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       KISIM 1. SIĞ TEMELLERİN TAŞIMA GÜCÜ 

 

1.1. Temellere Yük Transferi 

Bir yapının yükü, yapının elemanları 

tarafından zemine aktarılır. Şekil 1.1.de çok 

katlı bir yapının yüklerini aktaran yapı 

elemanları  

görülmektedir: 

                              

 

     Şekil 1.1. Yapı Elemanları 

Her katın taşıdığı yük ve kendi ağırlığının 

toplamı temelde zemine aktarılmaktadır. Bazı 

yapılarda kat yüklerini kolonların yerine 

duvarlar omuzlar ve aktarırlar.  

 

1.2. Taşıma Gücünün Tanımı 

Taşıma gücü; üst yapının aktardığı yüklerin 

temel zemininde yarattığı en yüksek gerilmeyi 

bir kayma göçmesi meydana gelmeksizin  
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taşıyabilmesi için temel zemininin sahip 

olması gereken direnç miktarıdır.  

Taşıma gücü aşılmaksızın yapılan bir yüklemede 

zeminin oturacağı ve bu oturmanın yapının izin 

verebileceği oturma miktarlarını aşabileceği 

göz önünde tutulmalı, bu olasılık oturma 

hesapları ile ayrıca denetlenmelidir. 

 

1.3. Temeller 

Üst yapı yükünü zemine aktaran yapı birimidir. 

Bu birim; yukarıda tanımlanan taşıma gücünün 

aşılmaması, ayrıca oturmaların yapı 

güvenliğini tehdit eder büyüklüğe erişmemesi  

için gerekli boyutlarda tasarlanır. Temeller; 

Sığ Temeller ve Derin Temeller olmak üzere iki 

kategoriye ayrılırlar. 

1.3.1. Sığ Temeller 

Şekil 1.2.de gösterilen temelin genişliği B, 

uzunluğu L dir. Temel zemin yüzeyinden 

itibaren D derinliğine oturmaktadır. D/B≤4 

olması halinde temele sığ temel denir. 

Kolonları taşıyan kare, daire ve duvarları 

taşıyan sürekli temeller genellikle sığ 

temeller kategorisinde yer alırlar. 
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            Şekil 1.2. Sürekli Temel 

Aşağıda Şekil 1.3.de değişik sığ temel 

tiplerine örnekler verilmektedir: 

 

 

Ayrık Temel Sürekli Temel      Bileşik Temel 
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Daire Temel                        Halka Temel 

                    

    Şekil 1.3. Değişik Sığ Temel Tipleri 

 

Bir çok kolonu taşıyan temel tipine “radye 

jeneral” veya kısaca “radye” denir. Bunlar 

betonarme, rijit yapı elemanlarıdır. Alt ya da 

üst yüzleri Şekil 1.4.de solda görüldüğü gibi 

düz ya da Şekil 1.4.de sağda görüldüğü gibi 

dişlidir. Alt yüzdeki dişler, özellikle şişme 

gösteren zeminlerde kullanılır. Bu tür 

zeminler şişerek dişlerin aralarına girerler 

ve bu eylem sırasında şişme basıncında 

ferahlama olur. Bu temel baş aşağı çevrilerek 

bir radye temel yapılırsa üst yüzdeki diş 

yerine göre kolon veya duvar yükü taşır, 

temele rijitlik kazandırır. 

 

 

    

                                

Şekil 1.4. Çok Kolon Taşıyan Radye Temel 
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1.3.2. Derin Temeller 

Şekil 1.5. de yüksek bir binayı taşıyan 

kazıklı bir derin temel  görülmektedir. Kazık 

başları zemin yüzeyine oturan rijit bir 

betonarme başlık içine alınmıştır. 

 

 

 

      Şekil 1.5. Kazıklı Temel 

 

 

1.4. Kayma Mekanizmasının Zemin Cinsine Göre 

Özellikleri 

Aşağıda, yükleme süresince temelin oturmasının 

ve göçmesinin mekanizması; basınç-oturma (q-s) 

eğrileri ile anlatılmaktadır. Bu eğrilere 

koşut olarak, model deneylerinden elde edilen 

fotoğraflar her göçme mekanizmasında oluşan 

plastik akma durumunu yansıtmaktadırlar. 

1.4.1. Genel Kayma Göçmesi  
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Şekil 1.6da sıkı bir kum veya sert bir kil 

zemin üzerine oturmakta olan bir sığ temel 

gösterilmektedir. Bu temele bir Q yükü sürekli 

şekilde arttırılarak uygulanırsa zemine 

uygulanan taban basıncı q,  Temel alanı A 

olmak üzere q = Q/A olur. Bu durumda temel 

oturur ve şekildeki gibi bir yük-oturma eğrisi 

çizilebilir. q basıncı qu değerine ve buna 

karşı gelen oturma s, su  değerine ulaştığında 

temeli taşıyan zemin genel kayma göçmesine 

uğrar. Şekil 1.6.a., zemindeki kayma 

yüzeylerini, Şekil. 1.6b., basınç-oturma 

eğrisini göstermektedir. Bu şekilde q=qu tepe 

noktası belirgindir. Bu eğrinin temsil ettiği 

davranışı gösteren tür bir göçmeye “genel 

kayma göçmesi” adı verilir. Burada qu değeri 

zeminin sınır taşıma gücüdür. Model deneyi 

fotoğrafında solda; zeminin akması ile beraber 

oluşan düzlem kayma ve toprak kabarması açık 

olarak gözlenebilmektedir. 
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    Şekil 1.6. Genel Kayma Göçmesi 
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Yukarıdaki fotoğrafta toptan göçmeye uğrayan 

bir tahıl silosu görüntülenmiştir. Zemindeki 

akma yüzeyi ile dönmeden ötürü zemin yüzeyinin 

nasıl kabardığı görünmektedir. 

1.4.2. Yerel Kayma Göçmesi 

 

 

                                      

            Şekil 1.7. Yerel Göçme            

 

Şekil 1.7a ile gösterilen temel, orta sıkı bir 

kum veya orta sert kil 

üzerinde ise q-s eğrisi Şekil 1.7b de 

gösterildiği gibi olur. q değeri oturmaya 

koşut olarak q=q’u değerine yükselir ki bu 

değere “ilk göçme yükü” denir. Bu anda 

zemindeki göçme yüzeyi 1.7.a da kalın 

çizgilerle gösterilen şekildedir. Temel 

üzerindeki yük arttırılırsa Şekil  1.7a. da 
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kırık çizgilerle gösterilen davranış gözlenir. 

q sınır taşıma gücü qu değerine eriştiğinde 

kayma yüzeyi ilerleyerek zemin yüzeyine varır. 

Bu değerin ötesinde q-s grafiği doğrusal bir 

davranışa dönüşür, Şekil 1.6.b.deki gibi bir 

pik direnç değeri gözlenmez. Bu tür kayma 

göçmesine “yerel kayma göçmesi” adı verilir.  

1.4.3. Zımbalama 

Şekil 1.8.a aynı temelin gevşek kum veya 

yumuşak kil zemin üzerinde bulunması halini 

göstermektedir. Bu halde q-s grafiği  Şekil 

1.8b. de görüldüğü gibidir. q basıncının pik 

değeri hiç gözlenmez. Sınır taşıma gücü qu, 

eğrinin eğimi olan ∆s/∆q değerinin maksimumunu 

belirleyen nokta olarak kabul edilir. Bu tür 

göçmeye “zımbalama” denilir. Kayma yüzeyi 

zemin yüzeyine ulaşmaz.  

 

 

      Şekil 1.8. Zımbalama Tipi Göçme 
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Vesic’in kum zemin üzerinde değişik göçme 

tipleri üzerinde yapmış olduğu çalışmaların 

sonuçları, Şekil. 1.9. da verilmektedir. 

Burada Dr  kumun göreli yoğunluğudur. R, 

temelin hidrolik yarıçapı olup A temel alanı, 

P temel çevresi olmak üzere R=A/P olarak 

tanımlanmıştır.  

 

 

Şekil 1.9.  Göreli Yoğunluğa ve Hidrolik 

Yarıçapa  Göre Temelde Göçme Şekilleri 

 

1.5. Sınır Brüt Taşıma Gücü ve İzin 

Verilebilir Brüt Taşıma Gücü  

1.5.1. Sınır Brüt Taşıma Gücü 
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Bir temelin üstündeki yükü taşıyabilmesi, 

zeminin limit taşıma direncinin aşılmamasını 

gerektirir.  Yukarıda değişik şartlarda oluşma 

şekilleri açıklanan  mekanizmalar ile varılan 

bu limit taşıma direncine zeminin “Sınır Brüt 

Taşıma Gücü” (qu) denilir.  

1.5.2. İzin Verilebilir Brüt Taşıma Gücü 

Mühendislik tasarımında temelin, üstündeki 

yükü belli bir güvenlik sınırı içinde taşıması 

öngörüldüğünden “İzin Verilebilir Brüt Taşıma 

Gücü qa,” aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

qa=qu/F                                            

   (1.1) 

F bir güvenlik katsayısıdır. Genellikle 3 ya 

da 4 olarak kullanılır. Üzerindeki yük P, 

alanı A olan bir temelde taban basıncı  p=P/A 

dır. Bu değerin, “İzin Verilebilir Brüt Taşıma 

Gücü qa” değerini aşmaması gerekir. 

Bu noktada, oturma miktarlarının ayrıca göz 

önüne alınması gerektiği bir kez daha 

hatırlanmalıdır. 

Diğer yandan temeli örneğin Şekil 1.2.deki 

gibi belli bir D derinliğine atmak için 

yapılan kazı; o derinlikte var olan geostatik 

zemin basıncını, kazılan toprağın ağırlığına 

eşit miktarda azaltır. 
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 Bu azalma temel tabanı seviyesindeki efektif 

örtü yükü q=γ’D kadar olur. Diğer bir deyişle 

sınır taşıma gücüne varmak için gereken 

basınç, örtü yükünün üstündeki miktar 

olacaktır. Bu durumu tanımlayan net sınır 

taşıma gücü  (qu) ;  

 qn=qu-q                                                                  

                   (1.2) 

olarak ifade edilir. Denklemlerdeki q 

değerinin; temel altında bulunabilecek bir su 

tablasının konumuna bağlı olarak 

hesaplanmasında izlenecek yol, paragraf 1.6.2 

de etraflıca açıklanmıştır. 

1.5.3. İzin Verilebilir Net Taşıma Gücü    

İzin Verilebilir Net Taşıma Gücü (qna) 

F

qq
q u
na


                                   (1.3) 

şeklinde ifade edilir. Bu şekilde tanımlanan 

“İzin Verilebilir Net Taşıma Gücü” değeri; 

temelin yerleştirildiği derinlikteki örtü 

yükünün, yapı yükünün doğurduğu gerilme 

miktarından çıkarılması ile bulunan net 

gerilme pnf  ile kıyaslanır. Yapı yükü (P); 

temel alanı A ise zemine uygulanan toplam 

gerilme (p) 

A

P
p                                (1.4)  
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Geostatik gerilmenin üstündeki net gerilme ise 

aşağıdaki gibidir: 

q
A

P
pnf                            (1.5)                                                       

Bu durumda 

nanf qqpp                     (1.6)  

şartı sağlanmalıdır. Güvenlik Katsayısı 

aşağıdaki gibi olur: 

qp

qq
F u
s




                            (1.7) 

(1.1) bağıntısı ile gösterilen “İzin 

Verilebilir Brüt Taşıma Gücü”nün aşılmaması, 

kayma güvenliğini sağlamaktadır. Oysa pratik 

gözlemlerden edinilen bilgiye göre  “İzin 

Verilebilir Net Taşıma Gücü” göz önüne 

alınarak yapılan hesap, birçok halde oturma 

miktarlarının da izin verilebilir sınırlar 

içinde olmasını sağlamaktadır. Bu Güvenlik 

Faktörü 2.5 ila 3.0 arasında alınır. 

Genellikle yumuşak kil için 2.5, sert kil için 

3.0 değeri kullanılır: Sert kilin kayma 

dayanımı yumuşak kile kıyasla daha fazla 

olduğu halde aynı yük altında oturma miktarı 

daha fazladır. Bu durum için de q değerinin; 

temel altında bulunabilecek bir su tablasının 

konumuna bağlı olarak hesaplanmasında 

izlenecek yol, paragraf 1.6.2.de etraflıca 

açıklanmıştır. 
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1.6. Zeminde Akma Süreci 

1.6.1. Akmanın Mekanizması 

Temele yüklenen q yükü nedeni ile meydana 

gelen oturma s; Şekil 1.6, 1.7, 1.8.de 

gösterilmiş idi. Zemin, q yükünün artışına 

paralel olarak önce kayma gerilmesinin kayma 

direncini aştığı yerlerde nokta nokta, sonra 

da bu noktaların birleşmesi ile bölgesel 

olarak kırılır. 

  

 

                                            
                                  Şekil 1.10. Kırılma Mekaniği 

 

Bir noktada meydana gelen kırılma; Mohr-

Coulomb kırılma teorisine göre Şekil 1.10.da 

görüldüğü gibi gelişir: Şekil 1.11.de A ve B 

noktaları arasındaki tüm zemin elemanları; 

temel basıncı nedeni ile 1 ve 2 asal 

gerilmelerinin etkisindedir. Gerilme, taşıma 

gücüne varınca Mohr dairesi ile kırılma 
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zarfının gösterdiği gibi bu elemanlar; temel 

tabanı düzlemine (45º + ø'/2) ve (45º - ø'/2) 

açıları içindeki kırılma düzlemleri üzerinde 

kırılırlar ve ABC pasif kaması meydana gelir.   

  

 

Şekil 1.11. Akma Mekanizması 

 

Zeminin bu durumdaki akması, Şekil 1.11.de 

temsil edilmektedir. Bu olay, aşağıdaki 

özellikleri gösterir: 

* Temelin altında ø' zeminin efektif içsel 

sürtünme açısı olmak üzere kenarları temel 

tabanı ile (45º + ø'/2) ve (45º - ø'/2) yapan 

açılar içinde “Pasif Rankine Kaması” denilen 

oldukça rijit bir ABC eşkenar üçgeni oluşur.  

* Pasif Rankine kamasının bastırdığı 

bölgelerde de oluşan benzer kırılma ve akma 

matematik ifade ile logaritmik spiral denkleme 

uyan CDF akma yelpazeleri meydana getirir.  
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* Bu hareket σn gerilmesi nedeni ile komşu 

zemini sıkıştırarak burada da Pasif Rankine 

bölgeleri oluşturur. Zemin yüzeyi, bu 

bölgelerde kabarır. 

Terzaghi’nin geliştirdiği teoride; zemin 

üzerindeki bir temelin sınır taşıma gücü 

yukarıdaki bölgeler için ayrı ayrı göçme 

mekanizmaları varsayılarak statik denge 

denklemleri yardımı ile çözülmüş, sonra bu 

çözümler süperpoze edilerek sonuca 

varılmıştır. Her ne kadar üç plastik 

mekanizmanın aynı anda meydana gelmemesi 

nedeni ile matematiksel olarak çok doğru 

olmasa da, bu süperpozisyon yöntemi ile elde 

edilen ifade yeterli yaklaşımı sağlamaktadır. 

1.6.2. Terzaghi Çözümleri 

Taşıma gücü çözümleri incelenirken Pürüzlü (ya 

da sert) temel tabanı ve pürüzsüz (ya da 

yumuşak) temel tabanı deyimleri ile 

karşılaşılır. Konunun iyi anlaşılabilmesi için 

bu terimlerin açıklanması doğru olacaktır: 

Terzaghi teorisinde esas alınan Pürüzlü 

tabanda Şekil 1.11.de pasif zemin kamasının 

kenarları ile taban arasında görülen α açısının 

zeminin içsel sürtünme açısına eşit olduğu 

kabul edilir.  

Pürüzsüz taban halinde ise yukarıda anlatılan 

Mohr-Coulomb kırılma hipotezine göre aynı 
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açının 45º + ø'/2 olduğu düşünülür. Deneyler, 

bu ikinci halin gerçeği daha iyi yansıttığını 

ortaya koymuştur.   

Terzaghi (1943), çözümlerini önerirken 

aşağıdaki varsayımlardan hareket etmiştir: 

- Yüzeyi  yatay Homojen-İsotrop bir zemin, 

-Genel Göçme Halinin Varlığı, 

- Rijid, sonsuz uzun bir Şerit Temel, 

-Taban suyu seviyesini temelin genişliğine 

eşit bir derinlikten daha derinde olması, 

- Basit Sürtünme olayı varsayılarak Pürüzlü 

Temel Tabanı. (α=ø’) 

Bu yaklaşım sonucunda elde edilmiş olan sınır 

taşıma gücü bağıntısı aşağıdaki gibidir: 

BNqNcNq qcu 2/1                         (1.8) 

Burada q örtü yükünü hesaplarken Şekil 1.12.de 

yansıtılan üç durumla karşılaşılabilir: (Tüm 

durumlar için γ zeminin ıslak birim hacim 

ağırlığıdır. 

Durum 1. 

Taban suyu seviyesi derinliği D1 olsun. D temel 

derinliği olmak üzere bu durumda 0<D1<D ise, q 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

q=D1γ+D2γsat                                       (1.9) 

http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#D1
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Df


 18 

Burada γ D1 boyunca ıslak ya da kuru durumda bulunan zeminin, 

γsat ise su altındaki zeminin doygun birim hacim 

ağırlığı, Ayrıca (1.8) bağıntısının 

terimindeki 1/2BN  terimindeki γ   

                       (1.10) 

şeklinde değiştirilmelidir. γw, suyun birim 

hacim ağırlığıdır. 

 

 

 Şekil 1.12. q Değerinin Hesabı 

 

Durum 2: 

Su seviyesi temel tabanının d kadar altında ve  

temel genişliğinin B olması halinde ve 0 < d 

<B ise: 

http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#dcaseiii
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#B
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 Dq                               (1.11)  

olur. Ayrıca Taşıma Gücü denklemindeki 1/2BN  

terimindeki γ : 

                    (1.12) 

olarak değiştirilmelidir. 

Durum 3. 

Eğer su tablasının seviyesi d > B olacak 

şekilde ise, su tablasının taşıma gücü 

değerine bir etkisi olmayacağı kabul 

edilebilir, (1.11) bağıntısı geçerlidir. 

Yukarıda q yükünün hesaplanmasında kullanılan 

kriterler (1.2) ila (1.8) bağıntıları için de 

geçerlidir. 

Planda dikdörtgen ya da dairesel plana sahip 

olan temellerin altındaki zeminde düzlem 

deformasyon durumunun geçerli olmadığını bilen 

Terzaghi bu tür temeller için aşağıdaki 

bağıntıları vermiştir: 

(kare temel; planda B × B)            

(1.13) 

(dairesel temel; planda B × 

B)     (1.14)   

Yukarıdaki taşıma gücü ifadelerinde: 

c=Zeminin  Kohezyonu, 

http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#dcaseiii
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#B
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q = 1.6.2. Paragrafına göre hesaplanan Örtü 

Yükü,  

D =Temel Derinliği, 

B =Temel Genişliği,  

γ =Kazılan Zeminin Yaş Birim Hacim ağırlığıdır. 

Denklemdeki Nc  Nq ve Nγ katsayılarına “Taşıma 

Gücü Faktörleri” adı verilir.  

Taşıma Gücü Faktörleri, zeminin içsel efektif 

sürtünme açısı (ø´) nin fonksiyonudurlar. 

Terzaghi’nin önerdiği taşıma gücü faktörleri 

aşağıda Tablo 1.1.de gösterilmektedir. Ara 

değerlerin bulunması için doğrusal 

enterpolasyon yapılabilir. 

      TABLO 1.1. Terzaghi Taşıma Gücü 

Faktörleri 
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Terzaghi, yukarıdaki taşıma gücü faktörlerini 

genel kayma göçmesi durumu varsayımına 

dayanarak bulmuştur. Bununla beraber, yerel 

göçme durumunu da incelemiş ve aşağıdaki 

ifadeleri teklif etmiştir: 

-Şerit temel, (B/L = 0; B= Temel Genişliği, L 

=temel uzunluğu) 

                                         

(1.15) 

-Kare Temel (B = L) 

                                      

(1.16) 

-Dairesel Temel (B =Çap) 

                                      

(1.17) 

Burada Nc´, Nq´, ve Nγ´ = değiştirilmiş taşıma 

gücü faktörleridir. Bu denklemde kohezyon 

değeri için 

 c´ = 2c/3 kullanılır.                                                       

(1.18) 

Nc´, Nq´, and Nγ´ değerlerinin içsel sürtünme 

açısı ø ile değişmesi Tablo 1.2.de 

verilmiştir. 
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    TABLO 1.2. Terzaghi’nin Değiştirilmiş 

Taşıma Gücü Faktörleri 

 

 

1.7. Drenajlı ve Drenajsız Yükleme Halleri  

Zeminin drenajına izin vermeyen hızlı bir 

yükleme hali için hesaplar toplam gerilmeler 

cinsinden yapılır. Bu halde drenajsız içsel 

sürtünme açısı ø=0 olacağından Nq=1.0 ve Nγ = 0 

değerleri geçerlidir. 

Taşıma gücü hesabında zeminin drenajına izin 

veren yavaş bir yükleme hali için ise hesaplar 

efektif gerilmeler cinsinden yapılır.  Bu 

durumda ø´ > 0 dir. N c, Nq ve Nγ değerleri 0 

dan büyüktürler.  

1.7.1. Drenajsız Konumda Taşıma Gücü Denklemi 
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Zeminin, çabuk bir yükleme durumunda 

geçirgenliğinin düşük olması nedeni ile 

drenaja izin vermeyecek olan yumuşak 

kohezyonlu bir kil olması (ø = 0) halinde  

pasif Rankine geçiş alanları daireler halini 

alır. Aslında bu tür bir yumuşak kil zemin, 

taşıma gücü sorunu açısından en kritik 

olanıdır. Bu halde taşıma gücü teorik olarak 

zeminin ideal rijit-plastik bir malzeme olduğu 

varsayılarak incelenebilir. Prandtl c 

drenajsız kayma direncini göstermek üzere bu 

durum için çözümü;  

qu= (2 + π) c = 5.14 c                               

    (1.19) 

bağıntısı ile vermiştir.  

Bu durum için Skempton tarafından önerilen 

genel çözüm; yukarıdaki (1.8) denkleminin 

drenajsız durum için  tanımladığı sembollerle: 

qu =c.Nc +q = c.Ncu + q                            

     (1.20)   

şeklinde yazılması ile elde edilir.  

http://fbe.uwe.ac.uk/public/geocal/foundations/founbear.htm#BCSHALLOW_C#BCSHALLOW_C
http://fbe.uwe.ac.uk/public/geocal/foundations/founbear.htm#BCSHALLOW_C#BCSHALLOW_C
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D/B 

Şekil 1.13. Skempton Taşıma Gücü Faktörü 

 

Burada Ncu= Skempton tarafından verilen Taşıma 

Gücü Faktörüdür. Bu Faktör dairesel ve kare 

temeller ile şerit temeller için aşağıdaki 

abaktan elde edilebilir.  

1.7.2. Drenajlı Konumda Taşıma Gücü Denklemi  

Bu durumda (1.8-1.11) bağıntıları, genellikle 

Tablo 1.1 ve 1.2. de verilen değerlerle 

beraber kullanılır. Taşıma Gücü Faktörleri 

drenajlı (efektif) içsel sürtünme açısının 

(ø') fonksiyonudurlar. Buradaki c.Nc terimi 

zeminin kayma direncinin, q.Nq terimi temel 

seviyesinin üstündeki sürşarj yükünün, ½.B.γ.Nγ 

terimi ise zeminin kendi ağırlığının 

katkılarından ileri gelir. 

  



 25 

1.8. Taşıma Gücü Denklemlerinde Yapılan 

Düzeltmeler 

1.8.1. Düzeltme Faktörleri 

Diğer yandan (1.8) bağıntısının elde edilmesi 

sırasında sonsuz uzunlukta bir şerit  temel 

göz önüne alındığından bu bağıntı (B/L<1) olan 

dikdörtgen temelleri, ayrıca düşey bir yük 

düşünüldüğünden dolayı eğik yükleri, eğimli 

temel tabanını ya da şevlere yakın temelleri  

hesaba almamaktadır. Örneğin, bir şeve yakın 

olan bir temelin taşıma gücü şev eğimine ters 

orantılı şekilde azalır. Bu hususları dikkate 

alan araştırmacılar Terzaghi denklemlerine 

uygulanmak üzere bazı düzeltmeler 

önermişlerdir. Bu düzeltmelerin 

uygulanabilmesi için Taşıma Gücü Denklemi 

aşağıdaki şekilde ifade edilir: 

     

(1.21) 

Değişiklikler, Şekil Faktörleri: Fcs, Fqs, Fγs ,  

Derinlik Faktörleri: Fcd, Fqd, Fγd , Eğim 

Faktörleri Fci, Fqi, Fγi ile yapılmaktadır. 

Bu faktörler, aşağıdaki bağıntılar yardımı ile 

hesaplanırlar:  

Şekil Faktörleri:    (L>B)  

http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#B
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Eq1
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Eq1
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Eq1
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Fshape
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Fshape
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Fdepth
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Fdepth
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Finc
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Finc
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#B
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c

q

cs
LN

BN
F 1                                                               

(1.22)  

tan1
L

B
Fqs                                                             

(1.23)                                                   

L

B
F s 4.01                                                               

(1.24)                                                                               

 Derinlik Faktörleri: 

 (a) D/B < 1 

B

D
Fcd 4.01                                                              

(1.25) 

B

D
Fqd

2)sin1(tan21                                             

(1.26)              

 1dF  

 (b) D/B> 1 

)(tan4.01 1

B

D
Fcd

                                                      

(1.27) 

)(tan)sin1(tan21 12

B

D
Fqd                                   

(1.28) 

                                                                        

  

 Eğim Faktörleri:  

http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Df
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#B
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#Df
http://www.loai-naamani.com/CapCAL/CapCAL%20-%20Tutorial/QuickDefine_FramePage.htm#B
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2)
90

1(


 qici FF                                                        

(1.29) 

2)1(



 iF                                                              

(1.30) 

burada β= temel üstündeki yükün düşeyle yaptığı 

açıdır. 

Terzaghi’nin analizinde pürüzlü taban 

varsayımı nedeni ile zemin kaması için (45-

ø'/2) açısı yerine (ø') açısı kullanılmış 

olduğu yukarıda açıklanmış idi.  Bu nedenle 

Tablo 1.de verilmiş olan Taşıma Gücü 

Faktörleri özellikle ø' açısının küçük 

değerleri için Mohr-Coulomb teorisine göre 

saptananlardan oldukça değişik olmaktadır. Bu 

durum Meyerhof tarafından düzeltilmiş ve 

faktörlerin hesaplanması için aşağıdaki 

bağıntılar teklif edilmiştir: 

 tan2 )
2

45(tan eNq                                                 

(1.31) 

cot)1(  qc NN                                                       

(1.32) 

 tan)1(2  qNN                                                     

(1.33) 

Genel Göçme hali için taşıma gücü faktörleri 

Nc, Nq and Nγ;  (1.31) ila (1.33) bağıntıları 
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ile saptanarak taşıma gücü bağıntılarında 

kullanılması çoğu kez tercih edilen bir yol 

olmaktadır. Ancak, bazı model deneyleri, yerel 

göçme hali için Tablo 1.2.de önerilen 

değerlerinin kullanılmasının uygun olacağı 

kanısını uyandırmıştır. 

1.8.2. Varsayılan Taşıma Gücü Değerleri 

Ön tasarım amacı ile kullanılabilecek bazı 

taşıma gücü değerleri İngiliz Standardı BS8004 

de verilmiştir. Bu değerler ancak bir ön 

tasarım için kullanılabilir özellikle oturma 

miktarlarının izin verilebilen sınırlar içinde 

kalması açısından yeterli değildirler. Bu 

değerler değişik zemin türleri için Tablo 

1.2.de gösterilmektedir.  

  

TABLO 1.3. Varsayılan Taşıma Gücü 

Değerleri 

 

Zemin 

Kategorisi 

Zemin ve Kaya 

Tipi 

Varsayılan 

Taşıma Gücü 

Değeri 

Kohezyonsuz 

Zeminler 

Sıkı Çakıl veya  

Sıkı Kum-Çakıl 
>600 kN/m² 

  

Orta Sıkı Çakıl 

veya Orta  Sıkı 

Kum-Çakıl 

<200 - 600 

kN/m²  
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Gevşek Çakıl, 

veya  Gevşek 

Kum-çakıl  

<200 kN/m² 

  Sıkı Kum >300 kN/m² 

  Orta Sıkı Kum 100 - 300 kN/m² 

  Gevşek Kum <100 kN/m²  

 Kohezyonlu 

Zemin 

Çok Sert Killer 

ve Katı Killer 
300 - 600 kN/m² 

  Katı Kil 
150 - 300 

kN/m²  

  Sıkı Kil  75 - 150 kN/m²  

  
Yumuşak Kil ve 

Silt  
< 75 kN/m²  

  Çok Yumuşak Kil Yok 

 

 

 

1.9. Taşıma Gücüne İlişkin Diğer Bulgular 

Bir temelin projelendirilmesi için yukarıda 

verilen bilgiler yeterlidir. Ancak, bazı 

hallerde değişik teoriler yardımı ile çözüm 

yapmak ve sonuçları karşılaştırmak 
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gerekebilir. Çalışmalar özellikle Nγ değeri 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Aşağıda bu konuda 

özet bilgi sunulmaktadır: 

1.9.1. Hansen Nγ değeri için aşağıdaki denklemi 

teklif etmiştir: 

                                                       

(1.34) 

1.9.2. Caquot ve Kerisel aynı faktör için 

Boussinesq denkleminin çözümüne dayanan 

değerler ileri sürmüştür. 

1.9.3. Vesic bu araştırmacıların çözümlerinden 

yola çıkarak yaptığı bir yaklaşımla Nγ için  

                                                

(1.35) 

ilişkisini teklif etmiştir. 

1.9.4. Lundgren ve Mortensen plastik teoriyi 

kullanarak nümerik yöntemlerle özel haller 

için kayma hatlarını ve (Nγ)  değerini 

bulmuşlardır.  

1.9.5. Chen de Nγ değerini saptamak için 

yaptığı çalışmada Drucker ve Prager tarafından 

önerilen bir Plastisite çözümünü kullanmıştır. 

1.9.6. Biarez ve arkadaşları da Nγ değeri için 

aşağıdaki bağıntıyı teklif etmişlerdir: 

                                                   

(1.36) 
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 Yukarıda sözü edilen değişik araştırmacılar 

tarafından verilen Nγ değerlerinin bir 

karşılaştırması  Şekil 1.14de 

gösterilmektedir:                           

 

ø 

    1.14.Değişik Araştırmacılarca Saptanan Nγ 

Değerleri 

(1–Chen, 2–Vesic, 3–Terzaghi, 4–Meyerhof (1.33 

Bağıntısı) 5–Lundgren ve Mortensen, 6 –Hansen 

) 
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   Şekil 1.15. Hu Göçme Mekanizması 

 

1.9.7. Diğer yandan Hu; Şekil 1.15.de görülen 

plastik kamanın α açısının değişmesine bağlı 

olarak bir teori üretmiştir: 

Bu değişim aşağıdaki fonksiyon uyarınca 

olmaktadır: 

     )',( qf                                                            

(1.37)                   

α açısının  minimum ve maksimum değerleri 

aşağıdaki gibidir: 

2
45


                                                            

(1.38) 
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    Şekil 1.16. Hu’nun Taşıma Gücü Değerleri  

 

Bu yönteme göre saptanan taşıma gücü değerleri 

Şekil 1.16.da gösterilmektedir: 

Terzaghi’nin ilk çalışmasının pürüzlü bir 

taban kabulü ile yapıldığını, sonradan  model 

deneylerinden elde edilen sonuçlar uyarınca 

daha doğru olduğu belirlenen pürüzsüz taban 

çözümlerine yönelindiği  yukarıda 

belirtilmişti. Bu çalışma her iki hal 

arasındaki tüm olasılıkları göstermesi 

bakımından ilginç ve önemlidir. 

1.10. Radye Temellerde Taşıma Gücü 

1.10.1. Oturma Kriteri 
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Radye temellerin tasarımında yukarıda  

yüzeysel temeller için sözü edilmiş olan 

taşıma gücü bağıntıları geçerlidir. Bununla 

beraber, bu temellerde sınırlayıcı oturma 

miktarı, genellikle diğer yüzeysel temeller 

için öngörülen miktarın iki misli olarak kabul 

edilirler. Örneğin; yüzeysel temeller için bu 

miktar 25 mm ise radye temeller için 50 mm 

dir. Bu durum, özellikle granüler zeminler 

üzerine yapılan radye temellerde taşıma 

gücünün iki misli arttırılması anlamına gelir. 

Bu kriterlerin ileride Kısım3., Kısım 5. ve 

Kısım 6. da görülecek olan oturma hesapları ve 

bu hesaplara bağlı taşıma gücü analizleri 

yapılırken göz önünde tutulması uygundur. 

1.10.2.Net Temas Basıncı 

Radye temellerin yerleştirilme derinliği 

önemlidir. Derine yerleştirilen radyelerin 

üzerindeki katlar; genellikle zemin seviyesine 

kadar garaj, depo vb diğer bodrum katlarını 

içerirler. Diğer bir deyişle, Radye kotuna 

kadar hafriyat yapılmış olup, çoğu kez bu 

kotun üstüne yeniden bir dolgu yapılmamıştır. 

Bu tür bir radye Şekil 1.17.de görülmektedir. 
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                                   Şekil 1.17. 

Radye Temel 

Bu durumda yukarıdaki (1.5) bağıntısı göz 

önüne alındığında net basınç aşağıdaki bağıntı 

ile gösterilebilir: 

)( 1 Wwnf DD
BL

Q
p                                                

(1.40) 

Burada: 

Q=Üst Yapıdan Gelen Yük+Radyenin 

Ağırlığı+Radye Duvarlarının  ağırlığı (Zemin 

Seviyesi altındaki yapının ağırlığı) 

B=Radye Genişliği, 

L=Radye Uzunluğu, 

Dw=Su Tablası Kotuna Kadar olan Derinlik, 

D1=Su Tablası Kotu ile Radye Tabanı Kotu 

arasındaki fark, 
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= Zeminin Yaş Birim Hacim Ağırlığı, 

’=Su Tablası altındaki zemin birim hacim 

ağırlığıdır. 

Diğer yandan (1.40) bağıntısı, suyun kaldırma 

gücünün u=D1w olduğu göz önüne alınarak: 

)( 11 wsatwn DDD
BL

Q
q                                    

(1.41) 

şeklinde yazılabilir. Bu durumda sat =Zeminin 

Suya Doygun birim hacim ağırlığıdır. 

 Radye tabanındaki net basıncın çok az olduğu, 

hatta bazı hallerde sıfıra yaklaştığı görülür. 

Bu tür temele “hafifletilmiş temel” denir. Bu 

durumda doğal olarak hiçbir oturma ya da 

taşıma gücü sorunu olmayacaktır. 

1.10.3. Radye Temel ve Taban Suyunun Etkisi 

Radye temeller, su tablasının altında olmaları 

halinde iyi bir şekilde yalıtılmalıdırlar. Bu 

tür temellerin su altında inşaatı için su 

tablası düzeyi genellikle pompaj ile 

indirilir. Pompajın durdurulması durumunda 

yapı, Arşimet yasası gereği; su tablasının 

altında kalan hacmin ağırlığına eşit olan bir 

kuvvetle kaldırılır. Bu durumda net taban 

basıncı (1.41) bağıntısına bakılırsa aşağıdaki 

gibi olur: 
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wn D
BL

P
q 1                                                           

(1.42) 

Böyle bir durumda, inşaat sırasında yapı belli 

bir yüksekliğe varmadan pompaj durdurulmaz ve 

bu basıncın sıfırlanmamasına özen gösterilir. 

1.10.4. Suyun Kaldırma Etkisi 

(1.42) bağıntısı, herhangi bir temel için de 

geçerlidir. Su tablası 

altındaki bir temelin betonlanması sırasında 

(örneğin tremi betonlaması) temelin 

ağırlığının suyun kaldırma gücünün üstünde 

olmasına özen gösterilmelidir. Örneğin Şekil 

1.17.de radyenin dökülmesinin her aşamasında 

radye kalınlığı t, betonarmenin birim hacim 

ağırlığı b  ise 1Dt wb      şartı sağlanmalıdır. 

 

1.11. Çekme Kuvveti Altındaki Temellerin 

Taşıma Gücü 

Bu durumda, çok önemli hallerde temelin 

ağırlığının çekme kuvvetinin 3 misli olması 

şartı aranır. 
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    Şekil 1.18. Kaldırma Kuvveti ve Temel 

 

P=Üst Yapıya Uygulanan Çekme Yükü, 

WT=Temelin Ağırlığı, 

B=Temel Genişliği, 

L=Temel Uzunluğu, 

fs= Zemine göre sürtünme ya da kesme kuvveti 

olmak üzere: 

Genel durumda: 

5.1


P

BLfW sT
                                                

(1.43) 

bağıntısının gösterdiği şart aranır. Burada 

sürtünme direnci fs Kohezyonlu Zeminler için: 

us sf 6.0                                                                   

(1.44) 

Granüler Zeminler için: 
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000 )sin1( vvKfs


                                          

(1.45) 

olarak hesaplanır. 

 

1.12. Yamaç Üstünde Olan Temellerde Taşıma 

Gücü 

1.12.1. Genel 

Genel olarak temellerin yamaç yakınlarına ya 

da üstlerine konulmaları uygun değildir. 

Yamacın gerek altında gerekse üstünde 

olabilecek yapıların temellerinde aranacak 

genel şartlar Şekil 1.19.da görülmektedir. 

Gevşek granüler zeminlerde temelin şev üzerine 

yerleştirilmesi hiçbir durumda uygun değildir.   

 

                       

    Şekil 1.19. Temeller ile Şevin Durumu 

 

Köprü ayakları ya da dayanım yapısı temelleri 

gibi kimi özel durumlarda temel Şekil 

1.20.a.daki gibi yamacın en üstünde ya da 
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Şekil 1.20.b.deki gibi yamacın ortalarında bir 

yerde olabilir. Bu durumda; yapı ağırlığını 

sürşarj olarak hesaba almak kaydı ile dairesel 

kayma analizleri yapmak uygun bir yaklaşım 

şeklidir.  

1.12.2. Taşıma Gücü Abakları 

Bununla beraber, tasarım için Şekil 1.21.de 

görülen abaklar kullanılabilir.  

 

        

(a) 

 

                                                                        

(b)    

     Şekil 1.20. Yamaç Üstünde Temel  
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    Şekil 1.21. Taşıma Gücü Katsayıları 

 

Şekil 1.20.a ve b.ye bakıldığında; kayma 

dairelerinin ve plastik akma bölgelerinin 

durumundan temel göçmesinin ya da yamacın 

kaymasının söz konusu olabileceği 
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görülmektedir. Yamaç kayması durumu; niteliği 

zemin mekaniği konularında öğretilmiş olan 

yamaç stabilite sayısı 
c

H
N


0

 değeri 

kullanılarak hesaba alınır. Temel göçmesi ise 

taşıma gücü katsayılarının bu özel duruma 

uyarlanmış şekilleri yardımı ile göz önüne 

alınır. 

Şekil 1.20.de görülen abaklar bu şartların 

birleştirilmesi ile elde edilmiş olup taşıma 

gücü katsayıları NCq ve Nq değerlerini 

vermektedirler. (1.8) bağıntısındaki taşıma 

gücü katsayılarını anımsatırlar.  

1.12.3. Abakların Açıklanması 

Abakların bu amaçla kullanımı aşağıdaki gibi 

açıklanabilir: 

Şekil 1.20.de (a) olarak tanımlanan ve Şekil 

1.21.de “birinci hal” olarak adlandırılan 

temelin şevin üstünde olması durumunda taşıma 

gücü faktörü Nq aşağıdaki parametrelerle 

gösterildiği şekilde ilişkilendirilmiştir: 

1. b/B oranı, 

2. D/B oranının iki sınır değeri olan: 

2.a. D/B =1.0 ve, 

2.b. D/B=0 olması durumu için ayrı ayrı olmak 

üzere: 
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İçsel sürtünme açısının  =40 derece olması 

durumunda yamaç eğimi  nın  0,20,40 ve 

 =30 derece olması halinde yamaç eğimi nın  

0,30 derece eğimleri için. 

Aynı durum için Şekil 1.21.de Ncq faktörü ise 

şu değişkenlerin fonksiyonu olarak 

gösterilmiştir: 

1. b/B oranı, 

2. N0 stabilite Faktörünün iki sınır değeri 

olan: 

2.a. N0=0 ve, 

2.b. N0>0 olması durumu için ayrı ayrı olmak 

üzere yamaç eğimi  nın  0,30,60,90 derece 

eğimleri için. 

Şekil 1.20.da (b) olarak tanımlanan ve Şekil 

1.21.de “ikinci hal” olarak adlandırılan 

temelin şevin ortasında olması durumunda 

taşıma gücü faktörü Nq aşağıdaki 

parametrelerle gösterildiği şekilde 

ilişkilendirilmiştir: 

1. Yamaç eğimi  nın;  

1.a. D/B =1.0 ve, 

1.b. D/B=0 olması durumu için ayrı ayrı olmak 

üzere: 
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İçsel sürtünme açısının  =30,40,45 dereceleri 

için değerleri. 

Aynı durum için Şekil 1.21.de Ncq faktörü ise 

şu değişkenlerin fonksiyonu olarak 

gösterilmiştir; 

1.Yamaç eğimi nın değişik değerleri için: 

1. N0 Stabilite Faktörünün iki sınır değeri 

olan: 

1.a. N0=0 ve, 

1.b. N0>0 olması durumu için ayrı ayrı olmak 

üzere çeşitli Stabilite Faktörleri için. 

1.12.4. Abakların Kullanılması 

Bu abaklar kullanılırken iki değişik durum söz 

konusu olabilir: 

1.12.4.a. Eğer B<H ise: 

Nq değeri Şekil 1.21. birinci halden N0=0 

değeri kullanılarak elde edilir. Gerçek D/B 

değeri kullanılarak 0<D/B<1 değerleri arasında 

enterpolasyon yapılır ve Nq değeri bulunur. Ncq 

değeri için N0 stabilite sayısı kullanılarak 

aynı işlem yapılır. Sonra qu değeri; su 

tablasının bulunduğu derinliğe göre (yüzeyde 

ya da d0=b derinliğinde olması halleri için) 

yukarıda (1.46) ve (1.47) bağıntıları ile 

verilen iki düzeyi arasında yapacağınız 

enterpolasyon ile saptayınız. 
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1.12.4.b. Eğer B>H ise: 

NCq değeri Şekil 1.21. birinci halden niteliği 

zemin mekaniği konularında öğretilmiş olan 

yamaç stabilite sayısı 
c

H
N


0

 değeri 

kullanılarak elde edilir. 

0<N0<1 durumu için D/B değerinin 0<D/B<1 

halleri arasında enterpolasyon yapılır. 

N0 değerinin 1 den büyük olması halinde, bu 

değerin stabilite sayısı olması nedeni ile  

taşıma gücü durumunu yamacın dengesi kontrol 

eder. 

Taşıma gücü bağıntıları su tablasının 

seviyesine göre aşağıdaki gibidirler: 

Su tablasının durumuna göre izlenecek yol 

aşağıda özetlenmiştir: 

Su Tablası Bd 0  seviyesinde ise limit taşıma 

gücü qu: 

2

B
NcNq qcqu                                                        

(1.46) 

Su Tablası Zemin Yüzeyinde ise: 

2
'

B
NcNq qcqu                                                     

(1.47) 

bağıntıları geçerlidir. 
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Su tablasının zemin yüzeyi ile d0=B arasında 

olması hallerine göre (1.46) ve (1.47) 

bağıntılarından elde edilen değerler arasında 

enterpolasyon yapılır.. 

1.12.4.c. Taban Suyu Seviyesini Etkisi 

 Su seviyesinin yüzeyde bulunması ya da ani su 

alçalması durumu için abaklarda: 

 )tan
'

(tan' 1 



                                                          

(1.48) 

kullanılmalıdır. 

’=Su altında birim hacim ağırlığı, 

=Birim Hacim ağırlığı, 

= İçsel Sürtünme Açısıdır. 

1.12.4.d. Zeminin Suya Doygun Kil Olması 

Durumu 

 Doygun Kil (=0) için (1.46) ve (1.47) 

bağıntılarında B/2=D ve Nq=1 yerleştiriniz. 

1.12.4.e. Sürekli Temel Dışındaki Temel 

Şekillerinde Kullanım 

Dikdörtgen, Kare ya da Dairesel temeller için: 

elsüreklitemu

sonlutemelu

sürekliuu
q

q
yqq ))((                                   

(1.49)  

kullanılır. 



 47 

Burada qu(y)sürekli; yukarıdaki adımlara göre 

sürekli temel için bulunan değerdir. Qusonutemel 

ve qusüreklitemel terimleri ise temelin bir yamaç 

üzerinde değil, düz bir zemin üzerinde 

olmaları halinde normal yöntemle saptanmış 

olan taşıma gücü değerleridir. Dikdörtgen, 

Kare ya da Dairesel temeller sonlu, sürekli 

temeller ise şerit temellerdir. 

1.12.5. Temelin Yamacın Ortalarında Olması 

Durumu 

Şekil 1.16.b.de gösterildiği gibi yamacın 

ortalarında bulunan bir temel için kriterler 

birinci durumdakinin aynı olmakla birlikte NCq 

ve Nq değerleri için bu kez Şekil 1.21.de 

ikinci hale ait olan abak benzer şekilde 

kullanılır. 

 

1.13. Çift Tabakalı bir Zeminin Üstündeki 

Temelde Taşıma Gücü 

Çift tabakalı killi bir zemine oturan bir 

temelin taşıma gücünün hesabı bu durum için 

değiştirilmiş olan taşıma gücü katsayısı Nma 

kullanılarak yapılır. Taşıma gücü: 

matu NCq                                                          

(1.50) 

bağıntısı ile hesaplanır. Değiştirilmiş Taşıma 

Gücü Faktörü Nma; Dairesel temel için H/2R ve 
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şerit temel için H/B oranlarının bir 

fonksiyonudur ve Şekil 1.22.de yer almaktadır. 

Bu hesap için kullanılan özellikler aşağıda 

verilmiştir:  

Nma= Değiştirilmiş Taşıma Gücü Faktörü, 

Ct Cb = Üst ve alt tabakaların drenajsız kayma 

direnci, 

R = Dairesel temelin yarı çapı, B=  Sürekli 

temelin genişliğidir. 
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  Şekil 1.22. İki Tabakalı Zeminin Taşıma Gücü 

 

 

1.14. Dış Merkezli Yüklerin Etkisi 
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Dikdörtgen bir temelde dış merkezlilik 

mesafeleri ( Bkz. Kısım 6) temelin genişliğine 

(Bf) paralel olarak eB ve uzunluğuna (Lf) 

paralel olarak eL ise temelin ilettiği yükün, 

genişliği B’= Bf -2eB ve uzunluğu L’= Lf -2eL 

olan B’xL’ alanındaki bir sanal temel üzerinde 

üniform olarak yayıldığı var sayılır ve 

temelin büyüklüğü (1.4) ve (1.5)  

bağıntılarında P yükü bu sanal alan üzerinde 

etkiyormuş var sayılarak temel alanı hesabı 

yapılabilir.  

P=P/(B’xL’)                                                              

(1.51) 

Ancak bu şekilde hesaplanmış olan temellerin 

boyutları son tasarımda Kısım 6.da görülecek 

olan gerçek basınç dağılımları kullanılarak 

denetlenir ve gerekirse değiştirilir.  

Tek yönlü bir dış merkezlilik durumu için 

temelin altındaki gerçek temas basıncı 

dağılımı Şekil 1.23a.da ve sanal dağılım Şekil 

1.23.b.de gösterilmiştir. 
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Şekil 1.23. Dış Merkezlilik Durumunda Taşıma 

Gücü 

 

    KISIM 2. TEMEL YÜKÜNDEN ÖTÜRÜ GERİLME 

ARTIŞI 

 

2.1. Nokta Yük Altında Gerilme Artışı 

Bu kısıma başlarken “Gerilme Artışı” deyimine 

dikkat çekmek gerekir. Yatay konumdaki bir 

zemin yüzeyinin üzerinde hiçbir temel yükü yok 

iken, zemin yapısında kendi ağırlığından ileri 

gelen bir “geostatik” gerilme vardır. Bu 

gerilmenin düşey değeri v0; γ’ zeminin efektif 

birim hacim ağırlığını göstermek üzere z 

derinliğindeki bir yatay düzlem üzerinde 

σv0=γ’z değerindedir. Yatay “geostatik gerilme” 

ise σh=K0γ’z olur. K0 sayısına “durağan toprak 

basıncı katsayısı” adı verilir. Bu tanımlamada 

zemin yüzeyi yatay olduğundan ötürü bu 
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gerilmeler asal gerilmelerdir. Bu konumda, bir 

temelin ağırlık merkezinden geçen düşey 

eksenin altında; temel yükünden ötürü oluşan 

gerilme artışları da asal gerilme 

artışlarıdır. Bu eksenin dışında kalan 

noktalarda ise kayma gerilmelerinin de var 

olduğu genel gerilme durumu görülür. Bu durum 

Şekil 2.1. ve 2.2.de gösterilmiştir. Burada 

temelin uyguladığı yük nedeni ile görülen tüm 

gerilmeler, geostatik gerilmelere ek olarak 

meydana gelmişlerdir. Bu nedenledir ki 

“Gerilme artışı” deyimi durumu tam olarak 

yansıtır. 

Zeminde z derinliğindeki bir yatay düzlem 

üzerindeki bir A noktasında meydana gelen 

gerilme artışları Şekil 2.1.de Kartezyen bir 

koordinat sistemine göre, Şekil 2.2.de ise 

silindirik bir koordinat sistemi içinde 

gösterilmektedir. Boussinesq; yarı-sonsuz bir 

zemin yüzeyindeki bir Q nokta yükü nedeni ile 

oluşan gerilme durumunu incelemiş ve aşağıda 

(2.1) ve (2.2) ile gösterilen bağıntıları elde 

etmiştir. Oturma problemleri için genellikle 

düşey ve kimi hallerde yatay gerilme değerleri 

gerekir.  

 

ŞEKİL 2.1. Kartezyen Koordinat Sisteminde 

Gerilme Artışı 
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(2.1)                                                                    

                   

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 2.2. Silindirsel Koordinat Sisteminde 

Nokta Yük nedeni ile Gerilme Artışı  
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(2.2.)   

 

 

2.2. Üniform Yayılı Yük ile Yüklenmiş Esnek 

Dairesel Alan  

Boussinesq’in nokta yük için elde ettiği çözüm 

Şekil 2.3 de gösterildiği gibi üniform Yayılı 

Yük taşıyan bir dairesel alana uygulanacak 

şekilde genişletilmiştir. Bu işlem için 

dairesel alanın yarı çapı r, yayılı yük q 

olarak alınmıştır. Simetri ekseni altındaki 

bir A noktasındaki düşey gerilme; dA=rddr 

büyüklüğündeki bir alan elemanının göz önüne 

alınması ve alana etkiyen yükün bir nokta yük 

(dQ) olduğu varsayılması ile bulunmuştur. Bu 

durumda Şekil 2.1.de ve 2.3 de görüleceği gibi 

düşey gerilme artışı dz; (2.1) bağıntısında Q 
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yerine dQ=qrdrd ve R yerine  (r 
2
+ z 

2
)
1/2
 

konularak saptanmıştır. 

                                            

(2.3) 

 

Şekil 2.3. Dairesel Temel Altında Yük Dağılımı 

 

Alandaki yayılı yükten ötürü  oluşan düşey 

gerilme Z : 

      (2.4) 

merkez altındaki Θ ve R gerilmeleri; 

                                 

(2.5) 
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bağıntıları ile hesaplanabilirler. 

R yarı çapındaki esnek bir dairesel alan 

üzerinde yer alan yayılı yük nedeni ile daire 

merkezinin altında z derinliğinde bulunan bir 

noktadaki düşey gerilme bağıntısının 

düzenlenmesi ile elde edilen: 

∆σ = q .Ic                 

(2.6) 

bağıntısı yardımı ile saptanabilir. 

Burada q yayılı yük ve: 

2/32 ])/(1[

1
1

zRq
Ic








                                              

(2.7) 

gerilme etki faktörüdür. Bu faktörün derinliğe 

karşı değişimi bir grafik ile gösterilebilir.   
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Şekil 2.4. Ic değerinin Derinlikle Değişmesi 

Şekil 2.4.de “Ortada” simgeli eğri, (2.7) 

bağıntısını yansıtmaktadır. Diğer eğri; 

yukarıda gösterilen entegrasyon işleminin 

daire kenarındaki bir nokta için yinelenmesi 

ile elde edilmiştir ve dairesel temelin 

kenarının altındaki derinliklerde oluşan 

gerilme artışını göstermektedir.   

 

2.3. Şerit Temel Altında Gerilme Dağılımı 

Uzun perde ya da basit duvarları taşıyan 

temellere sürekli temel, aynı aks üzerindeki 

pek çok sayıda kolonu taşıyan temellere 

bileşik temel denildiği Kısım 1 de görülmüştü. 

Bu temellere gerilme artışı literatüründe çoğu 

kez şerit temel denildiğini burada söylemek 

uygun olur. Yayılı bir q yükü taşıyan ve 

genişliği B=2b olan şerit bir temelin altında 

z derinliğindeki bir noktadaki düşey gerilme 

artışı ∆σv=q.I şeklinde ifade olunur. Burada 

I aşağıdaki bağıntısı ile ifade edilen bir 

gerilme etki faktörüdür: 

I = [ + sin .cos(  + 2 )] / 

Bu faktörün hesaplanması için gerekli olan 

geometri boyutları Şekil 2.5.de 

gösterilmişlerdir. 
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Şekil 2.5. Şerit Temel Altında Gerilme Artışı 

 

2.4. Dikdörtgen bir Temel Altında Gerilme 

Artışı  

 Şekil 2.6. Dikdörtgen Temel Altında Gerilme 

Artışı 
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Esnek bir temelin köşesinin altındaki bir 

noktada düşey gerilme artışı Boussinesq 

denkleminin yardımı ile ifade edilen sonsuz 

küçük bir dQ yükünün alan üzerinde 

entegralinin alınması yolu ile elde 

edilmiştir.  Şekil 2.6; L uzunluğunda ve B 

genişliğinde q yayılı yükünü taşıyan bir 

temeli göstermektedir. Bu şekilde kenarları dx 

ve dy olan bir dA alan elemanı üzerindeki 

sonsuz küçük yük dQ=qdxdy dır. Bu bir nokta 

yük olarak göz önüne alınabilir. Matematik 

operasyon, bu hal için gerilme artışının ancak 

yüklü dikdörtgen alanın bir köşesinin altında 

hesaplanmasına izin vermektedir. 

Yönteme göre yüklü dikdörtgen alanın bir 

köşesinin altında (0,0,z) koordinatlarında 

bulunan bir A noktasındaki düşey gerilme 

artışı dσz aşağıdaki  (2.8) bağıntısı ile 

hesaplanmıştır:  

2/5222

3

)(2

3

zyx

dxdyqz
d z





                                              

(2.8) 
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Buradan hareketle tüm yüklü alan nedeni ile 

meydana gelen gerilme artışı (2.9) 

bağıntısında gösterildiği gibi entegral 

alınarak bulunmuş ve genel olarak tanımlanan 

bir I etki faktörü yardımı ile pratik 

kullanıma hazır duruma getirilmiştir. 

qI
zyx

dxdyqz
d

B L

zz 


   
0 0

2/5222

3

)(2

3


                           

(2.9) 

                                                                            

 Entegrasyon sonucunda elde edilmiş olan Etki 

Faktörünün matematiksel ifadesi m ve n 

boyutsuz değişkenlerine bağlı olarak aşağıdaki 

gibidir:                                                                          

            

(2.10)  

burada m ve n temelin boyutlarına bağlı olarak 

aşağıdaki gibi tanımlanmışlardır: 

 

 

Şekil 2.7.de gösterilen yöntemle dikdörtgen 

temelin altındaki her hangi bir noktada 

gerilme artışı bulunabilir: Örneğin C 

noktasının altında z derinliğinde bir yerdeki 
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düşey gerilme artışını bulmak için C noktası 

ortada kalmak üzere dikdörtgen temel alanı 

dört dikdörtgene bölünür. Bu durumda C noktası 

her dikdörtgenin ortak bir köşesidir. Her bir 

dikdörtgen için hesaplanan gerilme artışı 

toplanır ve toplam, aranan artış olur. 

Bu durumda aşağıdaki bağıntı kullanılır: 

                                              

(2.11) 

 I 1,I2, I3, I4 ; 1,2, 3 ve 4 dikdörtgenlerinin 

etki faktörleridir. 

 

 Şekil 2.7. Gerilme Artışı Bulunma Şeması 
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Şekil 2.8. m ve n Parametreleri ve Etki 

Faktörü 
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Etki faktörünün değişimi Şekil 2.8.deki abakta 

gösterilmiştir. Şekil 2.9.da bir şerit temel 

ile bir dikdörtgen temel altındaki gerilme 

artışları, eşdeğer gerilme eğrileri yardımı 

ile gösterilmektedir. Burada görüleceği gibi 

gerilme artışı şerit temel için 6 temel 

genişliği, kare temel için ise 2 temel 

genişliğine eşit olan bir derinlikten sonra 

ihmal edilebilir düzeye inmektedir. Bu, aynı 

derinlikten sonra oturma miktarlarının hesaba 

alınmayacak kadar küçüleceğini göstermektedir.  

 

 

Şekil 2.9. Düşey Gerilme Eşdeğer Eğrileri 
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2.5. Gerilme Artışının Basit Yolla Hesabı  

Bazı hallerde gerilme artışlarını hesaplamak 

için basit kurallar kullanılabilir. Bunlardan 

en yaygın olanı 2:1 yöntemi olarak bilinir. Bu 

yöntemin varsayımına göre göre yatay 

düzlemlerdeki düşey gerilmeler uniform 

kalırlar ancak derinlikle doğrusal olarak 

azalırlar. Azalma temel yükünün; derinlik 

boyunca boyutları yüzeyden itibaren 2:1 eğimi 

ile doğrusal olarak artan sanal temellere 

etkiyeceği varsayımına dayanır. Bu varsayım 

aşağıdaki bağıntılarda yansıtılmaktadır: 

Şerit Temel:                           

zB

P
z




)1(
                                                                  

(2.12) 

Dikdörtgen Temel:                        

))(( zLzB

P
z


                                                       

(2.13) 

Burada B, temelin genişliği, L uzunluğu, z 

gerilme artışının hesaplandığı yatay düzlemin 

temel tabanına kıyasla derinliği, P temele 

uygulanan yükü göstermektedir. Şekil 2.10. bir 

z derinliğinde her iki tip temelde basit 

gerilme dağılımını  ve hesabını 

yansıtmaktadır. Şekil 2.11.de ise Elastik 
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Teori kullanılarak saptanan ve basit yöntemle 

bulunan gerilme dağılımının karşılaştırılması 

yer almıştır.  

 

 

                                  

      Şekil 2.10. Basit Gerilme Dağılımı 

Şekil 2.11.  Gerilme Dağılımı Kıyaslaması 
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         KISIM 3. TEMELLERDE OTURMA 

3.1.Genel 

Bu kısımda temellerin oturması açıklanacaktır. 

Oturma hesapları ile analiz yapılırken oturma 

miktarları bulunur, tasarım yapılırken de izin 

verilebilir oturma miktarını aşmayacak temel 

yükü büyüklükleri seçilerek oturmalar 

açısından “temel taşıma gücü”nün aşılmaması 

sağlanır. Tablo 3.1.de kimi yapılardan 

temellere aktarılan yükler hakkında fikir 

verilmektedir. Bu değerler tasarımda 

kullanılamaz: 

 

Tablo 3.1. Yapı Temellerine İletilen Tipik 

Yükler 

 

Yapı Tipi   Çizgi Yük, 

kN/m  

Kolon 

Yükü,KN  

Daireler  15-30  300  

Tek Ev 15-30 < 50  

Depolar 30-60  500  

Tek Kat 

Dükkan  
30-60 400  

İki Katlı 

Ev 
30-60 400  

Çok Yüksek 

Katlı Bina 
60-150  1000  

Okullar(Tek 

veya İki 
30-90 500  
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Kat) 

Ofis 

Binaları 30-90 500  

Endüstriyel 

Yapılar  

 

500  

 

 

Oturma, elastik (ya da ani) oturma (se) ve 

zamana bağlı oturma (st)  olmak üzere iki 

bileşenden oluşur. Elastik oturma temelin 

yüklenmesine koşut şekilde çok kısa zamanda 

oluşur, bu yüklenme sırasında zeminin boşluk 

suyu basıncı artar. Elastik oturma sırasında 

bir zemin elemanının hacmi değişmez. Bu 

elemanda yalnızca şekil deformasyonu ve bu 

deformasyona ilişkin düşey oturma görülür.  

Granüler zeminlerde su geçirgenliği killi 

zeminlere kıyasla çok yüksektir. Bu nedenle 

boşluk suyu basıncı hemen yüklemenin yer 

aldığı sure içinde söner ve sıfırlanır. Bu 

nedenle granüler zeminlerde görülen oturma 

yalnızca elastik oturma bileşeninden ve kimi 

durumda zemin matrisinde silt bulunması 

halinde danelerin yerleşmesine bağlı olarak 

bir miktar sünme hareketinden ileri gelir.  

Killi zeminlerde ise su geçirgenliği granüler 

zeminlere kıyasla çok düşüktür. Bu nedenle 

temelin yüklenmesine koşut şekilde oluşan 

elastik oturma sırasında zemin elemanından su 

drenajı olmaz. Bu nedenlerledir ki elastik 
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oturma analizinde kumlarda drenajlı ve 

killerde ise drenajsız zemin parametreleri 

kullanılır. Killerde yüklemeden sonar yükleme 

sırasında oluşan boşluk suyu basıncının 

sönmesi ve zeminin oturması uzun zaman boyunca 

devam eder. Bu olaya konsolidasyon adı 

verilir. 

Zamana bağlı oturma (st) iki kısımda izlenir: 

Primer konsolidasyon (sc) ve sekonder 

konsolidasyon (ss). Primer konsolidasyon yükün 

sıkıştırdığı zeminde bu sıkıştırma nedeni ile 

meydana gelen aşırı boşluk suyu basıncının 

sönmesi ile görülür. Bu sönmenin hızı, zeminin 

geçirgenliğine bağlıdır. Sekonder 

Konsolidasyon ise zemin daneciklerinin 

yerleşmesinden ileri gelir. Bu olgu da zamana 

bağlıdır ve organik killerde önem kazanır. Bu 

anlatımla zeminlerdeki oturma toplamının 

killerde s = se +sc+ ss , granüler zeminlerde 

ise  s= se olduğu anlaşılmaktadır.  

 

3.1.1. Esnek ve Rijit Temeller 

Yapıdan temele taşınan yük burada zemine 

devredilir. Temel ile zemin ara yüzeyi 

arasındaki basınca “temas basıncı” denilir. 

Gerek temele iletilen yükün “temas 

basıncı”ndan başlayarak temel zemininde 

oluşturduğu gerilme dağılımının gerekse oturma 
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hesaplarının yapılmasında zemin malzemesinin 

davranışının çoğu kez doğrusal-elastik olduğu 

varsayılır. Pratik temel tasarımı için yapılan 

işlemler bu kabul ile gerçekleştirilir. Oysa 

zemin; gerek  malzeme olarak gerekse üstündeki 

temelin “rijitliğine” göre değişik davranış 

gösterebilir. Bu nedenle Elastik Oturma 

konusuna girmeden önce esnek ve rijit temeller 

konusunun ele alınması uygun olacaktır. 

Temelin rijitliği (3.1) bağıntısı ile 

tanımlanmıştır. Şekil 3.1, Borowicka’nın 

önerisi uyarınca temas basıncının rijitlik ile 

değişimini göstermektedir.  

3

2

2

))()(
1

1
(

6

1

b

T

E

E
K

S

F

F

s

r







                                              

(3.1) 

Burada: 

sZeminin Poisson Oranı

F=Temelin Poisson Oranı, 

EF=Temelin Elastik Modülü, 

ES=Zeminin Elastik Modülü, 

T=Temelin Kalınlığı, 

b= Şerit (Sürekli) Temel için Yarı Genişlik, 

Dairesel Temel için Çap. 
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Şekil 3.1. Temel Rijitliğinin Temas Basıncı 

Dağılımına Etkisi 

 

Kr=0, esnek, Kr=∞ rijit bir temeli yansıtır. 

Rijit bir şerit temelde, temas basıncı, 

merkezde temele gelen ortalama basıncın =0.67 

kadarını almaktadır. 

Doğrusal elastik teoriye dayanan çözümlere 

göre elastik bir taban üzerine oturan esnek 

bir temele üniform yayılı yük uygulanırsa 

temas basıncı  Şekil 3.2.a.da gösterildiği 

gibi olur. Doğrusal elastik teori ile ön 

görülen davranışa yakın bir davranış 

gösterebilecek granüler bir zeminde ise temas 

basıncının üniform olmasına karşın zemin Şekil 

3.2.b.de görüldüğü gibi kenarlarda ortaya 

kıyasla daha fazla oturur.  
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Doğrusal elastik teoriye dayanan çözümlere 

göre elastik bir tabana oturan rijit bir 

temele üniform yayılı yük uygulanırsa üniform 

oturmaya karşın temas basıncı  Şekil 3.3.a.da 

gösterildiği gibi olur. 

Diğer yandan doğrusal elastik teori ile ön 

görülen davranışa yakın bir davranış 

gösterebilecek granüler bir zemin üzerine 

Rijit bir temel konulursa oturma her noktada 

eşit olur ancak temas basıncı dağılımı Şekil 

3.3b.de görülen şekle dönüşür.  

 

(a) Elastik Malzeme; (b) Granüler Zemin                          

Şekil 3.2.  Esnek Temel Altında Davranış 
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a) Elastik Malzeme; (b) Granüler Zemin 

                             

Şekil 3.3.  Rijit Temel Altında Davranış 

 

Temel rijitliği, elastik oturma olgusunu 

etkiler. Bu etki, aşağıdaki hesap 

yöntemlerinde dikkate alınacaktır. 

 

3.2. Elastik (Ani) Oturma Hesap Yöntemleri 

Esnek bir dikdörtgen temele iletilen net 

basınç q, taşıyıcı zeminin poisson oranı s ve 

Elastik Modülü Es olsun. Temel zemini sonsuz 

kalınlıkta ise Elastik Oturma Se aşağıdaki 

bağıntı uyarınca hesaplanabilir:  

  
s

is
e

E

IqB
S

)1(
2


                                                      

(3.2)  

Temelin niteliğine ve hesabın yapılacağı yere 

göre bağıntıdaki i endisi değişir. Esnek bir 
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temelin simetri merkezi altındaki oturma için 

i=5, Esnek bir temeldeki ortalama oturma için 

i=6, Rijid bir temel altındaki oturma için i=7 

kullanılır.  

B temel genişliği ve L temel uzunluğu olmak 

üzere değişik (L/B) oranları için etki 

faktörleri Ii Şekil 3.4.de görülmektedir.  

Dairesel bir temelin merkezinde, temel-zemin 

temas yüzeyindeki gerilme artışının hesabı 

için gereken faktörler bu şekilde sağ alt 

köşede verilmişlerdir. Ic dairenin merkezinde, 

IR kenarında, Iav ise ortalama gerilme artışı 

hesapları için kullanılırlar. 

 

.  

            Şekil 3.4. Etki Faktörleri 
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3.2.1. Belli Derinlikte Kaya Olması Durumu 

Belli bir derinlikte taban kayası varsa 

yukarıdaki ilişkiler yardımı ile hesaplanan 

oturma gerçek oturmadan fazla olur. Bununla 

beraber kaya yüzeyine olan derinlik (h) temel 

genişliğinin iki veya üç misli ise hesaplanan 

oturma gerçek oturma miktarına çok yaklaşır. 

Şekil 3.5.de elastik zeminde h derinliğinde 

taban kayası bulunmaktadır.  

 

         Şekil 3.5. Rijit Taban Etkisi 

Bu durumda oturma miktarı Se; teorik olarak 

aşağıdaki gibi ifade edilir: 

                                         

(3.3) 

Burada z = z derinliğindeki birim 

deformasyondur. Bu entegraller  (3.4) 

bağıntısına geçişi sağlar: 

Se = Se (z=0) -Se (z=h)                                                       

(3.4) 
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Bu yolu izleyen Egorov, yarıçapı R olan 

dairesel temeller ile uzunluğu L ve genişliği 

B olan Dikdörtgen temeller için aşağıda (3.2) 

bağıntısının düzeltilmesi olarak kabul 

edilebilecek olan (3.5) ila (3.8) bağıntıları 

ile gösterilen çözümleri üretmiştir:  

Görüldüğü gibi çözümler, temelin esnekliğine 

bağlıdır. 

Dairesel temel: 

s

s
esnekmerkezdee

E

Rq
S 1

2

,

)1(
,


                                     

(3.5) 

s

s
rijitmerkezdee

E

Rq
S 2

2

,

)1(
,


                                      

(3.6) 

Dikdörtgen Temel (B × L):                                             

(3.7) 

s

s
esnekmerkezdee

E

Bq
S 3

2

,

)1(
,


                                      

(3.8) 

s

s
rijitmerkezdee

E

Bq
S 4

2

,

)1(
,


                                         

(3.9) 

Dairesel temeller için bu bağıntılardaki α1 ve 

α2 katsayıları değişik h/R oranları için Tablo 

3.2 de sunulmuştur. Dikdörtgen temeller için 
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geçerli olan α3 ve α4 değerleri, Temelin boyut 

oranına göre Tablo 3.3.de yer almaktadır.                                    

                                         

                                       Tablo 

3.2.  α1 ve α2 

 

 

                                        Tablo 

3.3.  α3 ve α4 

 

 

3.2.2. Temel Derinliğinin Etkisi 

Temel derinliği, doğrusal-elastik davranış 

gösteren bir malzemenin  oturmasını etkiler. 
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Bu konuyu araştıran Fox, Şekil 3.6.da 

gösterilen LxB boyutlarındaki bir dikdörtgen 

temel için aşağıda Tablo 3.4. de gösterilen 

düzeltme faktörlerini (f) önermiştir. 

                             

 

                    Şekil 3.6. Temel 

Derinliğinin Elastik Oturmaya Etkisi 

 

Bu faktörleri kullanmak için Derinlik Faktörü 

LB

D
a  hesaplanır, a ve L/B oranı ile Tablo 

3.4.e girilerek düzeltme faktörü bulunur.  

      

     Tablo 3.4. Derinlik Düzeltme Faktörü 
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Ara değerler için enterpolasyon yapılır. 

Tablodan elde edilen faktör f  ise 

düzeltme:
0,

,

av

dav

s
s

f  kullanılarak yapılabilir. Bu 

kullanımın daha açık şekli: (s,avD,temel D 

derinliğinde iken oluşması beklenen ortalama 

oturma) = f x (sav0=temel yüzeyde iken bulunan 

ortalama oturma) olarak yazılabilir. 

 

3.3.  Elastik (Ani) Oturmanın Saptanması için 

Diğer Yöntemler 

3.3.1. Janbu Yöntemi 

Janbu, suya doygun yumuşak killi zeminler için 

aşağıdaki yöntemi önermiştir: 

Pratikte geniş kullanım alanı bulmuş olan bu 

yöntem ile belli bir H kalınlığındaki suya 

doygun yumuşak bir kil tabakasının elastik 

oturmasının hesabı ele alınmaktadır. Bilindiği 

gibi böyle bir kil için Poisson Oranının 

değeri (=0.5) dir. Bu hesap yolu; 

 (a) Temel derinliğinin (D) ve 

 (b) belli bir H derinliğinde rastlanabilecek 

bir rijit tabakanın etkisini göz önüne 

almaktadır.  
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Şekil  3.7. Doygun Kil Üzerindeki Temelin 

Oturması 

 

Temel; L uzun kenar olmak üzere LxB 

boyutlarındadır. Hesaplar, aşağıdaki ilişkiler 

kullanılarak yapılır: 

  
s

e
E

qB
S 10                                                                 

(3.10) 

)(0
B

D
f                                                                      

(3.11) 

),(1
B

H

B

L
f                                                                  

(3.12) 
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Bu ilişkilerdeki temel boyutları ve temel 

derinliğinin fonksiyonu olan 0  ve 1 

katsayıları, dikdörtgen, kare, daire gibi 

değişik temel ve konum geometri özellikleri 

göz önüne alınarak Şekil 3.7.den elde 

edilirler.  

3.3.2.  Christian ve Carrier Düzeltmesi 

Christian ve Carrier, Janbu tarafından 

önerilen yöntemdeki µ0 ve µ1 faktörleri 

üzerinde yaptıkları çalışmada gerek dikdörtgen 

ve gerekse dairesel temeller için yukarıda 

verilen değerlerde değişiklikler yapmışlardır. 

Bu değişiklikler sonucunda dikdörtgen temeller 

için elde edilmiş olan değerler aşağıda Tablo 

3.5.de sunulmuşlardır. Bir problemin çözümünde 

yukarıdaki değerler kullanıldığı gibi aşağıda 

verilen değerler de aynı ağırlıkla 

değerlendirilebilir. Tablo 3.6.da dairesel 

temeller için elde edilmiş olan değerler de 

listelenmiştir.   

  

Tablo 3.5.D/B ile Değerleri 
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Tablo. 3.6. H/B ve L/B ile µ1 Değerleri 

 

 

3.3.3. Birim Ötelenme Yöntemi (Schmertmann-

Hartman Uygulaması)  

Doğrusal elastik davranan bir taban üzerine 

oturan esnek bir dairesel temelin merkezinin 

altındaki düşey birim deformasyonu (z) 

tanımlayan bağıntı aşağıdaki gibidir: 
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 )(
1

  rsz

s

z
E

                                              

(3.13) 

z, r,  gerilmelerini ifade eden (2.2) 

bağıntıları ile (3.13) ilişkisi 

birleştirildiğinde aşağıdaki bağıntıya 

varılır: 

 ̀`)21()1( BA
E

q
ss

s

z                                            

(3.14) 

Burada: 

A’, B’ = z/R nin fonksiyonu olan boyutsuz 

faktörlerdir ve yüklü alanın merkezi için 

Tablo 3.7.de verilmektedirler. 

 

 

Tablo 3.7.  Esnek Dairesel Temelin Merkezinin 

Altındaki A’ ve B’ Değerleri 
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(3.14) ilişkisinden yola çıkılarak aşağıdaki 

Etki Faktörü elde edilir:  

 ̀`)21()1( BA
q

E
II ss

sz
ze  


                            

(3.15) 

Schmertmann, Tablo 3.7.deki A’, B’ değerlerini 

ve (3.15) bağıntısını kullanarak etki faktörü 

(Iz)-boyutsuz derinlik (z /R) ilişkisini 

poisson oranının 0.4 ve 0.5 değerleri için 

elde etmiştir. Bu sonuçlar Şekil 3.8.de 

gösterilmiştir. Gösterilen bu teorik eğrilerin 

yanında Eggstad’ın temelleri göçme yüklerinin 

%65 ve %75 kadarına yükleyerek elde ettiği 

eğriler de verilmiştir. Bu bulgulardan 

yararlanan Schmertmann ve daha sonra 

Schmertmann ve Hartman L/B = 1 ve L/B >10. 

için iki etki faktörü- boyutsuz derinlik 

ilişkisi önermişlerdir. 
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        Şekil 3.8. Deneysel ve Teorik 

Sonuçların Karşılaştırılması 

 

Bu yaklaşımda Şekil 3.8.de gösterilen eğri 

sadeleştirilerek doğrularla temsil edilmiştir. 

Kare (L/B = 1) ve Şerit (L/B >10) temeller 

için teklif edilen bu  basitleştirilmiş model 

Şekil 3.9.da görülmektedir.  
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       Şekil 3.9. Schmertmann Tarafından 

Önerilen Iz-z/B Değişimi 

 

Iz–z/B değişimi diğer L/B değerleri için 

bulunmak istendiğinde enterpolasyon 

yapılabilir. Oturma miktarı Si; bu 

basitleştirilmiş Birim Deformasyon Etki 

Faktörü Ie ya da Schmermann’ın önerdiği şekli 

ile Iz kullanılarak aşağıdaki (3.16) bağıntısı 

ile hesaplanabilir: 

i

n

z si

zi
i z

E

I
qqccS  

1

21 )(                                  

(3.16) 
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Bu yöntemde, temel derinliğinin etkisini 

kapsamak için (3.17) bağıntısı ile gösterilen 

bir c1 düzeltme katsayısı kullanılmaktadır. 

)(5.011
qq

q
c


                                                      

(3.17) 

Diğer yandan, özellikle silt içeren granüler 

zeminlerde zamana bağlı sünme 

görülebileceğinden ayrıca (3.18) bağıntısı ile 

gösterilen bir c2 sünme katsayısının yer alması 

uygun görülmüştür. 

1.0

)(
log2.012

YILt
c                                                

(3.18) 

Yukarıda (3.16) bağıntısındaki toplama simgesi 

içinde kalan ifade; her biri değişik ∆zi 

kalınlığındaki ayrı zemin tabakalarının 

oturmalarının ayrı ayrı hesaplandıktan sonra 

toplanarak toplam oturmanın bulunması için 

kullanılır. Bu yöntemin ilginç yönü; (3.16) 

bağıntısındaki modüller için laboratuar 

değerleri kullanılmakla birlikte Kısım 5.de 

sunulacak olan arazi deneylerinden elde edilen 

modüllerin de kullanılmasıdır. Temel derinliği 

nedeni ile (3.17) bağıntısında c1 katsayısı ile 

yapılan düzeltmede Dq   örtü yükü ve q ; (1.5) 

bağıntısı ile verilen temas basıncıdır. (3.18) 

bağıntısı ile bulunan c2 sünme düzeltmesi 
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katsayısının hesabında zaman olarak genellikle 

yapının ekonomik ömrü kullanılır.  

 

3.3.4. Perloff Yöntemi 

Bu yöntem de genellikle Killi Zeminler için 

önerilmektedir. Farklı elastik oturma 

hesapları için etkin bir araçtır. 

Bir temelin merkezindeki, köşesindeki, 

kenarındaki ve merkezinden kenarına orta 

mesafedeki ani oturma miktarları (3.2) 

bağıntısını anımsatan aşağıdaki bağıntı ile 

hesaplanır: 




s

s
e

E

IqB
S

)1(
2


                                                  

(3.19) 

Bu bağıntıda I Şekil ve Rijitlik Etki Faktörü 

olarak adlandırılır. Diğer faktör  B 

çapındaki bir dairesel alan altında aşağıdaki 

daha yumuşak olan iki tabakanın varlığı 

halinde kullanılır. Bu tabakalardan 

yukarıdakinin kalınlığı H, Elastik Modülü ES1, 

aşağıdakinin ise ES2dir. ES1/ES2 ve H/B ye bağlı 

değerler Tablo 3.8.a.da verilmiştir. 
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   Tablo 3.8.a Çift Tabakada Rijitlik 

 

 

Şekil ve Rijitlik Etki Faktörü I, Tablo 3.8 

.b.de görülmektedir 

  Tablo 3.8.b Şekil ve Rijitlik Etki Faktörü I 

 

Temel 

Şekli 

Merke

z 

Köşe Kısa 

Kenar 

Ortası 

Uzun 

Kenar 

Ortası 

Daire 1.00 0.64 0.64 0.64 

Rijit 

Daire 

0.79    

Kare 1.12 0.56 0.76 0.76 

Rijit 

Kare 

0.99    

                                     

Dikdörtgen Temel 
L/B 

 

Merke

z 

Köşe 

 

Kısa 

Kenar 

Ortası 

Uzun 

Kenar 

Ortası 
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1.5 1.36 0.67 0.89 0.97 

2 1.52 0.76 0.98 1.12 

3 1.78 0.88 1.11 1.35 

5 2.10 1.05 1.27 1.68 

10 2.53 1.26 1.49 2.12 

100 4.00 2.00 2.20 3.60 

1000 5.47 2.75 2.94 5.03 

10000 6.90 3.50 3.70 6.50 

 

 

3.3.5. Kay ve Cavagnaro Yöntemi 

Değişik elastik modüller içeren tabakalı 

zeminler üzerindeki esnek temellerin toplam ve 

farklı ani oturmalarının hesabında kullanılan 

bir yöntemdir. Farklı oturma miktarları; 

boyutsuz derinlik katsayısı (z/R) nin 

fonksiyonu olan temelin ortasındaki etki 

faktörü ICi ve kenar ındaki etki faktörü IEi 

değerlerinin Şekil 3.10.dan elde edilmesi ile 

(3.20) bağıntısı kullanılarak hesaplanır. 

Yöntem (3.16) bağıntısının kullanıldığı 

Schmertmann-Hartman kullanımını andırır. 

Derinlik z ile gösterilmiştir. R, dairesel 

temel için yarı çap, dikdörtgen temel için 
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LBR   şeklinde hesaplanan eşdeğer 

yarıçaptır.  

si

iin

i
E

Iph
sS 1                                                   

(3.20) 

p=Temelden iletilen Net Basınç, 

Hi= Tabakaların Kalınlıkları, 

Ii = (Ici ya da IEi) = Her tabaka için Şekil 

3.10.dan elde edilen etki katsayıları. 

Esi=Her Tabakanın Elastik Modülüdür.  

Bulunan oturma değerleri temel rijitliğinin 

göz önüne alınabilmesi için (3.21) bağıntısı 

ile saptanan değişken ile Şekil 3.10.a 

girilerek bulunan düzeltme katsayısı Rs 

aracılığı ile düzeltilir ve farklı oturma 

(3.22) bağıntısı ile saptanır. 















)1(2

)1(
loglog

4

3

1010

s

sc

R
pR

DSE
K




                      

(3.21) 

)( ECs SSRs                                                    

(3.22) 
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      Şekil 3.10. Kay ve Cavagnaro Yöntemi 
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3.4. Kazılarda Elastik Kabarma 

Zeminler yüklendiği zaman Elastik Oturma 

görüldüğü gibi yük eksildiği zaman Elastik 

Kabarma olur. Bu, özellikle kazılarda önem 

kazanan bir olaydır. Kabarma miktarı (SK) 

hesabı (3.23) bağıntısı uyarınca yapılır: 

S

RSRDK
E

D
FFS

2
                                                    

(3.23) 

Bu ilişkideki FRD ve FRS Şekil 3.11 ve 3.12.den 

elde edilen kabarma derinlik ve şekil 

katsayılarıdır. 
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                     Şekil 3.11. Kabarma 

Derinlik Katsayısı 

 

    Şekil 3.12. Kabarma Şekil Katsayısı 

 

3.5. Zeminlerin Elastik Özelikleri  

Elastik özelikler olan Elastiklik Modülü ve 

Poisson Oranı, laboratuar ya da arazi 
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deneylerinden elde edilirler. Laboratuarda 

“Drenajsız Deformasyon Modülü” (drenajsız 

elastik modül, Es) değerleri, eşdeğer örtü 

yüküne yüklenmiş olan örnekler üzerinde 

drenajsız üç eksenli deneyleri ile saptanır. 

Arazideki kullanıma koşut şekilde hesaplanan 

eşdeğer örtü yükünü temsil edebilecek belli 

bir hücre basıncında (gerçekleştirilen bir 

üç eksenli basınç deneyinde f birim ötelenme 

değerine karşı gelen (f gerilme aralığında 

kırılan bir örnek için Deformasyon Modülü Es şu 

şekilde ifade edilir: 

f

f

sE


 )(
2

1
31 

                                                        

(3.24) 

Diğer yandan bu özelikler; arazi deneyleri ile 

bağlantılı olarak geliştirilmiş olan ampirik 

bağıntılarla da elde edilmektedir. Bu konu 

Kısım 6.da ayrıca ele alınacaktır. 

Diğer yandan, “Drenajlı (Efektif) Deformasyon 

Modülü” EE, konsolidasyon deneyinden elde 

edilen Hacim Sıkışabilirliği Katsayısı 

kullanılarak (3.25) bağıntısı aracılığı ile şu 

şekilde elde edilebilir 

`)1(

5.1

sv

E
m

E


                                                           

(3.25) 
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´s = Poisson oranının efektif değeridir.  

Bu hesap için kullanılacak olan Hacim 

Sıkışabilirliği Katsayısının (mv) arazideki 

kullanıma koşut şekilde hesaplanan eşdeğer 

örtü yükünü temsil edebilecek bir yük 

aralığında elde edilmiş değer olmasına özen 

gösterilmelidir. 

Ön tasarım için zemin cinsine göre derlenmiş 

olan genel bulgular kullanılabilir. Tablo 

3.9.da Poisson Oranı ve Tablo 3.10.da Elastik 

Modül  için bu tür kimi değerler 

önerilmektedir.  

       Tablo 3.9. Poisson Oranı Değerleri 

 

Zemİn 
Poisson 

ORANI (s)  

Drenajsız Durumda  

Killer ve Siltli Killer 
0.5 

Sert Kum veya Siltli 

Zemin 
0.2 - 0.4 

Orta Sıkı-Gevşek Kum 0.4 

Sıkı Kum 0.2 - 0.45 

 

  Tablo 3.10. Zeminlerin Elastiklik 

Modülleri 
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Zemin Tipi             

Kaba Orta Kaba 

Kum 

          İnce 

Kum 

Kumlu Silt 

                                        

Elastik Modül Es (10
3 
kN/m

2
)   

Gevş

ek 

Ort

a  

Sık

ı 

Gevş

ek 

Ort

a  

Sık

ı 

Gevş

ek 

Ort

a  

Sık

ı 

25-

35 

 

30-

40 

40-

45 

 

20-

25 

30-

35 

 

35-

40 

 

8-12 10-

12 

 

12-

15 

        

Diğer yandan, suya doygun killerin Elastik 

Modülleri çoğu kez drenajsız dayanım cu ile 

ilişkilendirilmişlerdir. Örneğin Orta-Yüksek 

derecede inorganik killer için D’Appolonia’nın 

verdiği bağıntı bunlardan biridir: 

Es/cu= 1000-1500                                                       

(3.26) 

Duncan ve Buchignani ise Es /cu oranını ön 

yüklenme oranı (OCR) ve Plastiklik Endisi (PI) 

ile ilişkilendirmişlerdir: Bu ilişki Şekil 

3.13.de görülmektedir. 
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Şekil 3.13. Kilin Elastiklik Modülü Saptanması 

için Duncan ve Buchignani İlişkisi 

 

3.6.Konsolidasyona Bağlı Oturma 

3.6.1. Konsolidasyon Oturmasının Genel 

Nitelikleri 

Yukarıda açıklandığı gibi Konsolidasyon olayı, 

temel yükü nedeni ile sıkışan ve basıncı artan 

boşluk suyunun kil zeminin boşluklarından 

kaçması nedeni ile oluşur. Bu hidrodinamik 

olgu, zeminin geçirgenliğinin bir fonksiyonu 

olduğundan zamana bağlı olarak sürer. 

Analizler genellikle Konsolidasyon deneyi 

sonuçlarına göre yapılır: Konsolidasyon 

olayının meydana getirdiği toplam oturma 
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hesapları; Zemin Mekaniği öğretisinden 

anımsanacağı gibi kademelerle yapılan 

yüklemeler sonucunda elde edilen gerilme-

boşluk oranı değerlerinin bir sistematik 

içinde değerlendirilmesi ile yapılır. Bir 

konsolidasyon deneyi sonucunda  Normal 

Konsolide olmuş bir kil için boşluk oranının 

(e), düşey efektif gerilme ' ile ilişkisi 

Şekil 3.14.de görülmektedir.  

 

 

Şekil 3.14. Normal Konsolide Kil İçin Boşluk 

Oranı-Efektif Gerilme İlişkisi      

 

Burada e - log’ eğrisinin eğimine Sıkışma 

Endisi Cc denilir:  

                     

(3.27) 
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Ön yüklenmiş bir kil için benzer ilişki ise 

Şekil 3.15 da görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.15. Ön Yüklenmiş Zeminde Boşluk Oranı-

Efektif Gerilme İlişkisi 

Ön yüklenme yükü ’c dir. Burada ön yüklenme 

yükünden küçük gerilme değerleri için elde 

edilmiş olan e - log’ eğrisinin eğimine  ise 

şişme (ya da kabarma) endisi Cs adı verilir: 

                     

(3.28) 

Normal konsolide olmuş killerin Sıkışma Endisi 

için Terzaghi and Peck aşağıdaki ampirik 

ilişkiyi teklif etmiştir: 
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 Cc = 0.009(LL - 10)                                                

(3.29) 

Bu ilişki, daha ziyade fikir elde etmek amacı 

ile kullanılır. Tasarım için kullanılması 

tavsiye edilmez. Burada LL, Likit Limittir. Bu 

bağıntının güvenilirlik marjı ±30% 

civarındadır. Bir zeminin Şişme Endisi (Cs) 

değeri (Cc) değerinin %20 ila %25 i 

arasındadır. Bu endisle ilgili daha detaylı 

ilişkiler Tablo 3.11.de gösterilmiştir. Bu 

değerler bir ön tasarım için kullanılabilir. 

      

                                     Tablo 

3.11. Cc  Değerleri 

 

3.6.2. Primer  Konsolidasyondan İleri Gelen 

Oturma Hesabı  

               Zemin 

Tipi 

                           

Cc 

Duyarlılığı<4 olan 

Organik Zemin 

0.009(LL-10) 

Turba 0.0115w 

Killer 1.15(e0-0.35) 

0.012w 

0.01(LL-13) 

Üniform Zemin 0.20 

Gevşek Üniform Kum 0.05-0.06 

Sıkı Üniform Kum 0.02-0.03 

Notlar: LL=%,Likit Limit;  w=%,Su İçeriği;  

e0=Boşluk Oranı 
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Konsolidasyon deneylerinden elde edilen Şişme 

ve Sıkışma endislerinin kullanılarak oturma 

hesaplarının yapılması konusu aşağıdaki 

şekilde ele alınabilir:  

 

 

 Şekil 3.16. Primer Konsolidasyon Oturması 

Hesabı 

 

Şekil 3.16. Hc kalınlığında bir kil tabakasını 

göstermektedir. Temel atılmadan önce bu kilin 

boşluk oranının eo, düşey efektif geostatik 

gerilmenin ise 0  olduğunu düşünelim. D 

derinliğine atılmış olan temel üzerindeki net 

basınç artışı q olsun. Bu, zemindeki efektif 
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gerilmeyi (boşluk suyu basıncının sönmesi ile 

beraber) arttıracaktır. Kısım 2. de açıklanmış 

olan gerilme artışı yöntemleri kullanılarak 

hesaplanabilecek olan bu artış, kilin üst 

sınırında ∆t alt sınırında ∆b olacaktır. Bu 

ise kil tabakasının ortasındaki ortalama 

efektif gerilmeyi ∆σav kadar arttırır. 

Kil tabakası içindeki gerilme artışı dağılımı 

derinlikle değiştiğinden ötürü teorik olarak 

bu artış aşağıdaki ilişki ile belirlenir:  










2

1

)(
1

21

Hz

Hz

av dz
HH

                                             

(3.30) 

Pratikte Şekil 3.16.da gösterilen gerilmeler 

kullanılarak:  

)4(
6

1
bmtav                                          

(3.31) 

şeklinde hesaplanır.  

Bu ortalama gerilme artışının doğurduğu toplam 

Konsolidasyon Oturması Sc , e = e1-e2 olmak 

üzere normal konsolide kil için Sıkışma Endisi 

Cc kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır: 

0

0

0

log
11 0 

 avcc
cc

e

HC
H

e

e
S









                                  

(3.32)                                   
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Ön yüklenmiş killerde ise oturma miktarı 

geostatik gerilme ve gerilme artışının ön 

yüklenme gerilmesine kıyasla büyüklüğüne göre 

aşağıdaki (3.33) ya da (3.34) bağıntılarından 

birisi kullanılarak hesaplanır: 

)log(
11 0

0

00 

 avcs
i

e

HC

e

e
s









                                  

(3.33) 

(Ön yüklenmiş kilde durum:  cav  0 ) 

)log(
1

)log(
11

0

0000 c

avccccs
i

e

HC

e

HC

e

e
s







 










             

(3.34) 

(Ön yüklenmiş kilde durum: avc   00 )        

3.6.3. Primer Konsolidasyon Oturmasında Üçüncü 

Boyut Etkisi 

Yukarıda anlatılan konsolidasyon davranışı tek 

yönlü bir olguyu kapsar. Temelin, sıkışabilir 

kil tabakasının kalınlığına kıyasla çok geniş 

olması durumunda tek yönlü konsolidasyon 

yaklaşımı geçerlidir. Zira bu durumda yanal 

birim ötelenme miktarı sıfırlanacaktır. Bunun 

dışındaki durumlarda ise üçüncü yön etkisinin 

dikkate alınması gereklidir. 

Bu nedenle Skempton ve Bjerrum bir düzeltme 

önermişlerdir. Bu düzeltme Şekil 3.17.ye 

bakılarak açıklanabilir: 
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          Şekil 3.17. Zemin Elemanı 

 

Şekilde çapı B olan ve Hc kalınlığındaki bir 

yumuşak kil tabakası üzerinde oturan bir 

dairesel temel görülmektedir. Temel 

yüklendiğinde merkezinin altında z 

derinliğindeki bir zemin elemanı üzerindeki 

gerilme artışı düşeyde ∆1 ve yatayda ∆3 

olsun. Bu durumda boşluk suyu basıncındaki 

artış (∆u) zemin mekaniği teorisinden 

bilineceği üzere aşağıdaki gibi 

gösterilebilir: 

)( 313   Au                                     

(3.35) 

Burada; 

A = Boşluk Suyu Basıncı Parametresidir. 
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Zeminde z derinliğindeki, kalınlığı dz olan 

bir elemanın oturma miktarı dSc zamanla 

sönümlenerek efektif gerilmeye dönüşen boşluk 

suyu basıncına doğrudan bağlıdır: 

udzmdS vc                                                               

(3.36) 

Bu ilişkide: 

mv= Hacim Sıkışabilirliği Katsayısı, 

e= Boşluk Oranı Değişimi, 

e0=Başlangıç Boşluk Oranıdır. 

Toplam oturma, (3.36) ilişkisinin sıkışabilir 

tabaka kalınlığı üzerinden entegralinin 

alınması ile bulunur: 

 dzAmdSS
c cH H

vcc   
0 0

313 (                            

(3.37) 

devamla (3.37) ilişkisinin tekrar düzenlenmesi 

ile: 

dzAAmS
cH

vc  














0 1

3

1 )1(



                                           

(3.38) 

ilişkisine varılır. 
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Laboratuar Odömetre (konsolidometre) deneyleri 

ile bulunan tek yönlü konsolidasyon miktarı 

aşağıdaki ifade yardımı ile hesaplanır:     

 





Hc

v

Hc

Coed dzmdz
e

e
S

0

1

0 01
                                        

(3.39) 

(3.38) ile (3.39) ilişkilerinin taraf tarafa 

bölünmesi ile normal konsolide killer için  

aşağıdaki ifade bulunur: 

dzm

dzAAm

S

S

v

Hc

H

v

oedc

c

NCc

c

1
0

0 1

3

1

)(

)1(































                   

(3.40) 

tekrar düzenleyerek: 

 

1

0

1

0

3

)1()1( MAA

dz

dz

AA
Hc

Hc

















                               

(3.41) 

burada M1 (3.42) ilişkisi ile gösterilebilir: 










Hc

Hc

dz

dz

M

0

1

0

3

1





                                                               

(3.42) 
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Görüldüğü gibi düzeltme faktörü, A parametresi 

ile (3.42) bağıntısının niteliği gereği 

temelin genişliği, sıkışabilir kilin kalınlığı 

değişkenlerine başlıdır. Bu durumda (3.41) 

bağıntısındaki µC(NC) değerinin A ve Hc /B ile 

değişimi Şekil 3.18.de görülmektedir. 

 

 

  Şekil 3.18. Dairesel Temel için µc(NC) Değeri 

 

Benzer işlemler izlenerek  üniform yüklenmiş B 

genişliğindeki bir şerit temel için de 

ifadeler elde edilmiştir. Bu işlemler 

sonucunda elde edilmiş olan µC(NC) Şekil 3.19.de 

verilmiştir. 
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   Şekil 3.19. Sürekli Temel için µc(NC) Değeri 

Her iki durumda da düzeltme aşağıdaki ilişkiye 

göre yapılır:   

coedNCcc SS                                                     

(3.43) 

Leonards ön yüklenmiş bir zemin üzerindeki 

dairesel bir remelin durumunu gözden geçirmiş 

ve bu durum için (µc(OC)) düzeltme faktörünün 

(3.44) ilişkisindeki gibi tanımlanmasını 

teklif etmiştir: 

),()(

c

occ
H

B
OCRf  

0`

`



 cOCR                                                            

(3.44)  

OCR, ön gerilme yükünün (’c) efektif geostatik 

örtü yüküne (’v0) oranıdır. (3.44) 
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ifadelerinin çözümü Tablo 3.12.de sunulmuştur. 

Ara değerler için enterpolaston yapılabilir. 

 

Tablo 3.12. Düzeltme Katsayısı µc(OC) - OCR ve 

B/Hc 

 

 

 

Bilindiği gibi A parametresi boşluk suyu 

basıncının ölçüldüğü üç eksenli deneylerden 

elde edilir. Bu deneyler her zaman 

yapılmayabilir. Bu nedenle düzeltme 

katsayıları, Şekil 3.20.de gösterildiği gibi 

laboratuar koınsolidasyon deneyleri aracılığı 

ile saptanabilecek olan ön yüklenme yükünün 

bir fonksiyonu olarak da elde edilebilirler. 

Bu ilişkinin elde edilmesi, A boşluk suyu 

basıncı parametresinin, ön yüklenme 
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gerilmesinin bir fonksiyonu olması nedeni ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

      Şekil 3.20. Skempton-Bjerrum Düzeltmesi 

 

3.6. Sekonder Konsolidasyon Oturması 

Sekonder Konsolidasyon; primer konsolidasyonu 

takiben başlar ve sabit efektif gerilme 

altında devam eder. Bu olay, malzemelerde 

tanımlanan sünme olayının benzeridir. Bu durum 

Şekil.3.21de görülmektedir. Boşluk oranının, 

zamanın logaritmasına karşı çizilen grafiğinin 

sonuna doğru görülen doğru kesimin eğimi Cα ile 

gösterilir. Bu özeliğe “Sekonder Konsolidasyon 

Endisi” denir.  Bu endis, (3.45) ilişkisi ile 

tanımlanır.  
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         Şekil 3.21. Sekonder Konsolidasyon 

 

)log(
3

2

t

t

e
C


                                                              

(3.45) 

Sekonder konsolidasyon oturması ss, bu özelik 

kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır:  

                                                   

(3.46) 

Burada;  

ep = primer konsolidasyonun sonundaki boşluk 

oranı, 

t2 , t1 = Genellikle bir logaritmik çevrim 

içindeki zamandır. 
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Sekonder konsolidasyon endisinin değeri çok 

değişmekle beraber, aşağıdaki değerler bir 

fikir verebilir: 

Ön yüklenmiş killer (OCR > 2 ila 3) . . . . . 

. .. >0.001 

Organik Zeminler. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .       0.025 ve daha yüksek 

Normal Konsolide Olmuş Zeminler.. . . . . . . 

.  0.004–0.025 

Çoğu kez sekonder konsolidasyon miktarı, 

primer konsolidasyonun büyüklüğünden daha 

azdır. Bununla beraber organik killer ve çok 

plastik zeminlerde bu miktar göreli olarak 

artabilir.  

 

3.7. Farklı Oturma 

3.7.1. Farklı Oturma Kavramı  

Temelleri yapısal olarak zorlayan olay; 

temelin iki noktası arasındaki farklı 

oturmaların yol açtığı kesme kuvvetleri ve 

momentlerdir. Farklı oturmaların doğurduğu bu 

kuvvetler üst yapıdan iletilen yüklerden 

dolayı oluşan kuvvetlere eklenirler. 

Bu nedenle temellerin değişik noktalarında 

oturma miktarlarının hesaplanması, bu 

yapıların yapı mekaniği bilimine ilişkin 

yöntemlerle hesaplanacak kesit tasarımlarının 
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yeterli bir şekilde yapılabilmesi için 

gereklidir. Çoğu kez temeli taşıyan zemin 

homojen değildir. Temel altındaki 

sıkışabilirliği değişkendir. Kimi hallerde 

sıkışabilir tabakanın kalınlığı değişir. Ya da 

değişik temel tiplerinin zemine aktardıkları 

gerilmeler farklı miktarlarda olabilir. Bu 

durumların varlığı, yukarıda anlatılan hesap 

yöntemlerinde de belirginleşmiştir. Bu 

durumların bir sonucu olarak, bir yapının 

değişik yerlerinin farklı oturmalar göstermesi 

doğaldır. Bu farklı oturmalar, yukarıda 

açıklandığı gibi üst yapıyı, yapı mekaniğini 

ilminin gerektirdiği sınırların ötesinde 

zorlarlar. Bu nedenle farklı oturma olgusunu 

mühendislik ölçüleri ile tanımlayarak 

yapıların hasar görmesine yol açmayacak 

miktardaki farklı oturma sınırlarını saptamak 

önem taşır. Tasarım, gerekirse bu bulgulara 

göre revize edilir. Kritik yapılarda oturma 

miktarlarını ölçmek için özel ölçme araçları 

kullanılır ve değişik noktalarda uzun süreli 

ölçümler yapılır.   

3.7.2. Farklı Oturma Kriterleri  

Burland ve Wroth farklı oturmalarla karşılaşan 

yapıların davranışını  belirleyen önemli 

parametreleri ortaya koymuşlardır. Şekil 3.22. 

A, B, C, D, ve E noktalarındaki temellerin 

farklı oturduğu bir binayı göstermektedir. Bu 
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şekilde A noktasındaki oturma AA’, B 

noktasındaki BB’, . . . . vb gösterilmektedir.   

Şekil 3.22.deki çeşitli parametrelerin 

tanımları aşağıda verilmektedir: 

STi = Bir noktadaki toplam oturma, 

∆ST(ij) = Herhangi iki nokta arasındaki oturma 

farkı, 

ij

ijT

l

S )(
 = Açısal çarpılma 

∆= Göreli ötelenme (iki referans noktasını 

birleştiren doğrudan sapma) 

l


= G öreli Ötelenme oranı 

= Yatma 

 

Şekil 3.22. Farklı Oturma Parametrelerinin 

Tanımı 
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3.7.3. Farklı Oturma Parametrelerinin İzin 

Verilebilir Değerleri 

 

1950 li yıllardan beri yukarıdaki 

parametrelerin kabul edilebilir sınırlarını 

bulmak için pek çok araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırmaların sonuçları aşağıda 

özetlenmiştir: 

Bu değerler, değişik zemin türleri için 

aşağıda gösterilmektedir: 

Maksimum Toplam Oturma, ST(max) 

Kumlarda 

..............................................

........................32 mm 

Killerde......................................

................................... 45 mm 

Maksimum Farklı Oturma, ∆ST(max) 

Kum üzerinde ayrık 

sömelde.......................................

.. 51 mm 

Kil üzerinde ayrık 

sömelde.......................................

..... 76 mm 
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Kum üzerinde radye 

temelde.......................................

...51–76 mm 

Kil üzerinde radye 

temelde.......................................

..... 76–127 mm 

Maksimum açısal çarpılma, max   

............................................................ 1/300 

Polschin ve Tokar tecrübelerine dayanarak 

binalar için L/H (L = bina genişliği; H = bina 

yüksekliği), oranının fonksiyonu olarak göreli  

 

 

 

ötelenme 

oranlarını aşağıdaki gibi vermişlerdir: 

L/H ≤ 2 için ∆/l = 0.0003  

L/H = 8 için ∆/l = 0.001  

1955 Rus şartnamesi aşağıdaki kriterleri 

öngörmektedir: 

                                                                

        Tablo 3.13. Rus Şartnamesi 

Yapı L/H ∆/l 
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Bjerrum değişik yapılar için aşağıdaki 

maksimum açısal çarpılma miktarlarını (max  ) 

önermiştir: 

Tablo 3.14. Kabul Edilebilir Açısal Çarpılma 

Miktarları  

 

Olası Hasar (Risk) Kabul edilebilir 

açısal çarpılma (max  ) 

Esnek tuğla binada 

hasar 

1/150 

Genelde binalarda 

yapısal hasar  

1/150 

Tipi 

Çok 

katlı 

her 

türlü 

Yapılar 

ve 

Meskenl

er 

< 3 0.0003 

(kum) 

0.0004 

(kil) 

>5 0.0005 

(kum) 

0.007 

(kil) 

Tek Katlı 

Değirmenler 

0.001 
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Panel ve tuğla 

duvarlarda çatlama 

1/150 

Binalarda göze görülür 

şekilde yatma 

1/250 

Panel duvarlarda ilk 

çatlama 

1/300 

Binada çatlama 

başlamamasının güvenli 

sınırı 

1/500 

Diyagonal elemanlı 

çerçevelerde tehlike 

1/600 

 

Grant ve Arkadaşları  ST(max) ve max   arasındaki 

ilişkiyi gözlemleyerek aşağıdaki sonuçları 

elde etmişlerdir: 

    Tablo 3.15. ST(max) - max     İlişkisi 

Zemin 

Tipi 

Temel 

Tipi 

İlişki 

Kil Ayrık 

Sömel 

ST(max) (mm) = 30000 

max      

Kil Radye ST(max) (mm) = 35000 

max      
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Tablo 3.15.deki ilişkiler kullanılarak izin 

verilebilir maksimum max   değeri bilinirse  

izin verilebilir maksimum ST(max) hesaplanabilir. 

                                   

                            

         KISIM 4. ZEMİN ETÜTLERİ 

 

4.1. Genel Tanıtım 

Temel mühendisliğinde ilk adım, temelin 

üzerine atılacağı zemini incelemek ve 

özeliklerini saptamaktır. 

Bu arazi incelemesi, zeminin tabakalaşma 

durumunu, cinsini, mühendislik özeliklerini 

saptamak ve bu duruma uygun bir temel 

tasarımını gerçekleştirmek için yapılır.  

Böyle bir araştırma, genellikle toplam inşaat 

maliyetinin %0.5 ila %2.0si kadar bir bedele 

mal olur. Bu etüdü yaptırmamanın maliyeti ise 

Kum Ayrık 

Sömel 

ST(max) (mm) = 15000 

max      

Kum Radye ST(max) (mm) = 18000  

max    
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sonradan belirebilecek  sürprizler nedeni ile 

ağır olabilir.  

Arazi araştırmasında ne gibi bir yol 

izleneceği genellikle yapılacak binanın 

özelliklerine bağlıdır. Bununla beraber 

tasarım yapabilmek için aşağıdaki soruların 

yanıtlanmaları gerekir: 

1. Temelin yüzeysel (sığ) bir temel mi yoksa 

derin bir temel mi olacağına karar vermek, 

2. Zeminin  taşıma gücünü hesaplayabilmek,  

3. Oturma miktarını hesaplayabilmek, 

4. Taban suyunun var olup olmadığını ve var 

ise seviyesini bilmek, 

5. İnşaat sırasındaki olası sorunları 

öngörebilmek, (kaya hafriyatı, su boşaltma vb) 

6. Çevresel sorunları tanımlayarak önlem 

alabilmek, 

7. Projenin, çevredeki  yapılara olası 

etkilerini öngörebilmek. 

 

4.2. Araştırma Programının Yapılması 

Yukarıdaki amaçlara akılcı bir yaklaşımla 

ulaşabilmek için bir araştırma programı 

yapılması kaçınılmazdır. Bu program; zemini 

yeterince tanıyarak yapılacak temel 
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tasarımının doğru ve yeterli bir şekilde ele 

alınmasını sağlamalıdır. 

4.2.1. Gerekli Bilgiler ve Keşif 

Bir araştırma programı; arazide daha önce 

yapılmış çalışmaların sonuçlarına, temel 

zemininin yapısına ve inşaat projesinin 

niteliğine bağlıdır. Tasarım için iki ana 

veriye gereksinim vardır: 

a. Temel zemininin tabakalaşma durumunun 

saptanması, 

b. Saptanan bu tabakaların mühendislik 

hesaplarında kullanılacak olan özelliklerinin 

elde edilmesi.  

Araştırma programının planlanmasında en 

ekonomik yaklaşımla en fazla bulguyu elde 

etmek ilkesi geçerli olmalıdır. 

Bir program aşağıdaki adımların tümünü veya 

bir kısmını izler: 

1. İnşaatı düşünülen binaya ait tüm üst yapı 

bilgileri; boyutlar, kolon açıklıkları, 

yapının tipi ve kullanım şekli, bodrum 

gereksinmesi ve diğer mimari özellikleri 

toparlanır. 

2. Binanın yapılacağı yerde geçerli olan tüm 

yapı şartnameleri ve geoteknik şartnameler 

elde edilir. 
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3. Arazinin keşfi yapılır. Bu keşif ile 

yakındaki yapıların durumu, çatlakların olup 

olmadığı, olası duvar veya yapı elemanı 

anormallikleri incelenir. Bu inceleme 

sırasında kapıların ve pencerelerin rahatça 

açılıp açılmadıklarına bakılır. Bunların 

hareketlerindeki kısıtlılıklar; binadaki olası 

oynamaları göstermesi açısından önemlidir. 

Arazide halen mevcut olan bir yapının temel 

projesi, hemen yanına yapılacak bir binayı çok 

yakından ilgilendirdiğinden bu noktaya özen 

gösterilmesi önemlidir.  

Büyük bir alanda gerçekleştirilecek bir proje 

(örneğin bir baraj ya da geniş Alana yayılan 

bir yapılaşma projesi) için aşağıdaki konulara 

da özen gösterilmelidir: 

- Bölgenin Jeolojik Haritaları 

Jeolojik durum tespiti; kayaçların tabakalaşma 

durumunu, cinsini, derinliğini tanımak 

açısından önemlidir. Bu inceleme, yerel 

çökelleri, alüvyon konilerini vb özelikleri de 

göstereceğinden genel fikir edinmek açısından 

değer taşır. 

- Tarım Haritaları 

Yüzeysel olmakla birlikte, zemin cinsi 

hakkında genel bilgi verdiği gibi bitkilerin 

cins ve niteliğine bakılarak, zeminin pekliği, 
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suya doygunluğu gibi genel gözlemler 

yapılmasına yardım eder. 

- Hava fotoğrafları 

Bölgede genel olarak heyelan, su baskını 

genişliği, bitki örtüsü, kayaç cinslerini 

tanımlamada yardımcı olur. 

-Su kuyuları ve bunlara ait loglar: 

Yer altı suyunun konumu çok önemlidir. Kuyular 

incelenerek bu konuda bir bilgi sahibi 

olunabilir. 

-Hidrolojik Bilgiler 

Arazideki yağış akış bilgileri yapım sırasında 

ve yapımdan sonra drenaj konularında gerekli 

önlemlerin alınmasını sağlaması açısından önem 

taşır. 

-Bölge zeminlerine ait yayınlar 

Bu tür yayınların incelenmesi, yapılacak arazi 

etüt planlanmasına ışık tutacak niteliktedir. 

-Yakın kazılar 

Civarda bulunan kazı profillerinin incelenmesi 

ile, zemin hakkında çok yararlı bilgiler elde 

edilebilir. Bu yarmalardan alınacak örnekler 

de ayrıca değer taşırlar. 

4.2.2. Sondajların Planlanması  

Yukarıdaki çalışmalara koşut olarak zemin 

sondajları yapılır. Sondajlar, zemin 
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tabakalarının ardalanmasını ortaya koyacakları 

kadar bu sondajlardan elde edilen zemin 

örneklerinin denenmesi yolu ile temel 

mühendisliği hesaplarında kullanılacak zemin 

özelliklerinin saptanmasına da yararlar. Bu 

nedenle sondaj yerlerinin ve derinliklerinin 

seçimi büyük önem taşır. Sondajlara koşut 

olarak Kısım 5.de tanıtılacak olan arazi 

deneylerinden uygun görülenler yapılır ve 

zeminin mekanik özellikleri buy olla elde 

edilir.  

4.2.2.1. Pilot Sondajlar ve Detaylı Sondajlar 

Sondajların planlanmasında yapı tipi çok 

önemlidir. Bir kaç yüz metrekare alanı 

kapsayacak bir binanın etüdü ile bir baraj 

alanının etüdü doğal olarak farklı 

yaklaşımları gerektirir. Etüdün büyük bir alanı 

kapsadığı durumlarda, inceleme noktaları bir 

ağ üzerinde yapılacak korelasyona uygun olarak 

seçilir. Üniform zeminlerde sondaj ve gözlem 

çukuru aralıkları arttırılabilir ve/veya bir 

kısım sondaj ve gözlem çukurlarının yerine 

jeofizik yöntemler ya da sondalama 

uygulanabilir. Dolgu alanlarında ve sedde 

yapılarında etüt derinliği oturmalara katkısı 

olabilen bütün tabakaları içerecek şekilde 

seçilmelidir.  
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Arazide önce bir iki pilot sondaj ve uygun 

arazi deneyi ile ön etüt yapılması uygundur. 

Bu sondajlardan önce bir iki metre 

derinliğinde gözlem çukurlarının açılması da 

yararlıdır. Bu çukurlardan ve pilot 

sondajlardan alınan malzemenin 

değerlendirilmesi ile daha fazla sondaj 

gerekip gerekmeyeceğine karar verilebilir. 

Zeminin karmaşık bir yapı göstermemesi, taban 

suyu seviyesinin sorun olmayacağının 

görülmesi, çok yumuşak olmaması halinde bu 

sondajlar yeterli olabilir. Bununla beraber, 

yapılmış olan çalışmanın en az 4.1, 

paragrafında ortaya konulan sorulara yanıt 

verecek kapsamda olması gereklidir. 

Pilot sondajlardan ve arazi deneylerinden elde 

edilen sonuçlar bundan sonra açılacak 

sondajların sayısı, yeri ve derinliği hakkında 

fikir verir. Zemin tabakalaşmasının karmaşık 

olmaması durumunda kritik üst yapı 

elemanlarının bulunacağı yerlere yapılacak 

sondajlarla yetinilebilir. Bu sondajlar 

sırasında yeterli sayı ve kalitede zemin 

örneğinin alınması, yapılan çalışmanın sağlığı 

açısından çok önemlidir. 

4.2.2.2. Zemin Etüdü Derinliklerinin ve 

Yerlerinin Saptanması 



 126 

Mümkün olan her halde sondajlar temelin 

atılacağı yerlerde yapılmalıdır. Bu özellikle 

taşıyıcı zeminin karmaşık olması halinde çok 

önem kazanır.  

Binalar için etüt derinlikleri temelden 

aktarılacak olan gerilme artışlarının sönmeye 

yüz tuttuğu derinliklere kadar olmalıdır. 

Şekil 4.1.de değişik temeller için temel 

genişliklerine oranla bu derinlikler 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1. (a) Sürekli Temel (b) Radye Temel 

(c) Yakın Yerleştirilmiş Sürekli Temeller (d) 

Kazıklı Temel 
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Cernica tarafından büyük boyutlu binaların 

temelleri için teklif edilen sondaj 

yerleştirme planı aşağıdaki Şekil 4.2 ve Tablo 

4.1. de verilmiştir. Bu plan sondajların 

yapıdan zemine iletilen yükleri de göz önüne 

alınarak yerleştirilmesini sağlamaktadır. 

 

                                              

                                              

 

 

                                      Şekil 

4.2. Sondaj Planı 

                                                    

                                Tablo 4.1. 

Sondaj Planı 

Kolon 

ya da  

Duvar 

Yükü 

           Derinlik 

(m) 

 

     

Açıklık (m) 

 

A 

Sondajları 

B 

Sondajları M N 

Hafif 3.0-6.0 6.0-6.75 30 30 

Orta 6.0-6.75 9.0-12.0 
25- 25-
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Etüt derinliğinin saptanabilmesi için Şekil 

4.1.de tanıtılan yaklaşıma ek olarak 

kullanılan diğer pratik bir yol De Beer 

kuralıdır. Bu kurala göre etüt; temel 

artışından dolayı oluşan gerilme artışının, 

düşey geostatik örtü yükünün %10 una eşit 

olduğu derinliğe kadar inmelidir. Amerikan 

İnşaat Mühendisleri Cemiyeti (ASCE) ise 

araştırmanın temelden ötürü oluşacak olan 

gerilme artışının, örtü yükünün yüzde beşine 

eşit olduğu derinliğe kadar yapılmasını 

önermektedir. 

4.2.2.3. Zemin Örneklerinin Alınma Aralığı 

Sondaj kuyularında alınan zemin örnekleri aynı 

tip zemin tabakasında 1.5 m aralıkla, tabaka 

özeliklerinin değişmesi halinde değiştiği 

yerde alınmalıdır. Sondaj sırasında elde 

edilen zemin örneklerinin incelenmesi 

sonucunda belli yerlerden daha sık örnek 

alınmasına karar verilebilir.  

 

4.3.Etüt Yöntemi 

30 30 

Yüksek 9.0-12.0 15.0-25.0 

15-

25 

15-

25 
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Örnek çukurları, zemin sondajları ve 

sondajlara koşut olarak yürütülen arazi 

deneyleri ana etüt araçlarıdırlar. 

4.3.1. Örnek Çukurları 

Bu çukurlar basit, güvenilir ve ucuz bir 

araştırma yapılmasını sağlarlar. Ancak bu 

yöntem en fazla 3-4 metre için kullanılabilir. 

Çukurlar genellikle bir ekskavatör yardımı ile 

kazılırlar. Bu çukurlardan alınan örnekler 

gözle incelenebilir, bu suretle tabakalar 

arasındaki geçişler ve mikro yapı da 

görülebilir. Bu çukurlardan örselenmiş ya da 

örselenmemiş örnekler almak kolaydır. Bu 

örnekler elle kesilerek ya da bir kompaksiyon 

kabı kullanılarak kabın içine tıraşlanarak 

kesilir ve elde edilirler. Bu durumda kabın 

ağzı, derhal parafin ile kapatılarak su 

buharlaşmasının ya da zeminin ıslanmasının 

önlenmesi gerekir. Bu örnekleme yolu ile 

içinde iri çakıl ve kaya parçaları olan zemin 

de gözle incelenebilir. Taban suyu seviyesinin 

yüksek olması bu tür bir araştırmayı 

engelleyebilir. Dikkat edilecek bir nokta bu 

çukurların göçmemesi için özel önlemler 

alınmasının gerekebileceğidir. Bu önlemler 

etüt maliyetini arttırırlar.   

4.3.2. Zemin Sondajları  



 130 

Bu sondajlar el araçları ile ya da 

platformlara yerleştirilmiş motorlu burgularla 

yapılırlar. 

El Araçları: Örneğin örselenmesinin çok önemli 

olmadığı düşünülen küçük işlerde el burguları 

ya da elde tutulan motorlu burgular 

kullanılabilir. Bu araçları genellikle iki 

kişi yönetir. Bu burgular zemine 2-5 metre 

girilmesi için kullanılırlar. Zemin cinsine 

göre 8-10 m ye kadar inilebilir. 

 

     

 

Şekil 4.3.El ile Sondaj Yapımı 
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      Şekil 4.4. El Burguları 

      

Şekil 4.3.de el ile yapılan bir sondaj şematik 

olarak gösterilmektedir. Şekil 4.4.de ise el 

burguları sergilenmiştir. Bu şekilde görülen 

normal bir burgu ile zemin delinir. Burgu 

çekildiğinde içindeki malzeme kaldığı kadarı 

ile incelenebilir. Helikal bir burgunun 

kullanımı daha kolaydır, delgi sırasında 

zemini burgu aralıklarına alır. Zemin burgu 

çekildikten sonra aralıklardan alınarak 

gözlenebilir. 

Platformlara Yerleştirilmiş Motorlu Burgular 

Derin sondajlar yapmak ve bu derinliklerden 

örselenmemiş örnekler elde etmek ancak motorlu 

delgi araçları ile yapılabilir. 

4.3.3. Delme ve Örnek Alma Yolları ve Araçları 

4.3.3.1. Sulu Sondaj 
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Çok kullanılan bir delme ve örnek alma 

yöntemini tanımlar. 

 

                 

       

                               

       Şekil 4.5. Sulu Sondaj Şeması 

 

Şekil 4.5.de sunulan bu yöntemde başlangıçta 

bir kaplama borusu zeminin içine 2-3 metre 

kadar sokulur. Sondaj işinin kendisine özgü 

terminolojisi vardır: Kaplama borusu, zeminin 

açılan çukurun içine yıkılmaması için yanal 

destek veren çelik bir borudur. Sondajı yapan 

delici-kesici uçlara lokma (ya da Fransızca 

örnek alıcı anlamında karotiyer) adı verilir. 

Karotiyerler genellikle çok sert metalden 

yapılırlar. Sondajlarda kullanılan ve alt 

ucuna delmek ya da örnek almak için kullanılan 

uçların takıldığı borulara delme borusu 
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denilir. Ucuna zemin içine sokularak çeşitli 

amaçlar için kullanılan araçların bağlandığı 

çubuklara tij denilir. Kaplama borusunun içi, 

delici sondaj borusunun veya tijinin alt ucuna 

bağlanmış olan kesici uç (karotiyer) yardımı 

ile temizlenir. Kayaların kırılabilmesi için 

yüksekten düşürülerek kullanılan ağır uçlar 

kullanılır. Bunlara balta denilir. Sulu 

sondajda sondaj ilerlerken delme borusunun 

içinden su pompalanır. Pompalanan su delmeye 

yardımcı olduğu gibi delinmiş olan zemini 

yüzeye taşır kaplama borusunun ağzından taşar 

ve bir T bağlantısından geçerek bir kaba 

boşalır. Su buradan tekrar delme borusuna 

yönlendirilir. Sondaj çukuru çakıcı ucu 

kaldırmak, döndürmek ve tekrar deliğin dibine 

düşürmekle ilerler. Bu işlem sırasında delici 

borular eklenerek boy uzatılabilir. Bu 

yöntemle çok sert tabakalar hariç olmak üzere 

hızlı bir şekilde derine inmek olanaklıdır.                                                                                        

4.3.3.2. Rotari Delme  

Bu yöntemde delme borusunun ucunda olan delici 

ucun üzerine dönerek çalışması sırasında baskı 

uygulanır. Delme sırasında su verilir. 

Kesilerek alınmış olan örnek, kesici ucun 

gövdesinin içinde yukarıya alınır. Bu yöntem 

çatlaklı olmayan kaya içinde kaya sondajı 

yapmanın en hızlı yoludur. Rotari sondaj 
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mekanizması, Şekil 4.6. da şematik olarak 

gösterilmektedir. 

  

      

       Şekil 4.6. Rotari Sondaj Şeması 

Sondaj çukurunun kenarlarının göçmemesi için 

kimi durumlarda “sondaj çamuru” kullanılır. 

“Sondaj çamuru” torbalarla kuru şekilde 

satılan Bentonit kilidir. İçinde kimi katkı 

malzemesi olabilir. Bu çamurun özgül ağırlığı 

() 1.1 - 1.2 g/cm3 arasındadır. Su ile temasa 

gelince şişer ve Tiksotropik özelliği vardır. 

Bu nedenlerle sondaj çukurundaki suyun içinde 

özgül ağırlığının yüksekliği nedeni ile sondaj 

deliğinin kenarlarını destekler. Ayrıca 

kenardaki zeminin içine girerek şişmesi nedeni 

ile belli bir bölgede bir jel oluşturur ve 

zemini bir miktar bağlar. Ayrıca bu bölgede 
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zeminin geçirgenliğini azaltarak suyun sondaj 

deliğinin kenarlarına sızmasını engeller. 

4.3.3.3. Sürekli Delen Burgularla Sondaj  

Sürekli delen rotari uçlu burgularla sondaj 

günümüzde yaygın olarak kullanılan ve beğeni 

kazanmış bir yöntemdir. Burgu Şekil 4.7 de 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

       Şekil 4.7. Sürekli Delen Burgu 

Burgu zemine daldırıldıkça dişler arasında 

kalan zemin yukarıya doğru hareket eder. Bu 

durumda burgu bir taşıyıcı konveyör gibi 

zemini yüzeye çıkarır. Bu yöntem her tür 

zemine uygulanabilir. Bununla beraber suya 

doygun bir kumla karşılaşıldığında hidrostatik 

basınç altındaki kum burgunun ön kısımlarına 

akar. Bu kumun örnek alınmadan önce yıkanarak 

temizlenmesi gerekir. Bu araçla zemin cinsine, 
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burgu büyüklüğüne ve sürücü araçların gücüne 

bağlı olarak 100 m derinlikte sondajlar 

yapılabilir. Burgu som ya da ortası delik 

gövdeli olabilir.  Genellikle ortası delik 

gövdeli olanlar bunların örnek almak ya da 

penetrasyon deneyi yapmak için 

kullanılmalarından ötürü tercih edilirler. Bu 

araçların kullanılması halinde sondaj 

deliklerinde muhafaza borusuna gerek kalmaz. 

Bu özellik diğer sondaj yöntemlerine göre 

ekonomik avantaj sağlar. Diğer bir avantaj ise 

sondaj sırasında yukarı atılan zeminin tümünün 

sondaj deliği boyunca görülebilmesi ve 

dolayısı ile zemin profili hakkında iyi bir 

fikir elde edilebilmesidir. Som delme 

tijlerinin çapı 67 ila 180 mm arasında 

değişir, delik gövdeli olanlarının iç ve dış 

çapları  64 ila 152 mm ve 160 ila 305 mm 

arasındadır. 

4.3.3.4. Darbeli Sondaj 

Darbeli sondaj diğer bir sondaj yoludur. Bu 

yöntemde delgi otomatik olarak kalkar, hafifçe 

döner ve deliğin dibine düşer. Bu hareket 

dakikada pek çok kez tekrarlanır. Bu darbeleme 

sırasında kazılmış olan zemini yüzeye getirmek 

için su sirküle edilir. Bu nedenle bir pompa 

ve muhafaza borusuna gerek vardır. Bu yöntem 

Şekil 4.8.de şematik olarak gösterilmiştir. 
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            Şekil 4.8. Darbeli Sondaj 

 

4.3.3.5. Taban Suyu Seviyesinin Gözlenmesi 

Pratik olarak araştırma sondajı tamamlanınca 

bailer kovası ile içerisindeki devir daim 

suyu boşaltılarak suyun gelişine göre 12 

saat sonra varsa yer altı suyu seviyesi 

(YASS) ölçülür. Ancak bu işlem, seviye 

hakkında yeterli fikir vermeyebilir. 

Özellikle geçirimliliği az olan zeminlerde, 

taban suyu seviyesinin normal durumuna 

gelmesi vakit alır. Ayrıca, delikte 

birikebilecek çevre suyu ya da sondaj suyu 

da yanıltıcı olabilir. Bu ölçüm için deliğe 

50 mm çaplı PVC piyezometrik ölçüm borusu 

konulması uygun olur.  
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4.4.  Zemin Örneklemesi 

Bir zemin etüdü sırasında iki tür örnek 

alınır: 

Örselenmiş örnek ve örselenmemiş örnek. 

Aşağıda bu örneklemeler açıklanacaktır. 

4.4.1. Örselenmiş Örnek  

Örselenmiş zemin örnekleri, yukarıda sözü 

edilen sulu sondajlar, gözlem çukurları, 

sondaj burgusu artıkları, SPT deney kaşığından 

alınan malzeme ile elde edilebilirler. Bunlar 

zeminin gözle incelenmesi,  sınıflandırılması, 

kompaksiyon deneyleri yapılması gibi zeminin 

arazideki yapısının bozulmasının olumsuz etki 

yapmadığı işlemler için kullanılırlar. Zemin 

malzemesi alınacak ariyet kazıları, yalnızca 

kompaksiyon deneyleri ve zemin sınıflandırması 

yapılmasını gerektirdikleri için buralarda 

örselenmiş örnekler alınması yeterlidir.  Elde 

edilen örselenmiş örnekler kavanozlarda veya 

poşetlerde tanıtıcı etiketleri ile muhafaza 

edilmelidir.  

4.4.2. Örselenmemiş Örnek 

Zeminlerden gerçek örselenmemiş örnek almak 

zordur ve gerçek çaba ve dikkat gerektirir. Bu 

söylem örneği örselememek için elde olan her 

olanağın ve gerecin kullanılması gerektiği 

anlamındadır. 
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Örselenmemiş örnek alınmasını aşağıdaki 

şartlar güçleştirir: 

a. Örnek üzerindeki geostatik örtü yükü, 

sondaj nedeni ile kalkar. Zemin bu nedenle 

sondaj kenarlarına doğru şişer. Bu nedenle 

delik çapını referans kabul ederek hesap 

yapılmasına dayanan arazi deney sonuçlarının 

yorumu tam anlamı ile gerçekçi olmaz. Arazide 

geostatik gerilme durumunu saptamaya yönelik 

(K0) deneylerinin yapılması bu nedenle çok 

zordur. Diğer yandan örnek; sondaj deliğinden 

tüpler içinde alınır ve geostatik gerilmenin 

kalkmasından sonra şişer. 

b. Örnekler örnekleme tüplerinin zemine 

batırılması ile alınırlar. Bu işlemde basınç 

altında kalan tüplerin hacimleri değişiklik 

gösterir, içlerindeki zemin de bu durumda bir 

miktar örselenmiş olur. 

c. Örneğin içine alındığı tüp ile zemin 

arasıdaki sürtünme de örneğin örselenmesine 

neden olur. 

d. Zemin örneğinde su içeriğinin değişik 

nedenlerle (kuruma, ıslanma vb) değişmesi de 

örselenme nedenidir.. 

e. Su tablası altından örnek alınırken 

hidrostatik basınç azalır. Bu nedenle Henry 

yasası gereği zeminin boşluk suyunun içinde 

bulunan eriyik hava kabarcıklar şeklinde açığa 
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çıkar. Zeminin doğal durumdaki doygunluk 

derecesi azalır. 

f. Örnekler alındıktan sonra, laboratuara 

götürülürken ve laboratuarda deney aracına 

yüklenirken örselenebilirler. 

g. Çok sıcak ya da soğuk günlerde örnek 

yeterince korunmuyor ise kuruyabilir ya da 

donabilir. 

 

4.5. Örselenmemiş Örnekler ve Örnek Alıcılar 

Kohezyonlu zeminlerde “örselenmemiş” 

örneklerin alınması için üç ana örnek alıcı 

gereç vardır: 

4.5.1. Açık Tüp Örnek Alıcı 

Sondaj tijinin ucuna takılan özel olarak 

yapılmış ince kenarlı, dikişsiz çelikten 

yapılmış tüplerdir. Killi seviyelerde en az 2 

adet olmak üzere gerekirse her 3 m.de bir 

örselenmemiş örnek alınır. Tüp zemin içine 

hidrolik ya da mekanik kriko ile uygulanan 

baskı ile itilir ya da bazı hallerde bir 

ağırlık düşürülerek darbelenerek sokulur. 

Baskı ile itilme yolu, örselenmeyi azaltmak 

bakımından daha iyi olan seçenektir. Bununla 

beraber boyu 35cm. den daha kısa olan örnek 

içeren bir durum ortaya çıktığında olursa 

tüplü alıcılarda darbe ile 55 cm örnek 
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alınması sağlanmalıdır. Örnek tüpü kuyudan 

çıkarılır çıkarılmaz her iki ucu parafin ile 

kapatılarak, bant ile örtülür ve etiketi ile 

muhafaza edilir. 

Tüp bir miktar döndürülerek ya da ucuna takılı “şu” denilen (shoe den 

gelir) kesici bir uç ile örnek kesilerek tüp içine alınmış olur. Örnek 

delikten dışarı doğru çekilirken tüp ile arasındaki adezyon nedeni ile 

tüpün içinde kalır. Şekil 4.9.a da gösterilen ve genellikle kullanılan 

tüplerde iç çap 100 mm uzunluk 450 mm dir.  

 

                                         

                                    a. Normal Tüp                                                 
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                          b. İnce Çeperli Tüp                          

                   Şekil 4.9. Açık Tüp Örnek Alıcılar 

Tüpün içi pürüzsüz olmalı ve daima temiz tutulmalıdır. Örnek ile tüp 

arasındaki sürtünmeyi azaltmak için kesici ucun iç çapı (dc) tüpün iç 

çapından bir miktar fazla olmalıdır. Bu çap farkı ayrıca örneğin tüpe 

girerken az bir elastik sıkışma yapmasını sağlar ve örneğin alınmasını 

kolaylaştırır. Kesici ucun dış çapı (w) tüpün dış çapından bir miktar 

fazla olmalıdır. Bu, tüpün zemin yüzeyine çekilmesini kolaylaştırır. 

4.5.2. İnce Çeperli Örnek Alıcı Tüp 

Şekil 4.9.b. de gösterilen bu tür örnek 

alıcılar yumuşak killer ve plastik siltler 

gibi duyarlı zeminlerde örselenmeyi en alt 

düzeye indirmek için uygun ve gereklidirler. 

Bu gereçte tüpün alt kısmı üst kısma kıyasla 

biraz daha inceltilerek kesici uç haline 

getirilmiştir. İç çap 35-100 mm. arasında 

değişir. Derin olmayan sondajlarda tüp elle 
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itilebilir. İnce çeperli tüpler kullanıldığında örselenme daha 

az olur. Örnek tüple beraber zemine daldırılırken suyun ve havanın 

çıkabilmesi, dışarı çekilirken emme basıncı oluşarak örneğin daha iyi 

tutulabilmesi için tek yönlü bir çek valfı da vardır. Şekil 4.9.da 

gösterilen bu örnek alıcılar bütün killi zeminler için kullanılabilirler. 

Örselenme, delme hızına, kesme sırasında itme 

ile ya da çakma uygulaması yapıldığına, 

zeminde çakıl olup olmadığına bağlıdır.   

Örnekleme tüpünün içine giren zemin, zorunlu 

olarak sıkışır ve gerçek durumundakine oranla 

daha küçük bir hacme indirgenir. Bu olay 

sırasında sıkışan zeminin hacminin sıkışmamış 

durumdaki hacmine oranı örselenme düzeyini 

yansıtan önemli bir veridir. Bu veri, Alan 

Oranı (Ar) tanımı kullanılarak aşağıdaki ifade 

aracılığı ile belirlenir:  
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(4.1.) 

burada: 

Do = tüpün dış çapı, 

Di = Tüpün zemini kesen dış kenarının çapıdır.     

Genellikle kullanılan örnekleme tüplerinde bu 

oran 30% civarındadır. İnce çeperli tüplerde 

ise % 10 olur. 
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Örnek alınmadan önce sondaj deliğinin 

dibindeki bütün gevşek zemin temizlenmelidir. 

Tüpün kapasitesinin üstünde zorlanmamasına 

özen göstermek gerekir. Aksi halde örnek tüpün 

ucuna doğru sıkışabilir. Şekil 4.9 a.da 

gösterildiği gibi kimi tüplerde bu sakıncanın 

giderilmesi için üst kısımda vananın altında 

bir aşma mesafesi bulunur.   

4.5.3. Piston Tipi Örnek Alıcı Tüp 

  

 

                    

   Şekil 4.10. Piston Tipi Örnek Alıcı 

 

Şekil 4.10.da görülen bu örnek alıcı genellikle killerde, bir 

miktar kohezyonlu olan silt ve siltli kumlarda kaliteli örnekler 

alınabilmesi için kullanılır. 

Örneklerin alınması için gerekli mekanizma 

ince çeperli bir tüpe bir pistonun uyarlaması 

ile elde edilmiştir. Piston, örnek alıcının 

kafasının içinden geçen ve oyuk sondaj 

borularının içinde devam eden tijlere 
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bağlıdır. Örnek alıcı, pistonla bir 

kenetleyici aracılığı ile kilitlenebilir. 

Takım sondaj çukurunun dibine, piston tüpün en 

alt ucunda olmak üzere indirilir. Piston suyun 

ya da gevşek zeminin tüpe girmesini engeller. 

Örnek alıcı, yumuşak zeminlerde örselenmiş 

zeminleri dışlayarak sondaj deliğinin dibine 

bastırılabilir. Piston tijinin muhafaza 

borusuna kenetlenmesi sureti ile piston zemine 

karşı tutulabilir ve tüp pistonun yanından 

örnek alıcının kafası pistonun üst seviyesine 

gelinceye kadar zeminin içine itilir ve örnek 

alınır. Bundan sonra piston çekilir. Bu 

yapılırken örnek kafasının içindeki bir 

kilitleme aracı pistonu tüpün tepe noktasında 

tutar.  Piston ile örnek arasında bu suretle 

oluşan emme basıncı örneğin tüp içinde 

kalmasını sağlar. Piston bu davranış ile geri 

dönüşe izin vermeyen bir vana görevi yapmış 

olmaktadır.  

Piston örnek alıcı daima bir hidrolik ya da mekanik kriko aracılığı ile 

bastırılmalı, asla çakılmamalıdır. Örnek alıcının çapı genellikle 35 - 

100 mm olmakla beraber 250 mm.ye kadar büyük olabilir.  

4.5.4. Penetrasyon Kaşığı Tipi Örnek Alıcılar  

Penetrasyon Kaşığı adı verilen bu tüp Standart Penetrasyon Deneyleri 

için önerilmiş olan, şartnamelere bu amaçla giren ve deneyde 

kullanılan gereçtir. Şekil 4.11.da şematik olarak gösterilmiştir. 

Bunlar boydan boya ikiye ayrılabilen 
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tüplerdir. Tüpün baş tarafında havanın 

boşalmasına yarayan delikler içeren bir kafa 

vardır. Benzer bir kesici-örnek alıcı kafa da 

tüpün sonunda bulunur. Bunlar tüpün başına ve 

sonuna vidalanırlar. Bu tüp zemine çakılarak 

batırılır. Bu şekilde batırılırken zemin tüpün 

içine girer. Tüp çekildiği zaman baş ve 

sonundaki parçalar sökülür, orta kısım  iki 

yarıya ayrılarak içindeki örnek alınır. Tüpün 

iç ve dış çapı 35 mm ve 50 mm olur.  

 

                                                               

 

 

                   Şekil 4.11. Standart Penetrasyon Kaşığı 

 

Alan Oranı Ar yaklaşık olarak 100% olur. Bu nedenle zemin örneği 

örselenmiş örnek sınıfına girer.  
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4.5.5. Sürekli Delen Tüplü Burgular  

Genellikle yumuşak killer için kullanılan bu 

örnek alıcı 25 m uzunluğa kadar sürekli örnek 

alabilir. Bu işlemde en önemli husus, zemin 

ile tüpün içinin arasındaki sürtünmenin 

ortadan kaldırılmasıdır. İsveç modelinde bu, 

tüpün çeperi içine metal folyolar 

yerleştirilerek yapılır. Tüp zemin itildikçe 

folyo zemini sarmalar, piston kablo aracılığı 

ile aynı seviyede tutulur. Örnek alıcı 

çekilirken tüpün kesimleri ayrılır ve arka 

arkaya gelen tüpler arasında folyo ile zemin 

enince bir örnek kesilir. Tüp Şekil 4.12.de 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                      Şekil 4.12. Sürekli Delen Burgu 
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4.5.6. Kohezyonsuz Zeminlerde Örnek Alma 

Normal şartlarda kumlardan örselenmemiş örnek 

alınması mümkün değildir. Ancak ince çeperli 

piston örnek alıcılar ile orta ve ince daneli 

kumlardan birim hacim ağırlığının saptanması 

için örnek alınabilir. Bu tür zeminlerden 

“Zeminin Dondurulması” tekniği ile de örnek 

alınabilir. Bu, sıvı nitrojen kullanılarak 

örneğin kendisinin dışında zemin örneğinin 

çevre kısmının dondurulması ile 

gerçekleştirilir. Örnek bu dondurma işleminden 

sonra dondurulmuş komşu zemin ile beraber 

alınır ve soğutucular içinde laboratuara 

yollanır. 

 

4.6. Kayalarda Etüt Yapılması 

Kaya zeminlerde etüt yapılmasının başlıca amaçları temellerde taşıma 

gücünü saptamak, kaya hafriyatı yapılması gereken durumlar için 

kayanın yapısı ve diğer özelikleri hakkında gerekli bilgileri elde 

etmektir. Bu amaçla kaya tabakasının derinliğini ve varsa aşınmış 

olan derinliğini saptamak, kırık ve fay zonlarının yerini ve durumunu 

anlayarak bir hareket olasılığını araştırmak, dolmuş yarların ve 

gömülü buzul vadilerinin, sığ deliklerin, saklı  çukurların varlığını 

incelemek gereklidir. Bunlara ek olarak hafriyatlardan pompalanması 

gerekebilecek su miktarını öngörebilmek de amaçlar arasındadır.  

Kayaların incelenmesi için başlıca üç yöntem 

vardır: 



 149 

a. Gözlem Çukurları 

Bu kaya zeminin incelenmesi için en iyi 

yoldur. Bununla beraber, pratik uygulama ancak 

taban kayası yüzeye yakın olduğunda 

olanaklıdır. 

b. Kuyular 

Kuyuların en küçük çapı 750 mm.  olabilir. 

Gerektiğinde inceleme amacı ile ya da yanal 

yükleme uygulamasına yer verebilmek amacı ile 

tüm boylarınca sondaj tabanından bir miktar 

yukarıya kaldırılabilen bir çelik tüp muhafaza 

ile desteklenmelidirler. 

c. Rotari Göbek Delinmesi ve Kaya Deneyi 

 Bu derinde bulunan kaya tabakasının 

incelenebilmesi için en iyi yoldur. Göbek kaya 

örnekleri silindir şeklinde burgulanmış 

deliklerden Şekil 4.13.de gösterilen göbek 

kesicilerle alınırlar. Bu kesicilerin 

birbirinden ayrılabilen çift tüplü olan 

tipleri, kullanıma en yatkın olanlarıdır. 

Kesici uç olarak değişik çaplardaki elmas 

uçlar kullanılırlar. 
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     Şekil 4.13.  Göbek Kesicileri ve Uçlar 

 

4.7. Yerinde (In Situ) Deneyler 

Zeminlerin dayanım, sıkışabilirlik, birim hacim ağırlığı vb. 

özeliklerini inceleyebilmek için yerinde yapılan deneyler çok önem 

taşır. Bu deneylerden yıllar boyu alınan sonuçlar veri bankalarında 

biriktirilerek bunlar üzerinde yapılan istatistiksel analizler sonucunda 

temel mühendisliğinde kullanılan pek çok ampirik bağıntı elde 

edilmiştir. Bu tür deney sonuçları, sözü edilen bağıntılar aracılığı ile 

zeminin pek çok mühendislik özelliğinin saptanmasında kullanılırlar. 

Bu konu, Kısım 5.de ayrıntılı olarak işlenmektedir. 

 

4.8. Sondaj Loglarının Hazırlanması 
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Sondajlardan elde edilen örneklerin ve bu 

örneklere ait bilgilerin bir sistematik içinde 

düzenlenerek arazide mühendislerce kontrol 

edilmesi, zemin mekaniği laboratuarlarına 

gönderilmesi ve yapılan deneylerin de aynı 

sistematik içinde mühendisin kullanımına 

sunulması önem taşır. Bu işler genellikle 

aşağıdaki gibi yürütülür:  

a. Arazide alınan örnekler; alındıkları 

derinliklere göre yerleştirilebilecekleri 

şekilde yapılmış özel bölmeleri olan 

sandıklara konulurlar. Örnek sandığının 

kapağında proje adı ve sondaj bilgileri 

bulunur. Sondaj ilerleme örnekleri 

standartlara uygun şekilde tek tek 

yerleştirilir ve sandıktaki bölme çıtalarına 

kalem ile ilerleme başı–sonu metrajları 

yazılır.  

b. Bir sondaj vardiya defterine çalışan 

personelin kimliği, sondaj tarihleri, sondaj 

çapları, sondaj makine ve malzemeleri (uçların 

niteliği, vb),  gibi bilgiler kayıt  edilir.  

c. Sondaj bilgileri, bir sondaj loguna 

işlenir. Genellikle işi yapan sondaj 

firmasının başlığını taşıyan bu logda ; 

Başlama – Bitiş  tarihleri, sondaj makinesinin 

niteliği, sondajın türü, sondajın başındaki 

mühendisin ve  sondaj operatörünün adı, sondaj 
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ağız kotu, derinliği, delgi – boru  çapları ve 

karotiyer  tipleri üstte yerini alır. Bundan 

sonraki kolonlarda her derinlikte karşılaşılan 

ilerleme, SPT değeri, örselenmemiş örnek 

alınma yeri, karot yüzdesi, kayalarda 

RQD,Yeraltı suyu seviyesi, yapılmışsa cep 

penetrometresi ya da cep kanatlı kesicisi 

sonuçları jeolojik birimlerin tanımları  ve 

diğer gerekli sondaj notları bulunmalıdır.  

Tipik bir sondaj logu aşağıda Şekil 4.14.a.da 

gösterilmektedir. Şekil 4.14.b.de ise aynı 

sondajdan alınan malzeme üzerinde yapılan 

deney sonuçları, sınıflandırma, arazi deney 

sonuçları işlenmiştir. Bu iki Tablo beraberce 

incelendiğinde; zemine ilişkin tüm veriler bir 

arada görülebilmektedir. Bu sunum, temel  

mühendisine çok yardımcı olur. 
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         Şekil 4.14.a. Bir Sondaj Logu 
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  Şekil 4.14.b.  Sonuç Özetleri Tablosu 
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4.9.  Jeofizik Etüt Çalışması Yapılması  

Jeofizik Yöntemler ilk olarak maden 

mühendisliği alanında geliştirilmiştir. 

Bunlar; değişik jeolojik birimlerin yer 

çekimsel (gravimetrik), manyetik, elektriksel, 

radyoaktif ve elastik özeliklerinin farklı 

olmasına dayanır. Bu yöntemler esas itibarı 

ile zemin mühendisliğine yeni girmişlerdir 

denilebilir. Bu noktada jeofizik yöntemlerin, 

zeminlerin sıkışabilirlik ya da kayma direnci 

gibi fiziksel özeliklerini saptamak için  

yeterli olmadıklarını  vurgulamak gerekir. 

Diğer yandan, kum ve çakıl tabakaları, taban 

kayası ve yer altı suyu seviyesi bu 

yöntemlerle saptanabilir. Bu yöntemlerle 

değişik zemin tabakaları ve bu tabakaların 

kalınlıkları da saptanabilir. Jeofizik 

yöntemler daima anahtar sondajlar ile beraber 

kullanılmadırlar. Bir sondaja komşu yerde 

yapılmış olan bir jeofizik belirleme; o 

sondajdaki bulgularla bir deyişle “kalibre” 

edilebilir ve daha rasyonel sonuçlar alınması 

sağlanabilir.Genellikle kullanılan jeofizik 

yöntemler Tablo 4.2.de listelenmiştir. 
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     Tablo 4. 2. Jeofizik Yöntemler 

 

Yöntem Yararlandığı 

Fiziksel Özelik 

Sismik Sismik 

Dalgaların 

Yayılma Hızı Yer Çekimi Çekim alanı 

kuvvetinin 

dağılımı Manyetik Jeomanyetik  

alan kuvvetinin 

dağılımı Resistivite Toprak Direnci 

Electromanyetik Elektromanyetik 

Radrasyona 

Reaksiyon Radar Radar 

dalgalarının 

yayılma hızı  

 

 Bu yöntemler sondaj sonuçları ile koşut 

olarak kullanıldıklarında şu konularda yararlı 

olabilirler: 

a. Büyük çaplı projelerde zemin tabakalarının 

tabakalaşma durumlarının belirlenmesi için ön 

etüt yapılması, 

b. Tasarım araştırmalarında, geoteknik 

araştırmayı tamamlayıcı olarak, 
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c. Tabakalardaki Jeolojik süreksizliklerin, 

anomalilerin saptanması, 

d.  Yeraltındaki tarihi kalıntıların ve 

oyukların saptanması, 

e. Yer altı suyu akımına ait bilgilerin elde 

edilmesi, 

f. Jeofizik parametrelerin belirlenmesi. 

Bu kitap kapsamında kimi yöntemlerin kısa 

tanımları verilecek, yurdumuzda sıkça 

kullanılan Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma 

yöntemleri etraflıca açıklanacaktır: 

Gravimetrik Yöntem: Yerkürenin manyetik 

alanını kullanarak uygulanan bir yöntemdir. 

Yeraltı anomalilerinin ve yer altında yüzeye 

yakın yerlerdeki maddelerin saptanması için 

kullanılır. zemine elektromanyetik dürtüler 

göndermesi ile çalışır. Sinyaller tabaka 

aralarından geriye yansır ve kayıt edilir 

Dalga yayılma özellikleri zeminin dielektrik 

özeliklerine ve iletkenliğine bağlıdır. Bu 

özeliklerin zemin türlerine has oluşu nedeni 

ile zeminin niteliği hakkında fakir elde 

edilebilir. 

Geomanyetik yöntemler: Yerin manyetik alanında 

manyetik demir vb madenlerden oluşan 

anomalilerin ölçülmesinden yararlanır. Bu 

alanın düşey düzlemdeki şiddeti ve eğimi 

manyetometreler kullanılarak ölçülür. 
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Electromanyetik Yöntemler: Taşınabilir bir 

sonda aracılığı ile sanal bir elektromanyetik 

alan yaratılır. Gönderilen akım kesildikten 

sonra oluşan voltaj kayıt edilir.  

Zemin Termiyonik Ölçümleri: Yüzeyden 1.5 m ve 

altında oluşan ısı anomalilerinin ısı 

kaydediciler ile ölçülmesi yolu ile 

gerçekleştirilir. Genellikle zemindeki 

sızıntılar bu yolla incelenir.   

Elektrik  Özdirenç (rezistivite) yöntemi  

Bir kayaç veya zeminin elektriksel direnci, 

içerdiği su ve tuz ile değişir. Boşluklar, 

eklem ve fisürler arttıkça elektriksel 

özdirenç azalır. Zemine A aralığında sokulan 

iki akım elektrotuna uygulanan akım nedeniyle 

oluşan doğrusal akım potansiyel (voltaj) farkı 

ölçülür. Bu fark kullanılarak zeminin içinde A 

derinliğine ulaşan spesifik elektrik özdirenci 

(Ωm) cinsinden saptanır. Bulunan değerler 

değişik zeminlerin bilinen özdirençleri ile 

karşılaştırılarak zemin cinsi saptanabilir. 

Takip eden deneylerde A aralığı arttırılarak 

diğer derinlikler kontrol edilebilir.  Deney, 

şematik olarak Şekil 4.15.de gösterilmiştir. 
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   Şekil 4.15. Özdirenç Deneyi Şeması 

 

Zeminlerin yaklaşık özdirenç değerleri Tablo 

4.3. de gösterilmektedir: 

                                     

                             

 

 

 

        Tablo 4.3. Özdirenç Değerleri 

 

Zemin Tipi Özdirenç Değeri 

(Ωm) 

Sürekli Kaya 5000 

Aşınmış Kaya 100-1000 
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Islak Kum 100 

Suya Doygun Kum 50 

Islak Silt 20 

Tatlı Su 20 

 

 

Sismik Kırılma Yöntemi  

Yapay kaynaklarda yapılan patlatmalardan 

yayılan dalgalar (sıkışma (P), kayma (S) ) 

belli noktalara varmak için içinden geçtikleri 

zeminin özelliğine uyarak belli bir hızla 

hareket ederler. Zemin yüzeyinde belli yerlere 

konulan jeofonlar, ya da ivme-hız ölçerler, bu 

dalgaların içinden geçtikleri yer altı 

formasyonlarının derinlikleri ve hızları 

hakkında bilgi verirler.  

Yöntemin uygulanmasında inceleme alanında 

planlanan serimler boyunca karşılıklı 

atımlarla ölçülen titreşimlerin farklı 

uzaklıktaki jeofonlara ilk varış zamanı 

kayıtlar üzerinden okunur. Bu serimlerde 

jeofon aralıkları ve ofset mesafesi inceleme 

sahasının durumuna göre kararlaştırılır.  

P ve S jeofonları kullanılarak yapılan 

ölçümlerde, enerji kaynağı olarak 10 kg. 

ağırlığında bir balyoz ile yerdeki çelik bir 
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plaka üzerine vurulur. P dalgası için gerekli 

enerji, çelik plaka üzerine 10kg’lık balyozun 

düşey yönde; S dalgası için gerekli enerji ise 

zemine açılan bir çukur içine dik olarak 

yerleştirilmiş çelik plakaya yatay yönde, 

balyoz darbeleri ile elde edilir. Bu 

çalışmalar sonunda elde edilen kayıtlardan P 

ve S dalgalarının kırılma zamanları okunarak 

zaman-uzaklık (t-x) grafikleri çizilerek, elde 

edilen hızlar yardımıyla dinamik elastik 

parametreler belirlenir.  

 

Kısım 4  EK 

Kitabın bu bölümüne, zemin etütleri ile ilgili 

olarak odanın daveti  üzerine İnşaat 

Mühendisleri dergisinde yayınlanmış olan bir 

yazımı koyuyorum. Aşağıdaki bu yazının, 

kitabın bu kısmına ayrıca katkıda bulunacağını 

umut ederim. 

  

             Zemin Araştırması 

                                   

Prof.Dr.Altay Birand 

              ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi 

                (Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı Eski Müsteşarı) 
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Giriş 

Zemin araştırmalarının nasıl ve kimin 

tarafından yapılması gerektiği bir süredir 

tartışıla gelen bir konudur.Bu konuda İnşaat 

Mühendisi arkadaşlarımızın da bazı soruları 

olduğu bilinmektedir. 

Bu yazıda konuya elimden geldiği ölçüde 

açıklık getirmeye çalışacağım. 

Zemin Araştırmasının Amacı: 

Zemin Araştırması,  temel zemininin kendisi 

ile temas içinde çalışan bir İnşaat yapısından 

gelecek olan etkilere karşı nasıl bir tepki 

vereceğinin incelenmesi ve bu tepkinin, yapıya 

zarar vermeyecek biçimde tasarlanacak 

projelerle hayata geçirilmesinin sağlanması 

amacına yöneliktir. Burada bir yapı-zemin 

etkileşimi (interaction) söz konusudur. Bu 

etkileşmeye girecek olan yapı, bir bina temeli 

olabileceği gibi, bir jeotextil malzeme, bir 

esnek veya rijit yapı duvarı, kazıklı bir 

sistem, bir toprak baraj, bir havaalanı pisti 

olabilir.  Etkileşme probleminin çözümü ise 

karşılıklı etkileşmeye giren elemanların, yani 

zeminin ve yapının (betonarme, çelik, vs) 

gerilme altındaki  davranış parametrelerinin 

bilinmesine bağlıdır. Zemin araştırmasından 

elde edilecek olan veriler, Sürekli Ortam 

Mekaniği'nin bilimsel yaklaşımları içinde 
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kullanılırlar. Bu suretle ortaya dinamik 

olsun, statik olsun, her türlü yük altında 

güvenle davranacak bir İnşaat Yapısı çıkar.  

Bir İnşaat faaliyetine girişilmeden önce, 

yapının bir ön projesi yapılır. Bu ön projede, 

zemin davranış değerleri için çok kaba veriler 

kullanılarak hesap yapılabilir. Zemin 

araştırması, aşağıda verilen sıralama içinde 

yapılıp gerekli zemin verileri elde edildikten 

sonra ön proje, çok büyük inşaatlarda uygulama 

projesine yakın bir kesin projeye, binalarda 

ise uygulama projesine dönüşür. Bu projeden 

yararlanılarak projenin maliyeti (keşif 

bedeli) hesaplanır. İnşaat ihalesine de bu 

suretle çıkılır. Buradan anlaşılmaktadır ki, 

bir yapının hem güvenli, hem ekonomik olması, 

ancak Zemin araştırmasının doğru yapılmasına 

bağlıdır. 

Bundan ayrı olarak, Zemin, yani toprak, 

malzeme olarak dolgularda, ilaçlarda, seramik 

imalatında vb. kullanılabilir. Bu hallerde  

yapılacak araştırmalar, daha özel içerikli 

olup bu tebliğin kapsamı dışındadır. 

Zemin Araştırması Nasıl Yapılır? 

Zemin araştırması, elde bulunan ön İnşaat 

Projesi ile uyum içinde yapılmalıdır ve 

yukarıda açıklandığı gibi o projenin aksama 

olmaksızın uygulanabilmesini sağlamaya yönelik 
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olmalıdır. Bu araştırma, belirli aşamalar 

içinde yapılır. Bu aşamalar aşağıda 

sunulmuştur: 

Aşama 1. Genel Arazi Gözlem ve İşlemleri: 

Genel Arazi Gözlemleri: 

Arazide aşağıda sıralanan  gözlemler, 

açıklanan amaçlara yönelik olarak 

yapılmalıdır: 

-Bitki Örtüsü ve Cinsi 

Bu gözlem, ilk bakışta, arazinin sulak olup 

olmadığının, dolayısı ile su problemi ile 

karşılaşılıp karşılaşılmayacağının bir 

göstergesidir. 

-Topografya 

Bu gözlem, zeminin sertliği ve yumuşaklığı 

hakkında çok genel bir fikir verir. Örneğin, 

bir tepe üstü, aşınmaya uygun olmayan sert bir 

zemini, vadi tabanı daha yumuşak bir zemini, 

yamaç ise olası denge sorunlarını işaret eder. 

-Dere, göl, nehir, deniz gibi su tablası 

oluşumuna uygun su kaynağı olup olmadığının 

tespiti. Ayrıca, civarda su kuyusu olup 

olmadığına bakılması. 

Bu gözlem, ileride problem yaratabilecek olan 

zemin suyunun durumunu açıklar.  

Genel Arazi İşlemleri: 
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-Topografik Haritalar ve Arazinin Rölövesi: 

Harita Genel Müdürlüğünün Haritalarından 

yararlanarak büyük alanlı işlerde bunları baz 

almak sureti ile arazide ölçüm yapılarak 

arazinin topografik haritası ve rölövesi 

çıkarılır. 

-Arazi Jeolojisinin İncelenmesi 

Arazinin jeolojisi; barajlar, isale hatları, 

yol ve otoyol güzergahları, pek çok parselden 

oluşup geniş alan kaplayan konut yapılaşması 

gibi durumlarda incelenir ve arazi notları 

alınır, loglara işlenir. 

-Civarda bulunan yapıların gözlenmesi. 

Bu gözlem, civar yapılarda oturma, kabarma, 

kayma, bina ise çatlama vb. durumların 

gözlemlenmesi ile ortaya çıkabilecek 

sorunların öngörülmesine yöneliktir. 

Aşama 2. Mevcut Harita ve Dokümanların 

Değerlendirilmesi:  

-Tarım Haritaları: 

Tarım Bakanlığınca Yurdumuzun her yöresi için 

çıkarılmış olan haritalar, her ne kadar  tarım 

amaçlarına yönelik oldukları için  yüzeysel 

veriler içeriyorlarsa da  Zeminin cinsini, su 

durumunu, en yüksek ve en alçak zemin ısısını 

işaret ettikleri için kıymet taşırlar.  

-Hidrojeolojik Haritalar: 



 166 

DSİ Genel Müdürlüğünce Hazırlanan bu haritalar 

da yeraltı suyu açısından önemli bilgiler 

içerir. 

-Don Derinliği Haritaları 

Yurdumuzdaki don derinliklerini gösteren ve 

Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanmış 

olan bu haritalar, en az temel derinliğini 

işaret etmeleri bakımından göz önünde 

bulundurulmalıdırlar. 

-Jeolojik Haritalar: 

-Bu haritalar, gerek yerel bazda, gerekse 

büyük alan kaplayan inşaatların (barajlar, 

isale hatları, yol ve otoyol güzergahları, pek 

çok parselden oluşup geniş alan kaplayan konut 

yapılaşması ) Zemin Araştırmaları için önem 

taşırlar.  

-Yayınların ve Belgelerin İncelenmesi: 

Alanda evvelce yapılmış yapıların zemin 

araştırma raporları, belli bölgeler için 

yapılmış olan bilimsel nitelikli yayınlar, bu 

yayınların içerdiği haritalar, bulgular ve 

öneriler  bilinmeli ve göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

-Genel Tanımlama Deneyleri: 

-Bu aşamada arazi, genellikle sırf genel 

tanımlamaya yardımcı olmak amacı ile uzun 

aralıklarla yapılan belli jeofizik deneyleri, 
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arazi zemin araştırma  deneyleri ve sondajlar 

aracılığı ile taranır. Bu deneyler, aşağıda 

detaya inmeksizin, kullanılışları hakkında 

fikir vermek amacı ile listelenmektedir: 

                                Tablo 1. 

Tanımlama Deneyleri 

 

 Deney 

  

Genel: Aşağıdaki deneylerden 

hiçbirisi projelendirmede tek 

başına kullanılmamalıdır. 

Plaka 

Yükleme 

Deneyi 

Yalnızca Yol ve Hava Alanı 

Araştırması için kullanılabilir. 

Çünkü, plakanın tesir derinliği 

çok sığdır. 70 cm çapındaki bir 

plaka ancak 100 cm içindeki zemin 

davranışı hakkında bir fikir 

verebilir. 

Standart 

Penetrasyo

n Deneyi 

Granüler zeminlerde doğru sonuçlar 

verir. Killi zeminlerde elde 

edilen sonuçlar sadece 

sınıflandırma yönünde anlam taşır.  

Koni 

Penetrasyo

n Deneyi 

Yumuşak kil ve siltli-killi 

zeminlerde kullanılabilir. Araç 

Piezocone ise oturma hesabı da 

yapılabilir. Bu tür zeminlerde 

kısa zamanda gerçekleştirilecek 
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taramalar için yeterlidir. 

Kanatlı 

Kesici 

Deneyi 

Yumuşak zeminlerde kullanılabilir. 

 

Arazi 

Geçirimlil

ik 

Deneyleri 

Zeminin geçirimliliği hakkında bir 

fikir verir. Bu değer, yeraltı 

suyu hesaplarında kullanılmakla 

beraber, oturma hesaplarında da 

çok yararlı olur. 

Sismik ve 

Resistivit

e 

Deneyleri 

Bu deneyler de Zemin Profilinin 

Derinliğine tanınmasına yardımcı 

olurlar. Bir anlam ifade 

edebilmeleri için mutlaka 

öncelikle bir sondajdaki zemin 

Profilinin yanında kalibre 

edilmelidirler. Bu deneylerden 

elde edilen bazı zemin değerleri 

(örneğin Elastiklik Modülü vb) 

sadece bir fikir verebilirler, 

ancak projelendirmede 

kullanılamazlar. 

 

Sondajlar sırasında elde edilen nümuneler 

üzerinde gözle ve elle inceleme sureti ile 

zemin cinsini gözlemleme, elek analizi, 

Atterberg Sınırları gibi basit deneyler de 

yapılır. 
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Aşama 3. Bulguların Sentezi ve Takdimi: 

Aşama 1 ve Aşama 2 sonucunda elde edilen bütün 

bilgiler toparlanır. Yukarıdaki tüm veriler, 

topografik haritalar ve plankote baz alınarak 

hazırlanan ve yukarıda elde edilen bilgilerin  

mümkün mertebe yer aldığı bir Jeoloji 

Mühendisliği Haritası uygun kesitlerle beraber 

çıkarılır. Bu işlem, Maden Tetkik Arama Kurumu 

veya diğer kuruluşlarca hazırlanmış olan 

haritalar da göz önüne alınmak sureti ile ve 

ancak gerekli ölçek uygulanarak yapılır. Zemin 

genel olarak bir sınıflamaya tabi tutulur. Bu 

çalışmanın sonucunda, inşaat alanı Zemininin 

genel olarak tanımlanmasına yarayacak bir 

rapor da hazırlanır. Bu raporda,  jeolojik 

tabakaların kalınlığının kaç kilometre olduğu, 

veya katmanların kaç bin yıl yaşında olduğu, 

içerdiği fosillerin adları gibi salt jeolojik  

bilgilere  yer verilmez. Yine bu aşamadaki 

bilgilere dayanılarak inşa edilecek yapıların 

taşıma gücü, oturma vb mühendislik davranışına 

ait yargılara varılmaya çalışılmaz. Bu 

yargılar, yüzeysel ve çoğu zaman yanlış olur. 

Örneğin yalnızca arazi taraması için icra 

edilmiş olan Standart Penetrasyon veya benzeri 

deneylerin sonuçlarından hareketle ve 

sınırlarının ne olduğu bilinmeksizin 

kitaplardaki bazı Abak, Tablo ve Ampirik 

bağıntıların kullanılması yolu ile yargılara 
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varmak maalesef pratikte gördüğümüz yanlış 

uygulamalardır. Bu aşamadaki raporda ancak 

Jeoloji Mühendisliği bilgilerine dayanılarak 

olası mühendislik problemlerine (kayma, oturma 

göçme, kabarma vb) işaret edilir.Bu rapor, 

yukarıdaki maddelerde verilen hususları 

kapsadığı gibi, olası problemleri işaret eder 

ve bundan sonra yapılması gerekecek çalışmalar 

hakkında öneriler içerir.  

Bu, çok önemli bir aşamadır, zira bundan sonra 

yapılacak arazi ve laboratuar deneyleri, bu 

aşamada sorunların detaylı olarak belirlenmesi 

ve yeterli uygulamaya yönelik mühendislik 

projelerinin yapılmasına temel olacak  şekilde 

planlanır. Bu suretle yapılması gereken 

deneyler yeterli bir şekilde saptanarak bundan 

sonraki çalışma aşamalarında  ekonomi  

sağlanmış olur 

Aşama 4. Projelendirmeye Esas Olacak 

Araştırmaların Yapılması: 

Aşama 3. Kapsamında hazırlanan rapor bu 

aşamada ele alınır. Bu iş sırasında, yapının 

ön projesinin hazırlanmış Bu iş sırasında, ön 

projede öngörülen yapının hazırlanmış olan 

plankote ve Jeoloji Mühendisliği haritasına 

tatbiki yapılır. 

 Jeoloji Mühendisliği haritasına tatbiki 

yapılır. 
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 Bu rapora göre; bundan sonra yapılacak sondaj 

ve forajların : 

a.Yerlerinin, derinliklerinin  ve 

sıklıklarının saptanması, 

b.Bunlardan elde edilecek örselenmemiş 

nümuneler üzerinde yapılacak laboratuar 

deneylerinin niteliklerinin saptanması,  

c.Alınacak örselenmemiş nümunelerin yerleri ve 

derinliklerinin saptanması, 

d.Uygun arazi deneylerinin saptanması,  

e. Gerekiyorsa, uygun yöntemler kullanılarak, 

taban suyu seviyesinin saptanması, 

hususları planlanır. 

Aşama 5. Planlanan İşlemlerin Yapılması: 

Aşama 4. Sırasında planlanan işlemler, 

arazide, bu husustaki şartnamelerin ve 

standartların öngördüğü kurallar dahilinde 

yapılır. Sondaj sırasında, gerek arazide 

yapılacak sondaj ve deney işlemleri ile, 

örselenmemiş örnek alınması ve bu işlemler 

sırasında standartlara uyulması, mutlak 

surette kontrol edilmelidir.  

Aynı şekilde kontrol altında icra edilmesi 

gereken Arazi sondajları ve bunların logları, 

örselenmiş ve örselenmemiş nümuneler, karotlar 

usulünce kaydedilerek saklanmalı ve ilgili 

laboratuara sevk edilmelidir. 
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Aşama 6. Sonuçların Değerlendirilmesi 

Elde edilen sonuçlar, yapı-zemin etkileşimi 

bilim ve bilgileri çerçevesinde 

değerlendirilir. Gerekli hesaplar, uygun 

normlar kullanılarak yapılır. 

Örneğin bina türü yapılardaki temel derinliği, 

genişliği, tipi bir ön proje çerçevesinde 

saptandıktan sonra gerek güvenlik ve gerekse 

yapı ekonomisi göz önüne alınarak 

kararlaştırılır. 

Aynı analiz çerçevesinde, zayıf zeminlerde 

yapılabilecek bir zemin iyileştirmesi olup 

olmadığı var ise ne olduğu ve sağlayacağı 

ekonomi irdelenir. 

Zemin araştırması için gerekli aşamalar bu 

adımda sonuçlanır. 

Araştırma Sırasında Kullanılacak Rehberler 

Aşağıdaki Tabloda, bu aşamalar içinde 

yapılacak olan araştırma sırasında uyulması 

gereken resmi rehberlere bir göz atacağız. Bu 

tabloda kısaca takdim edilmeye çalışılan 

Standartların "TS" sembollü olanları, Türk 

Standardılar Enstitüsü'nden alınabilir. 

  

                                       Tablo 

2. Rehberler 
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Rehber Açıklama 

Afet 

Bölgelerinde 

Yapılacak 

Yapılar 

Hakkında 

Yönetmelik 

Bayındırlık-İskan 

Bakanlığınca hazırlanmış 

olup genel hükümleri 

içerir.  

Zemin ve 

Temel Etüdü 

Raporunun 

Hazırlanması

na İlişkin 

Esaslar 

Bayındırlık-İskan 

Bakanlığınca 1993 yılında 

yayınlanmış yönergedir. Çok 

uzun olan Avrupa 

Şartnamelerinin (Euro Code) 

BİB İl Müdürlüklerince 

Kullanılmaya yönelik 

şekilde uyarlanması ile 

oluşan; gerekli Etütleri, 

Yapı Kategorileri 

Tanımlayarak Tarif Eden 

Modern bir Şartnamedir. 

Avrupa topluluğuna girmeye 

yönelen yurdumuzda, bu 

şartname, mutlak surette 

daha da geliştirilmelidir. 

Yapılar İçin 

Temel 

Sondajları 

Teknik 

Bayındırlık-İskan 

Bakanlığınca 1971 yılında 

Temel Sondajlarının Yapım 

Şeklini tayin amacı ile 
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Şartnamesi Yürürlüğe Sokulmuş olan ve 

halen güncelliğini koruyan 

güzel bir dokümandır. 

TS 1500 " 

İnşaat 

Mühendisliği

nde Zemin 

Sınıflandırm

ası" 

Zeminler, raporu okuyan 

mühendisin derhal ne tür 

bir zeminden bahsedildiğini 

anlaması için 

sınıflandırılırlar. Bu 

doküman, Sınıflandırma 

Yöntemlerini Karara 

Bağlayan Şartnamedir. 

TS1900 

"İnşaat 

Mühendisliği

nde Zemin 

Deneyleri" 

Yukarıda bir miktar Aşama 2 

ve aslen Aşama 5 için 

gerekli  Zemin 

Özelliklerinin saptanması 

amacı ile yapılması gerekli 

olan deneylerin yapılış 

şeklini kayıt altına alır. 

TS 1901 

"İnşaat 

Mühendisliği

nde Sondaj 

Yolları ile 

Örselenmiş 

ve 

Örselenmemiş 

Nümune Alma 

Zemin deneylerinin 

laboratuarda icrası için 

alınması gerekli olan 

nümunelerin elde ediliş 

şekillerini kayıt altına 

alır. 



 175 

Yöntemleri" 

TS 3167 

"Kazıklı 

Temellerin 

Hesap ve 

Düzenlenmesi

nde Genel 

Kurallar" 

Kazıklı Temellerin 

Projelendirilmesi İçin 

gerekli Kuralları Sıralar. 

Bu tür temellerin 

projelendirilmesi için  

kazık yükleme deneylerini 

öngörmesi dikkat edilmesi 

gereken bir noktadır. 

TS 3168 

"Delme 

Kazıklar 

Yapım, 

Tasarım ve 

Uygulama 

Kuralları" 

Yurdumuzda çok geniş 

kullanımı olan delme 

kazıkların teşkili için 

hazırlanmış bir dokümandır. 

TS 3169 

"Çakma 

Kazıklar 

Yapım 

Tasarım ve 

Uygulama 

Kuralları" 

TS 3168 in Çakma Kazıklar 

için tamamlayıcısıdır. 

TS 5744 

"İnşaat 

Mühendisliği

nde Temel 

Zemin özelliklerini, 

örselenmemiş numuneler 

üzerinde laboratuarda 

tayinine ilaveten uygun 
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Zemini 

Özelliklerin

in Yerinde 

Ölçümü"  

yöntemlerle yerinde ölçmek, 

güvenilirliği arttırır.Bu 

doküman, bu hususta 

yapılacak işleri kayıt 

altına alır. 

TS 7994 

"Zemin 

Dayanma 

Yapıları 

Dayanma Yapılarının 

Sınıflandırma ve Proje 

Esaslarını içerir. 

Bina 

Yapılacak 

Arsalarda 

Zemin 

Tetkiki ve 

Zemin 

Emniyet 

Gerilmesi 

Hakkında 

Talimat 

1966YılındaB.İ.Bakanlığınca 

Yayınlanmıştır.Temel 

önemleri ilginçtir. Ancak 

Plaka Yükleme Deneyi ile 

sorunu çözmek istemesi 

yanlıştır. 

 

 

 

Tabloda listelenen Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının 1971 yılı şartnamesi o yıllarda 

sayın Yavuz Hakman'ın gayretleri ile ortaya 

getirilmiş, kıymetli bir dokümandır. "Zemin ve 
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Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin 

Esaslar" 

ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı 

olarak görev yaptığım sırada Avrupa 

Şartnamelerinin Türkiye'ye tanıtılması amacı 

ile başlattığım bir çalışma için  Sayın Prof. 

Dr.Yener Özkan'ın Başkanlığı altında yürütülen 

bir çalışmanın ürünüdür. 

"Türkiye Mühendislik Haberleri" nin 1998 yılı 

393 sayısında yer alan "Baraj İnşaatı için 

Zemin Araştırmaları" isimli yazım, Baraj 

İnşaatı için gerekli olan  geniş alanlarda 

yapılacak araştırmalara değinmektedir. Zemin 

Konusundaki şartnameler, yukarıdakilerle 

sınırlı değildir. 

Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Topraksu vb 

kuruluşlar tarafından kendi işleri için 

hazırlanmış pek çok doküman mevcuttur. Burada, 

resmen kullanılması gerekenlere işaret etmekle 

yetinilmiştir. 

Zemin Araştırmalarını Kimler Yapar? 

Son yıllarda yurdumuzda, Zemin araştırmalarını 

kimlerin yapacağına dair bir karmaşa hüküm 

sürmektedir. Yukarıdaki aşamalar içinde, 

değişik meslekten kişilerin rollerini de 

belirlemeyi görev biliyorum: 
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- Öncelikle, Zemin araştırmaları, bir İnşaat 

Yapısının ekonomik ve güvenli şekilde meydana 

getirilmesini sağlamak için yapıldıklarına 

göre, İnşaat işinden sorumlu olan bir İnşaat 

Mühendisinin, gerekli Zemin Mekaniği ve Temel 

İnşaatı bilgileri ile donatılmış olarak, her 

aşamada işin içinde olduğunu varsaymak 

gerekir. 

- Aşama 1 ve Aşama 2 ve Aşama 3 İnşaat 

Mühendisliği Diploması almış olan bir eleman 

veya Jeoloji Mühendisliği Diploması almış olan 

bir eleman tarafından gerçekleştirilebilir. 

- Aşama 4 ise Jeoloji Mühendisliği Diploması 

almış bir eleman ve İnşaat Mühendisliği 

Diploması almış bir elemanın ortak çalışmasını 

gerektirir. 

- Jeofizik Mühendisleri, gerekli olduğu 

hallerde Aşama 2 de belirlenen 

jeofizik deneylerini yapar ve bu deneyin 

sonuçlarını rapor halinde takdim ederler. Bu 

deneyler, yapı projelendirilmesi için 

kullanılamaz . 

- Aşama 5 İnşaat Mühendisliği Diploması almış 

olan bir eleman veya Jeoloji Mühendisliği 

Diploması almış olan bir eleman tarafından 

gerçekleştirilebilir. 

- Aşama 6, gerekli Zemin Mekaniği ve Temel 

İnşaatı ve Sürekli ortam Mekaniği bilgileri 
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ile donatılmış bir  İnşaat Mühendisinin görev 

ve yetki kapsamına girer. 

- Kaya ile etkileşen Özel İnşaatlarda, örneğin 

Tünellerde, İnşaat Mühendislerinin, tünel 

jeolojisini ve yapım teknolojisini iyi bilen 

Jeoloji Mühendisi veya Kaya Mekaniği uzmanları 

ile beraber çalışmaları uygundur. 

 

Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı deyimi 

Hakkında Görüşler: 

Yeni milenyum'da Avrupa'ya yaklaşmakta olan 

bir Türkiye'de uygulamalı branşlarda meslek 

sahibi olan herkesin bilmesi gereken bazı 

noktalara değinmek gerekli görünmektedir:   

Zemin Mekaniği deyiminin "Mekanik" sözcüğü 

"Sürekli Ortam Mekaniği" deyimine eşleşir. 

Betonarme ve Çelik gibi İnşaat malzemelerinin 

davranışını da kavrayan ve kapsayan bu bilim, 

"zemin" sözcüğünün eklenmesi ile yapılarda 

kullanılan malzemelerin "mekanik" 

davranışından daha da karmaşık bir anlam 

kazanır. Çünkü, Beton veya Çelik gibi yapı 

malzemelerinden farklı olarak Zemin üç ayrı 

fazın bileşiminden oluşur: Zemin Danecikleri-

Su-Hava. 

Dolayısı ile Zeminlerde boşluk suyu basıncı 

veya boşluk havası basıncının da hesaba 

katılması ile Toplam ve Efektif Gerilme diye 
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iki ayrı gerilme kavramı vardır ki davranış, 

bunlara göre belirlenir. Diğer taraftan killi 

bir zemin, fiziko-şimik ilmi yasalarına bağlı 

olarak şişer, çöker, büzülür. Zamana bağlı 

olarak sünme gösterir. Bu örnekleri 

çoğaltabiliriz. Prof. Lambe demiştir ki " 

İnşaat Mühendisi, mezun olduktan sonra ancak 

uzun yılların tecrübe birikimini sonucunda 

yetkin bir  mühendis olabilir. Zemin ve Temel 

Mühendisliğinde ise bu tecrübe birikimine  

davranışın ne olabileceğini çağrıştıran bir 

"sezgi" de yılların birikimi ile eklenmelidir. 

(Sezgi, "intuition" ın tercümesi olarak 

kullanıldı.) 

Bu karmaşık malzemenin yapı ile etkileşimi ise 

kolayca bir iki ampirik denklem veya bir abak 

kullanılarak çözümlenip sonuca gidilemez. 

  

Temel, Nasıl Davranacağı Bilinemeyen bir  şey 

Midir? 

Bu soruyu bu yazıya katmamın nedeni, devletin 

ihale yasasında buna ait ve garipsenebilecek 

bir hüküm bulunmasıdır. Bilinmektedir ki, 

ihale edilmiş bir inşaatta keşfin %30 artışına 

yetkili merciin onayı ile karar verilebilir.  

Garipsenebilecek hüküm, keşif artışının 

"….Temel ve Tünel…"  nedeni ile olması 

durumunda hiçbir sınır bulunmamsıdır. Yeni 
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millenyum'da yukarıda açıklandığı şekilde 

yapılacak nitelikli çalışmalarla çok iyi Temel 

çözümlerinin elde edilebileceği bilinmektedir. 

Bu çözümler, inşaat yapısının diğer elemanları 

için elde edilecek mühendislik çözümlerine 

kıyasla "hesaplanamaz", "projelendirilemez" 

değildirler. Veya" temel alt zemininin kaya mı 

yumuşak toprak mı  olduğu önceden bilinemez, 

kazı sırasında sürpriz oldu" demek doğru 

olmaz. Dolayısı ile buradaki artış, aynen 

genel hükümlerdeki nedenlerin dışına taşan bir 

istisna olmamalı, aynı oranlar dahilinde 

değerlendirilmelidir.  Aksini söylemek, 

"yeterli zemin araştırması yapmıyoruz" demek 

olur. Zaman yokluğu, ödenek yokluğu gibi 

gerekçeler, nasıl Batı'da yoksa yurdumuzda da 

olmamalıdır. 

Nihayet, Temel nedeni ile meydana gelen her 

türlü keşif artışı da toplam yapı keşfi içinde 

yalnız temelin maliyetine isabet eden kısma 

uygulanmalıdır. 

Elemanların Eğitiminin Rolü    

Zemin araştırmalarını yapacak elemanların, bu 

araştırmaları yapabilmek ve sonuçlarını 

gerçekçi şekilde tartışarak olumlu bir ürün 

elde edebilmek amacı ile gerekli şekilde 

eğitilmeleri gereklidir. 
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Unutulmamalıdır ki, Avrupa Topluluğuna giriş 

süreci içinde ve özellikle topluluğa girdikten 

sonra gerekli eğitimi almamış, Avrupa 

Standartları göğüsleyecek şekilde yetişmemiş, 

orada öngörülen sertifikaları ve yeterlilik 

sınavlarını başaramayan elemanlara, bu günkü 

serbest ortam içinde hareket imkanı 

kalmayacaktır. Zemin araştırmaları, bir 

yapının keşif bedelinin önemli bir kısmını 

oluşturur. Batı'da İnşaat Projelerini yapan 

firmalara , Proje Keşif Bedelinin yüzde 4 ü 

ile 7 si mertebesinde bir ödeme yapılır. Aynı 

bedelin, proje büyüklük ve niteliğine göre 

binde 5 i ile yüzde biri Zemin araştırmalarına 

gider. Yurdumuzda örneği az görülen bu tür 

ödemeler, iyi bir etüde ve planlama sonucunda 

yapının ekonomik bir bedelle ortaya 

çıkarılmasını amaçlar. 

Bu amaca ise ancak kaliteli bir insan gücü ile 

varılır. 

İnşaat Mühendisleri, Jeoloji Mühendisliğinin 

ana kavramlarını çok iyi özümlemiş olmak 

zorunda olduğu gibi Jeoloji Mühendisleri de en 

azından İnşaat Mühendisinin lisanını 

kavrayabilmek için bir miktar mukavemet okumak 

zorundadır.Günümüzde Yapı Ekonomisi bilgisi 

olamayan bir İnşaat Mühendisi, ABD'de 

"Profesyonel Mühendis" sınavlarını geçemez.  
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Nihayet, yeni milenyum'da İnşaat Mühendisliği, 

fevkalade zor ve karmaşık problemlerin, 

nümerik çözümlerin bilgisayar aracılığı ile 

uygulanabilmesi sonucunda çözülebildiği bir 

aşamada bulunmaktadır.  

Bu gelişme ve yenilikleri takip etmek, meslek 

içi ve sonrası eğitim araçları ile yenilikleri 

üyelerine aktarmak, bu hususları eğitim 

kuruluşlarında da takip ettirmek, Meslek 

Odalarına düşen bir görevdir. İM, bu 

faaliyetlere bir süredir hız vermiş olan bir 

kuruluştur. Özellikle yurdumuzdaki "Yetkin 

Mühendislik" vb gelişmeler ışığında, bu 

çalışmalarını daha kapsamlı tutması 

özlenecektir. 

 

                                 

                         

                      KISIM 5. ARAZİ DENEYLERİ 

 

Şekil 5.1. de çok kullanılan arazi deneyleri 

gösterilmiştir. Bunlar Preziyometre Deneyi 

(PD), Kanatlı Kesici Deneyi (KK), Standart  

Penetrasyon Deneyi (SPT) ve Koni Penetrasyon 

Deneyi (KPD) dir. 
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                                Şekil 5.1.  

Arazi Deneyleri 

 

Geçmişte bir reaksiyon platformundan dayanak 

alan bir kriko aracılığı ile yüklenen bir 

plakanın gösterdiği yük-oturma davranışını 

esas alan “plaka yükleme deneyi” de bu 

deneyler arasında sayılırdı. Ancak; en büyük 

plakanın 70 cm çapında olması; gerilme 

dağılımı göz önüne alındığında ancak bir metre 

civarında bir zemin derinliğinin 

incelenebildiğine işaret eder. Bu durumda, 

plaka yükleme deneyi ancak dar genişlikteki 

tekerlek yüklerinin göz önüne alındığı yol 

kaplamalarının tasarımı için kullanılabilir. 
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Bu nedenle Plaka Yükleme Deneyleri, kapsam 

dışında bırakılmıştır. 

Bir zemin etüdü sırasında, zeminin durumuna 

göre yukarıdaki deneylerden biri ya da birkaçı 

yapılabilir. Bu deney genellikle Zemin 

Profilinin elde edilmesi, Zeminin Sertliğinin-

Sıkılığının Saptanması, Kayma Direncinin 

Bulunması amaçlarına hizmet eder.  

Elde edilen bulguların kullanılması ile Taşıma 

Gücü ve Oturma Miktarı saptanabilir. Temel 

tasarımı kimi durumlarda arazi deneyi 

sonuçlarından yararlanılarak 

gerçekleştirilebilir. 

5.1. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)  

5.1.1. Deneyin Tanıtımı  

Kısım4.de 4.5.4 paragrafında da tanımlanan bu 

deney, konu bütünlüğünün bozulmaması için bir 

miktar tekrar pahasına burada da yer 

alacaktır.  

Bu deney granüler zeminler için anlam taşır. 

Bununla beraber kohezyonlu zeminlerde de zemin 

hakkında genel bir fikir elde edebilmek amacı 

ile kullanılabilir.  

Yurdumuzda yaygın olarak kullanılan bu çakmalı 

delme deneyi, granüler bir zeminin göreli 

sıkılığının saptanması bazına dayanır. Deney, 

Şekil 5.2.de gösterilen bir “ayrılabilir tüp 
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örnek alıcı” kullanılarak gerçekleştirilir. Bu 

örnek alıcıya “Standart Penetrasyon Kaşığı” 

denilir. Kaşık; çapı 50 mm, iç çapı 35 mm, 

uzunluğu 650 mm olan çelik bir silindirdir. 

Sondaj çubuklarının ucuna bağlanır ve üç 

kısımdan oluşur: kafa, bölünebilir tüp ve 

delici uç.  

    

 

             

 

               

Şekil 5.2. Ortasından Ayrılabilen Penetrasyon 

Kaşığı 

 

Kaşık 65 kg. ağırlığındaki bir tokmağın sondaj 

borularının üzerine 760 mm yükseklikten 

düşürülmesi ile bir sondaj deliğinin dibine  

çakılır. Sondaj deliğine genellikle bir 

muhafaza borusu indirilmiş olur. Tokmağın 

detayları, Şekil   5.3.de görülmektedir. 
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Şekil 5.3. Tokmak 

 

Tokmağın darbesi, düşme kontrol gerecinin 

altındaki bir örs aracılığı ile borulara 

aktarılır. Tokmağın düşmesi genellikle 

otomatik bir düşme kontrolü gereci ve 

yönlendirici ile denetlenir. Bununla beraber  

düşürülme kontrolü için değişik yöntemler 

kullanılır. 

Deneyin düzeneği  Şekil 5.4.de şematik olarak 

gösterilmiştir. 
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     Şekil 5.4. Çakma İşlemi ve Gereçler  

 

Sondaj deliği, deneyin yapılacağı derinliğe 

kadar temiz bir şekilde açılır. Bu işlem 

sırasında denenecek zeminin örselenmemesi için 

elden gelen dikkat gösterilir. Gereçlerin 

çapından 5 mm  daha büyük ancak 170 mm den 

küçük çaplı ve temiz bir sondaj deliği 

açabilecek her sondaj aracı kullanılabilir. 

Delme operasyonu sırasında su jeti 

kullanılmamalıdır 
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Kaşık, çakma işlemi sırasında sondaj deliğinin 

dibine önce olası örselenmiş zemini geçmek ve 

yerleştirmeyi sağlamak için 150 mm çakılır. 

Bundan sonra, kaşığı zemine bir 300 mm daha 

batırabilmek için gerekli darbe sayısı kayıt 

edilir. Bu ikinci sayıya “Standart Penetrasyon 

Değeri (N) denilir. Darbeler pratikte her 150 

mm batma için sayılarak her biri için darbe 

sayısı kaydedilir. Ancak son iki 150 mm. batma 

için gözlenen darbe sayılarının toplamı 

Standart Penetrasyon sayısı (N) olarak kabul 

edilir ve çoğu kez SPT(N) sembolü ile 

gösterilir. Bu çakma işlemi sırasında 300 mm 

batma değerine varmadan önce batma için 50 

darbe gerekirse darbeleme durdurulur ve o 

andaki sayı kayıt edilir. Deney sonucunda 

deney takımları delikten dışarı alınır. 

Kaşığın Şekil 5.2.de görülen uç ve kafa kısmı 

sökülür, ayrılabilir tüp ayrılarak içindeki 

zemin örneği alınır. Takiben sondaj deliği 

ilerletilir ve deney takımları yeni çakım için 

sondaj deliğine tekrar indirilir. Deneyler 

genellikle 0.75 m ila 1.5 m aralıklarla zemin 

etüdünün gerektirdiği, ancak her halde en az 

temelin genişliğine eşit bir derinliğe kadar 

yapılırlar.  

5.1.2. Deney Sonuçlarının İrdelenmesi 

Standart Penetrasyon Deneyini; değişik 

memleketlerdeki, hatta aynı memleketin değişik 
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yerlerindeki uygulama farklılıkları nedeni ile 

standartlaştırmak için pek çok kongre, 

konferans ve toplantı yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda elde edilen bulgular, deneylerin 

standart olabilmesi için aşağıda açıklanan 

düzeltmelerin yapılmasını şart koşmuştur.  

Bu düzeltmelerin ana amacı şudur:  

Yukarıda sözü edilen araştırmalar, SPT(N) 

değeri ile zeminin çeşitli parametreleri 

arasında ampirik bağıntılar bulunmasını 

sağlamışlar\ ve bu bağıntılardan temel 

tasarımında kullanılan abaklar ve formüller 

üretilmiştir. Bu bağıntılar, belli  şartlarda 

elde edilmiş olan  SPT(N) değerleri için 

geçerlidirler.  

Bu nedenle; bir deneyden elde edilen bir 

SPT(N) değerinin gerekli düzeltmeler 

yapılmaksızın herhangi bir kitapta ya da 

yayında verilmiş olan bir tabloda, abakta ya 

da bağıntıda kullanılması ile elde edilen 

sonuçlar  anlamsız ve geçersizdirler.  

Deneyden elde edilen değer üzerinde yapılması 

gereken düzeltmeler şunlardır: 

Elde edilmiş olan tüm SPT(N) değerlerine örtü 

yükü düzelmesi uygulanacaktır. Bu, N 

değerinin, deneyin yapıldığı derinlikteki 

efektif örtü yükünün pa = 1 atmosfer olması 

halinde elde edilebilecek olan sanal N1 
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değerine aşağıdaki (5.1) ya da (5.2) bağıntısı 

ile indirgemek anlamına gelir:   

  NNCN1
n

v

apN )(
0
;          n

v

a
N

p
C )(

0
                       

(5.1) 

[1 atm. = 2,000 lb/ft2= 1 kg/cm2 = 14.7 lb/in
2
 

= 101 kPa] 

n değeri killerde 1.0, granüler zeminlerde 0.5 

ila 0.6 dır.                                      

0v  deneyin yapıldığı derinlikteki atmosfer 

basıncı ile verilen efektif düşey gerilmedir.  

(
0v >25  kPa olmak kaydı ile): 

0

2000
log77.0

v

NC


                                                        

(5.2) 

Çakma sisteminin verimi “Enerji Oranı, ER” 

çakım sırasındaki Kinetik Enerji (KE) ile 

sistemin Potansiyel Enerjisi, (PE) 

kıyaslanarak bulunur. Bu ER=KE/PE=½mv
2

/mgh 

şeklinde ifade edilir. Burada m tokmağın 

kitlesi, v hızı, h düşü yüksekliği, g ise 

yerçekimi katsayısıdır. Buradan görüleceği 

gibi bu oran, deneyde kullanılan araç gerecin 

niteliği ve deney düzeneği ile yakından 

ilişkilidir. Amerika Birleşik Devletlerindeki 

mühendislik pratiği bu oranı ER=%60 olarak 

vermektedir. Bu verimi tanımlayan N 
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değerlerine N1 denir.  Uluslararası Standart 

Enerji Oranı olarak Amerika Birleşik 

Devletlerindeki %60 oranının kabul edilmesi 

uygun görülmüştür. Diğer ülkelerdeki 

kullanıcıların ölçtükleri N değerini kendi 

ülkelerindeki enerji oranlarını kullanarak 

basit orantı yolu ile düzeltmeleri 

öngörülmektedir. Değişik memleketlerdeki deney 

usulleri için önerilen enerji oranları, % 45 

ila %78 arasında değişir. Yurdumuzda enerji 

oranı %40 olarak hesaplanmaktadır.  

Diğer yandan deneyin uygulamalarında görülen 

farklılıklardan ileri gelen hatalar, kimi ek 

düzeltmelerin yapılmasını da gerektirir. Tablo 

5.1. böyle hataların kaynaklarını 

özetlemektedir. 

Tablo 5.1. in incelenmesi, Standart 

Penetrasyon Deneyinin; adının söylediği gibi 

çok da Standart olmayıp, uygulayan kişilere 

göre önemli değişiklikler gösterebileceğini 

açıklar. Bu nedenle bu deneyin sonuçları 

aşağıda açıklandığı gibi düzeltilmeli, ayrıca 

diğer deneylerin sonuçları ile 

karşılaştırılarak irdelenmelidir.  
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Tablo 5.1. SPT Deneyinde Olası Hata Kaynakları  

 

 

Neden 

             

Sonuç  

SPT(N) 

Değerine 

Etkisi 

Deliğin iyi 

temizlenmemesi  

SPT orijinal 

zeminde 

yapılmamıştır.  Artar 

Sondaj 

deliğindeki 

suyun 

düzeyinin boru 

dışındaki su 

düzeyinden 

düşük olması  

Delik dibindeki 

zemin kaynar ve 

yumuşar Azaltır  

Çekici 

dikkatli 

düşürmemek  

Tokmak enerjisi 

değişir.  

Genellikle 

artar  

Tokmak 

ağırlığı 

yanlış 

Tokmak enerjisi 

değişir. 

Artar ya da 

azalır  

Tokmak delici 

borunun 

yakasına düşer  

Tokmak enerjisi 

azalır   Artar 

Değişik 

nedenlerle 

tokmağın 

serbest düşüşü 

engellenir  

Tokmak enerjisi 

azalır Artar 

Kaşık muhafaza 

borusunun 

tabanının 

üstünde bir 

yerde çakılır 

Kaşık yapay 

olarak sıkılaşmış 

bir zemine 

çakılmış gibi 

olur  Çok Artar 

Dikkatsiz 

darbe sayımı  Yanlış sonuçlar 

Artar ya da 

azalır 

Standart kaşık 

kullanmamak  Hatalı sonuçlar  

Artar ya da 

azalır 

Zeminde çakıl 

ve iri taş 

bulunması  

Kaşık zorlanır Artar 
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Eğrilmiş boru 

kullanılması 

Zemine az enerji 

transferi 
Artar  

 

Bu nedenle örtü yükü düzeltmesi yapılarak elde 

edilen N1 değeri; bunu takiben enerji, ekipman 

ve deney yapım yöntemi göz önüne alınarak 

standart hale getirilmiş olan ve (N1,60) değeri 

olarak tanımlanan değerin elde edilmesi için 

aşağıdaki gibi tekrar düzeltilir: 

                                 

(5.3) 

burada; 

N1= Enerji Düzeltmesi yapılmış SPT(N) değeri,  

CR = “kısa” sondaj borusu için düzeltme, 

CS = standart olmayan örnek alıcı için 

düzeltme, 

CB = sondaj deliği çapı için düzeltme, 

CE = tokmak enerji verimi için düzeltmedir. 

Skempton tarafında 1960 yılında önerilen 

düzeltme katsayıları Tablo 5.2.de 

özetlenmiştir.  

Bu Tabloda yalnızca CR için kullanılan düzeltme 

katsayıları NCEER raporundan alınmıştır. Bu 

düzeltme, belirtilen uzunluğun SPT kaşığının 

standart olarak öngörülenden farklı olması 
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halinde uygulanır. Bu, oldukça sık rastlanan 

bir durumdur. 

 

 

 

 

 

 

      

    Tablo 5.2. SPT Deneyi için Öngörülen 

Düzeltme Katsayıları 

 
 

Etken Araç 

Değişkeni 

Düzeltme 

Terimi 
Düzeltme 

Katsayısı 

“Kısa” 

Boru 

Yok CR =ER/60 Şekil 5.5. 

uyarınca 

(NCEER) 

Örnekleme Standart 

kaşık 

 

Standart 

olmayan 

kaşık 

CS 
1.0 

 

 

 

1.1-1.3 

Delik Çapı 65-115 mm 

150 

200 

CB 
1.0 

1.05 

1.15 

Enerji Serbest CE 0.5-1.0 
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Oranı Düşü 

Güvenli 

Tokmak 

Otomatik 

Tokmak 

0.7-1.2 

 

0.8-1.5 

 

 

       Şekil 5.5.  CR Düzeltme Değerleri  

 

Enerji düzeltmesi için kullanılan CE 

katsayısının çok değiştiği belirgindir. Bu 

katsayının en doğru şekilde 

değerlendirilebilmesi için deney sisteminin 

ASTM D 4633 standardında açıklanan yollarla 

denenmesi gerekir. Bu deneme olağan sayılır ve 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli ekipman 

batı ülkelerinde ticari olarak satılmaktadır.  
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5.1.3. Standart Penetrasyon Deneyi ve Zemin 

Özellikleri 

 

Literatürde Standart Penetrasyon Deneyi ile 

kimi zemin özellikleri arasında pek çok 

bağıntı önerilmiştir. Bu önerilerden yararlı 

olabilecekleri düşünülenler aşağıda 

sunulmaktadır: 

Schmertmann Granüler Zeminlerin Elastiklik 

Modülünün hesabı için aşağıdaki bağıntıyı 

önermiştir: 

)(766)/( 60,1

2 NSPTmKNES                                     

(5.4) 

 

Zeminlerin sıkılık ve kıvam dereceleri için 

Tablo 5.3. ve 5.4.deki veriler bulunmaktadır: 

 

     TABLO 5.3. Granüler Zeminlerin SPT 

Sayısına Göre Sıkılığı 

 

 

 

 

       

 

  

 TABLO 5.4. Kohezyonlu Zeminlerin SPT Sayısına 

Göre Kıvamı 

 

 

N1,60(SPT) Değeri Sıkılık 

0-4 Çok 

Gevşek 

5-10 Gevşek 

11-24 Orta Sıkı 

25 Sıkı 

50 Çok Sıkı 

N1,60(SPT) Değeri Kıvam 



 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5.5. de Schmertmann tarafından önerilen 

SPT(N) değeri ile ilişkilendirilmiş eşdeğer 

Elastik Modül değerleri yer almaktadır. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

      Tablo 5.5. Eşdeğer Elastik Modül 

 

 

 

34.0

0

60,11 ]
/)3.202.12(

[tan`
av p

N





 

 bağıntısı uyarınca 

Schmertmann tarafından önerilen içsel sürtünme 

0-1 Çok 

Yumuşak 

2-4 Yumuşak 

5-8 Orta Sert 

9-15 Sert  

16-30 Çok Sert 

31-60 Katı 

>60 Çok Katı 

Zemin Cinsi Eşdeğer 

Modül 

Silt, Kumlu Silt, az kohezyonlu 

karışımlar 

400 (N1)60 

Temiz ince ve orta daneli kum 

ve az siltli kum 

700 (N1)60 

Kaba kum ve az çakıllı kum 1000 

(N1)60 

Kumlu Çakıl 1300 

(N1)60 
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açısının düşey efektif gerilme ve SPT(N) 

değerleri ile ilişkisi Şekil 5.6.da 

görülmektedir. Bu şekil kullanılarak, değişik 

sondaj derinliklerindeki içsel sürtünme açısı 

hakkında bir öngörü yapılabilir. 

 
 

 

 
 

 

Şekil 5.6. İçsel Sürtünme Açısı’, Düşey 

Efektif Gerilme v  ve SPT(N)  
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                Şekil 5.7. İçsel sürtünme 

Açısı ile SPT(N1,60) İlişkisi 

 

Yukarıda Şekil 5.7.de dondurularak alınan kum 

örnekleri üzerinde yapılan kimi araştırmalara 

göre bulunan içsel sürtünme açısı - SPT(N1,60) 

ilişkisi gösterilmektedir. 

5.1.4. Standart Penetrasyon Deneyi Sonuçlarına 

Bağlı Taşıma Gücü Hesapları 

5.1.4.1. Genel Bakış 

Standart Penetrasyon Deneyi, uzun zamandan 

beri taşıma gücünün saptanması için 

kullanılmıştır. Bu konudaki en eski veriler, 

Terzaghi ve Peck’in 1967 yılındaki yayınına 

dayanır. Taşıma gücü hesapları için kullanılan 

(1.8) bağıntısı, Standart Penetrasyon 

Deneyinin çokça kullanıldığı granüler zeminler 

için (c=0) aşağıdaki şekli alır: 
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qqNBNq  
2

1
                                                    

(1.8) 

Bu bağıntı iki parçaya ayrılabilir ve BNq 
2

1
1  , 

qq DNqNq 2
 şeklinde yazılabilir. Birinci 

kısım, eğimi 1/2 N olan ve temelin B 

genişliği ile değişen bir doğrunun 

denklemidir. Bu denklem parçaları, taşıma 

gücünün saptanabilmesi için yapılan abakların 

hazırlanmasında şöyle kullanılırlar: 

a. Zemin için ortalama bir birim hacim 

ağırlığı  değeri kabul edilir. 

b. SPT(N) değerleri ile içsel sürtünme açıları 

arasındaki bağıntı olarak Şekil 5.7de 

gösterilen ilişki, ya da bir benzeri 

kullanılarak herhangi bir SPT(N) değerine 

karşı gelen Ndeğerleri Tablo 1.1.den alınır. 

c. Bu değerler yardımı ile elde edilen değişik 

eğimlerdeki doğrular, her bir SPT(N) değeri 

için taşıma gücü (q1) değerlerinin temel 

genişliği B ye karşı değişimini verir.  

d. Diğer bir abak, bu kez benzer şekilde her 

bir SPT(N) değerine karşı gelen Nq değerlerinin 

elde edilerek q2 değerlerinin hesaplanması ve  

temel derinliğine karşı çizilmesi ile elde 

edilir.  
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e. Taşıma gücü, arazide saptanan SPT(N) değeri 

kullanılarak bu abaklara girilmesi ile elde 

edilen değerlerin toplamı olarak bulunur.  

Bu yöntem, Terzaghi ve Peck-Thornburn-Hanson 

yöntemleri olarak bilinen yöntemlerin 

temelidir. 

Yukarıdaki yaklaşım bir kayma gerilmesinin 

aşılması nedeni ile oluşan göçme durumunu 

değerlendirmektedir. Ancak zemin yüzeyinde 

olan (q2=0) 1.0-1.2 metre genişlikten fazla 

genişlikteki temellerin taşıma gücü bile 

zeminin içsel sürtünme açısı 20 derecenin 

üstünde ise göçmeye izin vermeyecek yüksek 

değere erişir. Bu içsel sürtünme açısı ise 

normal sıkılıktaki bir granüler zemin için 

olası değerdir. Bu nedenledir ki granüler 

zeminlerde kayma gerilmesine bağlı göçme 

genellikle görülmez ve taşıma gücü izin 

verilen oturma miktarlarını oluşturan basınç 

değerleri ile sınırlandırılır. Böyle bir 

değerlendirme, zeminin yüzeyinde olan ve qa 

basıncını ileten bir temelin oturmasının (5.5) 

bağıntısına uygun olarak SPT(N1,60) değeri ile 

ters orantılı şekilde oluştuğu önerimine 

dayanır. 

 
60,1N

q
H a                                                           

(5.5) 
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bağıntısına dayanır. Bu bağıntıda H mm olarak 

oturma miktarıdır. Zemin için elde edilmiş 

olan SPT(N1,60) değeri ile aşılmaması öngörülen 

oturma H bu bağıntıda mm olarak yerlerine 

konulursa güvenli taşıma gücü qa (kN/m
2
) 

bulunur.  

Standart Penetrasyon Değeri (N1,60) bu türlü 

hesaplarda kullanıldığı her durum için 

arazideki taban suyu düzeyinin kotuna göre 

aşağıdaki ilişki uyarınca “Taban Suyu Seviyesi 

Düzeltmesi” ile düzeltilir: 

Nd= N1,60Cw                                                                                                            

(5.6) 

BD

D
C w
w


 5.05.0                                                    

(5.7) 

Burada: 

Nd= Hesapta Kullanılacak Olan Düzeltilmiş 

değer, 

D=Temel Derinliği, 

Dw= Temel Tabanından İtibaren Taban Suyu 

Seviyesi Derinliği, 

B=Temel Genişliğidir. 

Cw,Taban Suyu Düzeyi D+B e eşit ya da daha 

fazla olduğu durumda 1.0 değerini alır. Diğer 

bir deyişle, bu derinlikten sonra taban suyu 

düzeyinin etkisi dikkate alınmaz. Eğer taban 
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suyu düzeyi zemin yüzeyinde ya da temel tabanı 

düzeyinde ise Cw=0.5 alınır. 

Oturma miktarının izin verilebilir üst değeri 

olarak örneğin 25 mm sınırı kabul edildiğinde 

taşıma gücü:  

da Nq 11                                   

(kN/m
2
)                   (5.8) 

bağıntısı ile elde edilir.  

Yapılan gözlemler sonucunda yukarıdaki taşıma 

gücü hesabı yöntemi ile alınan sonuçların 

aşırı güvenli olduğuna karar verilmiştir. Bu 

konudaki bilgilerin birikmesinden yararlanan 

Bowles 1977 yılında önerilen bu ifadeleri, 

taşıma gücünü yaklaşık olarak %50 kadar 

arttıracak şekilde değiştirmiştir.  İzin 

verilebilir oturma miktarının 25 mm olmasını 

bir kriter olarak kabul ederek önerilen 

ilişkiler aşağıda sunulmuştur. Bu öneriler, 

yukarıda temel genişliğinin kayma göçmesine 

etkisinin Terzaghi ve Peck-Thornburn-Hanson 

yöntemlerinin esası olarak anlatıldığı 

cümlelerdeki mantığa uygun şekilde 

geliştirilmiş olup aşağıdaki gibidir: 

2)
3.0

(
08.0 B

BN
q d
a


                                                         

(5.9) 

Temel Genişliğinin (B ) 1.2 metreden az olması 

durumunda: 
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05.0

d
da

N
Kq                                                                   

(5.10) 

B

D
Kd 33.01                                                  

(5.11) 

Bu bağıntılar, Şekil 5.8.deki abakta 

sunulmaktadır. Ara Nd değerleri için 

enterpolasyon yapılır. 

Diğer yandan, bir şartnamenin 25 mm den daha 

büyük bir oturma kriteri öngörmesi durumunda 

taşıma gücü, izin verilen oturmaların oranı 

kadar arttırılarak kolayca bulunur. 

Temel tasarımında oturma hesaplarının 

yukarıdaki yaklaşıma ek olarak gerekli 

yerlerde ve uygun şekilde Kısım 3.de görülen 

yöntemlerin de kullanılarak yapılması 

yararlıdır. 
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   Şekil 5.8.  25 mm Oturma Sınırı İçindeki 

Güvenli Taşıma Güçleri 

 

Hesaplarda kullanılan Standart Penetrasyon 

Değeri, temel tabanı kotundan 0.5D yukarı ve 

bu kottan 2B derinliğe kadar olan temel 

zemininin ortalama Standart Penetrasyon sayısı 

olarak alınır. 

Parry 1997 yılında (5.6) bağıntısının hemen 

aynısını, Standard Penetrasyon değerinin 

temelin 0.75B derinliğindeki değer olarak 

kabul edilmesi kaydı ile önermiştir: 

 da Nq 10                                                                

(5.12) 
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Bilindiği gibi temel merkezi altında ve temel 

tabanı seviyesinin 0.75 B altında saptanan 

değer temelin altındaki basınç dağılımının bir 

ortalama değerine karşı gelir. Öneri, bu 

bakımdan ilginçtir. 

5.2. Koni Penetrasyon Deneyi 

Koni penetrasyon deneyi 1932 yılında 

Hollanda’da ortaya atılmıştır. Bu nedenle 

Hollanda koni penetrasyon deneyi adını da 

alır. Öncü bir şekli statik koni penetrasyon 

deneyi olarak anılıyordu.  

5.2.1. Deneyin Tanıtımı  

Koni penetrasyon deneyinin işleyişi; ucunda 

koni şeklinde bir delici bulunan bir sondaj 

borusunu zeminin içine baskı ile iterek 

daldırmak ve bu işlem sırasında batırma için 

gereken kuvveti ölçmek şeklinde  

tanımlanabilir. Deney gereci, Şekil 5.9.da 

şematik olarak gösterilmiştir. 

 

 

 Şekil 5.9. Statik Koni Penetrometresi 
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İlk şekli olan statik koni penetrometresinden 

esinlenerek kullanılan delici Hollanda 

Konisinin dikine kesitte uç açısı 60, enine 

kesitteki en geniş kesitinin çapı 35.7mm, bu 

kesimdeki kesit alanı 1000 mm
2  

dir. Gelişmiş 

“Sürtünme Koni Penetrometresi” ile yapılan 

koni penetrasyon deneyinde bu delici ucun 

arkasına silindir şeklinde bir manşon 

eklenmiştir. Bu araçla gerçekleştirilen bir 

deneyde; koninin batırılmasına karşı zeminin 

koninin ucunda gösterdiği “uç direnci” (qc), ve 

zemin ile manşon arasındaki “manşon 

sürtünmesi” (fs) olmak üzere iki direnç kuvveti 

ölçülür. Buradan manşon sürtünmesinin uç 

direncine oranı (Sürtünme Oranı Rf) olarak 

hesaplanır. Bu kuvvetler için şu değerler 

hatırda tutulmalıdır: qc kumlarda 5 MPa 

değerinden fazla, ancak yumuşak ve orta 

yumuşak killer ve siltler için 2 MPa 

değerinden azdır. Ön yüklenmiş killi 

zeminlerde bu değer kimi zaman 5 MPa nın 

üstünde olabilir. Kumlarda Rf  çoğu kez yüzde 

birden daha düşük bir değerdir. Killerde ve 

alçak-orta duyarlılıklı siltlerde ise yüzde 

dört olabilir. Yüksek duyarlılıklı killerde is 

Rf yüzde bir civarında ya da daha azdır. 

Penetrometre; boruların içinden geçen tijlerin 

ucuna bağlıdır. Bu tij ve borular, boyları 
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birbirlerine eklenerek uzatılabilirler. 

Borunun dış çapı koni penetrometresinin dış 

çapına eşittir. Geliştirilmiş Hollanda Konisi 

Penetrometresi Şekil 5.10.da gösterilmiştir. 

Dış borular alt ucu daha küçük bir çapı olan 

ve koninin içine giren birleştirici bir 

manşona bağlanmışlardır. Standart Penetrasyon 

deneyinin aksine bu deney için bir sondaj 

deliğinin açılması gerekmez. 

 

 

                     Şekil 5.10. Hollanda 

Konisi Penetrometresi 

Koni zemine saniyede 15-20 mm hızla batırılır. 

Bu, iç tijlerin hareketi ile sağlanır, bu 

sırada dış manşon sabit kalır. Kuvvet hidrolik 

baskı ile uygulanır ve bu iş için gerekli olan 

kuvvet sürekli olarak kayıt edilir. Batırma 

sırasında gerekli olan reaksiyon genellikle 

zemine daldırılmış reaksiyon kazıkları ya da 

çubukları ile sağlanır. Penetrasyon direncinin 

bu şekilde saptanmasından sonra dış borular 

zemin içine itilir. Bu suretle koni içindeki 

hareketin tamamlanmasından sonra koni ve 
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manşon beraberce ilerletilmiş olur. Deney her 

seferinde genellikle 200 mm ilerleyecek 

şekilde tekrarlanarak zemin istenilen 

derinliğe kadar taranır.  

Koni deney düzenekleri üç grupta toplanabilir: 

a. Yukarıda anlatılan mekanik 

penetrometreler, 

b. Elektrik Koni Penetrometreleri, 

c. Piezokoni Penetrometreler. 

 

Elektrik penetrometrelerde koni biçimindeki uç 

aynı çaptaki bir silindirsel gövdeye bağlıdır. 

Zeminin koninin batırılmasına karşı direnci 

gövde içine yerleştirilmiş olan bir yük 

hücresi aracılığı ile ölçülür. Bu halde, 

ölçümler daldırmaya koşut olarak kesintisiz 

bir şekilde yapılmış olur. Sonuçlar da 

genellikle bir otomatik kayıt edici tarafından 

algılanır, derinliğe karşı çizilerek kayıt 

edilir. Bu gereç, Şekil 5.11.de 

gösterilmiştir. Piezokoni Penetrometreleri ile 

penetrometrenin ucuna takılmış olan bir boşluk 

suyu basıncı ölçer (oto-piyezometre) aracılığı 

ile zeminin boşluk suyu basıncı da 

ölçülebilmektedir. 
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                     Şekil 5.11. Elektrik Koni 

Penetrometresi  

 

5.2.2. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Koni uç direnci (qc) zeminin taşıma gücüne göre 

değişir. Bu direnç, kumlarda efektif içsel 

sürtünme açısı (φ'), göreli sıkılık (Dr), ve 

yanal efektif gerilme (σ’ho) değerlerine 

bağlıdır. 

Bozulmamış killerde bu değer drenajsız kayma 

direnci (su) ile ön yüklenme gerilmesinin ( p ). 

bir fonksiyonudur.  

Bu fonksiyon: 

)(33.0 0vcp q                                          

(5.13) 
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şeklinde ifade edilebilir ve ön yüklenme 

gerilmesi ( p ) bu bağıntı ile saptanabilir. 

Deney sonuçları aşağıdaki amaçlara hizmet 

ederler: 

-Zeminin Tabakalaşma Durumu, 

-Zemin Cinsi, 

-Zemin Sıkılığı ve Geostatik Gerilme Durumu, 

- Zeminin Direnç Parametreleri 

-Oturma Hesapları. 

 

Şekil 5.12., sonuçların kullanımına bir örnek 

olmak üzere bir koni deneyi sonuçlarını 

göstermektedir. Burada özellikle sürtünme 

oranının (Rf ) derinlikle değişimi dikkatlice 

gözden geçirilerek zemin tabakalarının 

değişimi tanımlanabilmektedir. Bu örnekte A, 

B, C, D, E tabakaları ayırt edilebilmektedir. 

Dirençlerin birimi MPa, derinlik metre 

cinsindendir. Koni deneyi zemin 

tabakalarındaki geçişleri Standart Penetrasyon 

deneyinden daha gerçekçi bir şekilde 

yansıtabilir. 
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     Şekil  5.12. Oto Kayıtla Elde Edilmiş 

Koni Deneyi Sonuçları 

 

5.2.3. Koni Deneyinden Elde Edilen Sonuç ve 

Özelikler 

5.2.3.1. Zemin Sınıflandırmasında Kullanım 

Robertson ve arkadaşları geniş bir veri tabanı 

kullanarak Koni Penetrasyon Deneyi sonuçlarına 

dayanan detaylı bir zemin sınıflandırması 

önermişlerdir. Bu sınıflandırma, Sürtünme 
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Oranını esas alır. Sınıflandırma şeması Şekil 

5.13.de, anahtar Tablo 5.6. da gösterilmiştir.  

 
 

                             Şekil 5.13.  

Zemin Sınıflandırması 

 

                

                                  Tablo 5.6. 

Sınıflandırma Anahtarı 

 

 

1.Duyarlı, 

İnce Daneli 

Malzeme 

 

 

5.Killi 

Silt-Siltli 

Kil Aralığı 

 

 

9.Kum 

 

  

2.Organik 

Malzeme 

 

 

6.Kumlu 

Silt- Siltli 

Kum Aralığı 

 

 

10.Çakıllı 

Kum-Kum 

Aralığı 

 

 

 

 

3. Kil 

 

 

7.Siltli 

Kum-Kumlu 

Silt Aralığı 

 

 

11.Çok Katı 

ince Daneli 

malzeme* 

 

 

 

4.Siltli 

Kil-Kil 

Aralığı 

 

 

8.Kum-Killi 

Kum Aralığı 

 

 

12. Kum-Killi 

Kum* 

 
 

* Ön yüklenmiş ya da çimentolanmış 
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malzeme. 

 

Şekil 5.14.a. sıkça kullanılan bir 

sınıflandırma abağını göstermektedir.  

  

                        Şekil 5.14.a. 

Sınıflandırma Abağı 

 

Aynı parametrelere dayanan ve-, ek olarak 

efektif örtü yükünü de dikkate alan bir diğer 

sınıflandırma abağı aşağıdaki bağıntılar 

yardımı ile elde edilmiş olup Şekil 5.14.b.de 

gösterilmiştir. 
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cNc qCq 1                                                          

(5.14) 

n

v

a
N

P
C )(


                                                          

(5.15)  

Pa= Atmosfer Basıncı (101 Kpa), 

qc=Koni Uç Direnci, 

v Efektif Örtü Yüküdür. 

n=0.5-1.0 aralığında değişen bir boyutsuz 

gerilme endisidir. Kumlarda n = 0.5 ve 

killerde n = 1 değerleri geçerlidir. 

 

 

                                   Şekil 

5.14.b.  Sınıflandırma Abağı 
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5.2.3.2. İçsel Sürtünme Açısının Saptanması 

Koni penetrometresi ile değişik zeminler 

üzerinde yapılan deneylerden elde edilen 

sonuçlar uyarınca belli bir düşey geostatic 

efektif gerilme
0v  düzeyindeki koni uç direnci 

zeminin efektif içsel sürtünme açısı ile Şekil 

5.15.de gösterilen şekilde 

ilişkilendirilmiştir. 

 

 

                 Şekil 5.15. Koni Direnci- 

İçsel Sürtünme Açısı 
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Yukarıda Şekil 5.15. ve benzer deney 

sonuçlarına dayanarak önerilen ve Koni Uç 

direnci-Efektif Düşey Gerilme-İçsel Sürtünme 

açısını bağlayan genel bir abak aşağıda Şekil 

5.16.da verilmektedir. 

 

 

   Şekil 5.16. Koni Uç Direnci-Efektif 

Gerilme-İçsel Sürtünme Açısı 

 

5.2.3.3. Zeminin Elastik Modülü 

Schmertmann ve Hartmann’ın bulguları uyarınca 

zeminin Elastik Modülü Koni Penetrasyon 

Deneyinden elde edilen sonuçlar kullanılarak 

aşağıdaki  ilişkiler uyarınca hesaplanabilir: 

Es = 2.0 qc     (kare ve dairesel temeller 

için)             (5.16) 
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Es = 3.5qc     (şerit temel için; L/B > 10)                    

(5.17) 

5.2.3.4. Kayma Direncinin Saptanması 

Meyerhof, taşıma gücü teorisi kısmında 

gösterilmiş olan (1.20) bağıntısından 

yararlanarak yumuşak kilin drenajsız kayma 

direncinin su; Nc taşıma gücü katsayısını, 0v  

düşey efektif gerilmeyi, ve qc koni uç 

direncini göstermek üzere: 

c

vc
u

N

q
s 0


                                                             

(5.21) 

bağıntısı ile elde edilebileceğini ileri 

sürmüştür. 

Aynı bağıntı kullanılarak Aas ve arkadaşlarına 

göre: 

k

vc
u

N

q
s 0

                                                                  

(5.22) 

bağıntısı kullanılarak yaklaşık bir drenajsız 

kayma direnci değeri elde edilebilir. Bu 

bağıntıda  penetrasyon konisinin özellikleri 

nedeni ile Nk = 16 değeri kullanılır. 

Koni penetrasyon deneyi sonuçları, kum ve 

çakıllı zeminlerde doğrudan doğruya, killi 

zeminlerde ise dolaylı olarak kazıklı 

temellerin tasarımında kullanılırlar. 
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5.2.3.5. Taşıma Gücü Hesabı 

Diğer yandan Koni Penetrasyon Deneyi 

sonuçları, 5.2.3.4. de anlatılan özelliklere 

de bağlı olarak elde edilen taşıma gücü hesabı 

için doğrudan kullanılabilirler. Meyerhof 25 

mm oturma kriteri ile net taşıma gücünün (qna) 

aşağıda verilen bağıntıların doğrudan 

kullanılması ile hesaplanabileceğini ileri 

sürmüştür.  Bu bağıntılarda, qc ( kPa) koni uç 

direnci, B temel genişliğidir.  

B
q

q c

na
15

 öööBö            B <1.22 m                                

(5.18) 

2)
28.3

128.3
(

25 B

Bq
q c
na


   B>1.22 m                                 

(5.19) 

me 

Temel derinliğini de hesaba alan ve oturma 

miktarını 25 mm ile sınırlayan bir diğer 

formülasyon aşağıdaki gibidir: 

40

1
)1(
B

D
Bqq cna                                                        

(5.20)   

(5.20) ilişkisi Şekil 5.17.de gösterilen abak 

ile yansıtılmıştır. 
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                                    Şekil 

5.17. Taşıma Gücü Abağı 

 

5.2.4. Standart Penetrasyon Deneyi-Koni 

Penetrasyon Deneyi  İlişkisi:  

Bu ilişki, büyük veri tabanları kullanılarak 

yapılan istatistiksel değerlendirmeler 

sonucunda elde edilen boyutsuz koni direnç 

değerleri (F) ve (Q)  ve “Zemin davranış tipi 

endisi” aracılığı ile saptanmıştır. F ve Q 

aşağıdaki gibi tanımlanırlar: 

100
vc

s

q

f
F


                                                               

(5.23) 
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n

v

a

a

vc P

P

q
Q )(




                                                            

(5.24) 

Yüzeyde v atmosfer basıncı ve n; 0.5-1.0 

aralığında değişen bir boyutsuz gerilme 

endisidir. Kumlarda n = 0.5 ve killerde n = 1 

değerleri geçerlidir. 

Ic = Zemin davranış tipi endisi adı ve 

aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır:   

  5.022 )22.1(log)log47.3(  FQIC                              

(5.25) 

İki deney sonuçları arasındaki bağıntı aşağıda 

verilmektedir: 

)
6.4

1(5.8
1

60,1

c

a

c I

NP

q
                                             

(5.26)  

Yukarıdaki ifadelerde CN; bir katsayı, Pa, 

atmosfer basıncıdır. ’v ise düşey efektif 

gerilmedir. Bunlara dayanan abaklar da 

bulunmaktadır.   

“Standart Penetrasyon Deneyi-Koni Penetrasyon 

Deneyi”  ilişkisinden söz edilirken aşağıdaki 

hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

Koni deneyi ile geniş alanların derinliğine 

taranması standart penetrasyon deneyine oranla  

daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

Bu deney dane büyüklüğü kil olan zeminlerden 
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ince-orta daneli kumlara kadar olan zemin 

tiplerinde kolaylıkla yapılabilir. Ancak kaba 

kum ve çakıl içeren zeminlerde kullanımı 

kısıtlıdır.    

 

 

 

5.3. Preziyometre Deneyi  

5.3.1. Deneyin Tanıtımı 

Preziyometre aracı; genişletilebilen bir 

lastik basınç hücresi, bir ölçme hücresi ve 

iki koruyucu hücreyi içeren üç kısımdan 

oluşur. 
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                                Şekil 5.18. 

Preziyometre 

 

Preziyometre Deneyi; sondaj deliğinin yan 

kenarlarındaki zemine silindir biçimindeki bir 

basınç hücresi yardımı ile basınç uygulanarak 

gerçekleştirilir. Genellikle iki tip 

preziyometre kullanılır. Birinci tip 

preziyometre için önce sondaj deliği açılır. 

Basınç hücresi bu deliğin istenilen 

derinliklerine indirilir. Diğer tip 

preziyometre ise otomatik delici piyezometre 

olarak adlandırılır. Bu durumda basınç 
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hücresi, zemini otomatik olarak delen bir 

burgunun arkasına yerleştirilmiştir. Zemin 

istenilen derinliklerde delindikçe deney 

gerçekleştirilir. Şekil 5.18 genel bir 

preziyometre deney şemasını yansıtmaktadır. Bu 

şemada gösterilen preziyometre aracının 

kontrol kısmı, zemin yüzeyindedir. Deney, 

sıkıştırılmış gaz içeren bir hücreden doğrudan 

ya da bir su hücresi kanalı ile bir su 

haznesine basınç uygulanmak yolu ile 

gerçekleştirilir. Uygulanan basınç, gerek gaz 

çıkış ve gerekse su giriş ağızlarında ve 

ayrıca su haznesi üstünde ölçülür. Saydam su 

haznesinin gözlenmesi ile preziyometreye 

basılan suyun hacmi belirlenir. Gözlemler, 

çoğu gereçlerde otomatik olarak kayıt edilir.   

Preziyometrenin ana hücresi deney derinliğine 

indirilince koruyucu hücreler şişirilerek bu 

kısmın tutunması sağlanır. Bunu takiben ölçme 

hücresi su verilerek şişirilir, ve sondaj 

duvarına basınç uygulanır. Ölçme hücresine su 

verilerek basınç arttırıldıkça, sondaj 

duvarları ötelenir. İstenilen her su girişi 

hacminde hücre basıncı yaklaşık 60 saniye 

kadar bir süre için sabit tutulur, bu arada bu 

basınca karşı gelen hacim kayıt edilir. 
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5.3.2. Preziyometre Deneyinden Elde Edilen 

Sonuçlar 

Her bir deney için Şekil 5.19.da gösterilen 

bir basınç-hacim değişmesi eğrisi çizilir.  

 

                         Şekil 5.19. 

Preziyometre Deneyi Eğrisi 

 

Bu şekilde basınç-hacim değişmesi eğrisinin 

aşağıdaki kısımları görülmektedir: 

1. Orijinden A noktasına kadar olan kısım,  

2. Elastik davranışa yakın bir davranış 

gösteren ve A noktası ile B noktası arasında 

olan kısım,   

3. B noktasından C noktasına kadar olan ve 

akma davranışı gösteren kısım, 

4. C noktasınde sünme deneyi yapılabilir.  

5. D-E Yük Boşaltma ve Tekrar Yükleme kısmı 
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Bu davranışın açıklaması şöyledir: 

Sondaj deliği açıldıktan ve burgular 

alındıktan sonra sondaj duvarlarında bir 

ferahlama görülür ve delik hacmi azalır. 

Preziyometre hücresi ilk şişirildiğinde delik 

duvarları orijinal yerlerine doğru geri 

itilirler. A noktası  delik duvarlarının 

orijinal haline dönüşünü simgeler. Bu noktanın 

koordinatları (v0;p0) dır.  

A ve B noktaları arasında yarı elastik 

davranış gösteren kısım, çelik ya da betonun 

davranışını andırdığı için bu adı almıştır. B 

noktası kırılma basıncına varıldığı yerdir. Bu 

noktanın koordinatları (vf ;pc ) dir. Zemindeki 

plastik davranış B noktasında başlar, (vL;pL)  

koordinatlarında limit basınca ulaşılan C 

noktası Rijit-Plastik davranış diyebileceğimiz 

bu davranışı sonlandıran noktadır. C 

noktasında bir sünme deneyi yapılabilir. Bu 

deney, zemin cinsine göre birkaç dakikadan bir 

saate kadar sürebilir. Bu sırada yük sabit 

tutulur. Amaç, zaman-deformasyon ilişkisini 

gözlemektir. 

Bu noktadan sonra hacmin değişmesine karşın 

basınç sabit kalır. Ancak bir boşaltma-tekrar 

yükleme devresinin uygulanması ile bir miktar 

sertleşme görülebilir ise de bu noktanın 

koordinatları vL, pL olarak kabul edilir. 
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Yükleme-Boşaltma eğrisi ile elde edilen 

düğümün ara kesim doğrusunun eğimi elastik 

kısımdaki AB doğrusunun eğimine eşit 

olmalıdır. Bu gerçekleşmediği halde AB 

yüklemesi aşamasında zemin örselenmiş 

olabileceği için elastik modülün bulunması 

için bu kısım kullanılır. Limit basınç pL; 

ölçme hücresini hücrenin orijinal hacmi olan 

(vc) hacmini delik duvarını orijinal durum için 

gerekli olan (v0) durumuna getirmek ve ek 

olarak (v0) hacmi kadar fazlasına kadar 

şişirmek için gerekli olan basınç olarak 

tanımlanır. Bu durumda limit basınç (pL) 

olduğunda şişirme izi izlenirse bu basınçtaki 

hacim vL: 

vL =  vc+ v0+ v0 = 2 v0 + vc                                  

(5.27)  

olur. 

Değişik bir deyişle burada: 

v0 = Preziyometreyi şişirmek ve zemini orijinal 

konumuna getirmek için gerekli hacim miktarı; 

ve 

vc = Ölçme hücresinin orijinal hacmidir.  

Deneyde kullanılan ölçme hücrelerinin orijinal 

hacimleri sondaj deliğinin çapına bağlıdır. Bu 

değerler Tablo 7.7.de verilmiştir. Kullanılan 

ölçme aygıtlarının cinsi de bu özelliğe bağlı 

olur. 
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           Tablo 5.7. Preziyometre Ölçme 

Aygıtına göre vc Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer deney sonunda hacim değişimi delik 

hacminin iki katından az ise pL değerini bulmak 

için ekstrapolasyon yapılır. Hacmin basıncın 

logaritmasına karşı çizildiği bir grafikte 

yaklaşık olarak bir doğru elde edilir. Bu 

doğru vL değerine doğru uzatılarak pL 

saptanabilir. Şekil 5.20 bu ekstrapolasyon 

yöntemini yansıtmaktadır. 

Ölçme 

Aygıtı 

Sondaj 

Deliği 

Çapı 

Vc (cm
3
) 

EX 34 535 

AX 44 535 

BX 60 535 

NX 76 790 
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                            Şekil 5.20. log 

Basınca karşı Hacim Çizimi. 

 

5.3.3. Piyezometre Deneyinden Elde Edilen 

Sonuçların Kullanımı 

Piyezometre deneyi sonuçları; kalıntı 

(rezidüel) zeminler dahil olmak üzere pek çok 

zemin tipi üzerine inşa edilecek olan 

temellerin tasarımı için kullanılabilir.  

5.3.3.1. Temellerin Oturma Hesapları 

Temellerin oturma hesabı deney sonuçlarının 

yaklaşık olarak doğrusal elastik davranış 

gösteren kısımından yararlanılarak elde edilen 

bir deformasyon modülü yardımı ile 

hesaplanabilir: 
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Bu değer poisson oranının, yarı-elastik 

kısımdaki doğrunun ve bu kısımdaki delik 

hacminin bir fonksiyonudur. Bununla beraber, 

delik hacmi yarı elastik kısım boyunca artar 

bu nedenle ortalama bir değer olarak Vm 

kullanılır. Bu Modül (EPMT) Şekil 5.19.a 

bakılarak aşağıdaki bağıntı uyarınca 

hesaplanabilir:  

V

p
VVE msMPT




 ))(1(2 0                                         

(5.28) 

Burada: 

s = Poisson Oranı, genellikle = 0.33, 

V0 = Ölçme aygıtının başlangıç hacmi (Tablo 

5.7.), 

e= Kullanıma göre A-B ya da E-D yarı-elastik 

kısımındaki doğrunun eğimi, 

Vm = Kullanıma göre A-B ya da E-D gerilmeye 

karşı gelen yarı-elastik (doğrusal) kısımın 

ortalama hacmi=(Vf + V0) / 2.  

5.3.3.2. Deney Sonuçlarının Temellerin Taşıma 

Gücü Hesabında Kullanımı 

Deneyden elde edilen Temel Taşıma Gücünün (qu) 

saptanması için önce Şekil 5.19 ya da 5.20.den 

pL değeri okunur.  

Bu değer aşağıdaki ilişkiye yerleştirilerek 

“Net limit Basınç,” (PLN) hesaplanır: 
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0hLLN pp                                                         

(5.29)  

burada 
0h ; z derinliğindeki Geostatik Yatay 

gerilmedir. 

Bu değer; u boşluk suyu basıncı, zeminin 

toplam birim hacim ağırlığı, 
0K  goestatik 

efektif toprak basıncı katsayısı olmak üzere: 

  uKuzh  00 )(                                          

(5.30) 

bağıntısı ile bulunur. 

Bulunan değerler aşağıdaki bağıntı uyarınca 

kullanılır: 

0vLNu kpq                                                

(5.31)  

Bu bağıntıda 0v  temel seviyesindeki düşey 

efektif gerilme, pLN, (5.29) bağıntısı ile 

bulunan net limit basınç değeridir. 

Burada k katsayısı zemin tipi ve temel şekline 

bağlıdır. Kare ve dairesel temellerde temel 

derinliğinin genişliğe oranının bir 

fonksiyonudur.  Bu katsayı (5.31) ilişkisine 

dayanarak hazırlanan ve Şekil 5.21.de verilen 

abaktan okunabilir. 
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         Şekil 5.21.  Değişik Zemin ve Temel 

Tipleri için k Faktörü 

 

Diğer temel şekilleri için kullanılabilecek k 

katsayısı aşağıdaki Tablo 5.8.de gösterildiği 

gibi düzeltilerek uyarlanır: 

 

                               Tablo 5.8.Temel 

Tipi ve k Değeri 
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Temel k Değeri 

Kare ve Dairesel k 

Şerit  k/1.2 

Dikdörtgen 

L

Bkk

6.02.1
  

 

Her ne kadar (5.30) bağıntısında görülen 
0h  

basıncının v0 hacmine karşı gelen basınca eşit 

olması beklenirse de, pratikte bu basıncın 

deney verilerinden elde edilmesi kolay 

değildir. Bu, deney başlangıcında veri elde 

edilememesinden ve sondaj duvarlarındaki 

örselenmeden ileri gelir.  

 

5.4. Kanatlı Kesici Deneyi (VST)  

5.4.1. Deneyin Tanıtımı   

Metal bir mil üzerine rijit olarak monte 

edilmiş dört metal kanadı olan bir kesici uç 

zeminin içine daldırılır ve mile bir döndürme 

momenti (tork) uygulanarak dakikada 6 derece 

döngü hızı ile döndürülür, bu arada zemin 

silindirsel bir yüzey üzerinde kesilmiş olur. 

Standart Kanatlı kesicilerde kanat yüksekliği 

H=65 mm, silindirsel kesme yüzeyinin çapı 

D=130 mm.dir. Bu durumda kanatların 

yüksekliğinin silindirsel kesme yüzeyi çapına 
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oranı standart araçlarda (H/D) = 2 olur. Kanat 

kalınlığı 2 mm dir. Ancak bu ölçüler dışında 

yapılmış Kanatlı Kesiciler de vardır. Kanatlar 

dikdörtgen, kesicinin çift ucu ya da tek ucu 

konik olabilir. Konik uç, zemine daldırmada 

kolaylık sağlar. Bir Kanatlı Kesici Şekil 

5.22a.da görülmektedir. 

 

 

 

                   a. Kesici                                 

b. Semboller                

                               Şekil 5.22 

Kanatlı Kesici 

 

Kesme işlemi için gerekli olan tork (T) ya da 

dönme sırasında geçen süre (t) ve buna koşut 

olarak dönme açısı her 30 saniyede bir 
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genellikle otomatik kayıt alan bir torkmetre 

ile ölçülür. Kanatların bağlı olduğu aksın 

zemin ile sürtünmesini önlemek için genellikle 

bu aks ve onun bağlı olduğu tijler, bir kılıf 

içine alınır. Aksi takdirde, bu sürtünme 

kuvvetinin diğer bir aygıt yardımı ile 

ölçülerek kesme kuvvetini sağlayan tork 

miktarından çıkarılması gereklidir. Torkun, 

dönme açısına ya da dönme sırasında geçen 

süreye karşı çizilen grafiği önce pik Tork 

(Tmax) değerini verir ki bu değer kayma 

direncinin saptanmasında kullanılır. Pik 

direncin görülmesinden sonra dönme işlemi 

hızlandırılarak 10 devir sürdürülür. Bu işlem 

sırasında alınan ölçümlerle “örselenmiş” ya da 

“artık” (Tkal) direnç de bulunmuş olur. 

Yüksekliğinin çapına oranı (H/D=2) olan 

standart bir kanatlı kesici için maksimum 

kayma direnci su, Tmax maksimum tork olmak üzere 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

3

max

7

6

D

T
su


                                                      

(5.32) 

Kimi kanatlı kesicinin boyutları standart 

değildir. Böyle bir araç için hesap aşağıdaki 

bağıntı kullanılarak yapılır: 
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HiDiDD

T
s

BT

u
6)cos/cos/(

12
2

max





                            

(5.33) 

Buradaki semboller, Şekil 5.22.b.de, tipik bir 

deney sonuç grafiği Şekil 5.23.de 

görülmektedir.  

Bu deney, yumuşak kil zeminler, killi siltler 

ve siltli killer üzerinde uygulanabilir. 

Granüler zeminlerde uygulanması iri danelerin 

kanatlı kesiciyi zorlaması nedeni ile zordur. 

İnce kumlarda uygulanabilse dahi deney 

sonuçlarının geçerliliği tartışmalıdır.   

 

 

 

                      Şekil 5.23. Tipik Bir 

Kanatlı Kesici Deneyi Grafiği 
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5.4.2. Deney Sonuçlarının İrdelenmesi 

(5.32) ya da (5.33) bağıntıları ile hesaplanan 

drenajsız direnç değeri (su), Bjerrum 

tarafından önerilen bağıntılar uyarınca 

aşağıdaki gibi  düzeltilir ve düzeltilmiş 

(sud)elde edilir: 

udu
ss                                                            

(5.34) 

1.1)(5.2 3.0  PI                                                 

(5.35) 

Düzeltme katsayısı (µ), Şekil 5.24.den alınır 

ya da bu şekilden elde edilen (5.35) bağıntısı 

ile hesaplanır. Bu katsayı, Plastiklik 

Endisinin bir fonksiyonudur. 
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             Şekil 5.24. Plastiklik Endisine 

bağlı Düzeltme Katsayısı 

 

5.4.3. Kanatlı Kesici Deneyi ve Zemin 

Özellikleri 

Bu deney, drenajsız (toplam) kayma direncinin 

saptanmasında kullanıldığı kadar, zeminin 

duyarlılığı ve ön yüklenme gerilmesinin 

saptanmasında da kullanılır. 

Zeminin duyarlılığı, Şekil 5.23.e bakılarak: 

kal

t
T

T
S max                                                                        

(5.36) 

şeklinde hesaplanır. 

Ön Yüklenme Gerilmesi ise pek çok deney 

sonucunun yer aldığı bir veri tabanına 

dayanılarak üretilen Şekil 5.25.den elde 

edilir ya da: 

up s54.3                                                          

(5.37) 

bağıntısı ile bulunur. 
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      Şekil 5.25. Kanatlı Kesici Direnci-Ön 

Yüklenme Gerilmesi 

 

 

                 

         KISIM 6. YÜZEYSEL TEMELLERİN  

TASARIMI 

 

6.1.Genel 

Bu kısımda, rijit yüzeysel temellerin 

tasarımında kullanılan yöntemler ile genel 

kurallar sergilenmektedir: 

6.1.1. Yük Bileşimleri 
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Yapılara etkiyen yükler değişik nedenlere 

bağlıdır: Rüzgar, kar, yapının kendi ağırlığı 

vb. 

Bir yapı bu yüklerin aynı anda etkidikleri 

varsayılan belirli şiddetlerdeki bileşimlerini 

taşıyacak nitelikte tasarlanmalıdır. Bu gerek; 

ülkelerin yapı standartları arasında yer alır. 

Her yapının, standartlarda gösterilen yük 

bileşenlerinin oluşturduğu yük gruplarının 

etkisi bakımından sınanması gereklidir. 

Yurdumuzda  yük bileşenleri, Türk Standartlar 

Enstitüsünce yayınlanmış olan TS 500 standardı 

ile belirlenmiş olan yük bileşenleri, 

aşağıdaki Tablo 6.1.de görülmektedir. 

 

                           Tablo 6.1. TS 500 

Yük Bileşenleri 

 

Yük Grubu TS500-2000 Standardı 

Uyarınca Yük Bileşeni 

1.  1.4 D + 1.6 L 

2.  1.0 D + 1.2 L + 1.2 T 

3.  1.0 D + 1.3 L + 1.3 W 

4.  0.9 D + 1.3 L  
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5.  1.0 D + 1.0 L + 1.0 E 

6.  0.9 D + 1.0 E  

7.  1.4 D + 1.6 L + 1.6 H 

8.  0.9 D + 1.6 H 

 

Not: Akışkanlardan doğan yükler olması halinde 

bunlar yüzde 40 arttırılarak hareketli yük 

olan tüm gruplara dahil edilir. 

Bu Tabloda: 

D = Ölü Yük, 

L= Hareketli Yük, 

T= Isı Değişikliği, Büzülme, Sünme, Farklı 

Oturma gibi içsel nedenlerle oluşan kuvvetler, 

W= Rüzgar Yükü, 

E= Deprem Yükü, 

H= Toprak Basıncı Yüküdür. 

Deprem Yükü (E), “Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar için Yönetmelik, 2000” adını taşıyan 

TC standardı uygulanarak saptanır. 

Çok kullanılan diğer bir yük bileşen şartname 

“Amerikan Devlet Karayolları Memurları 

Birliği, AASHTO” şartnamesidir. Bu şartnamenin 

Mayıs 2002 E1201 revizyonundaki Tablo 

3.22.1.A. aşağıda verilmiştir: Bu tablodaki 
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yüklerin verilen bileşimlerde kullanılması 

sonucunda elde edilen yükler, güvenlikli yük 

yüzdeleri tabloda gösterilen oranda 

arttırılarak kullanılır. 

                              

                         

 

 

 

 

                        Tablo 6.2. AASHTO Yük 

Bileşenleri 

 

Yük 

Grupları 

 

AASHTO KÖPRÜ 

Şartnamesi E1201 

Uyarınca Yük 

Bileşenleri 

Yük 

Yüzdesi 

 

I  

SL = D+L+I 

 

100% 

 

 

II  

 

SL = D+W 125% 

 

III  SL = 

D+L+I+0.3W+WL+LF 

125% 
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IV  SL = D+L+I+T 

 

125% 

V  

 

SL = D+W+T 

 

140% 

 

VI VI SL = 

D+L+I+0.3W+WL+LF+T 

 

140% 

 

 

 

Tabloda  

D = Hareketsiz (Ölü) yük  

L = Hareketli Yük, 

I = Hareketli Darbe Yükü, 

W = Yapı Üzerindeki Rüzgar Yükü,  

WL = Hareketli Yük Üzerindeki Rüzgar Yükü, 

T = Isı Yükü,  

LF = Hareketli Yük nedeni ile uzun eksen 

boyunca kuvvet 

 gösterir. Varsa diğer yükler, özel 

şartnamelerindeki gibi uygulanırlar. 

Diğer bir şartname EUROCODE 2.dir. Bu 

şartnamede 3 tip yük öngörülür: 
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G: Hareketsiz (ölü) yük. 

Q: Hareketli Yük 

A: Ender görülen yükler. 

1. Bir tek tip hareketli yük var ise bileşim: 

1.35 G + 1.5 L 

2. Birden fazla hareketli yük tipi var ise: 

1.35 G + 1.35 L 

Ender görülen yükler A  0.7 ile çarpıldıktan 

sonra eklenebilir. 

Uygulamada, temel dengesinin standartlarda 

öngörülen her yük bileşimi için yeterli 

olduğunun sınanması gereklidir. 

6.1.2. Yüzeysel Temel Tasarımında Göz Önüne 

Alınacak Etkenler: 

Yüzeysel temellerin etüdü, tasarımı ve yapımı 

sırasında aşağıdaki noktalara dikkat 

edilmelidir: 

a. Temel üzerine etkiyecek tüm yük tipleri 

gözden geçirilerek 6.1.1. kısmında belirtilen 

yük grupları saptanmalı, temel bunlar 

kullanılarak irdelenmelidir. 

b. Yeterli bir etüt ile saptanan zemin profili 

bilinmelidir. 

c. Temel tabanının oturacağı derinlik yukarıda 

b. Maddesinde sözü edilen zemin profili göz 

önüne alınarak tespit edilmelidir. Bu 
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derinlik, don derinliği ile yüzeysel bitkisel 

toprağın (A Seviyesi) altında olmalıdır. 

Yüzeysel toprak tabakasının olması halinde bu 

tabaka sıyrılarak uzaklaştırılmalı ve yerine  

en az yüzde 90 göreli sıkılık düzeyinde 

sıkıştırılmış stabilize malzeme ya da cüruf 

betonu doldurulmalıdır. Bu kalınlığın, bu 

şartları zorlayacak kadar fazla olması halinde 

derin temellerin yapımı gündeme gelebilir. 

Genelde yumuşak killi zeminlerde temellerin 

altına 1.0m kalınlığında sıkıştırılmış 

granüler bir yastık yerleştirilmesi iyi bir 

pratiktir. 

6.1.3. Yüzeysel Temel Tasarımının Statik 

İlkesi 

Yüzeysel bir temelin rijit yöntemle tasarımı 

için basit statik denge kuralları uygulanır. 

Bu işlem için izlenecek yol aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

a. Planda temelin ağırlık merkezi saptanır. 

b. Planda temele etkiyen yüklerin bileşkesinin 

uygulama merkezi belirlenir. 

c. Yük bileşkesinin dış merkezli (eksantrik) 

olması halinde bu iki merkez arasındaki yatay 

ve düşey mesafeler bileşkenin dış merkezlilik 

uzaklıklarını verir. Bu mesafeler sıfır ise 

(merkezler çakışıyorsa) temel eş merkezli yük 

taşımaktadır. 
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d. Temeller altındaki temas gerilmesinin 

niteliği Kısım 3.de anlatılmış idi. Pratikte, 

bu gerilme dağılımının düzlemsel olduğu kabul 

edilir. Bu varsayım uyarınca yük bileşkesinin 

temelin kitle merkezinin üzerinden  etkimesi 

halinde zemindeki temas gerilmesi üniform 

olur. Yine aynı varsayıma göre yükün dış 

merkezli olması durumunda gerilme dağılımı 

doğrusal bir davranış gösterir. Diğer bir 

deyişle temel rijittir; temel tabanındaki her 

noktada zemin gerilmesi ile zeminin ötelenme 

miktarları doğrusal orantılıdır. 

Bu durumda aşağıdaki denge şartları 

geçerlidir: 

a. Yük bileşkesinin düşey bileşeni, zeminin 

aksi yöndeki toplam reaksiyon kuvvetine 

eşittir ve uygulama merkezleri aynıdır. V 

düşey kuvvetlerin vektöryel toplamı ise V=0 

olur. 

b. Bileşkenin düşey bileşeninin her hangi bir 

nokta etrafındaki momenti zemin reaksiyonunun 

aynı nokta etrafındaki momentine eşittir. (M) 

momentlerin vektöryel toplamı ise  M=0 olur. 

c. Temel tabanında emin ile temel arasındaki 

sürtünme kuvveti yük bileşkesinin yatay 

bileşenine eşittir. (H) yatay kuvvetlerin 

vektöryel toplamı ise  H=0 olur. 
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d. Temelin alanı Kısım 2. de sözü edilen 

esaslara uyularak temel mühendisliği 

ilkelerine göre saptanır, bunu izleyen aşamada 

yapısal tasarım devreye girer. 

e. Yapısal tasarım sırasında temelin 

şartnameler uyarınca belirlenmiş olan kritik 

kesitlerinde eğilme, adezyon, diyagonal çekme 

ve zımbalama gerilmeleri hesaplanmalı ve 

kesitlerin bu gerilmelere karşı yeterli olduğu 

doğrulanmalıdır.  

f. Temeldeki kritik kesitlerin yerlerinin eş 

merkezli ya da dış merkezli yükleri taşıyan 

temeller için değişmediği kabul edilir. 

g. Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) 

şartnamelerine göre “bir kesitteki dış moment; 

bu kesitten pabucun tamamının içeren bir düşey 

düzlem geçirilerek tüm etkiyen kuvvetlerin bu 

düzlemin bir tarafında kalan momentini 

hesaplamak” sureti ile bulunur. Ayrık 

temellerde bu amaçla incelenmesi gereken 

kritik kesitler Şekil 6.6.da gösterilmiştir.  

 

6.2.Yüzeysel Temel Tipleri, İşlevleri ve 

Tasarımları 

Yüzeysel Temel tipleri genel olarak Kısım 1. 

de sunulmuş idi. Ancak, tasarımın daha iyi 

anlaşılabilmesi için temelleri ve işlevlerini, 
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diğer tasarım özellikleri ile birlikte gözden 

geçirmek yararlı olacaktır. 

6.2.1. Eş Merkezli Düşey Yük Taşıyan Temeller 

Bu tür temeller genellikle üst yapıdan tek bir 

kolonun aktardığı düşey yükü taşırlar, 

yapımları kolaydır. Taşıma gücünün izin 

verdiği durumlarda kullanılmalıdırlar. Ancak, 

bunlardan çok fazlasının yan yana kullanılması 

gerektiğinde birleştirilerek çok kolon taşıyan 

sürekli temeller şeklinde yapılmaları daha 

doğru  olacaktır. Bu; kalıp masraflarını ve 

işçilik hizmetlerini azaltacaktır. Tasarımda 

genellikle en basit şekil olan kare 

kullanılır. Ancak zorunluluk olması halinde 

dikdörtgen, dairesel, ya da ikizkenar yamuk 

şekiller düşünülebilir. 

Bazı durumlarda kolonlar, yük aktaran beton 

sütunlar üzerine oturtulurlar. Bu beton 

sütunların kesitleri, aktardıkları yükü 

altlarındaki temele uygun bir şekilde 

yayabilecek büyüklükte olmalıdır. Böyle bir 

sütunun, kolonun genişletilmiş bir hali olduğu 

düşünülmelidir. Rijit ve dayanıklı olmalıdır. 

Hiçbir betonarme kolon; sağlam kaya üzerine 

oturtulsa dahi bir temel olmaksızın inşa 

edilmemelidir. Bu kural, çelik bir kolonun 

kaya üzerine oturtulması durumunda da 

geçerlidir. 
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Yurdumuzdaki uygulamada bu tür temellere 

pratikte İngilizlerce kullanılan ve “ayak 

basacak yer” anlamını taşıyan “footing” 

kelimesinin karşılığı olarak kullanılan 

“Pabuç”, ya da Fransızlarca  kullanılan ve 

“ayak tabanı, taban” kelimesinin tercümesi 

olan “semelle” kelimesinden  alınarak “Sömel” 

denilir. Türkçede eski deyimiyle “münferit 

sömel” olarak da adlandırılırlar. Yeni deyim 

“ayrık temel” olabilir. Aşağıda Ayrık Temeller 

için “pabuç” deyimi kullanılacaktır. 

Bu tür pabuçlar, yapımlarında kullanılan 

inşaat malzemesine göre  aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilir. Aşağıda her ne kadar 

değişik pabuç tipleri tanıtılmakta ise de 

betonarme pabuçlar en yaygın 

kullanılanlardandır. 

6.2.1.1. Taştan Yapılmış Pabuçlar 

Günümüzde taştan yapılmış pabuçlar, çok hafif 

yükleri taşıyanlar hariç olmak üzere pek 

kullanılmamaktadırlar. Taş kullanılması 

halinde, tasarımda çekme kuvvetlerinin 

oluşmamasına özen gösterilmeli ve taş 

malzemenin ezilme direncinin aşılmaması şartı 

gözetilmelidir.  

6.2.1.2. Ahşap Izgara Pabuçlar 

Kullanımı sınırlı olan bu tür pabuç geçici 

inşaatlarda, şantiye binası, depo vb. 
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temellerinde kullanılır. Genellikle 30x30cm 

kütüklerin iki sıra olarak biribirine 

diklemesine konulması ile yapılırlar.  

6.2.1.3. Çelik Izgara Pabuçlar 

Bu tür pabuçlar; kesme kuvvetlerinin çok büyük 

olması durumunda betonarme pabuçlara tercih 

edilerek kullanılırlar. 

 

 

                                

                               Şekil 6.1. 

Çelik Izgara Pabuç  

 

Bu pabuçların yapımında Şekil 6.1.de görüldüğü 

gibi çelik I profiller ya da başka profiller 

iki kat serilerek kullanılabilir. Bunlar 

tercihen kare şeklinde olmalıdırlar, ancak 

dikdörtgen ya da eşkenar yamuk şeklinde 

olanlar da kullanılabilir. Profil kirişler 

biribirine dik yerleştirilirler. Bu şekilde 

yapılan ızgaranım çevresi betonlanır. Ancak bu 
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çevre betonu yük taşımaz, yalnızca çelik 

malzemeyi paslanmaya karşı korur. Her kiriş 

tabakası tek başına çalışır, yukarıdaki 

tabakanın yükü alttaki tabakaya üniform 

şekilde iletilir. Zemindeki gerilme de pabucun 

taban alanına üniform dağılır. Şekil 6.2.de 

bxb kesitli bir kolonu taşıyan BxB 

boyutlarındaki bir pabucun hesabı 

özetlenmiştir. Kolon yükü (Q) dur. 

 

 

                        

                          Şekil 6.2. Çelik 

Izgara Pabuç Hesabı 

 

Diğer tabakalar üstlerindeki tabakanın 

uçlarındaki konsollar olarak hesaplanırlar. 

6.2.1.4. Beton Pabuçlar ve bu Pabuçlarda 

Kritik Kesit Hesapları 
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Bu pabuçlar, zeminin taşıma gücünün yüksek ve 

kolon yükünün hafif olduğu durumlarda 

kullanılırlar. Kalıp işçilikleri betonarme 

pabuçlara göre daha basittir. Beton pabuçların 

kritik kesitlerindeki momentler Şekil 6.3.de 

gösterilen varsayımlar uyarınca hesaplanır. 

Bu pabucun boyutları BxL, kolonun boyutları 

bxl dir. Kritik kesit dışındaki konsolun boyu 

t ise t/d<1 olması halinde diyagonal çekme 

gerilmesinin hesaplanmasına gerek yoktur. Aksi 

halde bu hesap yapılmalıdır. 

 

                   

                   Şekil 6.3. Beton Pabuçta 

Kritik Kesit  

 

Uzun kenar yönünde Moment: 

 LbB
q

M 2)(
8

                                                  

(6.1) 
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Kısa Kenar Yönünde Moment: 

BlL
q

M 2)(
8

                                                         

(6.2) 

Beton bir pabuçta momentlerin hesaplanmasından 

sonra kritik kesitteki çekme gerilmesi 

hesaplanarak çekme direnci ile kıyaslanır ve 

pabuç, bu direncin aşılmaması şartına göre 

tasarlanır. Türk Standartlarına göre betonun 

limit direnci; b betonun küp basınç direnci 

olmak üzere               

(2.5~1.25) x b
0.5
                                              

(6.3) 

bağıntısı ile bulunabilir. 

6.2.1.5. Betonarme Pabuçlar ve bu Pabuçlarda 

Kritik Kesit Hesabı 

Temel mühendisliğinde en geniş kullanım 

alanına sahip olan Betonarme Temeller, değişik 

şekillerde imal edilirler. Şekil 6.4. bunları 

yansıtmaktadır. 
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                          Şekil 6.4. Betonarme 

Pabuç Tipleri 

 

Bir pabuç, zemindeki hareketlerden ötürü 

hasara uğrayabildiği gibi aynı betonarme pabuç 

yanlış tasarım nedeni ile de yapısal işlevini 

yitirebilir. Bu tasarıma bağlı yapısal hasar 

nedenlerinden kimisi Şekil 6.5.de not 

edilmiştir.  

 

    

    Şekil 6.5. Yanlış Tasarım nedeni ile 

Oluşan Yapısal Hasarlar 
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Yukarıda 6.1. paragrafının (e.) Maddesinde 

“Yapısal tasarım sırasında pabucun şartnameler 

uyarınca belirlenmiş olan kritik kesitlerinde 

eğilme, adezyon, diyagonal çekme ve zımbalama 

gerilmeleri hesaplanmalı ve kesitlerin bu 

gerilmelere karşı yeterli olduğu 

doğrulanmalıdır” ve (f) maddesinde ise 

“Temeldeki kritik kesitlerin yerlerinin eş 

merkezli ya da dış merkezli yükleri taşıyan 

temeller için değişmediği kabul edilir.” 

denilmiş idi. 

Aşağıda; eş merkezli bir yükleme durumu için 

hesap yöntemlerine yer verilmiştir. Kritik 

kesitlerde yapılan hesaplar, iletken elemanın 

pratikte en sık rastlanan durum olan betonarme 

bir kolon olması hali için aşağıda detaylı 

olarak açıklanacaktır. Şekil 6.6.b ve c.de 

görülen diğer iletken elemanlar için yapılan 

hesaplar, bu hesapların aynıdır, yalnızca 

kesitlere olan uzaklıklar değişir. 

Yukarıdaki (f) maddesi hükümleri doğrultusunda 

yükün dış merkezli olması halinde bu ilkelerin 

değişmeyeceği, ancak hesaplanacak gerilme 

alanlarının üniform temas gerilmesi yerine 

yamuk  (örneğin Şekil 6.6.a gibi) ya da 

üçgenlerden oluşacağı açıktır. İlerideki  

bölümlerde dış merkezli yüklerden dolayı temel 

tabanında oluşacak kesme kuvveti ve moment 

diyagramlarının elde edilme yöntemleri 
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anlatılacak, ancak bunların kullanılarak 

kritik kesitlerdeki eleman gerilmelerinin 

hesaplanarak malzemenin dayanımı ile 

kıyaslanması, İnşaat Mühendisliğinin basit 

“malzeme dayanımı” kavramlarını içerdiğinden 

okuyucuya bırakılacaktır.  

Aşağıdaki anlatımda, yük ileten yapı 

elemanının kısa boyutunun b, uzun boyutunun l 

olması kabul edilmiştir. Bu elemanın betonarme 

bir kolon olması halinde kısa kenar üzerindeki 

kritik kesit düzlemi; betonarme kolonun hemen 

kenarında, çelik kolon olması halinde kolon 

kenarından b/2 uzaklıkta, taş duvar olması 

halinde ise b/4 uzaklıktadır. 

 

               

                   Şekil 6.6. Betonarme 

Pabuçlarda Kritik Kesitler 
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Şekil 6.6.a.da ve Şekil 6.7.de gösterilen 

(LxB) boyutlarındaki betonarme pabuçta toplam 

yükün (∑Q) eş merkezli olduğu varsayılarak 

üniform temas basıncı aşağıdaki gibi bulunur: 

BL

Q
q


                                                                

(6.4) 

Kritik a-a kesitinde kesme kuvveti (V): 

)(
2

1
bBqLV                                                               

(6.5) 

moment: 

2)(
8

1
bBqLM                                                          

(6.6) 

ifadeleri ile hesaplanır. 

Kritik b-b kesitinde kesme kuvveti: 

)(
2

1
lLqBV                                                           

(6.7) 

Moment: 

2)(
8

1
lLqBM                                                               

(6.8) 

olur. 
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          Şekil 6.7. Kritik Kesitte Kesme 

Kuvveti ve Moment 

 

Aynı pabuç için Diyagonal Çekme nedeni ile 

oluşan Kesme Kuvvetlerini hesaplamak amacı ile 

kullanılacak olan kritik kesit; Şekil 6.8.de 

gösterildiği gibi pabuç düzlemine dik olacak 

ve reaksiyon alanının çevresinden d/2 

mesafesinde bulunacaktır. Burada d, söz konusu 

olan kesitin efektif (etkin) derinliğidir.  

 



 260 

 

             

           Şekil 6.8. Diyagonal Kesme Kuvveti 

İçin Kritik Kesit 

 

Bu durum için hesap aşağıdaki gibi yapılır: 

Üniform Gerilme  (6.4) bağıntısı ile bulunur. 

Kritik a-b kesitinde kesme kuvveti (V): 

V= qx(abgh)alanı                                                     

(6.9) 

Direnen kesitin genişliği = a-b 

Direnen Kesitin Derinliği = d (Efektif 

Derinlik) 

Kritik b-c kesitinde kesme kuvveti (V): 

V= qx(bcdefg) alanı                                                 

(6.10) 
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Direnen kesitin genişliği = b-c 

Direnen kesitin derinliği = d 

 

6.2.2. Moment Uygulanan Temeller 

Bu aşamada; aşağıda anlatılacak olan 

hesapların amacının; temel yükünden dolayı 

zeminde oluşan maksimum gerilmenin (qmax) 

hiçbir zaman Kısım 1. de anlatılan yöntemlerle 

saptanmış olan net zemin taşıma gücünü 

aşmamasının güvence altına alınması olduğu 

bilinmelidir. 

Diğer yandan Şekil 6.9.da bir temele etkiyen 

kuvvetler görülmektedir. Şekilde her ne kadar 

tek bir kolon görünüyor ise de bu, temelin 

ağırlık merkezine etkiyen kuvvetlerin 

bileşenini göstermesi bakımından semboliktir.  

Diğer bir deyişle bu temel;örneğin değişik 

eğimlerde yükleri ve momentleri taşıyan çok 

kolonlu bir radyenin sembolü olarak 

düşünülebilir. Bu sembolik temel üzerinde 

toplama sembolü ile gösterilen kuvvetlerin 

gerçekte kuvvet bileşkelerini yansıttıkları 

düşünülebilir.. Bunlar temelin: 

6.9.a Şeklinde: Taşıdığı kolondan ya da 

kolonlardan iletilen bir moment grubunun 

bileşkesini, 
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6.9.b Şeklinde: Temel Üzerindeki dış merkezli 

düşey yüklerin ya da eğik yüklerin düşey 

bileşenini, 

6.9.c Şeklinde: Temel Üzerindeki yatay 

yüklerin ya eğik yüklerin yatay bileşenini, 

göstermektedirler. 

Yukarıdaki hususlar, bundan sonra sunulacak 

olan temel tipleri ve yükleri için de 

geçerlidir. 

 

 

6.2.2.1.Tek Eksen Çevresinde Moment Taşıyan 

Temeller 
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                       Şekil 6.9. Düşey Yük-

Moment Bileşimi 

 

Bu temelde temas gerilmesi aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

Temelin moment ekseni üzerindeki eylemsizlik 

momenti: 

12

3BL
I                                                                      

(6.11) 

Düşey Eksenel Yük nedeni ile gerilme: 
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BL

Q
qvQ


                                                               

(6.12) 

Moment nedeni ile gerilme: 

B
I

M

I

M
qvm


                                                   

(6.13) 

e Dış Merkez Uzaklığı: 





Q

M
e      ya da      





Q

Hh
e                                  

(6.14) 

(6.11) ve  (6.14) ün (6.13) e yerleştirilmesi 

ile: 

2

6

BL

Qe
qm


                                                               

(6.15) 

(6.12) ve (6.15) in toplanması ile maksimum ve 

minimum gerilme değerleri için: 

)
6

1(minmax,
L

e

BL

Q
q 


                                                  

(6.16) 

bağıntısı elde edilir. 

Yukarıdaki işlemler yükün dış merkez 

mesafesinin (e) basınç yük sınırını aştığı 

duruma kadar geçerlidir, aşağıdaki ifade ile 

bu sınır:  e<L/6                                                                            

(6.17) 
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ile belirlenir. 

Eğer e=L/6 ise maksimum zemin gerilmesi: 

BL

Q
q




2
max

                                                            

(6.18) 

  qmin = 0                                                                         

(6.19) 

olur ve Şekil 6.9 da görülen basınç alanı bir 

üçgene dönüşür. Eğer (e>L/6) durumu var ise 

(yük bileşkesinin temel taban çekirdeğinin 

dışında olması durumu) zemin gerilmesi (qmax), 

Şekil 6.10.da gösterildiği şekilde hesaplanır.  

 

 

                   

                  Şekil 6.10. Büyük Dış 

Merkezlilik Durumu 
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Şekil 6.10.a bakıldığında: 

Zemin gerilmelerini e>L/6 durumunda hesaplamak 

için (6.16) genel bağıntısı kullanılırsa kırık 

çizgi ile gösterilen bir gerilme diyagramı 

elde edilir. Bu diyagramda zeminin bir kısmı 

basınç, diğer kısmı ise çekme gerilmeleri 

göstermektedir. Zemin ile temel arasında bir 

çekme gerilmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle 

zemin gerilme diyagramı taban uzunluğu x 

olarak alınan bir üçgen yaratan sürekli hat 

ile şekilde gösterildiği gibi düzeltilir.  

Bu düzeltme için 6.1.3. paragrafının denge 

şartlarını içeren kısımındaki a. maddesindeki 

denge şartı uygulanırsa: 

  qBxQ
2

1
                                                            

(6.20) 

Bx

Q
q




2
                                                                  

(6.21) 

diğer yandan düşey kuvvet ile zemin 

reaksiyonunun aynı düşey doğrultu üzerinde 

olması gereğince x uzunluğu: 

)
2

(3 e
L

x                                                              

(6.22) 
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olarak bulunur ve diyagram çizilir. 

Şartnameler genellikle yük bileşkesinin temel 

taban statik çekirdeğinin içine (orta 1/3) 

düşmesini şart koşar. Kaya zeminler için bu 

şart bir miktar gevşetilerek bileşkenin orta ¼ 

içinde olmasına izin verir.  ( 4/6/ LeL  ) 

Bu durumun var olması halinde temel altındaki 

maksimum zemin gerilmesi: 

BL

Q
q




3

8
                                                            

(6.23) 

olur. 

6.2.2.2. İki Eksen Üzerinde Moment Etkisi 

Taşıyan Temeller  

Temel her iki simetri ekseni üzerinde etkiyen 

momentleri taşıyorsa (dış merkez mesafeleri  e1 

ve e2 ) zemin gerilmeleri (6.16) bağıntısının 

elde ediliş adımlarının her iki yönde 

uygulanması ile kolayca bulunabilecek olan  

aşağıdaki genel bağıntı ile hesaplanabilir: 

)
66

1( 21

B

e

L

e

BL

Q
q 


                                             

(6.24) 

Ancak, bu bağıntı tüm temel tabanındaki zemin 

gerilmesinin basınç olması halinde geçerlidir. 

Diğer bir deyişle 1
6 1 
L

e
 ve 1

6 2 
B

e
 olması 
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gereklidir. Böyle bir durum aşağıda Şekil 

6.11.de görülmektedir. 

 

 

 

                Şekil 6.11. Zeminin Tamamında 

Pozitif Gerilme 

 

Bu durumda temel köşelerindeki zemin gerilmesi 

aşağıdaki bağıntılarla bulunur: 

)
66

1( 21
max

L

e

L

e

BL

Q
qq A 


                                      

(6.25) 

)
66

1( 21

L

e

L

e

BL

Q
qc 


                                                

(6.26) 

)
66

1( 21

B

e

L

e

BL

Q
qB 


                                                

(6.27) 
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)
66

1( 21
min

B

e

L

e

BL

Q
qq D 


                                       

(6.28) 

(6.28) bağıntısından görülebileceği gibi: 

1
66 21 
B

e

L

e
                                                                 

(6.29) 

olması halinde minimum zemin gerilmesi sıfır 

olur. Ya da: 

qmin= qD =0                                                                  

(6.30)  

BL

Q
qq D




2
max                                                          

(6.31) 

sonuçlarına erişilir. 

Momentlerin yüksek olması durumunda 
B

e

L

e 21 66
  

değeri birden büyük olabilir. (6.28) 

bağıntısının negatif basınç değeri, diğer bir 

deyişle çekme değeri gösterdiği bir durum 

ortaya çıkabilir. Yukarıda sözü edildiği gibi 

temel-zemin ara yüzeyinde bir çekme gerilmesi 

olamaz. Dolayısı ile elde edilen gerilmeler 

gerçeği yansıtmazlar. (Ancak kayalarda bir 

sıfır gerilme bölgesine izin verilebilir.) 

Böyle bir  gerilme durumu, Şekil 6.12.de 

yansıtılmıştır. 
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                Şekil 6.12.  Zeminde Negatif 

Gerilme Durumu 

 

Şekil 6.12.de görülen pozitif gerilme 

kamasının hacmi, 6.1.3. paragrafında tanıtılan 

a. Düşey denge şartı uyarınca düşey yük 

bileşkesine eşittir. Bu ilke; dış merkezli yük 

etkisindeki temellerde gerçek zemin 

gerilmelerinin hesabının yapılabilmesi için 

aşağıda sunulan bir deneme-yanılma yönteminin 

geliştirilmesine olanak sağlamıştır: 

Bu yöntem, Şekil 6.12.nin planda çizilmiş 

görünümü olan Şekil 6.13.de gösterilmektedir. 

Yöntemin uygulamasında aşağıdaki adımlar 

izlenir: 
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a. Bileşke kuvvetinin uygulama merkezi 

saptanır: 




Q

M
e 1

1                                                               

(6.32) 

Q

M
e




2

2
                                                           

(6.33) 

 

                    Şekil 6.13. Büyük Dış 

Merkezli Yük Durumu 

 

b. (6.24) Bağıntısı kullanılarak temelin 

altındaki A;B;C;D köşelerinin altındaki zemin 

gerilmeleri hesaplanır. (Negatif ya da 

pozitif) BU değerler kullanılarak AB ve CD 
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kenarları altındaki basınç diyagramları 

çizilir. Bu çizimlerden sıfır basınç noktaları 

E ve F saptanır. Takiben sıfır gerilme doğrusu 

EF çizilir. Taranmış alan altındaki basınç 

negatiftir. 

c. Gerçek sıfır gerilme doğrusu deneme-yanılma 

ile belirlenir. Bu amaçla EF doğrusuna 

paralel, bileşkenin uygulama merkezine daha 

yakın olarak çizilen GF doğrusunun gerçek 

sıfır gerilme doğrusu olduğu kabul edilir.  

d. Basınç alanı olan ABGHC alanının kabul 

edilen doğruya göre eylemsizlik momenti; KAL, 

KBG, ve HCL üçgenlerinden yararlanılarak 

türetilen aşağıdaki bağıntı kullanılarak 

hesaplanır: 

)(
12

1 333

BcAGH bKGbHLbKLI


                             

(6.34) 

e. Bu eylemsizlik momenti yardımı ile zemin 

gerilmeleri hesaplanır:  

A

GH

A b
I

Qb
qq


max                                                     

(6.35) 

B

GH

B b
I

Qb
q


                                                               

(6.36)  
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C

GH

c b
I

Qb
q


                                                               

(6.37) 

f. Bu adımda zemin gerilmelerinin oluşturduğu 

ve şekil 6.12.de görülen pozitif basınç 

kamasının hacmi hesaplanarak uygulanan düşey 

yük olan Q ile karşılaştırılır. Eğer bu iki 

değer yakın ise bu adımda hesaplanan değerler 

doğrudur. Aksi halde GH doğrusu için sıfır 

basınç çizgisinden biraz daha uzak yeni bir 

yer seçilerek deneme yanılma prosedürü bu 

değerler yeterli yakınlıkta oluncaya dek 

tekrarlanır. 

6.2.2.3. Simetrik Olmayan Temeller  

6.2.2.3.1. Yaklaşık Yöntemle Çözüm 

Şehirlerin sıkışık yapısı içinde komşu 

inşaatların temellerinin varlığı nedeni ile 

simetrik olmayan temellerin yapımı gündeme 

gelmektedir. Temeldeki asimetrinin aşırı 

olmadığı ve temelin tüm taban yüzeyi üzerinde 

zeminde basınç var ise çözüm için aşağıda 

Şekil 6.14.de görülen yaklaşık yöntem 

kullanılabilir:   
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                               Şekil 6.14. 

Asimetrik Temel 

 

Yapılamayan köşe yapılmış olsa idi BxL 

boyutlarındaki temelin ağırlık merkezi 0 

noktasında bulunacak idi. Yük bileşkesi Q; bu 

o noktasında uygulanmıştır. Ancak, mevcut bina 

nedeni ile temelin bir köşesi bxl boyutlarında 

kesilmiş ve gerçek temelin ağırlık merkezi 0 

noktasından 0’ noktasına gelmiştir. Bu nedenle 

Q yükü dış merkeze  uzaklıklar e1 ve  e2 olmak 

üzere dış  merkezlidir. Yaklaşık hesap için 0’ 

noktasından geçen ve kenarlara paralel olan 1-

1 ve 2-2 eksenlerinin eksenlerin asal eksenler 

olduğu kabul edilir: 
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a. 1-1 ve  2-2  eksenleri çevresinde 

eylemsizlik momentleri bulunur: 

2

1

2
33

11 )())
2

(
12

(
12

eblBL
lL

bl
blBL

I 


                    

(6.38) 

2

2

2
33

22 )())
2

(
12

(
12

eblBL
bB

bl
blLB

I 


                  

(6.39) 

b. Dış Merkez Uzaklıkları ve Momentler 

Saptanır: 

(6.40) ve (6.41) bağıntıları ile ağırlık 

merkezi etrafında alan momentleri alınarak dış 

merkez uzaklıkları e1 ve e2 saptanır: 

1)(
2

)(
0 eblBL

lLbl
BLx 


                                   

(6.40)        

2)(
2

)(
0 eblBL

bBbl
BLx 


                                  

(6.41)                     

(6.42) ve (6.43) bağıntılarında bu uzaklıklar 

kullanılarak Q bilindiğine göre momentler 

hesaplanır. 

 M1= e1Q                                                                              

(6.42)        

M2= e2Q                                                               

(6.43)        
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c. Devamla, temelin altındaki zeminin değişik 

noktalarındaki  gerilmeler bulunur: 

FK
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blBL
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(6.44)        
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(6.45)        
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(6.49)        

d. Temelin taşıma gücünün aşılmamasına dikkat 

edilir. Aksi halde tasarım yenilenir. 

6.2.2.3.2. Kesin Yöntemle Çözüm 

Kesin sonuçlar istenildiğinde bu yaklaşık 

yöntem yerine gerçek asal eksenlerin bulunarak 

hesapların bu eksenlere göre yapıldığı 
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aşağıdaki yöntem kullanılabilir. Bu yöntem 

için asal eksenler Şekil 6.15.de gösterildiği 

gibi saptanmalıdır.  

        

 

         

         Şekil 6.15. Asimetrik Temelde Kesin 

bir Hesap Yöntemi 

Tasarım için aşağıdaki adımlar izlenir: 

a. Yaklaşık yöntemde yapıldığı gibi önce 0’ 

noktası bulunur ve (6.38), (6.39) bağıntıları 

kullanılarak I1-1 , I2-2  eylemsizlik momentleri 

hesaplanır. 

 b. 1-1 ve 2-2 eksenleri çevresinde 

(I12)eylemsizlik çarpımı hesaplanır. 
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c. Gerçek Asal Eksenler olan x ve y nin 

yönleri  dönme açısı uyarınca I12 Eylemsizlik 

Momenti Çarpımı olmak üzere  saptanır:  

1122

122
2tan

 


II

I
                                                  

(6.50) 

Eğer  tan 2  pozitif ise 1-1 ekseninden 

saatin yönünün aksi yönde, negatif ise saat 

yönünde ölçülür.  

d. Gerçek asal eksenler etrafındaki 

eylemsizlik momentleri aşağıdaki gibidir: 




2sin
2cos22

12
22112211

max I
IIII

II xx 





 
                  

(6.51) 




2sin
2cos22

12
22112211

min I
IIII

II yy 





 
                  

(6.52) 

e. ex ve ey  dış merkez mesafeleri hesaplanır 

ve asal eksenlere dik yöndeki döndürme 

momentleri bulunur: 

Mx= exxQ                                                              

(6.53)         

My= eyxQ                                                              

(6.54) 

f. Asal eksenlerden gerilme hesabının 

yapılmasının istendiği noktaya kadar olan 
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uzaklık bulunarak (6.55) bağıntısı yardımı ile 

gerilme değeri saptanır. 

Örneğin D noktası altındaki gerilmenin hesabı 

için D noktasına  D noktasına  ekseninden 

uzaklık dx ve X ekseninden uzaklık dy olduğuna 

göre: 

dy
I

M
dx

I

M

blBL

Q
q

yy

y

xx

x

d









)(
                            

(6.55) 

 bağıntısı ile bulunur. (dx ve dy 

hesaplanabilirler ya da temel planı ölçekli 

çizilerek bunlar ölçülebilir.) 

 

6.3. Diğer Temel Tipleri 

Bu paragrafta, diğer bazı temel tipleri ile 

bunların hesap yöntemlerine yer verilecektir. 

Bu temellerin ayrı bir paragrafta 

işlenmelerinin nedeni, bunların genellikle 

mimari şartların zorlaması ile ortaya çıkan 

temeller olmasıdır. Özellikle ilk işlenecek 

olan üç temel tipi, bir binanın planında, 

yanda yeterli yer olmaması nedeni ile temel 

tasarımının nasıl değiştiğini göstermesi 

bakımından ilginçtir. 

6.3.1. Bileşik Temel 

Yukarıda pabuçlar için “Bu tür temeller 

genellikle üst yapıdan tek bir kolonun 
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aktardığı düşey yükü taşırlar, yapımları 

kolaydır. Taşıma gücünün izin verdiği 

durumlarda kullanılmalıdırlar. Ancak, 

bunlardan çok fazlasının yan yana kullanılması 

gerektiğinde birleştirilerek çok kolon taşıyan 

sürekli temeller yapılmalıdır. Bu; kalıp 

masraflarını ve işçilik hizmetlerini 

azaltacaktır.”  denilmiş idi. Birleştirme 

işlemi ile “bileşik temeller” ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu çok kolon taşıyan temeller, tek sıra kolon 

taşıdıkları zaman “bileşik temel”, çok sıra 

kolon taşıdıkları zaman ise “radye” olarak 

adlandırılırlar. Bir birleşik temelin 

tasarımında zemin gerilmesinin dağılımının 

Şekil 6.16.daki gibi olacağı düşünülür. Bu 

temel simetriktir. Üzerinde iki düşey yük, 

(Q1,Q4), iki yük-moment (Q2,M2 ve Q3,M1) 

ileten kolon vardır. 
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         Şekil 6.16. Bileşik Temel ve Tabanda 

Zemin Gerilmesi 

 

Yük Bileşkesi Q ve Dış Merkez Mesafesi e 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Q = Q1 +Q2 +Q3 +Q4                                                                            

(6.56) 





Q

lQlQlQlQ
e 44332211

                                         

(6.57) 

Maksimum ve minimum gerilmeler (6.16) 

bağıntısına benzer şekilde: 

)
6

1(max
L

e

BL

Q
q 


                                                     

(6.58) 
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)
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e

BL

Q
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(6.59) 

bağıntıları ile bulunur. 

 

6.3.2. Üniform Zemin Gerilmesi Oluşturan 

Bileşik Temel 

Temellerin taban zemininde üniform gerilme 

meydana getirmeleri istenilir. Yük 

bileşkesinin uygulama merkezi 

değiştirilemiyorsa bu durumu 

gerçekleştirebilmek için temel dış 

merkezliliğin olduğu yönün aksi yönde 2e kadar 

uzatılır. Bu durumda zemin gerilmesi üniform 

hale gelir.. Uzunluk L’ =L+2e olur. Bu çözüm, 

Şekil 6.17.de görülmektedir. 
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Şekil 6.17. Bileşik Temel ve Üniform Zemin 

Gerilmesi 

 

6.3.3. İkizkenar Yamuk Temel 

Ancak, 6.17.de gösterilen temelde 2e kadar 

uzatma komşu bir binanın varlığı nedeni ile 

olanaklı değil ise o zaman çözüm 6.18.de 

gösterilen  ikizkenar yamuk temele kayar. 

Temel alanı 2e uzatmasının olduğu yöne doğru 

genişletilerek bu alanın daha fazla yük 

taşıyabilmesi sağlanmış ve tasarım L uzunluğu 

aşılmadan, üniform taban basıncı oluşturan bir 

çözüm ile hal edilmiş olur. 

 

 

                  

                      Şekil 6.18. İkizkenar 

Yamuk Temel 
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Bu durumda, qn net taşıma gücü ise, gerekli 

temel alanı A ve yük bileşkesinin uygulama 

noktası aşağıda gösterildiği gibi kolayca 

hesaplanır: 

nq

Q
A


                                                                    

(6.60) 

Şekil 6.18.e bakılarak : 

e
L

BB

BBL
x 
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(6.61) 
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(6.62)                                              
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(6.63) 

12

2
B

L

A
B                                                                 

(6.64) 

Yukarıdaki dış merkezlilik hesabı, diğer 

temellere uygulanan statik kurallarının 

öngördüğü adımlar izlenerek bulunur. Eşkenar 

yamuk temelin ağırlık merkezi ise (6.61) 

bağıntısı kullanılarak bulunabilir. 

Bir eşkenar yamuk temele etkiyen kuvvetler, 

zorunlu olarak yamuğun ağırlık merkezine göre 
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dış merkezlilik durumu meydana getirirlerse 

zemin gerilmeleri aşağıdaki bağıntılar 

aracılığı ile saptanır: 

x
I

Qe

A

Q
q

11

max



                                                

(6.65) 

)(
11

min xL
I

Qe

A

Q
q 




                                          

(6.66)       

Üniform Zemin Gerilmesi oluşturabilmek amacı 

ile yapılan yukarıdaki uygulama, bir temel 

tipinden diğerine geçişi karşılaştırılabilmek 

amacı ile Şekil 6.19.da alt alta 

gösterilmişlerdir.  
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 Şekil 6.19. Temellerin Karşılaştırılması 

6.3.4. Konsol Temeller:  
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Dış kolonları taşıyan bir temelin yükünü; 

kendi üstündeki yükle birlikte dengeleyerek 

paylaşan ve taşıyan özel bir bileşik temeldir. 

Şekil 6.20 de görüldüğü gibi sol taraftaki yan 

binanın varlığı, buradaki kolonun (ya da 

mimari özelliğe göre duvar taşıyan bir sürekli 

temel yükünün) yükünün dış merkezli olarak 

uygulanmasını gerektirmektedir. Bu durumda, bu 

yükü taşıyan dış temel, rijit bir bağ kirişi 

ile bir iç temele bağlanır ve her iki temelin 

beraberce çalışmaları sağlanır. Bağ kirişi, 

büyük kesme kuvvetleri taşıyacağından ötürü 

bir derin kiriş olarak tasarlanır ve zemine 

yük iletmeyecek şekilde altında boşluk ya da 

gevşek zemin bırakılarak yapılır. 

 

 

 

      Şekil 6.20. Konsol Temel 
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Bu tasarım ile hem iç hem dış temelin altında 

üniform zemin gerilmesi oluşur. Tasarımda 

aşağıdaki adımlar takip edilir: 

a.  Q1+ Q2  yüklerinin bileşkesinin uygulama 

noktası saptanır. 

b.  İç temel genellikle kare şeklinde seçilir. 

Dış temel için bir B1 genişliği seçilir ve R1 

zemin reaksiyonunun etkidiği B1 genişliğinin 

merkezi saptanır. 

c.  Zemin Reaksiyonları R1 ve  R2 statik 

kuralları uyarınca bulunur: 

)( 211 QQ
ba

b
R 


                                                      

(6.67) 

1212 )( RQQR                                                        

(6.68) 

d. Temel Genişlikleri, zeminin net taşıma gücü 

(qn) kullanılarak saptanır: 

nq

R
B 2   (6.69)          ve            

1

1
2

qB

R
B                   

(6.70) 

d. Bu adımlardan sonra bağ kirişi eğilme ve 

kesme kuvvetlerini karşılayacak şekilde 

tasarlanır. Bu diyagram Şekil 6.21.de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 6.21. Bağ Kirişinde Kesme Kuvveti ve 

Moment Diyagramı 

 

 

 

KISIM 7.  ZEMİNLERDE ŞİŞME VE İÇ YAPI ÇÖKMESİ 

 

7.1. Şişme 

7.1.1 Genel 

Zeminlerde şişme olayına genellikle şişmeye 

uygun mineralojik yapıda olup, suya doygun 

olmayan killi zeminlerde rastlanmaktadır. Bu 

türlü zeminler, suya açtırlar. Su emme 

potansiyelleri yüksektir, bu nedenle 
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açlıklarını giderinceye ve doygunluk 

derecesine varıncaya kadar suyu emerler; bu 

arada hacimleri artar. Mekanik açıdan 

bakıldığında bu hacim artması zemin 

bünyesindeki efektif gerilmenin azalması 

sonucunda oluşur. Bu olay, genellikle iklim 

bakımından buharlaşma hızının yağış hızından 

daha fazla olduğu kurak ve yarı kurak iklim 

bölgelerinde çoğunluktadır. Yurdumuzda Orta ve 

Güney Doğu Anadolu, Kısmen Batı Anadolu bu 

olayın sıkça görüldüğü iklim bölgeleridir. 

Şişen zeminlerin yaptıkları hasar çok 

büyüktür. ABD de 1973 yılında yapılan bir 

çalışmaya göre bu rakam deprem ve 

kasırgalarının toplam hasarının iki misli 

olarak belirlenmiştir. Yurdumuzda benzer 

çalışmalar olmadığı için bu türlü hasar 

bedelleri bilinmemektedir ancak yüksek olduğu 

muhakkaktır. Şişme konusu “Kazıklı Temeller” 

adlı kitabımın 10. kısmında etraflıca 

işlenmiştir. Bu kitap kapsamında, temel 

tasarımına yetecek kadar ve bu amaca yönelik 

bilgiler sunulacaktır. 

7.1.2. Şişme Potansiyeli ve Şişme Miktarı 

Şişen zeminlerin etüdünü yaparken iki ayrı 

tanım yapmak gerekir. Bunlardan birincisi 

zeminin “Şişme Potansiyeli” dir. İkincisi ise 

“Şişme Miktarı” dır. Birinci kavram, zeminin 

en fazla ne kadar şişebileceğini gösterir. 
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İkincisi ise zeminin gerçekte ne kadar şişme 

gösterdiği, diğer bir deyişle şişme 

potansiyelinin ne kadarının harekete 

geçtiğidir. “Şişme Potansiyeli” bir zeminin 

zemin sınıflandırması için kullanılan 

özelliklerine bağlı olarak olası şişme 

büyüklüğü açısından sınıflandırılması için 

kullanılır: Şişme nedeni ile yapılarda 

olabilecek hasar göz önüne alınarak belli 

şişme büyüklükleri “Yüksek”, “Orta”, “Az” 

şişme kademeleri olarak adlandırılır. (Örneğin 

Şekil 7.5). İkinci kavram ise bir zeminin ne 

kadar şişeceğinin deneysel yöntemler 

kullanılarak hesaplanması sonucunda bulunan 

değeri yansıtır. 

7.1.3. Şişme Olayının Mekaniği 

Şişme sırasında oluşan birim deformasyon 

( HH / ), efektif gerilmenin (


 ) bir fonksiyonu 

olarak şöyle ifade edilir: 

)(f
H

H




                 (7.1)  

Burada H  şişme miktarı, H ise şişen zemin 

tabakasının orijinal kalınlığıdır. 

(7.1) denkleminin açık ve fazlaca kullanılan 

şekli Bishop tarafından önerilmiş olan efektif 

gerilme bağıntısı kullanılarak aşağıdaki gibi 

yazılabilir:  
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 waa uuuff
H

H



()()( 

                            

   (7.2) 

Bu bağıntıya göre şişme miktarı; (ua-uw) terimi 

ile gösterilen ve boşluk suyu basıncının suya 

yarı doygun zeminlerdeki adı ile emme basıncı 

olan değişken ile toplam gerilmeyi gösteren 

( au ) değişkeninin fonksiyonu olduğudur. Yarı 

doygun zeminlerde boşluk içinde su yanında 

hava da olduğundan boşluk suyu basıncı uw 

yanında boşluk havası basıncı ua da devreye 

girmektedir. Bishop denkleminde parametresi; 

suya doygun bir kil için 1.0, tamamen kuru 

olan bir kil için ise 0.0 değerini alır. Bu 

nedenle suya doygun (S=1.0) ve kuru (S=0) 

zeminlerde aşağıdaki efektif gerilme 

formülleri elde edilir:   

wu              S =1.0                

(7.3) 

au           S =0                                               

(7.4) 

 7.1.4. Arazide Şişme  Olayı ve İklim 

Koşulları 

Şişme potansiyelinin arazide nasıl harekete 

geldiği aşağıda Şekil 7.2 ile açıklanacaktır. 

Zeminin şişmesinin efektif gerilmelere bağlı 

olarak nasıl geliştiği yukarıda açıklanmış 



 293 

idi. Şekil 7.2.de sağda toplam örtü yükü 

(
au ) (LF çizgisi) ile üst yapıdan zemine 

iletilen yükün (
z ) dağılımı (HNG) 

gösterilmiştir. Bu tarafta cebirsel olarak 

pozitif gerilmeler (basınç) hakimdir. Sol 

taraf zemin içindeki cebirsel olarak negatif 

gerilmeleri (emme basınçları) )( wa uu   

göstermektedir.  

Taban suyu seviyesinin zemin yüzeyine yakın 

olması ve zeminin kepiler su ile bu alanda 

doymuş olması durumunda zemin:  

- )( zHw                                                                      

(7.5)  

bağıntısı ile gösterilen bir kapiler emme 

basıncını taşır. Gerçekte bu ilişki doğrusal 

olmayıp OMD çizgisi ile gösterildiği gibidir. 
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Şekil 7.1. Zeminde  Emme Basıncı Profilinin 

Değişimi 

 

Bu durumda  (7.3) bağıntısı gereği efektif 

gerilme: 

wu                                                                      

(7.6) 

şeklini alır.  

Yukarıda şişen zeminlerin potansiyellerinin 

harekete geçebilmesi için gereken iklim 

koşullarının yarı kurak koşullar olması 

gereğine işaret edilmiş idi. Bu koşullar 
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altında buharlaşmanın etkisi ile ve geo-hidro-

termo-dinamik koşulların öngördüğü buharlaşma-

yoğunlaşma yasalarına bağlı olarak, zeminin 

emme basıncı Şekil (7.2) de OKC çizgisi ile 

gösterildiği gibi kapiler gerilmenin 

üstündedir. Adına konsolidasyon teorisindeki 

deyimden esinlenerek “artık emme basıncı” 

diyebileceğimiz bu basınç, yağmurlu 

mevsimlerde azalarak büyük olasılıkla “Kapiler 

emme basıncı” civarlarında ya da sızmanın çok 

etkin olması halinde sıfır emme basıncında 

dengeye gelecektir. Kurak mevsimlerde ise 

artacaktır. Buna bağlı olarak zemin, (7.2) 

bağıntısı uyarınca aynen nefes alıp veren bir 

insanın göğsü gibi kurak havada büzülecek ve 

yağışlı havada şişecektir. Su içeriğinin 

artmasının  şişme meydana getirdiği gibi kurak 

havada, örneğin yaz aylarında inşa edilmiş 

olan küçük bir ev, bir yol kaplaması; zeminin 

yüzeyini kaplayarak buharlaşmayı önler. Bu 

durumda zeminin su içeriği artar, emme basıncı 

OMD çizgisi ile gösterilen duruma gelir: 

Sonuçta zemin şişme eğilimi gösterir, yapı 

direnç göstereceği için onun üzerine şişme 

basıncı uygular. OMD hattı ile belirlenen emme 

basıncına karşı gelen nihai su içeriği 

profiline “Denge Su İçeriği” adı verilir. Bu 

tür problemlerin çözümünde, ilk durumu 

gösteren OKC profili ile son “Denge Su 
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İçeriği” profilinin bilinmesi önemlidir. Çünkü 

şişme bu su içeriği değişim aralığında ve buna 

karşı gelen emme basıncı aralığında oluşur. Su 

içeriğinin mevsimsel değişmeler gösterdiği 

zemin bölgesine “Aktif Bölge” denilir. “Aktif 

Bölge” nin derinliği için bazı kriterler Tablo 

7.1.de gösterilmiştir. 

                   

 Tablo 7.1. Aktif Bölge İçin Bazı Kriterler 

 

Su Tablasına Göre Yüzeye yakın bir su 

tablası olması halinde 

7m ve daha az 

Gerilme Durumuna Göre Zemin Elamanına etkiyen 

basıncın emme basıncına 

eşit olması durumunda 

Çatlaklara Göre Mevsimsel Şişme Büzülme 

olan zemin derinliği 

içinde ya da az daha 

derininde 

İklime Göre Yüzeye yakın su tablası 

yoksa hidrostatik 

basınç durumuna göre. 
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7.1.5. Şişme Miktarı Saptanması için 

Laboratuvar  Odömetre Deneyleri 

Şişme miktarlarının saptanması için 

kullanılan, kontrollü emme ve benzeri girift 

ve pahalı deneylerin yanı sıra yaygın şekilde 

kullanılan deneyler odömetre (konsolidometre) 

deneyleridir. Bu deneyler, gerek odömetre 

aracının hemen her laboratuarda bulunması, 

kullanımının genelde yaygın olarak bilinmesi 

ve doğrudan doğruya yukarıdaki paragraflarda 

açıklanan gerilme-hacim değişikliği 

ilişkilerini yansıtarak mühendise hitap etmesi 

açısından çokça kullanılmaktadır.  

Bu kitapta, şişme miktarının saptanması için 

“Belli bir Gerilme İzini` izleyerek uygulanan 

bir “Odömetre (Konsolidometre) Deney Yöntemi” 

tanıtılacaktır. 
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  Şekil 7.2. Üç Boyutlu Şişme Diyagramı 

 

(7.2) bağıntısı, yukarıda Şekil 7.2.de verilen 

bir üç boyutlu diyagramda gösterilebilir: 

Bu şekilde H şişme miktarını, H örneğin 

orijinal kalınlığını göstermek üzere birim 

şişme deformasyonu ( HH / ); emme basıncı (ua-

uw) ve toplam gerilme ( au ) değişkenlerinin 

bir fonksiyonu olarak görülmektedir.   

Deneylerin uygulama şekilleri Şekil 7.1.e 

başvurularak aşağıdaki gibi açıklanabilir: 
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a. Bir zemin örneği odömetreye yerleştirilir 

ve arazideki toplam örtü gerilmesine  

yüklenir.  Şekil 7.2 de bu durum örneğin A ya 

da E noktası  Şekil 7.1.de ise K noktası 

olabilir. Bu örnek suya boğulur ve şiştikçe bu 

şişmeyi önleyecek şekilde üstündeki yük 

arttırılır. Bu durumda ( HH / )=sabit olduğu 

için şişme [( au );( wa uu  )] değişkenlerinin 

oluşturduğu düzlem üzerinde gerçekleşir. 

Yükleme izi AG ya da EH olur. Yükleme izi G ve 

H noktalarında [( au );( HH / )] düzlemi üzerine 

varır. Emme basıncı ( wa uu  ) ölçülmediği normal 

odömetre deneylerinde deney sonuçları yalnızca 

[( au );( HH / )] düzlemi üzerine işlenebilir. 

(Bkz. Şekil 7.3.)  

(Bu deneyler, emme basıncının ( wa uu  ) da 

ölçüldüğü düzenekler ile de yapılabilir.) 

b. Benzer bir örnek arazi örtü toplam 

gerilmesine eşit olan A ya da E noktasından 

başlayarak (örneğin Şekil 7.1.de K noktası) 

sabit sürşarj yükü ( au ) altında suya boğulur 

ve şişme gözlenir. Bu hareket  

[( HH / );( wa uu  )] düzlemi üzerinde gerçekleşir 

ve yükleme izi AB ya da EF olur. İz B ve F 

noktalarında [( au );( HH / )] düzlemi üzerine 

düşer. Bu deney sonudur, zemin doymaya 

yaklaşmıştır ve ( wa uu  ) bileşeni sıfıra 

yaklaşmıştır. (Şekil 7.1.de M noktası) Şişme 
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miktarı (örneğin A’B) saptanabilir. Zemin B 

ile gösterilen bu durumdan itibaren 

[(
au );( HH / )] düzlemi üzerinde yüklenirse 

doygun bir örneğin konsolidasyon deneyine  

yakın bir davranış gösterecektir. 

c.  EF, EH izleri üzerinden yüklenen bir 

zeminin üzerindeki yük F ya da H noktalarından 

sonra azaltılabilir. Bu durumda doymuş örneğin 

şişmesi gözlenebilir ve şişme endisi (Cs) 

saptanabilir.  

d. “Tek Nokta” metodu denilen yaklaşımda zemin 

başlangıçta su verilmeksizin doğal su 

içeriğinde örneğin AE izi üzerinden 

yüklendikten sonra suya boğulabilir ve devamla 

bu sabit yük altındaki şişme miktarı gözlenir. 

Yarı-kurak ya da kurak bir yöredeki bir 

zeminin şişmesini anımsatan bu durum; Şekil 

7.1.de K ile gösterilen şişme basıncının L ile 

gösterilen örtü yükünden fazla olması halinde 

mümkün olur. Bu nedenle şişme ancak örtü yükü 

ve üstyapıdan aktarılan yükün şişme 

basıncından (emme basıncı) az olması halinde 

gerçekleşir. Tablo 1. de belirtildiği gibi 

genellikle “aktif bölge” bu derinliğe kadar 

kendisini gösterir. Bu zemin kalınlığına 

“mevsimsel değişim tabakası” adı da verilir. 

Bu deneylerin niteliği aşağıdaki özel deneyler 

çerçevesi içinde anlatılmaktadır. 
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7.1.6. Çift Odömetre Deneyi ve Kınık Kili 

(Ankara) Üzerinde Uygulama 

7.1.5. paragrafında açıklanan temele dayanan 

Çift Odömetre Deneyi, Jennings ve Knight 

tarafından  (1957,1958) yıllarında 

önerilmiştir. 

Çift Odömetre deneyi, aynı şartlardaki biri 

doymamış ikincisi şişme sonucunda doymuş iki 

örnek üzerinde yapılan bir deneydir. Şekil 

7.1.e göre deneyler sırasında birinci örneğe 

AEDD’, ikincisine ise ABGFC yükleme izleri 

uygulanır. Örneklerin Şekil 1.deki K 

noktasının derinliğinden alındığı ve dolayısı 

ile o noktadaki emme basıncını taşıdığı 

düşünülebilir. Yöntem; şişen zeminler üzerinde 

özellikle Avustralya (Burland,1965), Güney 

Afrika (Blight, 1965; Blight ve de Wet, 1965), 

Suudi Arabistan (Erol,1981;1989,1990) gibi 

memleketlerde uygulanarak ve arazi bulguları 

ile karşılaştırılarak olumlu sonuçlar 

alınmıştır.  

Kınık kili Ankara şehir merkezine 35 km kadar 

uzaklıkta bulunan ve yüksek şişme 

potansiyeline sahip olan bir zemindir. Homojen 

bir yapıda olan bu kilin özellikleri için 

kısaca ve ortalama değerlerle  Likid Limiti 

60, Plastiklik  Endisi 42, Doğal Su  İçeriği 

25%, Aktivitesi 1.8 olarak verilebilir. Kınık 
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kili üzerinde yapılan özel odömetre deneyleri 

Şekil 10.4 ve Şekil 10.5 de gösterilmektedir. 

Birand tarafından burada önce üç örnek 

üzerinde deney yapılmıştır. Bunlar aşağıda 

Şekil 7.3.de nitelikleri ile beraber Eğri 1 

ila Eğri 3 olarak gösterilmişlerdir. 

 

 

                              

       Şekil 7.3. Odömetre Deneyleri 
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Deneyler, Şekil 7.2.de sunulan ve şişme 

olayını efektif gerilmelerin iki ayrı 

bileşeninin değişimi ile açıklayan üç boyutlu 

diyagramdaki eğriler ile şu şekilde 

kıyaslanabilir: 

Eğri 1; üç boyutlu diyagramda AEDD’ ile 

gösterilen doğal su içeriğindeki bir örneğin A 

D D’’ ile gösterilen sıkışma izinin odömetre 

deneyini fiziksel olarak yansıtan 

[( au );( HH / )] düzlemindeki izdüşümünü  

yansıtmaktadır. 

Eğri 2; suya boğulmak sureti ile çok küçük bir 

yük altında şişirilen (AB izi) ve sonra 

yüklenen (BGFHC izi) bir örneğin davranışını 

aynı düzlemde temsil eden önce AB sonra BGFHC 

eğrisidir. 

Eğri 3; aynı bir küçük yük altında suya 

boğulmakla beraber şişme görüldükçe basıncı 

arttırmak sureti ile şişmeye izin verilmeyen 

(AG izi)  ve sonra yüklemeye devam edilen 

(GFHC izi) durumu yansıtmaktadır. Bu 

deneylerin [( au );( HH / )] düzlemi üzerindeki 

izlerinin aynı olması haline “yükleme izi 

bağımsızlığı” adı verilir. Diğer bir 

anlatımla; örneğin davranışı, deneylerin hangi 

yolla yapıldığından bağımsız olarak 

belirecektir demektir.  
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Çift odömetre deneyinde yukarıdaki deney 

yöntemlerinden elde edilen Eğri 2 nin Eğri 1 

üzerine çakıştırılması ile elde edilen ikiz 

eğri kullanılmaktadır. 

Şekil 7.3. bu iki eğrinin şişmeye izin 

verildikten sonra yüklenen örneğin izlediği 

BGFHC ve doğal su içeriğindeki yarı doygun 

örneğin [( au );( HH / )] düzlemindeki izdüşümü 

olan A’D D’’ izini  yansıtır. Bu son deney 

sırasında sürekli olarak yüklenen örnek, 

yüksek yük kademelerine varıldığında sıkışarak 

gerek zemin boşluğundaki havanın dışarı 

atılması, gerekse Henry kanunu uyarınca hava 

kabarcıklarının su içinde erimesi sonucunda 

doygunluğa yaklaşacaktır. Ancak; bu iki iz 

incelendiğinde, aralarındaki ilişkinin 

[( au );( HH / )] düzlemi üzerinde ( au ) 

ekseninde zeminin şişme basıncı σs=(ua-uw), ve 

( HH / ) ekseninde ise birim şişme deformasyonu 

( HH / ) olduğu sonucuna varılır. Demek oluyor 

ki belli bir ( au ) toplam gerilme değerinde, 

örneğin A’ noktasında, zemin şişmeye 

bırakılırsa, A’G ile gösterilen bir emme 

basıncı azalması söz konusu olacaktır. (Şekil 

7.1.de KM). Bu ise efektif gerilmede bir 

azalmaya işaret etmektedir. Bu nedenle Çift 

Odömetre deneyi ile, arazide herhangi bir 

( au ) toplam gerilmesi (ya da örtü yükü) 
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altında kalınlığı (H) belli olan bir zemin 

elemanının şişme miktarı H  ve şişme basıncı 

)( was uu    bulunabilecektir. 

 

  

                        

               Şekil 7.4. Kınık Kilinde Çift 

Odömetre Deneyi Sonuçları  

 

Şekil 7.4., Şekil 7.3.de gösterilen odömetre 

deneylerinden elde edilen eğrilerin durumunu, 

Jennings’in Çifte Odömetre Yöntemi uyarınca 

tekrar yükleme çemberleri ile şişmeye izin 

verilmeyen deney sonuçları olmaksızın 

göstermektedir. Bu deneylere paralel olarak, 
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bazı örnekler doğrudan doğruya çeşitli yüklere 

yüklenerek ve bu yükler altında suya boğularak 

“tek nokta” deneyleri uygulanmış, bu suretle 

zeminin “yükleme izi bağımsızlığı” bu yöntemle 

de bir kere daha araştırılmıştır. Tek nokta 

deneylerinin şişme izleri oklarla 

gösterilmiştir. Bu davranıştan anlaşılacağı 

gibi Kınık Kilinin “yükleme izi bağımsızlığı” 

kesinlikle doğrulanamaz ise de şişme 

miktarlarının birbirlerine yakın oluşu bu 

yöndeki sanıyı güçlendirmektedir. Diğer 

yandan, davranışın her iki halde de aynı 

olmayışı; örneklerin ilk konumlarında aynı 

boşluk oranında olmayışları, 

sıkışabilirliklerinin farklı olması gibi 

nedenlerle de açıklanabilir. Bu şekilden, 

şişme etkisinin yaklaşık olarak 1 kg/cm
2
 (100 

kN/m
2
) örtü yükü altında dengeleneceği 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle zeminin birim 

hacim ağırlığı 17 KN/m
3
 kabul edilirse aktif 

bölge kalınlığı 100/17= 5.9 m (yaklaşık 6.0 m) 

olarak hesaplanabilir. 

7.1.7. Tek Nokta Deneyi 

Bu deneyde odömetreye yerleştirilen bir örnek, 

önce 0.1 kg/cm2 yüke yüklenir. Bu bir hazırlık 

yüküdür. Bunu takip eden yarım saat içinde 

komparatör sıfırlanır ve örnek 0.25, 0.50, 1.0 

kg/cm gibi kademeli yüklerle üst yapıdan 

iletileceği düşünülen yüke kadar yüklenir. Her 
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bir adımda yük kademesi arttırılmadan önce 

deformasyon gözlenir, kayıt edilir ve 

deformasyon bir saat içinde yüzde 0.1 den az 

ise bir sonraki kademeye geçilir. Üst yapıdan 

iletileceği hesaplanılan yük seviyesine 

varıldığında örneğe su verilir. Şişme ya da 

çökme gözlenir ve kayıt edilir. Bu hareketin 

durmasından sonra yüklemeye devam edilebilir 

ve takip eden yük-deformasyon ilişkisi 

gözlenebilir.   

7.1.8. Diğer Bir Yöntem: Van der Merwe Sistemi 

 Van der Merwe (1964) sistemi “Şişme 

Potansiyeli” ile “Şişme Miktarını” ayırmakta; 

önce “Şişme Potansiyelini” basit bir yolla 

bulmakta; sonra bu bulgu ile bazı ampirik 

gözlemleri kullanarak “Şişme Miktarını” 

saptamaktadır. Bunun için önce zeminin 

Plastiklik İndisi ve Kil İçeriği Yüzdesi ile 

Şekil 7.5.e başvurulur ve buradan “Şişme 

Potansiyeli” saptanır. 
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      Şekil 7.5. Van der Merwe Abağı 

 

Bu işlemi takiben zeminin “Potansiyel Şişme” 

katsayısı PE aşağıdaki Tablo 7.2.den alınır ve 

aşağıdaki 7.7. denklemine yerleştirilir. 


1

2

)(

z

z

dzPEFs           (7.7) 

burada: 

z1 ve z2 şişen tabakanın metre olarak alt ve 

üst derinlikleridir.  (Tabaka kalınlığı =H= 

z2- z1) 

s=Şişme Miktarıdır. (m) 
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 Tablo 7.2.  “Potansiyel Şişme” Katsayısı (PE) 

 

 

 

F; z derinliğindeki şişmenin yüzeydeki şişmeye 

nazaran azalmasını simgeler ve aşağıdaki 

denklemle bulunur: 

kzeF /  

 Burada z derinlik, k ise aktif derinliktir. 

Güney Afrikanın bazı zeminleri için Van der 

Merwe tarafından k=7.0 m olarak önerilen bu 

derinlik Kınık Kili için örneğimizde k=5.9 m 

olarak saptanmış idi. Genelde ODTÜ kampüsü 

killeri için ise k= 6.0 m alınabilir. 

  

ŞişmePotansiy

eli 

Potansiyel Şişme Katsayısı 

(P,E) 

(Kabarma Miktarı,cm / Zemin 

Kalınlığı),m  

Çok Yüksek 0.0250 

Yüksek 0.0125 

Orta  0.0062 

Az 0 
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7.2. İç Yapı Çökmesi 

7.2.1. Genel Tanıtım 

Yukarıda, hacim değişmesinin yalnız şişme 

olarak görüldüğü durum incelenmiştir. Ancak, 

Ankara yöresinde siltli-killi zeminler 

üzerinde Akbay,1972; Yüncü,1972; Çalışan,1987; 

Birand ve Primkulov, 2001 tarafından yapılan 

çalışmalar, bu zeminlerin toplam gerilme 

altında “İç Yapı Çökmesi” gösterdikleri ve 

hacimlerinin küçüldüğü saptanmıştır. Dünyanın 

diğer yörelerinde de görülen ve uluslararası 

literatürde yer alan bu olay, hacim küçülmesi 

nedeni ile “konsolidasyon” olayına benzer ise 

de mekaniği tamamen farklıdır; Suya doygun 

olmayan bir zemindeki danelerin zemin 

yapısındaki dengesini ilgilendirmektedir. Bu 

konu aşağıda açıklanmaktadır. 

7.2.2. Yapı Çökmesi Olayının Mekaniğine Genel 

Bakış 

Zeminlerde şişme olayının nasıl meydana 

geldiği oldukça iyi araştırılmış ve zemin 

mühendislerince kavranmış bir konudur. 

Ancak, suya doymamış bir zeminde efektif 

gerilme azalması olması durumunda şişmeden 

ötürü hacim artması beklenirken hangi 

nedenlerle yapı çökmesi olayının meydana 

geldiği ve hacim azalması gözlendiği kimi 

zaman anlaşılmamakta ve tartışılmaktadır.  
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Bu konuda yapılan araştırmalar yapı çökmesi 

olayının salt bir hacim değişmesi olayı 

olmayıp kayma gerilmelerine bağlı bir olgu 

sonucunda oluştuğunu göstermektedir. 

Bilindiği gibi yarı doygun zeminler için 

geçerli olan genel efektif gerilme bağıntısı 

olan 7.2.ye göre negatif boşluk suyu 

basıncında positif yöne doğru olan artış, 

efektif gerilmeyi azaltır ve salt bir hacim 

değişmesi hali için bu durumda şişme beklenir. 

Yapı çökmesi olayının bu denklem gereğince 

beklenen olayın tam tersini göstermesi başta 

çelişkili görünür ise de olayın mekaniği 

irdelendiğinde bu olayın adı geçen bağıntı ile 

çelişmediği görülecektir. 

7.2.3. Çökme Mekaniği 

Şekil 3.de yapı çökmesi gösterebilecek bir 

siltli zemin modeli görülmektedir. Zemin 

yüzeyindeki bir yük nedeni ile daneciklerin 

dokunma noktalarında, bu noktalara teğet 

düzlemler üzerinde kayma gerilmesi ve normal 

gerilme oluşur. Yaş bir zeminde danelerin 

dokunma noktalarınde su menisküsleri vardır. 

Bu menisküsler, aynen bir kapiler tüpte olduğu 

gibi Ts kılcal gerilmelerini oluştururlar. 

Buradaki kılcal gerilme aslında emme basıncı  

(ua-uw) ile eşdeğerdedir. Şöyle ki: 
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Şekil 7.7.da bir küresel hava kabarcığına 

etkiyen gerilmeler görülmektedir. Küresel hava 

kabarcığının içinde hava basıncı ua ve dışında 

su basıncı -uw vardır. Ortadan bir kesit 

alındığında ise Ts gerilmesi kesit çevresi 

boyunca etkimektedir. Bu durumda r 

yarıçapındaki dairesel kesit üzerindeki denge 

denklemi aşağıdaki gibi yazılır: 

aws ururrT 22 )()(2                                                 

(7.8) 

Buradan devamla: 

r

T
uu s
wa

2
                                                         

(7.9) 

 

 

 

Şekil 7.6. Hava Kabarcığına Etkiyen Gerilmeler 
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7.9. bağıntısı, emme basıncı ile kılcal 

gerilme arasındaki ilişkiyi açık şekilde 

yansıtmaktadır. 

Şekil 7.7.de görülen zemin yapısında Ts 

gerilmesinin bir bileşkesi olan P, zemin 

daneciklerini biribirine bastırır ve dokunma 

yüzeyine dik bir Pm kuvveti oluşmasını sağlar. 

Diğer bileşke olan kayma gerilmesi T ise tüm 

menisküsler düşünüldüğünde dengededir. 

 

  

             

          Şekil 7.7. Zemin Modeli                          

                            

Bu durumda herhangi bir danenin yer 

değiştirmesi ve dönmesi ancak dokunma 

noktasında bir kayma olması halinde mümkündür. 

Zeminin sürtünme katsayısı     ise danelerin 

her dokunuş noktasında: 
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TP                                                                          

(7.10) 

şartının geçerli olması halinde zeminin yapısı 

(Örneğin Şekil 7.1.de M noktası) dengededir. 

Herhangi bir nedenle zeminin su içeriği 

artarsa (ua-uw) (emme basıncı) sıfıra 

yaklaşır. (Örneğin Şekil 7.1.de K noktası)  

Menisküsler ortadan kalkar.  

Ayrıca sürtünme katsayısının değeri de ıslanma 

nedeni ile bir miktar azalır.  Bu halde Pm 

kuvveti azalır  ve: 

PT                                                                         

(7.11) 

durumu ortaya çıkar. Bu durumda çoğu danenin 

dokunma noktasında denge bozulur ve yapı 

çöker. Burland bu olayın varlığı içim mutlaka 

silt daneciklerinin varlığının gerekmediğini, 

killi zeminlerde de birçok kil daneciğinin 

birleşerek Şekil 7.8.de gösterilen silt 

danecikleri gibi davranabileceğini ve aynı 

olayın benzer şekilde meydana gelebileceğini 

ileri sürmüştür. Ancak bu halde, silt daneleri 

gibi düşünülen her bir kil danecikleri 

topluluğu da suyu emerek şişebilirler, 

dolayısı ile uygulanan yük, Kapiler basınç, 

zeminin toplam yapısı ve kilin şişme 

potansiyeli gibi etmenlerin tümü, yapı çökmesi 

olayını etkiler. 
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7.2.4. Yapı Çökmesi Potansiyeli 

Yapı çökmesi potansiyelinin hesaplanabilmesi 

için değişik araştırmacılar  aşağıdaki 

kriterleri ileri sürmüşlerdir: 

7.2.4.1. Denisov Kriteri: 

0e

e
k LL
s 

                                                                      

(7.12) 

Burada: 

ks= Çökme Kriteri, 

eLL= Zeminin Su İçeriğinin Likit Limitine Eşit 

Olduğundaki Boşluk Oranı, 

e0= Zeminin Orijinal Boşluk Oranıdır. 

Bu kritere göre 0.5<Ks<0.75 ise zemin 

çökebilir. 

7.2.4.2. Feda Kriteri: 

Çökme görülmemesi için gerekli şart: 

85.0

1000





PI

PLx
G

e

s                                                         

(7.13) 

PI=Plastiklik Endisi, 

PL=Plastik Limit, 

Gs= Özgül Ağırlık, 

e0= Zeminin Orijinal Boşluk Oranı. 

7.2.4.3. Jennings ve Knight Kriteri 
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Odömetrede 2 kg/cm2 ye yüklenen örnek üzerinde 

bu örneği suya boğarak bir tek nokta deneyi 

yapılır. 

100
1 0

0
x

e

ee
CP

f






                                                          

(7.14) 

e0= Zeminin Orijinal Boşluk Oranı, 

ef= Zeminin Suya Boğulduktan sonra çöktüğü 

hacimdeki Boşluk Oranı. 

Tek nokta deneyleri, çabuklukları nedeni ile 

tercih edilen deneylerdendir. Bu nedenle bu 

kriter yaygın olarak kullanılır. 

 

      Tablo 7.3. Değerlendirme Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.4. Holtz ve Kovacs Kriteri 

Zeminin Likit Limiti ile kuru birim hacim 

ağırlığını esas alan bir kural Holtz ve 

CP 

Değeri 

Değerlendirme 

0-1 İhmal Edilebilir 

1-5 Orta Derecede 

Sorunlu 5-10 Sorunlu 

10-20  Çok Sorunlu 

>20  Olağanüstü 

Sorunlu 
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Kovacs tarafından önerilmiştir. Bu kural 

Şekil 7.8.de görülmektedir.  

 

 

                            

      Şekil 7.8. Holtz ve Kovacs Yöntemi 

 

7.2.5. Yapı Çökmesi Miktarının Saptanması için 

Laboratuar Odömetre Deneyleri 

7.2.5.1. Çift Odömetre Deneyi 

Şişme olayının incelenmesinde yapıldığı gibi 

yapı çökmesi olayının incelenmesi için çift 

odömetre deneyleri kullanılır. Şekil 7.9 böyle 

bir deneyi göstermektedir. Bu deneyde, 

örselenmemiş örneklerden biri önce 0.01 kg/cm
2 

altında su verilerek, şişmenin 

tamamlanmasından sonra kademeli yükler ile 

yüklenmiştir. Bir diğer örnek ise 0.01 kg/cm
2 

altında şişirilmeden doğrudan yüklenmiştir. 



 318 

İki eğrinin 1.2 kg/cm
2 

gerilme miktarında 

kesiştiği görülmektedir. Bu yükten daha düşük 

yüklerde şişme, daha yüksek yüklerde ise çökme 

beklenecektir. 

 

 

        Şekil 7.9. Çift Odömetre Deneyi 
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Şekil 7.10.  2 kg/cm
2
 Yük Altında Tek Nokta 

Deneyi 

 

Bu beklentiyi irdelemek için birçok örnek 

doğrudan yük kademelerine yüklenmiş ve su 

verilmek sureti ile tek nokta deneyleri 

yapılmıştır. Bu deneyler için 7.1.7 

paragrafında açıklanan yol izlenmiştir. Her 

tek nokta deneyinin sonucu şekilde oklarla 

gösterilmiştir. Gerçekten de kesişme 

noktasının solundaki örneklerde şişme, sağında 

ise çökme gözlenmektedir.  

7.2.5.2. Tek Nokta Deneyi 
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Bu konuda bir örnek olması bakımından hasara 

uğramış bir yapının kolonunun altındaki 

temelin zemininden alınmış olan bir örnek 

üzerinde yapılan 2 kg/cm
2 
yük altındaki diğer 

bir tek nokta deneyi Şekil 7.11. da 

sunulmaktadır.  

Çökme miktarı (  ), zemin içindeki gerilmelere 

karşı gelen boşluk oranı  Şekil 7.10 ya da 

7.11 kullanılarak bulunur. Hesaplar, bir kalın 

tabaka n adet tabakaya bölünerek ya da n ayrı 

özelliği olan tabaka göz önüne alınarak (7.16) 

bağıntısı yardımı ile yürütülebilir: 

i

i

ifi
n

i

ci H
e

ee

0

0

1 1






                                              

(7.16)  

e0i= i Tabakası zemininin  Orijinal Boşluk 

Oranı, 

efi= i Tabakası zemininin  Suya Boğulduktan 

sonraki Boşluk Oranı. 

Hi=Çökebilir i Tabakası zemininin  Kalınlığı. 
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Şekil 7.11. Bir Tek Nokta Deneyi Sonucu 

 


