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Özet
Bu çalışmada, kohezyonsuz zeminler üzerine oturan şerit
temellerin taşıma gücü hesabı analitik ve sayısal yöntemler
ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kohezyonsuz zemin
gruplarından olan iyi derecelenmiş kumlu zeminler araştırma
materyali olarak seçilmiştir. Zeminin geoteknik parametreleri
kumlu zeminin rölatif sıkılığına göre belirlenmiştir. Taşıma
gücü analizleri, malzeme parametreleri ve temel sisteminin
geometrisi değiştirilerek toplam 63 ayrı analitik ve sonlu
elemanlar yöntemi ile sayısal çözümlemeler yapılmıştır.
Araştırmada,
Mohr-Coulomb
elastik-plastik
model
kullanılmıştır. Gevşek kumlu modellerde, yüzeye oturan temel
sistemlerinde analitik ve sayısal yöntemler birbirlerine yakın
sonuçlar vermiştir. Ancak temel boyutları ve zeminin sıkılığı
arttığında analitik yaklaşımlar birbirleri ile uyum içindeyken
sayısal yaklaşımlarda görünür bir şekilde ayrışmışlardır. Bunun
sebebi, seçilen zemin modelinin ve sayısal modellemelerinin
sınırlamalarından dolayıdır.
Anahtar kelimeler: Sığ temeller, Taşıma gücü, Sonlu
elemanlar, Kumlu zeminler
Abstract
In this study, calculations of the bearing capacity of the shallow
foundations resting on noncohesive soils were executed by the
analytical and numerical methods. First, well-graded sandy
soil was chosen as a study material. Geotechnical parameters
of the soil was achieved with regard to relative density. Total
of 63 bearing capacity analyses of strip foundation systems
were investigated by changing the material parameters and

geometries of the foundations with deterministic and finite
element methods. Mohr-Coulomb, elastic-plastic, model
was preferred for this research. The results of deterministic
and numerical analyses of strip foundation laying on loose
sandy soil models give very close magnitudes. However, very
similar bearing capacity values of the foundations laying on
dense soil models were calculated with respect to analytical
methods, the results of numerical methods were very different
and scattered. The reason for this is some limitations of the
elastic-plastic model and numerical methods.
Keywords: Shallow foundations, Bearing capacity, Finite
elements, Sandy soils
1. Giriş
Temeller, uygulamada karşılaşılan durumlara göre çeşitli
biçimlerde yapılırlar. Temel zemininin yapısı ve özellikleri
ile üst yapının karakteristikleri temel biçiminin seçiminde
ana öğelerdir. Temeller oturum derinliklerine ve yük taşıma
yöntemlerine göre yüzeysel ve derin temel sistemleri olarak
ikiye ayrılırlar. Bir yapı tasarımında öncelikle temel sisteminin
maliyeti ve uygulama kolaylığı bakımından yüzeysel temel
olarak projelendirilmesi istenir şayet binadan gelen tasarım
yüklerini temel zemini emniyetli bir şekilde taşıyamıyorsa o
zaman derin sistemlerinin projelendirilmesi yapılır. Bundan
dolayı özel zeminler ve yüksek yapılar haricinde yüzeysel temel
sistemleri yapılar için en çok kullanılan sistemlerdir.
Yüzeysel temel sisteminin tasarımı yapılması düşünülen
yapının yüklerini güvenli bir şekilde temel zeminine iletmesi
istenir. Bunun için öncelikle temel zemininin taşıma gücünün
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hesaplanması gerekmektedir. Ülkemizde, yüzeysel taşıma gücü
hesaplamalarında, hangi yöntemin kullanılması gerektiğini
belirten herhangi bir standart mevcut değildir. Uygulamada
en yaygın kullanılan yöntemler ise Terzaghi, Meyerhof ve
Vesic tarafından önerilen genel taşıma gücü ve Eurocode 7’dir.
Analitik yaklaşımlar olarak da nitelendirilen bu metotlarda
öncelikle yapının oturacağı temel zemini ve temel sistemine
göre taşıma gücü hesaplanmaktadır. Öncelikle ilgili inşaat
sahasında temel-zemin etüdü yapılarak temel altı zemin
katmanlarının litolojisi ve geoteknik parametreleri elde edilir.
Günümüzde bilgisayar ve simülasyon teknolojilerinin gelişimi ile
mühendislik tasarımlarının sayısal yöntemler ile uygulamaları
gün geçtikçe artmaktadır. Geoteknik mühendisliğinde arazide
ve laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen
veriler yardımı ile çok hesap yükü gerektiren tasarımlarda
sayısal yöntemlerin kullanılması artık zorunluluk haline
gelmiştir. Bundan dolayı temel ve zemin mekaniği problemlerinin
çözümünde kullanılmak üzere sunulan bilgisayar yazılımlarının
sayıları ve problemlerin kapsamlarına göre kullanıcılara
verdikleri seçenekler her geçen gün artmaktadır.
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Bu bildiri kapsamında kohezyonsuz zeminlere oturan yüzeysel
temel sistemi olan şerit temellerin taşıma gücü analizleri
hem analitik hem de sayısal olarak yapılmıştır. Gerilme-yer
değiştirme ilişkisinin elastik-plastik modeli ile incelenmesinde
sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Seçilen zemin modeli
analitik yöntemlerde kullanılmasından dolayı seçilmiştir.
Sayısal yöntemler ile analitik yöntemlerden elde edilen taşıma
gücü değerleri bir birleri ile kıyaslanarak benzerlikleri ve
ayrıştıkları noktalar tartışılmıştır.
2. Analitik Yöntemler

Şekil 1. Terzaghi sürekli, pürüzlü, rijit temele oturan zeminin kayma yüzeyi (Keskin, 2009).
Terzaghi’nin taşıma gücü denkleminde şekil, derinlik, sıkışma,
eğik yük, eğik zemin ve eğik temel faktörleri mevcut değildir.
Sadece zemine ait içsel sürtünme açısına bağlı olarak değişen
taşıma gücü faktörleri kullanılmaktadır. Terzaghi şerit
temeller için denklem 1’i önermiştir. Ayrıca kare temeller için
denklem 2 ve dairesel temeller için denklem 3 ile taşıma gücü
hesaplanmaktadır.
qu=cNc+qNq+1/2γBNγ				

(1)

qu=1,3cNc+qNq+0,4γBNγ				

(2)

qu=1,3cNc+qNq+0,3γBNγ				

(3)

2.2 Meyerhof Taşıma Gücü Teorisi
Meyerhof taşıma gücü teorisinde Terzaghi teorisinden farklı
olarak kayma yüzeyinin temel tabanının üzerinde kalan kısım
da hesaplamaya dahil edilmektedir. Kamanın yatay eksenle
yapmış olduğu açı Terzaghi taşıma gücü yönteminde ϕ’ye eşit
iken, Meyerhof taşıma gücü yönteminde ise 45+ϕ/2’ye eşittir.
Meyerhof taşıma gücü yönteminde ab temel tabanı Terzaghi
yöntemindeki gibi tam sürtünmelidir.
Meyerhof (1963), Terzaghi’nin denklemlerini şekil derinlik ve
eğim faktörleri ile geliştirmiş ve 4 denklemini elde etmiştir.

Yüzeysel temellerin taşıma gücü ile ilgili olarak ilk çalışma
Terzaghi (1943) tarafından Prandtl teorisi ile ilişkilendirilerek
belirlenmiştir. Prandtl (1920), B genişliğinde uzun rijit bir metalin
kendinden daha yumuşak bir malzemenin yüzeyine bastırılması
ile plastik şekil değiştirmeyi iki boyutlu olarak incelemiştir.
Malzeme homojen ve izotroptur ve sadece içsel sürtünme
(ϕ) ve kohezyona (c) sahiptir. Şekil değiştirme sırasında
hacimsel değişimin olmadığı kabulü yapılmıştır. Bu yaklaşımı
izleyerek değişik zemin, temel, yük koşullarında taşıma gücü
hesaplamaları için birçok teori ve çözüm geliştirilmiştir. Bunlar
arasından en çok kullanılanlar ise Terzaghi (1943), Meyerhof
(1951), Hansen (1961), Vesic (1973) teorileri olmuştur. Alt
bölümlerde ise taşıma gücü teorileri anlatılacaktır.

qu=cNqFcsFcdFci+ γDfNqFqsFqdFqi+0,5γBNγFcsFcdFci

2.1 Terzaghi Taşıma Gücü Teorisi

Eurocode taşıma gücü yöntemi Avrupa Birliği üyesi ülkeler
arasında 2010’dan beri zorunlu olarak kullanılmaktadır.
Eurocode taşıma gücü teorisinin kabulleri Meyerhof ve genel
taşıma gücü yöntemi ile aynıdır. Eurocode taşıma gücü
denkleminde genel taşıma gücü denkleminden farklı olarak
eğik zemin, derinlik ve sıkışma faktörleri mevcut değildir.

Terzaghi (1943), homojen zemine oturan pürüzlü, rijit, sığ
ve şerit temellerin taşıma gücü ile ilgili teori geliştirmiştir.
Terzaghi, derinliği genişliğe eşit veya daha küçük olan (Df/B≤1)
temelleri sığ temeller olarak tanımlamıştır. Terzaghi taşıma
gücü yöntemine ait kayma yüzeyi Şekil 1’de görülmektedir.

(4)

2.3 Genel Taşıma Gücü Teorisi
Vesic (1973), sığ temellerin taşıma gücü ile ilgili bir taşıma gücü
teorisi önermiştir. Bu teori Meyerhof taşıma gücü teorisinde
kabul edilen varsayımlar ile aynıdır. Meyerhof taşıma gücü
yönteminde kullanılan şekil, derinlik ve eğik yük faktörlerinin
yanında eğik zemin, eğik temel ve sıkışma faktörlerini de
taşıma gücü denklemine ilave etmiştir. Aşağıda genel taşıma
gücüne ait denklem görünmektedir.
q u= c N cF csF cdF ciF ccF cgF cb+ q N qF qsF qdF qi F qcF qgF qb+ 1 / 2 γ B N γ
FγsFγdFγiFγcFγgFγb					
(5)
2.4 Eurocode Taşıma Gücü Teorisi

qu=cNcFcsFciFcb+qNqFqsFqiFqb+0,5γNγFγsFγiFγb

(6)
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3. SAYISAL YÖNTEMLER
Bildirinin bu bölümünde ise kullanılmış olan sonlu elemanlar
programı (Geostudio 2012) ve programdan elde edilen gerilmeşekil değiştirme eğrileri üzerinde uygulanan sayısal yöntemler
ile taşıma gücünün nasıl hesaplandığı anlatılmıştır.
3.1 Geostudio 2012 SIGMA/W ile Analizin Gerçekleştirilmesi
Bu bildiride içsel sürtünme açısının 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve
40 derece olduğu ve temel genişliğinin 1; 1,25; 1,50; 1,75; 2;
2,25; 2,50; 2,75 ve 3 m olduğu durumlar için yapılan analizler
ile temel genişliğinin taşıma gücüne etkisi araştırılmıştır.
Analizler kohezyonsuz iyi derecelenmiş kumlu zemine oturan
şerit temeller için gerçekleştirilmiştir. Malzeme modeli olarak
elastik-plastik Mohr Coulomb modeli seçilmiştir. Analizler için
kullanılmış olan zemin parametreleri Çizelge 1’de sunulmuştur.

Çizelge 1. Analizde kullanılan zeminlere ait parametreler
(Ghazavai vd., 2013)
Şekil 2. Model için sonlu elemanlar ağının oluşturulması.
Bildirinin bu bölümünde ise Geostudio 2012 Sigma/W
programından analiz sonucu elde edilen yük-yerdeğiştirme
eğrileri ile sayısal kestirim yöntemlerinin kullanılarak taşıma
gücü hesabının nasıl gerçekleştirildiği anlatılmıştır. Toplam 5
yöntem kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla Brinch Hansen, De Beer,
s/B=%10 ve Chin dönüştürülmüş eksenler yöntemidir.
3.1. Brinch Hansen Yöntemi

Analize başlamadan önce bilinmesi gereken detaylardan biri
de göçme analizine uygun bir elemanı seçmektir. Bu tezde 8
düğüm noktalı izoparametrik dörtgen elemanlar kullanılmıştır.
8 düğüm noktalı elemanda her bir elemanın serbestlik derecesi
altıdır. Her eleman için de kısıt sayısı da altıdır. Bundan dolayı
serbestlik derecesinin kısıtlara oranı bir olur. Bu oran bir ve
birin üzerinde olduğunda kullanılan eleman analiz için uygun
olmaktadır [17]. Dolayısıyla tercih edilen eleman analiz için
uygundur. Toplamda 1148 düğüm noktası ve 357 eleman
kullanılmıştır.
Sonlu eleman ağı için modelde mevcut 12 bölge için aynı eleman
fakat farklı eleman büyüklükleri kullanılmıştır. Temele yakın
bölgelerde sonlu eleman ağı sıklaştırılarak eleman boyutu
diğer bölgelerden daha küçük hale getirilmiştir. Temele yakın
noktalarda gerçekleştirilen bu sıklaştırma neticesinde analiz
daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir. Temelden
uzaklaştıkça ise eleman büyüklüğü arttırılmıştır. Şekil 2’de
sonlu elemanlar ağının modele uygulanması görülmektedir.

Hansen (1963) yöntemine göre sayısal analizden elde edilmiş
olan yük-yerdeğiştirme eğrisinde öncelikle plastik bölgeden
bir gerilme değeri tahmin edilir (q1=qcap) ve bu gerilmeye
karşılık gelen yerdeğiştirme değeri (s1) belirlenir. Daha sonra
s1 değerinin yarısı alınarak (s2=0,5s1) bu değere karşılık gelen
gerilme değeri (q2) belirlenir. Eğer q2 değeri edilen ilk gerilme
değerinin (q1=qcap) %90’ı olur ise qcap değeri ilgili temele ait
taşıma gücünü verir. Bu durum varsayılan qcap değerinin bu
koşulları sağlayana kadar devam etmesi gereken bir iterasyon
süreci olduğunu göstermektedir [9]. Bu yöntem özellikle
İskandinav bölgelerinde de sıklıkla kullanılmakta olup Avrupa
Standardizasyon Komitesi tarafından da önerilmektedir [7].
Ayrıca bu yöntem her tür zemin için de sabit hızlı penetrasyon
deneyi için de uygulanabilir.
Bu çalışma kapsamında taşıma gücünün hesabının
gerçekleştirilmesi için Şekil 3’de Brinch Hansen yöntemi ile
temel genişliği 1 m ve içsel sürtünme açısı 280 olduğu duruma
ait gerilme-yerdeğiştirme eğrisi görülmektedir. Eğriye en uygun
regresyon eğrisi geçirilmiştir. Regresyon eğrisinin denklemi için
analize en uygun olanı eksponansiyel fonksiyondur.
Bu çalışma kapsamında taşıma gücünün hesabının
gerçekleştirilmesi için Şekil 3’de Brinch Hansen yöntemi ile
temel genişliği 1 m ve içsel sürtünme açısı 280 olduğu duruma
ait gerilme-yerdeğiştirme eğrisi görülmektedir. Eğriye en uygun
regresyon eğrisi geçirilmiştir. Regresyon eğrisinin denklemi
için analize en uygun olanı eksponansiyel fonksiyondur.
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Denklem belirlendikten sonra Microsoft Excel programında
çözücü eklentisi yardımı ile iterasyon yapılarak taşıma gücü
hesaplaması gerçekleştirilmiştir.

3.3 Chin Dönüştürülmüş Eksenler Yöntemi
Chin (1971) dönüştürülmüş eksenler yöntemine göre, pseudo
şekil değiştirme (εs) ve pseudo şekil değiştirmenin gerilme ile
oranı (εs/q) arasındaki ilişki ile taşıma gücü hesaplanır. Burada
elde edilen eğriden lineer regresyon eğrisi geçirilir. Bu sayede
lineer olarak elde edilmiş denklemin eğiminin tersi ise taşıma
gücü değerini verir.
q=εs/(1/ki+εs/qult)

Şekil 3. ϕ=280 ve B=1 m için Brinch-Hansen yöntemi ile
taşıma gücünün hesaplanması.
3.2 De Beer Yöntemi
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De Beer (1970) yönteminde logaritmik skalada çizilen yük-gerilme
eğrisinden taşıma gücünü belirlemektedir. De Beer yöntemine göre,
elastik bölgeye ait olan birinci doğrusal kısmın teğeti ile plastik
bölgeye ait olan ikinci doğrusal kısmın teğetinin birleştirilip y
ekseninde okunan değer şerit temelin altındaki zemin modeline ait
taşıma gücü olarak bulunmuş olunur. Bu yöntem temele uygulanan
yüklemeden kaynaklı oturmanın temel genişliğinin en az % 50’si
olmasını gerektirir [9]. Bu yöntem kazıklar için kullanıldığında
kazığın yenilmesini sağlayacak yüke kadar yüklenmesini gerektirir.
Kazık yenilme yüküne kadar yüklenmediğinde yük-yerdeğiştirme
eğrisinde çizilen değerler tek bir düz çizginin üzerinde yer alır
ve nihai yük belirlenemez [1]. Bu bildiride De Beer yöntemi için
yapılan analiz Şekil 4’de gösterilmektedir. İçsel sürtünme açısının
280 ve temel genişliğinin 1 m olduğu duruma ait olan örnekte lineer
elastik bölgeye ait eğrinin teğeti ile plastik bölgeye ait eğrinin
teğeti kesiştirilmiştir. Kesişen noktanın düşey koordinatı temelin
taşıma gücünü vermektedir. Bu örnek için taşıma gücü 139,83 kPa
olarak bulunmuştur.

Şekil 4. ϕ=280 ve B=1 m için De Beer yöntemi ile taşıma
gücünün hesaplanması.

				

(7)

ki
rijitliği

: yerdeğiştirmenin sıfır olduğu durumundaki başlangıç

qult

: nihai taşıma gücü

Burada ki ve qult parametrelerinin elde edilmesi için εs/q ve
εs dönüştürülmüş eksenlere göre eğri çizilmelidir. Şekil 5’de
görüldüğü gibi noktalardan geçirilen lineer regresyon eğrisinin
denkleminde eğiminin tersi taşıma gücünü verir (Taşıma
gücü=qult =1/eğim). İlgili örnek için taşıma gücü 171,26 kPa
olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5. ϕ=280 ve B=1 m için Chin dönüştürülmüş eksenler
yöntemi ile taşıma gücünün hesaplanması.
3.5 s/B=%10 Yöntemi
Sığ temellerin tasarımında Fransız standartlarını güncellemek
amacıyla bir seri tam ölçekli yükleme deneyleri yapmıştır
[2]. Bu kritere göre düşey yüklenmiş temellerin taşıma gücü,
zeminde meydana gelen düşey yerdeğiştirmenin temel
genişliğin % 10’una eşit olduğu zamandaki gerilme olarak
tanımlanmaktadır [9]. Yönteme göre sayısal analizden elde
edilen yük-yerdeğiştirme eğrisi, temel alanına göre gerilmeyerdeğiştirme eğrisine dönüştürülür. Taşıma gücü ise temel
genişliğinin yüzde 10’una denk düşen gerilme değeridir [8]. Şekil
6’da ilgili yöntemin temel genişliği 1 m ve içsel sürtünme açısı
280 olduğu durumdan elde edilen analiz sonuçlarına göre nasıl
hesaplandığı gösterilmektedir. Yatay eksen yerdeğiştirmenin
temel genişliğine oranının yüzdesel değerini (%s/B), düşey
eksen ise gerilmeyi (q) göstermektedir. Yatay eksenden %10’a
denk gelen kısımdan eğri kestirilir ve eğrinin kestiği noktanın
düşey koordinat değeri temele ait taşıma gücü değerini verir.
Bu yöntemle yapılan örnek analiz için taşıma gücü değeri 145,7
kPa olarak bulunmuştur.
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Eurocode) ile taşıma gücü hesabı yapılmıştır. Daha sonra
sonlu elemanlar programı Geostudio 2012 Sigma/W ile
taşıma gücü analizi gerçekleştirilmiştir. Programdan elde
edilen gerilme-yerdeğiştirme eğrileri yardımı ile sayısal
yöntemler (s/B=%10, De Beer, Brinch Hansen, Decourt
Sıfır Rijitlik, Chin Dönüştürülmüş Eksenler) kullanılarak
taşıma gücü bulunmuştur.

Şekil 6. ϕ=280 ve B=1 m için s/B=%10 yöntemi ile taşıma
gücü hesaplanması.
3.6 Decourt Sıfır Rijitlik Yöntemi
Decourt (1999), Şekil 7’de de görüldüğü gibi nihai taşıma gücünü
bulmak amacıyla gerilme ve sekant rijitlik (Ks=q/s) arasında bir
grafik önermiştir. Bu yönteme göre, gerilmenin yerdeğiştirmeye
oranı ve gerilme arasındaki noktalar işaretlenir. Daha sonra
eğrinin son lineer kısmındaki noktalardan uygun lineer regresyon
doğrusu geçirilir. Nihai taşıma gücü, sekant rijitliğin sıfıra eşit
olduğu andaki gerilme değeri olarak tanımlanmaktadır. Ancak
bu durumun oluşabilmesi için gerilme değerinin sıfır olması
gerektiğinden, grafik ekstrapolasyon yöntemiyle x ekseninde
kestirilir. Böylece Ks=0 olduğu anda okunan gerilme değeri, o
temele ait taşıma gücünü vermiş olur (Elhakim, 2005). Taşıma
gücü değeri bu yöntemle 174,75 kPa olarak belirlenmiştir.

Şekil 8. Farklı içsel sürtünme açılarında temel genişliğinin
taşıma gücüne etkisi
Öncelikle iyi derecelenmiş kumlu zemin için, temel genişlikleri
değiştirilerek yüzeye oturan şerit temellerin (Df =0 m) taşıma
gücü hesabı yapılmıştır. Hem analitik yöntemlerde hem de sayısal yöntemlerde temel genişliği ve içsel sürtünme açısı arttıkça taşıma gücü de artmaktadır. İçsel sürtünme açısının düşük
(ϕ=280, ϕ=300 ve ϕ=320) olduğu durumlarda analitik yöntemler
ile sayısal yöntemler uyumlu sonuçlar vermektedir. İçsel sürtünme açısı ve temel genişliği arttıkça yöntemler arasındaki
uyumluluk azalmaktadır. Şekil 8 incelendiğinde, ϕ=280 ve temel
genişliğinin 1 m olduğu durumda analitik ve sayısal yöntemler
arasındaki en büyük yüzdesel fark % 26,03 iken, ϕ=400 ve temel genişliği 3 m için % 86,79 olmuştur.
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