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1. Giriş 
Bir yapõ sistemi genel olarak iki kõsõmda tanõmlanõr. Üst kõsõm üst yapõ olarak adlandõrõlõr. 
Zeminle üst yapõ arasõndaki ara bölge de temel adõyla tanõmlanõr. Bir yapõ sistemi üst yapõ, 
temel ve zemin bileşiminden oluşur. Temel, zeminle doğrudan temas halinde olan ve üst yapõ 
yüklerini zemine aktaran aracõ yapõ kõsmõdõr. Bir başka deyişle, temel, yapõ yüklerini ve 
yükün dağõlõmõnõ altta bu yükü taşõyacak zeminin taşõyabileceği şekle dönüştürerek aktaran 
bir sistemdir. Bu niteliği ile de hem yapõdan hem de zeminden etkilenir. Buna göre, temel 
tasarõmõ bir yapõ-zemin etkileşimi problemidir. 
 
Temeller iki ana gruba ayrõlõrlar:  

(1) Yüzeysel temel (Tekil temel, sürekli temel, radye temel) 
(2)  Derin temel (Kazõklar, ayaklar ve kesonlar).  

 
Temeller inşa edilecekleri zeminin şartlarõna büyük ölçüde bağlõdõr. Bazõ zeminler sert, 
bazõlarõ yumuşaktõr. Sert zeminler õslanõnca yumuşayabilir, bazõlarõ şişer ve yüzeysel temelleri 
kaldõrabilir, bazõlarõ göçer ve temel içine batar. İyi temel tasarõmõ tüm olumsuz koşul ve 
değişimlerde kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirecek şekilde yapõlan tasarõmdõr. 
Önemli bir yapõnõn temel sisteminin tasarõmõnda yapõlan hatalar veya yanlõş uygulamalar 
günün birinde bir şekilde ortaya çõkabilir. Bir yapõ ve temeli çeşitli afetlere karşõn başarõyla 
ayakta durabiliyorsa, ancak o zaman başarõlõ bir tasarõm ve uygulama yapõldõğõ düşünülebilir. 
 
Temel, üst yapõ yüklerini taşõyõcõ zemin tabakalarõna aktarõrken zeminde aşõrõ gerilmeye sebep 
olmamalõdõr. Bu sebeple emniyetli temel tasarõmõnda uygun bir güvenlik sayõsõ 
uygulanmalõdõr. Kullanõlan güvenlik sayõsõ (i) Temel zemininin kayma göçmesine karşõ        
(ii) Aşõrõ oturmalara karşõ yeterli güveni sağlamalõdõr. 
 
Zeminin kayma göçmesine karşõ ulaşabileceği en büyük mukavemet (nihai taşõma gücü, qu) 
olduğuna göre emniyetli taşõma gücü (qa) aşağõdaki iki değerden küçük olanõ olarak seçilir. 

(1)  Kayma göçmesine göre emniyetli taşõma gücü, qu / GS = qa1  
(2)  Oturma kriterinin izin verdiği emniyetli taşõma gücü, qa2 

 
Nihai taşõma gücü hesabõ taşõma göçmesi mekanizmasõ ve bu göçme durumuna ulaştõran 
statik denge hesabõ yapõlarak bulunur. Tüm statik denge problemlerinde olduğu gibi göçme 
mekanizmasõnõn tanõmlanmasõnõn ardõndan bu mekanizmaya etki eden, göçüren kuvvetlere 
(gerilmeler) karşõ, karşõ koyan kuvvetler (gerilmeler) tanõmlanõr. Bu kuvvetlerin karşõlõklõ tam 
dengesi göçmeyi gösterir. Yani göçmeyi başlatan güvenlik sayõsõ 1.0�dir. 
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Göçmeye karşõ koyan kuvvetleri oluşturan zeminin kayma mukavemeti parametreleridir. Bir 
zeminin kayma mukavemeti, zemin kütlesine uygulanabilen en yüksek kayma gerilmesidir. 
Kayma (göçme) düzlemi boyunca kayma göçmesine sebep olan kayma gerilmeleri o zeminin 
taşõyabileceği en yüksek kayma gerilmesidir, dolayõsõyla da kayma mukavemetidir. Buna göre 
kayma mukavemeti sõnõr değerdir. Kayma mukavemeti, plastik denge durumuna karşõ gelen 
değerdir, yani geri dönüşü yoktur ve göçme durumudur. 
 
Zeminde kayma mukavemeti zeminin iki özelliği ile oluşur: 

(1) İçsel Sürtünme Açõsõ (φ) 
(2)  Kohezyon (c) 

 
 
İçsel Sürtünme Açõsõ 
 
Zeminin önemli kayma mukavemeti parametresi φ�dir. Çünkü c�ye nazaran genel ve tüm 
zeminler için davranõşõ kapsayan bir parametredir. Sürtünme birbirleri ile temas halinde olan 
zemin tanelerinin birbirine dayanmasõndan ve birbirine gerilme nakletmesinden kaynaklanõr. 
Zemin üç fazlõ bir ortamdõr. Yani, zemin katõ danecikleri, su ve hava zeminin üç bileşenidir. 
Bu üç bileşenin karõşõm halinde bulunduğu zemin ortamõnda bu bileşenlerin birbirlerine göre 
oranlarõ davranõş üzerinde etkilidir ve belirleyicidir. Sürtünmeden kaynaklanan kayma 
direncinin değeri değme yüzeyine dik etki eden normal kuvvet N�ye de bağlõdõr. T�nin sõnõr 
değeri N�ye bağlõ olarak artar. Kayma düzlemi üzerinde göçme anõnda etkili olan kayma 
gerilmesi kayma mukavemetidir. Buna göre kayma mukavemeti aşağõdaki formülle 
tanõmlanõr: 
 

tannτ σ φ= ⋅  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1: Taneler arasõ gerilme nakli 

 
 
 
 

 

 
 

Şekil 2: Göçme zarfõ 
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Görünen Kohezyon 
  
Silt ve killerde tane yapõsõ ve taneleri çevreleyen elektriksel negatif yüke su moleküllerinin 
tutunmasõ ve taneler arasõnda bir ara yüzey oluşturarak taneleri birbirine yapõştõrmasõ 
sebebiyle ortaya çõkan ilave bir kayma direnci parametresi vardõr. Bu da klasik zemin 
mekaniğinde kohezyon, günümüz terminolojisinde görünen kohezyon olarak adlandõrõlõr. 
Normal gerilme etkisi sõfõr olsa bile silt ve killer gibi kohezyonlu zeminlerde bir miktar 
kayma mukavemeti kohezyon sebebiyle bulunur. c ile gösterilen kohezyonun değeri temiz 
kum ve çakõllarda sõfõrdõr, silt ve killerde su muhtevasõ ve plastisiteye bağlõ olarak değişir. 
 

Su muhtevasõ, (%) w

s

Ww
W

=   

 
Plastisite indisi, P L PI w w= −  

 
Her iki kayma mukavemeti parametresinin (c, φ) etkisi hesaba katõlarak kayma mukavemeti 
(Coulomb denklemi) aşağõdaki gibi ifade edilir. 
 

tanncτ σ φ= +  
 
 
 
2. Yüzeysel Temeller İçin Taşõma Gücü 
 
Temelden aktarõlan yüklerin zeminde oluşturduğu kayma gerilmeleri zeminin kayma 
mukavemetini aşarsa taşõma gücü göçmesi oluşur. Bu tür göçmeler yõkõcõdõr ve mutlaka 
kaçõnõlmalõdõr. 
 
Taşõma gücü göçmeleri üç grupta tanõmlanabilir (Vesic, 1975; Day, 2002) (Şekil 4, 5, 6): 
 

(1) Genel kayma göçmesi 
(2) Zõmbalama göçmesi 
(3) Kõsmi (bölgesel) kayma göçmesi 

 
 
 

 
 

Şekil 3: Taşõma gücü göçmesi (Coduto, 1999) 
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Şekil 4: Genel kayma göçmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5: Zõmbalama göçmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6: Kõsmi (bölgesel) kayma göçmesi 
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Şekil 7: Taşõma gücü değerlendirmesinde oturma kriteri 
 
 
 
Burada tanõmlanan kayma göçmeleri ile nadiren karşõlaşõlõr. Binalardaki hasar çoğunlukla 
taşõma gücü göçmesinden değil oturmalarõn etkisinden kaynaklanõr. Bunun çeşitli sebepleri 
vardõr: 

(1) Doğru yapõlmõş taşõma gücü hesaplarõnda etkili kriter genellikle oturma kriteri 
olmaktadõr. 

(2)  Doğru parametrelerle kullanõldõklarõ takdirde mevcut taşõma gücü denklemleri nihai 
taşõma gücünü oldukça iyi hesaplamaktadõr. 

(3) Taşõma gücü hesabõ için uygulanan güvenlik sayõlarõ yüksektir. (GS = 3.0) 
(4)  Tüm bunlara ilave olarak şartnameler minimum temel genişliği ve derinliği gibi 

koşullar tanõmlamõşlardõr. 
(5)  Ayrõca şartnameler zemin tiplerine bağlõ olarak uygulanabilecek taban gerilmesine de 

sõnõrlamalar getirirler. 
 
Diğer taraftan yapõ mühendisleri hesap yaparken temel boyutlarõnõ maksimum temel yükünü 
izin verilen temel taban basõncõna (emniyetli taşõma gücü) bölerek bulurlar. Halbuki yapõ 
mühendisinin ölü ve canlõ yükler hesabõnda da güvenlik sayõsõ bulunmaktadõr. Bu da ilave 
güvenlik sayõlarõnõn uygulanmasõ demektir. 
 
Yukarõda sõralanan tüm maddeler, doğru hesaplanan emniyetli taşõma gücünün temel 
göçmesine karşõ yeterli emniyet payõna (provizyona) sahip olduğunu ifade etmektedir. Ancak 
tüm bu maddelerin geçerli olabilmesi için emniyetli taşõma gücünün bu konuda Geoteknik 
alanõnda uzman olan mühendislerce ve doğru parametrelerle yapõlmasõ gereklidir. Ne yazõk ki 
mevcut uygulama yukarõda tanõmlanan özelliklerin çoğunu sağlamamaktadõr. Şöyle ki: 
 

(1)  Emniyetli taşõma gücü değeri yerine zemin emniyet gerilmesi anlayõşõ hakimdir. 
Kullanõlan terminolojinin fazla önemli olmadõğõ söylenebilir. Ancak kullanõlan isim, 
arkasõndaki anlayõşõ da etkilemektedir. Standart bir malzeme için belli bir emniyet 
gerilmesi değeri sunulabilir. Ama zemin standart değil, doğal bir malzemedir, 
neredeyse her seviyedeki her noktada farklõ özellik gösterir. Ayrõca gösterdiği 
davranõş yüklenme şekli, miktarõ ve boyutlarõ ile yakõndan ilgilidir. Emniyetli taşõma 
gücü sadece zemin özelliklerine değil aynõ zamanda temelin boyutlarõ, tipi ve 
derinliğine bağlõ olarak değişecektir. Emniyetli taşõma gücü değerleri bu bilgiler 
uygulanarak verilmelidir. 

Basõnç

Oturma 

Kabul 
edilebilir 
oturma 

qa2 qa1=qu / GS 
qu
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(2)  Emniyetli taşõma gücü elde edilirken kullanõlan kayma mukavemeti parametreleri            
(c, φ) oradaki zeminin davranõşõnõ yansõtacak şekilde seçilmelidir. Bu değerlerin elde 
edilmesi için yapõlan arazi ve laboratuar deneylerinin emniyetli taşõma gücünü 
verecek olan, yapõlacak yapõnõn özelliklerini bilen ve zeminin davranõş şeklinin farklõ 
koşullardaki (õslanma, kuruma, şişme, kayma, uzun süreli ve kõsa süreli davranõş 
farklõlõklarõ) değişikliklerini bilen bir geoteknik uzmanõnõn kontrolünde veya bilgisi 
dahilinde olmasõ önemlidir. 

(3) Ülkemizdeki uygulamaya genellikle konunun uzmanõ olmayanlar hakimdir. Bu 
yüzden oturma kriteri nadiren uygulanmaktadõr. Parametre tayini rastgeledir. Arazi 
ve laboratuar deneyleri ile elde edilen parametrelerin en ufak bir benzerliğinin 
bulunmadõğõ örnekler sayõlamayacak kadar çoktur. Emniyetli taşõma gücü formülleri 
bile genellikle yanlõş uygulanmaktadõr. Hazõr bilgisayar programlarõna yanlõş veriler 
girilerek yanlõş sonuçlar sunulmaktadõr. Doğru zemin etüdünün ve 
değerlendirmesinin yapõlamamasõ sonucunda da yapõ mühendisi giderek zeminin 
özelliklerini tek bir sayõyla ifade etmek gibi bir yanlõşa düşmektedir. 

(4)  Tüm bu yanlõş uygulamalarõn sonucu olarak yapõlan temel tasarõmõ hesaplarõnda kaç 
güvenlik sayõsõ kullanõldõğõnõ bilebilmek mümkün değildir. Yapõ için ne kadar iyi 
tasarõm yapõlõrsa yapõlsõn yapõnõn temel kõsmõ için sadece tahmini hesap 
yapõlmaktadõr. 

(5) Bu aksaklõklarõn esas vebali de inşaat mühendislerinin omuzlarõndadõr. Çünkü 
Geoteknik Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinin bir anabilim dalõdõr. Bütün dünyada 
da bu böyledir. Yer kabuğunun katmanlarõ ve oluşumuyla ilgilenen veya bunlara ait 
genel özellikleri ölçen bilim dallarõ zemini tanõsalar bile yapõyla birlikte davranõşõnõ 
tanõmazlar. Zemin Mekaniği konusu iyi bir mekanik ve akõşkanlar mekaniği bilgisi 
gerektirir. Jeoloji ve Jeofizik mühendisleri sadece ve sadece geoteknik mühendisliği 
ihtisasõ yaparak ve mekanik, akõşkanlar mekaniği, statik gibi konulardaki 
eksikliklerini gidererek bu alanda yeterli birikime sahip olabilirler. 

 
Ne yazõk ki İnşaat Mühendisliği kendilerine ait olan Geoteknik alanõna sahip çõkamamaktadõr. 
Halbuki doğru uygulamalarõn yapõlabilmesi için, yanlõş çözümlerin getirdiği ekonomik ve 
yaşamsal zararlarõ önlemek için bu sorumluluğu yerine getirme zorunluluklarõ vardõr. 
 
 
2.1. Yüzeysel Temellerde Taşõma Gücü Hesabõ (Terzaghi 1943) 
 
Yüzeysel temeller altõnda göçme mekanizmasõnõn Şekil 8�de görüldüğü gibi gelişeceği 
düşünülür ve kaydõran kuvvetlerle karşõ koyan kuvvetler dengelenerek limit durum için 
çözüm yapõlõr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8: Yüzeysel temel altõndaki göçme mekanizmasõ 
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Sürekli bir temel için: 

 
Qu : Alttaki zeminde kayma göçmesine sebep olan düşey yük (kN, ton) 
B : Sürekli temelin genişliği (m) 
L : Sürekli temelin uzunluğu (m) 
γ : Zeminin birim hacim ağõrlõğõ (kN/m3, t/m3) 
Df : Temel çevresindeki zemin yüzeyinden temelin alt taban kotuna düşey uzaklõk   
c : Temel altõndaki zeminin kohezyonu (kN/m2 , t/m2) 
Nc,Nq,Nγ : Taşõma kapasitesi faktörleri (boyutsuz) 

 
 
Taşõma gücü förmülünde yer alan üç terimin anlamõ şu şekildedir: 
 
c.Nc :  Temel zeminindeki kohezyonun taşõma gücüne katkõsõ. Eğer c = 0 olursa, bu terim 

yok olur 
 
½.γ.B.Nγ: Temel zemininin içsel sürtünmesinin taşõma gücüne katkõsõ. Bu terimde yer alan Nγ 

içsel sürtünme açõsõ φ�nin fonksiyonudur. γ değeri temel tabanõ altõndaki zeminin 
birim hacim ağõrlõğõdõr. 

 
γ.Df.Nq : Temel tabanõ üzerinde yer alan ve temeli çevreleyen sürşarj yükünün taşõma                

gücüne katkõsõ. Bu terimde yer alan γ değeri zemin taban seviyesi üzerinde yer alan 
zeminin birim hacim ağõrlõğõdõr. 

 
Temel tabanõ altõndaki zeminle temel tabanõ üzerindeki zeminin γ değerleri farklõ olabilir. 
Böyle bir durumda ikinci ve üçüncü terimlerde farklõ γ değerleri kullanõlacaktõr. Taşõma gücü 
faktörleri Tablo 1�de tanõmlanmaktadõr. 
 
 

Tablo 1: Taşõma gücü faktörleri 
φ Nc Nq Nγ 
0 5.14 1.0 0.0 
5 6.50 1.6 0.5 
10 8.30 2.5 1.2 
15 11.0 3.9 2.6 
20 14.8 6.4 5.4 
25 20.7 10.7 10.8 
30 30.1 18.4 22.4 
32 35.5 23.2 30.2 
34 42.2 29.4 41.1 
36 50.6 37.7 56.3 
38 61.4 48.9 78.0 
40 75.3 64.2 109.4 
42 93.7 85.4 155.6 
44 118.4 115.3 224.6 
46 152.1 158.5 330.4 
48 199.3 222.3 496.0 
50 266.9 319.1 762.9 

qfc
u

u NDNBNc
LB

QmtmkNq ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅=
⋅

= γγ γ2
1)/,/( 22
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Terzaghi taşõma gücü denklemi kare ve daire şeklindeki temeller için aşağõdaki gibidir: 
 

1.3 0.4u c f qq c N D N B Nγγ γ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  (Kare Temel) 
 

1.3 0.3u c f qq c N D N B Nγγ γ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅   (Dairesel Temel) 
 
 
2.2. Kohezyonsuz Zeminlerde Taşõma Gücü 
 
Çakõl, kum ve kaya tozu gibi plastik olmayan silt içeren zeminler kohezyonsuz zeminlerdir. 
Kohezyonsuz zeminlerde mukavemetin kaynağõ içsel sürtünme ve iç kilitlenmedir. İç 
kilitlenme çok sõkõ yerleşmiş zeminlere ilave mukavemet etkisi kazandõrõr. Kohezyonsuz 
zeminlerde c = 0�dõr, dolayõsõyla taşõma gücü formüllerinde birinci terim yoktur. 
Kohezyonsuz zeminlerde yeraltõ suyunun yeri nihai taşõma gücü değerini etkileyebilir. 
Kohezyonsuz zeminlerde kumun doygun hale gelmesinin sürtünme açõsõ üzerinde fazla etkisi 
yoktur, yani φ = φ′ alõnabilir. Fakat yeraltõ suyunun yüzdürme etkisi zeminin mukavemetini 
azaltõr. Bu etki 2.terime ait etkidir. Yeraltõ suyu etkisini hesaba katmak için ikinci terimdeki γ 
değerinin γ′ (γ′ = γdoygun - γw) ile değiştirilmesi yeterlidir. 
 
 
2.3. Kohezyonlu Zeminlerde Taşõma Gücü 
 
Kohezyonlu zeminlerde (silt ve killer gibi plastik zeminler) taşõma gücü daha düşüktür. 
Kohezyonlu zeminlerde taşõma gücünün iki durum için iki şekilde elde edilmesi uygundur. 

(1) Toplam gerilme analizi ile (kõsa süreli davranõş) 
(2)  Efektif gerilme analizi ile (uzun süreli davranõş) 

 
Toplam gerilme analizinde plastik zeminin drenajsõz kayma mukavemeti (Su) kullanõlõr. 
Anlamõ: Zemin tanesel yapõya sahip bir malzemedir. Aralarõnda boşluklar vardõr. Bu boşluklar 
doğal ortamõn gereği olarak hava, su veya hava ve su ile dolu olabilir. Zemin mekaniği 
problemlerinin çözümünde zeminin doygun (boşluklarõ su ile dolu) olduğu kabul edilir. 
Kohezyonlu zeminlerin geçirgenliği çok düşüktür ve bu sebeple suyu bünyelerinde tutarlar. 
Bu yüzden doygunluk kabulü özellikle kohezyonlu zeminler için uygun bir kabuldür. Doygun 
zemin üzerine etki eden bir P gerilmesi öncelikle boşluklardaki su tarafõndan alõnõr ve ilave 
boşluk suyu basõncõ oluşur (Şekil 9). İnce taneli zemin bünyesinde suyun drene olmasõ zaman 
alacağõndan yüklemenin ilk zamanlarõnda zeminin kaymaya karşõ gösterdiği direnç sudaki 
ilave boşluk suyu basõncõ ve zemin taneleri arasõndaki efektif gerilmenin ortak etkisi ile yani 
toplam gerilmelere göre oluşur. İlave boşluk suyu basõncõnõn mukavemeti azaltõcõ etkisi de 
elde edilen mukavemet değerine yansõr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9: Doygun zeminde ilave boşluk suyu basõncõ kavramõ 

P 
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Yüklemenin uygulanmasõna bağlõ olarak oluşan pozitif ilave boşluk suyu basõncõ her yönde 
eşit şiddettedir ve zeminin dokusunu bozmaya çalõşõr. İlave boşluk suyu basõncõ değeri zemin 
dokusunun tanelerin birbirine değmesinden kaynaklanan mukavemetini (gerilmesini) aşarsa 
kõsmi göçme oluşur ve ilerleyerek genel göçmeye yol açabilir. Göçme olmasa bile ilave 
boşluk suyu basõnçlarõ zemin içindeki efektif gerilmeyi azaltacak yönde etki eder. Çünkü 
zemin bünyesi içindeki toplam basõnç iki bileşenle taşõnõr. Etki eden toplam gerilme değeri 
aynõ kaldõğõna göre boşluk suyu basõncõ artõnca efektif basõnç azalõr. 
 

uσ σ′ = −  
 

σ : Toplam basõnç 
σ′ : Efektif basõnç 
u : Boşluk suyu basõncõ 

 
 
Efektif gerilme, zeminde taneden taneye nakledilen ve zemin tanelerinin birbirine 
değmesinden, dayanmasõndan kaynaklanan gerilmelerdir. Zaman ilerledikçe zeminde 
uygulanan yük altõnda oluşan ilave boşluk suyu basõnçlarõ zemin bünyesindeki suyu harekete 
geçirir ve su geçirgen yüzeylere doğru harekete geçer. Bunun sonucunda zemin taneleri 
birbirlerine yaklaşma imkanõ bulur ve zemin sõkõşõr. Bu olaya konsolidasyon adõ verilir. 
Konsolidasyon sonunda zeminin mukavemeti artar. 
 
Zeminin yüklendiği anda suyun hareket edemediği durum �drenajsõz durum�, suyun harekete 
geçerek zeminin sõkõşmasõ ise �drenajlõ durum� olarak adlandõrõlõr. Tarif olarak, killi 
zeminlerin ilk yükleme anõ tam drenajsõz durum, ilave boşluk suyu basõnçlarõnõn tamamen 
sönümlenmesine (sõfõr olmasõna) yetecek drenajõn gerçekleştiği durum da tam drenajlõ duruma 
karşõlõk gelir. 
 
Kilin geçirgenliğinin çok düşük olmasõ sebebiyle bu iki durum arasõnda çok uzun bir süre 
vardõr ve bu uzun sürede konsolidasyon süreci gerçekleşir. Tam drenajlõ durum ile tam 
drenajsõz durum arasõndaki zamanlarda kõsmi drenaj vardõr. 
 
Buna göre ilk yükleme şartlarõnõ tanõmlayan taşõma gücü kõsa süreli taşõma gücü değerini 
verir. Buna karşõlõk konsolidasyonun tamamlandõğõ durumdaki taşõma gücü uzun süreli taşõma 
gücü olarak adlandõrõlõr. 
 
Kõsa süreli taşõma gücü toplam gerilmeler cinsinden ifade edilir çünkü toplam gerilmelere 
göre bulunan parametreler ilave boşluk suyu basõncõnõn mukavemeti azaltõcõ etkisini de 
kapsarlar. Buna karşõlõk uzun süreli davranõşta ilave boşluk suyu basõncõ tamamen 
sönümlenir, taneler birbirine yaklaşõr, etki eden yük zemindeki sõkõşma ile efektif gerilmeye 
dönüşür ve zeminin mukavemeti artar. 
 
Su, Vane deneyi gibi arazi deneylerinden ve laboratuarda yapõlan serbest basõnç deneylerinden 
elde edilebilir. Eğer drenajsõz kayma mukavemeti derinlikle sabit kalõyorsa Su = c ve φ = 
0�dõr. Eğer φ = 0 şartõ geçerli ise sürekli temel için taşõma gücü denklemi: 
 

5u fq c Dγ= ⋅ + ⋅     
 
veya 
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5u u fq S Dγ= ⋅ + ⋅  
 
olarak yazõlabilir. Tekil Temeller için de taşõma gücü 

 

 
denklemiyle elde edilir. 
 
Efektif gerilme analizi ile drenajlõ kayma mukavemeti parametreleri c′ ve φ′ bulunur. Bu 
değerleri elde etmek için deney tamamen drenajlõ şartlarda gerçekleştirilir. 
! Kohezyonlu zeminlerde kõsa süreli mukavemet genellikle daha büyüktür, uzun süreli 

davranõşta konsolidasyona bağlõ olarak mukavemet artar. 
! Buna karşõlõk çok sert veya katõ plastik zeminlerde uzun süreli taşõma gücü daha 

düşüktür. Çünkü drenajsõz şartlarda (ilk yükleme sõralarõnda) negatif boşluk suyu 
basõnçlarõ da mukavemete katkõda bulunur. Ancak zamanla harekete geçen su zeminin 
genişlemesine ve mukavemetin hõzla azalmasõna sebep olur. 

 
 
2.4. Moment veya Eksen Dõşõ Yükleme Etkisi Altõndaki Yüzeysel Temeller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 10: Moment etkisi altõndaki temelde taban basõncõ dağõlõmõ 
 
 
Temelleri ağõrlõk merkezinden geçecek şekilde düşey yükle yüklemek tercih edilir ama bu 
mümkün olmayabilir. Üst yapõ gereklilikleri yüzünden temel üzerinde moment etkisi de 
olabilir. Bu moment e eksantrisitesi ile etki eden P kuvveti ile gösterilebilir. Eksantrik Yüklü 
temellerde temelin bir tarafõ diğer tarafõndan daha fazla yüklenir (Şekil 10). 
 

 

5 1 0,3u f
Bq c D
L

γ = ⋅ ⋅ + + ⋅ 
 

( )
2

6'
B

eBQq ⋅+⋅=

( )
2

6"
B

eBQq ⋅−⋅=



Seminer � İMO İstanbul  19.02.2005 

 

Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ 
Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU � feyzac@istanbul.edu.tr 

11

q′ : Temel altõnda en büyük gerilme (kN/m2)   q� ≤ qzem   veya    q� ≤ qa 
q′′  : Temel altõnda en küçük gerilme (kN/m2)   q� ≥ 0 
e : Eksantrisite (m) 
B : Temelin genişliği (m) 

 
Genel bir kural olarak eksen dõşõ yükün, Q�nun temel altõnda orta üçte birlik bölgede 
bulunmasõ (q′) nün kabul edilemez derecede küçülmesini önler. 
 
 
2.5. Standart Penetrasyon Deneyleri ile Taşõma Gücü Tayini 
 
Kum zeminlerden örselenmemiş numune almak imkansõzdõr. Bu tür zeminlerin yerleşim 
sõkõlõklarõ davranõş üzerinde belirleyicidir. Bu tür zeminlerin özelliklerini yerinde tayin etmek 
üzere geliştirilen arazi deneyleri giderek tüm zeminler için kullanõlõr hale gelmiştir. Arazi 
deneyleri içinde en yaygõn kullanõm bulmuş olanõ standart penetrasyon deneyidir, ancak konik 
penetrometrenin kullanõmõ da hõzla yaygõnlaşmaktadõr. 
 
SPT deneylerine bağlõ olarak emniyetli taşõma gücünün hesabõ için en uygun denklemler 
Meyerhof (1974) tarafõndan verilmiştir. Meyerhof denklemleri ile temelin en fazla 25 mm. 
(2.5 cm.) oturmasõna karşõlõk gelen emniyetli taşõma gücü değerleri bulunur. Meyerhof 
tarafõndan tekil temeller için emniyetli taşõma gücünü hesaplamaya yönelik olarak önerilen 
denklemler aşağõda verilmektedir: 
 

12a dq N K= ⋅ ⋅    B ≤ 1.22 m. için 
 
 

B > 1,22 m. için 
 

 
qa = 25 mm. oturma için emniyetli taşõma gücü (kN/m2) 
N = SPT darbe sayõsõ 
D = Temel derinliği (m) 
B = Temel genişliği (m) 

 
Bowles, Meyerhof�un formüllerini muhafazakar bulmuştur. Bowles bu denklemleri çok daha 
büyük emniyetli taşõma gücü elde edecek şekilde değiştirmiştir: 
 
 

20a dq N K= ⋅ ⋅    B ≤ 1.22 m. için 
 
 

B > 1.22 m. için 
 
 
Bu denklemlerden Meyerhof�u tercih etmek güvenli tarafta kalmak bakõmõndan yararlõdõr. 
Bowles�un önerdiği denklemler tercih edildiği takdirde kullanõlan SPT sayõsõnõn zemini 
yeterli seviyede temsil ettiğinden emin olunmalõdõr. 

20.3058a d
Bq N K

B
+ = ⋅ ⋅ ⋅ 

 

1 0.33 1.33d
DK
B

= + ≤

20.30512.5a d
Bq N K

B
+ = ⋅ ⋅ ⋅ 
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3. Derin Temeller İçin Taşõma Gücü  
 
Şekil 11�de görüldüğü gibi temel tabanõndaki zeminin taşõma gücü aktarõlan yükleri yüzeysel 
temelle karşõlamaya yetmiyorsa kazõk temeller gibi derin temeller tercih edilir. Temelin derin 
temel kategorisine girmesi için gereken kriter D/B>1,0 olmasõdõr, yani derinlik genişlikten 
fazladõr. Derin temeller kazõk, ayak ve keson şeklinde olabilir. Bunlarõn en yaygõn kullanõlanõ 
ve davranõşõ ve hesap yöntemi olarak diğerlerini de kapsayanõ kazõktõr. Kazõklarõn çalõşma 
mekanizmasõ bulunduklarõ ortamõn özelliklerine, imalat şekline ve yüklenme şekillerine göre 
değerlendirilmelidir. Şekil 11(a)�da görüldüğü gibi zayõf zemin tabakalarõnõn altõnda 
ulaşõlabilir mesafede kaya gibi sağlam tabaka varsa kazõklar bu tabaka içine soketlenir. Bu 
durumda tüm mukavemetlerini uç direncinden alõrlar ve uç kazõğõ olarak adlandõrõlõrlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11: Kazõklõ temellerin kullanõm yerleri 
 
 

Eğer kaya tabakasõ ulaşõlabilecek uzaklõkta değilse orta sõkõlõkta ve sert bir zeminde kazõk 
mukavemetini kõsmen çevre sürtünmesinden kõsmen uç direncinden alõr. Şekil 11(c)�de 
görüldüğü gibi kazõklarõn düşey yüklere ilave olarak yatay yükleri de taşõmasõ gerekebilir. 
İstinat yapõlarõ ve yüksek binalarõn temellerine deprem ve rüzgar yüklerinin etkisi ile yatay 
yük nakledilebilir. 
 
Kazõklar üst seviyelerde şişen veya göçen zemin olmasõ durumunda ve kaldõrma yüklerinin 
etkisi altõnda kalacak yapõlarda temel olarak kullanõlabilir (Şekil 11(d),(e)). Köprü kenar 
ayaklarõ gibi yapõlarõn altõndaki kazõklar da yüzey erozyonu sebebiyle temeli kaybetmemek 
için inşa edilebilir. 
 
 

Kaya 

(a) (b) (c) 

(d)

Şişen 
zemin 

Sağlam 
zemin 

(e)

Erozyon 
Bölgesi 

(f) 
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3.1. Kazõk Tasarõm Kriterleri 
 
Kazõk davranõşõ ve kazõğõn taşõma gücü konusunda günümüze kadar çok araştõrma yapõlmõştõr, 
ancak hala belirsizlikler mevcuttur. Kazõk tasarõm ve imalatõ konusundaki geniş birikime göre 
kazõk taşõma gücünün belirlenmesi için geçerli belli başlõ yaklaşõmlar şunlardõr: 
 

(1)  Mühendislik analizi-Statik taşõma gücü formülleri: Temel zemin etüd verileri ve 
laboratuar deneyleri sonuçlarõ ile uygun parametreler tayin edilir ve kazõk davranõş 
mekanizmasõna göre geliştirilmiş genel kabul görmüş taşõma gücü denklemleri 
kullanõlõr. Bu yaklaşõm yüzeysel temeller için uygulanan yaklaşõma benzerdir. 

(2)  Arazi yükleme deneyleri: Tüm kazõk temel sisteminin inşa edilmesinden önce, farklõ 
zemin özellikleri gösteren noktalarda deney kazõklarõ öngörülen boyutta ve yöntemle 
inşa edilerek yükleme deneyine tabi tutulur. 

(3)  Kazõk çakma direncini esas alan dinamik kazõk formülleri uygulanarak taşõma gücü 
elde edilir. 

(4) Uygulama standartlarõ ve tecrübe doğru tasarõmõn önemli bileşenlerindendir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12: Kazõk taşõma gücü bileşenleri 
 
 

u s pQ Q Q= +  
 

Qu :  Kazõğõn niahi taşõma gücü (Taşõyabileceği toplam en büyük yük) 
Qs :  Kazõk şaftõ ve zemin arasõnda sürtünmeyle taşõnan toplam yük (Şekil 12) 
Qp :  Kazõk ucu tarafõndan taşõnan toplam yük (Şekil 12) 

 
 
Kazõk Uç Mukavemetinin Hesaplanmasõ 
 
Kazõk uç mukavemetinin hesaplanmasõ için yüzeysel temellere ait taşõma gücü formülleri 
kullanõlõr. Çünkü kazõk ucunda oluşan göçme mekanizmasõ yüzeysel temellerin tabanõnda 
oluşan ile hemen hemen aynõdõr (Şekil13). Buna göre; (kazõk için derinlik=Df yerine 
uzunluk=L kullanõlmõştõr) 
 

0.5p p p p c qQ q A A c N L N B Nγγ γ = ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅   

 
veya birim alan için 

Qu

Qs

Qp
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0.5p c qq c N L N B Nγγ γ= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
qp : Kazõk ucunda birim alan için uç direnci (kN/m2) 
Ap  : Kazõk uç kesit alanõ 
B : Taban genişliği, dairesel kazõklarda B = D (m) 
Nc,Nq,Nγ  : f(φ) Taşõma gücü faktörleri (yüzeysel temeller için verilen değerler kullanõlabilir. 
c  : Kohezyon 
γ  : Zeminin birim hacim ağõrlõğõ 

 
 

 
 

Şekil 13: Kazõkta uç mukavemeti ve çevresel sürtünme mukavemetini tanõmlayan mekanizma 
 
 
Kazõk derinliği, çapõna göre çok büyük olduğu için Nγ teriminin Nq terimine göre oldukça 
küçük olduğu düşünülür ve ihmal edilebilir. Buna göre uç mukavemeti için; 
 

p c qq c N L Nγ= ⋅ + ⋅ ⋅  
 

formülü kullanõlõr. 
 
 
Kazõk Çevre Sürtünmesinin Hesaplanmasõ 
 
Kazõk şaft sürtünme direnci  çevre yüzey alanõyla zemin-kazõk arasõ sürtünme direncinin 
çarpõmõ olarak aşağõdaki formülle hesaplanabilir: 
 

s s s sQ q A p L q= ⋅ = ⋅ ⋅  
 

Qs (kN)  : Çevre sürtünmesi ile taşõnan toplam yük 
As (m2)  : Kazõk çevresinde sürtünme ile çalõşan toplam alan 
qs (kN/m2)  : Çevre yüzeyde birim alanda etkili olan sürtünme 
p (m)   : Kazõk şaftõnõn kesit çevre uzunluğu (Dairesel kazõklarda p = π⋅D) 
L (m)   : Kazõk boyu  
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3.2. Kohezyonsuz Zeminde Kazõk Taşõma Gücü 
 
Uç direnci teriminde c = 0 olduğu için kazõk taşõma gücü  
 

u p s p p s sQ Q Q q A q A= + = ⋅ + ⋅  
 
olarak hesaplanõr. Bu formülde 
 

p qq L Nγ= ⋅ ⋅  
 
olarak alõnabilir. Diğer taraftan kazõğõn çok uzun olmasõ sebebiyle L�nin tam değerinin 
kullanõlmasõ aşõrõ büyük taşõma gücü verebilir. Bunu önlemek için limit değer (qp,l) 
tanõmlamasõ gerekebilir. Buna göre qp en fazla qp,l �ye eşit olmalõdõr. qp,l   için tipik değerler 
 
qp,l = 25 kN/m2 (Gevşek kum için) 
qp,l = 100 kN/m2 (Sõkõ kum için) 
 
şeklinde verilebilir. Bu kriter de göz önüne alõnarak uç direnci 
 

( ) ,p p q p p lQ A L N A qγ= ⋅ ⋅ ⋅ ≤ ⋅  

 
olarak hesaplanõr. Kohezyonsuz zeminde sürtünme direnci hesabõnda efektif gerilme 
prensibine dayalõ bir yaklaşõm uygulanõr (Şekil 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 14: Efektif gerilme prensibine göre çevre sürtünmesinin hesabõ 
 
 
 
Herhangi bir seviyede etkili olan kazõk şaftõndaki sürtünme direnci 
 

tans sq K σ δ′= ⋅ ⋅  
 
formülü ile elde edilir. Burada: 
 

σ′ : γ.z : Seçilen derinlikte etkili olan efektif jeolojik yük 
Ks : Kazõk şaftõ üzerinde etkili olan ortalama yatay toprak basõncõ katsayõsõ  
  (Tipik Ks değerleri Tablo 2�de verilmiştir.) 
δ : Çevre sürtünme açõsõ (kazõk malzemesi ve zemin arasõnda) 

1 

2 

3 

n 

Ks.σ′.tanδ 

Ks.σ′ 

γ� z

σ′ = γ�.z

σ′ = γ�.z 

z 
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Toplam çevresel sürtünme direnci 
 

tans s s s sQ A q A K σ δ′= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  
 
ifadesi ile bulunur. Bu ifadedeki kazõk şaftõ yüzey alanõ, As dairesel kazõklar için 
 

sA D Lπ= ⋅ ⋅  
 
olarak yazõlõr. 
 

Tablo 2: Tipik Ks değerleri 

Kazõk Tipi Ks değerleri 

Beton 1,5 ± 10% 
Boru 1,1 ± 10% 

H - Kesit 1,6 ± 10% 
 

 
Sonuç olarak kohezyonsuz zeminlerde toplam kazõk taşõma gücü 

 
( ) ( )tanu p f q s sQ A D N A Kγ σ δ′= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

 
formülü ile bulunur. 
 
 
3.3. Kohezyonlu Zeminlerde Kazõk Taşõma Gücü 
 

u p s p p s sQ Q Q q A q A= + = ⋅ + ⋅  
 
Uç mukavemeti için; 
 

p c qq c N L Nγ= ⋅ + ⋅ ⋅  
 
Doygun kil zeminde kõsa süreli davranõş için hesap yapõlacaksa drenajsõz kayma mukavemeti 
parametrelerinin kullanõlmasõ uygundur.  
 
Bu durumda  φ = 0 ve  c = cu olur. 
 

φ = 0   için   Nc = 9.0   (Derin temeller için uygundur) 
 
φ = 0   için   Nq  terimi de ihmal edilebilir. 

 
Buna göre kohezyonlu zeminlerde drenajsõz şartlardaki kazõk uç mukavemeti 
 

9p uq c= ⋅  
 

Dairesel kesitli kazõklarda toplam uç mukavemeti  
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2
9

4p u
DQ cπ ⋅= ⋅ ⋅  

 
 

 
D  : Kazõk çapõ 
cu  : Drenajsõz kayma mukavemeti 

 
 
Uzun süreli taşõma gücü araştõrõlõyorsa; efektif gerilmelere göre kayma mukavemeti 
parametreleri c′ ve φ′ kullanõlmalõdõr. 
 
O zaman kazõk uç direnci formülü ilk verildiği gibi fakat efektif parametrelerle 
 

p c qq c N L Nγ= ⋅ + ⋅ ⋅  
 
Nc, Nq = f(φ′) olarak bulunur. Çevresel sürtünme direnci için 
 

s s sQ A q= ⋅  
 
Kohezyonlu zeminlerde kõsa süreli mukavemet hesaplarõnda kazõk şaftõ ile zemin arasõnda 
adhezyon etkisi drenajsõz kayma mukavemeti cu ya bağlõ olarak elde edilen cA parametresi ile 
tanõmlanõr. Buna göre  qs = cA  yazõlabilir ve 
 

( )s s s aQ q A c D Lπ= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  
 
olur. Tipik ca değerleri Tablo 3 ve Tablo 4�te görülmektedir. 
 
 

Tablo 3: Zemin ve kazõk malzemesine göre tipik ca değerleri 

ca (kN/m2) cu  (kN/m2) 
(Serbest basõnç mukavemeti) Beton veya Ahşap Çelik 

0 � 72 0 � 34 0 � 34 

72 � 144 34 � 48 34 � 48 

144 � 288 48 � 62 48 � 57 

288 62 57 

 
 

Tablo 4: Zemin  cinsine göre tipik ca değerleri 

Zemin Cinsi ca (kN/m2) 

Silt ve yumuşak kil 7 � 30 

Çok sert kil 50 � 200 

Gevşek kum 12 � 36 

Yoğun kum 33 � 67 

Sõkõ çakõl 50 � 100 
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Uzun süreli (Drenajlõ) hesaplarda çevre sürtünmesi için kohezyonsuz zeminlerinkine benzer 
bir yaklaşõm kullanõlabilir veya Meyerhof (1953)�ün önerdiği gibi: 
 

1.5 tansq c φ= ⋅ ⋅   (Çakma kazõklar için) 
tansq c φ= ⋅    (Fore kazõklar için) 

 
kullanõlabilir. 
 
 
3.4. Dinamik Kazõk Formülleri 
 
Çakma kazõklarõn kazõk çakma işlemi sõrasõnda zeminin içine batmaya karşõ gösterdikleri 
dirence bağlõ olarak taşõma gücünü hesaplamak üzere geliştirilmiş çok sayõda amprik denklem 
mevcuttur. Bu formüllerin çoğunun temel prensibi çekicin kinetik enerjiyi kazõğa nakletmesi 
esasõna dayanõr. Çekiçle verilen E enerji girdisinin kazõğõ çakmak için harcanan enerji ve 
enerji kayõplarõnõn toplamõna eşit olduğu kabul edilir. Bu anlayõşla elde edilmiş çok sayõda 
formül bulunmaktadõr. 
 

uE P s E= ⋅ + ∆  
 

∆E : Enerji kaybõ 
Pu : Kazõğõn batma direnci 
s : Kazõk ucunun batma miktarõ 

 
 
3.5. Kazõk Yükleme Deneyleri 
 
Kazõğõn taşõma gücünün tayin edilmesi bakõmõndan en güvenilir yöntem yükleme 
deneyleridir. Deney düzeneği basit özellikleri ile Şekil 15�te görülmektedir. 
 
Yükleme deneyi sonunda kazõk kapasitesi öngörülenden farklõ ise kazõk boyutlarõnõ 
değiştirme imkanõ olur ilave bir yararõ da kazõk uygulanacak arazinin önceden tespit 
edilememiş özelliklerinin tespit edilmesi olasõlõğõdõr. Kazõk yükleme deneyleri analitik 
yöntemler veya kazõk çakma formülleri ile hesaplanan kazõk kapasitelerinin doğrulanmasõ 
veya düzeltilmesi için yararlõ olmakla birlikte, her şart altõnda doğru sonuç verdikleri 
zannedilmemelidir. 
 

 
Şekil 15: Kazõk yükleme deneyi 
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Kazõk yükleme deneyinde aşağõdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 
1. Kazõk inşasõ ile yükleme deneyi arasõnda bir süre geçmelidir. Bu süre granüler zeminler 

için 3-4 gün, killi zeminler için 1 ay civarõndadõr. Bu süre çevre zemin çakma sõrasõndaki 
örselenmeyle kaybettiği mukavemeti yeniden kazanmasõ için gereklidir. Beton kazõklarda 
kazõk malzemesinin mukavemetinin gelişebilmesi için de minimum bir sürenin geçmesi 
gereklidir. 

2. Kazõk yükleme deneyi için seçilen nokta kazõk temellerin yapõlacağõ arazinin genel 
özelliklerini yansõtacak bir nokta olmalõdõr. Çoğu mühendisler bu konuda en düşük 
mukavemeti elde edebilecekleri noktayõ seçerler. 

3. Yükleme deneyi yapõlan kazõğõn boyu, çapõ ve inşa yöntemi daha sonra yapõlacak 
kazõklarõn özelliklerini yansõtmalõdõr. 

 
Kazõğa yükün aktarõlma şekli yerel şartnameler veya ASTM tarafõndan tarif edilmiştir. Genel 
kurallar kõsaca aşağõda verilmiştir: 
 
1. Yük kademeler halinde ve her kademe tasarõm yükünün %20-%25�i mertebesinde olacak 
şekilde uygulanõr.Bu kademeler ya belirli zaman aralõklarõ ile veya belirli bir oturma 
hõzõna ulaşõncaya kadar zemin üzerinde tutulur ve sonra yük arttõrõlõr. 

2. Nihai yük miktarõ tasarõm yükünün 2 katõ olarak tanõmlanõr.İlk yükleme devresinde bu 
seviyeye (%200 tasarõm yükü) ulaşõldõktan sonra ikinci devrede yükleme göçme yüküne 
ulaşõncaya kadar devam ettirilir. 

3. Tasarõmda kullanõlan yük genellikle tanõmlanan belli bir oturma seviyesine (miktarõna) 
tekabül eden yükün yarõsõdõr.Bu oturma değeri de çoğunlukla 25 mm olarak seçilir. 

 
 

Şekil 16�da tipik bir yük oturma ilişkisi görülmektedir. Yükleme %20 artõşlarla boşaltma ise 5 
adõmda gerçekleştirilmiştir, b de kazõğa uygulanan yük kademelerine tekabül eden net oturma 
miktarlarõ görülmektedir.Belli bir noktada örneğin 1 noktasõnda net oturma = δg-δe 

 
Kazõk taşõma gücüne karar verilirken yukarõdaki tanõmlanan yöntemlerin en az ikisinin 
sonuçlarõ kullanõlmalõdõr. Ayrõca yerel tecrübeye dayalõ bilgilerin önemi ihmal edilmemelidir. 

 
 
 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 16: Kazõk yükleme deneyi sonucu 
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3.6. Kazõk Gruplarõ 
 
Çeşitli yapõ sistemlerine ait kazõklõ temeller genellikle kazõk gruplarõ şeklinde inşa edilir. Yapõ 
yükü kazõk başlõğõna nakledilir. Eğer kazõklar arasõnda yeterli mesafe varsa, kazõk grup 
kapasitesi tek tek kazõklarõn kapasitelerinin toplamõna eşittir. Bu bakõmdan kazõk 
mesafelerinin en az 3d-4d civarõnda olmasõ önerilir. (d: kazõk eksenleri arasõndaki uzaklõk) 
 
Buna karşõlõk kazõklar birbirlerine yakõnsa kazõk grup kapasitesi adõ altõnda tüm kazõk 
sisteminin tek bir temelmiş gibi zemine yük naklettiği ve temel zemininin bu gerilmeleri 
karşõladõğõ anlayõşõna dayalõ hesap yapõlõr. Grup kapasitesi genellikle tek tek kazõklarõn 
kapasitelerinin toplamõndan çok daha düşüktür. Şekil 17�de kazõk grup davranõşõ 
görülmektedir. 
 
Kazõk grup kapasitesini hesaplamak için kazõk grubu tek bir kazõkmõş gibi düşünülerek uç 
direnci ve çevresel sürtünme direncinin toplamõ bulunur. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 17: Kazõk grup davranõşõ 
 
 

Qs

L 

a) Kazõk grubu

Qs

Çevresel 
sürtünme 
direnci 

Uç direnci 

b) Eşdeğer derin temel 
     Qg = grup kapasitesi 
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4. Sismik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Kaybõ 
 
Depremlerden sonra yapõlarda oluşan hasar eğer sõvõlaşma ve yoğunluk değişimine bağlõ 
değilse taşõma gücünün sismik etki ile azaltõlmasõna bağlõ olarak açõklanabilir. Günümüz 
ulusal ve uluslararasõ uygulamasõnda deprem etkisi ile ancak sõvõlaşma varsa göçme olacağõ, 
bunun dõşõnda taşõma gücü kayõplarõnõn az olacağõna inanõlmaktadõr. Bu anlayõşõ destekleyen 
belli başlõ görüşler daha önce de belirtildiği gibi 
 
! Yüksek güvenlik sayõlarõnõn kullanõlõyor olmasõ: 

(Statik taşõma gücü analizlerinde GS = 3.0) 
(Sismik taşõma gücü analizlerinde GS = 5.0) 

! Oturma kriteri esas alõndõğõnda taşõma gücü göçmesine karşõ güvenlik sayõlarõnõn daha 
da büyümesi 

! Kod ve şartnamelerde yer alan boyut, zemin emniyet gerilmesi gibi ilave 
sõnõrlamalarõn güvenliğe katkõsõ 

 
olarak tanõmlanabilir. Buna karşõlõk yine de taşõma gücü göçmesi ile sõklõkla 
karşõlaşõlmaktadõr. 1999 Kocaeli depreminin etkisi ile İzmit ve Adapazarõ�nda oluşan 
göçmelerin çoğunun sebebi taşõma gücü kaybõdõr, ancak ne var ki bunlarõn hepsinin sebebi 
davranõş mekanizmasõnõ pek irdelemeyen bir yaklaşõmla �sõvõlaşma� zannedilmiştir. 
 
Tasarõmda yüksek güvenlik sayõlarõ kullanõlmasõna rağmen taşõma gücü göçmelerinin 
oluşmasõnõn çeşitli sebepleri olabilir ve bu etkenler ayrõ ayrõ veya birleşik olarak etkilidir. 
Bunlardan belli başlõ iki neden, zeminin kayma mukavemetinin gerçek değerinden büyük 
bulunmuş olmasõ veya yapõ yükünün deprem etkisi ile tasarõm aşamasõnda öngörülenden 
farklõ etki etmesidir. 
 
Taşõma gücü hesabõndaki yanlõşlõklara arazinin tasarõm zamanõndakine göre değişmesi de 
sebep olabilir. Örneğin; yeraltõ su seviyesi yükselmiştir ve sõvõlaşma olasõlõğõ artmõştõr veya 
yapõnõn yanõnda bir kazõ çukuru açõlmõştõr ve yapõ salõnõm yaparken bir tarafõndaki pasif 
direnci kaybetmiştir. En sõk rastlanan taşõma gücü göçmesi alttaki zeminin sõvõlaşmasõ ile ve 
zõmbalama etkisi ile oluşur. 
 
 
4.1. Sismik Etki İle Taşõma Gücü Kaybõnõ Hesaba Katmak İçin Mevcut Uygulama İle 

İlgili Düşünceler 
 
Amerikan Yapõ Standartõ, sismik tasarõm yapõlõrken zemin emniyet gerilmelerinin 1/3 (%30) 
oranõnda arttõrõlarak uygulanmasõnõ önermektedir. Benzer şekilde; Türkiye �Afet Bölgelerinde 
Yapõlacak Yapõlar Hakkõnda Yönetmelik� de temel zemini olarak (A), (B) ve (C) grubuna 
giren zeminlerde statik yüklere göre tanõmlanan zemin emniyet gerilmelerinin deprem 
durumunda en fazla %25 arttõrõlabileceğini ifade etmektedir. Bu yaklaşõm sismik tasarõm 
yapõlõrken güvenlik sayõsõnõn 5.0 ve daha büyük seçilmesi halinde kabul edilebilir bir 
yaklaşõmdõr. Diğer taraftan yönetmelik temel zemini olarak (D) grubuna giren zeminlerde 
deprem durumunda zemin emniyet gerilmesi ve kazõk yükleri arttõrõlamaz kaydõnõ 
düşmektedir. Bilindiği gibi (D) grubuna giren zeminler yeraltõ su seviyesi altõnda yumuşak 
kalõn alüvyon, gevşek kum, yumuşak kil, siltli kil gibi zeminlerdir ve bunlar zaten sõvõlaşma 
olasõlõğõ yüksek olan zeminler grubuna girmektedir. 
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Yukarõda tanõmlanan Amerikan ve Türk standartlarõnda sismik tasarõmda statik durum için 
bulunan zemin emniyet gerilmelerinin arttõrõlmasõ anlayõşõ uygulamada kullanõlan güvenlik 
sayõlarõnõn zaten büyük olduğu kabulüne sõğõnan bir yaklaşõmdõr. 
 
Bu önerinin uygulanmasõ özellikle ülkemiz açõsõndan son derece sakõncalõdõr. Çünkü sismik 
analiz için ayrõ ve daha yüksek bir güvenlik sayõsõ kullanarak emniyetli taşõma gücü 
bulunmasõ gibi bir uygulama Türkiye�de yerleşmiş değildir. Ayrõca aşağõda iki grupta 
tanõmlanan özelliklere dikkat edilmelidir: 
 
(1)  Standartlardaki öneri (Day 2002)�nin tanõmlamasõna göre ancak aşağõdaki zeminler için 

geçerli olabilir: 
! Masif, kristalleşmiş kaya yataklarõ ve deprem sõrasõnda bütünlüğünü kaybetmeyecek 

sağlam sedimanter kayalar 
! Sõkõ ve çok sõkõ granüler zemin 
! Çok yüksek derecede aşõrõ konsolide kil, katõ ve sert killer için geçerlidir. 

 
(2) Halbuki deprem durumunda; 
! Yapraklanmõş ve gevşek kayalar deprem sõrasõnda çatlaklarõndan ayrõlabilir. 
! Aşõrõ konsolide killer yüzeye yakõn bölgelerde yer alõyorsa kolaylõkla plastik akma 

durumuna geçebilir. 
! Gevşek zeminler sõvõlaşma davranõşõ gösterebilir. 
! Hassas killer kayma mukavemetini büyük ölçüde kaybeder. 
! Yumuşak killer ve organik zeminler tekrarlõ yükleme ile plastik akma ile göçerler. 

 
Dolayõsõyla (2) maddesinde tanõmlanan zeminler için zemin emniyet gerilmesi artõşõ 
uygulanmamalõ, aksine deprem yükleri altõnda oluşacak taşõma gücü kaybõ için özel hesap 
yapõlmalõdõr.  
 
Günümüzün gerek ulusal gerek uluslararasõ uygulamasõnda sismik etkiler sebebiyle azalan 
taşõma gücünü hesaplamak üzere standartlarda herhangi bir öneri veya yöntem 
bulunmamaktadõr. Bu konuda önemli bir çalõşma Richards ve diğ. (1993) tarafõndan 
yapõlmõştõr. Son 10-15 yõldõr literatürde konuyla ilgili çalõşmalar artarak yer almaktadõr. 
Richards ve diğ. (1990) tarafõndan ortaya atõlan sismik taşõma gücü kaybõ hesaplarõ davranõş 
mekanizmasõnõ en iyi anlatan açõklama olduğu için tercih edilmiş ve bu konuya dahil 
edilmiştir. Richards ve diğ. (1993) statik taşõma gücü katsayõlarõnõn sismik durum için 
emsallerini hesaplamõş ve tablolar halinde sunmuşlardõr. Taşõma gücündeki azalma hem 
zemin mukavemetinin sismik etki ile azalmasõndan hem de depremin yarattõğõ kayma etkisi 
ile yapõdan veya herhangi başka bir sürşarjdan temele aktarõlan yatay kuvvetlerden 
kaynaklanõr. 
 
Tekil temeller, sürekli temeller, radye temeller ve hatta kazõk temeller sismik etki ile göçebilir 
ve bu çoğunlukla sõvõlaşmaya atfedilir. Halbuki gözlemler bu göçmelerin kõsmi doygun ve 
hatta sert ve sõkõ zeminlerde bile oluştuğunu göstermektedir. Bu durumda sõvõlaşma 
açõklamasõ geçerli ve/veya yeterli değildir. 
 
Deprem etkisi ile temel altõnda oluşan göçme mekanizmasõ değişmektedir. Statik durumda 
göçme mekanizmasõnõ oluşturan aktif ve pasif kamalarõ çevreleyen kayma düzlemleri artan 
ivme ile giderek yataylaşmaktadõr. Statik taşõma gücünü hesaplamak için kullanõlan aynõ 
Coulomb göçme mekanizmasõna dinamik deprem etkileri (yatay ve düşey deprem ivme 
etkileri) eklenerek deprem durumundaki taşõma gücü faktörleri bulunmaktadõr. 
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Şekil 18: Basitleştirilmiş Coulomb kayma kamalarõ (δ ≠ 0) (Richards ve diğ, 1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 19: Coulomb mekanizmasõ (δ  sürtünmesinin dikkate alõndõğõ durum)(Richards ve diğ, 1993) 

 
 

 
Şekil 20: Statik ve sismik şartlarda taşõma gücü kamalarõ (Richards ve diğ., 1993�ten uyarlanmõştõr) 

 
 
Daha önce anlatõldõğõ üzere, Terzaghi (1943)�e göre sürekli temel için statik durumdaki taşõma 
gücü (quS) 
 

0.5uS c qq c N L N B Nγγ γ= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  
 
formülü ile bulunur. Deprem ivmelerinin etkisi yukarõdaki limit denge probleminin içine 
eklenerek sismik taşõma gücü (quE) formülü 
 

0.5uE cE qE Eq c N L N B Nγγ γ= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  
 
olarak elde edilir. Sismik taşõma gücü faktörleri NcE, NqE, NγE sembolleriyle tanõmlanmõştõr. 
İvme değerlerinin büyüklüğüne bağlõ olarak sismik göçme mekanizmasõ giderek 
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yüzeyselleşir. Son durum olarak zemin temelin altõndan kayar. Zeminin efektif sürtünme açõsõ 
ne kadar küçükse taşõma gücünün sismik azalmasõ o ölçüde hõzlõdõr. 
 
Statik taşõma gücü faktörleri sadece içsel sürtünme açõsõnõn (φ) bir fonksiyonu olarak 
tanõmlanõrken, aşağõda verilen dinamik taşõma gücü faktörleri içsel sürtünme açõsõ (φ), duvar 
sürtünme açõsõ (δ), ve yatay ve  düşey ivme katsayõlarõna (kh, kv) bağlõdõr: 
 

PE
qE

AE

KN
K

=   

 
( 1) cotcE qEN N φ= −    

 

tan 1PE
E AE

AE

KN
Kγ ρ

 
= − 

 
  

 
şeklinde tanõmlanmaktadõrlar. Bu denklemlerde; ρaE kama açõsõ, KaE ve KpE dinamik etkiler 
altõnda kamalar için geçerli olan aktif ve pasif yanal toprak basõncõ katsayõlarõdõr ve 
Tschebotarioff (1951)�e göre;  
 

1tanAE aρ −= + [ ]2(1 tan ) 1 tan( )cot tan
1 tan( )(tan cot )

a a a
a a

δ θ
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 + + + −
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+ + + 
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φ δ φ θθ δ θ
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−=
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olarak bulunur. Burada θ = tan-1kh/(1-kv) ve a = φ-θ olarak tanõmlanmaktadõr. δ = φ/2 olarak 
alõnmaktadõr. kh ve kv sõrasõyla temel hizasõnda oluşan yatay ve düşey deprem ivme 
katsayõlarõdõr. Deprem yüklerinin ilave edilmesi ile temel altõndaki aktif ve pasif kamalarõn 
geometrisi Şekil 20�de görüldüğü şekilde değişmektedir. Deprem ivmesinin artõşõ ile aktif itki 
katsayõsõ artmakta (KaE) ve pasif itki katsayõsõ (KpE) ise azalmaktadõr. Deprem ivmesinin kritik 
bir seviyesinde ise genel akõşkanlaşma durumuna ulaşõlarak KaE = KpE ve ρaE = ρpE =0 
değerlerine ulaşõlmaktadõr. Bu durumda zemin temelin altõndan kaymaktadõr. 
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