
KAYAMEK′2004-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC′2004-VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 2004, Sivas, Türkiye 

Jeomekanik araştırmalarında kaya mekaniği bilim dalının katkıları 
Contributions of rock mechanics in geomechanics researches 
 
M.K. Gökay & K. Doğan 
Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Konya 
 
 
 
 
 
 
ÖZET: Özellikle kaya temeller konusunda yapılacak çalışmaların dayandırılacağı temel araştırmalar 
incelendiğinde kaya mekaniğinin önemi açıkça belirlidir. Sağlam zemin olarak bilinen kaya kütleleri üzerinde 
kurulacak yapıların temelini oluşturan kayaçların mekanik davranışlarının araştırılması kaya mekaniği 
laboratuarlarının önemli işleri arasında olmalıdır. Bu kayaçların üzerine gelen statik yapı (bina, baraj, köprü, 
uçak-pistleri, karayolu vb.) yüküne göre dayanıklılığının, deprem gibi dinamik hareketlere karşı davranışının 
araştırılması uzman kaya mekanikçilerin görevleri ve araştırma konuları arasındadır. Bu makale kapsamında 
kaya temeller üzerine inşa edilen binalara örnekler verilmiş ve bunların temelini oluşturan kaya kütlesine 
verdikleri yük etkilerinin neler olabileceği anlatılmıştır. 
Anahtar sözcükler: Kayaç temeller, kayaç temellerin farklılığı, kayaç temellerin yük taşıma özelliği. 
 
ABSTRACT: When foundations on rocks and related researches are evaluated especially rock mechanic and 
its applications are appeared very important. Mechanical behaviors of the rock foundation which are located 
as bases of any constructions should be determined by applying the standard tests of rock materials, and the 
test samples should also be tested at rock mechanic laboratories. Static load of buildings and dynamic ground 
vibration loads (earthquakes) on foundation rocks have been researched by several researchers in rock 
mechanic science area. Therefore foundations on rocks are separate research area in rock mechanics like the 
research performed for the foundations on soil material in soil mechanics. In this study, construction build on 
rocky base were presented and effects of their static loads on their foundations were discussed. 
Keywords: Rock ground, differences of rock ground, load bearing of rock ground. 
 
 
1 GİRİŞ 
 
Genel olarak depremler yerkabuğunda oluşan 
kırılmaları takip eden yer hareketleri olduğu için 
oluşum nedenlerinin ortaya çıkarılması, sonuçlarının 
etkisini azaltmakta kullanılabilecek bilgileri 
sağlayacağı için önemlidir. Ülkemizde son 10 yıl 
içerisinde meydana gelen depremler; sorumsuz 
şehircilik anlayışının, hatalı yapılaşma ve yer 
seçiminin, kötü bina yapım-kontrolörlük 
uygulamalarının sonuçlarının ne kadar üzücü 
olabileceğini yaşayarak öğretmiştir. İnsanların bir 
daha bu şekilde üzülmemesi, deprem konusunda 
geliştirilecek açık görüşlülüğe, bilimsel tartışma 
ortamına ve sıkı denetimlere bağlıdır. Depremlerin 
büyüklüğü ve açtığı toplumsal yaraların herkese 
medya aracılığıyla duyurulması ilgili bakanlıkları 
harekete geçirmiştir. Binaların sağlamlığı konusunda 
yeni önlemler ve yönergeler düzenlenmesi 
girişimleri artmıştır. Bu aşamada konuyla ilgili 
meslek sahiplerinin yer aldığı çalışma gruplarının 

oluşturularak çok disiplinli bir çalışma ortamının 
hazırlanması için yeni bir fırsat doğmuştur. Konuya 
yaklaşım, herkesin eğitimini aldığı ve üzerinde 
çalıştığı mühendislik konularında kararlar 
vermesinin yolunu açmakla daha da güvenilir 
olacaktır. 

Bu kapsam dahilinde resmi yetkililerce çeşitli 
yasal düzenlemeler ve yeni kararnameler 
hazırlanmakta olduğu ve bir kısmının yayınlandığı 
bilinmektedir. Bunların hazırlanması aşamasında 
Maden Mühendisleri Odası tarafından; jeofizik, 
uygulamalı jeoloji (jeomekanik), inşaat mühendisliği 
(geoteknik) ve maden mühendisliği (kaya mekaniği) 
meslek gruplarında verilen eğitim ve bu mesleklerin 
deprem konusunda yapabilecekleri uygulamalar 
konusunda bilgiler içeren bir ön çalışma “Belediye 
yerleşim alanlarında yapılacak yer araştırmalarına 
ilişkin genelge taslağı” hazırlanmıştır. Bu taslak yer 
araştırmaları yapabilecek durumdaki jeofizik, inşaat, 
jeoloji ve maden mühendisliği uzmanlık dallarında, 
üniversite eğitimi sırasında alınan bilgileri ve yer 



araştırmalarına katkıları açısından yapabilecekleri 
incelemeleri açıklamaktadır.  

Bu taslak metinde yer alan kaya mekaniği 
uzmanlık dalı; depremin oluşumundan, depremin 
yerleşim bölgelerindeki kayaç alt yapısını nasıl 
etkilediğine kadar birçok ilgili konuyu araştırdığı 
için önemlidir. Mühendislik yapılarının (binalar, 
köprüler, barajlar, gökdelenler, tüneller, madenler, 
havaalanları, otoyollar, hangarlar, yeraltı ve üstü 
doğalgaz, ham petrol depoları, vb.) kaya kütleleri 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi bu bilim dalının 
uğraş alanı içindedir. Depremle ilgili konuşmalarda 
sözü edilen “sağlam zemin” genellikle temelinde 
kaya olan bölgelerdir. Kayaçlar arası farklılıkları 
araştıran, kaya üzerine gelen statik yapı yüklerinin 
ve dinamik deprem yüklerinin kayaca yaptığı yıkıcı 
etkileri bulmaya çalışan kaya mekaniği bilim dalı 
özellikle deprem konusunda önemle üzerinde 
durulması gereken bir bilim dalı olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu makale kapsamında kaya kütlelerinin statik 
yapı yüklerine karşı davranışlarındaki farklılıklar 
toprak zeminlere göre karşılaştırılarak verilecektir. 
Statik yük nedeniyle kayaç veya toprak zeminlerin 
yapılar altında yer değiştirmesi bu yapıların üzerinde 
öncelikle çatlaklar oluşmasına neden olacaktır. 
Yapıları zayıflatan bu süreksizlikler yapıların 
yıkılmasına veya ilk dinamik yer hareketinde 
(depremde) yapıların daha fazla zarar görmesine, 
belki de yıkılmasına neden olacaklardır. Burada, 
yapı temellerini teşkil eden ortamın toprak, sert 
toprak-yumuşak kayaç veya kayaç olabileceğini 
unutmadan, yapı temelleri konusunda kaya mekaniği 
çalışmalarının önemli olduğu vurgulanmaya 
çalışılarak, ortaya çıkan bazı belirsizliklerin 
giderilmesine çalışılacaktır. Böylece meslek 
taassubuyla geçmişte yapılan hatalardan kaçınmak 
ve kaya mekaniği üzerinde uzmanlaşan 
mühendislerin yapmaları gereken işleri sergilemenin 
yanında, kayaç temeller konusunda varsa yanlış 
anlamaları önleyerek ilgili konularda zemin (toprak) 
mekaniği (soil mechanics) veya farklı konularda 
uzmanlaşmış farklı meslek uzmanlıklarının karar 
vermesinin (resmi raporlar hazırlamasının) bilimsel 
temellerde ne kadar yanlış olacağını ortaya 
koymaktır. 
 
 
2 MÜHENDİSLİKTE GRUP ÇALIŞMASININ 
ÖNEMİ 
 
Mühendislik alanında yapılan araştırmalar 
derinleştikçe belirli fiziksel güçlerin farklı 
alanlardaki etkilerinin araştırılmasının farklı 
mühendislik birimlerince yapıldığı, fakat bu güçlerin 

temel prensipleri araştırılmaya başlandığı zaman 
temelde benzer temel bilim yaklaşımlarının 
kullanıldığı görülmektedir. Özellikle bu makale 
kapsamında yer verilen mühendislik anabilim dalları 
(kaya mekaniği, zemin mekaniği, jeofizik) 
konusunda yürütülen çalışmalar yıllar içinde maden, 
jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisliği konusunda 
farklı uygulama alanları bulmuş ve farklı konularda 
derinlemesine araştırmalara kaynaklık etmişlerdir. 
Bu konularda edinilen tecrübelerin bu dört 
mühendislik dalındaki uygulamalarda çok önemli 
yerleri vardır. Mekanik temel bilim dalının farklı 
dalları olan ve farklı anlayışlarla gerçek doğanın 
davranışlarını modellemeye çalışan bu dört anabilim 
dalı uygulamada kendi alanlarını ilgilendiren birçok 
pratik çözüm yolları önermektedir. Deprem ve 
binaların temeli konusunda yapılan çalışmalar ele 
alındığında binaların üzerine yapıldığı yerin 
(temelin) özellikleri sıralandığında bu dört anabilim 
dalında yapılan çalışmalar birbirinden farklı konuları 
inceledikleri için her birinin yeri ve önemi gözardı 
edilemeyecek kadar büyüktür. 

Özellikle burada ele aldığımız kaya temeller 
konusunda yapılacak çalışmaların dayandırılacağı 
temel araştırmalar incelendiğinde kaya mekaniğinin 
önemi açıkça belirlidir. Sağlam zemin olarak bilinen 
kaya kütleleri üzerinde kurulacak binaların; temelini 
oluşturan kayaçların mekanik davranışlarının 
araştırılması kaya mekaniği laboratuarlarının önemli 
işleri arasındadır. Bu kayaçların üzerine gelen statik 
yapı yüküne göre dayanıklılığının, deprem gibi 
dinamik hareket ve ek yatay ve düşey yükleme 
getiren etkiler karşısında davranışının araştırılması 
uzman kaya mekanikçilerin görevleri ve araştırma 
konuları arasındadır. Kayacın bir temel olarak 
davranışını incelemek kaya mekaniği bilim dalının 
üzerinde durduğu alt başlıklar altındadır. Bu konu 
birçok kaya mekaniği kitabında ve sempozyumunda 
yıllardır yer almaktadır. Eğer temeldeki kaya kütlesi 
çok çatlaklı ve zayıf olursa, çok fazla deformasyona 
neden olacaktır. Bu kayaçları örneklemek için; 
bozuşmuş zayıf kalkerler, killer ve kiltaşları, şeyller, 
kırılgan kumtaşları, tüfler ve poroz (boşluklu) 
kireçtaşları sayılabilir. Bunlara ana kütleleri içinde 
mağaralar olan karstik kireçtaşlarını ve çok fazla 
kırıklı, çatlaklı, kayaçları da ekleyebiliriz 
(Goodman, 1980). 

Goodman (1980) Sowers’in (1977), bozuşmuş 
poroz bir kireçtaşı formasyonu üzerinde yapılan bir 
binanın temeline yaptığı statik basıncın 10 kPa 
bulması halinde bu formasyonun bina temeli altında, 
sağlam kireçtaşlarından farklı olarak, 20 cm’ye 
kadar varan düşey oturmaya (yer değiştirmeye) 
neden olacağını yazdığını belirtmektedir. Kayaç 
zeminlere gelen yüke göre kayaç içindeki 



deformasyonların belirli şartlar için hesaplanmasının 
yanında; depremi oluşturan ve kayaçlar içinde yer 
alan faylardaki kayma-kırılma mekanizmaları, 
kayaçların derinliklerine göre değişen gerilme 
etkileşimleri, arazideki doğal gerilme yönleri ve 
kırılması beklenen yeni bölgelerin gerilme analizi, 
deprem oluşum mekanizması ve kayanın yenilme 
kriterleri vb. araştırmalar kaya mekanikçilerin temel 
uğraş alanlarıdır. Bu konuların özel uzmanlaşma 
gerektirmesi, üzerinde MSc ve PhD çalışması 
yapılan konular olması, Avrupa'daki birçok ülkenin 
kaya mekaniği uygulama konularıyla ilgili olarak 
özel konulu araştırma enstitülerinin bulunması, kaya 
mekaniğinin önemini bir kez daha artırmaktadır. 

Adapazarı-1999 depreminden sonra ilgili 
bakanlıklarca hazırlanan ve detayları düşünülmeden 
biraz da acele olarak yapılan bazı yönetmelikler 
veya yönetmelik düzenlemeleri, yapılacak bina ve 
diğer yapıların temellerinin statik yüklere ve 
depremlere karşı dayanıklı olup olmadığının 
belirtildiği zemin raporlarında bilimsel şüphelerin 
artmasına neden olmaktadır. Bu konuda en son sözü 
söyleyecek olan bilimsel yaklaşımlardır. Meslek 
yanlılığıyla veya yapılan bazı tanımlama hatalarıyla 
çıkartılmaya çalışılan bazı yönetmeliklerin depreme 
dayanıklı yapıların yapılmasını değil, belki de rant 
paylaşımını değiştirmekten öteye gitmeyeceği 
unutulmamalıdır. Bu çalışmalarda asıl amaç 
mesleklerin bir arada bilimsel temellere göre karar 
vermesidir. İlgili yapı temeli konusunda; jeologların 
genel jeoloji konusunda; zemin (toprak) mekaniği 
uzmanlarının toprak zeminler konusunda; kaya 
mekaniği uzmanlarının kayaç zeminler konusunda; 
jeofizik uzmanlarının temelin sismik davranışları 
konusunda raporlar hazırlaması bilimsel tartışmaya 
neden olmayacak bir iş bölümünü oluşturacaktır. 
Raporları hazırlayacak uzmanların ilgili mühendislik 
anabilim dalında MSc veya PhD derecesine sahip 
olması, bu kişilerin etik kurallara uygun olarak 
hazırlayacakları raporların daha da gerçekçi ve 
bilimsel olmasını sağlayacaktır. İnsana yararlı 
olmayan, insana herhangi bir katkı sağlama 
yeterliliği olmayan, hatta bazı yerlerinde yapılan 
hatalı ön kabullerle sonucu da şüpheli olan kararların 
verilmesi önlenmelidir. Verdiği kararlar konusunda 
uzmanlaşmamış mühendislerin hazırladığı resmi 
raporlar, hem kendileri için hem de bu raporları 
tescil ettiren ve tescil eden mühendislere bilimsel ve 
etik bir yüktür. Bu raporlardan dolayı ileride ortaya 
çıkacak üzücü olayların sorumluluğu (farklı 
sonuçlara yol açabilecek zemin etütlerinin 
sorumluluğu), hayatını kaybedecek hiçbir insanı geri 
getiremeyecektir. Bu nedenle bina ve yapıların yer 
seçiminde verilecek kararların, mümkün olan bütün 
sorumlu mühendislerce (sorumlulukların tam olarak 

tariflenmesinden sonra) ortak karara bağlanması ve 
olabilecek kötü olayların en aza indirilmesi doğal 
felaketlerin etkilerini azaltma üzerine çalışan her 
mühendisin en önemli görevleri arasındadır.  
 
 
3 YERKABUĞUNUN YAPISI, KAYAÇLAR ve 
BİNALAR 
 
Genel olarak herhangi bir yapı temelinde 
rastlanabilecek stratifikasyon Şekil 1’de gösterildiği 
gibi olacaktır. Yerkabuğunun üst kısmına ait bu 
derinlemesine kesit, farklı jeolojik şartlardan ve 
farklı ayrışma-erozyon etkilerinden dolayı 
farklılıklar gösterebilmektedir. Birçok bölgede ise 
erozyondan dolayı yüzey alüvyon birikintilerinin ve 
toprak tabakasının taşındığını ve buraların kayaç 
yüzeyler olarak kaldığını görmekteyiz. Taşınabilen 
toprak ve kayaç parçalarının tekrar sedimantasyonu, 
taşıyıcı ortamın yavaşladığı eğimlerde veya 
tamamen durgunlaş-tığı düz alanlarda olmakta ve bu 
bölgeler taşınan alüvyon malzemelerle dolmaktadır. 
Bu dolgunun kalınlığı arttıkça, kendi ağırlıklarından 
oluşan düşey yük altında pekişmektedir. Mağmatik, 
metamorfik ve sedimanter kayaç türlerinin ve farklı 
karışımlardan oluşan toprakların statik ve mekanik 
davranışları farklı olacaktır.  Şekil 2’deki gibi belirli 
bir bölgeyi etkileyen deprem şok dalgalarının nerede 
daha fazla hissedileceği, hangi ana kayaç, alüvyon 
veya toprak tipinin şok dalgasını emeceği veya daha 
fazla yansıtacağı konuları üzerinde araştırmalar 
bütün dünyada sürmektedir. Adapazarı-1999 
depreminin etkilerini araştıran araştırmacılar benzer 
şekilde bölgenin jeolojik yapısını ve yıkılan 
binaların lokasyonunu karşılaştırmışlardır (Çetinol 
vd., 2003; Çinicioğlu, vd., 2003). Bu konuda bilinen 
genel anlamdaki bilgi, alüvyon katmanlarda 
sarsıntının daha fazla hissedildiğidir. 
 
 

Humuslu toprak 

Pekişmemiş-iklim etkisine açık toprak 

Yarı pekişmiş toprak 
Sert-pekişmiş toprak 
 

Çakıl-kayaç, kırıntılı toprak 

Çok çatlaklı-ayrışmış kaya kütlesi 
Az çatlaklı-Az ayrışmış kaya kütlesi 

Üst kaya kütlesi (Ana kayaç) 
 
Şekil 1 Yerkabuğunun yeryüzüne yakın bölümünün 
stratifikasyonu 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2 Yapıların temelini oluşturabilecek toprak ve kayaç 
temeller 
 
 
Bunun anlamı elastik modülü düşük olan temeller 
üzerinde kurulu yapılarda deprem dalgalarının etkisi 
daha fazla hissedilerek, yatay veya dikey yönde 
gelen dinamik deprem yüklerine verilen 
deformasyonlar fazla olduğundan bu yerler üzerinde 
bulunan yapılarda yıkım daha fazla olabilecektir. 
Deprem etkileri genel olarak incelendiğinde, farklı 
bölgelerde oluşan depremler ile bazen aynı depremin 
etkilediği farklı lokasyonlar arasında etki farklılıkları 
ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu farklılığın 
nedenlerinden birisi, temelleri oluşturan ortamların 
mekanik davranış farklılığıdır. Farklı kayaçlar ve 
topraklarda deprem dalgalarının geçiş hızı farklı 
olduğu için, bunların üzerlerinde bulunan yapılar da 
farklı etkilenecektir. 

Yerkabuğunda temel oluşturabilecek farklı 
formasyonların kesitleri Şekil 3’de gruplar halinde 
görülmektedir. Bu grupları Goodman (1980) şu 
şekilde açıklamaktadır: 
a. İdeal bir temel ortamı, üst toprak katmanı 

tarafından iklim şartlarından korunmuş az 
çatlaklı taban kayacı. 

b. Bozuşmuş bir kayaçta, kısa mesafelerde bile 
dikey ve yatay yönlerdeki kaya kütlesi özellikleri 
ve kayaç üst yüzey şekli değişecektir. Bu 
formasyonlarda binaların yüksekliklerini 
belirlemek ve izin verilebilen taşıma kapasitesini 
bulmak çok karmaşık olabilmektedir. 

c. Bu grup boşluklu temel kayaçlarını içermektedir. 
Özellikle karstik kireçtaşı ortamının üzeri toprak 
ve alüvyonlarla kaplanmış olabilir. Burada 
alttaki kayacın düzensiz yüzey şekillerinin 
bilinmesi zorlaşmıştır. Buralarda derin boşluklar, 
şevimsi yapılar, dipsiz uçurumlar şeklinde 
oyulmalar olmuştur ve üzeri toprakla örtülü 
olduğu için görülemezler. Bu taban kayaç 
yüzeylerinde hiç beklenmeyen bir yerde ani 
yükseltiler de görülebilmektedir. 

d. Temel formasyonunda tabakalı kayaçlar, varsa, 
yapı temelinde tabaka eğimlerine göre düzenli 
olarak değişen mekanik özellikler beklenebilir. 
Bu tabakaların topluca birlikte gösterdikleri 
mekanik davranış türü bireysel davranışlarından 
farklı olabilmektedir. Mekanik özellikler 
yönünden zayıf bir tabakanın sağlam tabakalar 
arasında, bina yükünden dolayı sandeviç gibi 
ezilmesinin mümkün olabileceği 
unutulmamalıdır. 

e. Yapı temelinde yer alan bir fay, altere olmuş yan 
duvarlarıyla, tabakaların veya daha önceden var 
olan yeraltı su seviyesinin değişmesine neden 
olabilir. 

f. Çok fazla kırıklı ve çatlaklı kayaçlar aynı 
kayacın sağlam olanına ait taşıma kapasitesini, 
çatlaklılık seviyesine göre çok aşağılara 
çekecektir. 

 
 

 
 
Şekil 3 Yapıların temelinde rastlanılabilecek farklı kayaçlar 
(Goodman 1980) 
 
 
Uygulamada yapılan binaların temeline bakıldığında 
Şekil 4’de verildiği gibi farklı kesitlerle karşılaşmak 
mümkündür (Şekil 5-7). Bu genel kesit şartlarının 
hangi yerleşim bölgesinde (hangi şehrin hangi 
mahalleleri) yaygın olduğunun ortaya çıkarılması, 
farklı formasyonların mekanik davranışlarının 
ölçülmesi, olabilecek bir deprem sonucunda ortaya 
çıkacak zararın boyutlarını da aşağı yukarı ortaya 
koyabilir. Belirli bir yerde var olan yapıların 

 

Kaya kütlesi-1
Alüvyon 

Kaya kütlesi-2 

a)                                d) 

b)                                e) 

c)                                f) 



temellerindeki fiziki durumun verilen bu temel 
kategorilerinden hangisine girdiğinin belirlenmesi, 
bu temeller üzerine yorum yapacak uzmanın 
belirlenmesi açısından önemli olacaktır. Bu 
kesitlerde verilen temel kategorileri genel olarak şu 
şekilde sıralanabilir: 
 
a. Kaya temel 
b. Kaya-çok ince toprak örtülü temel (t < 2 m) 
c. Kaya-ince toprak örtülü temel (2 < t < 4 m) 
d. Kaya-orta derinlikte toprak örtülü temel (4 < t < 

10 m) 
e. Orta derinlikte toprak örtülü temel (10 < t < 25) 
f. Orta-yüksek kalınlıkta toprak temel (25 < t < 50 

m) 
g. Yüksek kalınlıkta toprak temel (50 < t < 100 m) 
h. Çok yüksek kalınlıkta toprak temel (t > 100 m) 
 
 

 
 
 
Şekil 4 Kayaç derinliğine göre oluşabilecek farklı temel 
durumları 
 
 
Adapazarı-1999 depremi sonrası yapılan 
araştırmalar derinleştikçe, ilk başlarda fark 
edilemeyen sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu 
araştırmalarda, zayıf zemin (toprak veya kayaç) 
yapısıyla, binaların kendi yapım hataları (bilerek 
veya farkında olmadan yapılan) birleşince yıkımın 
daha da etkili olduğunu belirten ilgili araştırmacılar 
(Çinicioğlu vd. 2003; Çetinol vd. 2003) ayrıca 
toprak zemin altında bulunan ana kayaç kütlesinin 
yüzey şeklinin de yıkılmalar üzerinde etkili olduğu 
sonucuna varmışlardır (Cevher vd. 2003). 

 
 
Şekil 5 Ankara çevre yolu üzerinde kurulan yeni bir yerleşim 
alanı, yaklaşık 50 cm toprak üst tabakanın altında yer alan 
kireçtaşı tabakaları üzerinde kurulmaktadır. 
 
 

 
 
Şekil 6 Karaman şehir merkezinde açılan bir yapı temelinde 
görülen çok zayıf ve boşluklu kireçtaşlarının ilgili mahallenin 
altında bulunduğu açıkça görülmektedir 
 
 
Bu araştırma sonucuna göre, taban kayaç yüzeyi 
toprak altında kendisine gelen sismik şok dalgalarını 
farklı açılarda yansıtmaktadır ve yansımanın 
yeryüzüne ulaştığı lokasyonlar ilave bir deprem 
şokuyla daha sarsıntı geçirdikleri için, buralarda 
yıkım daha şiddetli olmaktadır. Bu sonuç Şekil 4’de 
verilen farklı temel gruplarının belirlenmesinin 
önemini vurgulaması açısından önemlidir. Yerleşime 
açılması düşünülen yeni bölgelerde, yüzeydeki 
toprak kalınlığının bulunarak buralardaki temel 
kategorilerinin belirlenmesi; toprak altındaki taban 
taşı yüzey haritasının çıkarılması belki ilk başta 
masraflı bir çalışma olacaktır, fakat sonraki yıllarda 
elde edilen bilgilere göre tasarlanan yapılarda 
insanların daha güvenli bir şekilde yaşamaları 

a b 

c d 

e f 

g h 



sağlanmış olacaktır. Bu uygulama eski yerleşim 
bölgelerinde de kademeli olarak uygulandığı zaman, 
birçok insanın depremler yüzünden veya statik bina 
yükünden yıkılan binalar (Kahramanmaraş, 
Gaziantep ve Konya da yaşananlar) nedeniyle 
hayatlarını kaybetmeleri biraz olsun önlenmiş 
olacaktır. 
 
 

 
 
Şekil 7 Konya şehir merkezinin kuzey doğusunda, yerleşime 
yeni açılan, Selçuklu ilçesi, Binkonutlar mahallesinde 3, 5 ve 8 
katlı binaların yapıldığı temeller. Tabandaki çatlaklı, kristalize 
kireçtaşları üzerinde 1-5 m kalınlığında toprak (kil) 
bulunmaktadır 
 
 
4 YAPILARIN YÜKLERİ ve TEMELLERİN 
TAŞIMA KAPASİTESİ 
 
Binaların üzerine yapıldıkları temele uyguladıkları 
ve kendi ağırlıklarına bağlı olarak gelişen 
gerilmelerin etkisi temelde bulunan yapıları 
etkileyecektir. Bu etkileme statik bina yükünün 
temel tarafından taşınmasıyla hareketsiz olarak 
gerçekleştiği sürece binalar duraylı olacak aksi 
durumda binalarda çatlamalar oluşacak, daha da 
kötü durumlarda binalar belki de yıkılma noktasına 
geleceklerdir. Binaların ağırlığını ne oluşturur 
sorusu düşünüldüğünde, hemen akla gelen ve bina 
ağırlığının önemli bir bölümünü oluşturanlar şu 
şekilde sıralanabilir; 
 

a. Betonarme ağırlığı, (demir, kum, çimento ve 
diğerleri), 

b. Tuğla duvar ağırlığı, 
c. Sıva ağırlığı, 
d. Fayans, seramik ve diğer döşeme ağırlıkları, 
e. Çatı, kiremit ve izolasyon malzemesi ağırlığı, 
f. Kapı, pencere, dolap gibi marangozluk 

hizmetlerinin toplam ağırlığı, 
g. Su ve kalorifer tesisatı ve malzemelerinin 

(tesisat içindeki su dahil) ağırlığı, 
h. Bütün elektrik kabloları ve elektriği 

kullanıma çeviren bütün cihazların ağırlığı, 
i. Evlerde bulunan ev eşyalarının ağırlığı, 
j. Binada yaşayan toplam hareketli canlı (insan, 

hayvan, bitki) sayısı ve ağırlığı, 
k. Binadaki camlı eşyalar ve cam ağırlığı, 
l. Binada korkuluk ve diğer amaçla kullanılan 

bütün koruyucu metal veya ahşap malzeme 
ağırlığı, 

m. Evlerde tabana döşenen yalıtım malzemeleri 
ve üstündeki kaplama ağırlığı, 

n. Her türlü iş ortamı için gerekli olan ve bina 
içine yerleştirilen iş-ekipman ve 
makinelerinin ağırlığı, 

o. Binalarda bulunabilecek her türlü depo ve 
benzeri bölümlerde saklanan özel veya ticari 
malların ağırlığı, 

p. Bunlara ek olarak binalarda bulunabilecek 
bütün diğer malzemelerin ağırlığı. 

 
Bu ağırlığı teşkil eden malzemelerin bina içindeki 
yerleşimlerinin homojen olup olmaması bina 
temeline verilen yüklerin homojen olup olmamasına 
neden olacağı için önemlidir. Örnek olarak 
düşünülebilecek 10 katlı ve katta 4 dairesi bulunan 
bir apartman için toplam bina ağırlığı 8000-10000 
ton civarında olabilmektedir. Bu ağırlığın temele 
verilme şekline göre bina temelleri farklı tasarımda 
olabilmektedir. Binanın uygulayacağı bu statik 
yükün uygun statik yapı ve temel tasarımıyla alttaki 
formasyona aktarılması binanın sağlamlığını garanti 
etmemektedir. Temel formasyonlarında oluşacak 
gerilme yenilmeleri, yapı zemininde hareketlenmeye 
neden olabilecektir. Bu nedenle binanın toplam 
yükünün zemin üzerine dağıtılması sırasında, yük 
konsantrasyonunu homojenize etme çalışmaları ve 
zemine (toprak veya kayaç) yük aktaracak beton 
blokların yeterince geniş tutulması zemin birim 
alanındaki yükün azalmasını sağlayacaktır.  

Yapı yükleri konusunda yapılabilecek bu tasarım 
uygulamalarına karşın temelde bulunacak toprak 
veya kayaçların yük taşıma kapasitelerinin 
belirlenmesi yapılan tasarımda belirlenen yapı 
yükünün ilgili zemin tarafından taşınıp 
taşınamayacağını önceden gösterecektir. Bu konuda 



daha önceden de yazıldığı gibi temelde bulunan 
kayaç veya toprağın mekanik özellikleri, temelin 
yük taşıma kapasitesini direkt olarak etkilerler. 
Temellerde bulunan farklı ortamlara göre temellerin 
yük taşıma kapasitelerinin hesaplanması için farklı 
araştırmacıların önerdiği eşitlikler aşağıda 
sıralanmıştır (Gökay 2001). 
 
a) Toprak ortamlar (homojen, yumuşak ve plastik 

özellikler gösterenler); 
• Nadai (1931): Kayma yüzeylerindeki özelliklere 

bağlı olarak  qu=τf=C+σf.tan Φ 
• Ağırlıksız toprak temel ortamları için 

qu=C.Nc+q.Nq 
• Terzaghi (1943), Meyerhof (1965), Terzaghi & 

Peck (1967): qu=1/2(B.γ.Nγ) 
    Genel durum için (C≠0, Φ ≠0, γ ≠0)    
    qu=C.Nc+qNq+(1/2) (B.γ.Nγ) 
• Meyerhof (1955), Vesic (1975): Dikdörtgen bir 

temel için; qu=C.Nc(1+0.3(B/L))+γ.D.Nq +(1-
0.2(B/L)).Nγ.(B/L).γ   

 
Eşitliklerde; B=genişlik, L=uzunluk, D=yan 
(surcharge) derinlik olarak kullanılmıştır. Diğer 
notasyonlar standart mekanik özelliklerdir. 
 
b) Yumuşak kayaç-sert toprak özelliği gösterenler; 
• Brady & Brown (1985): Kohezyonlu kayaçlar 

için; qu=1/2(B.γ.Nγ)+C.Nc 
• Skempton (1945): Kohezyonlu kil için;   
    qu=5.C.(1+0.2(B/L)).(1+0.2(D/B))   
    Plaka yükleme deneylerinde D=0  
    olduğundan; qu=5.C.(1+0.2(B/L)   
    Kare plakalar için; B=L; qu=6.C 
 
c) Kaya kütlelerinde; 
• Mohr - Coulomb kriterine (σ1=C+q.σ3) göre;   

yenilmeye başlama σ1= σcr+qr.σ3,   
burada σ1=Ph, σ3=qu ,   qu= σcr +qr. σcp ,  
Sonuçta : Alt limit;   qu= σcp,  Üst limit;  
qu= σcp.(qp+1) dir. 

• Hoek & Brown (1980) yaklaşımına göre;  
σ1=σ3+(m. σc.σ3+s.(σc)2) (0.5)   temel yaklaşımı 
yenilme sırasındaki dayanımın bulunmasında 
kullanılması için tekrar düzenlenerek; 

qu= σc +(s (0.5) + (mr.s (0.5) + sr) (0.5) ) 
 
şeklini almıştır. 

Farklı formasyonların taşıma yükünün 
hesaplanmasında ancak ilgili temel türüne göre 
araştırılmış yük taşıma eşitliğinin kullanılması 
gerektiği açıktır. Bunun yanında laboratuarlardan 
elde edilen değerlerden yola çıkılarak elde edilen 
yük taşıma değerlerinin de gerçek ortamlarında 
farklı olabilecekleri gözden kaçırılmaması gereken 
bir konudur. Bu konuyla ilgili olarak kireçtaşları 
üzerinde yapılan bir arazi araştırmasının (Gökay 
1988) sonuçlarına göz atılırsa, kayaç temellerin 
taşıyabilecekleri yükü bulmak amacıyla, toprak 
temeller için yukarıda da gösterilen eşitlikler 
kullanıldığında çok yanıltıcı sonuçların elde edildiği 
görülecektir. Bu durum Gökay (2001) tarafından 
Çizelge 1’de özetlenmiştir. 

İlgili araştırmada, Balıkesir Simav yeraltı 
ocağında bulunan Kireçtaşı ve kolemanit cevheri 
için laboratuar mekanik deney sonuçları ve arazi 
plaka yükleme deney sonuçları elde edilmiştir 
(Gökay 1988). Daha sonra laboratuar sonuçları 
kullanılarak bulunan kireçtaşı ve kolemanit yük 
taşıma değerleri, farklı araştırmacıların önerdiği 
eşitliklerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Toprak 
ve kayaçlar için önerilen eşitliklerden hesaplanan 
yük taşıma sonuçları karşılaştırma amacıyla Çizelge 
1’de ayrı ayrı gösterilmektedir. Bu çizelgede arazide 
yapılan plaka yükleme deney sonuçlarından ölçülen 
gerçek yük taşıma değerleri de gösterilmektedir. Bu 
çizelgedeki hesaplanan yük taşıma değerleri (qu) ise, 
laboratuardan elde edilen tek eksenli basınç 
dayanımı sonuçlarının aynısı (azaltma faktörü= 1,0) 
ve 5 katı azaltılmış (azaltma faktörü=0,2) değerler 
için ayrı ayrı bulunmuştur. Böylece ilgili araştırmada 
arazi basınç dayanımı değerlerine ulaşılmaya 
(modelleme) çalışılmıştır. Sonuçlardan da görüleceği 
gibi toprak temeller için verilen eşitliklerden elde 
edilen sonuçlar arazide yapılan plaka yükleme deney 
sonuçlarından çok yüksektir. Örneğin kireçtaşında 
yapılan arazi deneyinden yük taşıma değeri qu= 9,26 
MPa elde edilirken, hesaplamalardan elde edilen 
değerler arasında bu değere en yakın olanı toprak

 
Çizelge 1 Elde edilen sonuçların karşılaştırmalı dökümü (Gökay 1988; Gökay 2001) 
 

Toprak için Kayaç için Kaya Türü σc 
azaltma 
faktörü 

Azaltılmış 
σc  

(MPa) 

Ölçülen 
qu 

 (MPa) 
Terzaghi 

qu 
(MPa) 

Değ. 
Terzaghi 

qu, (MPa) 

Skempton 
qu 

(MPa) 

Mohr-
Coulomb 
qu, (MPa) 

Hoek & 
Brown 

qu, (MPa) 
1,0 19,43 9,26 158,73 64,01 37,90 42,13 7,77 Killi 

kireçtaşı 0,2 3,88 9,26 31,64 12,01 7,56 8,01 7,77 
1,0 17,33 9,14 427,35 108,79 23,79 38,60 6,93 Kolemanit 
0,2 3,46 9,14 85,03 21,64 4,69 7,40 6,93 



temel için verilen eşitliklerde Skempton’un 
sonucudur, (qu=37,90 MPa). Bu sonuç tek eksenli 
basınç değerinin azaltılmış oranda kullanılması 
durumunda qu= 7,56 MPa olarak hesaplanmıştır. 
Toprak zeminler için önerilen Skempton eşitliğinden 
elde edilen bu değer azaltılmış değerler 
kullanıldığında arazide ölçülen plaka yükleme deney 
sonucuna en yakın sonucu veren sonuç olarak 
belirlenmiştir. Hoek ve Brown’un verdiği eşitliğin 
ve bundan elde edilen sonucun, laboratuar tek 
eksenli basınç dayanım sonuçları değiştirilmeden 
bile araziden elde edilen plaka yükleme deney 
sonuçlarına yaklaştığı görülmektedir. Kayaçlar 
içindeki süreksizliklerin taşıma yükünü etkilemesi 
doğal bir sonuç olduğuna göre; kayaç taşıma yükü 
hesaplaması için süreksizliklerin etkisini eşitliklerine 
bir tür etkileşim faktörü olarak katan Hoek ve 
Brown eşitliğinden elde edilen sonuçların arazi 
plaka yükleme deney sonuçlarına daha yakın 
değerler vermesi çok şaşırtıcı olmamıştır. Kayanın 
malzeme özelliklerine göre geliştirilen Mohr-
Coulomb eşitliğinin sonucu ancak azaltılmış tek 
eksenli basınç değeri kullanılırsa arazi qu değerine 
yakın olmaktadır. Bunun nedeni, bu eşitliğin 
süreksizlik etkileşimlerini içine alacak bir 
formülasyona sahip olmamasıdır. Doğal 
ortamlarında kayaç temelleri süreksizlik içermeden 
bulmak çok zor olduğuna göre, yük taşıma 
değerlerini hesaplarken bu özelliklerini dikkate alan 
eşitlikleri kullanmak yerinde olacaktır. Bu konudaki 
araştırmaların yetersiz olması, doğal ortamında 
kayaç ve toprak zeminler için daha gerçekçi yük 
taşıma eşitliklerinin araştırılmasını gerektirmektedir. 
 
 
5 SONUÇ 
 
Kaya mekaniği alanında yapılan araştırmaların yapı 
temellerinde kayaç bulunması halinde mutlaka 
değerlendirmeye alınması gerektiği bu makale 
kapsamında gösterilmiştir. Toprak temeller için 
verilen eşitliklerin kayaç temellerde kullanılması ve 
yük taşıma kapasitelerinin bu değerlere göre 
ayarlanması çok büyük bir mühendislik hatası olarak 
değerlendirilmelidir. Yapı temellerinin toprak veya 
kayaç olmasına göre analiz ve test teknikleri 
değiştiği için kayaç temellerini kaya mekaniği 
uzmanlarının değerlendirmesi yerinde olacaktır. Bu 
konuda farklı mühendislerce verilecek her türlü 
raporun etik olarak tutarsızlığı ve bilimsel hatalara 
açık olması, bu raporların herhangi bir mahkeme 
veya bilimsel heyet önünde savunulmasını da 
zorlaştıracaktır. Toprak tabakasının kalınlığı, 
tabanda bulunan kayaç türü ve özellikleri bir 
bölgenin yer araştırmaları sırasında belirlenmesi 

gereken konular arasındadır ve bunların grup olarak 
farklı mühendisler tarafından değerlendirmesi uygun 
olacaktır. Yapılan veya yapılması düşünülen arazi 
veya laboratuar deneylerinin yorumlanmasında ilgili 
uzmanlık alanları ve bu konuda araştırma yapanların 
bilgi ve tecrübeleri çok önem taşımaktadır. 

Bu araştırmadan elde edilen bir başka 
değerlendirme de şu şekilde özetlenebilir; arazideki 
kayaçlar içinde gözlenemeyen birçok yapısal kusur 
vardır, bu süreksizlikler ilgili kayaçlardan arazide 
elde edilen yük taşıma değerlerinin, hesaplanan 
değerlere göre düşük çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle önemli yapıların temeli için, mutlaka 
arazide plaka yükleme deneyleri yapılmalıdır. Bu 
deneyler yardımıyla temelin yük taşıma kapasiteleri 
belirlenmeli, mühendislik yapısının türüne göre 
temeli teşkil edecek kayaç veya toprak ortamının 
özelliklerine göre farklı hesaplanan yük taşıma 
değerleri de kullanılarak ortaya çıkan değer 
sapmaları gözlenerek bunların nedenleri 
değerlendirilmelidir. Ancak böylesi detaylı bir 
zemin (toprak veya kayaç) etüdü işlevsel olarak 
görevini yerine getirmiş sayılabilir. 
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