ANKARA - TURKIYE

ALETSEL GÖZLEM VE LOKAL KORELASYONLARIN ZEMİN YAPILARININ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF INSTRUMENTAL OBSERVATIONS AND LOCAL CORRELATIONS IN
TERMS OF SUSTAINABILITY OF SOLDIER PILE STRUCTURES
Hüseyin KARATAĞ*, Sami Oğuzhan AKBAŞ
ASP Bakanlığı,Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye, karatagh@hotmail.com
Gazi Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara Türkiye, soakbas@gazi.edu.tr

Özet

258

Çevresinde etkilenecek yapılar bulunan derin kazı dayanma
yapılarında stabilitenin yanında göçmeden önce oluşan
deformasyonların miktarı da önemli olmaktadır. Stabilite
ve deformasyonlar bir derin kazı destekleme yapısının
performansını belirleyen unsurlardır.
Bu çalışma kapsamında, Ankara kili içerisinde açılan
Seyranbağları Huzurevi derin kazı çukurunu 65 cm çapında fore
kazıklar ve yatayda 2 metre, düşeyde ise 2.5 metre aralıklı beş
sıra ankrajla destekleyen dayanma yapısı, sonlu elemanlar
programı ile modellenmiş ve iksa sistemindeki deplasmanların
özellikle kazı aynasının 4 metre gerisinde yer alan eski huzurevi
binası açısından kritik olabileceği gerekçesi ile araziye kurulan
ölçüm enstrümanları ile yatay ve düşey deformasyonları
izlenmiştir. Nümerik analiz sonuçları, araziden elde edilen
değerler ve literatürdeki benzer kazılardan elde edilenler ile
karşılaştırılmıştır. Yetersiz zemin araştırma çalışma kapsamı
sebebi ile, deformasyonlar hesaplanırken kullanılan zemin
parametreleri daha önce benzer kazılardan elde edilen geri
analiz değerleri de dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yapının
güvenilir ve sürdürülebilirliğinin enstrümantasyon ve gözlemsel
yöntem ile devamlı takip sayesinde değerlendirilmesi mümkün
olmuştur.
Anahtar kelimeler: Derin Kazılar, deformasyonlar, lokal
korelasyonlar, aletsel gözlem
Abstract
For deep excavation retaining systems within close proximity
to existing structures, serviceability issues, i.e., deformations,

are as important as the overall stability. Within this context,
this study evaluates the deformation behavior of an anchored
retaining wall in stiff overconsolidated fissured Ankara Clay,
which was constructed for supporting the excavation of
nursing house in Seyranbağları district of Ankara. First, the
geotechnical parameters of the soil was estimated using
the result of in-situ and laboratory tests as well as those
obtained by empirical correlations. Experience from previous
local studies was utilized in selecting the proper correlations,
as they are numerous in the literature. Then, finite element
analyses were performed to predict the retaining wall behavior,
focusing mainly on the deformations of the wall itself and
surrounding ground. These numerical results were compared
with those obtained from in-situ measurements and those
estimated by empirical methodologies. Sustainability of the
retaining structure in reliable condition was performed by
monitoring of structure in every phase.
Key Words: Deep excavation deformation, local corelations,
monitoring.
1.Giriş
Yapıların dikey yayılımı sonucu oluşan büyük yapı yüklerinin
daha derinde yer alan zemin tabakalarına aktarılması
zorunluluğu, yoğun yapılaşma ve arsa maliyetlerinin artışı gibi
ekonomik nedenler yapılaşmada alternatif alan arayışlarını
beraberinde getirmiştir. Fiziksel zorunluluklar ve gelişen
teknolojik koşulların sağladığı imkanlar yer altı yapılaşmalarını
kolaylaştırmıştır. Bu imkan ve zorunluluklar, gün ışığına ihtiyacın
az olduğu ya da duyulmadığı yüksek binaların müştemilat
ve teknik hacimleri (otoparklar, teshin merkezleri, sığınaklar,
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yüzme havuzları, sauna, hamamlar v.b), metro inşaatları ve
istasyonları, tüneller alt geçitler gibi bir çok yapının yer altına
inşasını sağlamıştır ki bunlar da destekli derin kazıları zorunlu
hale getirmiştir.
Derin kazılarda dayanma yapısında oluşan yatay hareketler
nedeniyle kazı aynasının gerisindeki zeminde oluşan oturmalar
çevredeki alt ve üst yapılar için kritik olabilmekte ve civar
yapılarda büyük hasarlar oluşturarak yapının kullanılamaz
duruma gelmesine sebep olabilmektedir.
Kazılardan kaynaklı hasarların engellenebilmesi için kazı aynası
dayanma yapısı ve çevresindeki zeminde oluşan hareket ve
deformasyonların miktarı ile şeklinin iyi bir şekilde tahmin edilmesi
gerekir. Zemin yüzeyinde oluşacak deformasyonlar çevredeki alt
ve üst yapılar için izin verilebilir limitler içinde olmalıdır.
Çevresinde etkilenecek yapı bulunmayan derin kazı dayanma
yapılarında göçme parametreleri ve analizi ön plana çıkarken,
çevresinde etkilenecek yapıların bulunması durumunda
dayanma yapılarında göçmeden önce oluşan deformasyonların
miktarı da önemli olmaktadır. Stabilite ve deformasyonlar
bir derin kazı destekleme yapısının performansını oluşturan
unsurlardır.
Diğer mühendislik konularında olduğu gibi derin kazıların
sonlu elemanlar ile modellenmesi ve davranışlarının analiz
edilmesi son zamanlarda çok kullanılan bir yöntem olmuştur.
Sonlu elemanlar yöntemi ile birlikte tamamlayıcı bir unsur
olarak zemin deformasyonlarının izlenmesi ve ölçülmesi, derin
kazılarda zemin davranışının analiz edilmesi ve anlaşılmasına
büyük katkı sağlamıştır. Bu sayede parametrik çalışmaların ve
hassasiyet analizlerinin yapılması kolaylaşmıştır.
Derin kazılarda arazi ölçümleri ve dayanma yapılarının izlenmesi
kazı güvenliği ve ekonomi açısından çok önemlidir. Doğal
süreçler sonucu oluşan bir malzeme olan zeminin mekanik ve
fiziksel özellikleri laboratuvar ve arazi deneyleri ile ne kadar iyi
araştırılsa da her zaman için geoteknik mühendislerine sürpriz
yapacak potansiyeldedir. Geoteknik mühendisleri derin kazıların
sebep olduğu zemin tepkilerini incelerken, gerek zeminin doğal
yapısından gerekse de sonlu elemanlar analizi yönteminden
kaynaklı birçok kabul ve varsayım yapmak zorunda kalırlar.
Kazı sırasında ve sonrasında zeminde oluşan hareket ve
deformasyonların izlenmesi bu kabul ve varsayımları kritize
etme ve güncelleme imkanı sağlar ki bu da söz konusu kabul ve
varsayımlardaki hatalar nedeniyle oluşacak maddi ve manevi
hasarların engellenmesini sağlamış olur.
Araziden numune alımında yeterli özenin gösterilmemesi
sonucu numunede oluşan örselenmeler ve ülkemizdeki
zemin araştırmalarında yapılan özensizlikler göz önünde
bulundurulduğunda sadece laboratuvar verileri ile zemin
dayanım parametrelerinin belirlenmesinin doğru olmayacağı
açıktır. Laboratuvar deneylerini, arazi deneyleri, literatürdeki
korelasyonlar ve benzer zemin çalışmalarında yapılan lokal

korelasyonlar ile uyumlu olması önemli olmaktadır.
Bir yapı malzemesi olarak zemin, beton ve çeliğin aksine üretim
süreci insan tarafından kontrol edilemeyen, doğal süreçler
sonucu oluşan bir malzemedir. Bu nedenle zeminde homojenlik
ve izotropi diğer malzemelere göre çok daha azdır. Ne kadar
fazla sayıda arazi ve laboratuvar deneyi yapılırsa yapılsın
zemin malzemesinin fiziksel özelliklerinin tam olarak tespiti
mümkün olmayacaktır.
Zemin özelliklerini her doğrultuda gerçeğe yakın modelleyebilmek
için önemli ölçüde arazi ve laboratuvar çalışması yapmak
gerekir ki bu da çoğu zaman ekonomik olmayacaktır. Bu nedenle
geoteknik mühendislerinin en büyük handikabı homojen ve
izotrop bir malzeme olmayan zemini sınırlı sayıda veri ile
modellemeye çalışmaktır. Bu dezavantajı gidermek için de her
zaman büyük güvenlik sayıları ile çalışmak gerekir.
Zemin yapılarında yukarıda sayılan dezavantajları gidermek
ve sürdürülebilir mühendislik çözümleri için benzer zemin
koşullarında daha önce yapılan yapılardan elde edilen veri ve
tecrübeler ile yapım aşamasında yapılacak uygun ölçümsel
enstrümantasyon büyük önem kazanmaktadır.
Stabilite probleminin yanında çevre yapıları açısından servis
edilebilirliğin de önem arz ettiği şehir içi derin kazı yapılarında,
zemin mukavemet özelliklerinin yanında malzeme deformasyon
parametreleri de önem kazanmaktadır. Bu anlamda daha
önce benzer zemin şartları ve koşullarda yapılan yapılardan
elde edilen veriler ve geri analiz değerleri, data havuzunun
genişletilmesi ve daha gerçekçi zemin parametrelerinin
analizlerde kullanılması açısından önemlidir. Projelendirme
öncesi yeterli ve özenli araştırmaların henüz tam olarak
yapılmadığı Ülkemizde aletsel gözlem ve geçmiş veriler bir kat
daha önemli olmaktadır.
2. Proje Bilgileri
Bu çalışmada, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Seyranbağları Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı
derin temel çukuru kazı aynası destekleme sistemi (iksa) konu
alınmıştır. Derin kazıda fore kazıklı, çok sıra ankraj destekli
iksa sistemi uygulanmıştır.
Kazı alanı siyah kotları 954,30 ile 945,59 arasında değişmektedir.
Arazi kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda eğimli olduğu için
temel kazı derinliği her cephede farklılık arz etmektedir. Bu
nedenle kazı aynası destekleme sistemi, kazı çukurunun sadece
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusu ile kuzeybatı-güneydoğu
yönlerinde öngörülmüştür. Bu cephelerde kazı alt kotu (940.70)
ile üst kotu (954.30) arasındaki yükseklik farkı 13.60 metredir.
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki kazı aynasının üst
kotunun yaklaşık 4 metre gerisinde 5 katlı mevcut huzurevi
binası bulunmaktadır. Şekil 1’de iksa sistemi vaziyet planı,
Şekil-2’de ise halihazır harita üzerine aplike edilmiş bina ve
iksa sistemi görülmektedir.
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Çok katı ve sert killerde yapılan kazılarda, çok sıra ankraj
destekli dayanma yapılarında yanal toprak basıncı için Şekil
3’teki dağılımı önermiştir [4]. Burada yanal toprak basınç
değeri stabilite katsayısına (N0) bağlı olarak 0,15gh ya da
0,30gh alınmaktadır.
N0 =

γ H 					
C

(1)

Şekil 3’de verilen yanal toprak basınç diyagramlarından
yararlanılarak yapılan yaklaşık hesapta yatay düzlemde 2,00
metre, düşey düzlemde 2.50 metre olmak üzere, yatayla
15o’lik açı yapan ve düşeyde beş sıra düzenlenen ankrajlar
için her bir ankrajın yükü 370 kPa olarak hesaplanmıştır. Bu
hesaplar doğrultusunda iksa sisteminin kesiti şekil 4’teki gibi
oluşturulmuştur.

Şekil 1. İksa vaziyet planı

Şekil 3. Katı ve çok katı kil zeminlerdeki geriye bağlı duvarlarda basınç dağılımı (Navfac dm7_02 P.106)
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Şekil 2. Halihazır harita ve yapımı planlanan bina
3.Modelleme
İksa duvarı ve zemin, sonlu elemanlar yöntemi (Plaxis programı
kullanılarak) ile analiz edilmiştir [1]. Plaxis programında
zemin 6 ve 15 düğümlü üçgen sonlu elemanlar ağı şeklinde
modellenebilmektedir. Modelde daha hassas sonuçlar elde
etmek için 15 düğümlü üçgen elemanlar seçilmiştir.

Zemin kesiti; arazi ve laboratuvar verilerinin (Tablo 1) yanında
kullanılan lokal ve literatürdeki korelasyonlar doğrultusunda
Şekil 4’deki gibi üç tabaka şeklinde idealize edilerek sonlu
elemanlar modeli oluşturulmuş ve deformasyon tahminleri
hesaplanmıştır.
Ankara Kilinde daha önce yapılan kazılarda Eu/cu=400500 alınabileceği görülmekle beraber emniyetli tarafta
kalınmak suretiyle Eu/Cu oranının 300, E’/Eu oranı için ise 0,7
kullanılabileceği belirtilmiştir [3].

Daha önce yapılan çalışmalarda, sert-katı killer içinde
yapılacak derin kazıların sonlu elemanlar programları ile
tasarımında, deplasmanların daha gerçekçi olarak tahmini
için zeminin boşaltma durumundaki rijitliğini de hesaba katan,
pekleşen zemin modelinin [2] kullanılması önerilmektedir [3].
Pekleşen zemin modeli gibi ileri kırılma modelleri kullanılsa bile
sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan derin kazı tasarımlarında
deplasmanların gerçekçi olarak tahmini ancak gerçekçi
elastisite modülü değerlerinin kullanımıyla mümkündür [3].
İksa kesiti modellenirken, öncelikle elle hesap yapılmak
suretiyle ankraj aralığı, halat sayısı ve taban güvenliğine karşı
güvenlik katsayısı hesaplanmıştır.

Şekil 4 İksa kesiti
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Konsolidasyon deneylerinde elde edilen deformasyon modülü
ve gerilme değerlerinin kullanılması sonucu yapılan deneme
yanılmada gerilmeye bağlı zemin rijitlik parametresi, m 0,58
alınmıştır.
Zeminlerin içsel sürtünme açısı (f¢) plastisite indeksinden
hareketle 250 alınmıştır [5,6] .

Tablo 1. Zemin Profili

Katman

H(m)

SPTN

LL

PL

Kil 1
Kil 1
Kil 1

<0
4-9
>9

10
25
45

50
47
42

28
22
22

19.1

stabilitesinin gözlemlenmesi ve proje kriterlerinin inşaatın her
aşamasında tahkiki açısından da önemlidir.
Aletsel gözlemler projelendirme safhasında kullanılabileceği
gibi yapım safhasında ve inşaattan sonrada kullanılabilir.
Yapım safhasında inşaatın ve çevredeki yapıların güvenliğinin
yanı sıra inşaat maliyetini azaltmak ve yapım esnasında gerekli
güncelleme/revizyonları yapmak için de aletsel gözlemler
kullanılır.
Gözlem ve ölçümlerden elde edilen veriler, geoteknik
mühendisine sınırlı sayıda deney ve gözlem sonucu oluşturulan
zemin modelini ve zemin parametrelerinin geçerliliğini kontrol
ve irdeleme imkanı sağlar. Böylece proje kabulleri inşaat
ilerledikçe değiştirilebilir ve elde edilen veriler ışığında proje
güncellenebilir.
Aletsel gözlemler yapının özelliği ve söz konusu yapı için
spesifik öncelikler göz önünde bulundurularak proje safhasında
detaylandırılmalıdır. Böylece yapıma başlamadan önce
hangi aletlerin kullanılacağı ve nerede konumlandırılacağı
belirlenmelidir.
Şantiyede iksa duvarındaki yatay deplasmanların hesaplanması
için 3 adet inklinometre ve zemin yüzeyindeki oturmaların
hesaplanması içinde 3 adet nivelman okuma noktası
belirlenmiştir (Şekil 5).
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Şekil 4. Sonlu eleman modeli

Resim 1. Son kazı aşamaları
4. Arazideki Ölçüm Aletleri
Derin kazılarda, proje verilerinde güncellemelere gitmek için
bir takım gözlemsel ve ölçümsel aletler kullanılmaktadır.
Kazı çukuru çevresinde kazıdan etkilenecek yapıların (bina,
kanalizasyon ve su yapıları, yol v.s.) bulunması halinde ise
gözlem ve ölçüm aletleri daha da önem kazanmaktadır.
Bir zemin yapısında aletsel ölçüm ve gözlemler; boşluk
suyu basıncı, gerilmelerin ölçümü, yük ve yatay/düşey
deformasyonların ölçülmesini kapsar.
Derin kazı ve dayanma yapılarının gözlemlenmesi, çevresindeki
yapıların hasar görmesini engellemek amaçlı olduğu gibi yapının

Şekil 5. Gözlemsel aletler vaziyet planı
5. Performans
Derin kazılarda kazı nedeniyle zeminde oluşan yatay ve düşey
deformasyonlar ile ilgili bugüne kadar birçok deneysel ve
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gözlemsel çalışma yapılmıştır. Literatürde farklı araştırmacılar
tarafından geliştirilen değişik yaklaşımlar mevcuttur. Peck

5. KAZI AŞAMASI YATAY DEFORMASYONLARI

(1969), Mana ve Clough (1981), Clough ve O’Rourke (1990),
Hashash ve Whittle (1996) gibi araştırmacılar gözlemsel

39,0

verilerden hareketle ampirik ya da yarı ampirik yaklaşımlar
geliştirmişlerdir. Bu çalışma kapsamında sonlu elemanlar analizi

38,0

ile yapılan deformasyon tahminleri, sahadan alınan okumalar
ve literatürdeki belli başlı yaklaşımlar karşılaştırılmıştır.

37,0

Kazı aşamasında (son kazı aşaması) deformasyon şekli ile

36,0

tahmin edilen deformasyon şeklinin 12.00-14.00 metreler arası

35,0

hariç paralellik göstermektedir (Şekil 6a, 6b). Ancak kazık uç
kısmındaki eğimin tahmin edilenden bir miktar fazla olduğu

34,0

görülecektir. İnklinometre okumasından elde edilen maksimum
deformasyon miktarı kazık orta noktası civarında 8.63 mm dir.

33,0

Plaxis analizi ile yapılan tahminde ise maksimum deformasyon

32,0

yine kazık orta noktası civarında olmakla birlikte, maksimum
deformasyon miktarı ise 11.34 mm olarak tahmin edilmiştir.
değerdir. Son kazı aşamasından sonra tahmin edilen toplam
deformasyon miktarı 11.25 mm dir. Yani 2. kazı aşamasında

31,0
Derinlik(m)

Ancak bu değer 2. kazı aşaması ihmal edildikten sonraki

29,0

kazık perdesi zemin içine doğru çok az miktarda (0.09 mm)
hareket etmiştir.

28,0

Seçilen parametreler doğrultusunda sonlu elemanlar ile yapılan

27,0

maksimum yatay deformasyon tahmini arazide elde edilen
değerlerden %31 oranında daha fazladır (11.34/8,63@1.31).

26,0

Nivelmanlardan elde edilen değerler sonucu maksimum düşey

25,0

deplasmanlar 15 mm ölçülmüşken bu değer sonlu elemanlar ile
yapılan analiz sonucu 18 mm olarak tahmin edilmiştir (Tablo 2).

24,0
23,0

Tablo 2 NİV-3 noktası ölçümleri

22,0

NİV-3

-2.00

2.Kazı aşaması

-2.00

-2.00

3.Kazı aşaması

-3.00

-3.00

4.Kazı aşaması

-

-9.00

5.Kazı aşaması

-15.00

-18.00 (+%20)

Yapılan tahminler ile araziden elde edilen sonuçlar ve
literatürdeki veriler ile yapılan karşılaştırmaların özeti Tablo
3’te verilmiştir.

Deformasyon(mm)

İNK-1 (5. AŞAMA-2.AŞAMA)
PLAXİS(5. AŞAMA-2. AŞAMA DEF)
PLAXİS(5. AŞAMA TOPLAM DEFORMASYON)

Şekil 6a. 1. İnklinometre okumaları

20

-

15

1.Kazı aşaması

21,0
10

Plaxis
(mm)

5

Ölçüm
(mm)

0

Kazı Aşaması

-5
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30,0
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Tablo 3. İksa Sisteminin beklenen ve ölçülen performansı
5. KAZI AŞAMASI YATAY DEFORMASYONLARI

39,0
38,0
37,0

Zemin Koşulları

Shmax/H
(%)

Svmax/H
(%)

Peck (1969)

Kum / Sert Kil

≤1,00

-

Mana ve
Clough (1981)

taban kabarması güvenlik
sayısı(Fs)>3,5

0,25-0,5

0,13
-0,50

Kumlar / Sert Kil

~0,20

~0,15

kumlar ve katı killerde

0,25-0,05

0,000,20

Moormann’s
Database
(2004)

Su>75 kN/m2
ve EI/gwhavg4@500
FOS>3

~0,15

0,150,075

Yoo and
Lee(2008)

Esoil=26,2 MPa
EIwall=218MN-m2/m
F=EsL3 /( EI)w=15
H=20m

≤0,35

0,2

Clough ve
O’Rourke
(1990)
Long’s
Database
(2001)

36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
Derinlik(m)

Referans

30,0

Plaxis
Tahmin

29,0
I-I Kesiti
(Hfiktif=18,1m)

28,0
27,0

Ölçülen

26,0

0,11

0,088

7. Sonuç ve Öneriler

25,0
24,0
23,0
22,0

Deformasyon(mm)

İNK-3 (5.AŞAMA-2.AŞAMA)
PLAXİS(5. AŞAMA-2. AŞAMA DEF)
PLAXİS(5. AŞAMA TOPLAM DEFORMASYON)

Şekil 6b. 3. İnklinometre okumaları

20

15

10

5

0

21,0
-5

Sert kil,
Esoil=26,20,083
47,2MPa
FOS>3,5 ve
EI/gwhavg4@500
F=EsL3 /( EI)
<1
w
0,063
EIwall=263MNm2/m

Bu çalışma kapsamında Seyranbağları Huzurevi temel çukuru
kazı aynasının dayanma yapısı sonlu elemanlar programı
(Plaxis) ile modellenmiş ve iksa sistemindeki deformasyonların
özellikle kazı aynasının 4 metre gerisinde yer alan eski huzurevi
binası açısından kritik olabileceği gerekçesi ile araziye kurulan
ölçüm enstrümanları ile yatay ve düşey deformasyonları
izlenmiştir.
Modelleme yapılırken zemin parametreleri, arazi ve laboratuvar
deneylerinin yanında literatürdeki mevcut çalışmalar ve lokal
korelasyonlardan faydalanılarak belirlenmiştir.
Araziden elde edilen ölçümler, sonlu elemanlar programı ile
yapılan tahminler ve literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılarak
iksa sisteminin performansı değerlendirilmiştir.
Fiktif yüksekliğin 18,1 metre olduğu I-I kesitinde iksa
gerisindeki zemin yüzeyinde, kazı yükseliğine göre normalize
edilmiş düşey deplasman miktarı (Svmax/H), %0.088 olarak
ölçülmüştür. Kazı yüksekliğinin 13.60 metre olduğu II-II
kesitinde iksa sisteminde ölçülen ve kazı yüksekliğine göre
normalize edilmiş yatay deplasman miktarı (Shmax/H), %0.063
dır. Her iki değer de Moormann tarafından katı killer (Su≥75
kPa) için verilen deplasman limitlerinin içindedir [7]. Plaxis ile
yapılan analizlerde söz konusu değerler sırası ile % 0.11 ve
%0.83 olarak tahmin edilmiştir.
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Bu çalışma kapsamında yapılan sonlu elemanlar analizi
sonucunda, iksa sistemi en alt desteği ile nihai kazı kotu
arasındaki mesafenin düşürülmesi ile deformasyonlar bir
miktar azalmaktadır. Bu sonuç Yoo ve Lee tarafından yapılan
çalışmalar ile uyumludur [8].
Kaynaklar
[1]. Brinkgreve, R.B.J., “PLAXIS 2D version 8, Users Manual”, 2006
[2]. Schanz, T., Vermeer, P. & Bonnier, P.G. (1999), “The hardening soil
model: formulation and verification“, Proceedings of Beyond 2000 in
Computational Geotechnics – 10 Years of Plaxis, 5-17, Rotterdam.
[3]. Çalışan, O. (2009), “Ankara kilinde yapilan 20 m derinligindeki bir kazinin
geri analizi”, Proceedings of 5. METU Geotechnical Symposium, 1-12,
Ankara.
[4]. NAVFAC DM-7.02 “Foundations and Earth Structures”,1982
[5]. Kenney, T.C. (1967), Shearing Resistance of Natural Quick Clays, Ph.D.
Thesis, University of London.
[6]. Carter, M. & Bentley, S.P. (1991), Correlations of Soil Properties,
Pentech Press, London
[7]. Moormann, C. (2004). Analysis of wall and ground movement due to
deep excavation in soft soil based on a new worldwide database. Soils
and Foundations, Vol. 44, No. 1, 87-98.
[8]. Yoo, C., Lee, D., “Deep excavation-induced ground surface movement
characteristics–A numerical investigation”, Computers and Geotechnics,
35: 231-252 (2008).

264

