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PERDE KAZIKLARIN DÜŞEY TAŞIMA GÜCÜNÜN SONLU ELEMANLAR 
YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

 
ÖZET  
 
Temeller, üst yapı yüklerini temel zeminine aktaran yapı elemanlarıdır. Mühendisler 
inşa edilmeleri basit ve ucuz olan yüzeysel temelleri kullanmayı tercih eder. Ancak, 
sığ temellerle zemine yapıyı taşıtamadığımız veya oturma koşullarını sağlamadığı 
durumlarda derin temeller tercih edilir. Yapıların inşaa edileceği arazi üzerindeki 
zeminin kazılması, kazı sahası çevresinde bulunan bina, yol ve önemli yapılar 
bulunması sebebiyle dayanma yapılarına ihtiyaç vardır. Bu dayanma yapıları 
arasında en yaygın ve günümüzde kullanımı çok olan sistemler perde kazıklardır. 
 
Perde kazık tasarımlarında göz önünde bulundurulacak en önemli faktör, uygulanan 
yükleri taşımak için yeterli yük kapasitesine sahip olmasıdır. Bir kazığın taşıma 
gücünü belirleyen başlıca iki önemli unsur kazığın teşkil edildiği zeminin ve kazığın 
yapıldığı malzemenin mekanik özellikleridir. Bu iki özellik kullanılarak kazık ve 
zemin ayrı ayrı değerlendirilir ve her ikisinin de uygulanan yük altında sağlam 
kalacakları kanıtlanır. Bununla birlikte kazıklı dayanma yapılarının çoğu önemli 
yanal yükler taşımak zorunda olup, bu yükler tasarımın belirli yönlerini kontrol eder. 
 
Kazık gruplarının taşıma gücü oldukça karmaşık bir konudur. Kazık grubunun taşıma 
gücü, kazıkların grup halinde davranışları düşünülerek hesaplanır. Kazıkların sık 
olması halinde zemine aktarılan gerilmelerin çakışacağı ve bu nedenle taşıma 
gücünün azalacağı söylenebilir. Kazıkların kavramsal olarak kazık başlıklarının 
ekonomik olarak çözülebileceği kadar yakın, birbirlerini etkileyip taşıma gücünün 
düşmeyeceği kadar uzakta seçilmelidir. 
 
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin günlük yaşamımıza girmesinin en önemli 
boyutlarından biride mühendislik bilimlerinin tüm dallarında sayısal modelleme adı 
verilen yeni bir araştırma yönteminin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, yeni oluşan 
yöntemlerin başında kullanılan yöntemlerin başında kuşkusuz “Sonlu Elemanlar 
Yöntemi” gelmektedir. Plaxis 3D Foundation, üç boyutlu temel yapılarının 
deformasyon analizi için tasarlanmış sonlu elemanlar yöntemi tabanlı bir bilgisayar 
programıdır.   
 
Bu çalışmanın amacı, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak perde kazıkların 
modellenmesi, farklı çaplar ve farklı aralıklarda dizaynı ve karşılaştırmalı olarak 
yorumlanmasından oluşmaktadır. Tez çalışması bölümlere ayrılmış, birinci bölümde 
kazıklar hakkında genel bilgiler verilmiş, ikinci bölümde düşey yük altındaki tek 
kazık ve kazık gruplarının taşıma gücünden bahsedilmiş, bir sonraki bölümde 
dayanma yapıları ve toprak basınçları açıklanmış ve son bölümlerde de sonlu 
elemanlar yöntemi ve Plaxis 3D Foundation programına yer verilmiştir. Plaxis 3D 
Foundation Sonlu Elemanlar Programı kullanılarak perde kazıklar için üç boyutlu 
modeller ile analizler yapılmıştır. Analizlerde kullanılan çeşitli kazık çapları ile 
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kazıklar arasındaki mesafenin taşıma gücüne etkisi incelenmiştir. Sonuç bölümünde 
ise; yapılan analizler hakkında yorumlar yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar hakkında 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
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OBSERVATION OF THE AXIALLY LOADED PILE WALLS BY 
THE METHOD OF FINITE ELEMENTS 

 
SUMMARY  
 
Foundations are the construction elements which transfer upper construction loadings 
to the ground. Engineers prefer to use superficial foundations that are simple and 
cheap to be constructed. But, when we can’t have the ground carry the construction 
with shallow foundations or when settlement conditions can’t be maintained, deep 
foundations are preferred. There is a need for the resistant constructions because of 
the excavation of the ground on the land which the construction will be built and the 
existence of the building, road and the important constructions around the excavation 
area. Among these constructions pile walls are the systems that are widespread and 
frequently used. 
 
The most important factor that will be taken into consideration in the design of the 
pile wall is to have the sufficient loading capacity to carry the applied load. Two 
main elements that define the strength of the carrying of a pile are the mechanical 
features of the pile which is made of. The pile and the ground are evaluated 
separately by using these two features and it’s proved that both of them will stay 
strong under the enforced load. However, most of the resistant constructions with 
piles have to bear important lateral load and these load control specific directions of 
the design. 
 
Bearing strength of the pile groups is an extremely complicated subject. Bearing 
strength of the pile group is calculated by thinking about the movements of the piles 
in groups. When the piles are closed together, it can be said that the stresses 
transferred to the ground can coincide and for this reason the bearing strength can be 
reduced. Piles must be selected at a close distance in which pile head can be loosened 
economically and at a distance in which their bearing strength will not be reduced by 
affecting themselves. 
 
One of the most important aspects of the computer and data processing technologies 
in our daily life is the development of a new research method in the entitled 
numerical model in every branch of engineering science. In this concept, “Finite 
element method” comes first in the methods recently developed. Plaxis 3D 
Foundation is a computer program based on the finite elements method designed for 
the deformation analyze of the three dimensional foundation constructions. 
 
The purpose of this study is the design of the pile walls by using the finite elements 
method and consists of the design in different diameters and distance with comments 
comparatively. Thesis study is separated into sections, in the first sections general 
information about the piles is given, in the second section bearing strength of one 
pile under vertical loading and the pile groups, in the next section resistance 
constructions an soil pressures are explained and in the last sections, finite elements 
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method and Plaxis 3D Foundation are given. Three dimensional models with analysis 
for the pile walls are done by using Plaxis. Various pile diameters used in the 
analysis with effect of the distance between the piles into the bearing are made about 
the analysis done and evaluations are done about the emerged outcomes. 



 1

1.GİRİŞ 

Derin kazılar günümüzde mühendislik açısından büyük yer tutmaktadır. Çoğu zaman 

yerleşim alanı azlığı veya başka sebeplerle yüksek katlı yapıların yerleşimini 

sağlayabilmek; metro, tünel, alt geçit vb. gibi yapıların inşası için derin kazılar 

kullanılmaktadır. Bu tarz yapıların inşaatında gerekli olan temel kazılarını, herhangi 

bir istinat yapısı olmadan yapabilmek, kazı sırasında zemini dengede tutabilmek 

neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple günümüz mühendisleri için iksa sistemlerinin 

kullanmak kaçınılmazdır. 

Sığ temellerle zemine yapıyı taşıtamadığımız veya oturma koşullarını sağlamadığı 

durumlarda derin temeller tercih edilir. Temellere gelen yükleri, taşıma ve ekonomik 

yönden optimum olarak projelendirmek için derin temeller olarak adlandırdığımız 

kazıklı temellerin tahkikinin çok iyi yapılması gerekmektedir.  

Perde kazık tasarımlarında göz önünde bulundurulacak en önemli faktör, uygulanan 

yükleri taşımak için yeterli yük kapasitesine sahip olmasıdır. Düşey yük etkisi altında 

bulunan kazıkların mühendislik çözümleri üzerinde birçok kez çalışılmış teknolojinin 

gelişmesi ve ihtiyaçların artmasıyla çalışmalarında artması olağandır. 

Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin günlük yaşamımıza girmesinin en önemli 

boyutlarından biride mühendislik bilimlerinin tüm dallarında sayısal modelleme adı 

verilen yeni bir araştırma yönteminin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, yeni oluşan 

yöntemlerin başında kullanılan yöntemlerin başında kuşkusuz “Sonlu Elemanlar 

Yöntemi” gelmektedir. Plaxis 3D Foundation, üç boyutlu temel yapılarının 

deformasyon analizi için tasarlanmış sonlu elemanlar yöntemi tabanlı bir bilgisayar 

programıdır. 

Bu çalışmanın amacı, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak perde kazıkların 

modellenmesi, farklı çaplar ve farklı aralıklarda dizaynı ve karşılaştırmalı olarak 

yorumlanmasından oluşmaktadır. 

Tez çalışması bölümlere ayrılmış, birinci bölümde kazıklar hakkında genel bilgiler 

verilmiş, ikinci bölümde düşey yük altındaki tek kazık ve kazık gruplarının taşıma 

gücünden bahsedilmiş, bir sonraki bölümde dayanma yapıları ve toprak basınçları 

açıklanmış ve son bölümlerde de sonlu elemanlar yöntemi ve Plaxis 3D Foundation 
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programına yer verilmiştir. Plaxis 3D Foundation Sonlu Elemanlar Programı 

kullanılarak perde kazıklar için üç boyutlu modeller ile analizler yapılmıştır. 

Analizlerde kullanılan çeşitli kazık çapları ile kazıklar arasındaki mesafenin taşıma 

gücüne etkisi incelenmiştir. 
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2. KAZIKLI TEMELLER  

2.1. Giriş 

Temeller üst yapı yüklerini temel zeminine aktaran yapı elemanlarıdır. Mühendisler 

inşa edilmeleri basit ve ucuz olan yüzeysel temelleri kullanmayı tercih eder. Ancak, 

sığ temellerle zemine yapıyı taşıtamadığımız veya oturma koşullarını sağlamadığı 

durumlarda derin temeller tercih edilir. Üst yapı yüklerinin bir bölümünü veya 

tümünü daha derinlerdeki tabakalara aktaran ve taşıttıran temel sistemleri derin 

temeller olarak adlandırılır. Derin temeller derinliği genişliğinden daha büyük olan 

temellerdir. Kazıklı temeller, kesonlar ve derin ayak temelleri derin temel sınıfına 

girer. En yaygın olarak kullanılanı kazıklı temellerdir. 

İnsanoğlu kazıklı temelleri 2000 yıldan fazla bir süredir kullanmaktadır. Büyük 

İskender M.Ö. 332 de Tyre şehrinde kazıklar çakmış ve Romalılar kazıkları büyük 

çapta kullanmıştır. Çin’de Hun İmparatorluğu zamanında köprü yapımcıları da 

kazıklar kullanmıştır ve kazıklarını zemine el ile kaldırıp düşürülen ağırlıklar 

kullanarak çakmışlardır. Yapım yöntemleri zamanla gelişmiş, büyük ve güçlü araçlar 

yapılmış ve böylece kazık çakma yetenekleri gelişmiştir. Günümüzde de bu 

gelişmeler devam etmektedir. [1]  

Derin temelleri seçmek ve uygun biçimde tasarlamak için, yapısal yükleri zemine 

nasıl aktardıklarını bilmemiz gerekir. Bu da yükün tipine bağlıdır. Eksenel yükler, 

temel eksenine paralel etkiyen çekme ve basınç yükleridir. Yanal yükler ise kesmeye 

ve momente neden olan yatay yüklerdir. Derin temellerin tasarımı yüzeysel 

temellerin tasarımı ile büyük farklılıklar göstermez ve aynı kurallara dayanır. 

Kazıklı temeller her zaman, taşıma gücü ve oturma problemleri olan zeminler 

sebebiyle tasarlanmaz. Üst yapıdan gelen düşey ve yatay yükü sağlam tabakalara 

aktarmanın yanında; yeraltı suyunun varlığı, akarsu, göl, deniz vb. yerlerde 

yapılaşma sebebiyle temel çevresinde oyulmaları önlemesi (köprü ayakları vb.) gibi 

durumlarda kazıklı temeller tercih edilebilir. Bunların dışında dayanma yapıları ve 

yüksek yapı temellerinde, rüzgâr deprem gibi yanal kuvvetlerin karşılanması 

amacıyla, gevşek granüller zeminlerin sıkıştırılarak iyileştirilmesinde, şev 

kaymalarının kontrolünde, rıhtım, gemi bağlanma yerlerinde kazıklar tercih edilir. 
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Bunların dışında gelecekte temele çok yakın bir kazı olması ve bu kazının yüzeysel 

temelleri zayıflatması durumunda da kazıklı temeller kullanılır. 

Kazıkların kullanıldığı alanlar özetle aşağıda sıralanmıştır: 

1. Sağlam zemin derinlerde ise  

2. Yapı farklı oturmaya hassas ise 

3. Temellerde büyük yük mevcut ise 

4. Kaldırma kuvvetlerinin ve yatay zemin itkilerinin karşılanmasında  

5. Temel altındaki zeminin oyulma riski var ise 

6. Şevlerin sağlamlaştırılmasında  

7. Limanlar ve köprü ayakları gibi su içinde yapılan yapılarda 

8. Su içindeki yapılarda palplanş perde yapımında 

2.2. Kazıkların Sınıflandırılması 

Kazıklı temeller, uzun ve nispeten ince yapı elamanlarıdır. Kazıklı temelleri, 

yapıldıkları malzemeye, yükleri taşıma ve iletme şekillerine, zeminde yerleştirme 

tarzına, zeminde sebep oldukları deplasmanlar yönünden, yapıldıkları veya inşa 

edildikleri teknolojiye göre sınıflandırmak mümkündür. 

2.2.1. Kullanılan Malzemelere Göre; 

• Ahşap Kazıklar 

• Betonarme Kazıklar 

• Çelik Kazıklar 

• Karma (Kompozit) Kazıklar [2] 

Ahşap kazıklar, malzemesi ahşap olan, uzun silindir, prizmatik biçimli hazır düz ağaç 

kütüklerinden yapılan kazıklardır, hafif olmaları sebebiyle kolay nakledilebilirler. 

Özellikle killi zeminlerde, kazık ile zemin arasında iyi bir adhezyon sağlarlar, su 

seviyesi altında ömürleri uzundur. Ancak su seviyesi üzerinde yosun ve mantar 

çürümeye neden olurlar. Çürümeyi önlemek için ahşabın liflerine nüfuz edecek 

şekilde basınçlı kreozot kullanılmaktadır. Ahşap kazıklar taşıma gücü yüksek olan 

kazıklar değillerdir. 20–25 cm çaplı bir kazığın taşıyacağı yük 20–30 ton 

civarındadır. Ahşap kazık uçları çoğunlukla dört köşeli ve bazen yuvarlak şekilde 

yapılır. Bu uçların boyu sıkı yerleşmiş zeminlerde, en az kazık çapının 1,2 katına ve 

gevşek yerleşmiş zeminlerde ise, en az kazık çapının 2 katına eşit olmalıdır.[3] 

Betonarme kazıklar, şantiyelerde üretilen, taşınabilen ve çakılabilen en çok 

kullanılan kazık tipidir. Kazık içlerine, boyuna donatılar, etriyeler vb. konulur. 



 5

Yeraltı suyundan etkilenmedikleri için ve istenilen boyda yapılabildikleri için diğer 

kazıklara göre üstünlük kazanırlar. En yaygın olarak önceden dökme ve yerinde 

dökme kazıklar olarak kullanılmaktadır. Betonarme kazıklar, taşsız, çakılsız ve sert 

olmayan zeminler için uygundur. Beton kazıkların ömrü pratik olarak uzundur. Bazı 

özel durumlarda, mesela yeraltı suyu sebebiyle kazığın devamlı donma-çözülme 

olayına maruz bir zeminde bulunması kazık ömrünü kısaltır. Kazık ömrünü uzatmak 

için en etkin yol, kazık betonunun kaliteli olarak imalatıdır. Beton kazıklarda çakma 

kazıklar ve yerinde dökme kazıklar olarak ikiye ayrılır. Çakma betonarme kazıklar 

genellikle sabit kesitli imal edilip uç kısımları sivridir ve genellikle çelik çarıkla 

korunur. Kazıklarda boyuna ve enine donatı yerleştirilir. Bu donatı oranı %1–4 

arasındadır. Daire, kare veya sekizgen kesitli olabilir. Yerinde dökme kazıklar ise 

delme tekniği kullanılarak ya da zemine boş bir boru çakarak gereğince donatı 

koyulup betonla doldurulması yolu ile imal edilen kazıklardır. Yerinde dökme 

betonarme çakma kazıklar ve yerinde dökülen kazıklar (fore kazıklar) olarak ikiye 

ayrılırlar. Yerinde dökme betonarme çakma kazıklar kaplama borusuz, kaplama 

borusu yerinde bırakılan ve kaplama borusu çakılan tipte imal edilebilirler bu şekilde 

teşkil edilen kazıklar taşıyıcı eleman olabildikleri gibi zemini sıkıştırmak içinde 

kullanılabilirler. Fore kazıklar ise (sondaj kazıkları, delme kazıklar) zeminde yanal 

bir deplasman yaratmayan cinsten kazıklardır. Basit şekliyle, önce zeminde bir delik 

açılır, bu deliğe demir donatı yerleştirilir ve alttan başlamak suretiyle delik betonlanır 

ve kazık oluşturulur. [4] 

Çelik kazıklar, kesitleri H ve I profili şeklinde, veya dairesel olan kazıklardır. 

Dairesel kesitli yani boru şeklinde olanlarının ucu kapalı veya açık olabilir ve 

genellikle içleri betonla doldurulur. Bu kazıklar yüksek yük taşıma kapasitesine sahip 

uç kazıkları olarak kullanılabilirler. Dış etkilere karşı korumak için dışları bitümlü 

maddelerle kaplanabilir, beton gömlek içine alınabilir.  

Kompozit kazıklar ise birden fazla farklı malzeme kullanılarak teşkil edilen 

kazıklardır bu tip kazıklar genellikle alt kısmı ahşap üst kısmı da beton veya çelikten 

oluşan kazıklardır. Bu tip kazıklar genelde çok özel durumlarda kullanılırlar. 

2.2.2. Yükleri Taşıma ve Zemine İletme Şekillerine Göre;[5] 

• Sürtünme Kazıkları  

• Uç Kazıkları 

olarak ikiye ayrılır.  
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Yükün önemli bir kısmı kazığın etrafındaki çevre sürtünmesi ile taşınması 

durumunda bu tür kazıklara sürtünme kazığı denir. Sürtünme kazıkları bazen yüzen 

kazıklar olarak da bilinir. Bu tür kazıklar kum çakıl gibi granüllü zeminlerde 

çakılırsa bunlara sıkıştırma (kompaksiyon) kazığı denir.  

Yükü, taşıma gücü düşük olan zemini geçerek derindeki sağlam bir tabakaya ( kaya 

veya sıkı kum çakıl ) kazık uç direnci ile aktaran kazıklara ise uç kazıkları denir. Uç 

kazıklarında çevre sürtünmesi ihmal edilebilecek seviyelerdedir. 

Uç KazığıSürtünme Kazığı

Qp = qf.Ap

Qf = Qp

fs Qs = fs.As

Qp = qf.Ap

Qf = Qp+Qs

Sağlam Tabaka

 
Şekil 2.1. Sürtünme Ve Uç Kazık Tipleri 

 

2.2.3. Zeminde Yerleştirme Şekillerine Göre;[3] 

 Zemin içerisinde yerleşme esnasında neden oldukları sıkışma ve ötelenme yönünden 

sınıflandırılabilirler. Büyük deplasman kazıkları, yerleştirme sırasında büyük 

deplasmanlara sebep olurlar. Çakma kazıklar bu gruba girerler. Küçük deplasman 

kazıkları yerleştirme esnasında zeminde az miktarda yer değişimine sebep olurlar. H 

kesitli, büyük çekme kuvvetleri taşıyabilen çelik kazıklar bu gruba girer. Deplasman 

yaratmayan kazıklar, zeminin kazılarak boşluk açılması ve betonla doldurulmasıyla 

oluşturulan kazıklardır.  

Bütün bu sınıflandırmalarla birlikte kazık tipinin seçimi de önemlidir. Her şeyden 

önce yapının tipi, zemin şartları ve taşımanın yanında günümüz mühendisliğinin 

aradığı çözüm, en ekonomik çözümdür. Her kazık tipinin, malzemesinin, dökme 

tarzının vb. kendine ait avantaj ve dezavantajları söz konusu olup, belirli şartlarda en 
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uygun ve en ekonomik olan kazık tipi probleme, asıl çözümü sunmaktadır. 

Uygulanan yükler açısından düşük yükler için ahşap kazıklar kullanabilecekken ağır 

yükler için çelik kazıklar çok ekonomik olabilir. Bu tarz kazık tipinin seçimini 

etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır. 

• Uygulanan yükler açısından taşıma kapasitesinin sağlanması 

• Gerekli çap veya kesit 

• En ekonomik maliyet 

• Gerekli uzunluk  

• Her bir kazık tipinin bölgesel olarak bulunabilirliği, hazırlama ve pratikliği 

• Kazık adedinin arttırılabilir olması 

• Malzemelerin bulunabilirliği ve dayanıklılığı 

• Zeminin deplasman durumu 

• Tahmin edilen çakma koşulları 

• Zeminin kimyasallığı veya asit,tuz mevcudiyeti 

• Çakma şartları 

• İşe ayrılan süre ve hızlılık 

• Hava şartlarına uygunluk 

• Yeraltı suyunun bulunması 

• Eğik kazık imalatı yapılabilirliği 

• Mühendislik tecrübesi [4] 

Bu maddeler daha da uzatılabilir. Mühendisliğin amacı problemlere en elverişli 

çözümü bulmak olduğu için belirtilen şartlara göre en ideal çözüm aranmalıdır. 

 

 

 



 8

3. KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI 

3.1. Düşey Yük Etkisinde Tek Kazık Davranışı ve Taşıma Gücü 

Derin temellerin tasarımlarında göz önünde bulundurulacak en önemli faktör, 

sistemin uygulanan yükleri taşımak için yeterli yük kapasitesine sahip olmasıdır. Bir 

kazığın taşıma gücünü belirleyen başlıca iki önemli unsur kazığın teşkil edildiği 

zeminin ve kazığın yapıldığı malzemenin mekanik özellikleridir. Bu iki özellik 

kullanılarak kazık ve zemin ayrı ayrı değerlendirilir ve her ikisinin de uygulanan yük 

altında sağlam kalacakları kanıtlanır. Bununla birlikte kazıklı temellerin çoğu önemli 

yanal yükler taşımak zorunda olup, bu yükler tasarımın belirli yönlerini kontrol eder. 

Öncelikle kazığın malzemesinin mukavemeti yönünden taşıyabileceği yük önce 

teorik veya ampirik formüllerle bulunur. Formüller, kazık zemin etkileşiminin statik 

dengesini yansıtan veya çakma kazıklarda kazığı çakmak için harcanan enerji 

ve/veya yapılan işi esas alan bağlantılardır.  

Yük kapasitesi; ya göçmeye neden olmak için gerekli yük olan nihai yük, ya da nihai 

yükün bir emniyet faktörü ile bölümünden elde edilen izin verilebilir yük olarak 

ifade edilebilir.  

Bir tek kazığın taşıma gücünü belirlemek için, başlıca yöntemler şu şekildedir. 

a) Statik Formüller 

b) Dinamik Formüller 

c) Kazık Yükleme Deneyleri 

d) Diğer Arazi Deney Sonuçları [2] 

Kazığın taşıyabileceği maksimum yük, beklenmeyen yük artışları ve mühendislik 

değişim olasılığı nedeniyle belirli bir güvenlik sayısına bölünür. Güvenlik sayısına 

bölünerek bulunan yeni yük servis yükü olarak adlandırılabilir. Bu yük altındaki 

kazık malzemesinde olacak gerilmelerin izin verilebilir değerler içinde kalması 

gerekir. Sistemin taşıyacağı maksimumu yük kapasitesinin tahmininde güvenirlilik 

ve kazığın imalatı sırasındaki denetime bağlı olarak değişebilir. Güvenlik katsayısı; 

kazık yükleme deneyi ile doğrulanan kurumsal veya ampirik tahmin basınç ve çekme 

için 1.15 ile 2.00 arasında değişmektedir. Kazık çakma analizi ile doğrulanan 
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güvenlik sayısı tahminleri ise basınç ve çekmede 1.40 ile 3.00 arasında bir değer 

almaktadır.  Yükleme deneyi ile doğrulanamayan kazıklar için ise yine basınç ve 

çekmede 1.70 ile 3.00 arasında değişmektedir. 

 

3.2.Taşıma Gücü Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler 

3.2.1. Statik Formüller 

Kazıkların taşıma gücü hesaplanırken iki bileşenden bahsedilebilir, bunlar uç 

mukavemeti ve çevre sürtünmesinden doğan taşıma kapasiteleridir. Bir kazığın 

toplam taşıma gücü aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

 

çutop QQQ +=       (3.1) 

 

Qtop = Tek kazığın nihai taşıma gücü 

Qu = Kazığın uç taşıma kapasitesi 

Qç = Kazığın sürtünme direnci 

Kazığın uç taşıma kapasitesi Terzaghi taşıma gücü teorisi kullanılarak dairesel 

temeller için 

4
)3.03.1(

2DNDNLNcQ qcu
πγγ γ ××××+××+××=   (3.2) 

olarak yazılır. Terimlerin karşılıkları aşağıda ifade edilmiştir. 

L = Kazık boyu 

c = Kohezyon 

γ = Zeminin efektif birim hacim ağırlığı 

D = Kazık çapı 

Nγ, Nq ve Nc = Zeminin içsel sürtünme açısına bağlı taşıma gücü katsayılarıdır. 

Kumlarda, kohezyon sıfır alınarak kazığın uç mukavemeti (c=0, φ≠0): 

4
)3.0(

2DNDNLQ qu
πγγ γ ××××+××=  

olup, ikinci terim genellikle birinci terimin yanında ihmal edilebilecek düzeyde 

olduğundan formül aşağıdaki gibi; 

qvpqu NADNLQ ××=×××= '
4

2

σπγ   (3.3)  
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revize edilebilir. Burada Ap kazık alanı olup σv’ ise kazığın bulunduğu seviyedeki 

efektif düşey jeolojik yüktür.  

Tablo 3.1. Terzaghi Taşıma Gücü Katsayıları [5] 

Zemin İçsel Sürtünme 

Açısı (φ) 
Nc Nq Nγ 

0° 5.7 1.0 0.0 

5° 7.3 1.6 0.5 

10° 9.6 2.7 1.2 

15° 12.9 4.4 2.5 

20° 17.7 7.4 5.0 

25° 25.1 12.7 9.7 

30° 37.2 22.5 19.7 

35° 57.8 41.4 42.4 

40° 95.7 81.3 100.4 

45° 172.3 173.3 297.5 

48° 258.3 287.9 780.1 

50° 347.5 415.1 1153.2 

 

Kohezyonlu zeminlerde uç mukavemeti (c≠0, φ=0) : 

    

4
)3.1(

2DNLNcQ qcu
πγ ×××+××=   (3.4) 

 

olur. Zemin kohezyonu, c değeri yukarıdaki ifadede kullanılırken bazen bir azaltma 

faktörü ile çarpılmaktadır. Kohezyonlu zeminlerde inşaat sonrası durum taşıma gücü 

yönünden daha kritik olduğundan drenajsız durumda φ= 0 olup, uç direnci; 

 

uu cQ ×= 9     (3.5) 

 

olarak hesaplanır. Uç kazıkları adı üzerinde taşıma güçlerini çevre sürtünmesinden 

değil uç mukavemetinden almaktadır. Killi, yumuşak zeminlerde ise çevre 

sürtünmesi ile taşıma gücü sağlanır. Çevre sürtünmesi hesaplanırken ise taşıma gücü; 
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kazığın geçtiği her tabaka için hesaplanıp toplanmak suretiyle, ya da en genel 

ifadeyle, tüm çevre alanıyla hesaba girer.  

Kohezyonlu zeminler için taşıma gücü: 

 

cLDQç ××∆××= ∑ απ )(     (3.6) 

olur. Killi zeminlerde yer alan çakma kazıklarda birim çevre sürtünmesi için öneriler 

üç grup altında toplanabilir. 

• α Yöntemi 

Birim çevre sürtünmesini, drenajsız kayma mukavemetini ampirik bir adhezyon 

faktörü ile çarparak tatmin etme yöntemidir. 

Adhezyon katsayısı iα  aşağıda görülebileceği gibi çoğu kez drenajsız kayma 

direncinin bir fonksiyonu olmaktadır. 

     uiisi cf .α=     (3.7) 

Adhezyon katsayısı kohezyonun ( uic ); 90 > uic  > 25 (kN/m²) sınırları içinde kalan 

değerleri için aşağıdaki (4.8) ifadesi ile hesaplanabilir. 

)25(00615,01 −×−= uii cα    (3.8) 

Kohezyonun sınır değer üstündeki; ( uic >90 kN/m²) değerleri için aşağıdaki Tablo 

3.2. den bulunan adhezyon katsayısı kullanılabilir. 

Tablo 3.2. Adhezyon Katsayıları 

cui Değeri αi Değeri 

90 0,60 

100 0,58 

150 0,42 

200 0,35 

Adhezyon faktörü deneysel olarak kazık yük deney sonuçlarından elde edilir. Bu, 

sahada diğer çap ve uzunluktaki kazıkların tasarımında yardımcı olmak amacıyla 

bize deney sonuçlarını genişletme imkânı sağlar. Sahaya özgü verilerin yokluğunda, 

çeşitli sahalardaki yük deneylerinden elde edilen genel değerler kullanılabilir.  

Tablo 3.3 de bu katsayı için verilen bazı değerler yer almaktadır. Bu değerler çeşitli 

araştırmacılar tarafından, arazi kazık yükleme deneyleri sonuçlarının geriye dönük 

analizleri yapılarak elde edilmişlerdir. 

 



 12

Tablo 3.3. Kazık Yükleme Deneylerinden Elde Edilmiş Adhezyon Katsayıları[7] 

 
Su Muhtevası 

% 
Plastisite İndisi 

% 

Drenajsız 

Mukavemet 

(kg/cm2) 

α 

Katı Kil 23 35–55 1.20 0.44 

Katı Kil 25 20–60 1.20 0.62 

Masif Şeyl 15 7–16 5.00 0.64 

Katı Kil - - 1.10 0.52 

Katı Kil 19 36–46 1.40 0.30 

 

• λ Yöntemi 

Kazık çakılmasından kaynaklanan yer değiştirmenin pasif itkinin doğması için yeterli 

yerdeğiştirme olduğu varsayılarak aşağıdaki bağıntı kullanılır. 

( )uvav cf 2+′= σλ     (3.9)  

Burada; 

λ= Kazık boyuna bağlı bir katsayı, 

vσ ′ = Toplam kazık uzunluğu boyunca hesaplanan ortalama düşey efektif gerilme, 

uc =Ortalama drenajsız dayanımdır (ø = 0 hali). 

λ yönteminin hem normal hem aşırı konsolide killerde yinelenebilir ve güvenilir 

sonuçlar verdiği belirtilmektedir. 

• β Yöntemi 

Kazıklar suya doygun killerle çakıldıklarında kazık çevresinde boşluk suyu basıncı 

normal konsolide killerde (4–6)cu değerine çıkabilir. Bu fazla boşluk suyu basıncı 

zamanla sönümlediğinde kil-kazık arasında birim çevre sürtünmesi kilin yoğrulmuş 

efektif gerilme parametreleriyle bulunabilir. Diğer yandan sert, fissürlü killerde 

drenajlı parametreler ile tahmin edilebilecek çevre taşıma gücü daha kritik 

olabileceğinden bu tür analiz daha doğru olabilir. 

Buna göre birim sürtünme; 

βσ .vf ′=     (3.10) 

rK φβ ′= tan     (3.11)                                 

rφ′= Yoğrulmuş kilin efektif ( drenajlı) iç sürtünme açısı, 

K= Yanal itki katsayısıdır. 



 13

Geostatik durumda yatay toprak basıncı katsayısı Koi kumlarda içsel sürtünme 

açısının ( ø′ ) bir fonksiyonu olup yaklaşık olarak: 

( )φ′−= sin1oiK    (3.12) 

alınabilir ( Jaky,1948). Bazı araştırmalara göre bu katsayının daha kesin ifadesi:  

( )( ) 5,0.sin1 ioi OCRK φ′−=    (3.13)  

şeklindedir. Burada OCR, kil tabakasının aşırı konsolidasyon oranıdır. 

Yanal itki katsayısı olarak kabul edilen K değeri, (3.12) ve (3.13) ifadeleri 

kullanılarak (3.14) ifadesinde yerine konulursa normal konsolide killer için: 

( ) vrf σφφ ′′′−= .tan.sin1     (3.14)  

Aşırı konsolide killer için: 

( ) vr OCRf σφφ ′′′−= ..tan.sin1   (3.15) 

bağıntıları elde edilir. 

Kohezyonsuz zeminler için ise: 

 

δσπ tan')( ×××∆××= ∑ voç KLDQ   (3.16) 

biçiminde ifade edilir. 

Bu denklemde: 

D= Kazık çapı 

∆L=Çevre sürtünmesi yaratan zemin tabakasının kazıkla temas ettiği uzunluk 

c= Kohezyon 

Ko= Sükûnetteki yatay toprak basınç katsayısı 

σv’= Çevre sürtünmesi yaratan zemin tabakasında kazık boyunca ortalama düşey 

efektif gerilme 

δ= Kazıkla zemin arasındaki sürtünme açısı 

Kazığın çevre sürtünmesi şöyle hesaplanabilir: 

z derinliğindeki yanal basınç, σy, 

zKy ××= γσ     (3.17) 

olur. Bu derinlikteki sürtünme gerilmesi ise, q 

δγδσ tantan ×××=×= zKq y    (3.18) 

dir. dz yüksekliğindeki bir halkanın yüzeyindeki sürtünme kuvveti, dQç, aşağıdaki 

şekli alır. 
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∫∫ ××××××==
L

çç dzDzKdQQ
0

tan πδγ  

2
tan

2LKDQç ×××××= δγπ    (3.19) 

K; Ka, Kp veya K0 dan biri olabilir. Zemini sıkıştıran pasif toprak basıncı Kp’yi, 

zeminde genişlemeye yol açan kazıklarda aktif toprak basınç katsayısı Ka’yı ifade 

eder. Sükûnetteki yatay toprak basıncı ise K0’dır. Zemin tabakasının efektif yanal 

toprak basınç katsayısı ( K ) değerleri kazık imal tarzına göre Tablo 3.4 de 

verilmektedir: 

Tablo 3.4. Kazık Tipine Göre K Değerleri[8] 

KAZIK TİPİ K 

Fore kazıklar Ko = 1-sinø 

Az deplasman yapan çakma kazıklar Ko ila 1.4 Ko 

Yüksek deplasman yapan çakma kazıklar Ko ila 1.8 Ko 

 

3.2.2. Dinamik Kazık Formülleri: 

Çakma kazıkların taşıma gücü hesaplarında, genellikle dinamik kazık formülleri 

kullanılır. Mühendisler, bu formülleri kullanırken, tam ölçekli yük verisi mevcut 

olmayan sahalarda kazıkların statik yük kapasitesini değerlendirmek, tam ölçekli yük 

deney verisi mevcut olan sahalarda ise yük deney sonuçlarını karşılaştırmak amacını 

güder. Bu formüller, kazık çakma işlemi esnasında harcanan enerjinin, diğer bir 

ifadeyle mekanik olarak yapılan işin, kazığın zemine giriş miktarı ve zeminde oluşan 

toplam direnç ile ilgili olacağı savından yola çıkarak elde edilmişlerdir. Tokmağın 

yaptığı işin, kazığın işi ve enerji kayıplarının toplamına eşit olduğu düşüncesine 

dayanmaktadır. [6] 

Tokmağın yaptığı iş= Kazığın işi + Enerji kayıpları 

Dinamik formüllere geçilmeden önce çakma kazık işlemlerinden kısaca bahsetmek 

gerekli olacaktır. Çakma sırasında kullanılan düzeneklere göre kazığın çakılmasını 

sağlayan enerji kaynağı şekli aşağıda özetlenmiştir. 

1. Serbest düşmeli makaraya halatla sarılmış şahmerdanla, tokmak belli bir 

yükseklikten serbestçe bırakılır ve kazık darbelenir ve bu işlem tekrarlanır. 

2. Tek tesirli şahmerdanlarda ise tokmak serbest düşme ile kazığın başlığına 

düşürülür, buhar veya basınçlı hava ila kaldırılır ve işlem tekrarlanır. 
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3. Çift tesirli şahmerdanlarda tokmak hem inişte hem çıkıştı buhar veya basınçlı 

hava gücünden yararlanılır. 

4. Bunların dışında birde dizel motorlu şahmerdanlar yaygın olarak kullanılır. 

Bu şahmerdanlarda tokmağın çakma gücü motordaki mazotun patlaması 

sonucu oluşan enerji ile sağlanır. 

 

Dinamik formüller olarak bahsedilen formüller; Sanders Formülü, Engineering News 

Formülü, Dutch Formülü, Ritter Formülü, Brix Formülü ve Hilley Formülü’dür. 

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir. 

 

a) Sanders Formülü [4] 

En basit dinamik kazık formülü Sanders Formülü olup, (Wr)  ağırlığındaki tokmağın 

(h) mesafesinden düşmesiyle yapılan işin kazığın zemine girme miktarı (s)   ile 

kazığın çakmaya karşı toplam direncinin (Q) çarpımı ve enerji kayıplarının 

toplamına eşit olacağı kabulüne dayanır. S, son vuruşların ortalaması olarak 

alınmakla birlikte, enerji kayıpları ise çarpma sırasında oluşan ısı enerjisi, kazığın 

elastik kısalması, tokmak sistemindeki sürtünmeler vb. şeklinde ifade edilebilir. 

( )hWsQ r ×=×  

             ( ) shWQ r /×=     (3.20) 

Enerji kayıpları göz önüne alınmamıştır                                

b) Engineering News Formülü 

Enginnering News Formülleri serbest düşmeli ve tek tesirli şahmerdanlar ve çift 

tesirli şahmerdanlar için aşağıdaki gibidir: 

Serbest düşmeli ve tek tesirli şahmerdanlar ;   

       

( ) ( )cshWQ r +⋅= /     (3.21) 

Çift tesirli şahmerdanlar;  

( )csEQ n += /     (3.22) 

 

c değeri enerji kayıplarını ifade eden bir sabittir. 
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Tablo 3.5. Şahmerdanlara Göre c Değerleri 

Şahmerdanlar c (cm) 

Serbest düşmeli ve Tek 

Tesirli Şahmerdanlar 
2,50 

Buharlı Şahmerdanlar 0,25 

Çift Tesirli Şahmerdanlar 0,25 

Bunların dışında yukarıda ifade edilen “ En ” ise makine kataloglarında verilen çift 

tesirli şahmerdanlarda tokmağın darbe sırasında uyguladığı enerjidir. Engineering 

News Formülü’nde güvenlik katsayısı 3-6 arasında alınarak emniyetli yük bulunur. 

[2] 

c) Dutch  ve Ritter Formülleri  

Dutch ve Ritter Formülleri için ise aşağıdaki ifadeler önerilmiştir, ayrıca bu 

formüller için göz önünde bulundurulacak güvenlik katsayıları serbest düşmeli ve tek 

tesirli şahmerdanlar için 10, buharlı şahmerdan ve çift tesirli şahmerdanlar için ise 6 

alınması uygun görülmüştür. 

Dutch formülü;  

)(

2

pr

r

WWs
hWQ

××
×

=     (3.23) 

Ritter formülü; 

)(
)(

2

pr
pr

r WW
WWs
hWQ ++

+×
×

=    (3.24)  

Daha önceki formülerde yer almayıp Dutch ve Ritter formüllerinde yer alan Wp 

ifadesi kazık ağırlığını gösterir. 

d) Brix Formülü 

)( pr

pr

WWs
hWW

Q
+×

××
=     (3.25) 

Brix formülü için kullanılması önerilen güvenlik katsayısı 3-5 tir. Ahşap kazıklar için 

kullanılmakla birlikte serbest düşmeli şahmerdanlar için uygundur. 

e) Hiley Formülü 

En yaygın kullanılan ve enerji kayıplarını diğer formüllere göre en gerçekçi şekilde 

ifade eden formül: 
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( )
( )pr

prrf

WW
WeW

cccs

hWe
Q

+

×+
×

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++

××
=

2

321

2

2
1

  (3.26) 

şeklindedir. Burada; 

c1= Kazığın başındaki takozun ve yastığın elastik kısalması 

c2= Kazığın elastik kısalması 

c3= Zeminin elastik kısalması 

ef= Tokmağın tesir katsayısı ( 0.65- 1.00) 

e = Çarpma sayısı 

 Ef değeri serbest düşmeli şahmerdanlarda 1.00, buharlılarda 0.90 alınabilir. 

Güvenlik sayısı için 3 uygun bir değer olup, e, çarpma sayıları için Chellis’in 

önerdiği değerler Tablo 3.6. Çarpma Sayıları (e) den alınabilir. (1961) 

Tablo 3.6. Çarpma Sayıları (e) 

Malzeme Çarpma Sayısı (e) 

Harap olmuş ahşap 0.00 

Ucu bozulmamış ahşap kazık 0.25 

Sağlam ahşap yastıklı çelik kazık 0.32-0.40 

Çelik başlıklı  çelik veya beton kazık 0.50 

Başlıksız beton kazık üstüne dökme 

demir tokmakla vurulması halinde 
0.40 

Dinamik kazık formüllerinde, kazık direncinin çakma esnasında değişmeyeceği 

kabul edilmektedir. Buna rağmen özellikle killi zeminlerde çakma sırasında zeminin 

örseleneceği ve mukavemeti azalması muhtemeldir. İnce kum ve siltlerde ise ani 

darbenin yarattığı ilave boşluk suyu basınçları sürtünmeden doğan mukavemeti 

azaltır. Bu nedenlerden dolayı, ince dane oranı fazla zeminlerde, silt ve ince kumda 

bu formüller güvenilir değildir.  

Dinamik kazık formüllerine getirebilecek en büyük eleştiri, kazığın dinamik etkiler 

altındaki davranışının, gerçekteki statik etkiler altındaki davranışıyla eşdeğer 

tutulmasının gerçekçi olmadığıdır. Terzaghi’ nin (1942) yorumu ise şöyledir: 

“Eksikliklerine ve güvenilir olmamalarına rağmen, kazık formülleri uygulamacı 

mühendisler arasında hala büyük bir talep görmektedir. Çünkü bu formüllerin 

kullanımı kazıkların tasarımını çok basit bir yönteme indirgemektedir.” [6] 
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3.2.3. Kazık Yükleme Deneyleri: 

Kazığın taşıma gücünün tayin edilmesi bakımından en güvenilir yöntem, yükleme 

deneyleridir. Kazık yükleme deneyleri, statik ve dinamik kazık formülleri ile 

hesaplanan kazık kapasitelerinin, doğrulanması veya düzeltilmesi için yardımcı olur. 

Örneğin, yükleme deneyi sonucunda, kazık kapasitesi, projeye uygun değilse ve 

revize edilmesi gerekiyorsa kazık yükleme deneyleri projeyi değiştirme imkânı 

sağlar. [11] Kazık uygulanacak arazinin önceden fark edilmemiş özelliklerin tespit 

olanağı sağlar. Fakat kazık deneylerinin her şart altında doğru sonuç verdikleri 

zannedilmemelidir. Deney düzeneği basit özellikleri ile Şekil 3.1’te görülmektedir. 

 

Şekil 3.1. Kazık Yükleme Deneyi 

 

Kazığa yükün aktarılma şekli genel kurallar çevresinde aşağıda özetlenmiştir: 

• Yük kademeler halinde ve her kademede tasarım yükünün %20-%25’i 

mertebesinde olacak şekilde uygulanır. Belirli zaman aralıkları veya istenilen 

oturma hızına ulaşıncaya kadar kademeler devam eder ve sonra yük arttırılır. 

• Nihai yük miktarı tasarım yükünün 2 katı olarak tanımlanır. İlk yükleme 

devresinde bu seviyeye (%200 tasarım yükü) ulaşıldıktan sonra ikinci 

devrede yükleme göçme yüküne ulaşıncaya kadar devam ettirilir. 

• Tasarımda kullanılan yük genellikle tanımlanan belli bir oturma seviyesine 

(miktarına) tekabül eden yükün yarısıdır. Bu oturma değeri de çoğunlukla 25 

mm olarak seçilir. [7] 

Kazık yükleme deneyleri sırasında kazık inşası ve yükleme deneyleri arasında belli 

bir süre geçmesi gereklidir. 

Granüler zeminler için 3-4 gün iken killi zeminler için 1 ay civarındadır. Bu süre 

kazığın çakma esnasındaki örselenmeyle kaybettiği mukavemeti yeniden kazanması 
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için gerekli süredir. Bununla birlikte kazık yükleme deneyi için seçilecek nokta kazık 

temellerin yapılacağı arazinin genel özelliklerini yansıtacak bir nokta olmalıdır. 

 
 

Şekil 3.2. Kazık Yükleme Deneyi Yük Deplasman Grafiği 

 

Yükleme deneyi yapılan kazığın boyu, çapı ve inşa yöntemi daha sonra yapılacak 

kazıkların özelliklerini yansıtmalıdır. Şekil 3.3 kazık yükleme deneyi, yük-oturma 

ilişkisini göstermektedir. Burada yüklemeler 5 aşamada %20 artışlarla 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu yük kademelerine karşılık net oturma miktarları da 

şekilde görülmektedir. 

 
Şekil 3.3. Kazık Yükleme Deneyi Sonuç Grafiği 
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3.2.4. Arazi Deney Sonuçları ile Taşıma Gücü Hesabı 

Zeminle ilgili bazı özelliklerin laboratuarda belirlenmesi zordur. Laboratuar testleri 

için, örselenmemiş zemin örnekleri elde etmek özellikle yeraltı su seviyesinin altı 

için zordur. Bununla birlikte test değerlerine tam anlamıyla güvenilmez. 

Penetrometreler bu problemi çözmek için yardımcı olmuştur. Standart Penetrasyon  

(SPT) ve Koni Penetrasyon Deneyleri en yaygın olan arazi deneyleridir. Bu deney 

sonuçları veya verileri kazık taşıma gücü tahmininde kullanılabilir. Standart 

penetrasyon ve Konik penetrasyon deneyleri ile ilgili ayrıntılı olarak aşağıda 

bahsedilmiştir. 

 

3.2.4.1.Standart Penetrasyon Deneyi ( SPT ) Verileriyle Taşıma Gücü Hesabı 

Standart penetrasyon deneyi yerinde yapılan zeminin mukavemet yoğunluğunu 

bulmak ve numune almak amacını güden dinamik kesme deneyidir. Kesme 

mukavemeti iri daneli zeminler için zeminin izafi sıklığıNA bağlı iken, kohezyonlu 

zeminler için ise yukarıda bahsedilen zeminin mukavemet parametrelerine bağlıdır. 

Standart penetrasyon deneyi ile taşıma gücü arasında güvenli bir bağlantı kurmak bu 

sebeple gerçekçi olacaktır. Bunun yanında standart penetrasyon direnci ve oturma 

miktarları arasında bir bağlantı kurmak kolay değildir. 

Kumda uç taşıma gücü için 

N
D
LNq f 40040 ≤=  (KN/m2)  (3.27) 

olarak ifade edilir. Burada N, kazık ucundaki düzeltilmiş SPT değeri, L kazık boyu, 

D kazık çapıdır. Fore kazıklar için 3.27 formülünde bulunan uç mukavemetinin üçte 

birinin alınması uygundur. 

Çevre sürtünmesi;  

orts Nf 2= ( KN/m2)     (3.28) 

 

ampirik ifadeleriyle verilir. Formülde yer alan Nort kazık boyunca SPT deneyinden 

bulunan ortalama darbe sayısıdır. Fore kazıklar ve çelik kazıklar için çevre 

sürtünmesinin yarısının alınması tavsiye edilmektedir.  
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3.2.4.2.Koni Penetrasyon Deneyi ( CPT ) Verileriyle Taşıma Gücü Hesabı 

Yumuşak killi ve kumlu orta taneli zeminlerde yapılan koni penetrasyon deneyi 

güvenilir sonuçlar verebilmektedir. Deney örselenmemiş zemin üzerinde kolaylıkla 

uygulanabilmektedir. 

Uniform kumlu zeminlerde kazık taşıma gücünü uç direnci belirler. Bu zeminlerde 

uç taşıma gücü konik uç direncine eşit alınabilir. Dutch Metoduna göre aşağıdaki 

formüller kullanılabilir. 

pcu AqQ .=      (3.29) 

( ) 2/21 ccc qqq +=     (3.30) 

qc konik uç direncini, qc1, 0.4D – 0.7D arasındaki derinlikteki ortalama uç direncini 

ve qc2 ise kazık uç bölgesi üzerindeki 8D yükseklikteki ortalama uç direncini ifade 

eder. 

Çevre sürtünmesine göre taşıma gücü hesabı iki farklı yöntem kullanılarak 

yapılabilir. Birinci yöntem, kazık çevre sürtünmesinin, kazık çevre sürtünme 

direncine bağlı olması üzerine kuruludur. 

∑ ∑ ∆××××=∆×××=
L L

sss LDfSLDqQ
0 0

1 ππ  (3.31) 

qs= Sürtünme direnci 

S1= Kazık tipine bağlı sürtünme direnci katsayısı  

fs= Birim sürtünme direnci 

D= Kazık çapı 

L=  Kazık boyu 

S1, kazık tipine bağlı sürtünme direnci katsayısı, ahşap kazıklar için 1.2,  çelik düz 

uçlu paralel kenarlı beton kazıklar için 0.6, çelik sivri uçlu paralel kenarlı beton 

kazıklar için 1.1, yerinde çakma kazıklar için 1.6,  H tipi çelik kazıklar için 0,7 

alınabilir. 

İkinci yöntem ise kazık çevre sürtünmesi taşımasının kazık uç direncine bağlı olduğu 

metottur. 

∑ ∑ ∆=∆=
L L

css LDqSLDqQ
0 0

2 ...... ππ   (3.32) 

 



 22

Bu formülde ise qc konik uç direncini, S2 kazık tipine bağlı uç direnci katsayısını 

ifade eder. S2’nin, ahşap ve betonarme kazıklar için 0,012,  geniş tabanlı betonarme 

çakma kazıklar için 0.018, çelik kazıklar içinse 0.012 alınması uygundur. 

Hollanda koni penetrometresi kullanılması durumunda, koni uç mukavemeti ile SPT 

darbe sayısı arasında çeşitli zeminler için ampirik olarak bulunan 3.7. Koni Uç 

Mukavemeti-SPT Darbe Sayısı Oranları tablosundan yararlanılabilir.  

 

Tablo 3.7. Koni Uç Mukavemeti-SPT Darbe Sayısı Oranları 

Zemin Tipi (Uç Mukavemeti/SPT Darbe Sayısı) Oranı 

Silt, Kumlu Silt 2.00 

Kum, az siltli kum 3.50 

Çakıllı kum 5.00 

Kumlu Çakıl 6.00 
 

 

3.3. Tek Kazığın Oturması ve Yük Oturma Eğrisi Yorumları 

3.3.1. Tek Kazığın Oturması 

Kazıklı temellerde zemine yerleşmenin neden olduğu örselenme ve zemin-kazık 

etkileşimi sebebiyle oluşan gerilmenin tam olarak hesaplanamaması oturma 

hesaplarını zorlaştırmaktadır. Belirli koşullar, aşırı oturmalara neden olabilir. 

Mühendisler bunları tanıyabilmeli ve değerlendirebilmelidir. Yapı özellikle oturmaya 

hassas olabilir, temelin çapı büyüktür ve izin verilebilir kapasitenin büyük bir kısmı 

uç temas nedeniyledir veya yapının ömrü süresince aşağı doğru çekme yükleri 

gelişebilir. Bu sebeple oturma hesapları ve yöntemleri önemlidir. En genel manada, 

çalışma yükü altında bir kazığın oturması, elastik deformasyon ile uçtaki ve 

çevredeki yüklerin neden olduğu oturmalar toplamı olarak ifade edilebilir. 

çue ssss ++=     (3.33) 

Burada se kazık malzemesinin elastik kısalması, su uçtaki yüklerin neden olduğu 

deformasyonlar, sç ise çevre yükler nedeniyle oluşan oturmalardır. 

EA
LQQs su

e ×
×+

=
)( ξ     (3.34) 

Qu= Uç taşıma yükü 

Qs= Çevre taşıma yükü 

A= Kazık kesit alanı 
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E= Kazık elastisite modülü 

ξ= Birim çevre direnci ile ilgili sabit 

Birim çevre direnci, ξ, kazık boyunca çevre direncinin dağılımına bağlı olup uniform 

ve parabolik dağılım için 0.5, üçgen dağılın için 0.67 dir. 

Kazık ucuna aktarılan yük nedeniyle oluşan deformasyon ise aşağıdaki şekilde 

formülleştirilmiştir. 

I
E

Dqs u
u ×−

×
= )1( 2µ    (3.35)  

I= Etki faktörü 

qu= Kazık uç gerilmesi 

µ= Poisson oranı 

Vesic(1977), uç yük nedeniyle oluşan deformasyon için ampirik bir formül 

önermiştir. 

qB
CQs u

u ×
×

=     (3.36)  

Burada q, kazık ucunda birim alanda taşınan maksimum gerilme ve C de ampirik bir 

değerdir. C değeri sıkı gevşek kumlarda çakma kazıklar için 0.02-0.04, fore kazıklar 

için 0.09-0.18 değerlerini alırken, katı-yumuşak killerde çakma kazıklarda için 0.02-

0.03 ve fore kazıklarda 0.03-0.06 değerleri arasında yer alır. Bu değerler kazık 

ucundaki taşıyıcı tabakanın en az 10D kadar devam ettiği ve kazık ucundaki zemine 

göre en az onun kadar sıkı olduğu hallerde uzun süredeki oturmalar içindir.[5] 

Çevre sürtünmesi ile aktarılan yük nedeniyle kazıkta oluşacak deformasyon için ise 

şu şekilde ifade edilir. 

    I
ELK

DQs
ç

u
ç ×−

××
×

= )1( 2µ    (3.37) 

Kç kazık çevresini ifade ederken, I etki faktörüdür. Etki faktörü ampirik bir formül 

olup kazık uzunluğu ve çapına bağlıdır ve şu şekilde formülize edilir 

D
LI 35.02+=     (3.38) 

Bu formüllerin yanında oturma tahmini analizlerle de hesaplanabilir. Analizlerle 

ilgili birkaç yöntem önerilmiştir, bunların en yaygını da “p-z Yöntemi” olarak 

adlandırılan yöntemdir. p-z yöntemi, sayısal bir model üzerine kuruludur. Bu model 

kazığı her biri belirli bir elastisite modülüne sahip bir dizi elemana böler. Her bir 

elemana etkiyen kenar sürtünme direnci, en alt eleman üzerinde etkiyen uç, temas 
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gibi doğrusal olmayan bir yay kullanarak modellenir. Bu yayların yük deplasman 

özellikleri p-z eğrileri olarak tanımlanır.(Kraft, Ray ve Kagawa, 1981). Burada, p 

yük ve z de o kazık parçasının oturmasıdır. Sonra bu modelin en tepesine bir yük 

uygulanır ve temel statik dengeye varıncaya kadar hareket eder. O süre içinde ilgili 

oturma kaydedilir.  

Bu model, açıkça temelin eksenel sıkışmasını ve uzunluğu boyunca zemin 

özelliklerindeki potansiyel değişmeleri dikkate alır ve bu nedenle bu faktörleri 

dolaylı olarak dikkate alan yöntemlerden daha kesin olmalıdır. Deneysel p-z eğrileri, 

aygıtla donatılmış yük deneylerinden geri hesaplamalarla geliştirilmiştir. Drenajsız 

kayma dayanımı veya efektif sürtünme açısı gibi zemin özellikleri ile 

ilişkilendirilmişlerdir. p-z eğrileri dışında basitleştirilmiş analiz yöntemleri, zemin 

davranışının gelişmiş birleşik modellerden yararlanan nümerik analizler ve elastik 

teori ile yapılan analizler de mevcuttur. 

 

3.3.2. Yük Oturma Eğrisi Yorumları[5] 

Göçme yükü, bir kazığın ulaşılmış son yükte oturmalarının hızla gerçekleşmesi veya 

tam olarak kazığın batması olarak tanımlanabilir. Genelde kazık yükleme deneyleri 

yorumlarından göçme yükünün bulunması için bazı yöntemler vardır. Bunlar kazık 

başının toplam oturmasını sınırlayan kriterler, plastik oturmayı sınırlayan kriterler, 

plastik-elastik oturma oranını kısıtlayan kriterler, oturma-yük oranını sınırlayan 

kriterler, plastik oturma-yük oranını sınırlayan kriterler ve yük-oturma eğrisi 

yorumuna bağlı yöntemler olarak sıralanabilirler. Kazığın göçme yükünün tayini için  

yük oturma eğrisine dayanan birçok yöntem vardır ve aşağıda açıklanmıştır. [5] 

a) Davisson Yöntemi 

Davisson yöntemi göçme yükünü formüle dayalı bir oturmaya karşılık gelen yük 

olarak tanımlar.  

)
30

()( D
EA
LQx +

×
×

=     (3.39) 

Göçme yükü, kazığın elastik kısalması, formülün ilk kısmı, ile D/30 ‘a karşılık gelen 

oturma eklendiğinde kazığın yaptığı oturmaya karşılık gelen yük olarak tanımlanır. 

Eğer x, oturma değeri, eğriyi kesmezse deney yükünde ulaşılan değer göçme yükü 

olarak alınacaktır. Bu yöntem çakma kazıklar için önerilmiştir. 
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Şekil 3.4. Davisson Yöntemi Yük Yerdeğiştirme Grafiği 

b) Chin Yöntemi 

Chin yöntemi ise uygulanan yük ve kazık başı oturmasına dayanan bir yöntemdir. 

Kazık başı deplasmanı-uygulanan yük  oranı ile oturma eğrisi üzerinden yorum 

yapılır. 

12 CC
Q

×∆+=
∆     (3.40) 

Burada son taşıma gücü 1/C1 olacaktır. Şekilde belirtilen noktaların Davisson limitini 

aşana kadar belli bir doğru üzerine düşmeyeceği düşünülmelidir. Sabit zaman 

aralıkları kullanılmadığı durumlarda yöntem geçerli değildir. 

 
Şekil 3.5. Chin Yöntemi Yük Yerdeğiştirme Grafiği 
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c) De Beer Yöntemi 

Bu yöntemde ise, yük- deplasman eğrilerinin logaritmik çizilmeleri, başlangıç ve 

bitiş kesimlerinin uzantılarının kesim noktası, göçme yükü olarak tanımlanmıştır. 

Göçme yükünü tanımlayan eğri şekilde gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.6. De Beer Yöntemi Yük Yerdeğiştirme Grafiği 

d) Brinch Hansen %90 Kriteri 

Brinch Hansen göçme yükünü şöyle tanımlamıştır, göçme yükünün %90’nına eşit bir 

yükte kazık başı deplasmanı göçme yükündeki kazık başı oturmasının %50’sine eşit 

olduğu değerdir. Başka bir deyişle göçme yükünün %90’nına karşılık gelen oturma 

göçme yükünde olacak oturmanın yarısı olacaktır. Şekildeki grafikte daha iyi 

anlaşılacaktır. 

 
Şekil 3.7. Brinch Hansen Yöntemi Yük Yerdeğiştirme Grafiği 

e) Mazurkiewicz Yöntemi 

Yük-oturma eğrisi çizilir. Oturma eğrisi ekseni eşit aralıklarla bölünür ve eğri 

kestirilir, yatay çizgilerle yük eksenine uzatılır. Bu noktalardan 45 derecelik açı 
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yapan doğrular çizilerek bulunan kesişme noktaları bir doğru üzerinden olacaktır. En 

son noktada ordinatı keser ve bu yük göçme yükü olarak tanımlanır. 

 
Şekil 3.8. Mazurkiewicz Yöntemi Yük Yerdeğiştirme Grafiği 

 

f) Butler&Hoy ve Fuller&Hoy Yöntemleri 

Yük-oturma eğrisi çizilir. Butler-Hoy başlangıçtaki elastik eğrinin tanjantı ile eğimi 

0.05 in/ton olan doğrunun kesim noktası diye tanımlarken, Fuller-Hoy yöntemi ise 

göçme yükü 0.05 in/ton doğrusunun eğriye değdiği yer olarak tanımlanmaktadır. 

Grafikten daha net anlaşılır. Fore kazıklarda ve çakma H kazıklarda Fuller-Hoy 

yöntemi yeteri kadar doğrulukta göçme yükü tahmin etmiştir. 

 
Şekil 3.9. Butler&Hoy ve Fuller&Hoy yöntemleri yük yerdeğiştirme grafiği 

 



 28

g) Vander Veen Yöntemi 

Bu yöntemde ise Qu son göçme yükü varsayılır ve In(1-Qu/Qv) değerleri ile oturma 

değerlerine karşılık hesaplanır. Bu eğrilerden, doğrusal olan doğru göçme yükünü 

verecektir. Diğer yöntemlere göre daha az kullanılan bir yöntemdir. 

 
Şekil 3.10. Vander Veen yöntemleri yük yerdeğiştirme grafiği 

3.4. Kazıklarda Grup Etkisi ve Grup Taşıma Gücü 

İnşaat mühendisliğinde, bir tek kazık, nadiren kullanılır. Kazıklı temellerde kazıklar; 

birkaç metre aralıklarla oluşturulup, bir kazık grubu meydana getirilerek kullanılır. 

Kazık grubunun şekli, yapının plandaki şekline bağlı olarak değişik biçimler alabilir. 

Şekilde bazı kazık grupları görülmektedir.  

Birçok temel mühendisliği probleminde yapısal yükler grup halindeki kazıklara 

taşıttırılır. Zemin içerisinde veya açık deniz yapılarında olduğu gibi zeminin üzerinde 

bir kazık başlığı oluşturularak kazıkların birlikte yük taşıması sağlanır.  

 
Şekil 3.11. Kazıklarda Grup Yerleşimi 
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Kazık gruplarının taşıma gücü oldukça karmaşık bir konudur. Kazık grubunun taşıma 

gücü, kazıkların grup halinde davranışları düşünülerek hesaplanır. Kazıkların sık 

olması halinde zemine aktarılan gerilmelerin çakışacağı ve bu nedenle taşıma 

gücünün azalacağı söylenebilir. Kazıklar kavramsal olarak kazık başlıklarının 

ekonomik olarak çözülebileceği kadar yakın, birbirlerini etkileyip taşıma gücünün 

düşmeyeceği kadar uzakta seçilmelidir. 

Üst yapıdan gelen yükler belirli bir güvenlikle kazıklara dolayısıyla zemine aktarılır. 

Bu gerilmelerin ve kazık grubunun modellenmesinde öncelikle kazık grubunu 

oluşturan her kazığa düşen yük bulunur, maksimum yük kazığın servis yüküne 

uygunluğu gösterilir. Bir sonraki adımda kazık başlığı boyutlandırılır ve kazık 

grubunun stabilitesi tahkik edilir ve en son oturmalar müsaade edilen değerler 

arasında olup, olmadığı kontrol edilir. 

 

 
Şekil 3.12. Tek Kazık Ve Grup Kazık Gerilme Dağılımı 

 

Grup içerisinde bir tek kazığın davranışı diğer komşu kazıkların davranışından ve 

grup geometrisinden etkilenmektedir. Bu etkileşim grup etkisi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu problemin çözümü için çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlardan 

biri, sürtünme kazıklarında grup etkisini hesaplamak için kullanılan ampirik veya 

yarı ampirik formüllerdir. Bu formüller kazıklar arası etkileşim nedeni ile grup 

içindeki kazıkların taşıma güçlerinde meydana gelen azalmayı saptamak amacı ile 

geliştirilmişlerdir. 
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Şekil 3.13. Kazık Gruplarında Gerilme İzobarları 

 η sayısı ile gösterilen grup verimi, kazıkların tek tek taşıma güçlerinin toplanması ile 

bulunan değerle çarpılarak grup taşıma gücü bulunur. Bu formüllerde genel olarak, 

yalnızca kazık–kazık etkileşimi düşünülmüş ve zemin özellikleri dikkate 

alınmamıştır. Değişik grup etkinlik eşitliklerinde etkinlik, kazıklar arası uzaklığa 

bağlanmakta olup kazık-zemin durumu gözetilmeksizin her zaman η sayısı 1’den 

küçüktür. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

3.4.1. Converse-Labarre Formülü   

Formüllerden en yaygın kullanılan Converse-Labarre formülü aşağıda verilmektedir. 

( ) ( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

××
×−+×−

−=
nm

nmmn
90

111 θη    (3.41) 

s
Darctg=θ      (3.42) 

m= Gruptaki kazık sırası sayısı 

n=  Bir sıradaki kazık sayısı 

θ=  Derece  

D= Kazık çapı 

s=  Kazık aralığıdır. 
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3.4.2. 1/8 Etkileşim Kuralı 

Bu kurala göre grup içindeki belirli bir kazığın taşıma gücünü azaltmak için önce her 

komşu kazık için bir adet ( 1/8 ) sayısı, kazık çapı / kazık aralığı ( d/s ) oranı ile 

çarpılır. Bu çarpımdan elde edilen rakam ile kazığın taşıma gücü çarpılır ve 

etkilenmiş taşıma gücü böylece bulunur. Dikdörtgen ızgara üzerindeki m ve n adet 

kazıktan meydana gelen bir grup için verim ( η ) aşağıdaki formül ile ifade edilebilir: 
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×⎟
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s
D

nm
nmnm

8
228210210121η   (3.43) 

Bu formül ile hesaplanan verim, kazıkların tek tek taşıma güçlerinin toplanması ile 

bulunan değerle çarpılarak grup taşıma gücü bulunur. Bu formüllerde de, yalnızca 

kazık- kazık etkileşimi düşünülmüş ve zemin özellikleri dikkate alınmamıştır. 

3.4.3. Terzaghi Blok Yaklaşımı 

Terzaghi ve Peck (1967) kazıklı bir temelin aynen bir “ Blok Derin Temel” olarak 

davranacağı varsayımından hareket ederek bir hesap yöntemi geliştirmişlerdir. 

Yukarıda, Converse-Laberre formülü ve 1/8 Etkileşim Kuralı hesap yöntemlerinin, 

zemin özelliklerini hesaba katmamakta olduğu açıklanmıştı. Terzaghi ve Peck 

yöntemi zemin özelliklerini de hesaba katar. Her zaman olası olmamasına rağmen 

kazıklı bir temelin blok halinde davranmasının sebebi önemli ölçüde kazık aralığıdır. 

Temelin hangi kazık aralığındaki aşamada blok temel davranışından tek kazık 

davranışına geçeceği sorusuna kolayca cevap vermek kolay değildir. Bu soruya her 

durumda geçerli olabilecek hazır bir cevap bulunamaması nedeniyledir ki; Terzaghi 

ve Peck tek kazığın göçmesi ile blok temelin göçmesi durumlarını ayrı ayrı göz 

önüne alan bir yaklaşım önermişlerdir. Aşağıda görüleceği gibi bu yaklaşım için iki 

adımlı bir çözüm takip edilir. 
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Şekil 3.14. Kazıklarda Grup Etkisi ( Terzaghi ve Peck 1967) 

Terzaghi ve Peck önerisi zemin özelliklerini hesaba katar, Şekil 3.14’ e bakılarak ve 

aşağıdaki kabuller ile şöylece açıklanabilir: 

• Kazık başlığı rijittir. 

• Kazık grubu içindeki zemin, kazıklarla beraber bir blok olarak 

davranır. 

Terzaghi ve Peck metodunda, kazık grubu Şekil 4.1 de gösterildiği gibi derin bir 

temel gibi düşünülerek toplam taşıma gücü bulunur. Şekil 4.1 e bakılarak blok 

çevresi ve tabanındaki kuvvetlerin dengesi göz önüne alınırsa aşağıdaki ifade elde 

edilir: 

γ××−×+××= LAqAsLPQs f    (3.44) 

Burada: 

s= Kazık bloğunu çevreleyen zeminin ortalama kayma mukavemeti 

L= Zeminin içinde kalan kazık boyu 

P= Kazık grubunun plan görünümündeki toplam çevre uzunluğu 

A= Kazık grubunun plan görünümündeki alanı 

γ= Zeminin birim hacim ağırlığı 

qf= Zeminin kazığın oturduğu derinlikteki taşıma gücüdür. 

Killi zeminler için 3.44 formülünde görülen qf taşıma gücü değeri aşağıdaki gibi 

formülize edilir. 

LNcq cf γ+= .3.1     (3.45) 
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Yukarıdaki 3.44 formülündeki taşıma gücü; n, gruptaki kazıkların sayısını göstermek 

üzere, kazıkların tek tek taşıma güçlerinin toplamından elde edilen değer olan 

nxQtop ile karşılaştırılır ve küçük olan değer, kazık grubunun toplam taşıma gücü 

olarak kabul edilir. 

Şekil 3.15 de Qtop.n ile Qs formülasyondan elde edilen değerler iki dik eksen üzerinde 

gösterilmişlerdir. Bunların bileşkesi )( 222
stop QQn +×  ile ifade edilir. Kapsadıkları 

alan ise btop QQn ×× ’dir. İstatistiksel olarak alınan bileşkeye bölünmesi ile bulunan 

ifadenin yeniden düzenlenmesi ile ( η ) verimi göstermek üzere aşağıdaki gibi yeni 

bir verim formülü saptanabilir: 

( ) ²/²².1²
1

stop QQn+=η    (3.46) 

 

 

Şekil 3.15. Verim Formülasyonu 

Whitaker (1957) tarafından narinliği ( l/d )=48 olan model kazıklardan meydana 

gelen bazı kazık grupları üzerinde gerçekleştirilmiş olan deneylerden elde edilen 

verim ile formüllerden elde edilen verim sonuçları karşılaştırılmış ve 3.43 

bağıntısının göreli olarak daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Gruplar için S/D 

değişik değerlerine göre etkinlik sayısı vermektedir. Diğer taraftan bu sonuçlara 

göre; kazık aralığının s=4d değerinden itibaren kazıkların blok davranışından tek 

kazık davranışına geçtikleri de görülmüştür 
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3.4.4. Poulos ve Davis Formülü 

2

2
0

2)(
11

bQ
Qnm ××

+=
η

   (3.47) 

Q0= Tek kazığın taşıma gücü 

Qb= Kazık grubu yerine düşünülecek eşdeğer büyük kazığın son taşıma gücü 

Blok göçmesine karşı taşıma gücü olarak tanımlanabilecek bu son değerin 

bulunuşunda eşdeğer büyük kazık çevresinde yük bileşeninde kazık-zemin ilişkisi 

nedeniyle adhezyon faktörünün 1 alınması gerektiği aşikardır. 

 

3.5. Kazık Grubunun Oturması: 

Eksenel yükler altındaki kazıkların düşey deformasyonları, kazığın elastik kısalması, 

kazık çevresindeki zeminin konsolidasyonu veya sıkışması ve kazık ucundaki 

oluşabilecek elastik ve plastik deformasyon gibi sepelerle ortaya çıkar. Kazık 

grubunun oturması hesabı daha karışıktır. Tek bir kazığın çevresindeki sürtünme ve 

uç direnci kolayca hesaplanamazken her kazığın ortaya çıkardığı gerilme alanlarının 

girişiminin söz konusu olduğu kazık gruplarının oturma hesapları da kolay değildir.  

Düşey yük altındaki kazık gruplarının tek kazığa göre oturmasının daha fazla olması 

beklenmektedir. Bu oturmalar hem elastik hem de konsolidasyon oturmaları için 

geçerlidir. 

Granüler zeminlerde genellikle şöyle bir yol izlenir; tek kazık oturması hesaplanır 

veya belirlenir ve 
2

4
34
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
+

=
B
B

s
st    (3.48) 

D
B

s
st =     (3.49) 

eşitlikleri kullanılır. B kazık grup genişliği, s tek kazığın oturmasını ve st de kazık 

grubunun oturmasıdır. 3.48 formülü NAVFAC ve Canadian Foundation Design 

Manual tarafından uygun görülmüş ve eşitliğin hem kumlar hem de killerin elastik 

oturmalarında geçerli olacağını öngörülmüşlerdir. 

Killi zeminlerde bir kazık grubunun oturması zaman ve zemin örselenmesi nedeniyle 

tek kazığın oturmasıyla ilişkilendirilmesi uygun değildir. Bu nedenle kazık grubunun 

yükü zemine aktarma biçimi üzerine varsayım yapılmaktadır ve yük transferinin 
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gerçekleştiği noktada fiktif bir temel varsayılarak hesaplamalar yapılmaktadır. 

Genellikle şu varsayımlar kullanılmaktadır. 

a) Kazık boyunun son 1/3 L lik kısmında kazıklarca çevrelenen fiktif bir temel 

b) Yüzeyden itibaren yatay/düşey oranı 1/4 eğimle genişleyen ve yine son 1/3 L 

lik kısmında fiktif bir temel 

c) Kazıkların ucunda kazıkların çevrelediği fiktif bir temel 

d) Kazık ucunda daha geniş alanlı fiktif bir temel 
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4. ZEMİN TUTMA YAPILARI VE YANAL TOPRAK BASINÇLARI 

4.1.Zemin Tutma Yapıları 

Çoğu mühendislik problemlerinde, zemin seviyesi ile diğeri arasında seviye farkı 

vardır. Alanın çok kısıtlı olduğu durumlarda zemin tutma yapıları kullanılabilir. 

Bunlar genelde düşey yapılar olup; iki farklı kottaki zemin yüzeyini muhafaza eder. 

[12]Toprak tutma yapıları genellikle şu şekildedir: 

• Gerekli eğimin komşu zeminde önemli derecede yukarı veya aşağı doğru 

olduğu şevin izin verilecek kadar geniş olmadığı kara ve demiryolu projeleri 

• Köprü ampatmanları 

• Toprak tutma yapılarının düz inşaat alanı oluşturmada kullanıldığı bina 

yerleri 

• Gemilerin bağlanması amacıyla inşa edilen rıhtımlar 

• Sel baskını önleme tesisleri 

• Heyelan toprak tutma yapıları  

Her biri, belirli bir uygulama için en iyi hizmeti görecek şekilde çok değişik sayıda 

istinat yapısı söz konusudur. O’Rourke ve Jones (1990) zemin tutma yapılarını 

dışarıdan stabilize edilen ve içeriden stabilize edilen sistemler diye ikiye ayırmıştır. 

Dışarıdan stabilize edilen sistemler, uygulanan zemin yüklerine kendi ağırlıkları ve 

rijitlikleri ile karşı koyan sistemlerdir. Genellikle ağırlık duvarları ve yerinde 

duvarlar olarak kategorize edilir. Ağırlık duvarları adı üzerinde ağırlıklarıyla zeminin 

tutulduğu yapılardır. Masif ağırlık duvarları, konsol ağırlık duvarları ve sandık 

duvarlar ağırlık duvarlarının başlıca gruplardır. Yerinde duvarlar ise kütlelerinden 

ziyade eğilme dayanımları açısından ağırlık duvarlarından farklılık gösterirler. 

Palplanş duvarlar en yaygın yerinde duvarlardır. [9] 

İçeriden stabilize edilmiş sistemler gerekli duraylılığı sağlamak için zemin 

güçlendirilir. Bu konuda değişik tipler mevcut olup donatılı zeminler ve yerinde 

güçlendirme olmak üzere ikiye ayrılır. Zeminin basınç dayanımı, yüksek olmakla 

birlikte çekme dayanımı pratikte sıfırdır. Bu nedenle, bir zemine çekmeyi 

güçlendirici elemanların yerleştirilmesi, betonun içine çelik çubuklarının 
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yerleştirildiği duruma benzer şekilde dayanımı ve taşıma gücünü önemli ölçüde 

arttırtabilir. Sonuçta güçlendirilmiş zemine mekanik olarak stabilize edilmiş zemin 

denir. Yerinde güçlendirme yöntemlerinin donatılı zeminlerden farkı, çekme 

elemanlarının dolgu yerleştirme sırasında zemine gömülme yerine zemin kütlesi 

içine sonradan yerleştirilmesidir. En yaygın olanı zemin çivilemesidir. [1] 

Dayanma yapıları toprak kütlelerinin yanal yönde hareketini tutmaya yarayan 

elemanlardır. Zemin tutma yapılarının tasarımında atılması gereken ilk adımlardan 

biri yapı ile zemin arasında etkiyen kuvvet ve basınçların büyüklük ve yönlerinin 

belirlenmesidir. Bunlar arasında en önemli olanı, tutulan zemin ile zemin tutma 

yapısının arkasındaki basınçtır. Başıca bileşeninin yatay olmasından dolayı, bu 

basınca yanal toprak basıncı denilmektedir.  

4.2. Yanal Toprak Basınçları[1] 

Toprak basıncı yapı ile bitişik zemin arasındaki birim alana düşen temas kuvveti ve 

gerilmeyi de zemin ve yapı içinde birim alana düşen kuvvet olarak tanımlayalım. 

Ancak bu iki terim birbirleriyle yakın bir şekilde ilişkili olduğundan ve bir yapı 

üzerinde bir noktadaki basınç hemen bitişiğindeki bulunan zemindeki gerilmeye 

eşittir.  

 
Şekil 4.1. Yanal Toprak Basınçları 

Yanal zemin basınçları zemindeki yatay gerilmelerin doğrudan bir sonucudur. 

Zemindeki herhangi bir noktadaki yatay efektif gerilmenin düşey efektif gerilmeye 

oranı, toprak basınç katsayısı (K) olarak tanımlanmıştır: 
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z

xK
σ
σ
′
′

=     (4.1) 

Burada K, toprak basıncı katsayısı; σx’ yatay efektif gerilme, σz’ ise düşey efektif 

gerilmedir. Toprak basınç katsayıları tanımlanmak için sükûnet durumu, aktif durum 

ve pasif durum olmak üzere üçe ayrılmıştır. 

Dayanma yapılarına etki eden toprak basıncı yalnızca zemin özelliklerine bağlı 

değildir. Duvar yüzüyle zemin arasındaki birbirine göre rölatif hareketin biçimine de 

bağlıdır. 

4.2.1. Sükûnetteki Toprak Basıncı 

Dayanma yapısı yanında bulunan zemine göre rölatif olarak hiç hareket etmezse bu 

durumda duvara etki eden toprak itkisi, büyük ölçüde toprak malzemesinin elastik 

özelliklerine bağlı kalır. Bu haldeki toprak itkisine, sükûnetteki toprak basıncı denir. 

Rijit duvar önemli eğilme hareketlerine maruz kalmaz. Bunun karşıtı esnek duvar 

olup eğilmeye karşı direnci yoktur. Dayanma yapısı, yatay yönde hareket etmez veya 

dönmez. Bu durumda yerdeki yanal gerilmeler, henüz gerilme durumunun 

bozulmadığı doğal haldekine eşit olacaktır. [9] 

 
Şekil 4.2. Sükunetteki Toprak Basıncı 

z derinliğindeki yanal itki duvar arkasında suyun bulunduğu göz önüne alınarak; 

xσ ′ uKoz +′=σσ    (4.2) 
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eşitliği ile bulunabilir. Burada σz’ z derinliğindeki efektif düşey gerilme, u göz önüne 

alınan noktadaki su basıncı, Ko ise sükûnetteki itki katsayıdır. Ko katsayısı ampirik 

olarak granüler zeminlerde; 

φsin1−=oK     (4.3) 

normal konsolide killerde; 

φ′−= sin95.0oncK    (4.4) 

aşırı konsolide killerde; 

OCRKoac )sin95.0( φ′−=    (4.5) 

formülü ile hesaplanabilir. 

=oK Sükûnetteki toprak basınç katsayısı 

=φ  Zeminin kayma direnci açısı 

=OCR Zeminin aşırı konsolidasyon oranıdır. 

Bazı zeminler türleri için alınabilecek Ko değerli Tablo 4.1 de verilmiştir: 

Tablo 4.1. Ko Değerleri 

Zemin Türü Ko 

Gevşek Kum 0.50 

Sıkı Kum 0.35 

Sıkıştırılmış Kum 1.00–1.50 

Normal Konsolide Kil 0.50–0.70 

Aşırı Konsolide Kil 1.00–4.00 

Sıkıştırılmış Kil 1.00–2.00 

 

Sükûnetteki durumda oturma olmadığı sürece duvarın arkasında kesme kuvvetleri 

gelişmez. Homojen bir zeminde toprak basıncı katsayısı sabit olup, gerilmede 

derinlikle birlikte doğrusal olarak artar. Bu nedenle, σ da teorik olarak derinlikle 

birlikte doğrusal artar ve şekilde görüldüğü gibi üçgen şeklinde bir basınç dağılım 

oluşturur. [12] O halde, sükûnetteki durum söz konusu olduğunda düşey duvarın 

birim uzunluğu boyunca etkiyen yatay kuvvet bu üçgenin alanına eşittir: 

oo KHbP 2

2
1 γ=     (4.6) 

Po/b= Zemin ile duvarın birim uzunluğu arasındaki etkiyen kuvvet 

γ=Zeminin birim ağırlığı 

H=Duvarın yüksekliği 
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Ko=Sükûnetteki toprak basınç katsayısı 

4.2.2. Aktif Toprak Basıncı 

Duvar, yanındaki zeminden yeterli ölçüde uzaklaşacak şekilde hareket ederse, zemin 

bölümlerinin duvara doğru hareket etmesi sonucu, zeminde bir kayma bölgesi oluşur. 

Bu kayma bölgesinde sürtünme ve kohezyondan dolayı kesme kuvvetleri ortaya 

çıkar. Denge, en küçük değere bir toprak basıncının bu alt sınır değerine aktif toprak 

basıncı olarak adlandırılır. 

 
Şekil 4.3. Aktif Toprak Basıncı 

Zemin bir kere aktif duruma geldiği zaman, zemindeki yatay gerilme ve dolayısıyla 

duvar üzerine etkiyen basınç alt değere düşer. Aktif duruma geçmek için gerekli 

hareket miktarı Tablo 4.2. de gösterildiği gibi zemin türüne ve duvar yüksekliğine 

bağlıdır. 

Tablo 4.2. Aktif Duruma Erişmek İçin Gerekli Duvar Hareketi 

Zemin Türü Hareket Miktarı 

Sıkı Kum 0.001H 

Gevşek Kum 0.004H 

Katı Kil 0.010H 

Yumuşak Kil 0.020H 
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Duvar arkasının düz, duvarın düşey ve sürtünmesiz olması durumunda hem düşey 

hem de yatay gerilmeler birer asal gerilmeler olup duvar arasındaki göçme durumu 

için asal gerilmelerle kayma dayanımı parametreleri arasında; 

)
2

45tan(2)
2

45(tan 2 φφσσ −−−= cza   (4.7) 

bağlantısı vardır. σa aktif zemin itkisi, σz ise z derinlikteki düşey gerilmedir. 

 
Şekil 4.4. Aktif Durum Gerilme Zarfları 

aaza KcK 2−=σσ     (4.8) 

    )
2

45(tan 2 φ
−=aK     (4.9) 

Ka aktif toprak basınç katsayısı diye adlandırılır. Duvar arkası zeminin yatayla β 

açısı yapması halinde aktif basınç katsayısı; 

φββ

φββ
β

22

22

CosCosCos

CosCosCos
CosKa

−+

−−
=   (4.10) 

eşitliği geçerli olacaktır. Ayrıca, aktif durum söz konusu olduğunda düşey duvarın 

birim uzunluğu boyunca etkiyen yatay kuvvet bu üçgenin alanına eşittir: 

βγ cos
2
1 2

aa KHbP =    (4.11) 

Pa/b= Zemin ile duvarın birim uzunluğu arasındaki etkiyen kuvvet 
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γ=Zeminin birim ağırlığı 

H=Duvarın yüksekliği 

Ka=Aktif toprak basınç katsayısı 

β= Duvarın arkasındaki zemin yüzeyinin eğimi 

4.2.3. Pasif Toprak Basıncı[1] 

Duvar aktif durumun tersine yanındaki zemine doğru hareket ederse, bu durumda 

ortaya çıkan kayma bölgesinde tekil zemin bölümleri birbiri arkasına uygun biçimde 

hareket eder. Böylece oluşan kesme kuvvetleri duvar hareketine artan bir dirençle 

karşı koyar ve toprak basıncı en büyük değerine ulaşır. Toprak basıncının bu en 

büyük değerine pasif toprak basıncı denir. 

 
Şekil 4.5. Pasif Toprak Basıncı 

Pasif durumun oluşması için, aktif durum için gerekli olandan daha fazla hareket 

gerekir. Değişik zeminler için gerekli olan bu hareket değerleri Tablo 4.3 te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.3. Pasif Duruma Erişmek İçin Gerekli Duvar Hareketi 

Zemin Türü Hareket Miktarı 

Sıkı Kum 0.001H 

Gevşek Kum 0.004H 

Katı Kil 0.010H 

Yumuşak Kil 0.020H 
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Pasif itkiler ise şu şekilde formülleştirilir: 

)
2

45tan(2)
2

45(tan 2 φφσσ +++= czp   (4.12) 

bağlantısı vardır. σp pasif zemin itkisi, σz ise z derinlikteki düşey gerilmedir. 

    )
2

45(tan 2 φ
+=pK     (4.13) 

Kp pasif toprak basınç katsayısı diye adlandırılır.  

 
Şekil 4.6. Pasif Durum Gerilme Zarfları 

Duvar arkası zeminin yatayla β açısı yapması halinde pasif basınç katsayısı; 

φββ

φββ
22

22

CosCosCos

CosCosCos
K p

−−

−+
=    (4.14) 

eşitliği geçerli olacaktır. Ayrıca, aktif durum söz konusu olduğunda düşey duvarın 

birim uzunluğu boyunca etkiyen yatay kuvvet bu üçgenin alanına eşittir: 

βγ cos
2
1 2

pp KHbP =    (4.11) 

Pp/b= Zemin ile duvarın birim uzunluğu arasındaki etkiyen kuvvet 

γ=Zeminin birim ağırlığı 

H=Duvarın yüksekliği 

Kp=Pasif toprak basınç katsayısı 

β= Duvarın arkasındaki zemin yüzeyinin eğimi 
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Yanal zemin basınç problemlerinin çözümü, yapı tasarımındaki bilimsel yöntemlerin 

ilk uygulamaları arasında yer almıştır. Bu konudaki iki öncü, Fransız Charles 

Augustin Coulomb ile İskoç W.J.M. Rankine’dir. Coulomb, teorisini 1773 yılında 

geliştirilmiş ve üç yıl sonra da yayınlamıştır. Rankine teorisi de 1857 de 

geliştirilmiştir. Bu teoriler sadece 0=c  ve 0≥φ  olan zeminler için açıklanacaktır. 

Bu zeminler kohezyonsuz zeminler olarak adlandırılır.  

0=c  ve 0≥φ  Olan Zeminler İçin Rankine Teorisi 

Yanal zemin basıncı problemlerine Rankine teorisinin uygulamasında aşağıdaki 

varsayımlar yapılmıştır: 

1. Zemin homojendir ve izotoptur; yani c,Φ ve γ zeminin içinde her yerde aynı 

değerdedir. Her noktada ve tüm yönlerde aynı değerlerdedir. 

2. En kritik kesme yüzeyi düzlemdir. Bu düzlem gerçekte yukarı doğru hafifçe 

içbükey olsa da, düzlem varsayımı gerçekçi bir yaklaşımdır. 

3. Zemin yüzeyi düzdür 

4. Problem iki boyutta ele alınacak şekilde duvarın uzunluğu sonsuzdur. 

5. Duvarın arkasında etkiyen normal kuvvet ile kesme kuvvetin bileşkesi zemin 

yüzeyine paralel şekilde eğimlidir. 

0=c  ve 0≥φ  Olan Zeminler İçin Coulomb Teorisi 

Coulomb teorisi ile Rankine teorisi arasındaki fark, duvar üzerine etkiyen normal 

kuvvet ile kesme kuvvet bileşkesinin duvarın normali ile wφ  kadar açı yapmasıdır.  

Duvar ile zemin arasındaki sürtünme açısı olan wφ  şekilde görülmektedir. Daha 

gerçekçi olan bu model, aktif zemin basıncı için daha doğru değerler verir. 

 
Şekil 4.7. Coulomb Teorisi 
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Coulomb’un biraz karmaşık formda verdiği bu zemin basınç formülünü diğer 

araştırmacılar daha uygun bir şekilde aşağıdaki gibi yeniden ele almışlardır 

(Tschebotarioff, 1951): 

waa KHbP φγ cos
2
1 2=    (4.12) 

2

22

2
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aK   (4.13) 

Pa/b= Zemin ile duvarın birim uzunluğu arasındaki etkiyen kuvvet 

Φw= Duvar-zemin ara yüzeyi sürtünme açısı 

α= Duvarın düşey ile yaptığı açı 

β= Duvarın arkasındaki zemin yüzeyinin eğimi 

 



 46

5. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE PLAXIS 3D FOUNDATION 

Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin günlük yaşamımıza girmesinin en önemli 

boyutlarından biride mühendislik bilimlerinin tüm dallarında sayısal modelleme adı 

verilen yeni bir araştırma yönteminin oluşturulmasıdır. Klasik sayısal analizi de 

içeren bu yöntem, özellikle son otuz yılda bilgisayarların teknolojik ve bilimsel 

araştırmalarda çok yaygın kullanılması sonucu, yeni sayısal yöntem ve algoritmalarla 

zenginleşerek her bilim dalında kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Bu 

kapsamda, yeni oluşan yöntemlerinden başında kullanılan yöntemlerin başında 

kuşkusuz “Sonlu Elemanlar Yöntemi” gelmektedir. [13] 

Karmaşık sınır koşullarına sahip, düzgün olmayan geometriye sahip, zamana bağlı ve 

özdeğer problemlerine, lineer ve lineer olmayan problemlere uygulanabilir. Bu 

yöntem çerçevesinde ele alınan problem mesh denilen küçük parçalara ayrılır ve her 

biri için matris çözümü gerçekleştirilir. Meshlerin sayısı yani parçaların küçüklüğü 

çözümün hassaslığını belirler. Ancak pratikte mesh sayısının da bir limiti vardır. 

Kullanılan bilgisayar doğru orantılı şekilde işlem yapar. Yeterli belleğin olmaması 

olduğu durumda işlem gerçekleştirilemez. Problem en uygun biçimde bölümlere 

ayrılmalıdır.  

Programların ilk aşamasını çizimi oluşturulur. Üç boyutlu haldeki parçamızın 

malzeme değerleri girilir (elastiklik modülü, kohezyon, içsel sürtünme açısı vs.). 

Sınır koşulları, yükler belirlendikten sonra mesh kısmına geçilir. Parça basit bir şekle 

sahipse program tarafından otomatik olarak ayrılır. Kompleks bir şekle sahipse 

manüel olarak daha ufak parçalara bölünerek şekil basit parçalara ayrılır. [13] Bu 

aşamalar dışında probleme özel diğer aşamalar da girilir ve çözüme geçilir. 

Problemin karmaşıklığına göre uzun süren analizler olabilir. Sonlu elemanlar 

yöntemi son yıllarda gelişmiş bir metottur ve önceleri çözülemez denilen üç boyutlu 

analizleri kolayca çözebilmektedir. 

Plaxis 3D programı zemin ve kayadaki farklı çeşitlerdeki temellerin şekil değiştirme 

analizlerini yapan özel amaçlı üç boyutlu sonlu elemanlar tabanlı bir bilgisayar 

programıdır. Program değişik seviyelerde üç boyutlu sonlu elemanlar 
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üretilmesini sağlar. Kazıklı temellerin modellenmesinin yanında birçok geoteknik 

yapılar içinde kullanılabilir. [15] 

Programın ara bölümü üç alt programdan oluşmaktadır.Bunlar input, output ve 

curves bölümlerinde oluşmaktadır. Input programı, problem geometrisini, 

tabakalaşmayı, yüklerin tanımlanacağı ve hesaplama aşamalarının belirlendiği 

bölümdür. Output bölümü hesaplama sonuçlarının üç boyutlu olarak ve istenilen 

kesitlerde kısımlarda incelenebileceği bölümdür. Curves kısmı ise önceden seçilmiş 

noktalarının son deplasmanlarının grafiklerinin çizildiği bölümdür.  

Bir malzeme modeli, gerilme ve şekil değiştirme arasındaki ilişkiyi veren 

matematiksel denklemler grubu olarak tanımlanır. Malzeme modelleri sıklıkla, çok 

küçük gerilme oranları şekil değiştirme oranlarına bağlı olarak ifade edilmektedir. 

Tüm malzemeler modelleri Plaxis’ te uygulanan gerilme-şekil değiştirme oranları 

arasındaki ilişkiye bağlıdır.  

5.1. Genel Tanımlar 

Gerilme kartezyen koordinatıyla ifade edilebilen bir tensördür: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

σσσ
σσσ
σσσ

σ     (5.1) 

Standart şekil değiştirme teorisinde, gerilme tensörü simetriktir. Gerilmeler altı farklı 

parça içeren vektör biçiminde gösterilir. 
T

yzxzxyzzyyxx ),,,,,( σσσσσσσ ′′′′′′=    (5.2) 

Terzaghi ise, zemin gerilmelerini efektif ve boşluk basınçları olarak ayırır: 

wσσσ +′=     (5.3) 

Boşluk basınçları, boşluklardaki su tarafından sağlanır. Sonuç olarak efektif kayma 

gerilmeler toplam kayma gerilmeleridir. Pozitif normal gerilmeler çekme, negatif 

gerilmeler ise basıncı ifade eder. Ayrıca su tamamıyla izotropik olduğu için tüm 

boşluk basınçlar birbirine eşittir. Şekil 5.1 de gerilmenin üç boyutlu koordinat sistemi 

gösterilmektedir. 

Genellikle kartezyen gerilmeler yerine malzeme modellerini formülleştiren asal 

gerilmeleri uygulamak daha faydalıdır. Asal gerilmeler, tüm kesme gerilmelerinin 

sıfır olduğu koordinat sistemi yönündeki gerilmelerdir. Asal gerilmeler şu şekilde 

belirlenir. 

0)det( =′−′ Iσσ    (5.4) 
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Şekil 5.1. Genel Üç boyutlu Koordinat Sistemi ve Gerilmeler 

 

Burada I özdeşlik matrisidir. Plaxis programında asal gerilmeler matematiksel olarak 

şu şekilde ifade edilir: 

321 σσσ ′≤′≤′     (5.5) 

Gerilmeler gibi şekil değiştirmede kartezyen koordinatlarla ifade edilir. 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

εεε
εεε
εεε

ε     (5.6) 

Burada şekil değiştirmeler deplasmanların türevi olarak yer alır.( xuxxx ∂∂= /ε ) 

Kartezyen sistemi şekil değiştirmelerin yanında kayma gerilmeleriyle ifade edilir. 

Aşağıda görüldüğü üzere kayma gerilmeleri  ε yerine γ ile ifade edilir: 
T

yzxzxyzzyyxx ),,,,,( γγγεεεε =    (5.7) 
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Çekme basınç ifadelerine benzer olarak pozitif şekil değiştirmeler uzamayı negatif 

şekil değiştirmeler kısalmayı gösterir. En çok kullanılan şekil değiştirme hacimsel 

şekil değiştirmedir ve εv olarak ifade edilir. 
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321 εεεεεεε ++=++= zzyyxxv    (5.12) 

Plaxis’te kullanılan elasto-plastik modeller için, şekil değiştirmeler elastik ve plastik 

olarak ikiye ayrılır ve şu şekilde ifade edilir: 
pe εεε +=      (5.13) 

Buradaki εe ifadesi elastik şekil değiştirmeyi εp ise plastik şekil değiştirmeyi ifade 

etmektedir. 

Plaxis’teki en basit malzeme modeli izotropik, lineer ve elastik davranışa dayanan 

Hooke yasasına modeldir. Bu model lineer elastik ve buna bağlı çözümler için uygun 

olup Hooke yasası şu şekilde ifade edilir: 
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Esnek malzemeler için rijitlik matrisi De olarak gösterilmektedir. Yukarıdaki 5.14 

ifadesinde iki farklı parametre vardır. Birisi Young’s modülü E, diğeri ise poisson 

oranı ν’ dir.  

Hooke yasasına göre, E, kayma modülü, G ise hacim katsayısı K ile ilgili ilişki 

aşağıda verilmiştir. 

)1(2 v
EG
+

=      (5.15) 

)21(3 ν−
=

EK      (5.16) 

 

Lineer elastik model genellikle zeminin yüksek doğrusal olmayan davranışını 

örneklendirmek için uygunsuz fakat kalın betonarme duvarlar, plaklar, istinat yapıları 

için yapısal davranışların örtüşmesi nedeniyle bu tür yapılar için uygundur.  

Modellerin bir boyutu çok küçük ise veya yüklemelere göre değişim göstermiyorsa 

modelimiz düzlemseldir ve bir yöndeki şekil değiştirmeler ve bir yöndeki gerilmeler 

sıfır değerini alır. 
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0=== xzyzzz γγε     (5.17) 

0=== yzxzxx σσσ     (5.18) 

5.2. Plaxis 3D Foundation[15] 

Plaxis 3D Foundation, üç boyutlu temel yapılarının deformasyon analizi için 

tasarlanmış sonlu elemanlar yöntemi tabanlı bir bilgisayar programıdır. Temeller üst 

yapı ve zemin arasındaki etkileşimi oluşturur. Oturmalar, zemin koşullarına ve inşaat 

yöntemlerine göre farklılık gösterir. Özellikle kazıklı temeller için üst yapıdan gelen 

yükleri karşılamak için kazık ve zemin arasında karşılıklı etkileşim vardır. Bu 

karşılıklı etkileşimde deformasyonlar bir kilit faktördür. Bu tür bir durum sadece 

etkin zemin davranışını ve toprak yapı etkileşimin benzerini sağlamak üzere uygun 

modellerin birleştirildiği üç boyutlu sonlu elamanlar yöntemi aracılığıyla analiz 

edilebilir ve böyle problemler için Plaxis 3D Foundation uygundur. 

Plaxis 3D Foundation, yüzeysel ve derin temeller ile istinat yapılarını içeren temel 

inşaatlarının analizi için geliştirilmiş bir programdır. Geoteknik mühendislik tasarımı 

için bütün dünyada kullanılan sonlu elemanlar programı olup Plaxis grubunun da bir 

parçasıdır. Kısaca tarihçesinden bahsedilirse, Plaxisin gelişimi Hollanda Bayındırlık 

İşleri ve Su Bakanlığı’nın girişimiyle 1987 yılında Delft University of 

Technology’de başlamıştır. İlk amaç Hollanda ovalarında yumuşak zeminlerdeki su 

bentlerinin analizi için kolay bir 2D sonlu eleman kodu geliştirmek olmuştur. 

Sonraki yıllarda, Plaxis geoteknik mühendisliğin diğer alanlarını içermesi için 

geliştirilmiştir. İlk Plaxis 2D programı gerilme-şekil değiştirme analiz programı 1998 

yılında oluşturulmuştur. Diğer programlar da zamanla geliştirilmiştir. 

Her bir yeni 3D modellerin analiz edilmesi için, ilk olarak geometri modeli yaratmak 

önemlidir. Geometri modeli gerçek üç boyutlu problemin açıklaması olup düzlemleri 

ve sondaj kuyularıyla tanımlanır. Geometri modeli zeminin farklı cinsteki tabakaları, 

yapısal nesneleri, inşaat aşamalarını ve yükleme bölümlerini içermelidir. Model, 

sınırların çalışılan problemlerin sonucunu etkilemeyecek şekilde yeterince büyük 

olmalıdır.  

Sondaj kuyuları,“Borehole” zemin yüzeyini, tabakaları ve su tablasını belli bir 

konumda tanımlayan geometri modelindeki unsurlardır. Birçok sondaj kuyusunun 

tanımlanması projenin daha sağlıklı modellenmesi ve gerçek zemine yaklaşılması 

bakımından önemlidir ve tavsiye edilir. 3D modelde sonlu elemanlara bölünerek 

oluşturan meshlerde bu sondaj kuyuları daha doğrusu zemin tabakalanması 
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önemlidir. Oluşturulan meshler zemin tabakaları arasındaki sınırlar ile elementlerin 

sınırlarıyla çakışacak şekilde üretilmektedir. 

Çalışma düzlemleri, “Work Plane” geometri modelin belirtilmiş düşey seviyedeki üst 

görünüşünü farklı y koordinatlarıyla gösteren yatay düzlemlerdir. Modeldeki yükleri 

ve yapıları oluşturmak için kullanılmaktadır. Her bir çalışma düzlemi aynı geometri 

çizgilerini taşır fakat y koordinatlarının inputlarıyla gösterilen çalışma düzlemleri 

arasındaki uzaklık değişebilir. Noktasal yükler, çizgisel yükler, yayılı yükler veya 

yapısal elemanları harekete geçirmek veya etkinliliğini gidermek için kullanılabilir. 

Çalışma düzlemleriyle 2D geometri modelini anlatmak için noktalar çizgiler kümeler 

kullanılabilir. 

Noktalar, “Points” çizgileri başlangıcı ve sonunu oluşturur. Aynı zamanda yayların 

veya noktasal güçlerin konumlandırılması ve sonlu elemanların meshin yerel 

bölümleri için kullanılabilir. 

Çizgiler, “Lines” geometrinin fiziksel sınırlarını, yapıların dış hatlarını ve 

geometrideki duvarlar, kazık veya kazı alanları gibi süreksizlikleri tanımlama için 

kullanılmaktadır. Kullanıcılara veya modele göre çizgilerin birçok fonksiyonu veya 

özellikleri olabilir. 

Kümeler, “Clusters” çizgilerle tam olarak çevrilmiş alanlardır. Plaxis otomatik olarak 

geometri çizgilerinin inputuna dayalı olan kümeleri tanır. Kümeler homojeniktir. Bu 

nedenle clusterlar yapının ve zemin tabakalarının homojenik parçaları olarak 

nitelendirilebilir. Clusterlarla ilgili eylemler clusterdaki tüm elemanlara uyar.    

Çalışma planındaki 2D geometri modelinin yaratılmasından sonra, 6 node 

üçgenlerden oluşan 2D sonlu eleman mesh, clusters ve geometri modelindeki 

çizgilerinin birleşimine dayalı olarak otomatik olarak üretilir. Eğer 2D mesh 

yeterliyse üçüncü boyutta geçilebilir. 3D sonlu meshte ise 3 çeşit unsur vardır: 

elemanlar, nodes ve gerilme noktaları. 

Elemanlar meshin üretimi boyunca geometri 15 node bulunduran parçalara ayrılır. bu 

elemanlar 8 node bulunduran dörtgen yüzlerden ve 6 node bulunduran üçgen 

yüzlerden oluşmaktadır. Genellikle zemini, birbiriyle uyum içinde olan hacim 

elemanları, yapısal davranışı ve zemin-yapı etkileşimini sırasıyla biçimlendirmek 

için muhtemelen üretilebilir. 

Nodes 3D temel programında kullanılan zeminin hacimsel elemanlar olarak 

gösterilmesine yarayan kavramlardır. Nodes’ un eleman üzerindeki şekilde 

gösterilmektedir. Çok yakın elemanlar ya da başka deyişle komşu elemanlar 
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nodeslarıyla birbirine bağlıdır. Sonlu elemanlar hesabı süresince deformasyon (ux, uy, 

uz) nodeslarda hesaplanmaktadır. Nodeslar gerilme-şekil değiştirme eğrilerinin 

sağlanması için önceden seçilebilir. 

Gerilmeler ise yer değişmelere zıt olarak Gaussion integrasyon noktalarında 

hesaplanmadır. 15 nodes içeren şekildeki eleman 6 gerilme noktası içerir. Gerilme 

noktaları gerilme-şekil değiştirme grafiklerinin oluşturulması için önceden 

seçilebilir. 

 
Şekil 5.2. Sonlu Eleman Örneği 

 

5.3. Input&Output ve Calculations Bölümleri 

Input bölümünde ilk olarak yapılması gereken modelin x-z düzleminde çizgisel 

elemanlar ile modeli sınırlarını belirlemektir. Daha sonra düşey seviyelerdeki düğüm 

noktaları, çizgileri ve özellikle yapıların ve yüklerin tanımlanmasına yardımcı olmak 

amacıyla workplanes kullanılmaktadır. Burada zemin tabakaları tanımlanır. Daha 

sonra modelde kullanılacak olan yapısal elemanlar; kazıklar, kirişler, temeller, 

ankrajlar farklı komutlar yardımıyla modellenir. Bu komutlar altında yapı elemanı ile 

zemin etkileşimini hesaba katmak amacıyla ara yüzey elemanları tarif edilebilir. 

Program oluşturulan modelin sınır koşullarını otomatik olarak kendisi oluşturur. 

Model alt sınır olarak x,y ve z yönlerinde tutu, düşey olarak da x ve z yönünde 

tutuludur. Bu sınır koşullarına müdahale edilmek istendiğinde çizgisel sınır koşulu 

komutu ile yapılabilir. Bu işlemlerin akabinde zemine ve yapısal modelin 
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malzemesinin tanımlanmasına sıra gelmiştir. Zemini oluşturmak için sondaj kuyuları 

tanımlanır. İstenildiği kadar sondaj kuyusu tanımlanabilir ve ne kadar çok sondaj 

kuyusu tanımlanırsa sistem aslına o kadar uygun olur. Sondaj kuyusunda sadece 

zemin tabakaları değil su seviyesi de tanımlanabilir. Yapısal malzemelerin 

tanımlanması ise Material bölümünden yapılabilmektedir.(Şekil 5.3.)  

 

 
Şekil 5.3. Malzemenin Tanımlanması 

 

Zemin özellikleri atanırken lineer-elastik, Mohr-Coulomb malzeme modeli ve elasto-

plastik malzeme modellerinden birisi seçilmek durumundadır. Modellerimizde 

kullandığımı elasto-plastik Mohr-Coulomb modeli geoteknik problemlerinde en 

yaygın kullanılan modeldir. Bu modelde elastisite modülü, poisson oranı, içsel 

sürtünme açısı, kohezyon, genleşme açısı, zeminin kuru ve doğal birim hacim 

ağırlıkları, permabilite katsayıları ve ara yüzey elemanlar tanımlanmaktadır. Şekilde 

Plaxis 3D Foundation programının ana menüsü görülmektedir. 
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Şekil 5.4. Plaxis 3D Foundation Programının Ana Menüsü 

Zemin ve yapısal elemanların tanımlanmasından sonra sıra yüklere gelir. Modelde 

gereken yükler tanımlanırken yatay düşey yönde tekil ve yayılı yüklerden hangisi 

sisteme uygun ise o yük seçilir. Yüklerin tanımlanmasıyla model tamamlanmış olur. 

Bu aşamadan sonra analize başlamadan önce sonlu elemanlar ağı oluşturulmalıdır. 

Öncelikle 2 boyutlu sonlu elemanlar ağı oluşturulur. Bunun için Generate 2D mesh 

komutu kullanılır. İstenildiği takdirde tüm zemin ortamı veya incelenmek istenilen 

bölge daha fazla parçalara daha doğrusu sonlu elemanlara bölünebilir. Daha sonra üç 

boyutlu sonlu elemanlar ağı oluşturulur. Bunun için Generate 3D mesh komutu 

kullanılır. 

 
Şekil 5.5. 2 ve 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Ağı Oluşturulması 
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Giriş kısmında model için yapılacaklar tamamlanmıştır. Artık analiz yani 

calculations kısmına geçilebilir. Hesaplama kısmına geçildiğinde model ilk olarak 

kendi ağırlığında yüklenmelidir. Bu aşamadan sonra model tanımlanır ve yapımı 

tamamlanır. 

 
Şekil 5.6. Hesap Kademeleri 

Örneğin bir kazık modellemesinde kazık modeli zemin malzemesinden çıkarılır ve 

beton malzemesi olarak tanımlanır. Yapım ve kazık aşamaları, var olan zeminin bir 

başka zemin ile değiştirilmesi demektir. Böylelikle kazık tanımlanmış olur. Sonra da 

yükler kademe kademe yüklenir. Belli bir oturmaya ya da göçmeye kadar yüklenir. 

Yüklerin uygulanması veya yer altı su seviyesinin değişmesi gibi durumlar 

elemanların işaretlenmesi veya kaldırılması ile problem tanımlanır. Şekilde hesap 

aşamaları gösterilmektedir. Şekil 5.6 da ise hesap aşamalarından bir yük kademesini 

göstermektedir. 
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Şekil 5.7. Moment Diyagramı 

Output programı yardımı ile zemin ve yapısal elemanların herhangi bir hesaplama 

kademesindeki deformasyonlar; gerilme yapısal elemanlar için moment, kesme 

kuvvetleri hem şekil hem de tablo şekilde gösterilmektedir. Moment diyagramıyla 

ilgili şekil aşağıdadır.Zemin tabakalarının herhangi birinden kesit alınabilir 

deplasmanlar şekilsel veya renklerle ifade edilen halkalarla görülebilir.   

 
Şekil 5.8. Yükleme Şekli 
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Bu üç bölümün yanı sıra zeminin veya yapısal elemanın herhangi bir noktasında 

istenilen grafikler Curve programı yardımıyla çizilebilir. 
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6. PLAXIS 3D FOUNDATION İLE YAPILAN ANALİZLER 

6.1. Perde Kazıkların Modellenmesi 

Sonlu elemanlar yöntemi tabanlı Plaxis 3D Foundation programı kullanılarak yapılan 

analizlerin modelleme aşamaları şu şekildedir: 

a) Modelin 2 boyutlu olarak oluşturulması 

b) 3. boyut olarak zemin tabakalarının verilmesi 

c) Malzeme parametrelerinin (zemin, kazık) tanımlanması 

d) Sınır şartlarının belirlenmesi 

e) Sonlu elemanlar ağı oluşturulması 

f) Zeminin kendi ağırlığı altında yüklenmesi 

g) Perde kazıkların oluşturulması 

h) Kazı yapılması 

i) Düşey yükler altında kazıkların kademe kademe yüklenmesi 

 

Bu çalışma kapsamında, killi ve kumlu zeminler üzerinde farklı çaplarda ve farklı 

aralıklarda 15 m uzunluğuna sahip kazıklar perde kazık olacak şekilde modellenmiş, 

perde kazıkların taşıma kapasiteleri ile kazık çapı ve mesafenin taşıma gücünü ne 

derecede etkilediğini görebilmek için Plaxis 3D Foundation Sonlu Elemanlar 

programı ile analizler yapılmış ve elde edilen sonuçlar birbiri ile karşılaştırılmıştır. 

Yapılan analizler Tablo 6.1. de gösterilmektedir. 

 

6.1.1. Modelin 2 Boyutlu Tanımlanması 

Modelin tanımlanması sırasında kazıkların düşey taşıma kapasiteleri hakkında doğru 

sonuçlar elde etmek için, kazıklara gelen gerilmelerin sınır koşullardan 

etkilenmemesi için, model geometrisi önce yan yana 3 kazık, daha sonra 5 kazık, 7 

kazık ve nihayetinde 9 kazık modellenerek en uygun sistemin 9 kazık olduğu 

görülmüştür. 9 kazıktan sonra deplasmanların çok fazla değişmediği saptanmış 

olması sebebiyle modeller 9 kazık olarak tayin edilmiştir. Analizlerde 

değerlendirirken de sınır koşullarından etkilenmemesi için ortadaki kazık 

kullanılmıştır. Perde kazıkların modellendiği iki boyutlu şekil aşağıda 
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gösterilmektedir. Burada x doğrultusunda model 60 metre seçilmiştir. Bu uzunlukta 

farklı analizler sonucu bulunmuştur. z doğrultusundaki mesafede kazıklar arası 

mesafeye bağlı olarak değişmektedir. Yapacağımız kazılar sebebiyle perde kazıklar 

eksenden 10 m iç kısma modellenmiştir. 

 

 
Şekil 6.1. 2 Boyutlu Model 

 

6.1.2. Zemin Tabakalarının Verilmesi 

Modelimiz oluşturulduktan sonra tabakaların tanımlanması gerekir. Bu aşamanın 

ikinci olarak tanımlanmasının sebebi sondaj kuyularının tanımlanması için başka bir 

ifadeyle zemine malzeme atayabilmek için öncelikle tabakaların tanımlanmasıdır. 

 
Şekil 6.2. Zemin Tabakaları 
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Zemin tabakaları atanırken programın sonlu elemanlara zaten böleceği göz ardı 

edilmemelidir. Bu tez çalışmasında killi ve kumlu zeminler aynı yükseklikte 

kazılamamıştır. Killi zeminler için 7.5 m, kumlu zeminler için ise 5.0 m kazı 

yapılmıştır. Bu değerler tabakalar atanırken göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca 

kazık boyunun 15 m olması sebebiyle bu değerde bir tabakanın olması gerektiği 

aşikardır. 

 

Tablo 6.1. Yapılan Analizler 

Kazık Çapı Zemin Türü Kazıklar Arası Mesafe 

650 mm 
Kumlu Zeminler 

Killi Zeminler 

Tek 

D=650 mm 

1.5D=975 mm 

2D=1300 mm 

2.5D=1625 mm 

3D=1950 mm 

800 mm 
Kumlu Zeminler 

Killi Zeminler 

Tek 

D=800 mm 

1.5D=1200 mm 

2D=1600 mm 

2.5D=2000 mm 

3D=2400 mm 

1000 mm 
Kumlu Zeminler 

Killi Zeminler 

Tek 

D=1000 mm 

1.5D=1500 mm 

2D=2000 mm 

2.5D=2500 mm 

3D=3000 mm 

 

 

6.1.3. Malzeme Parametrelerinin Tanımlanması 

Model oluşturulduktan sonra sınır koşulların verilebilmesi ve sonlu elemanların 

oluşturulabilmesi için zemin tabakalarına zemin parametrelerinin atanması 

gerekmektedir. Zemin parametreleri tanımlanmadan sonlu elemanlar 
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oluşturulamamaktadır. Analizlerde kullanılan killi zeminler, kumlu zeminler ve kazık 

malzemesi için Tablo 6.2 deki değerler kullanılmıştır. 

Zemin sondaj kuyuları vasıtasıyla modele tanımlandıktan sonra sonlu elemanlar 

oluşturabilir. 

Tablo 6.2. Analizlerde Kullanılan Malzemeler 

Malzeme Cinsi Killi Zemin Kumlu Zemin Kazık 

Malzeme Modeli Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Lineer-Elastik 

Malzeme Tipi Drenajsız Drenajlı Geçirimsiz 

γunsat (kN/m3) 

γsat (kN/m3) 

16 

18 

17 

19 

25 

- 

E50 ref (kN/m2) 9000 15000 30000000 

Eoed ref (kN/m2) 14440 20190 - 

G ref (kN/m2) 3333,33 5769,23 - 

c' (kN/m2) 5 2 - 

Φ’ (°) 35 32,5 - 

Ψ (°) 0 2 - 

ν'ur 0,35 0,3 0,2 

Rf 0,7 0,7 - 

 

6.1.4. Sınır Şartlarının Belirlenmesi ve Sonlu Elemanların Oluşturulması 

 Model oluşturma aşamaları geçilmiş ve ilk olarak 2 boyutlu ve sonra 3 boyutlu sonlu 

elemanlar ağı oluşturulmaktadır. Oluşturulan sonlu elemanlar Şekil 6.3 de 

gösterilmektedir. 2 boyutlu elemanlar 6 düğüm noktalı üçgen elemanlardan, 3 

boyutlu ağın elemanları ise yatay yönde 6 düğüm noktalı üçgen elemanların ve düşey 

yönde 8 düğüm noktalı dikdörtgen elemanların birleştirilmesiyle oluşan 15 düğüm 

noktalı prizmatik şekille oluşturulmaktadır. 

 
 

Şekil 6.3. 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar 
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Zemin sınırları düşey yönde yaklaşık kazık boyunun 2,5-3 katı modellenmiş diğer 

yönlerde ise kazık çapının 60-92 katı arasında değişmekte olup diğer yönde ise yani z 

yönünde ise 9-40 katı arasında modellenmiştir. Modelin alt sınır x,y ve z yönlerinde 

tutulu, y-z düzlemi x yönünde tutulu, x-y düzlemi ise z yönünde tutulu ve zemin 

yüzeyinin ise bütün yönlerde serbest olduğu koşula göre modellenmiştir. Modellerde 

kullanılan eleman ve düğüm noktası sayıları da kazık çapları ve aralarındaki 

mesafelere göre değişmektedir. Tablo 6.3. de eleman ve düğüm sayısı gösterilmiştir. 

 

Tablo 6.3. Düğüm Noktaları Sayısı 

Kazık Çapı Kazıklar Arası Mesafe Düğüm Noktaları 

650 mm 

D=650 mm 

1.5D=975 mm 

2D=1300 mm 

2.5D=1625 mm 

3D=1950 mm 

12150-28360 

11830-31920 

11670-32810 

13250-34000 

14980-35250 

800 mm 

D=800 mm 

1.5D=1200 mm 

2D=1600 mm 

2.5D=2000 mm 

3D=2400 mm 

11240-30220 

9560-26540 

10450-27840 

13050-28340 

14320-32460 

1000 mm 

D=1000 mm 

1.5D=1500 mm 

2D=2000 mm 

2.5D=2500 mm 

3D=3000 mm 

13470-27190 

14360-31640 

14570-31880 

15320-33650 

15890-35430 

 

Üç boyutlu sonlu elemanlar modeli Şekil 6.4. de görülmektedir. Burada görüleceği 

üzere kazık çevresinin gerilmelerin yoğun olacağı düşünülerek sonlu elemanlar 

sıkıştırılarak daha iyi çözüm elde edilmesi istenmiştir. Tüm modelin 

sıkıştırılmamasının sebebi ise eleman sayısının optimum tutularak daha kısa sürede 

en etkili çözüme ulaşmaktır. Plaxis 3D Foundation programı tabakaları kendi içinde 

parçalara ayırmaktadır. Bunu anlamak için herhangi bir düzlemden kesit alınırsa 

tabakaların kendi içinde bölündüğü görülecektir. Manuel olarak tekrar bölünmesi 

çözümü etkilemeyeceği gibi kısa sürede çözümde vermeyecektir.  
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Şekil 6.4. Sonlu Elemanlar Ağı 

6.1.5. Hesap Adımlarına Geçilmesi 

Modellerin geometrisinin oluşturulması, malzeme parametrelerinin atanması, sınır 

şartlarının oluşturulması ve sonlu elemanların tamamlanmasıyla hesap adımlarına 

geçildi.  Zemin öncelikle, gerçek halini tanımlamak amacıyla, kendi ağırlığında 

yüklendi. Kendi ağırlığından yüklenen zeminin deformasyonları sıfırlandı. Daha 

sonra zemin parametreleri yerine kazık parametreleri atanarak perde kazıklar 

oluşturuldu. Bir sonraki adımda killi zeminler 7.5 m kumlu zeminler 5.0 m kazıldı. 

Kazıdan sonraki adımda ise kazıklar kademe kademe yüklendi. Hesap adımları 

şekillerde sırasıyla gösterilmektedir. 

 
Şekil 6.5. Zeminin Kendi Ağırlığında Yüklenmesi 
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Şekil 6.6. Kazık Parametrelerinin Atanması 

 
Şekil 6.7. Kazının Yapılması 
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Şekil 6.5, 6.6. ve 6.7 de görüldüğü üzere zemin kendi ağırlığında yüklenip 

deformasyonları sıfırlandı ki, zemin şu anki jeolojik halini alsın. Daha sonra da kazık 

parametreleri atandı ve kazı yapıldı. 

 
Şekil 6.8. Yüklemenin Yapılması 

 

 
Şekil 6.9. Deformasyonların Gösterimi 
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Bir sonraki aşama kademe kademe yükleme Şekil 6.8 de gösterilmiştir. Sistem 

göçünceye kadar yüklenecektir. Şekil 6.9 ve 6.10 da deformasyonlar görülecektir. Bu 

deformasyonlar iyi görülmesi için büyütülerek abartılı (300 misli) gösterilmiştir. 

 
Şekil 6.10. Zemin Hareketi 

 
Şekil 6.11. Göçme Anı 
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Şekil 6.10 da görüldüğü gibi yüklemeyle birlikte kazı yapılmış kısımda bir kabarma 

ve perde kazıkların arkasında da kazı alanına doğru bir deformasyon görülmektedir. 

Deformasyonların iyi görülmesi için yine (300 misli) abartılı olarak gösterilmiştir. 

Göçme anında ise artık kabarma olmayacak kazık arkasındaki zemin kazı içine doğru 

hareket edecektir. Şekil 6.11 de gösterilmektedir. 

6.2. Düşey Yüklü Perde Kazık Analizi ve Sonuçları 

Kazıklar perde kazık olarak, D kazık çapı olmak üzere eksenleri arasındaki uzaklık 

sırasıyla D (teğet), 1.5D, 2D, 2.5D, 3D olacak şekilde yerleştirildi. Hem killi zemin 

hem de kumlu zeminler için modeller oluşturuldu. İlk hesap adımında zemin kendi 

ağırlığında yüklendi ve bu yüklemenin ardından elde edilen oturmaların hepsi 

sıfırlandı. İkinci aşamada elemanlara kazık malzeme özellikleri verilerek, perde 

kazık sisteminin oluşması sağlandı. Yine kazığın oluşması sırasında kendi 

ağırlığından ötürü oluşan oturmalar da sıfırlandı. Bir sonraki adımda ise oluşturulmuş 

perde kazık sistemini belli miktar kazıldı (killi zeminler için 7,5 m ve kumlu 

zeminler için 5,0 m) ve perde kazıklar kazık ekseninden etki eden tekil düşey 

yüklerle yüklenmeye başladı. Kademe kademe yüklemeler yapılarak her model için 

yük-oturma eğrileri oluşturuldu. Perde kazıklar göçünceye kadar yüklendi.  

Yukarıda anlatılan tüm işlemler sırasıyla çapları Φ 650 mm, Φ 800 mm ve Φ 1000 

mm olan perde kazıklar için tekrarlandı. Killi zeminlerin yanında kumlu zeminler 

içinde birçok analiz yapıldı. Perde kazıklarda belli sayıda kazık modellendiği için, 

sonuçlar kazık grubunun ortasında yer alan kazık için değerlendirildi. Aşağıdaki 

şekillerde analizlerde kullanılan tüm kazık çaplar ile eksenler arası mesafeler için 

yük oturma eğrileri ayrı ayrı verilmektedir. 

Analizlerin bitiminde perde kazık modellerin kıyaslanması için tek kazık analizleri 

de yapılmıştır. Yalnız tek kazık yanında kazı yapılamayacağı için kazık modellenmiş 

ve yüklenmiştir. 

Killi zeminlerle ilgili yapılan yukarıdaki analizlerde görüldüğü üzere kazık çapı 

arttıkça kazık taşıma kapasitenin arttığı görülmektedir. Böyle bir durum kesit artması 

nedeniyle zaten beklenen bir durumdur. 65 cm lik kazıklar taşıma kapasitesi en 

düşük kazıklar iken 100 lük kazıklar en yüksek taşıma kapasitesine sahip kazıklardır.  



  68 
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Şekil 6.12. 650 mmlik Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 

 

800 mmlik Kazıkların Farklı Aralıklarda Teşkili
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Şekil 6.13. 800 mmlik Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 
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1000 mmlik Kazıkların Farklı Aralıklarda Teşkili
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Şekil 6.14. 1000 mmlik Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 

Kazık taşıma kapasiteleri kıyaslamak için mesafelere göre de grafikler 

oluşturulmuştur. Böylelikle teğet kazık ve en uzun mesafe olan 3D aralıklarda 

kazıkların nasıl davrandığını ve ne kadar taşıma gücüne sahip olduklarını 

görülmektedir. 

S=D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

0 50 100 150 200 250 300

Yük (ton)

D
ep

la
sm

an
 (m

m
)

D=650 mm 
D=800 mm
D=1000 mm

 
Şekil 6.15. S=D Perde Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 
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S=1,5D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.16. S=1.5D Perde Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 

 

S=2D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.17. S=2D Perde Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 
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S=2,5D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.18. S=2.5D Perde Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 

 

S=3D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.19. S=3D Perde Kazıkların Yük-Deplasman Eğrileri 
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Killi zeminler için tüm çap ve mesafelerde perde kazık modellerinin analizlerinin 

tamamlanmasıyla birlikte her farklı kazık çapı için, karşılaştırmak amacıyla tekil 

kazıklar modellenmiş, düşey tekil yükler verilerek yük-oturma eğrileri elde 

edilmiştir. 

Farklı Çaplardaki Tek Kazıkların Yüklenmesi
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Şekil 6.20. Farklı Çaplardaki Tek Kazığın Yük-Deplasman Eğrileri 

 

Bütün bu analizler sonucunda grafiklerin değerlendirilmesi ve sayısal sonuçların elde 

edilmesi amacıyla, taşıma gücü kapasitesi kazık çapının %10’una karşılık gelir 

kabulü yapılmıştır. Bu oturma değerinde uç taşıma gücünün tamamen mobilize 

olduğu varsayılmaktadır. Bu oturma değerine karşılık gelen taşıma güçleri 

grafiklerden okunarak tablolaştırılmıştır.  

Tablo 6.4 de kazık çapının %10 deplasmana karşılık gelen taşıma güçleri yer 

almaktadır. Tablo incelendiğinde görülecektir ki, tekil kazık durumunda elde edilen 

taşıma gücü ile bitişiğinde 7.5 m kazı yapılmış perde kazıkların taşıma güçlerinin ne 

denli farklı olduğudur. 1000 mmlik kazığı göz önünde bulundurursak tekil kazığın 

gücü 580,78 ton iken 3D mesafeler ile oluşturulan perde kazıkların (bitişindeki 

zeminin 7.5 m kazılmasıyla) taşıma gücü 417,41 ton olarak hesaplanmıştır. Taşıma 

gücü kaybının %28,13 olduğu görülecektir. Kazıklar arasındaki mesafenin artmasıyla 

birlikte taşıma gücü kaybının da arttığı gözlenmektedir. 3D aralıklarla oluşturulan 

perde kazıkların taşıma gücü kaybı %28,13 iken D aralık için %71,82 olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 6.4. Kazık Çapı %10 Deplasmanına (D/10) Karşılık Gelen Taşma Güçleri 

Kazık Çapı(mm) Kazıklar Arası Mesafe Taşıma Gücü (ton) Taşıma Gücü Yüzdesi 

Tek 580,78 100,00 

3D 417,41 71,87 

2.5D 380,04 65,44 

2D 327,87 56,45 

1.5D 251,31 43,27 

Φ1000 

D 169,48 29,18 

Tek 395,83 100,00 

3D 270,00 68,21 

2.5D 256,92 64,91 

2D 221,16 55,87 

1.5D 142,69 36,05 

Φ800 

D 107,03 27,04 

Tek 335,17 100,00 

3D 221,56 66,10 

2.5D 192,38 57,40 

2D 161,09 48,06 

1.5D 120,13 35,84 

Φ650 

D 78,62 23,46 
 

Tablo 6.4’ den elde edilecek başka bir sonuçta kazık çapının küçülmesiyle taşıma 

gücü kaybının arttığıdır. 1000 mmlik kazıkların tekil kazığa oranla kayıpları %28,13 

ile %71,82 arasında değişirken, 800 mmlik kazıkların kayıpları %32,79 ile %72,96 

ve 650 mmlik kazıklar kayıpları %33,90 ile %76,54 arasında değişmektedir. kazıklar 

arasındaki mesafelerin değişmesiyle oluşan taşıma gücü kayıpları ile tek kazığın 

teşkili sonucu oluşan taşıma güçlerinin yüzdelik olarak kıyaslanması Şekil 6.20 de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 6.21. Taşıma Gücü Kayıpları 

Killi zeminlerde yapılan tüm analizler kumlu zeminlerde de yapılmıştır. Kumlu 

zeminler de yukarıdaki killi zemin analizlerin görüldüğü üzere kazık çapı arttıkça 

kazık taşıma kapasitenin arttığı görülmektedir. Böyle bir durum kesit artması 

nedeniyle zaten beklenen bir durumdur. 65 cm lik kazıklar taşıma kapasitesi en 

düşük kazıklar iken 100 lük kazıklar en yüksek taşıma kapasitesine sahip kazıklardır.  

Kumda 650 mmlik Kazığın Farklı Aralıklarda Teşkili
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Şekil 6.22. 650 mmlik Kazığın Farklı Aralıklarda Yük-Deplasman Eğrileri 
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Kumda 800 mmlik Kazığın Farklı Aralıklarda Teşkili
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Şekil 6.23. 800 mmlik Kazığın Farklı Aralıklarda Yük-Deplasman Eğrileri 

 

Kumda 1000 mmlik Kazığın Farklı Aralıklarda Teşkili
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Şekil 6.24. 1000 mmlik Kazığın Farklı Aralıklarda Yük-Deplasman Eğrileri 

Killi zeminlerde olduğu gibi kazık taşıma kapasiteleri kıyaslamak için mesafelere 

göre de grafikler oluşturulmuştur. Böylelikle teğet kazık ve en uzun aralık olan 3D 

aralıklarda kazıkların nasıl davrandığını ve ne kadar taşıma gücüne sahip olduklarını 

görülmektedir. 
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S=D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.25. S=D Farklı Çaplardaki Yük-Deplasman Eğrileri 

 

S=1,5D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.26. S=1.5D Farklı Çaplardaki Yük-Deplasman Eğrileri 
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S=2D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.27. S=2D Farklı Çaplardaki Yük-Deplasman Eğrileri 

 

S=2,5D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.28. S=2.5D Farklı Çaplardaki Yük-Deplasman Eğrileri 
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S=3D Farklı Çaptaki Kazıklar İçin Yük-Deplasman Değerleri
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Şekil 6.29. S=3D Farklı Çaplardaki Yük-Deplasman Eğrileri 

 

Kumlu zeminlerde de tüm çap ve mesafelerde perde kazık modellerinin analizlerinin 

tamamlanmasıyla birlikte her farklı kazık çapı için, karşılaştırmak amacıyla tekil 

kazıklar modellenmiş, düşey tekil yükler verilerek yük-oturma eğrileri elde 

edilmiştir. 
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Şekil 6.30. Farklı Çaplardaki Tek Kazığın Yük-Deplasman Eğrileri 
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Analizler sonucunda grafiklerin değerlendirilmesi ve sayısal sonuçların elde edilmesi 

amacıyla, killerde olduğu üzere taşıma gücü kapasitesi kazık çapının %10’una olarak 

alınmıştır. Bu oturma değerine karşılık gelen taşıma güçleri grafiklerden okunarak 

tablolaştırılmıştır.  

Tablo 6.5. Kazık Çapı %10 Deplasmanına (D/10) Karşılık Gelen Taşma Güçleri 

Kazık Çapı 
(mm) Kazıklar Arası Mesafe Taşıma Gücü (ton) Taşıma Gücü Yüzdesi 

Tek 438,57 100,00 

3D 393,63 89,75 

2.5D 346,12 78,92 

2D 298,50 68,06 

1.5D 244,58 55,77 

Φ1000 

D 164,19 37,44 

Tek 361,04 100,00 

3D 283,37 78,49 

2.5D 270,82 75,01 

2D 228,67 63,34 

1.5D 183,10 50,71 

Φ800 

D 116,91 32,38 

Tek 285,41 100,00 

3D 217,06 76,05 

2.5D 189,09 66,25 

2D 156,74 54,92 

1.5D 117,85 41,29 

Φ650 

D 71,16 24,93 
 

Tablo 6.5 de kazık çapının %10’una karşılık gelen taşıma güçleri yer almaktadır. 

Tablo incelendiğinde görülecektir ki, tekil kazık durumunda elde edilen taşıma gücü 

ile bitişiğinde 5 m kazı yapılmış perde kazıkların taşıma güçlerinin ne denli 

azaldığıdır. 1000 mmlik kazığı göz önünde bulundurursak tekil kazığın gücü 438,57 

ton iken 3D mesafeler ile oluşturulan perde kazıkların (bitişindeki zeminin 5 m 

kazılmasıyla) taşıma gücü 393,63 ton olarak hesaplanmıştır. Taşıma gücü kaybının 

%10,25 olduğu görülecektir. Kazıklar arasındaki mesafenin artmasıyla birlikte 
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taşıma gücü kaybının da arttığı gözlenmektedir. 3D aralıklarla oluşturulan perde 

kazıkların taşıma gücü kaybı %10,25 iken D aralık için %62,56 olduğu 

görülmektedir. Taşıma gücü kayıplarıyla alakalı eğriler Şekil 6.30 da görülmektedir. 
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Şekil 6.31. Taşıma Gücü Kayıpları 
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7. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu tez çalışmasında, düşey yükler altındaki kazıkları incelemek amacıyla, düşey 

yükler altındaki tek ve grup kazıkların davranışları, toprak basınçları ve sonlu 

elemanlar yöntemlerine değinilmiştir. Plaxis 3D Foundation Programı ile birçok 

analiz yapılmıştır.  

Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin günlük yaşamımıza girmesinin en önemli 

boyutlarından biride mühendislik bilimlerinin tüm dallarında sayısal modelleme adı 

verilen yeni bir araştırma yönteminin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, yeni oluşan 

yöntemlerin başında kullanılan yöntemlerin başında kuşkusuz Sonlu Elemanlar 

Yöntemi gelmektedir.  

Tez kapsamında, Plaxis 3D Foundation Sonlu Elemanlar programı kullanılarak perde 

kazıklar için üç boyutlu analizler yapıldı. Analizlere yön vermesi ve kıyaslama 

yapılabilmesi için her çaptaki kazıklar tekil olarak ayrıca modellendi. 15 m boyunda 

çaplaro Φ 650 mm, Φ 800 mm ve Φ 1000 mm olan perde kazıklar sırasıyla D (teğet), 

1.5D, 2D, 2.5D, 3D olacak şekilde ayrı ayrı modellendi. Killi ve kumlu zeminler için 

analizler yapıldı. Kazık bitişiğindeki zemin killi zeminlerde 7.5 m kumlu zeminlerde 

5.0 m kazıldı ve sistemler göçünceye kadar yüklendi. Her modelin yük-oturma 

eğrileri elde edildi. Kazık çaplarının ve kazıklar arası mesafenin taşıma gücüne 

etkileri D/10 oturma kriterine göre değerlendirildi. Bu oturma değerinde uç 

dayanımın tamamen mobilize olduğu kabulü yapılarak her mesafe için kazık taşıma 

güçleri hesaplandı. 

Perde kazıkların taşıma güçlerini kıyaslayabilmek için hem killi hem de kumlu 

zeminlerde her çap için tekil kazıklar modellendi ve yüklendi. D/10 oturma kriterine 

göre taşıma güçleri hesaplandı. 

Yapılan tüm çalışmalar sonucu kumlu zeminler için perde kazıklarda eksenler arası 

mesafenin sırasıyla D (teğet), 1.5D, 2D, 2.5D, 3D modellenmesi sonucu tek kazık 

taşıma gücüne göre Φ 1000 mm kazıklar için %29,18, %43,27,%56,45, %65,44, 

%71,87 oranlarda taşıma gücüne sahip olduğu görüldü. Başka bir deyişle Φ 1000 

mm kazıklar için tekil kazığa göre D aralıklarla yerleştirildiğinde %70,82, 1.5D 
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aralıklarla yerleştirildiğinde %56,73,aralıklarla 2D aralıklarla yerleştirildiğinde 

%43,55, 2.5D aralıkla yerleştirildiğinde %34,56, 3D aralıkla yerleştirildiğinde 

%28,13 taşıma kaybına uğradığı görülmüştür.  

Kazıklar arasındaki mesafenin D ile 3D arasında olması tekil kazığa kıyasen Φ 650 

mm çapında kazıklar için %76,54 ile %33,90 taşıma gücü kaybına uğradığı 

saptanmıştır. Φ 800 mm çapında kazıklar için ise bu değerler %72,96 ile %31,79 

arasıdaki değerler ile taşıma gücü kaybına uğradığı görülmüştür.  

Kumlu zeminlerde ise taşıma kayıpları şu şekilde sonuçlanmıştır: Kazıklar arasındaki 

mesafenin D ile 3D arasında olması tekil kazığa kıyasen Φ 650 mm çapında kazıklar 

için %75,07 ile %23,95 taşıma gücü kaybı, Φ 800 mm çapında kazıklar için %67,62 

ile %21,51 taşıma gücü kaybı ve Φ 1000 mm çapında kazıklar için ise %62,56 ile 

%10,25 taşıma gücü kaybı hesaplanmıştır.  

Bu çalışma sonucunda kazıklar arasındaki mesafenin 3D olmasıyla bile tekil kazık 

gibi davranamayacağı hem kumlu hem de killi zeminlerde gösterildi. Ayrıca 3D  

aralıktan teğet kazıklara kadar olan taşıma gücü kayıplarından yukarıda bahsedildi. 

Tez kapsamında iki farklı zemin kullanılmasına rağmen killi ve kumlu zeminlerde 

perde kazıkların bitişindeki zemin farklı seviyelerde kazılması sebebiyle ikisi 

arasında bir kıyaslama yapılamamıştır. Kumlu ve killi zeminlerde perde kazıkların 

bitişindeki zeminin aynı seviyede kazılması üzerine yapılacak bir inceleme çalışmaya 

başka bir yön verecektir. Olanakların olması durumunda bu sayısal modellerle 

yapılan çalışmanın arazide yapılacak gerçek kazıklar üzerine yapılacak yükleme 

deneyleriyle desteklenebilir. Böylece sayısal modelde elde edilmiş taşıma gücü 

kayıplarının ne derece doğru olduğu görülmüş olacaktır.  
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EKLER 
 

 
A. Modelin Jeolojik Yük Altında Yüklenmesi 
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B. 800 mmlik Kazığın Modele Tanıtılması 
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C. 7.5 m Kazı Yapılması 
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D. 800 mmlik Kazığa Tekil Düşey Yükleme Yapılması 
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E. 800 mmlik Kazığın Bitişiğindeki Zeminin Hareketi 
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F. 800 mmlik Kazığın Bitişiğindeki Zeminin Hareketinin Kontur Olarak 

Gösterilmesi 
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G. 800 mmlik Kazığın Göçme Anındaki Zemin Hareketi 
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H. 800 mmlik Kazığın Göçme Anındaki Zemin Hareketinin Kontur Olarak 
Gösterimi 
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İ. 1000 mmlik Kazığın 3D Aralıkla Modelmiş Görünümü 
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