000
3
4

=
−

=   

Dönmeye Karşı Güvenlik: 

78.2
31500
5.25000
==

x
xFs  

Kaymaya Karşı Güvenlik: 

83.1
1500

55.05000
==

xFs  

b.Pasif Direnç Harekete Gelmiş Durumda: 

Moment M=1500x3-870x0.63=3952 kN.m; e=3952/5000=0.79<5/6 

Tabanda zemin gerilmeleri (6.16) bağıntısı ile: 

=±= )
5
79.601(

55
5000

minmax, x
q 390 kPa ve 10 kPa. 

Dönmeye Karşı Güvenlik: 

90.2
31500

63.08605.25000
=

+
=

x
xxFs  

Kaymaya Karşı Güvenlik: 

40.2
1500

87055.05000
=

+
=

xFs  

Güvenlik Faktörlerindeki artış: 

a. Dönmeye Karşı: 
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4%
90.2
78.290.2

=
−

 

b. Kaymaya Karşı: 

25%
40.2
83.140.2

=
−

 

En yüksek zemin gerilmesindeki azalma: 

6%
417
390417

=
−

 

Bu sonuçlara rağmen aşağıda sayılan nedenlerle zeminin pasif 
basıncından temellerin yararlandığı inancı ile tasarım yapılması doğru 
değildir: Tam pasif direnç harekete gelmeyebilir, temel önünde bir kazı 
yapılabilir, dolgu gevşek imal edilebilir ya da uygun dolgu malzemesi 
kullanılmayabilir. 

 

P.6.10. 

Brüt Taşıma gücü 80 kPa olan bir killi zemin yüzeyindeki 2 m x 2 m 
boyutlarındaki kare bir temele 200 kN yük tek dış merkezli olarak 0.25 m 
mesafede uygulanması düşünülmektedir. 

Temelin 2.0 güvenlik katsayısına göre göçme yeterliliğini irdeleyiniz.  

 

YANIT 

(1.51) bağıntısı gereğince: 

p=200/(2-0.50)2= 89 kPa>80/2=40 kPa 

Bu durumda temel boyutları arttırılmalıdır. 

200/(B’xL’)=40 kPa 

B’XL’=200/40=5 m2  

B’=L’=2.25 m bulunur. 
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B=L=2.25+0.50=2.75 m olmalıdır. 

kPakPa
x

xxP
B
e 409.40

75.275.2
200)

75.2
25.061()61(max ≈=+=+=σ  

tamamdır. 

M=200x0.25=50 kN.m 

                              

                             Kısım 7. Zeminlerde Ş işme ve Çökme  

    Problemler ve Çözümleri 
 
 
P.7.1.  

a. Ankara’da Kınık kilinin aktif derinliğini, Şekil 7.4.de gösterilen çifte 
odömetre deneyi sonuçlarını kullanarak bulunuz.  

b. Bu derinliği kullanarak bu kilin şişme potansiyelini ve serbest şişme 
miktarını Van der Merwe yöntemi ile hesaplayınız. 

c. Aynı hesabı Şekil 7.4.de gösterilen çifte odömetre deneyi sonuçlarını 
kullanarak yapınız. 

d. Yüzeydeki şişme basıncı ne kadar olabilir? 

Zeminin Kil İçeriği= %23, Plastiklik Endisi=PI=%42, Birim Hacim 

Ağırlığı=17 kN/m3 alınabilir. 

 

Y. 

a. Şekil 7.4.e bakılarak yarı doygun ve doygun örneklerin χ(ua-uw) emme 

basıncı bileşeninin ( au−σ ) ekseninde 100 kPa değerinde sıfırlandığı 

görülür. Bu değer 100/17= 6.0 m örtü yüküne eşit olan aktif derinliği 
verir. 

b. Şekil 7.5.de gösterilen abağa  Plastiklik Endisi ve Kil İçeriği 
değerleri ile girilerek kilin “yüksek” şişme potansiyeli olduğu görülür. 
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Bu durumda                            Tablo 7.2.  uyarınca “Potansiyel Şişme” 
Katsayısı (PE)=0.0125 mm/m bulunur. Bu değer 6 metre için 
6x0.0125=0.075 m olarak hesaplanır. (7.7) bağıntısı kullanılarak 
yüzeydeki şişme miktarı: 

∫=
9.5

0

9.5/075.0 dzes z   = 12.75 cm bulunur. 

F; z derinliğindeki şişmenin yüzeydeki şişmeye nazaran azalmasını 

simgelediğinden kzeF /=  bağıntısı kullanılarak zeminin yüzeyde 12.75 
cm ve 6 m derinlikte ise 4.7 cm şişeceği anlaşılmaktadır. Bu aradaki 
şişme profile de aynı bağıntıya uyacaktır. Ortalama şişme miktarı= 8.7 
cm dir. 

c. Zeminin orta noktasındaki örtü yükü kPax
v 5048

2
616

0 ≈==σ  

Şekil 7.4.den bu değer için HH /Δ =%3.20 (Yarı doygun eğri) ve 
HH /Δ =%1.95 (doygun eğri) bulunur. Bu değerlerin ortalaması 

alınarak elde edilen 0.0125 şişme miktarı değeri ile= 0.0125x600=7.5 
cm ortalama şişme miktarı elde edilir. 

Yüzeyde örtü yükü yaklaşık 10 kPa alınarak Şekil 7.4.e bakıldığında 
doygun eğri için HH /Δ =% 0.6 ve 6 metre derinlikte örtü yükü yaklaşık 
100 kPa olduğunda aynı şekilden yarı doygun eğri için HH /Δ =% -1 
bulunur. Bu durumda yüzeyde şişme 0.016x600=9.6 cm olur. 6.0 m 
derinlikte aynı işlemler 0.048x600=2.8 cm verir. Ortalama şişme 
miktarı bu yaklaşımla 6.2 cm olur. 

d. logaritma bazında çizilmiş bir şekil olduğundan 0 noktası 
görülmeyen Şekil 7.4.e bakıldığında örtü yükünün 10 kPa olduğu 60 cm 

derinlikte şişme basıncı χ(ua-uw)=35 kPa dır.  

(10 kPa yaklaşık olarak bir yol kaplamasının uyguladığı yüktür. Böyle 
bir kaplama için bu  zeminin tehlikeli olduğu görülmektedir)  
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P.7.2. 

 

                                                           Şekil  P.7.2. 

 

Şekil P.7.2.de görülen omurgalı radye P.7.1.de sözü edilen Kınık Kili 

üzerine yapılacaktır. Kilin Birim Hacim Ağırlığı=17 kN/m3 alınabilir. 

Yükler şekilde gösterilmiştir ve radye-temel ağırlıklarını içermektedir.  
Radyenin rijitliğini hesaba almaksızın yapı için kritik olabilecek farklı 
şişme miktarını bulunuz ve kabul edilebilir sınırlar içinde olup 
olmadığını söyleyiniz. 

 

Y. 

Aktif tabaka her biri 2.0 metrelik tabakalara ayrılır. Her tabaka için 
geostatik gerilme ve takiben döşeme ve kirişler altındaki gerilme artışı 
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(2.11) bağıntısı ile bulunur. Şekil 7.4. kullanılarak bu gerilmelerin 
toplamının altındaki birim şişme değerleri ve bu değerlere dayanarak 
şişme miktarları saptanır. Hesaplar Tablo 7.2.de görülmektedir. D 
döşeme altındaki, K kirişlerin altındaki değerlerdir. 

 

                                                       Tablo 7.2. 

 

z(m) σv0 

kPa 

 

Δσ, kPa σv0+Δσ 

kPa 

ΔH/H 

D K D K D K 

0 0. 5 100 5. 105 2.0 0. 

2 34. 3 42.8 37. 79.8 2.5-1.0=1.5 0.4 

4 68. 1.5 23.8 69. 92.8 4-3=1 0.1 

6 102. 1.03 15. 103. 117. 0 0.05 

 

Bu değerlerin, tabakaların ortalarına rastlayacak şekilde ortalamaları 
alınır ve şişme hesapları aşağıdaki gibi yapılır: 

Döşeme altında şişme: 

sD=(1.75+1.25+0.5)x200/100=7.0 cm  

Kiriş altında şişme: 

sK=(0.2+ 0.25+ 0.075)x200/100=1.05 cm 

Farklı şişme: 

sD - sK =6 cm. 

Açısal çarpılma=β=6/500=0.012 
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Tablo 3.14.de verilen kriterlere göre bu açısal çarpılma yapı için 
tehlikelidir ve kabul edilemez. 

 

P.7.3. 

Şekil 7.9. Ankara ODTÜ Kampüs kili ( ODTÜ Endüstri Mühendisliği 

binası temeli) üzerinde, Şekil 7.10. Ankara çayı vadisinden alınmış killi 
bir silt üzerinde yapılmış olan odömetre tek nokta deneyi sonuçlarını 
göstermektedir.  

a. Bu zeminlerin yapı çökmesi davranışlarını Jennings ve Knight kriteri 
uyarınca belirleyiniz. 

b. Bu deney sonuçlarından yararlanarak zeminin yüzeyindeki B=2.0 m 
genişliğinde ve 240 kN/m yük taşıyan bir şerit temelin iç yapı çökmesi 
olayı nedeni ile her iki zemin üzerinde ne kadar oturacağını 
hesaplayınız. 2.0 m kalınlığında olan çökebilen zeminin Birim Hacim 

Ağırlığı=17 kN/m3 alınabilir. 

 

Y. 

a. 

ΟDTÜ Kampüs Kili: 

Şekil 7.9 ile: 012.0
699.01
679.0699.0

=
+

−
= %1.2    Tablo 7.3.e göre “Orta 

Derecede Sorunlu” zemin. 

Ankara Çayı Vadisi Zemini:  

Şekil 7.10 ile: ΔH/H (%)=Δe /1+e0=1.1-8.8=7.7     Tablo 7.3.e göre 

“sorunlu zemin”. 

b. 

Ankara Çayı Vadisi Zemini:  
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Zemin tabakasının orta noktasındaki gerilme artışı (2.12) bağıntısı ile: 

Δσ=240x1/(3)=80 kPa 

Bu derinlikteki düşey geostatik gerilme: 

σv0 =1x17=17 kPa 

Gerilme Toplamı: 

σv0+Δσ=97 kPa 

Bu gerilmeye çok yakın olan 100 kPa altında yapılmış olan ve Şekil 
7.10.da gösterilen deney sonucu  aşağıdaki çökme birim 
deformasyonunu gösterir: 

ΔH/H (%)=1.1-8.8=7.7 

Çökme miktarı: 0.077x200=14.4 cm olacaktır. 

ΟDTÜ Kampüs Kili: 

Şekil 7.9.a yukarıdaki gerilmelerle girildiğinde (7.12) bağıntısı 

kullanılarak: 

0.012 x200 =2.4 cm bulunur. 

 

                                          

                                         Dayanım  Duvarları   

                                     Problemler ve Çözümleri 

 

 

P.1.  

12 m yükseklikteki granüler bir sırt dolgusu için beton bir duvar 
yapılacaktır. Sırt dolgusu üzerinde 15 kN/m2 yayılı yük vardır. Duvarın 
kesiti Şekil P1 de yansıtılmıştır. 
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Coulomb yöntemini kullanarak: 

a. Devrilmeye karşı güvenlik faktörünü hesaplayınız, 

b. Kaymaya karşı güvenlik faktörünü hesaplayınız,  

c. Maksimum ve minimum taban basınçlarını bulunuz.  

 

 
                             
                            Şekil  P.1. 
 

Problemin çözümü için gerekli özellikler aşağıdadır: 
n= Porozite=0.25 

Gs= Özgül Ağırlık=2.70 

φ= İçsel sürtünme açısı=340 

δ= Duvar sürtünme açısı =17 0  

γw= Suyun Birim Hacim Ağırlığı =9.8 kN/m3 

γb= Betonun Birim Hacim ağırlığı =24 kN/m3 

f=Tabanda sürtünme katsayısı =0.30 

 

YANIT 
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Duvarın üzerinde etkiyen kuvvetler Şekil P1.a.da görülmektedir. 

 

 

                                                        

                                                      Şekil  P.1.a 

Zeminin kuru birim hacim ağırlığı: 

=−= swd Gn γγ )1( 19.8 kN/m3 

(2.4) bağıntısı ile Ka=0.25 

Aktif Sırt Dolgusu Yükü=Pa1=1/2x19.8x122x0.25=356 kN/m 

Sürşarj nedeni ile Aktif Yük=Pa2= 15x0.25x12=45 kN/m 

Bu yüklerin yatay bileşenleri: 

H1=Pa1cosδ=340 kN/m 

H2= Pa2cosδ =43 kN/m 

Bu yüklerin düşey bileşenleri: 

V1=Pa1sinδ=104 kN/m 

V2=Pa2sinδ= 13 kN/m 

Duvar dilimlere ayrılırsa duvar betonunun kitle ağırlıkları: 
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V3=2x10.4x24=499 kN/m 

V4=1/210.4x4x24=499 kN/m 

V5=1/21.6x6x24 =115 kN/m 

Tablo 3.1.e benzer şekilde bir denge hesapları tabloları yapılabilir ve O 
noktası çevresinde moment alınarak yük bileşkesinin O noktasına (x) ve 
(y)  uzaklıkları saptanır: 

                          

 

                          Tablo P.1. Denge Hesapları Özeti Tablosu 

 

Kuvvet  Kuvvet 
(kN) 

Moment 
Kolu (m) 

Moment 
(kNm/m) 

V1 104 6.0 624 

V2 13 6.0 78 

V3 499 5.0 2495 

V4 499 2.67 1332 

V5 115 4.0 460 

∑V 1230  ∑M=4989 

 

                       Tablo P.2. Denge Hesapları Özeti Tablosu 

 

Kuvvet  Kuvvet 
(kN) 

Moment 
Kolu (m) 

Moment 
(kNm/m) 
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Buradan O noktasına göre bileşkenin uygulama merkezi:  

x=4989/1230= 4.06 m ve 

y=1005/383=2.63 m 

 

 

 

 
                                                     Şekil  P.1.b 

 

Şekil P.1.b.de duvarın tabanı  görülmektedir. P noktasında etkiyen yük 

bileşkesi R; düşey (Rv) ve yatay (Rh) bileşenleri ile tabana dik (Rn) ve 

paralel (Rt) bileşenlerine ayrılabilir. Güvenlik katsayılarının 

hesaplanmasında bu değerlere gerek vardır.  

H1 340 2.4 816 

H2 43 4.4 189 

∑H 383  ∑M=1005 
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Bileşkenin değeri: 

kN12883831230 22 =+  olarak hesaplanır. 

Bileşkenin düşey doğrultu ile yaptığı açı: 

03.17
1230
3831tan =−=ϕ  

bulunur. 

Yük bileşkesi R ile tabana dik olan bileşen Rn arasındaki açı 17.3-15=2.3 

derecedir. 

Bu değer kullanılarak: 

Rn= 1288 cos 2.3=1287 kN/m ve Rt=1288 sin 2.3=51.7 kN/m 

hesaplanır. 

Güvenlik sayıları: 

Devrilme G=4989/1005=4.96 

Kayma     G=1287x0.3/51.7=7.47 

Taban basıncı: 

Bileşkenin tabana uygulandığı nokta: 4989-1005=OMx1287 ve 
OM=3.09 m 

Taban uzunluğu OA= 6/cos 15=6.21 m 

Dış merkez mesafesi:  

e=6.21/2-3.09=0.015 m 

mmkN //210)
21.6
015.061(

21.6
1288 2

max =+=σ  

mmkN //189)
21.6
015.061(

21.6
1288 2

min =−=σ  

 

P.2.  
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                                               Şekil  P.2. 

 

Birim hacim ağırlığı 20 kN/m3 olan taşlar kullanılarak kesiti Şekil P.2.de 
gösterilen bir taş dolgu duvar yapılacaktır. Duvar; izin verilebilir taşıma 
gücü 160 kN/m2 olan bir silt-kum zemine oturacaktır. Duvar tabanındaki 
sürtünme katsayısı 0.35 dir. Sırt dolgusunun birim hacim ağırlığı 18 
kN/m3, içsel sürtünme açısı 300 dir. Sırt dolgusu  duvara yüzeyde 10 
derecelik bir eğim ile dayanmaktadır. Bu dolgu üzerinde 20 kN/m2 
büyüklüğünde yayılı yük vardır. Duvar sürtünme açısının değeri, içsel 
sürtünme açısının 1/3 ü olarak kabul edilebilir. 

Tasarım, aşağıdaki şartlara uyularak gerçekleştirilecektir: 

1. Duvar tabanındaki basınç olabildiğince üniform olmalıdır. Bu 
amaçla, tabanda bir betonarme temel ön görülmüştür. 
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2.Kaymaya karşı güvenlik sayısı en az 2.0 olacaktır. Bu şartın 
sağlanamaması halinde eğimli bir temel düşünülecektir. 

3.Duvarın hiçbir kesitinde çekme gerilmesi bulunmayacaktır. Bu amaçla 
duvarın (A-A), (B-B) ve (C-C) yatay kesitlerine etkiyen gerilme 
hesaplanarak basınç gerilmesinin varlığı teyit doğrulanacaktır. Taş 
malzemenin izin verilebilir ezilme basınç değeri 800 kN/m2 dir. 

4. Duvarın önündeki pasif itki ihmal edilecektir. 

Sırt dolgusunun birim hacim ağırlığı γ=18kN/m3, içsel sürtünme açısı 

φ=300 dir. Betonun birim hacim ağırlığı γb=24 kN/m3 dür. 

Şekil P.2.de gösterilen duvar kesitinin yeterliliğini yukarıdaki şartları 
göz önüne alarak irdeleyiniz. 

 

YANIT 

Aktif itki katsayıları, duvarın yüzünün eğimi dikkate alınarak 
hesaplanacaktır: 

Duvarın üst kesimi için: θ=900, β=δ=100, φ=300 değerleri (2.4) 

bağıntısında kullanılarak Ka= 0.35 bulunur. 

Duvarın alt kesimi için θ=-790 β=δ=100, φ 300 değerleri (2.4) 

bağıntısında kullanılarak Ka=0.26 bulunur. 

Bu durumda yanal itki dağılımı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

                                        Tablo P.2.1. İtki Dağılımı 

 

Derinlik 
(H), m 

Eşdeğer Derinlik 
H’. (m) 

γ (kN/m3) Ka pa(kN/m2) 

0.00 20/18=1.11 18.0 0.35 7.0 
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3.00 1.11+3=4.11 “ 0.35 25.9 

5.00 4.11+2=6.11 “ 0.35 38.5 

5.00 6.11 “ 0.26 28.9 

8.25 6.11+3.25=9.36 “ 0.26 44.3 

10.00 9.36+1.75=11.11 “ 0.26 52.6 

 

Aynı hesap aşağıdaki gibi yürütülebilir: 

20x0.35=7.0 kN/m2 

6.0+3x18x0.35=25.9 kN/m2 

22.2+2x18x0.35=38.5 kN/m2 

(20+5x18)x0.26=28.9kN/m2 

24.2+3.25x18x0.26=44.3 kN/m2 

37.0+1.75x18x0.26=52.6 kN/m2 

Bu dağılım Şekil P2.a.da gösterilmiştir. 
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                 Şekil P2.a 
 
 
Yukarıda elde edilen değerler kullanılarak duvara etkiyen kuvvetler ve 
duvarın ağırlığı hesaplanır: 

P1=1/2(7+25.9)x3.0=40.4 kN 

P2=1/2(25.9+38.5)x2.0=64.4 kN 

P3=1/2(25.9+44.3)x3.25=119.0 kN 

P4=1/2(44.3+52.6)1.75=84.8 kN 

Bu kuvvetlerin yatay ve düşey bileşkeleri bulunur, bu arada P3 ve P4 
kuvvetlerinin yatay doğrultuda oldukları kabul edilebilir: 

 

                                          Tablo P.2.2. İtki Bileşenleri 

 

Kuvvet (kN) Yatay Bileşen (kN) Düşey Bileşen (kN) 
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P1=49.4 H1= P1cos100=48.6 V1= P1sin100=8.6 

P2=64.4 H2= P2cos100=63.4 V2= P2sin100=11.2 

P3=119.0 119.0 - 

P4=84.8 84.8 - 

 

Bu itki bileşenleri ile hesaplarda kullanılacak toprak ve duvar 
ağırlığının hesaplanmasında kullanılacak dilimler Şekil P2.b.de 
görülmektedir. Duvar G1 den başlayarak G9 ile işaretlenen dokuz 
dilime ayrılmıştır. Son iki dilim betonarme temeli içermektedir. Toprak 
yükü ise W1 ve W2 olarak gösterilmiştir. Duvarın üst kısmında 
bulunmaktadır. 
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                                                     Şekil P2.b 
 

Toprak ağırlıkları: (kN) 

γ=18 kN/m3 ; W1=1/2x3x0.75=20.2; W2=1.15x18x3=62.1 

Moloz taşın birim hacim ağırlığı kullanılarak duvar dilimlerinin 
ağırlıkları: (kN) 

γt=20 kN/m3; G1=18.0; G2=66.0; G3=22.5, G4=8.0; G5=144; G6=260; 

G7=50.0 

Beton Temelin ağırlığı: (kN) 

γb=24 kN/m3 : G8=20.2; G9=63.1 
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Yatay düzlemler üzerindeki gerilmelerin irdelenmesi için bir                          
Denge Hesapları Özeti Tablosu yapılarak Tablo P.2.3.de gösterilmiştir. 
A noktası çevresinde moment alınır. 

         

              Tablo P.2.3. Denge Hesapları Özeti Tablosu (A-A Düzlemi) 

 

Kuvvet Düşey, kN Yatay, kN MomKolu, m Moment, kN.m 

G1 18.0 - 0.40 +7.2 

G2 66.0 - 1.15 +76.0 

G3 22.5 - 1.95 +43.8 

W1 20.2 - 2.20 +44.5 

V1 8.6 - 3.60 +30.9 

H1 - 48.6 1.21 -58.7 

 VAA=135.3 HAA=48.6  MAA=143.7 

 

A noktasından yük bileşkesine uzaklık: 

a=143.7/135.3=1.06 m 

Dış merkez mesafesi: e= 2.45/2-1.06=0.165 m 

mmkN //0.78)
45.2
165.061(

45.2
3.135 2

max =+=σ  Ezilme gerilmesini altındadır. 

mmkN //6.32)
45.2
165.061(

45.2
3.135 2

min =−=σ  çekme gerilmesi yoktur. 

B-B düzlemi için B noktası çevresinde moment alınarak aynı hesap 
yöntemi izlenir: 

          



 103 

               Tablo P.2.4. Denge Hesapları Özeti Tablosu (B-B 
Düzlemi) 

 

Kuvvet Düşey, kN Yatay, kN MomKolu, m Moment, kN.m 

VAA 135.3 - 1.46 +197.0 

W2 62.1 - 3.43 +213.0 

G4 8.0 - 0.27 +2.2 

G5 144.0 - 2.20 +317.0 

V2 11.2 - 4.0 +44.8 

HAA - 41.6 2.00 -97.2 

H2  54.4 0.93 -59.0 

 VBB=360.6 HBB=112.0  MBB=617.8 

 

a=617.8/360.6=1.71 m;  e=(4/2)-1.71=0.29 m 

mmkN //0.129)
4
29.061(

0.4
6.360 2

max =+=σ  ezilme gerilmesinin 

altındadır. 

mmkN //8.50)
4
29.061(

0.4
6.360 2

min =−=σ  çekme gerilmesi yoktur. 

Aynı hesaplar C noktası çevresinde moment alınarak C-C düzlemi için 
yapılır: 

 

         Tablo P.2.5. Denge Hesapları Özeti Tablosu (C-C Düzlemi) 
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Kuvvet Düşey, kN Yatay, kN MomKolu, m Moment, kN.m 

VBB 360.6 - 2.36 +848.0 

G6 260.0 - 2.33 +605.0 

HBB - 112.0 3.25 -364.0 

H3  119.0 1.51 -180. 

 VCC=620.6 HCC=231.0  MCC=909.0 

 

a=909.0/620.6=1.46 m;  e= (4/2)-1.46=0.54 m 

mmkN //7.280)
4
54.061(

0.4
6.620 2

max =+=σ  Ezilme gerilmesini 

altındadır. 

mmkN //5.29)
4
54.061(

0.4
6.620 2

min =−=σ  çekme gerilmesi yoktur. 

Temelin Yeterliliğinin irdelenmesi: 

Temel üzerinde etkiyen yatay kuvvet: 

H=HCC+H4=231.0+84.8=315.8 kN/m 

Temel üzerinde etkiyen düşey kuvvet: 

V=VCC+G7+G8+G9=753.9 kN/m 

Yük bileşkesinin değeri: 

mkNR /4.8179.7538.315 22 =+=  

Bileşkenin düşey doğrultu ile yaptığı açı=22.70 

Temelin eğimi. S=tan-1(1.25/5) =14.00 

Temel genişliği B=5.0/cos 140= 5.20m 
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Bileşkenin temele dik bileşeni: Rn=817.4 cos(22.7-14)=808.0 kN/m 

Bileşkenin temele paralel bileşeni: Rt=817.4 sin(22.7-14)=123.2 kN/m 

Duvar tabanındaki basıncın olabildiğince üniform dağıldığını irdelemek 
için en iyi yöntem bileşkenin uygulama noktasını hesaplayarak bileşke 
doğrultusunun temelin hangi noktasında uygulandığını görmektir. 
Yukarıda hesapla bulunan sonuçlar, iyi bir çizim ile elde edilebilirler. 
Bu işlemler için gerekli boyutlar ve sonuç Şekil P2.c.de yansıtılmıştır: 

Bileşkenin uygulama noktasının koordinatları aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir: 

X noktası çevresinde moment alınarak: 

mxxxxx 85.2)00.31.6372.02.2095.35082.26.620(
9.753

1' =+++=  

Y noktası çevresinde moment alınarak: 

mxxy 51.1)85.08.8475.10.231(
8.315

1' =+=  

Böyle bir şekil genellikle 1 cm = 50 cm ve 1cm = 100 kN ölçekle çizilir. 

Bileşkenin temelin ağırlık merkezinden geçtiği görülmektedir. Bu 
durumda 

taban basıncı üniform yayılır: 

mmkNmmkNq //160//1.157
20.5
817 22 <==   tamamdır. 

Kayma güvenliği , 0.23.2
2.123
80835.0

>==
xG  tamamdır. 

(Not. Şekil P.2.c.de gösterilen kuvvet değerleri çizimden elde edilen 
değerlerdir.) 
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                                                  Şekil P2.c.  
                                                            (Ölçüler m.dir) 
 

 

P.3.  

Şekil P.3.de bir ağırlık duvarının kesiti gösterilmiştir. 

Duvarın sırtındaki ve tabanındaki zemin parametreleri bu şekilde 

gösterilmiştir. Duvar sürtünme açısı δ=2/3φ dir. Betonun birim hacim 

ağırlığı γb=23.58 kN/m3 alınacaktır. 

Bu duvarın güvenliğini aşağıdaki şartlar için irdeleyiniz: 
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a. Devrilmeye karşı güvenlik, 

b.Kaymaya karşı güvenlik 

c. Tabanda oluşan gerilmeler. (Duvarın önündeki pasif itki ihmal 
edilecektir.) 

 

 

                                          Şekil  P.3. 

 

YANIT 

Şekil P3.a.ya bakılarak, (2.3) ve 2.4) bağıntıları aracılığı ile: 

Pa=157.2kN/m 

Pa nın doğrultusu ile Pah nın doğrultusu arasındaki açı 90-

θ+δ=36.3 0 dir.  

Bu durumda aktif itkinin yatay (Pah) ve düşey (Pav) bileşenleri: 
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Pah=126.6 kN/m 

Pav=93.2 kN/m 

 

 

                                             Şekil  P.3.a. 

 

Bir hesap özet tablosu yapılır ve A noktası çevresinde momentler 
hesaplanır: 

 

                          Tablo P.3. Denge Hesapları Özeti Tablosu 

Kuvvet, kN/m Moment Kolu, m Moment kN.m 

W1=(1/2x1.53x5.7)x23.58=102.8 2.18 224.1 

W2=0.6x5.7x23.58=80.6 1.37 110.5 

W3=(1/2x0.77x5.7)23.58=51.7 0.81 41.9 

W4=3.5x0.8x23.58=66.0 1.75 115.6 
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Pav=93.2 2.83 263.6 

∑V=394.3  ∑MR=755.7 

 

 

Bu işlemden sonra: 

Şekil 3.2.ye bakılarak ve buradaki  bağıntılar kullanılarak: 

a. Devirmeye yönelik moment=Mo=Pahx(H/3)=126.6x2.17=274.8 
kn.m/m olarak hesaplanır. Bundan sonra (3.3) bağıntısı kullanılarak 
devrilmeye karşı güvenlik saptanır: 

Go=755.7/274.8=2.75>2.0 tamamdır. 

b.Kaymaya karşı güvenlik: (3.1) ve (3.2) bağıntıları kullanılarak: 

Pasif direncin ihmal edilmesi halinde Gk=1.45  

c.Taban Basınçları: 

(3.4) bağıntısı aracılığı ile: 

e=0.21 m 

22
minmax /1.72,/2.153)

5.3
21.061(

5.3
3.394, mkNmkNxq =±=  

qa taşıma gücü olduğuna göre bu değer hesaplanarak qmax<qa şartının 
varlığı tahkik edilmelidir. 

 

P.4. 

Yüksekliği 8.9 m olan bir betonarme konsol duvar 19 kN/m3 birim hacim 
ağırlığı ve 320 içsel sürtünme açısı olan yüzeyi yatay konumdaki bir 
granüler dolguyu tutacaktır. Duvar, 20 kN/m3 birim hacim ağırlığı ve 
32o içsel sürtünme açısı olan 3.0m kalınlığındaki bir kaba kum yastık 
üzerine inşa edilecektir. Bu tabakanın altında 4.0 m kalınlığında orta 
sert bir kil tabakası, onun altında ise çok sıkı kum-çakıl tabakası 
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bulunmaktadır. Duvar arkasında ve önünde su basıncı yoktur. Duvar 
önündeki pasif basınç ihmal edilecektir. Tabandaki maksimum izin 
verilebilir sürtünme katsayısı=0.5, Betonun birim hacim ağırlığı 24 
kN/m3, Sırt üzerindeki sürşarj=10 kN/m2 olarak verilmiştir. Duvarın 
kesiti Şekil P.4.da görülmektedir. 

Bu duvarı bir temel genişliği kabul ederek aşağıdaki güvenlik şartlarını 
sağlayacak şekilde tasarlayınız: 

Devrilmeye karşı güvenlik sayısı=2.0 

Kaymaya karşı güvenlik sayısı=1.5 

Taşıma gücü aşılmasına karşı güvenlik sayısı=2.0  

Duvarın sırt yüzü ile aynı doğrultuda olan ve duvarın tepesinden 2.0 m 
yükseklikte bulunan merkezdeki bir kayma dairesi denenecektir. (Derin 
kayma durumu) 
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                                                       Şekil  P.4. 

 

 YANIT 

Duvarın temel genişliği için 5.1 m seçilmiştir.Şekil 2.3b.deki sanal yüz 
kullanılır ve aktif itki katsayısı (2.7) bağıntısı ile hesaplanır: 

Ka=0.31 

Duvar, Şekil P.4.a.da gösterildiği gibi dilimlere ayrılır. Bir hesap özeti 
tablosu yardımı ile temelin sol alt köşesi çevresinde moment alınır. 

  

                                   Tablo P.4. Hesap Özet Tablosu 
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Kuvvet, kN Düşey Yatay Moment 
Kolu, m 

Moment 
kN.m 

V1=0.5x8x2.4 96  1.75 +168 

V2=1/2x0.7x8x24 67  2.23 +149 

V3=5.1x0.9x24 10  2.55 +281 

V4=1/2x0.61x19x7 40  2.50 +100 

V5=7x19x2.4 319  3.90 +1244 

H1=0.31x10x7.9  24.5 3.95 -97 

H2=1/2x7.92x0.31x19  183.8 2.63 -483 

 ∑V=632 ∑H=208  ∑MR=+1942 

∑MO=-580 

∑M=1362 

 

Devrilme Güvenliği: 

Go=1942/580=3.4>2.0 tamamdır. 

Kayma Güvenliği: 

Gs=(0.5x632)/208=1.5 tamamdır.  

Dış merkez mesafesi e=5.1/2=0.39 m. 

Temel 
basınçları:

2222
minmax, /0/67,/200/181)

1.5
39.061(

1.5
632 mkNmkNmkNmkNxq ><=±=  
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tamamdır 

 

                                                        

                                                      Şekil  P.4.a. 

Duvardaki derin kayma güvenliği için Şekil P.4.a da görülen kayma 
dairesi kullanılır. Bu dairede görülen kuvvetler bir hesap özet 
tablosunda toplanır: 

 



 114 

                                   Tablo P.4.a Hesap Özet Tablosu 

 

Dilim Ağırlık W N T 

1  223 140 -170 

2  472 420 -250 

3  582 550 -190 

4  650 640 -80 

5  1148 1135 140 

6  1081 1010 360 

7  650 540 360 

8  747 460 590 

9  90 30 80 

Güvenlik 0.26.2
94

218
360
807032tan)30160140( 0

>=
+++

=
πxxxx

G   

tamamdır. 

 

P.5. 
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                                                         Şekil  P.5. 

 

Şekil P.5.de taş bloklu bir rıhtım duvarı görülmektedir. Duvar sırtındaki 
sürşarj 25.0 kN/m2 dir. Sırt dolgusu zeminin su üstündeki ıslak birim 

hacim ağırlığı γ=18.0 kN/m3, batık birim hacim ağırlığı 11.0 kN/m3 dür. 

Zeminin doygun birim hacim ağırlığı 21.0 kN/m3 dür. Deprem katsayısı 

kh= 0.15 dir. İçsel sürtünme açısı φ= 400 dir. 

Sürşarj ve dolgudaki suyun dinamik etkisini de göz önüne alarak duvarın 
üst kotu, deniz yüzeyi ve duvar tabanı seviyelerindeki toplam toprak 
basınçlarını hesaplayınız: 

 

 

YANIT 

Mononobe-Okabe teorisi uyarınca Aktif Basınçların hesabı: 

286.0287.0
0.11
0.21' === xkk h

batıa

doygun
h γ

γ
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Su üstünde: ψ= arc tan kh=8.530  ve (2.27) bağıntısı ile KAE=0.297 

Su altında: ψ= arc tan kh’= 16.010 (2.27) bağıntısı ile KAE=0.391 

Duvar üstü seviyesinde:           PA1=0.297x25=7.4 kN/m2 

Deniz seviyesinde:                   PA2=7.4+18x2.0x0.297=18.1  kN/m2 

ve                                                                         P’A2=(25+18x2)x0.391=23.8  kN/m2 

Duvar Tabanı seviyesinde:       PA3=23.8+11x12.5x0.391=77.6 kN/m2 

Bu durumda basınç dağılım diyagramı PA1 ile PA2 ve P’A2 ile PA3 doğru 
çizgi ile birleştirilerek elde edilir. 

Basınç alanları toplanarak Toplam İtki= 563.5 kN 

(2.7) bağıntısı ile statik durumda aktif itki katsayısı (ka)=0.217 

Şekil 2.8.e bakılarak statik durumdaki aktif basınçlar: 

Duvar üstü seviyesinde:           5.42 kN/m2 

Deniz seviyesinde:                   13.2 kN/m2 

Duvar Tabanı seviyesinde:       43.0 kN/m2 

Toplam Statik İtki=313.6 kN/m 

Dinamik İtki: ΔPAE =250. kN/m 

Bu kuvvet, temelden itibaren 12/3=4.0 m de etkiyecektir. 

Deprem nedeni ile artış =%80 

 
 
P.6. 

Deprem nedeni ile bir duvarın arkasındaki su kesiminde meydana gelen 
basıncı hesaplayınız. 

Veriler f=15 devir/sn 

Deprem Katsayısı =kh=0.15 
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Su kesimi yüksekliği= 9.15 m 

 

YANIT 

Periyot T ise fxT=1 olduğundan= 0.07 

CE=2.47 kullanılır. 

Derinlikle su basıncının değişmesinin hesaplanması için (2.72) bağıntısı 
kullanılır: 

yyxxpE 12.115.947.215.0 ==  

Değişim aşağıdaki tabloda görülmektedir: 

 

                                                    

 

 

                                                 Tablo P.6. 

 

y,  m y  PE 

2.00 1.41 1.58 

4.00 2.00 2.24 

6.00 2.45 2.74 

8.00 2.83 3.17 

9.15 3.02 3.39 

 

Toplam kuvvet (2.73) bağıntısı kullanılarak bulunur: 
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PE=2/3x2.47x0.15x(9.15)2 =20.7 kN/m  

Duvar tabanından 3.66 m yükseklikte etkiyecektir ve temel seviyesinde 
yaratacağı moment 75.7 kN.m  olacaktır. 

Toplam Statik Su İtkisi=410.6 kN/m dir. 

Duvar tabanından  3.05 m yükseklikte etkiyecektir ve 

temel seviyesinde yaratacağı moment=1252.3 kN.m olacaktır. 

 

 

P.7.  

Ortalama serbest basınç dayanımı 60 kN/m2 ve birim hacim ağırlığı 17 
kN/m3 olan bir orta sert kilde 10.0 m derinlikte bir kazının yapılması 
gerekmektedir. Bu kazı için destek sistemi düşey perde, yatay kuşak ve 
desteklerden oluşmaktadır. Destekler merkezden merkeze 5 metre 
aralıklarla konulacaktır. Sistem ve basitleştirilmiş toprak basıncı 
dağılımının diyagramı Şekil P.7.de gösterilmiştir.  

A ila E olarak işaretlenmiş olan desteklere gelen yükleri bulunuz.  
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                                    Şekil  P.7. 

YANIT 

Şekil  3.18.e bakılarak: 

Yanal Toplam Yük: ½(5.5+10)x50=387.5 kN/m 

Basınç alanları 1 ila 4 : 

1. 1/2x50x3=75 kN/m 

2. 50x2=100 kN/m 

3. 50x2=100 kN/m 

4. ½(1.5+3)x50=112.5 kN/m 

     Toplam=387.5 kN/m tamamdır. 

Reaksiyonlar: 
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2R1=75x1 ve R1=37.5kN/m; R2=37.5 kN/m 

R3=R4=R5=R6=50 kN/m 

2xR8=1.5x50x(1.5/2)+(1/2x1.5)x50x2 ve R8=65 kN/m 

R7=112.5-65=47.5 kN/m 

Aralık ile çarpılarak destek yükleri: 

A=5R1=187.5 kN 

B=5(R2+R3)=437.5 kN 

C=5(R4+R5)=500 kN 

D=5(R6+R7)=487.5 kN 

E=5R8=325 kN 

Toplam=1937.5 kN =5x387.5 kN tamamdır. 

 

P.8. 

Şekil P.8.a ve b.de gösterilen uzun destekleme sistemlerinde zemin 

parametreleri c=40 kN/m2, φ=00, γ=19 kN/m3 olarak verilmiştir. 

Taban kabarmasına karşı güvenlik sayılarını bulunuz. 
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                              (a)                                                     (b) 

                                                     Şekil  P.8. 

 

YANIT 

 

(2.7) bağıntısı ile Ka=1.0 

(Bkz. Şekil P.8.a.) 

Şekil 3.23.b. ve (3.17) bağıntıları ile: 

Şekil P.8a.da gösterilen durum için FS=1.80 

Şekil P.8.b.de gösterilen durum için FS= 2.20 bulunur. 

 

                                                     Şekil  P.8.a. 

 

P.9. 

Aşağıdaki zeminde gösterilen sistemin güvenlik sayısını geçerli kabuller 
de yaparak hesaplayınız  
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                                                      Şekil  P.9. 

 

Kumda aktif basınç kabul edilirse  (2.7) bağıntısı ile Ka=0.29 

Yüzey Seviyesinde aktif basınç=0.29x10=2.9 kN/m2 

-4m seviyesinde aktif basınç=(10+4x18)x0.29=23.8 kN/m2 

H1=2.9x4=11.6 kN/m 

H2=(23.8-2.9)x4x1/2=41.8 kN/m 

∑H=53.4 kN/m 

tan φ=0.65       

S1= ∑Hxtanφ= 53.4x0.65=35 kN/m 

S2=4xCu= 160 kN/m       

uC
Bs
4
2 1

3
π

= =220 kN/m 

 (3.17) bağıntısında görüldüğü gibi b çevresinde moment alınarak: 
FS=2.00  

elde edilir. 

 

P.10. 
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Şekil P.10.da görülen uzunluğu L=45 m genişliği B= 10 m  derinliği 10 
m olan dikdörtgen şeklindeki kazının taban kabarmasına karşı güvenlik 
sayısını bulunuz.  

Kazının kenarında 10 kN/m2 sürşarj vardır. Zeminin birim hacim 
ağırlığı=19. kN/m3 ve serbest basınç dayanımı = 80 kN/m2 dir. Su 
tablası çok derindedir. 

 

                                                 Şekil  P.10 

 

YANIT 

Şekil 3.24.den interpolasyon ile Ncb=6.6 kullanılabilir. 

(3.18) bağıntısı ile: 

32.1
101019
6.640

=
+

=
x
xF   

Güvenlik sayısının en az 1.5 olması gerekir. Kazı güvenli değildir. 

 

P.11. 

Şekil P.11.de görülen kazı, yan şevde gösterilen su tablasının etkisi 
altındadır. Bu kazının yapılabilmesi için zeminde pompaj yapılarak su 
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tablası kazı tabanının altına çekilmiştir. Sert kilin birim hacim ağırlığı 

γ=20 kN/m3, suyunki ise 10 kN/m3 alınabilir. 

Pompalarda arıza olması durumunda su seviyesi piyezometre ile 
gösterilen düzeye ulaşacaktır.Bu durumda kazı tabanının kabarmaması 
ve kazının göçmemesi için kazının su ile doldurulması ön görülmektedir. 

Dengeyi sağlamak için kazı içindeki su yüksekliği ne olmalıdır? 

 

 

                                                  Şekil  P.11. 

 

YANIT 

Kil tabanının altındaki su basıncı=γwh=10x10=100 kN/m2 

Kabarmaya karşı gereken su yüksekliği (h’), aşağıdaki denge 
denkleminin yardımı ile bulunur: 

2.50x20+h’x10=50+10h’ ve; 

50+10h’=100 

h’=5.0 m 

Bu durumda güvenlik katsayısı 1.0 olur. 

P.12. 
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Şekil P.12 de gösterilen eğik payandalı perde duvarda uygulanmaktadır. 
Burada perde kaba kum içinden çakılmıştır. Bu kumun özellikleri 
aşağıdadır: 

Birim hacim ağırlığı=18 kN/m3, İçsel Sürtünme açısı=350, duvar 
sürtünme açısı=200. 

Kazı ilerledikçe yüzeyden itibaren 2.0 ve 8.0 m derinliklere kuşak ve 
destekler yerleştirilmiştir. Bunların aralıkları merkezden merkeze 6.0 m 
dir. Eğik payandalar, ileride yapının bir parçası olacak olan bir beton 
bloka tarafından dayandırılmıştır. Bu betonun birim hacim ağırlığı=24 
kN/m3 dür. Beton bloğun altında negatif basınçlara izin verilmemektedir 
ve altındaki zeminin Taşıma Gücü= 200 kN/m2 dir . Blok tabanındaki 
sürtünme katsayısı =0.65 dir. Blokta istenilen güvenlik sayıları: 

Devrilmeye karşı=2.0 ve 

Kaymaya Karşı=1.4 dür.Eğik payandalardaki eksensel kuvvetleri 
hesaplayınız. Dengelenmemiş düşey kuvvetin var olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

b. Beton bloğun minimum genişliğini hesaplayınız. 
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                                                        Şekil  P.12 

 
 YANIT 

Şekil 3.10 a bakılarak buradaki basınç dağılımı uygulanır: 

Ka=0.245  

Sırt dolgusu için pa=γHKa=18x12x0.245=53 kN/m2  ve  

0.8xpaxcosδ=0.53x0.8x0.94=40.0 kN/m2   

Sürşarj için pa=qKa=24.5x0.245=6.0 kN/m2 

Perdenin kazı tabanına değdiği nokta çevresinde 1 ve 2 basınç 
alanlarının (yatay kuvvetlerin) momenti alınır: 

                                                

                          Tablo P.12. Denge Hesapları Özeti Tablosu 
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Yük  kN/m Moment Kolu (m) Moment  (kN.m/m) 

1/2x(7.2+12)x40=384  6 2304 

6x2.4=14 10.8 157 

6x7.2043 6 258 

1/2x6x2.4=7 1.6 11 

∑H=448  ∑Mo=2724 

 

Bileşkenin uygulama noktasının tabandan yüksekliği= 2724/448=6.08 m  

Duvar sürtünmesi nedeni ile düşey yük V= 448xtanδ=448x0.364=163 

kN/m 

Üst payandanın taşıdığı yatay yük= H1’=2.08/5x448=155 kN/m 

Alt payandanın taşıdığı yatay yük=H2’=448-155=293  kN/m 

Üst payandanın taşıdığı düşey yük= V1’=2.08/6x163=57 kN/m 

Alt payandanın taşıdığı düşey yük=V2’=106 kN/m 

Üst payandanın taşıdığı eksensel yük =S1 = H1’/cos(arc tan2/3)= 
155/0.83 = 187 kN/m 

Alt payandanın taşıdığı eksensel yük=S2= H2’/cos(arc tan1/3)= 
308x0.0.32 = 98.0 kN/m 

Payandalar 6.0 m aralıklı konduklarından: 

Üst payandanın taşıdığı toplam eksensel yük =6xS1 = 6x187=1122 kN/m 

Alt payandanın taşıdığı toplam eksensel yük=6x308=1848 kN/m 

Denge için payandalarda gerekli olan düşey bileşenler: 

V1’’= S1 x sin(arc tan2/3)= 187x0.55=1122 kN/m 
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V2’’= S2 x sin(arc tan1/3)= 187x0.55=1122 kN/m 

V1’’-V1’=103-57=46 kN/m üst payandada dengelenmemiş düşey yük. 

V2’’-V2’=98-106=-8 kN/m Alt payandada fazla düşey yük 

Perde boyunca net dengelenmemiş yük=46-8=38 kN/m. 

Beton Blokta denge durumunun incelenmesi: 

 

                                              Şekil  P.12.a. 

Şekil P.12.a.da beton blok üzerine etkiyen yükler gösterilmiştir. 
Tasarımda blok genişliği 3.0 m alınabilir.  Pasif itki hesabı için (2.14) 
bağıntısı ile KP=3.69 dur. Denge hesabı için bir hesap özeti tablosu 
yapılabilir: 

                           

                         Tablo P.12.a.  Denge Hesapları Özeti Tablosu 

 

Kuvvet (kN/m) Düşey  Yatay Moment 
Kolu 
(m) 

Moment, 
kN.m 

V1’’=103x6 618 - 5 +3090 
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V2’’=98x6 588 - 8 +4704 

W=3x9x3x24 1944 - 4.5 +8748 

H1’=155x6  930 3 -2790 

H2’=293x6  1758 3 -5274 

Pp=1/2x18x32x3.69x3x2  1793 1 +1793 

 ∑V=3150 ∑H=2688 

sağadoğru 

 +∑M=18335 

  ∑H=1793 
soladoğru 

 -∑M=8064 

 

Dönmeye karşı güvenlik sayısı: 

18335/8064=2.27>2.0 tamamdır 

Kaymaya Karşı Güvenlik sayısı: 

(3150x0.65+1793)/2688=1.43>1.40 tamamdır. 

Taban basınçları: 

a=(18335-8064)/2934=3.50 m 

e=(9.0/2)-3.50=1.0 m 

0/38/200193)
9
161(

93
3150 22

min
max ><=+= mkNvemkNx

x
q         

tamamdır. 

Not: 38 kN/m dengelenmemiş düşey yük, perdeyi zemine 1-2m daha 
çakarak ve sürtünme sağlayarak kolayca dengelenir. 

P.13. 
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Basitleştirilmiş yöntemi kullanarak Şekil  P.13.de gösterilen granüler bir 
zeminde inşa edilecek olan bir Konsol Palplanşın gerekli çakma 
derinliğini hesaplayınız: 

Granüler Zeminin birim hacim ağırlığı γ=18 kN/m3, zeminin batık birim 

hacim ağırlığı γb=8.19 kN/m3. Zeminin içsel sürtünme açısı φ=320 

 

 

                               Şekil  P.13 

 

YANIT 

Bu problemde 3.16.b.de gösterilen basitleştirmiş yöntemin kullanılması 
istenilmektedir. Metin ile olan fark bir sürşarj yükü ile belli derinlikte 
taban suyunun bulunmasıdır. 

1. (2.7) ve (2.14)  bağıntıları ile: 

Ka=0.31                         Kp=3.25 
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Dayanım pasif itki tarafından karşılanacaktır. Bu itkinin hesabında Kp 
üzerine uygulanacak bir güvenlik katsayısı ile hesaba girilmesi uygun 
görülmektedir. Bu durumda Kp’= 3.25/1.5=2.17 olmaktadır. Kp’= 2.18 
kullanılacaktır. 

2. Basınç dağılımı hesabı yapılır: 

p1= Kaq=0.31x12=3.72 kN/m2 

p2=KaγH=0.31x18.0x3.0= 16.72 kN/m2 

p3=KaγsD=0.31x8.19xD=2.54 kN/m2 

p4=Kp’γsD=2.18x8.19D=17.88 kN/m2 

 

3. Şekil P.13.de gösterilen kuvvet dilimlerinin hesabı yapılır: 

F1=3.72x3.0=11.16 kN/m2 

F2=1/2x16.72x3=25.08 kN/m2 

F3=(3.72+16.72)D=20.44 kN/m2 

F4=1/2x2.54xDxD=1.27D2 

F5=1/2x17.88DxD=8.94D2 

 

4. O Noktası çevresinde moment alınır: (∑Mo) ve aşağıdaki denklem elde 
edilir: 

-2.56D3+10.22D2+36.24D+41.82=0 

Buradan çakma derinliği D=6.5 m bulunur. Bu derinlik 3.2.3.1.a  
kısmında anlatılan gerekçelerle %20 arttırılır ve D=7.8 m kabul edilir.. 

5.Kesme Kuvvetinin sıfır olduğu O noktasının derinliği (y) saptanır: 
∑FH=0 =F1+F2+F3+F4-F5 

0=y2-2.66y-4.72 

denklemi çözülerek y=3.88m bulunur. 
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Bu noktadaki moment maksimum moment olacaktır. 

Mmax=-2.56y3+10.22y2+36.24y+41.82 denkleminde y değeri yerine 
konularak 

=186.8 kN.m  bulunur. 

Bu değer palplanş kesiti iin geçerli olan izin verilebilir gerilmeye 
bölünerek gerekli profil saptanır. 

 

P.14. 

Şekil P.14.de gösterilen ankrajlı duvarda ankraj kuvvetini ve çakma 
derinliğini bulunuz, 

 

 

                                            Şekil  P.14. 

 

YANIT 

1. ((2.7) ve (2.14)  bağıntıları ile: 



 133 

Ka=0.31                         Kp=3.25 

Dayanım pasif itki tarafından karşılanacaktır. Bu itkinin hesabında Kp 
üzerine uygulanacak 1.25 değerindeki bir güvenlik katsayısı ile hesaba 
girilmesi uygun görülmektedir. Bu durumda Kp’= 3.25/1.25=2.60 
olmaktadır.  

2.Basınç hesapları: 

p1=0.31x16.75=5.19 kN/m2 

p2=0.31x19x6.7=39.46 kN/m2 

P3=0.31x9.22D=2.85D kN/m2 

P4=2.60v9.2D=23.92D kN/m2 

Su düzeyi duvarın iki tarafında aynıdır. Dolayısı ile net hidrostatik 
basınç sıfırdır. 

3. Bu aşamada bir hesap özeti tablosu yapılabilir: 

 

                          

 

 

 

                        Tablo P.14. Denge Hesapları Özeti Tablosu 

 

Kuvvet, kN/m MomentKolu, m Moment, kN.m/m 

5.19x6.7=34.77 (1/2x6.7)-1.2=2.15 74.76 

1/2x39.46x6.7=132.19 (2/3x6.7)-1.2=3.27 432.26 

5.19x39.46D=44.65D (6.7-1.2)-D/2 245.58D+22.33D2 
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1/2x2.85xDxD=1.43D2 5.50+2/3D 7.87D2+0.95D3 

1/2x23.92DxD=11.96D2 5.50+2/3D 65.78D2+7.97D3 

Moment Toplamı=∑Mo= 507.02+245.58D+35.58D2+7.02D3=0 

 

∑Mo denkleminden D=4.95 m ve palplanşın dipteki deplasmanının 
azaltmak için %20 arttırılarak D=5.9 m bulunur. 

4. Ankraj kuvveti (AL) hesabı yatay kuvvet dengesi göz önüne alınarak 
bulunur: 

F1+F2+F3+F4+F5-AL=0 

34.77+132.19+221.02+35.04+293.05-AL=0 

AL=129.97 kN/m 

Ankraj tasarım yükü ankraj yüküne 1.5 güvenlik katsayısı uygulanarak 
hesaplanır: 

ALT=1.5x129.97=194.96kN/m 

Maksimum moment hesabı: 

Şekil P.14.a.ya bakılarak: 
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                                             Şekil  P.14.a 

 

P5=0.31x19xs=5.89s 

F6=5.19s 

F7=1/2x5.89xsxs=2.95s2 

∑FH=0=F6+F7-AL 

2.95s2+5.19s-129.97=0 

s=5.82 m 

5. Moment alınarak: 

Mmax=AL(s-1.2)-(s/2)xF6-(s/3)F7=318.71 kN.m 

Bu değer, güvenilir gerilme değerine bölünerek palplanş kesitinin hesabı 
gerçekleştirilir. 
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P.15. 

Şekil P.15. bir ankrajlı rıhtım duvarını göstermektedir. 20 kN/m2 sürşarj 
yükü, sırt dolgusundan gelen yüke eklenecektir.Deniz yüzeyi ile YSS 
arasında seviye farkı olduğundan akım söz konusudur. Bu akımın etkisi 
ile duvarın önündeki pasif basınçta azalma beklenir. 

Zemin Orta-Kaba kumdur. Yüzeyden itibaren ilk iki metresi kurudur. 

Burada kuru birim hacim ağırlığı γd=18 kN/m2 ve içsel sürtünme açısı 

φ= 35o dir. Batık kuru birim hacim ağırlığı γ’=11 kN/m3 ve içsel 

sürtünme açısı φ=30o dir. Suyun birim hacim ağırlığı γw=10 kN/m3 

alınabilir. 

Bu duvar için: 

a.  Ankraj çubuğundaki kuvveti, 

b.  Perdedeki Maksimum momenti, 

c.  Perdenin çakma derinliğini hesaplayınız. 
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                                                   Şekil  P.15. 

 

YANIT 

 

Şekil P.15.e bakıldığında akım yaratan piyezometrik seviye farkının (Hu), 
sızma uzunluğu (D) boyunca genelde üç eşdeğer potansiyel düşü ile 
eşitlendiği görülür. Pratik olarak bu, sızma basıncının batık birim hacim 

ağırlığını Δγ’=0.3x(Hu/D)γw miktarında azalttığı anlamına gelir. Sızma 

basıncının etkidiği pasif itki tarafında pasif basıncın hesaplanmasında 
batık birim hacim ağırlığı olarak bu değer kullanılmalıdır. 

Tasarım için D=9.0 m kabul edilir. 

Bu durumda: 

2/7.10
9
1103.011'' mkNxx =−=Δ− γγ  

Kuru Zeminde (2.7) ve (2.14) kullanılarak: 

Ka=0.33 

Su altındaki zeminde: 

Ka=0.33 

Kp = 2.0 güvenlik katsayısı uygulanarak=3.0/2.0=1.5 

olarak bulunur. 

Duvar dibinde pasif basınç: 

PP=10.7x1.5xD=16.05 D 

Dengelenmemiş su basıncı dağılımı Şekil 3.33b.ye bakılarak hesaplanır. 
uc=8.6 KPa. bulunur. 

Sürşarj 20/18=1.11 m zemin kalınlığına eşittir. Bir hesap özet tablosu 
yapılır:              
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                  Tablo P.15. Denge Hesapları Özeti Tablosu 

 

Kot Zemin Kalınlığı 
(m) 

Ka γ, kN/m3 Pa, kN/m2 

+3.0 1.1 027 18 5.4 

+1.0 1.1+2.0=3.1 0.27 189 15.1 

+1.0 3.1+18/11=5.07 0.33 11 18.4 

-6.0 5.07+7=12.07 0.33 11 43.8 

Duvar Dibi 12.07+D 0.33 11 43.8+3.63D 

 

Basınç dağılımı Şekil P.15.a.da görülmektedir: 
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                                            Şekil  P.15.a. 

 

Bir hesap özet tablosu yapılır ve ankraj kafası çevresinde moment 
alınırsa: 

 

 

Bir hesap özet tablosu yapılır:              

 

 

 

                  Tablo P.15.a.  Denge Hesapları Özeti Tablosu 
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Kuvvet, kN Moment 
Kolu,m 

Moment 

H1=5.4x2=10.8 0 0 

H2=1/2(15.1-5.4)x2=9.7 0.33 3.0 

H3=18.4x7=128.8 4.5 580.0 

H4=1/2(43.8-18.4)x7=89.0 5.67 505.0 

H5=43.8D 8+D/2 350D+21.9D2 

H6=1/2x3.63D2=1.8D2 8+2/3D 14.4D2+1.2D3 

H7=1/2x3x8.6=12.9 2.0 25.8 

H8=1/2x8.6xD=4.3D (6+D)x2/3 17.2D+2.88D2 

∑H=251.2+48.1D+1.8D2  ∑M=614.3+350D+39.18D2

+1.2D3 

H9=1/2x16.05D2=8D2 8.0+2/3D 64D2+5.3D3 

 

∑M =0 olması gerektiğinden: 

614.3+350D+39.18D2+1.2D3=64D2+5.3D3 

D=7.8 m bulunur. Bu durumda pasif itki hesabı için gerekli olan efektif 
batık birim hacim hesabı için alınan 9.0 m çakma derinliğinin kabul 
edilebilir olduğu görülmektedir.  

∑H=0 olması gerektiğinden Ap ankraj kuvveti ise: 

∑=+
8

19 ip HHA  
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Ap=251.2+48.1x7.8+1.8(7.8)2-8x(7.8)2 

Ap=249.1 kN/m (Duvarın 1 m uzunluğu içindir) 

Maksimum eğilme momenti: 

H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8( H8 in tarama tabanı üstünde kalan 
basınç alanı kısmı)>249.1 

Bu, maksimum momentin tarama tabanı seviyesinin üstünde 
bulunacağını gösterir. 

 

                                                    Şekil  P15.b 

 Şekil P.15.b.ye bakılarak kesme kuvvetinin (V(y)) sıfır olduğu yer 
bulunur: 

V(y)=H1+H2+H3’+H4’+H7+H8’-Ap 

10.8+9.7+18.4y+1/2x3.63y2+1/2x1x8.6+(8.6-(8.6/13.8y))-249.1=0 

1.81y2+17.8y-220=0 denklemi elde edilir ve y=7.15 m bulunur. 

Mmax=249.1(y+1)-10.8(y+1)-9).7(0.67+y)-18.4/2y2-3.63y3/6- 
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y=7.15 m yerine konularak: 

Mmax=1214.9 kN.m bulunur. 

 

P.16. 

 

                                                            

                                                            Şekil  P.16. 

Şekil P.16. ankrajlı bir palplanjın homojen kum içine ve kum tabaka 
altında bir kil tabakasının içine çakılmış durumunu göstermektedir. 

Her iki durum için gerekli yükler, boyutlar ve zemin özellikleri şekilde 
gösterilmiştir. 

Bu durumlar için aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 

a.Çakma derinliği ne olmalıdır? 

b. Maksimum eğilme momenti ne kadardır? 
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c. Gergideki kuvvet ne kadardır? 

Güvenlik katsayısını 1.0 alarak: 

Homojen kum içindeki duvarın hesabında : 

Serbest ve sabit toprak desteği (Eşdeğer Kiriş) yöntemlerini ayrı ayrı ve 

Killi zemindeki duvarın hesabı için serbest toprak desteği yöntemini 
kullanınız. 

Palplanş elemanlarının izin verilebilir gerilmesi 100 mN/m2 , gerginin 
çekme dayanımı 50 mN/m2 dir. 

Zeminde pasif itki etkisi hesaplanırken güvenlik katsayısı=1.0 
alınacaktır. 

Kum zeminde Eşdeğer Kiriş yöntemi ile bulunan sonuçları kullanarak 
Ankrajın: 

a.1.5 güvenlik katsayısı düşünülen bir ankraj duvarına, 

b. Kazıkların taşıma güvenliği 2.0 olan bir kazıklı sisteme   

bağlanabilmesi için gerekli hesapları yapınız. Geostatik katsayı K0=0.45 
alınabilir. 

 

YANIT 

Homojen kumlu zeminde Serbest Toprak Desteği Yöntemi ile Hesap: 

Şekil 3.30.a bakılarak Şekil P.16.a elde edilebilir: 
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                                               Şekil  P.16.a 

 

(2.7) ve (2.14) ile:  

Ka= 1/3                                           Kp=3 

Basınçlar: 

Sırt Dolgusu Üstünde:  18x1/3=6.0 kN/m2 

Kazı Tabanında: 6+18x6x1/3=42 kN/m2 

Perdenin dibinde: γ(Kp-Ka)x=48x 

(3.23) ile:  

ma 88.0
)
3
13(18

42
=

−
=  

Bir hesap özeti tablosu kullanılır ve ankraj kafası çevresinde moment 
alınırsa: 

 

                    Tablo P.16. Denge Hesapları Özeti Tablosu 
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Kuvvet,kN Moment Kolu, m Moment, kN.m 

H1=36 2.0 72 

H2=108 3.0 324 

H3=19 5.29 100 

H4=-24x2 (5.88+(2/3)x) -14x2-16x3 

 

∑M=0 ile: -16x3-141x2+496=0     x=1.72 m 

H4=24x(1.72)2=71 kN 

∑H=0 ile:       Ap=H1+H2+H3-H4=92 kN/m  

Kesme kuvvetinin sıfır olduğu yer:   6y+(1/2)x6y2-92=0   ve: y=4.62 
m 

Mmax=92x3.62-6x(1/2)x(4.62)2-6(1/6)(4.62)3= 171 kN.m /m 

Kumlu-Killi zeminde Serbest Toprak Desteği Yöntemi ile Hesap: 

Yük dağılımı Şekil P.16.b.de gösterilmiştir. 
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                                                  Şekil  P.16.b 

 

Bu şekilde c=-q-2qu-γsh=2x75-18x6-18=24 kN/m2 

qu+γcz-(q+γsh+γcz-qu)=2qu-q-γsh 

 

                   Tablo P.16.a Denge Hesapları Özeti Tablosu 

Kuvvet, 
kN 

Moment 
Kolu, m 

Moment, 
kN.m 

36 2.0 72 

108 3.0 224 

-24D 5+0.5d -120d-12d2 

 

∑M=0 ile:   12d2-120D+396=0  ve D=2.63 m 

∑H=0 ile:    36+108=AP+24x263  ve: Ap=80 kN/m 
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Kesme kuvvetinin sıfır olduğu nokta : 3y2+6y-80=0 ile:    y=4.27 m 

Mmax=3.27x80-6x(1/2)(4.27)2-6x(1/6)(4.27)3=129 kN.m /m 

Homojen kum zeminde Sabit Toprak Desteği Yöntemi ile Hesap: 
(Eşdeğer Kiriş) 

 

 

                                                  Şekil  P.16.c 

 

Problem Şekil 3.38.e bakılarak ve (3.43) bağıntısı kullanılarak statik 
kurallar çerçevesinde çözülür: 

5.88 RB=2H1+3H2+5.29H3    ve: RB=84 kN/m 

AP=H1+H2+H3-RB                   ve AP=79 kN/m 

H4=24x2   

RBx=H4(x/3) 
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Buradan: mRx B 24.3
24
3

==  

D0=a+x=0.88+3.24=4.12 m  ve %20 artış ile: D=1.2 D0=4.95 m 

Kesme kuvvetinin sıfır olduğu yer: AP=79=6y+3y2 ve buradan  y=4.23 
m 

Maksimum moment: 

Mmax=78x3.23-6(1/2)x(4.23)2-6(1/6)(4.23)3=125 kN.m 

Bulguları kıyaslamak için aşağıdaki Tablo kullanılabilir. 

                  

                    Tablo P.16.b. Denge Hesapları Özeti Tablosu 

 

Yöntem Çakma 
Derinliği, m 

Maksimum 
Moment, kN.m 

Gergi 
Kuvveti, 
kN 

Kumda Serbest 
Toprak Desteği 
Yöntemi 

2.60 171 92 

Kumda Sabit 
Toprak Desteği 
Yöntemi 

4.95 125 79 

Kum-Kil Sabit 
Toprak Desteği 

2.63 129 80 

 

Kum zeminde Eşdeğer Kiriş yöntemi ile bulunan sonuçlar kullanılarak 
Ankrajın bağlama hesapları: 

a.Perde Kazıkları 

Mmax=125 kN.m. dir. Gerekli kesit momenti: 

339
3 10125010

10100
125 mmxx
x

=  olur. 
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Kazık kesitinin kazık tablolarından bu özellikte seçilmesi gerekli 
olacaktır. (Örneğin USS-PZ27 çelik kazık 457x305 mm) Kazık boyu 11 
m. dir. 

b. Kuşaklama 

Bu durumda her dört kazıkta bir ankraj uygulanabilir: 

l=4x0.57=1.83 m 

Moment M= (1/10)Apl
2 =(1/10)x79x(1.83)2 

Kuşakların kesit modülü: 339
3 1026510

10100
5.26 mmxx
x

=  olur. Kesit buna 

göre seçilmelidir. 

c. Ankraj Çubuğu 

Gerekli alan= 26
3 289110

1050
7983.1 mmx

x
x

=  

Çap=D= mmx 7.60
14.3
28914

=  

d.Ankraj duvarına bağlamak: 

Tespit Elemanı için Uygun Bölge  Şekil 3.43.e bakılarak saptanır: 
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                                                        Şekil  P.16.d 

Ankraj duvarı 3.25 m boyunda olsun. Bu duvar üzerindeki basınç 
dağılımı  Şekil 3.37.den görüleceği gibi Şekil P 16.e.deki gibidir. 

  

                                                        Şekil  P16.e 

(3.46) ve (3.47) bağıntılarına bakılarak: 
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mkNxxxPp /1373)25.2(18
2
1 2 ==  

mkNxxxPa /15
3
1)25.2(18

2
1 2 ==  

Güvenlik Sayısı = 5.1
79
15137

=
−

=
−

=
P

aP

A
PP

G  tamamdır. 

Mmax=(1/2)x1.50x(81-9)x0.5=27 kN.m 

Gerekli Kesit Modülü=27/(100x103)=270X103 mm3 

Profil bu değere uygun seçilecektir. Moment aynı olduğundan kuşak için 
aynı profil seçilebilir. 

Kazıklarla Bağlama 

dxd= 40cmx40cm lik kazıklar kullanılabilir. Kazığın biri düşey, diğeri ½ 
eğikliğinde eğik kazık olsun. Kuvvetler Şekil 16.f.deki gibidir. 

 

                                                   Şekil  16.f. 

 

Beton kazık kesitindeki basınç =322/(0.4x0.4)=2013 kN/m2         
tamamdır. 
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288/(0.4x0.4)=1800 kN/m2 yeterli donanım ile karşılanmalıdır. 

Çekme kuvveti taşıyan kazığın boyu: 

dKDP f 4
2
1

0
2

0 γ=    

    

288x(Güvenlik Sayısı)=P0tanφ 

288x2=(1/2)x18xDf
2x0.45x4x0.4 denkleminden kazık boyu: 

Df=12.4 m bulunur. 

Her iki kazık 2.5 m derine kadar çakılır. 

Sonuç Şekil 16.g.de görülmektedir. 
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                                                    Şekil  16.g 

 

 

P. 17. 

Şekil P.17.de bir Şekil 3.27. ile anlatılan bir rıhtım “ferahlatma 
platformu” gösterilmektedir. Bu platformun tasarımı, orijinal olması 
nedeni ile kazık tasarımı dahil olmak üzere aşağıda sunulmaktadır: 

Zemin Kum dolgudur. Özellikleri: 

İçsel Sürtünme açısı =  φ= 380, Kuru birim hacim ağırlığı= γk = 20 

kN/m3, Batık birim hacim ağırlığı = γ' =12 kN/m3, Betonun Birim hacim 

ağırlığı= γb=24 kN/m3. 
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Kullanılabilecek Palplanş Kazıkları: 

Boyut Kesit Momenti, x(103) mm3 

PZ38 2520 

PZ32 2060 

PZ27 1620 

PDA27 575 

 

Çelik H Profili Kazıklar: 

Boyut x Ağırlık kg/m Taşıyabileceği Eksensel Yük, kN 

HP14x174 2200 

HP12x110 1400 

HP12x79 1000 

HP10x85 1100 

H8x54 680 



 155 

 
 

Palplanş Kazıklarında izin verilebilir gerilme 100 MPa, taşıyıcı 

kazıklarda izin verilebilir yatay yük 55 kN dur. 

                                               

                                                        Şekil  P.17. 
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Aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 

a. Uygun taşıyıcı Palplanş  kazıklarını yukarıdaki tabloları kullanarak 
saptayınız. 

b. Taşıyıcı kazıklardaki eksensel yükleri bulunuz ve 

c. Uygun taşıyıcı H kazıkları  yukarıdaki tabloları kullanarak saptayınız. 

 

YANIT 

Bu tür bir platformun tasarımında kabul edilen basınç dağılımı ampirik 
önermelere dayanır. Bunlar aşağıdadır: 

a. Çelik palplanş perde platform tabanındaki A ve kazı tabanındaki 
şev ortasındaki B noktalarında desteklenen bir kiriştir. 

b. Çelik palplanşın üst kotu, en az platform kalınlığının yarısına 
kadar uzanır. 

c. Sürşarj yükünün eşdeğer bir zemin kalınlığı olarak alınması ile 
platform tabanına kadar olan mesafenin toplamına a denilir. 
Palplanşın boyu (L), taban şevinin orta kotundan itibaren 
D=0.43(L+a) kadar uzatılır.  

Bu koşullar Şekil P.17.a.da gösterilmiştir. 
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                                                        Şekil  P.17.a 

 

Yanal basınçların hesabı: 

P1=(40+2x20)x0.24=19.2 kN/m2 

P2=19.2+12x4x0.24=30.7 kN/m2 

P3=19.2+12x6x0.24=36.5 kN/m2 

P4=19.2+12x8x0.24=42.2 kN/m2 
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 Şekil  P.17.b 
 
 
Şekil P.17.b.,yanal yük hesaplarında kullanılacaktır. Bir denge 
Hesapları Özeti Tablosu yapılır: 

 

 

 

 

                      Tablo P.17. Denge Hesapları Özeti Tablosu 
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Kuvvet, kN  

 

Moment Kolu, m  Moment, kN.m 

H1=64  5.33 327.3 

H2=122.8 2.0 245.6 

H3=5.8 2.67 15.5 

H4=11.6 1.0 11.6 

∑H=201.6  ∑M=600.0 

 

RA=600/8=75.0 kN/m 

RB=201.6-75=126.6 kN/m 

6
9.2

2
7.30)33.1(4.61)4(75

32 xxxxM x −−+−+=  

045.17.304.6175 2 =−−−= xx
dx
dMx

                   ve x=0.45 m 

Mmax=226.4 kN.m/m 

Gerekli kesit modülü: 

339
3 10226410

10100
4.226 mmxx

x
=     Palplanş için PZ 38 kullanılabilir. 

Çakma derinliği=D=0.43(L+a)=0.43x12=5.2 m 

Toplam uzunluk=8.0+5.2+0.8=14 m  (0.8 platform kenarı içindir) 

Kazık tasarımı için RA hesabı (yük alanı BCDG kullanılır) 

mkNxxxxxxxRA /152)
3
8823

2
1482.1933.942.19

2
1(

8
1

=+++=  
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                                                    Şekil  P.17.c 
 
Kazık grubu hesabı için Şekil 17.c.ye bakılırsa: 

Merkezden merkeze düşünüldüğünde 7 Kazıklı grup olur: 

Geometri Merkezinin hesabı aşağıdaki Tablo P.17.a. içinde yapılır: 

 

 

 

              Tablo P.17 a.Denge Hesapları Özeti Tablosu 

Kazık  Mesafe  Moment kazık.m 

1 0 0 

3 3.5 10.5 

3 7 21 
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Sol kazıklardan merkeze mesafe=31.5/7=4.5 m  

Eylemsizlik momenti: 

42)5.21(35.41 222 =++= xI  kazık.m2 

Platform Üzerindeki sürşarj 

Düşey Yük=10x(40x0.5x20+1.5x24)=860 kN/m 

∑Q=6x860=5160 kN ve  ∑H=912 kN/m                  e=1.0 m 

Kazık yüklerinin düşey bileşkeleri: 

PA=(5160)/7+(5160x4.5)/42=1290 kN/m                   

PB=(5160)/7+(5160x4.5)/42=860 kN/m                   

PC=(5160)/7-(5160x2.5)/42=430 kN/m     

Eksensel Kazık Yükleri: 

PA=1290 kN/m                                   HP12 kullanılabilir 

P’B=   860/0.928=926 kN/m              HP12 kullanılabilir 

P’C= 430/0.928=463 kN/m                HP8 kullanılabilir. 

 

P.18. 

∑Kazık=7  ∑Moment=31.5 
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Şekil P.18.de gösterilen donatılı toprak duvar tasarlanacaktır. Sırt 

dolgusunun özellikleri şöyledir: γ=17 kN/m3, φ=300, c=0 . Donatı 

şeritleri galvanize çelik olup 75 mm genişliğindedir. Bu malzemenin 
çekme dayanımı=3x105 kN/m2 dir. 

a. Donatıyı gerek kırılma ve gerekse sıyrılma durumları için güvenlik 
katsayısı 3.0 olacak şekilde tasarlayınız. 

b. Tabanda kaymaya karşı güvenlik sayısını bulunuz ve taban 
basınçlarını hesaplayınız. 

Özellikler: 

-Yapının ekonomik ömrü 50 yıldır. 

-Paslanma nedeni ile aşınma 0.025 mm/yıl 

-Rankine teorisi kullanılacaktır.-Dolgu zemin ile donatı arasındaki 
sürtünme açısı 200 dir. 

-Donatı düşeyde s v= 0.75 m  yatayda sh =1.00 m aralıklarla 
yerleştirilecektir. 
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                                                     YANIT 

 

 

                                                         Şekil P.18 

 

Çözüm için Şekil P.18.a. ya bakılırsa: 
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                                                            Şekil P.18.a 

 

Donatı üzerindeki Maksimum çekme kuvveti (3.54) ile: 

Tmax=0.75x1.0x(12x17+20)x(1/3)=56 kN 

Kopmaya karşı güvenlik (3.57) ile: 

0.3
56
103075.0 5

==
xtxxGK   Buradan t = 7.46 mm 

Pas payı = 0.025 mm/yılx50=1.25 mm 

Toplam t=7.46+1.25= 8.71 mm     Tasarımda t=9.00 mm 
kullanılır. 

Sıyrılma güvenliği Gs: 
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0.3
0.175.0

3
1

20tan075.02tan2
===

xx

xxLx
SSK
wLG e

hva

eu
s

φ  

Buradan Le= 13.7 m 

Çekme sıyrılması durumunda ilk donatı en kritik olduğundan 
dolayı: 

75.04.12
2

)
2

45tan(
−

+
=− kLφ

  ve buradan: 

Lw=4.72 m 

Toplam Donatı uzunluğu L= Lw+Le= 18.42 (Duvarın üst 6.0 metresi 
için) 

Alt 6.0 metresi için L= 20.42 m    

Kaymaya karşı güvenlik ve taban basınçları aşağıdaki şekilde irdelenir: 
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                                                      Şekil  P.18.b. 

 

Şekil P.18.b.ye bakılarak bir hesap özeti tablosu oluşturulur ve A noktası 
çevresinde moment alınır ve bu işlem için bir Hesap Özetleri Tablosu 
kullanılır: 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                              Hesap Özetleri Tablosu 

 

Kuvvetler, kN/m Moment Kolu, m Moment, kN.m 

W1=18.42x6.0x17.0=1878.8 11.21 21061 

W2=(18.42+2)x6.4x17.0=2221.7 10.21 22684 

Yük=20x18.42=364.8 11.21 4130 

∑FV=4469  ∑MF=47875 

H1=6.67x12.4=82.7 12.4/2 512.7 

H2=(76.93-6.67)x12.4x1/2=435.7 12.4/3 1800 
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∑FH=518  ∑Mo=2313 

 

98.4
518

30tan4469
==

xGs              tamamdır. 

Taban basıncı: 

m
F
M

x
v

net 2.10
4469

231347875
=

−
==

∑
∑

 

01.02.10
2
242.18

2
=−

+
=−= xBe           Dış merkezlilik yok, taban 

basıncı üniform olur. 

9.218
42.20

4469
=== ∑

B
Fv

qmaks    kN/m2 

 

P.19. 

Şekil P.19.da gösterilen özellikleri kullanarak sırtında rayda gezen bir 
vinç bulunan konsol duvarın çakma derinliği ile maksimum momentini 
güvenlik katsayısı=1.0 için hesaplayınız. 
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                                                        Şekil  P.19 

YANIT 

 

Aktif ve pasif toprak basıncı katsayıları (2.4) ve (2.14) bağıntıları ile üst 

tabakadan başlayarak aşağıya doğru şöyledirler: 

Ka1=0.33, Ka2=0.27, Ka3=0.33, Kp3=3.00.  

Sırt dolgusu ve sürşarj nedeni ile oluşan yatay basınç: 

Kot +4.0 da p1=10x0.33=3.3 kN/m2 

Kot 2.0 da   p2=3.3+2x17x0.33=14.5 kN/m2 

P2’=(10+2x17)x0.27=12.0 kN/m2 
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Kot 0.00 da: p3= 12.0+2x18x0.27=21.8 kN/m2 

P3’=(10+2x17+2x18)x0.33=26.5 kN/m2 

Vinçler nedeni ile yanal basınç Şekil 2.10a.ya bakılarak hesaplanır: 

 

                                 Vinç 1                                   Vinç 2 

Kot +4.0                      0                                           0 

Kot 2.0                       5.1                                         2.3 

Kot 1.0                       3.0                                         2.7 

Kot 0.0                       0.8                                          1.5    

 

Toplam Basınç dağılımı Şekil P.19.a.dadır. 
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,  

 

                                                  Şekil  2.19.a. 

(3.23) ile a:  

ma 57.0
)33.00.3(19

8.28
=

−
=  

                                          

                                 Hesap Özetleri Tablosu 
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Yük, kN/m Moment Kolu, m Moment, kN.m 

H1=3.2x1.0=3.3 4.07+x 13.4+3.3x 

H2=1/2(16.3-3.3)x1.0=6.5 3.90+x 25.4+6.5x 

H3=16.3x1.0=16.3 3.07+x 50.0+16.3x 

H4=1/2x(20.2-16.3)x1.0=1.3 2.90+x 3.8+1.3x 

H5=17.7x1.0=17.7 2.07+x 36.7+17.7x 

H6=1/2x(20.5-17.7)x1.0=1.4 1.90+x 2.7+1.4x 

H7=20.5x1.0=20.5 1.07+x 22.0+20.5x 

H8=1/2x(24.1-20.5)x1.0=1.8 0.90+x 1.6+1.8x 

H9=1/2x28.8x0.57=8.2 0.38+x 3.1+8.2x 

H10=-50.7x.x/2=25.35x2 x/3 -8.45x3 

∑H=77.0 ∑M=0=-8.45x2+77x+158.7=0 

 

∑M=0 ile x=3.75 m bulunur. 

D=1.2(3.75+0.57=5.20 m olarak hesaplanır. 

∑H=77=1/2x50.7y2   ile y=1.74 m bulunur. 

Maksimum moment: 

Mmaks=-8.45x1.743+77x1.74+158.7 =248 kN.m/m olarak hesaplanır. 

 


