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Bu derste... 

Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin 

anlaşılması 
Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon 

davranışlarının tanımlanması 
Toprak zeminlerde konsolidasyon kavramı 
Temeller, şevler gibi jeoteknik tasarımların dizaynı 

ve analizi 

Konuları içerilmektedir. 



1. GİRİŞ 



Temel Kavramlar 

• Toprak → Kayaçların bozunması sonucunda oluşmuş pekişmemiş malzeme 

• Toprak → 1 MPa’dan düşük dayanıma sahip malzeme 

• Toprak → Blok boyutundan kil minerallerine kadar değişebilen partikül 
çeşitliğine sahip çimentolanmamış katı malzeme karışımıdır. 

• Toprak → Su, hava ve bitkileri besleyen humustan oluşan yeryüzeyi örtüsü 

• .... 
• Mekanik → Fizik biliminin bir alt dalı olup, cisimlerin/malzemelerin 

davranışlarını inceleyen bilim dalı. Alt dalları: 
• Kinematik → Yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkiyi; 
• Dinamik → Kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi; 
• Statik → Hareketsiz cisimler ile kuvvetler arasındaki ilişkiyi inceler.  

• TOPRAK MEKANİĞİ  
• Toprak türlerinin ayırtlanması ve mühendislik amaçları için 

sınıflandırılması; 
• Mühendislik parametrelerinin saha ve laboratuvar deneyleriyle 

belirlenmesi; 
• Tasarıma yönelik parametrelerin belirlenmesi/seçilmesi/önerilmesini 

içerir. 



Toprak Zeminlerin Oluşumu 

 

Soils 

(Das, 1998) 

Bozunmanın son 
ürünü toprak 
zemindir. 

Kaya çevrimi 





Bowen’s Reaksiyon Serisi 

– Bozunmaya karşı duraylılık  Bowen Reaksiyon serisi 

• Daha duraylı 

• Bozunmaya karşı daha 
dirençli 

(Das, 1998) 



Soru: 
Kumlu bir zeminde ana bileşen 
nedir? 

Kuvars 



BOZUNMA 
• Tanım → Yerkabuğunun üst kesimlerinde kimyasal ayrışma veya fiziksel 

parçalanma sonucu gelişen süreç. 
• Tanım → Litosfer içinde dengede bulunan kayaçların, atmosfer, hidrosfer ve 

biyosferle temasa geçtiğinde gösterdiği tepki. 
 

• Alterasyon →  Kimyasal ve mineralojik yapıda, hidrotermal akışkanların 
etkisiyle derinlerde gerçekleşen süreçtir.  

• Bozunma Örnek →  Granit → Kuvars ve kil; Bazalt → Kil 
• Alterasyon Örnek → Kaolinitleşme, kloritleşme 

 



• Fiziksel Bozunma: Ana kayanın kimyasal 
komposizyonunda herhangi bir değişim 
olmadan parça boyutundaki ufal(an)ma 

–  Fiziksel bozunmanın ajanları  
• Gerilim boşalımı (unloading);  
• Erozyon; 
• Donma-çözünme 

• Organizmalar 

Bozunma  



Bozunma  
• Kimyasal bozunma: Ana kayanın kimyasal kompozisyonunda değişim ve parça 

boyutunda ufal(an)ma. 
– Kimyasal bozunmanın ajanları 

• Hidrasyon; 
• Hidroliz; 
• Oksidasyon; 
• Karbonatlaşma; 
• Çözünme 

 

 

 

 

 

 

GENEL OLARAK → Kimyasal ve Fiziksel bozunma birlikte etkindir.  



Bozunma ürünlerinin taşınması 

• Kalıntı (Residual) zemin: Bozunmanın geliştiği 
yerde kalan (ana kayanın hemen üzerindeki) 
toprak zemin 

– Orjinal lokasyonunda; 
– Ana kayadan bir çok bileşen içerir; 
– Tanecikler köşelidir; 
– Tane boyu dağılımı heterojendir. 



• Taşınmış zemin: oluştuğu ortamdan taşınarak farklı 
bir depolanma alanında biriken toprak zemin. 
– Su, rüzgar gibi taşıyıcı ajanlarla taşınan toprak 

zemin taneleri boylarına göre seçimlenerek 

depolanır. 
– Silt, kil, kum gibi farklı seviyelerin gözlendiği 

katmanlı (ardalanmalı) bir yapı sunarlar.  
– Taşınma ve depolanma süreçleri bağlı olarak 

taşınmış zeminler altı grupta toplanırlar: 



(1) Buzul toprak zeminleri (Glacial soils): buzul taşıyıcı 
ajanları ile taşınan tanelerin 
depolanması ile oluşan zemin. 

(2) Alüvyonlar (Alluvial soils): nehir içerisinde akış halindeki 
suyun taşıdığı ve nehir boyunca 
depolanmanın geliştiği zeminler. 

(3) Gölsel zeminler (Lacustrine soils): sakin göllerde 

depolanarak oluşan zeminler. 
(4) Denizel zeminler (Marine soils): denizlerde depolanarak 

oluşan zeminler. 
(5) Rüzgar zeminleri (Aeolian soils): rüzgar ile taşınarak 

depolanan zeminler. 
(6) Kolüvyal zeminler (Colluvial soils): tanelerin oluştuğu 

yerde yerçekimi etkisi ile taşındığı ve 
depolandığı zeminler.  



Kil Mineralleri 

“Kil”  . . . 

• Tane boyuna göre (<0.002 mm) 
 

• Kendine özgü özellikleri ve karakteristikleri 
olan mineral türüne göre (ikincil mineral) 



 “Büyük”  küçük  çok küçük 

  Kum   silt    kil 

Toprak zemin tanelerinin göreceli 
büyüklük karşılaştırması 

Kum 

Silt 

Kil 



Kil mineralojisinin temel yapı taşları 

• 2 basit yapı taşı: Silis (Si) tetrahedron ve 

aliminyum (Al) octahedron 

 

• Bu yapı taşları: “silikat katmanları”nı 
oluşturur 



Silis tetrahedron ve aliminyum 

octahedron 

O OH 

O O 

O 

OH 

OH 

OH 

OH 

Si 

Al 



Kil Mineralleri 
1:1 killer  

(bir tetrahedral ve 

bir octahedral) 

Kaolinit, 
nacrite, dickite, 
halloysite, vb. 

2:1 killer 
(iki tetrahedral  ve 

bir octahedral ) 

Montmorillonit, 
beidellite, 
saponite, vb. 

İllit, 
muskovit, 
biyotit, vb. 

Tri- or di-
vermikülit 

Simektit Mika Vermikülit Kloritler 



Silikat killerin genel karşılaştırması 

Özellik Kaolinit Simektit Fine-grained mica 

(illit) 

Şişme 

Bağ yapısı 

Genel sınıfı 1:1 (TO) 2:1 (TOT) 2:1 (TOT) 

Düşük Düşük-yok Yüksek 

Hidrojen 
(güçlü) 

Van der 
Waal’s 
(zayıf) 

Potasyum 
ionik (güçlü) 



BAZI KİL MİNERALLERİ 

KAOLİNİT İLLİT MONTMORİLLONİT 

DEĞİŞİKLİK NEREDEN KAYNAKLANIYOR ? 



• Çoğu kil minerali 
•  Katmanlı (tabakalı) yapıda, yüksek spesifik yüzey özelliğine sahip 

•  SPESİFİK YÜZEY → Yüzey alanının kütle veya hacme oranı 
 

YÜZEY KUVVETLERİ 

• Si ve Al, kısmen yer değiştirebilen elementler olup, bu yer değiştirme süreci İZOMORFİK 
YER DEĞİŞTİRME olarak adlandırılır (yaklaşık aynı boyutlara sahip iyonların yer 
değiştirmesi) 
 

• Kil mineralleri → Yer değiştiren iyon kombinasyonları, katmanlar arası su ve iyon 
değişimleri sonucunda farklı davranış gösteriyor 

 

 

 

 



• KAOLİNİT 

• TO yapılı 
• H bağı ile bağlı Si Tetrahedronu + Al Octahedron 

• İzomorfik yer değiştirme sınırlı → H bağı nedeniyle 



• İLLİT 

• TOT yapılı 
• İki adet Si + 1 adet Al katmanı 
• T ve O arasında, K iyonları → bağ zayıf 
• O → Al; Mg ve Fe ile yer değiştirebilir 

• T → Si ile Al yer değiştirebilir 



• MONTMORİLLONİT 

• Yapı olarak illite çok benzer 

• TOT yapılı 
• İki adet Si + 1 adet Al katmanı 
• T ve O arasında → H2O 

• O → Al ile Mg yer değiştirebilir 



2. TOPRAKLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ 



Topraktaki Üç Faz 

S :   Katı           Zemin taneleri 

W:   Sıvı           Su  
 A:   hava          hava 

Faz Diyagramı 

Vt=Vv+Vs=(Va+Vw)+Vs Mt=Mw+Ms 



Hacim Oranları 
 (1) Boşluk oranı (Void ratio), e, (ondalık  
       olarak sunulur, 0.65) 

 

 

(2) Porozite (Porosity), n, (yüzde olarak sunulur 100 %, 65 %) 
 

 

 

(3) Doygunluk derecesi (Degree of Saturation), S, (yüzde olarak 
sunulur 100 %, 65 %) 
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Tipik Değerler 

(Lambe and Whitman, 1979) 

Basit kübik (SC), e = 0.91,      

Kübik-tetrahedral (CT), e = 0.65,  
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Doygunluk derecesi (Degree of saturation), (S) 

• Tümüyle kuru zemin S = 0 % 

 

• Tümüyle doygun zemin S = 100% 

 

• Doygun olmayan (kısmen doygun zemin)      0% < S < 100% 

100
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v

w

VvoidsofvolumeTotal

VwatercontainsvoidsofvolumeTotal
S

Su içeriği (Water content) (w) 

w(%)= 
Mw 
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= 

Ww 

Ws 

X 100 



Yoğunluk ve birim hacim ağırlık 

• Kütle madde miktarıdır ve 
evrenin her yerinde aynıdır. 
 

• Ağırlık kütleye etki eden 
yerçekimi kuvvetinin 
büyüklüğüdür. (Newton‘un 
ikinci yasası F = mg) 

 

• Hesaplamalarda genellikle 
birim hacim ağırlık tercih edilir. 
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Ağırlık İlişkileri 

(1) Su içeriği w (%) 

 

 

         

        Bazı organik topraklarda w> %100, 
% 500’e kadar ulaşabilir. 

 

(2) Suyun yoğunluğu (sıcaklığa bağlı 
olarak çok az değişir)  

(3) Toprağın yoğunluğu 

a. Kuru yoğunluk 

 

b. Toplam, nemli (doğal) yoğunluk  

(0%<S<100%, Kısmen doygun) 

 

c. Doygun yoğunluk (S=100%, Va =0) 

 

d. Batık (Submerged) (Buoyant) yoğunluk 
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Diğer İlişkiler 

(1) Özgül ağırlık (Gs): katı tanelerin ağırlığının katı tanelerin hacmi kadar 
suyun ağırlığına oranı: 
 

 

 

(2) Özgül hacim (Specific volume, V’): toprak hacminin birim katı tane 
hacmine oranı 
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Tipik özgül ağırlık değerleri 

(Lambe and Whitman, 1979) (Goodman, 1989) 



Faz problemlerinin çözümü 

Aşağıdaki kuralları unutma: 
 

1. Basit tanımları unutma w, e, ρs, S, vd. 
2. Faz diyagramını çiz. 

3. Vs=1 veya Vt=1 olarak kabul et (eğer verilmemiş ise). 
4. Bu ilişkiyi çoğu kez dene; ρwSe=wρs  ve/veya Se = wGs  

 

γ=
Gs+S.e

1+e

γw

ρ
ρ
w



Kıvam Limitleri (Atterberg Limitleri) 
ve 

Kıvamlılık İndisleri 



Kıvam Limitleri 
• İnce taneli zeminlerde suyun varlığı mühendislik davranışını doğrudan etkiler. 

Bu etkileri tanımlayan referans indekslere gereksinim vardır. 

Likit (Liquid) 
Limiti, LL 

Sıvı (Liquid) durum 

Plastik Limiti, PL 

Plastik (Plastic) durum 

Büzülme (Shrinkage) 
Limiti, SL 

Yarıkatı (Semisolid) 
durum 

Katı (solid) durum 
Kuru toprak 

Toprak 

zemin-su 

karışımı 

Su
 iç

er
iğ

i 
ar

tıı
yo

r 



Likit (Liquid) Limit-LL 

Konik penetrometre (Cone Penetrometer) 

Yöntemi 

•(BS 1377: Part 2: 1990:4.3) 

•Bu yöntem the Transport and Road 
Research Laboratory, UK tarafından 
geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Casagrande Yöntemi 
•(ASTM D4318-95a) 

•Prof. Casagrande, testi 
standartlaştırmıştır. 

 



Casagrande Yöntemi 

N=25 düşüm 

Kapanma boyu = 
12.7mm (0.5 in) 

(Holtz and Kovacs, 1981) 

•Alet 

TANIM: 25 düşüm ile kapanma boyunun 0.5 inch 
(12.7mm)’e ulaştığı andaki su içeriği 



Casagrande Yöntemi 

N 

w 

• Çok noktalı grafiksel çözüm 

Das, 1998 



Casagrande Yöntemi 

Tek noktalı çözüm 

• Akış eğrisinin eğimi sabit kabul 
edilir. 

• Eğim 767 liquid limit tests ile 
belirlemiştir. 

 

Sınırlamalar: 
• β ampirik katsayısı her zaman 

0.121 olmayabilir. 

• Düşüm sayısının 20 ile 30 
arasındaki değerleri için daha iyi 
sonuç alınır. 

121.0tan

25

tan

=β
=
=







=

β

contentmoistureingcorrespondw

blowsofnumberN

N
wLL

n

n



Konik Penetrometre (Cone Penetrometer) 
Yöntemi 

• Alet 

(Head, 1992) 

Transport and Road 
Research 
Laboratory. 



Konik Penetrometre Yöntemi 

Çok noktalı çözüm 

Su içeriği, w (%) 

K
o
n
ik

 p
en

et
ra

sy
o
n
u

 

(m
m

) 

20 mm 

LL 



Karşılaştırma 

Littleton and Farmilo, 1977 (from Head, 1992) 

LL < 100 

için 

sonuçlar 

uyumludur. 



Plastik Limit-PL 

Ovularak silindirik şekle getirilen toprak zemin örneğinin 3.2 mm çapa 
eriştiğinde kılcal enine çatlamalar gözleniyor ise, bu örneğin su içeriği PL’dir. 

ASTM D4318-95a, BS1377: Part 2:1990:5.3 

(Holtz and Kovacs, 1981) 



Büzülme (Shrinkage) Limit-SL 

TANIM: 

Kurumaya bağlı olarak 
hacimsel küçülmenin 
durduğu andaki su 
içeriği SL’dir. 

(Das, 1998) 

SL 



Büzülme Limiti-SL (Cont.) 

(Das, 1998) 

Toprak hacmi: Vi 

Toprak kütlesi: M1 

Toprak hacmi: Vf 

Toprak kütlesi: M2 

)100)((
M

VV
)100(

M

MM

(%)w(%)wSL

w

2

fi

2

21

i

ρ






 −
−







 −
=

∆−=



Kıvam limitleri için tipik değerler  

(Mitchell, 1993) 



İndisler 

Plastisite (Plasticity) indeksi, PI  

•Plastik durumun geçerli olduğu su 
içeriği aralığını ifade eder. 
 

PI = LL – PL 

 

Sıvılık (Liquidity) indeksi, LI  

Doğal nem içeriğine göre zemin 
davranışını yorumlayan bir 
indistir. 

 

 

 

 

 

 

 

contentwatertheisw

PLLL

PLw

PI

PLw
LI

−
−

=
−

=

LI <0    (A),  makaslanınca kırılır.  
0<LI<1 (B),  makaslanınca plastik davranır 
LI >1    (C),  makaslanınca sıvı olarak 
davranır. 

Liquid Limit, LL 

Liquid State 

Plastic Limit, PL 

Plastic State 

Shrinkage Limit, SL 

Semisolid State 

Solid State 

PI 

A 

B 

C 



İndisler 

Aktivite (Activity) indeksi (Skempton, 
1953) 

 

 

 

mmKilyüzdesi

ırlıkça)yüzdesi(ağ Kil%

PI
A

002.0:<

=

Normal killer: 0.75<A<1.25 

Aktif olamayan killer: A<0.75 

Aktif killer: A> 1.25 

Yüksek aktivite: 

Islanınca yüksek hacim değişimi, 
Kuruyunca yüksek büzülme oranı 

 

•AMAÇ 

KIvam limitlerini etkileyen kilin 
miktarı ve türünü yorumlamayı 
amaçlar. 

Mitchell, 1993 



3. MÜHENDİSLİK AMAÇLI TOPRAK 
SINIFLANMASI 



AMAÇ 

• Basit indislerle benzer davranışa sahip toprak gruplarının 
oluşturulması ve sınıflanması, mühendislik özelliklerini 
kestirmek ve genel olarak mühendisler arasında iletişimi 
sağlamak. 

 

Basit indisler 

LL, PI 

Sınıflama 
Sistemi  

(lisan) 

Mühendislik  

Özelliklerinin 

kestirimi 

Mühendislik 
amacına 
ulaşmak 

Tecrübe 

birikimini 

kullan 

Mühendisler 

arasında 
iletişim 
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Sınıflama sistemleri 

Yaygın olarak kullanılan iki sistem: 

 

• Birleştirilmiş Zemin sınıflaması- Unified Soil 
Classification System (USCS). 

 

• American Association of State Highway and 
Transportation Officials (AASHTO) System 

 

Presenter
Presentation Notes
Grain size distribution characteristics are most relevant for the classification of coarse-grained soils. On the other hand, Atterberg limits are central to the classification (Santamarina et al., 2001).Specific surface, porosity, and degree of saturation are three salient properties in particulate materials (Santamarina et al., 2001)



Toprak Zeminin Dokusu 

Toprak zeminin dokusu, tanelerin boyutuna, şekline ve 
taneboyu dağılımına bağlıdır. 

İri taneli zeminler  

(Coarse-grained soils): 

Çakıl (Gravel)   Kum (Sand) 

İnce taneli zeminler 

(Fine-grained soils): 

 Silt                  Kil (Clay) 

0.075 mm (USCS) 

0.06 mm (BS) 

Elek analizi Hidrometre analizi 



Toprak Zeminlerin Özellikleri 
(Holtz and Kovacs, 1981) 



Taneboyu 

4.75 

birim: mm 

(Holtz and Kovacs, 1981) 

USCS 

BS 

0.075 

2.0 0.06 0.002 

USCS: Unified Soil 
Classification 

BS: British Standards 



HATIRLA: 

Kil boyutu taneler 

Kil mineralleri 

Örneğin: 

Kaolinit, İllit, vb. 

Örneğin: 

Kuvars kil minerallerinin boyutuna 
öğütülebilir ????  



Taneboyu Dağılımı 

İri taneli zeminler: 

Çakıl        Kum 

İnce taneli zeminler: 

 Silt           Kil 

0.075 mm (USCS) 

0.06 mm (BS)  

•Deney 

Elek analizi Hidrometre analizi 

(Head, 1992) 



Taneboyu Dağılımı 

Log ölçek 

(Holtz and Kovacs, 1981) 

Etkin taneboyu (Effective size) D10: 0.02 mm 

D30:          D60: 



Taneboyu dağılımı 
• Şeklini tanımlamak 

• Örneğin: (iyi derecelenmiş) well 
graded 

 

 

Değerlendirme ölçütü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 

     tek bir tane boyundan oluşan 
zeminin Cu değeri nedir? 
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CEVAP 

•SORU 

     tek bir tane boyundan oluşan zeminin Cu değeri nedir? 
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Taneboyu dağılımı 



Taneboyu Dağılımı 

• Mühendislik uygulamasındaki anlamı 
– Toprak zemin dokusunu tanımlar ve zemin 

sınıflamasına girdi sağlar. 
– Derecelenme + boylanma ile ilgili bilgi sağlar. 
– Dolgu malzemesi olarak malzeme seçiminde, yol temel 

malzeme seçiminde veya beton agregası seçiminde 
kullanılabilir. 

– Dinamik kompaksiyon, enjeksiyon gibi  zemin 
iyileştirme yöntemlerinin seçiminde kullanılabilir. 

– Etkin taneçapı ile hidrolik iletkenliğin tahmininde 
(Hazen’s Equation) kullanılabilir. 

Taneboyu dağılım eğrisi İRİ TANELİ MALZEMELER için daha önemlidir. 



Tane şekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taneli (granular) zeminler için önemlidir. 

• Köşeli taneler → yüksek sürtünme direnci 

• Yuvarlak taneler → düşük sürtünme direnci 
 

Yuvarlak 
(Rounded) 

Yarı  yuvarlak 
(Subrounded) 

Yarı köşeli 
(Subangular) 

Köşeli 
(Angular) 

(Holtz and Kovacs, 1981) 

İri taneli 
zeminler 



Birleştirilmiş Zemin Sınıflama Sistemi 
(USCS) 

USCS sınıflama sistami: 

Bu sistem ilk kez Prof. A. Casagrande (1948) tarafından II. Dünya savaşında 
kullanılan hava alanlarının inşası sırasında geliştirilmiştir.  Daha sonra, sistem 
barajlar, temeller ve diğer yapıların inşasında kullanılabilecek şekilde, Prof. 
Casagrande, the U.S. Bureau of Reclamation, and the U.S. Army Corps of Engineers 
tarafından modifiye edilmiştir (Holtz and Kovacs, 1981). 

Ana toprak bileşenleri: 
(1) İri taneli  
(2) İnce taneli 
(3) Organik zeminler 
(4) Bataklık-turba (Peat) 

zeminler 



Taneboyunun tanımı 

İri Bloklar Bloklar 
Çakıl Kum Silt ve 

Kil 

İri İnce İri İnce Orta 

300 
mm 

75 
mm 

19 
mm 

No.4 

4.75 

mm 
No.10 

2.0 
mm 

No.40 

0.425 
mm 

No.200 

0.075 

mm 

Taneboyu 

dağılımı 
kullanılmaz-

Kıvam limitleri 

kullanılır. 



Genel yol 

İri taneli zeminler: 

Çakıl (Gravel)          Kum (Sand) 

İnce taneli zeminler: 

 Silt                  Kil 
NO.200 
0.075 
mm 

•Taneboyu dağılımı 

•Cu 

•Cc 

•PL, LL 

•Plastisite abağı 

50 % 

NO. 4 
4.75 mm 

Gerekli deneyler: Elek analizi 

ve Kıvam limitleri   

LL>50 LL <50 

50 % 



Semboller 
Zemin Sembolü: 

G:  Çakıl (Gravel) 
S:   Kum (Sand) 

M:  Silt (Silt) 

C:   Kil (Clay) 

O:   Organik 

Pt:  Peat 

Likit limit sembolü: 

H: Yüksek LL (LL>%50) 

L: Düşük (LL<%50) 

Derecelenme sembolü: 

W: İyi derecelenmiş (Well-graded) 

P:  Kötü derecelenmiş (Poorly-
graded) 

Örnek: SW, iyi derecelenmiş kum 

                SC, Killi kum 

                SM, Siltli kum  

                MH, Yüksek plastisiteli  silt 

)sandsfor(

6Cand3C1

)gravelsfor(

4Cand3C1

soilgradedWell

uc

uc

≥<<

≥<<
−

Presenter
Presentation Notes
See Table 3.1Silty sand. Elastic siltAdjective, noun



Plastisite abağı 

(Holtz and Kovacs, 1981) 

LL 

PI 

Y D 

• A-çizgisi 
genellikle kil 
türü 
malzemelerisiltl
erden, organik 
malzemeleri de 
inorganiklerden 
ayırmaya yarar. 

• U-çizgisi ise, 
toprak 
malzemeler için 
ÜST SINIRI 
tanımlar. 

Not: Belirlenen 
değerler, U 
çizgisinin 
SOLuna 
düşüyorsa, 
DEĞERLERİ 
KONTROL 
ETMELİSİNİZ.  

 

Presenter
Presentation Notes
The A-line generally separates the more claylike materials from those that are silty and also the organics from the inorganics.The U-line indicates the upper range for natural soils



Sınıflama Yöntemi 

İri taneli malzeme 

Sınıflama aracı: 
Taneboyu eğrisi 

İnce taneli 
malzeme 

LL, PI 

(Santamarina et al., 2001) 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Peat: a soil composed of vegetable tissue in various stages of decomposition usually with an organic odor, a dark-brown to black color, a spongy consistency, and a texture ranging from fibrous to amorphous.Organic clay: a clay with sufficient organic content to influence the soil properties. For classification, an organic clay is a soil that would be classified as a clay except that its liquid limit value after oven drying is less than 75% of its liquid limit value before oven drying.



Örnek 

LL= 33 

PI= 12 

PI= 0.73(LL-20), A-line 

PI=0.73(33-20)=9.49 

SC 

(Killi Kum)  

 

(Santamarina et al., 2001) 

No.200 elekten geçen: 30 % 

No.4 elekten geçen: 70 % 



D60  

D30 

D10 





4. KOMPAKSİYON 

Courtesy of U.S. WICK DRAIN, INC. 



KAPSAM 

1. Kompaksiyon nedir? 

2. Kompaksiyon teorisi 

3. Saha kompaksiyon ekipmanları ve 
uygulamaları 

4. Saha kompaksiyon kontrolü 

5. Kompakte edilmiş zeminlerin performansının 
kestirimi 



Fil ve Kompaksiyon 

Ağır Yük 

Soru? 

İyi kompaksiyon olmaz 
neden? 



Kompaksiyon ve Faydaları 
• Kompaksiyon (COMPACTION) 

– Karayolu, barajlar, istinat duvarları, otoyollar, hava alanları 
gibi pek çok mühendislik uygulamasında doğal malzeme ile 
dolgu kulanılması gerekir. 

– İyi kompakte edilmiş bir zemin için yerinde en yoğun 
duruma ulaşmak gerekir. 

– En yoğun durum, su içeriğinde hemen hemen hiç değişim 
olmadan zeminin içindeki havanın azaltılması (dışarı 
alınması) ile sağlanır.  

– Bu işlem, sürekli uygulanan statik bir yük altında suyun 
dışarı sızması ile tanımlanan KONSOLİDASYON ile 
karıştırılmamalıdır. 

• TANIM: Toprak zeminin mekanik ve fiziksel özelliklerinin 
iyileştirilmesi için mekanik bazı araçlar kullanılarak zeminin 
bünyesindeki su ve tane hacmi sabit iken, havanın dışarı 
atılmasıdır. 

 

 



TEMEL AMAÇLARI: 
 

• Boşluk oranını azaltarak zeminin geçirimliliğini azaltmak, su emme ve su içeriğini 

değiştirme özelliklerini kontrol altına almak; 

• Zeminin makaslama dayanımını, dolayısıyla taşıma gücünü artırmak; 

• Zeminin, titreşim ve yük etkisi altında hacim değiştirme, oturma ve deforme olabilirliğini 

azaltmak. 

 
 
 

 
 
ZEMİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
 

1. Zeminin cins ve fiziksel özelliklerine; 

2. Sıkıştırma işlemi sırasındaki su içeriğine; 

3. Sıkıştırmada kullanılan enerjinin büyüklüğüne; 

4. Sıkıştırmada kullanılan araçlara bağlıdır. 
 
 



Kompaksiyon Teorisi 

(Laboratuvar Deneyi) 



TEORİ 
• Bir toprağın sıkışma durumunun ölçüsü → KURU BİRİM HACİM 

AĞIRLIĞI (gd) 

• Kuru bir zemine, bir miktar su eklendiğinde, su öncelikle taneler 

etrafında ADSORBE SU tabakası olarak yerleşir. 

• Adsorbe su tabakası kalınlaştıkça → sıkıştırma etkisine karşı taneler arası 

sürtünme azalarak, taneler DAHA KOLAY sıkışma eğilimine girer → gd ‘da 

artış 

• Ancak, belirli bir noktadan sonra ise, adsorbe su kalınlığındaki ve 

boşluklardaki su hacmindeki artış → gd azalma 

• HEDEF → SIKIŞTIRMA ETKİSİ ALTINDA maksimum gd  için, OPTİMUM SU 

İÇERİĞİNİ ELDE ETMEK 



Laboratuvarda Kompaksiyon 
• Başlangıç 
Standart laboratuvar kompaksiyon deneyi PROKTOR testi 
olarak adlandırılır. 
• Amaç 
Proktor testinin amacı, sahada en iyi sıkışmanın 
sağlanabileceği (en yoğun durum) karışımda kullanılacak su 
içeriğinin belirlenmesidir. Bu su içeriği, optimum su içeriği 
olarak adlandırılır.  
• Çarpma kompaksiyonu 

Proktor deneyi bir çarpma kompaksiyonudur. Proktor çekici 
zemin örneği üzerine çok sayıda düşürülür. Çekicin kütlesi, 
düşme yüksekliği, düşme sayısı, zemin seviyesi sayısı ve 
kalıbın (mold) hacmi standarttır. 



Kompaksiyon Deney Türleri 



Test Ekipmanları 
Standart Proktor Test Ekipmanı 

Das, 1998 



• STANDART PROKTOR DENEY YÖNTEMİ 
– Yaklaşık 1000 ml iç hacmindeki stardart bir kalıp içine toprak, üç tabaka 

halinde standart bir ağırlığın 300 mm’den 25 defa düşürülmesi ile 

sıkıştırılarak yerleştirilir. 

– Standart kalıp tartılarak birim hacim ağırlık belirlenir. Su içeriği de 

bilindiğinden, KURU BİRİM HACİM AĞIRLIĞI hesaplanır. 

– Farklı su içeriklerinde deney tekrarlanarak, SU İÇERİĞİ-KURU BİRİM 

HACİM AĞIRLIK eğrisinden → OPTİMUM SU İÇERİĞİ – MAKSİMUM KURU 

BİRİM HACİM AĞIRLIĞI belirlenir. 

 

 



Karşılaştırma-Neden? 

• Kompaksiyon çalışmalarının başlangıç dönemlerinde, saha 
uygulamalarındaki inşaat ekipmanlarının sağladığı kompaksiyon enerjisinin 
sonraki dönemlerdekine oranla düşük olması, laboratuvarda nispeten 
düşük kompaksiyon enerjisini yeterli kılmaktaydı.  

• Sonraki dönemlerde inşaat ekipmanları ve uygulama prosedürlerindeki 
gelişmeler, daha yüksek sıkışmışlık (yüksek yoğunluklar) yaratabilecek 
kompaksiyon enerjilerine ulaşması ile laboratuvar deneyindeki 
kompaksiyon enerjisinin yükseltilmesi gündeme gelmiştir. 
 

• Modifiye Proktor deneyi II. Dünya savaşı sırasında U.S. Army Corps of 
Engineering tarafından geliştirilmiş olup, ağır nakliye uçaklarının iniş yaptığı 
havaalanlarında, daha iyi sıkışmanın gerekliliğinden doğmuştur. 



Karşılaştırma 

Standart Proktor Testi 

30 cm: düşme yüksekliği 

2.5 kg: çekiç kütlesi 

25 düşme/katman 

3 katman 

Mold hacmi: 1/30 ft3 

Enerji: 12,375 ft·lb/ft3 

Modifiye Proktor Testi 

45 cm: düşme yüksekliği 

4.5kg: çekiç 

25 düşme/katman 

5 katman 

Mold hacmi: 1/30 ft3 

Enerji 56,250 ft·lb/ft3 

DAHA YÜKSEK ÇARPMA ENERJİSİ 



Kompaksiyonun Değişkenleri 
• 4 değişken: 

(1) Kuru yoğunluk (d) veya kuru birim hacim ağırlık gd 

(2) Su içeriği, w 

(3) Kompaksiyon enerjisi, (E) 

(4) Toprak zemin türü, taneboyu, kil minerali türü ve içeriği vb. 

)ft/lbft375,12(m/kJ7.592

m10944.0

)layer/blows25)(layers3)(m3048.0)(s/m81.9(kg495.2
E

33

33

2










Volume of mold 

Number of 

blows per 

layer 

Number of 

layers 

Weight of 

hammer 

Height of 

drop of 

hammer 

   

E = 

Standart 

Proktor testi 

için: 



Metodoloji ve Sonuçlar 
Metodoloji 

(1) Farklı su içeriğinde kompaksiyon deneyi uygulanmış aynı toprağa ait 
örnekler 
 

 

 

 

(2) Her bir kompaksiyon deneyi sonunda kuru yoğunluk ve nem içeriği 
belirlenir. 

 

 

 

 

(3) Her bir örnek için kuru yoğunluğa d karşılık, su içeriği grafiklenir. 
Kompaksiyon eğrisi çizilir. 

w1
,

V

M
d

t

t




 d değerini,  ve w ile belirle 

İlk 4 darbe Diğer darbeler 



Metodoloji ve Sonuçlar (devam) 

Sonuçlar 

sıfır hava 
içeriği  

Water content w (%) 

D
ry

 d
en

si
ty

 
d
 (

M
g
/m

3
) 

D
ry

 d
en

si
ty

 
d
 

(l
b
/f

t3
) 

Optimum 

çizgisi 

Modifiye 

proktor 

Standart 

Proktor 

Doruk noktası 

Optimum çizgisi 

Sıfır hava içeriği 

d max 

wopt 



Toprak türünün Kompaksiyona etkisi 



Saha kompaksiyon ekipmanları 



Ekipmanlar 

Silindir tambur (Smooth-wheel 

roller (drum)) 
• Baskı temas oranı 100% 

• Temas yükü 380 KPa’a kadar 

çıkabilir 

• Her toprak türünde ve asfalt 

kaplama ile dolgu sıkıştırmada 

yaygın olarak kullanılır. 

• Kompaksiyon şekli: Statik ağırlıkla  





Ekipman (devam ediyor) 

Lastik Tekerlekli Silindir 

(Pneumatic (or rubber-tired) 

roller) 

• Baskı temas oranı 80% 

• Temas yükü 700 KPa’a kadar 

çıkabilir 

•  İri ve ince taneli topraklarda 

kullanılabilir 

• Kompaksiyon şekli: Statik ağırlık 

(kendi ağırlığıyla) ve yoğurma 

• Karayolu ve toprak dolgu 

barajlarda kullanım yaygın 



Ekipman (devam ediyor) 

Keçi ayaklı silindir 
(Sheepfoot rollers) • Silindire kenetlenmiş çok sayıda 

dairesel veya dikdörtgen şekilli 
ayaklar 

• 8 %  ~ 12 % Baskı temas oranı  

• Temas yükü 1400-7000 KPa 

• Killi topraklarda en iyi sonuç 

• Kompaksiyon şekli: Statik ağırlık 

ve yoğurma 

 



Dövme Silindir 
(Tamping foot roller) • 40% Baskı temas oranı  

• Temas yükü 1400-8400 KPa 

• İnce taneli topraklarda iyi 

• Kompaksiyon şekli: Statik ağırlık 

ve yoğurma 

Ekipman (devam ediyor) 





Ekipman (devam ediyor) 

Hasır Silindir (Mesh (or grid 

pattern) roller) 
• 50 % Baskı temas oranı  

• Temas yükü 1400-6200 KPa 

• Çoğunlukla iri taneli çakıllı-bloklu 

toprak zeminlerde iyi. Titreşim, 
kırma ve parçalama 

• Kompaksiyon şekli: Statik ağırlık 

ve yoğurma 

 



Ekipman (devam ediyor) 

Titreşimli tamburlu silindir 
(Vibrating drum on smooth-wheel 

roller) 

• Düşey yönde titreşim veren silindir 

• Titreşim nedeniyle, taneler yer 

değiştirir ve kompaksiyon süreci 
hızlanır → boşlukları tanelerin 

doldurması 

•  Kompaksiyon şekli: Statik ağırlık 

ve titreşim 

• İri taneli topraklarda iyi 







Ekipman özeti 

Holtz and Kovacs, 1981 



Dinamik Kompaksiyon 

• Dinamik kompaksiyon ilk kez 1930’ların 
ortalarında Almanya’da kullanıldı. 

• Etki derinliği (D) metre cinsinden zemin 

içerisine kompaksiyonun erişimi olarak 
aşağıdaki eşitlikle tahmin edilebilir. 

D  ½ (Wh)1/2 

W = Kullanılan kütlenin ağırlığı (ton). 

h = düşme yüksekliği 

From Holtz and Kovacs, 1981 



Sahada Uygulanan Kompaksiyonun 

Kontrolü 



Bağıl (Relative) Kompaksiyon 

(Compaction) (RC) 

%100
max






laboratoryd

fieldd
RC




Bağıl kompaksiyon (%) 

RC = 90% ~ 95% başarılı bir kompaksiyonu ifade eder. 

Bağıl yoğunluk (Dr) 

rD2.080.C.R 

Bağıl kompaksiyon ile korelasyon sağlar 
47 sonucun istatistiksel 

değerlendirmesi ile aşağıdaki 
ilişki elde edilmiştir: 

 Dr = 0  R.C. is 80 minmax

max
r

e_e

e_e
D 

En yoğun  Dr=1 



Kum konisi ile  

hacim belirleme 

Su ile hacim belirleme 

-Rubber Balloon 



• Kum Konisi Yönteminde, zemin yoğunluğunun sahada belirlenmesi ve 
toprak dolgu, yol dolgusu gibi dolguların, arazi kompaksiyonu 
sonuçlarının kontrolünde kullanılır. 
 

• Yerinde kazılarak çıkartılan zeminin ağırlığı belirlenir. 
 

• Çukurun hacmi, yoğunluğu bilinen kumla doldurularak bulunur. 
 

• Yerinde birim hacim ağırlığı ve kuru birim hacim ağırlıkları belirlenir. 
 

• g=W/V      gk=g/(1+w) 

 

 



Nuclear 

Densometre 



Yöntemler 

– Gama ışınlarının su ve toprak tarafından absorbe edilmesini ölçer. 
Yoğun zeminler ve daha fazla su içeren zeminler daha fazla gama ışını 
absorbe eder. 

– 2 ile 12 inç derinliğinde uygulanabilir 







5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI 

(SEEPAGE PRESSURE) 



Toprak içindeki su: 

 

• Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve 

bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını 
oluşturur → Serbest su (gravitational water) 

 

• YASS → Altında kalan su → YAS (ground water) 

 

• YAS → YASS’de atmosferik basınç altında 



• Kararlı  durum (Steady State Condition) nedir? 

– Toprak içinde su akışı yok 

– Zamana bağlı olarak gözenek suyu basıncında değişim yok 

h

h

p

p

Datum level

pressure 
head

pressure 
head

hz

elevation
head

Yük (Head): birim ağırlık için mekanik (potansiyel) enerji 

Toplam yük (Total head )(H)=hz+hp+ 

u 

gw 

(Bernoulli prensibi) 
v2 

2g 



Head loss h1 - h2 determines flow rate 

Darcy Yasası 

V = – K (∆h/∆L) 
V = – K i  

 

  

 Q= VA         

 Q= – KA(dh/dL) 

 Q= AKi 

 



• Ortalama akış kızı hidrolik eğim (∆h/∆L) ile doğru orantılıdır.  
• Doğrusal orantı sabiti permeabilite katsayısı (K) olarak isimlendirilir.  

• Homojen kil geçirimsiz kabul edilirken, kum ve çakıllar ise geçirimlidir. 

•  DARCY YASASI 

•  Gözenekli  bir ortamda suyun akış hızı, yük kaybı ile doğru, suyun      

    aktığı yolun uzunluğuyla ters orantılıdır. 
• Laminar akış için geçerlidir. 



Geçirimlilik (Permeability) 

• Boşluklu bir ortam içerisinden (örneğin zemin) geçen sıvı (örneğin su) 
miktarının bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. 

     Gevşek Zemin 

- Geçirgenlik kolay 

- Yüksek Permeabilite 

     Sıkı Zemin 

- Geçirgenlik zor 

- Düşük Permeabilite 

Su 



Permeabilite katsayısının belirlenmesi 

Sabit Seviyeli Düşen Seviyeli 

•  Ampirik eşitlik 

      K=C(D10)
2 

C~0.4-1.2 

Siltli kum için  1 

alınabilir 
 

•  Laboratuvar deneyi  

      (1) Sabit seviyeli  

      iri taneli zeminlerde 

(2) Düşen seviyeli 
İnce taneli zeminlerde 

 

• Yerinde testlerle 

     (pompaj testi) 



Serbest (Unconfined) and Basınçlı (Confined) Akiferler 



Serbest Akifer Sistemleri 

• Serbest akifer (Unconfined aquifer): atmosferik 

basınç altında su tablası içeren akifer 
 

• Su tablası (Water table): Doygun zon içinde açılan 
bir sondaj kuyusu içinde suyun yükseldiği seviye 

 

 



Basınçlı Akifer Sistemleri 

• Basınçlı (Confined) akifer: geçirimsiz birim ile 
örtülü olan ve su tablası basıncı birimin üzerine 
yükselen akifer 

 

• Piezometrik yüzey (Potentiometric surface): 

Basınçlı akiferde suyun yükseldiği seviye 

 

 



• Su tablasının altında gözenek suyu basıncı 
(pore water pressure) 

– Su basıncı statik olabilir 

 

 

 

 

 

– Belirli bir hidrolik eğim altında akabilir 

u=gw x hw 

Yer yüzü 

hw 

GWT (yeraltı su tablası 

GWT dhAB A 
B 

ds 

i=(dhAB/ds) 



 

 

Gözenek suyu basıncı 
pwh hu  g

zw1 

zw2 

1wwh zu g

2wwh zu g

Depth, z 

zw 



Yük kaybı (Head loss) 

1 

2 

l 

h2 

h1 

Sıvı yüksek 
potansiyelden 

düşük potansiyele 
doğru akar. Bu iki 
nokta arasındaki 
potansiyel su yükü 
farkı yük kaybıdır. 

Yük kaybı (head loss) = Dh = h1 – h2 



  

Hidrolik Eğim (Hydraulic gradient) 

dl

dh
i 

İki nokta arasındaki toplam su yükünün, bu iki nokta 

arasındaki uzaklığa oranıdır 



Sızma kuvveti (Seepage Force): toprak tanelerini  

sürükleyen akış kuvveti 

A A

z z

Downward  seepage Upward  seepage



Toprakta piezometre 

A 

hp 

A noktasındaki toplam su yükü 

“A” noktasındaki gözenek suyu basıncı pw hu  g



Toprakta Tek boyutlu akış 

Akış vektörler: eşit büyüklükte ve paralel  

Toprak 

kütlesi 

Tek boyutta akış 



 

 

Toprak içinde akış miktarı 

Toprak içindeki akış miktarı nedir? 

Toprak 

Beton baraj 

Akış miktarı (Flowrate) =  

Q [m3/sec] 



Toprak Dolgu Baraj 

Temel 

Kaplama 

Filtre 

Malzemesi 

Kret 



 

 

Darcy Yasası 

Kabuller:  

 

  akış laminardır. 
  toprak özellikleri zamana bağlı değişmez. 

kiAQ 

Hidrolik 

eğim 

Akışa dik esit alanı 

“permeabilite  katsayısı” 
[cm/s] 



Örnek 

verilenler: ksand = 4x10-2 cm/sec  

 rezervuar (kesite dik doğrultuda) uzunluğu= 1000 m 

clay 

clay 

3.2 m 

sand  

seam 

256 m 

el. = 167.3m 

el. = 165m 

Kum bandı boyunca toplam su kaybını (Q) hesaplayınız. 



Çözüm 

Q = kiA 

k = 4x10-2 cm/sec  

i = Dh/L = (167.3m – 165m) / 256m = 0.009 

A = (3.2 m) (1000 m) = 3200 m2 

Q = kiA = 0.0115 m3/sec = 41.5 m3/hr 



• Akış ağlarının temelini, suyun izlediği yol oluşturur. 

Baraj 

Geçirimsiz tabaka 

Zemin 

hL 

• Yukarıdan aşağıya doğru, toplam su yükü akış ağı boyunca düzgün olarak 
azalmaktadır. 

AKIŞ AĞLARI 



Akış Ağı Teorisi (Flow Net Theory) 

1. Akış çizgileri (Streamlines) ve eş 
potansiyeller bir birine diktir . 

2. Akış çizgileri paraleldir. 
3. Akış çizgileri ile eş potansiyeller arasındaki 

gridler, dik açlarla birbirlerini kesen kareye 

benzer şekilde olmalıdır. 
4. İki akış çizgisi arasındaki kanallar boyunca 

aynı akış vardır. 



2D akış 

duvar 

toprak 



Akış ağı (Flownets) 

Akış çizgisi 
(Flowline) 

duvar 

geçirimsiz 

Eş potansiyel çizgiler 

(Equipotential line) 

Akış yolu (Flowpath) –  iki akış çizgisi arasındaki kanal 

Eş potansiyel çizgisi (Equipotential line)  – toplam su yükünün aynı 
olduğu hat 



Akış ağı (Flownets) 

1inci eş potansiyel içten başlar 

son eş potansiyel dışta biter 

impervio

us 

1inci eş.pl 

toprağın 

son eş.pl 



Eş potansiyel eğrisi, basitçe toplam hidrolik yüke bağlı, eş 
yükselti eğrileri olarak da tanımlanabilir. 

Baraj 

Geçirimsiz Tabaka 

hL 

Zemin 



Seçilen akım çizgileri ve eş potansiyel çizgileri ağı 

Baraj 

Geçirimsiz Tabaka 

Zemin 
90º 

Eğriler kare 
oluşturacak 
şekilde kesişir 



Sızma Miktarı  (q) 

d

f

L
N

N
khq  Düzlem normalindeki birim uzunluk için ifade      

edilmiştir. 

 Akım çizgileri sayısı 

Eş potansiyel çizgileri sayısı 

Geçirimsiz Tabaka 

Baraj 

hL 

Memba ile mansap arasındaki 
hidrolik yük farkı 



Akış Ağı (Flownets) 

hız 

Düğüm 

Eş. pl 

Gerekenler: 

• Düğümlerde dik kesişimler 

• Karemsiliğin korunması 



Akış ağı (Flownets) 

X 

Hatalı – tekrar çiz! 



Flownets - Örnek 

10m 

14m 

22m 

 

(Length of dam) 

L = 100 m 

k = 0.1 cm/s 

2

m 

A 

B 

Q = h . k . (NFP/NED)       Dh=h/NED 



h = 14 – 2  = 12 m  

Q = h x L x   k x (NFP/NED)  

Q = 0.3 m3/sec  

NFP = 3  

NED = 12  

Flownets - Örnek 

hp at B = (3+2) = 5 m  

uB = (hp)(gw)    = 49 kPa  

hp at A = (4+2+2)= 8 m  

uA = (hp)(gw)    = 78.5 kPa  





6. TOPLAM VE ETKİN GERİLME 
KAVRAMLARI 



TEMEL KAVRAMLAR 

• Toplam düşey gerilme: Toprak 
kütlesi içindeki bir noktanın 
üzerindeki tüm malzemelerin  
(toprak, su yüzey yükü) birim alana 
etkiyen ağırlığı. Toplam gerilme 
toprağın birim hacim ağırlığı ile 
hesaplanır. 

• Düşey gerilmedeki (sv) herhangi 
bir değişim, aynı noktadaki yatay 
gerilmeyi de değiştirir. 



Homojen bir zeminde toplam gerilme sv 

= g.z  

 

 

 

 

Bir göl veya nehirin altındaki zeminde 
toplam gerilme 

sv = g .z + gw .zw  

 

 



Ardalanmalı toprak zeminde toplam gerilme 

sv = g1d1 + g2d2 + g3(z - d1 - d2)  

 

 

 

 

Doygun toprak zeminde toplam gerilme 

sv = gu . zw + gsat(z - zw)  
 

 

 

Ekstra yükleme  (Ör. Bina temeli) ile birlikte 
toplam gerilme 

sv = g .z + q  
 

 



Terzaghi‘nin prensibi ve eşitliği 
Etkin gerilme (Effective stress): Etkin gerilme (s´),  
toplam gerilme (s)  ve gözenek suyu basıncı 
arasındaki ilişki:    s´ = s - u 

 



Sızma kuvveti (Seepage Force): toprak tanelerini  

sürükleyen akış kuvveti 

A A

z z

Downward  seepage Upward  seepage

HATIRLATMA 



Sızma kuvveti (Seepage Force): 

A A

z z

Downward  seepage Upward  seepage

Sızma kuvveti (Js)=(dh/ds).gw .V(Birim Hacim) = i . gw 

 

 s´ = s – (u + Js) 

Düşey olarak aşağı yönlü, sızma basıncı negatiftir. 

Düşey olarak yukarı yönlü, sızma basıncı pozitiftir. 



 

 

Gözenek suyu basıncı 
pwh hu = g

zw1 

zw2 

1wwh zu g=

2wwh zu g=

Depth, z 

zw 



Toprakta piezometre 

A 

hp 

A noktasındaki toplam su yükü 

“A” noktasındaki gözenek suyu basıncı pw hu = g



• Toplam, Etkin ve Boşluk Suyu Basıncı 
• Denge koşulunda → Toprak içinde herhangi bir akım yok 

 

• s = s’ + u 

• s = g z 

• u = gw h 

 

• Denge koşulundaki değişim → Suyun toprak içindeki hareketine neden olur 

• Bu duruma bağlı olarak → Etkin ve boşluk suyu basıncında da değişim söz konusu 

 

• x-x 

• s = gw H + gsatz 

• u = gw (H + z) 

• s’ = s – u = (gsat-gw) z 



• Suyun aşağı doğru hareketi 

• x-x 

 

• s = gwH + gsatz 

 

• u = gw(H + z-h) 

 

• s’ = (gsat-gw) z + gwh 

 

• Etkin gerilme “gwh” kadar 

arttı → SEEPAGE PRESSURE 



• Suyun yukarı doğru hareketi 

• x-x 

 

• s = gwH + gsatz 

 

• u = gw (H + z + h) 

 

• s’ = (gsat-gw) z – gwh 

 

• Etkin gerilme “gwh” kadar 

azaldı → SEEPAGE PRESSURE 



• Ortamdaki gerilim durumundaki değişimler (deprem, patlatma vb.) → SUYUN üzerindeki 
toprağı yukarı doğru itmesine neden olur. 

•Tane tane arasındaki bileşke kuvvetinin sıfıra eşitlendiği durumdaki hidrolik eğime , kritik 

hidrolik eğim,  bu durum ise hızlı koşul (quick condition) adlandırılmaktadır. 
 

icgwV=g’V    →  İc =g’ / gw = (Gs-1) / (1+e) 

 

 Hidrolik eğim, İc ye eşit veya yüksek olunca hızlı koşul şartları yerine gelir.  
 

• s’ → 0; i → Kritik durum → toprak dayanımını  kaybeder → Su kaynıyormuş gibi görünür 

• Hızlı koşul/Kaynayan Kum (Quick Condition / Boiling Sand) 

• Su ile birlikte hareket eden tanelerin yarattığı boşluk → Tanelerin uzaklaşması, toprak içinde 

iç erozyon (oyulma, boşluk oluşumu) → PIPING (Borulanma) 

Kritik  Hidrolik Eğim  (Hızlı Koşul) 



BAZI ÖRNEKLER 

 

• Toprak dolgu baraj 

• Teton Barajı (Idaho, ABD) → İçsel erozyon ≈ piping (borulanma) 

• Fontenelle Barajı (Wyoming, ABD) → Seepage 





SORU 1: 



SORU 2: 



7. TOPRAĞIN DAYANIMI 



DAYANIM 

• Dayanım bir malzemenin yenilmeye 
karşı gösterdiği dirençtir.  

• Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst 
sınırıdır. 



Toprak Zeminin Yenilmesi 



Temel Kavramlar 

• Makaslama Dayanımı: Toprağın makaslama gerilmelerine karşı 
göstereceği maksimum direnç (shear strength) 

• Temel taşıma gücü, karayolu, havaalanı projelendirmesi, toprak 
dolgu, şev duraylılığı, dayanma duvarı (istinat) hesaplamaları vb. 

• Makaslama Dayanım Parametreleri : c; f 
• c: Tanelerin birbirini çekmesi ve kenetlenmesi  nedeniyle 

(cohesion) 

• f: Tanelerin birbirleriyle sürtünmesinden kaynaklanır (internal 
friction angle)  

t= c+sn tanf 
 t: makaslama dayanımı, gerilmesi 

c: Kohezyon 

sn :Normal gerilme 

f: İçsel sürtünme açısı 
 

Mohr-Coulomb Yenilme Teorisi: Toprağın makaslamaya karşı gösterdiği direnç 
sabit bir değer olmayıp, yenilme anında kayma düzlemine etkiyen normal 
gerilmeye bağlı olarak değişen  bir değere sahiptir. 



• Makaslama dayanımı, toprağın drenaj özellikleri ile de 
yakından ilgilidir: İRİ TANELİ → Drenaj iyi; İNCE TANELİ → 
Drenaj kötü 

• Kohezyonlu (cohesive soils), kohezyonsuz topraklar (non-

cohesive soils) 

• Örnekleme 

• Örselenmiş 

• Örselenmemiş 



w

w.cosa

w.sina
a
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t
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n

Shear f
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Makaslama kuvvetleri ve bileşenleri 



• Toprak kütlesinin makaslama gerilmelerine karşı gösterdiği 
davranış, sadece uygulanan/var olan kuvvetlerle (toplam 
gerilmeler) değil, gözeneklerdeki su ve bundan kaynaklanan 
gözenek suyu basıncı ile de ilgilidir. 

 

• Hatırla → Efektif (etkin) gerilme, s’ (Terzaghi) 
 

• Bu durumda toprağın makaslama dayanımı → Toplam 
gerilme ile gözenek suyu basıncı arasındaki fark (s’) ile ifade 
edilir. 



Makaslama Dayanımının Belirlenmesi 
1. Doğrudan Makaslama Deneyi (Direct Shear Test) 





• Örnek sabit bir hızda (amaca yönelik 
olarak) makaslanır.  

• Makaslama gerilmeleri bir yük halkası ile 
ölçülür.  

• Farklı normal gerilmeler altında deney 
tekrarlanır. 

Doruk (c, f) 

Artık (c, f) 



2. Üç Eksenli Sıkışma Deneyi (Triaxial Compression Test) 



• Örselenmemiş toprak örneği, tüpten 
çıkartıldıktan sonra, üç eksenli 
hücreye yerleştirilir. 

• Su kaybını önlemek için üst başlık 
yerleştirildikten sonra, örnek etrafına 
kauçuk bir kılıf geçirilir. 

• Örnek hazırlama işlemi bittikten 
sonra, hücre su ile doldurulur.  

• Hücredeki suya basınç uygulanarak, 
arazi koşullarını temsil edecek şekilde 
gerilme koşulları yaratılabilir.  

• Su basıncı, minimum asal gerilmeye 
karşılık gelir. 

• Yenilme gerçekleşinceye kadar, 
yükleme çubuğu yardımıyla sabit 
hızda deformasyon uygulanmaya 
devam edilir. 

 



Triaxial compression test 







• Yükleme çubuğunda uygulanan bu gerilme sonucunda ölçülen gerilme 
değeri, deviator gerilme (s1-s3) olarak adlandırılır. 

• Hücre basıncına eklendiğinde, maksimum asal gerilmeye (s1) ulaşılır. 
• Farklı hücre basınçlarında bir seri deney uygulanırsa, MOHR daireleri 

elde edilebilir. 

c 

τ (kg/cm2) 

σ(kg/cm2) σ3 σ1 σ3 σ1 σ1 σ3 

Ø 



Deney Türleri 
• Konsolidasyonsuz-Drenajsız (UU, quick test) → Örneğin yüklenmesi ve 

makaslanması sırasında drenaja izin verilmez. Hücre basıncı uygulandıktan 
sonra, hızlı bir yükleme ile deney gerçekleştirilir. 

• Konsolidasyonlu-Drenajsız (CU) → Belirlenen normal gerilim altında hücre 
basıncıyla konsolide edilir. Bu süreçte drenaja izin verilir. Konsolidasyon 
bitince, drenaja izin verilmeden makaslama gerçekleştirilir. Boşluk suyu 
basıncı ölçülebilir. 

• Konsolidasyonlu-Drenajlı (CD) → Hücre basıncı ile önce konsolidasyona tabi 
tutulur. Ek gözenek suyu basıncı oluşturmayacak şekilde, yavaş ve düşey 
yönde yükleme yapılır. Efektif dayanım paramatreleri belirlenir. 

• Kısa süreli-uzun süreli duraylılık (inşaat kazısı, otoyol vb.) 
• Karşılaştırma 

• Doğrudan makaslama → Hem doruk, hem artık değerler + UU ve CD 

• Üç eksenli → Doruk değerler + yanal basınç + gerilim dağılımı + boyut 
+ ortam koşullarını yansıtabilme 
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Kohezyonsuz toprak (kuru kum) 
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Karışık kohezyonlu toprak 

Doygun Kil 

f=0 

450 

t=cu=(qu)/2
 



 Yığılma Açısı (angle of repose) (kum) 
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3. Vane (Kanatlı Sonda) Deneyi 

T

d
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• Killi zeminlerde, drenajsız koşullarda, laboratuvar ya da 
arazide uygulanabilen bir deneydir (100 kPa’dan az) 

• Döndürme momenti 



8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA 
GÜCÜ 

(BEARING CAPACITY OF SOILS) 



TEMELLER (FOUNDATIONS) 

• Temel, yapı ile zeminin 
arasındaki yapısal 
elemandır. Yapı yükünü 
zemine aktaran elemandır. 

• Temeller, yapıdan 
kaynaklanan yükleri uygun 
zemin seviyesine dağıtmak 
için tasarlanırlar. 

• Temel Zemin, yapı yükünü 
doğrudan veya temeller 
yardımıyla taşıyan zemin 
ortamıdır.  



B

DfFooting

D: depth of footing

B: width of footing

f

Temel 

Sığ Temel Derin Temel 

Df: Temel 

derinliği 
B: Temel 

genişliği 



Sığ Temeller (Df ≤ B) 
• Sığ temeller, gelen yükün hemen altındaki gerilmeleri, geniş 

alana sahip yüzeylere dağıtmak için tasarlanırlar.  
 

• Sığ temeller betonarme olarak inşa edilirler ve yükün ve 
yapının durumuna göre farklı şekil ve boyutlara sahip 
olabilirler. 

 

Sığ temel türleri 
 

(1) Individual footing (tekil temel) 

(2) Strip-continuous footing (şerit-sürekli temel) 

(3) Radial footing (radye temel) 



• Individual footing (tekil temel) 

 

– Plan görünümleri kare veya 
dörtgendir 

– 1 <= (L/B) <= 5 

– Az katlı ve hafif yapılarda tercih 
edilir 

– Homojen zeminlerde 

 

 



• Strip-continuous footing 

(şerit-sürekli temel) 

– 5 <= (L/B) 

– Orta ağırlıktaki yapılarda 
tercih edilir 

– Homojen ve/veya heterojen 

zeminlerde 

 

 



• Radial footing (radye 

temel) 

 

– Ağır yapılarda tercih edilir 
 

– Homojen-heterojen ve zayıf 
zeminlerde 

 



http://sozluk.insaatbolumu.com 



Derin Temel (Df ≤ 4B) 
• Zayıf bir zemin seviyesinin altında sert zemin (veya 

kaya kütlesi) 
• Yapı yükü kazıklarla sert zemine (veya kaya kütlesine) 

iletilir.  

Kazık

a) Uç taşıması:
    Taşıma kapasitesi,
    kazığın topuğundaki
    zeminin penetrasyon
    direnci tarafından 
    sağlanır.

b) Sürtünmeli:
    Taşıma kapasitesi,
    kazığın indirildiği
    kuyunun çeperindeki
    zeminin sürtünmesi
    ile sağlanır.

c) Uç taşımalı-sürtünmeli:
    Kazıklar fazla sert olmayan 
    (sıkı) zeminin içine kadar 
    indirilir. Böylece hem 
    sürtünme, hem de uç
    taşıması arttırılır.

Yumuşak
Zemin

Yumuşak
Zemin

Yumuşak
Zemin

Sıkı zemin



 

Bir jeoteknik mühendisi, temel tasarımında 
aşağıdaki iki stabilite koşulunu da sağlamalıdır !... 

 

1. Temelin altında zemin içinde makaslama 
yenilmesi olmamalıdır... 

 

2. Zemindeki oturmalar izin verilebilir 

boyutlarda olmalıdır... 



Temelin makaslama yenilmesi 

http://osp.mans.edu.eg 



http://osp.mans.edu.eg 



Tanımlar 

• Ultimate bearing capacity (Nihai taşıma gücü) (qu) : 
zeminin taşıyabileceği maksimum gerilme. 

• Ultimate net bearing capacity (Nihai net taşıma 
gücü)(qult): qu-gd 

• Allowable (or safe) bearing capacity (izin verilebirlir 
taşıma gücü)(qa) : Güvenlik katsayısının dikkate 
alındığı taşıma gücü değeri. 

• Factor of safety (güvenlik katsayısı): Nihai net 
taşıma gücünün izin verilebilir taşıma gücüne oranı. 



Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) 

 

• Kohezyonsuz zeminlerin göreceli yoğunluklarının (sıkılıklarının) belirlenmesi için 
geliştirilmiş bu deney, sığ temeller için taşıma kapasitesinin hesaplanmasında, 
kompaksiyon derecelerinin belirlenmesinde ve sıvılaşma potansiyelinin 
belirlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

• Deney, 63.5 kg’lık bir ağırlığın, 762 mm’lik bir mesafeden, tijlerin üzerindeki başlığın 
üzerine bırakılması ile standart olarak boyutları belli bir örnek alıcının zemine 300 

mm girmesi için gereken darbe sayısının belirlenmesi esasına dayanmaktadır. 
• 300 mm’lik penetrasyon için gerekli darbe sayısı 50’yi geçerse, ya da 10 darbede 

hiçbir ilerleme kaydedilemezse, deney bırakılır. Penetrasyon, 450 mm’yi geçerse, N 

darbe sayısı 0 alınır. 
• Deneyi etkileyen başlıca faktörler: 

• Ortalama tane boyu büyüdükçe, direnç artar. 
• Cu katsayısı küçüldükçe, direnç azalır. 
• Köşeli taneler, direnci artırır. 
• Çimentolu taneler, direnci artırır. 
• Boşluk oranı azaldıkça, direnç artar. 

 

 



SPT Ekipmanlar 

 



Şahmerdan Darbe bloğu 



SPT uygulaması 



Deney sonunda SPT tüpü ve çarığı 



SPT tüpü ve çarığı 

SPT örneği 



Etken  Simge  Değişiklik  Düzeltme  

Örtü Yükü Düzeltmesi Cn - 
(Pa/ σv’ )0,5 ( 

Cn<=2 )   

Enerji Oranı  Ce 
Emniyet Şahmerdanı Donut 

Şahmerdanı  
0,60-1,17 0,45-

1,00 

Kuyu Çapı Cb 
65-115 mm           150 mm             

200 mm 
1,00     1,05    1,15 

Tij Uzunluğu  Düzeltmesi  Cr 

3-4 m                      4-6 m              

6-10 m                     10-30 m           

>30 m 

0,75     0,85    0,95   

1,0     <1,0 

ÖrnekAlıcı  Cs 
Standart Numune Alıcı (İç gömlek 

yok); İç Gömlek Kullanıldı 1,0      1,15-1,30 

Yapılan Düzeltmeler 



(1) SPT-N de örtü yükü düzeltmesi (CN) 
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• Yandaki grafikten 

N1 kullanılarak en 
fazla 25 mm 

oturma için izin 
verilebilir taşıma 
gücü belirlenir. 

• Eğer yeraltısuyu 
var ise, 

düzeltme 
uygulanır. 



BD

D
0.50.5C

f

w

w 
 qa=qaxCw 

Yeraltısuyu düzeltmesi 



Örnek: 



Derinlik  
(m) 

SPT-N v
  

(kPa) 
CN N1 

0.75 8 * * * 

1.55 7 26 2.0 14 

2.30 9 39 1.6 14 

3.00 13 51 1.4 18 

3.70 12 65 1.25 15 

4.45 16 70 1.2 19 

5.20 20 + + + 

   Ortalama N1: 16 

 

Derinlik 1.55 m → vgh = 17 x 1.55 = 26.3 ≈ 26 kPa 

Derinlik 4.45 m → v’ = gh – hwgw = 17 x 4.45 – (4.45 – 3.5) 10 = 66 kPa  

B=3 m ve N=16 için B>1 m koşuluna ait grafikten,  qa = 165 kPa  

89.0
5.4

5.3
5.05.0 






wC qa = 0.89 x 165 = 150 kPa  



Kohezyonlu zeminlerin taşıma 
gücü (Terzaghi’nin yöntemi) 

qult = c Nc + q Nq+ 0.5 g B Ng 
Bu eşitlikte; 

c : Kohezyon 

g  : Birim hacim ağırlık 

B : Temel genişliği 

q  : Örtü yükü (=gDf) 

Nc, Nq, NgBoyutsuz taşıma gücü faktörleri 

qult = 1.3 c Nc + q Nq+ 0.4 g B Ng Kare temel: 

Şerit temel : 

Dairesel temel: qult = 1.3 c Nc + q Nq+ 0.3 g B Ng 

F

q
q ult

a  F: Güvenlik katsayısı 

• Kohezyon 

• Derinlik 

• Zemin ağırlığı 
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100 1000

N , N , N  (Taşıma gücü faktörleri)g c q

Meyerhof

Hansen

Ng

Ng

Nq

Nq

Nc

Nq = exp ( tanФ) tan2 (45 + Ф/2) 
Nc = (Nq – 1) cot Ф  
Ng = 1.8 (Nq – 1) tan Ф       (Hansen’s) 
Ng= (Nq – 1) tan (1.4 Ф)     (Meyerhof’s) 



• Saf kohezyonlu zemin (=0) 

qult=cNc 
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F: Güvenlik katsayısı 



9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE 
YANAL TOPRAK BASINCI 



• Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan 
yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek 
gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. 

 

• Gerilme ve yerdeğiştirme        Toprağın gerilme/deformasyon 
özellikleri ile doğrudan ilişkili + gerçekçi bir çözüm      ZOR      
Bu özellikler doğrusal değişim göstermiyor. 

 

• Uygulamada       ELASTİSİTE TEORİSİ + Toprak HOMOJEN 
+ İZOTROP kabul edilir. Yenilme anından daha düşük 
gerilme değerlerinde       DOĞRUSAL ilişki  

 

• İLERİ DÜZEY      SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ       
Doğrusal olmayan ilişki, heterojen + anizotrop özellikler 



ELASTİSİTE  TEORİSİ        E (Young’s modülü), 
u (Poisson’s oranı), Hooke Yasası 

 

Asal gerilmeler altında elastik bir malzeme için 
hacimsel deformasyon: 

 

 

 

• Drenajsız koşulda   ∆𝑉𝑉 =0          u = 0.5 

 

• Konsolidasyon         
∆𝑉𝑉 > 0  ve u< 0.5 

 

 

∆𝑉𝑉 =
1−2u𝐸 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3  



Farklı Yükler Altındaki Davranış 

 

 

BOUSSINESQ EŞİTLİĞİ 
 

2/5

22zz )
)z/r(1

1
(

z2

P3


=

r 

z 

o Tekil Yük (Nokta Yük) Altında       Boussinesq (1885) tarafından 
önerilmiş olan P tekil yükü altında, z derinliğinde ve r yatay 
uzaklıkta bir noktadaki düşey gerilme: 



• Etki Faktörü (Ip)         Pratik kullanım 𝐼𝑝 = 32𝜋 11+ 𝑟/𝑧 2 5/2
  𝜎𝑧𝑧=

𝑃𝑍2 × 𝐼𝑃 

r/z IP r/z IP r/z IP 

0.00 0.478 0.80 0.139 1.60 0.021 

0.10 0.466 0.90 0.108 1.70 0.016 

0.20 0.433 1.00 0.084 1.80 0.013 

0.30 0.385 1.10 0.066 1.90 0.011 

0.40 0.329 1.20 0.051 2.00 0.009 

0.50 0.273 1.30 0.040 2.20 0.006 

0.60 0.221 1.40 0.032 2.40 0.004 

0.70 0.176 1.50 0.025 2.60 0.003 



• Örnek  

10 m 

PA=10000 kN 
PB=50000 kN 

C 

2 m 

8 m 
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Dairesel alana etkiyen üniform gerilme 

2/3

2z )
)z/r(1

1
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=

P 

D=dairesel alanın çapı 
D=2r 

Ic 
cz PxI=



Kare alana etkiyen üniform gerilme 

rz PxI=
Fadum (1948) 



YANAL TOPRAK BASINCI 

  Yanal basınç          dayanma yapıları arasındaki ilişki 
  Boyutlandırılması, projelendirilmesi         Etkiyen 

yanal basınç hesaplamaları          ÖNEMLİ BİR 
MÜHENDİSLİK PROBLEMİ 

  Dayanma yapıları 
         • Dayanma (istinat duvarları) 

• Palplanş perde 

• Kazı kaplaması 
• Fore kazıklar 

• Ankrajlar 

 
 

 



Konsol istinat 

duvarı 
Destekli kazı Ankrajlı palplanj kazık 

Bağlantı  
çubuğu 

Palplanj 

kazık 

Ankraj 

Sağlamer (2009) 



Ağırlık tipi istinat duvarı Zemin Çivisi 
Toprakarme 

Sağlamer (2009) 



Zemin Çivisi 

Sağlamer (2009) 



Palplanş kazık duvar 

Sağlamer (2009) 



Toprakarme son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Geosentetikler 

Sert Temel Zemini 

İstinat Duvarı 

Sağlamer (2009) 



• Rankine (1857) ve Coulomb (1776) Teorileri 

 

• Karşılaştırma          Rankine Teorisi (RT), yapı 
arkası ile zemin arasındaki sürtünme açısını ‘0’ 
olarak kabul ederken; Coulomb Teorisi (CT) , 

sürtünmeyi dikkate alır. RT, tabakalı zemin, 
kohezyonlu zemin, yeraltısuyu koşulları dikkate 
alındığında, daha kolay uygulama olanağı sağlar. 
RT, yanal zemin basınç dağılımını verirken; CT, 
bileşke kuvveti verir. 



h’ 

v’ 

• Toprak kütlesi        homojen, 
izotrop  

• z derinliğinde 

• v          düşey gerilme 

• h         yatay gerilme 

• h/v          K0: sükunetteki 
toprak basınç katsayısı        
yanal yönde deformasyon 
yok. 

• h         𝜎3 

• v          𝜎1 

 



Kohezyonsuz Zeminlerdeki Aktif/Pasif 

Toprak Basınçları 

Sürtünmesiz duvar 

Duvar zeminden 

uzaklaşmaktadır. 

Duvar zemine 

doğru hareket 
etmektedir. 

A 

B 

Duvar hareketi sırasında A ve B olarak 
adlandırdığımız zemin elemanlarına bakalım.  

Sağlamer (2009) 

Aktif durum 

Pasif durum 



A 

v’ 
h’ 

z 

 duvar zeminden uzaklaşacak yönde hareket  
etmeye başladığından dolayı,  

 başlangıçta yanal yönde bir hareket yoktur.  

v’ =  z  

h’ =  K0 v’ = K0  z  

v’ değeri aynı kalacak;  

ve  

h’ değeri  yenilme meydana gelene kadar 

azalacaktır. 

Aktif durum 

Sağlamer (2009) 

Kohezyonsuz Zeminlerdeki Aktif/Pasif 

Toprak Basınçları 



 

 v’ 

azalan h’  

    Başlangıçta (K0 durumu) 

 Yenilme anı (Aktif durum) 

 Duvar zeminden uzaklaşacak yönde 
hareket ettiğinden dolayı: 

aktif toprak 

basıncı 

Sağlamer (2009) 

Kohezyonsuz Zeminlerdeki Aktif/Pasif 

Toprak Basınçları 



v’ [h’]aktif 

 

 

 

']'[ vAaktifh K  =

)2/45(tan
sin1

sin1 2 



=



=AK

Rankine aktif toprak 

basınç katsayısı 

Sağlamer (2009) 

Kohezyonsuz Zeminlerdeki Aktif/Pasif 

Toprak Basınçları 



Kohezyonlu Zeminlerde Aktif Toprak Basıncı 

Kohezyonsuz zeminlerde 

karşılaşılan durumun 
aynısıdır. İkisi arasındaki tek 
fark kohezyonlu zeminlerde 

c  0 olmasıdır. 

AvAactiveh KcK 2']'[ = 

Sağlamer (2009) 



Kohezyonsuz Zeminlerde  

Pasif Toprak Basıncı 

B 

v’ 

h’ 

Başlangıçta zemin K0 durumundadır. 
Duvar zemine doğru hareket ettiğinden 
dolayı,  

v’ değeri aynı kalacak ve 

h’ değeri yenilme meydana 

gelene kadar artacaktır. 

Pasif durum 

∆ℎ         artacak ve 𝜎1 gibi davranacak ∆𝑣         𝜎3        𝛾 × 𝑧 



 

 v’ 

Başlangıçta (K0 durumu) 

Yenilme anında (Pasif durum) 

 Duvar zemine doğru hareket ettiğinden 
dolayı,  

artan h’  

Pasif toprak 

basıncı 



v’ [h’]pasif 

 

 

 

']'[ vPpasifh K  =
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=PK

Rankine pasif toprak 

basınç katsayısı 



Kohezyonlu Zeminlerde  

Pasif Toprak Basıncı 

PvPpassiveh KcK 2']'[ = 

Kohezyonsuz zeminlerde 

karşılaşılan durumun 
aynısıdır. İkisi arasındaki tek 
fark, kohezyonlu zeminlerde 

c  0 olmasıdır. 



Kohezyonsuz Zeminlerde  

Toprak Basınçlarının Dağılımı 

[h’]pasif 

[h’]aktif 

H 

h 

KAH KPh 

PA=0.5 KAH2 

PP=0.5 KPh2 

PA ve PP değerleri 
duvar üzerine 

etkiyen aktif ve 

pasif itkilerdir. 



Duvar hareketinin yönü  

h’ 

Pasif durum 

(KP) 
Aktif durum 

(KA) K0 durumu 



Rankine Toprak Basınç Teorisi 

duvar ile zemin arasında sürtünmenin olmadığı varsayılır. 

sadece düşey duvar arkasına etkiyen yanal basınçların 
hesaplanmasında kullanılır. 

PvPpasifh KcK 2']'[ = 

AvAaktifh KcK 2']'[ = 



Coulomb Teorisi 

• Duvar, öne veya arkaya doğru hareket ederken,  duvar 
arkasında oluşan ve kayan zemin kütlesinin dengesini dikkate 
almıştır. 

• Kohezyonsuz zeminlerde, duvar arkasından kayan kütle, 
üçgen şeklindedir (kama). 

• Zemin homojen ve izotrop 

• Kayma yüzeyi bir düzlemdir. 
• Duvar ile zemin arasında sürtünme vardır. 
• Sürtünme kuvvetleri kayma yüzeyi boyunca üniform olarak 

dağılmıştır. 
• En önemli özelliği, duvar arkasının pürüzlü kabul edilmesidir. 



• CT, kohezyonsuz zeminlerde, aktif durum için (duvar 

öne doğru hareket ederken), arkada oluşan üçgen 

kamanın aşağı doğru hareketini (kaymasını) dikkate 

alır. 



• Etkiyen kuvvetler : ABC kamasının kendi ağırlığı (W), BC 
kayma düzlemi boyunca etkiyen R bileşke kuvveti ve AB 
düzlemi boyunca etkiyen Pa aktif bileşke kuvveti. 

 

• Kama aşağı doğru hareket ettiğinden, Pa ve R kuvvetleri, 
yüzey normalleri ile hareket yönünün tersine sırasıyla 𝛿 ve ∅ 
açıları yapar. 

 

• BC kayma düzleminde        ∅ 

 

• 𝛿        duvar ile zemin arasındaki sürtünme açısıdır. 



• Kohezyonsuz zeminler için, pasif durumda, duvar arkaya doğru hareket 
ederken, üçgen kama yukarı doğru hareket eder. 

• Kohezyonlu zeminlerde, aktif durumda 𝛿 < ∅/3 kabul edilir         BC 

düzlem 

• 𝛿 > ∅/3         pasif durum          Düzlem          Eğri olarak kabul edilir. 
 



10. KONSOLİDASYON 



s’ gerilmedeki artış       zeminin boşluk oranında e azalma ve 

deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). 

s’ nasıl artar? 

1.  Yeraltısuyu seviyesi düşer 

2.  Zemine yük uygulanır 

Konsolidasyon  



Toprak Seviyesinin Oturması 
Oturma toprak zemin seviyesine (veya üst yüzeyine yakın bir 
seviyeden) uygulanan yüke bağlı olarak toprak zeminin seviyesinin 
sıkışması olarak tanımlanır. 

Toplam oturma üç bileşenden oluşur. 
 

1. Ani veya elastik oturma 

2. İlksel (primary) konsolidasyon 

3. İkincil (secondary) konsolidasyon 

 

Ani veya elastik oturma elastisite teorisi (zeminin elastisite modülü) 
kullanılarak hesaplanır. 



Konsolidasyon nedir? 

Konsolidasyon sıklıkla kompaksiyon ile karıştırılan bir zemin 
davranışıdır. 
 

Konsolidasyon ile kompaksiyon arasındaki farkı, faz diyagramları ile 
aşağıdaki gibi açıklayabiliriz. 



• Kompaksiyon: Boşluk hacminin azalması, yoğunluğun 
artması, hava çıkışı 

• Konsolidasyon: Zaman (t) faktörünü de içinde 
barındıran ve boşluklardaki suyun bir yük altında 
dışarı atılması 

• Çoğunlukla          İnce taneli topraklar          kil, silt 

• İri taneli          Kum, çakıl          Konsolidasyona maruz 
kalabilirler. Ancak, yüksek geçirimlilikleri nedeniyle 
çok daha hızlı bir süreç söz konusudur. 

• Doygun killer          Konsolidasyon süresi ÇOK YAVAŞ       
Düşük geçirimlilikten dolayı. 



KONSOLİDASYON TEORİSİ 
• Konsolidasyon Teorisi 

 • Toprağın konsolidasyon sürecindeki davranışını, 
• Konsolidasyondan kaynaklanan oturmaların 
büyüklük ve hızı hakkında bilgi edinilmesini sağlar. 
• Varsayımlar: 

• Zemin suyu doygun 

• Drenaj düşey yönde 

• Zeminin yatay yönde genişlemediği 

Farklı oturmalar           ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUN             
Ekonomik maliyet artışı 



• Su          Doygun toprak kütlesi içinde         Her             
yönde hareket edebilir. Bu nedenle, temelde 
konsolidasyon         3 boyutlu ele alınması gereken 
bir süreç.  

• Bununla birlikte, topraktaki yanal devamlılığın 
yüksek olması nedeniyle, yanal yönde suyun drene 
olması         ZOR 

• Bu nedenle, suyun hareket yönünün düşey yönde 
ve 1 boyutlu olduğu, dolayısıyla oturmanın da 
düşey yönde olduğu kabul edilir.   





• Yaydaki Davranış        Toprak davranışı olarak kabul 
edilirse; daha sıkı yay (toprak), daha az sıkışma 

• Sıkılık (stiffness)        Konsolidasyondan kaynaklanan 

oturmanın büyüklüğünü etkileyecektir. 
• Düzenekteki kapağın açılması, toprakta suyun drene 

olmasına (toprağın geçirimliliğine) benzetilebilir. 
• Kapak açıklığı ne kadar küçükse (toprak geçirimliliği) 

suyun dışarı atılması o kadar yavaş        İnce taneli 
toprakların konsolidasyon süreci        UZUN ZAMAN 
alıyor. 

• GEÇİRİMLİLİK           Hız ile ilişkili. 



• OEDOMETRE deneyi, ince taneli toprakların 1 
boyutlu konsolidasyon davranışının 
belirlenmesinde kullanılan bir deneydir. 

 

• 20 mm yükseklikte ve 75 mm çapında 
örselenmemiş bir toprak örneği, düşey yönde 
etkiyen yük(lere) tabi tutulur. 

 

• Poroz taşlar kullanılarak (örneğin üst ve alt 
kesimlerinde) iki yönde drenaj sağlanabilir. 



• Yük uygulandıktan bir süre 
sonra, su boşluklardan 
dışarı çıkmaya 
başlayacaktır. 

 

• Bu durum, gözenek suyu 
basıncında ve boşluk 
oranında azalmaya, etkin 
gerilmede ise artışa neden 
olacaktır. 



• Uygulanan yükte artışa gidilerek 
(çoğunlukla 2 kat artırılarak) deneye 
devam edilir.  

Örn: 50 kPa          100 kPa          200 kPa 

 

• Her bir yükleme sonucu oluşan oturma 
miktarı ve zaman değerleri kaydedilir. 



• Topraktaki oturma, boşluk 
oranındaki değişimle ilgili  

 

• Düşey yöndeki yer değiştirme 
(örneğin yüksekliğindeki 

    kısalma), boşluk oranındaki    
    değişimlerle  ifade edilebilir. 
    

•   Eşitlikte            Δe: yükteki artışa bağlı olarak gelişen 
boşluk oranındaki değişim; e0: yüklemeden önceki 
boşluk oranı 



Field vs. Lab 

From Coduto 1998 (text) 



Konsolidasyon Eğrisi 

e 

s’ (log scale) sp’ 

eo 
yield 



Ön Konsolidasyon Basıncının Belirlenmesi 

e 

s’ (log scale) 
sp’ 

eo 

1 

2 

3 

4 

5 



• OCR, geçmişte toprağın maruz kaldığı en yüksek 
etkin gerilmenin, güncel etkin gerilmeye oranı 
olarak tanımlanabilir. 

 

• En yüksek geçmiş etkin gerilme           ÖN 
KONSOLİDASYON BASINCI (σ’C) oarak da bilinir. 



Normal Konsolide (NC)-Aşırı Konsolide killer (OC) 

• Güncel etkin gerilmeler yüksek bir etkin gerilmeye 
maruz kalmamış killer          NORMAL KONSOLİDE 
killer (NC) 

• NC           OCR=1 

• NC           düşük makaslama dayanımı 
• OC           Geçmişte, bugünkü etkin gerilmeden yüksek 

etkin gerilmeye maruz kalmış killer (OC) 
• OC           OCR>1 

• OC            Yüksek makaslama dayanımı 
• OCR<1 olamaz 



(1) ESTIMATION OF SETTLEMENT 

• Coefficient of volume compressibility (mv) 

For any stress increment: 







Temel Tasarımında 

• Hatırla: 
 

– İzin verilebilir taşıma kapasitesi 
– Oturma miktarı 
– MUTLAKA dikkate alınarak hesaplanmalı... 



 Konsolidasyon Yüzdesi         U (%) 
  Zaman Faktörü (Tv)        U (%) = f (Tv) 
  Konsolidasyon yüzdesi, herhangi bir andaki 

konsolidasyon oturmasının, nihai oturmaya oranı 
olarak tanımlanır. 
 

 

 

 Burada, Cv: konsolidasyon katsayısı, t zaman, d 
ise drenaj uzunluğudur. Her iki yüzeyde geçirimli 
ise, d=H/2, tek yönde drenaj varsa d=H alınır. 
 

2

.
d

tCv
Tv 



Hesaplamalar: 

0

01

H

e

H

e 





GswSe 
H0              İlk kalınlık 

ΔH         Boydaki değişim 

e0               e1 + Δe 

     Hacimsel sıkışabilirlik katsayısı (Mv) (cm2/kg) 

 

 

 

 

 Sıkışma indeksi (Cc) = 

 

 

 Cc = 0.009 (LL-10) 
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• Konsolidasyon Yüzdesi (U) = 

 

 

e0 : ilksel boşluk oranı; e : konsolidasyon 
sırasındaki boşluk oranı; e1 : deney sonundaki 

boşluk oranı 
 

 

• Oturma            
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 HMvS 's

 0≤U≤1 



• Konsolidasyon Katsayısı (Cv): İki yol ile 
bulunabilir. 

 

 

• Log Time            U=% 50   ;    Tv=0.196 

 

 

• Karekök zaman 

 

 

• k: permeabilite 

 

- Log Time (Casagrande) 

- Karekök Zaman yöntemi 
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LOG (t) 

• Eğri 3 kesimden 
oluşuyor 

• Parabolik, 

doğrusal, eğrisel 
(x: asimptot) 

• Seç: A ve B (4:1 
zaman oranı) 

• Belirle:z 

• A’dan z kadar çık: 
as: (U=0) 

• as:≠a0 (doygun 

olmama, boşluk 
vs.)→ Initial 
compression 

• Eğrilerin doğrusal 
kesimlerin 

kesişimi → a100 

(U=1) 

 • Primary consolidation 

• Bu noktafan sonrası → Secondary consolidation 

• U:0.5 → as ve a100 → orta nokta → t50 

z 

z 

4 1 



Karekök (t) 
• Teorik eğrinin U= % 60’a 

kadar doğrusal olduğu kabul 
edilir. 

• Bu doğruyu uzatıp, 1.15 
katını yatayda alıp, eğriyi 
kestiği noktanın izdüşümü, 
U= % 90 → √t90 

 

x 0.15x 



SORU: 

 
Zaman Geçen 

Zaman 

P (kPa) 

t1/2 (dak) 

25 50 100 200 400 800 1600 

09:00     Kalınlık değişim okumaları (x10-2 mm) 

  0 s 0 0 42 72 118 150 190.5 294.5 

  4 0.25 7 44 77 120 153 201.5 304.5 

  8.5 0.38 10 46 80 121 154 209.5 305 

  15 0.5 12 47 81 122 155 212.5 306 

  23.5 0.63 14 47.5 82 122.5 155.5 215 306.5 

  34 0.75 15 48 84 123 156 216.5 307.5 

  1 dak 1 17 49 86 124 157 218.5 308.8 

  2.25 1.5 19 50 89 125 158 222 311.5 

  4 2 22 51 91 126 158.5 225 314 

  6.25 2.5 25 52 92 127 159.5 228.5 317.5 

  9 3 27 53 93 128 161 231 320 

  12.25 3.5 29 54 94 128.5 162 235 323 

  16 4 30 54.5 95 129 163 237 326.5 

  25 5 32 55.5 97 131 164.5 243 332.5 

  36 6 34 56.5 99 131.5 166.5 249 337.5 

  49 7 35 58 101 134 169 254.5 342.5 

  64 8 36 60 103 136 171 259.5 348.5 

  81 9 37 61.5 105 138 173 264.5 353.5 

  100 10 37.5 62.5 106.5 140 174.5 269.5 358.5 

  121 11 38 63.5 107.5 141 176 273.5 365.5 

  144 12 38.5 64.5 109 142 177 275.5 369.5 

  169 13 39 66 110 144 178.5 279.5 378.5 

09:00 24 saat 38 42 72 118 150 190.5 294.5 390 



11. ŞEV DURAYLILIĞI 



ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability) 
• Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli 

yüzeydir.  
• Şevler 

• Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler 
(yamaç)  

• Belirli bir geometriye sahip yapay (mühendislik 
amaçlı) şevler 

• Duraylılık: Herhangi bir cismin yerini ve konumunu 
koruyabilmesi koşulu 

• Şev duraysızlığı: Kayan kütlenin sınırları boyunca 
gelişen bir makaslama yenilmesine bağlı olarak şevi 
oluşturan malzemenin aşağı yöndeki hareketi 

 

 
Ulusay (2001) 



Ulusay (2001) 



Yöntemler: 
• Kinematik Analiz 

• LİMİT DENGE ANALİZİ 
• Nümerik Analiz 

• Olasılık Yaklaşımı 

 Duraysızlığın nedenleri: 
• Dış kuvvetler (örn.: sismik aktivite) 
• Gözenek suyu basıncındaki artış 

• Makaslama dayanımındaki azalma 

• Şevdeki gerilim durumunun değişmesi 
• Aşınma, ayrışma vb. 

 Amaçlar: 
• Farklı koşullar, farklı özelliklerde duraylılığın 

araştırılması 
• Duraysızlık mekanizmasının belirlenmesi 
• Tasarım ve iyileştirmeye yönelik analizler vb. 

Ulusay (2001) 



LİMİT DENGE ANALİZİ (Deterministik Yaklaşım) 
 

• Duraysızlık modeline bağlı olarak, kayan kütlenin 
bölümlenerek, tüm kütle için F hesaplaması 

• Düzlemsel, ötelenmeli, dairesel vb. 

• En küçük güvenlik katsayısını veren kritik kayma yüzeyi 
• Kayan kütle ağırlığı,makaslama dayanım parametreleri, 

gözenek suyu basıncı, şev geometrisi, sismik koşullar, 
tansiyon çatlağının konumu, dış yükler 

 
 

http://osp.mans.edu.eg 



http://pubs.usgs.gov 
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• Güvenlik Katsayısı Kavramı (F, Factor of Safety): Kaymaya karşı tutucu 
kuvvetlerin, kaymaya neden olan kuvvetlere oranı.  

• F<1; F=1; F>1 



sn=((Wcosw)/A) 

t= c + sn tan f 

t= c + ((Wcosw)/A) tan f 

R= t A 

R= cA + Wcosw tan f 

W sinw= cA + Wcosw tan f 

W sinw + v= cA + (Wcosw – u) tan f 

Otoyol: F=1.25-1.5; Dolgu: 1.3; Toprak Baraj: 1.5.-2 



Dairesel Kayma 

• Genellikle toprak zemin özelliklerine sahip malzemelerde, ileri 
derecede bozunmuş, ayrışmış veya çok parçalanmış zayıf kayaçlarda, 
pasa yığınlarında ve dolgularda dairesel yüzeyler boyunca gelişen 
kaymaların analizi 
 

• Grafik yöntem 

 

• Limit denge analizi  

• Litolojik birimlerin ve süreksizliklerin içsel sürtünme açısı ve 
kohezyon parametreleri 

• Kayan kütlenin geometrisi (ağırlığı) 
• YAS koşulları 
• Dış yükler 

• 2 boyutlu analiz (3. boyut, şev genişliği 1 m kabul edilir)  
 



• Limit denge yöntemleriyle dairesel kaymaların analizi yapılırken: 
• Bir kayma yüzeyi ve bunun bir merkez etrafında döndüğü kabul 

edilir. 

• Bu yüzey üzerine etkiyen kuvvetlerin dengesi araştırılır. 
• Çok sayıda merkez ve bu merkezleri esas alan değişik çapta 

dairesel kayma yüzeyleri denenerek, en kritik kayma yüzeyi tayin 
edilene kadar bu işleme devam edilir. 

• Toplam gerilme analizi; İsveç dilim yöntemi; Efektif gerilim 
analizi 

 



TOPLAM GERİLME ANALİZİ (f=0 analizi)-Kısa süreli duraylılık 

• Kazı veya dolgu şevlerinin inşaat işleminin tamamlanmasından hemen sonraki 
duraylılıklarının incelenmesinde kullanılır.  

• Toprak kütlesinin drene olabilmesi için yeterli sürenin olmadığı kabul edilir. 
• Bu nedenle, analizlerde zeminin drenajsız koşuldaki makaslama dayanımı 

parametreleri kullanılır. 
 



d 

SORU: Yandaki şekilde zemin 
parametreleri ve şev geometrisi verilen 
ve kohezyonlu malzemeden oluşan bir 
dolgunun kısa süreli duraylılığı 
araştırılacaktır. Belirlenen daireselkayma 
yüzeyi üzerindeki kütlenin ağırlığı 346 kN 
ise, bu şevin duraylılığını tartışınız.  

Ulusay (2001) 

Kaymayı teşvik eden moment= W x d= 346 x 5 =1730 kNm  
Kaymaya karşı koyan moment= cu x La x r= 20 x 10.99 x 9= 1978.2 kNm 

 

F=1978.2/1730=1.14 → GÜVENLİ 



İsveç Dilim  (Fellenius) Yöntemi 

• En basit dilim yöntemidir. 
• Mohr-Coulomb yenilme ölçütünü dikkate alır. 
• Moment dengesine dayanır ve sadece dairesel kaymalarda kullanılır. 
• Kayan kütle belirli sayıda düşey dilimlere ayrılarak duraylılığın incelenmesini  

amaçlar. 
 

• Dilim kenarlarında etkiyen L1 ve L2 kuvvetlerinin birbirlerine eşit olduğu 
kabul edilir 

• Her dilimin ağırlığı (W), normal (P) ve teğet (T) kuvvet bileşenlerine 
ayrılır. 

• P= Wxcosa 
• T= Wxsina 

l: dilim uzunluğu 

a 





Efektif Gerilim Analizi (Bishop Yöntemi)-Uzun Süreli Duraylılık 

• En yaygın kullanılan yöntemdir. 
• Moment dengesine dayanan Basitleştirilmiş yöntem; hem moment, hem de kuvvet 

dengesini değerlendiren Karmaşık yöntem olmak üzere ikiye ayrılır. 
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