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ÖZET 

Kentsel nüfus artışıyla beraber yeraltı yapıları gün geçtikçe daha popüler olmakta ve ulaşım, 
elektrik hatları gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bu sebeple günümüzde yüzeysel veya derin 
temellere oturan mevcut yapıların altına tünel inşa edilmesi ve tünel yapılarının temeller 
üzerindeki etkilerini önemli bir konu haline getirmektedir. Bu çalışma kapsamında analitik 
yöntemlerle, literatür çalışmaları ve mühendislik hükümleri hesaba katılarak TBM tekniği 
kullanılarak yapıldığı varsayılan i) tünelin temele olan x-aksı yönündeki yerleşiminin tünel 
çapına oranı (x/D), ii) tünel derinliğinin tünel çapına oranı (z/D), ve iii) temiz kum zeminin 
deformasyon modülü vb. parametrelerin bu etkilere katkıları araştırılmıştır. Analizler sonucunda 
tünel kaynaklı oturmaların, x/D v z/D oranlarının artmasıyla ve temelin merkez aksından 
uzaklaşması ile azaldığı, tünel inşası sonrasında kazıklarda ekstra momentlerin oluştuğu ve 
deformasyon modülünün artışının tünel inşasından kaynaklı oturmaları azalttığından kazıklarda 
oluşan ekstra moment değerini düşürdüğü görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tünel inşası kaynaklı oturma, Oturma, Tünel inşası, Kazıklı temel. 

 

ABSTRACT 

Effects of Tunneling on Piled Foundations in Clean Sands using Finite Element Method 

Construction of underground structures is increasing proportional to increase in population of 
cities, so effects of tunneling on a foundation become an important topic for civil engineers. The 
aim of this paper is to investigate the effect of underground TBM tunnels on settlements of piled 
foundations. Within the scope of this study, the contributions of the parameters that i) the ratio of 
location of the tunnel in x-direction to tunnel diameter (x/D), ii) depth of the tunnel-to-tunnel 
diameter (z/D), and iii) deformation modulus of the clean sand layer, etc. were investigated. As a 
result, additional settlements of the foundation due to tunneling are decreased while tunnel is 
located further than the center axis, and with increasing ‘x/D’ and ‘z/D’, and deformation 
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modulus. Tunneling has put extra moments on piles, especially on the further piles, and increasing 
deformation modulus has a decreasing effect on extra pile moment. 

Keywords: settlement due to tunneling, settlement, tunneling, piled foundation. 

 

1. GİRİŞ 
Son yıllardaki nüfus artışı, yer altı yapılarını gerekli kılmaktadır. Özellikle nüfus yoğunluğunun 
yüksek olduğu kentsel alanlarda, yeraltı yapılarının gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Metro 
tünelleri, şehir merkezlerinde yer altı yapılarının en yaygın örneklerinden biridir. Tüneller 
birbirine çok yakın ve genellikle çok sığ derinliklerde inşa edilmektedir. Türkiye’de ve çoğu 
gelişmiş ülkede olduğu gibi, yüksek katlı yapıların ve uygun olmayan zemin koşullarında imal 
edilen yapı temellerinin genellikle kazıklı olarak imal edildiği düşünüldüğünde tünellerin bu tip 
temellere olan etkileri mutlaka araştırılmalı ve bu yapıların mevcut üstyapılar üzerindeki etkileri 
detaylı bir şekilde incelenmelidir. Genel olarak, bitişik yapıların bulunması ve alan 
sınırlamalarından ötürü şehir merkezlerinde aç-kapa (CC) sistemleri ve Yeni Avustralya Tünel 
Yapım Yöntemi (NATM) tercih edilmemektedir. Aynı zamanda, bir CC tipi tüneli yapmak için, 
çalışılacak tüm alanın insan, araç vb. ulaşımına kapalı olması gerekmektedir ki bu durum şehir 
merkezlerinde neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, şehir merkezlerindeki tüneller genellikle TBM 
(Tunnel Boring Machine) adı verilen makineler kullanılarak kazılmaktadır. Tünel kazısından 
sonra kazıklı temellerin davranışını etkileyebilecek çeşitli parametreler vardır. Bu çalışmada tüm 
faktörler dikkate alınarak en önemlileri; i) tünelin temele olan x-aksı yönündeki yerleşiminin tünel 
çapına oranı (x/D), ii) tünel derinliğinin tünel çapına oranı (z/D), ve iii) temiz kum zeminin 
deformasyon modülü olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 1-1 - Sayısal modele ait parametrelerin şematik görüntüsü 

burada, 

 H: kazık boyu (bu çalışmada sabit H=15m olarak alınmıştır.) 

 D: tünel çapı (bu çalışmada sabit D=10m olarak alınmıştır.) 

 z: kazık ucu ile tünel yüzeyinin arasındaki temiz açıklık 

 x: tünel merkez aksı ile kazık grubu merkez aksı arasındaki uzaklık 

olarak gösterilmektedir. 
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Aşağıdaki paragrafta ele alınacak ve tüneller ile yapılar arasındaki etkileşimi bulmayı amaçlayan 
birçok çalışma olmasına rağmen, konunun daha fazla araştırılması gerekmektedir. 

Tünel kazılarının zemin yüzeyindeki yerleşimler üzerindeki etkileri çeşitli araştırmacılar 
tarafından sayısal ve deneysel olarak araştırılmıştır (örneğin, Selemetas (2006), Kaalberg vd. 
(2006), Cham (2016), Grant vd. (2000), Jacobsz vd. (2005), Ng vd. (2012) vb.). Selemetas vd. 
(2006), Birleşik Krallık'ta Channel Tunnel Rail Link (CTRL) inşaatı sayesinde tam ölçekli 
kazıkların tünel inşası kaynaklı hareketlere tepkisini incelemiş ve oluşan deplasmanları 
kullanarak genel etki bölgeleri belirlemiştir. Grant vd. (2000) bir santrifüj modeli tasarlamış ve 
test sonuçlarını ampirik yaklaşımlarla karşılaştırmıştır. Yapılan testler sonucunda Gauss 
dağılımının, tünel tepesinin yaklaşık 0.5D'si dışındaki yüzey ve de yüzey altı oturmayı temsil 
ettiği sonucuna varmıştır. Benzer şekilde Ng vd. (2012) birkaç santrifüj testi yapmış ve sonuç 
olarak, ikiz tünel tekniğinin neden olduğu kazık oturmasının, bir tünelin kazığa göreli konumu ve 
tünellerin yüzey ve tünel arası temiz açıklık-çap oranları (C/D) ile yakından ilişkili olduğu 
belirtilmektedir. Chen vd. (1999) kazık deformasyonlarını, yanal ve eksenel yükleri ve 
momentleri tahmin etmek için etkili ve pratik iki aşamalı prosedür sunmuştur. Bu çalışmada tünel 
inşası kaynaklı hareketleri etkileyen faktörlerin zemin mukavemeti tünel geometrisi, kazık çapı, 
kazık uzunluğunun tünel dış yüzey derinliğine oranı ve zemin kayıp oranı vb. olduğunu 
söylemektedir. Mroueh vd. (2002), PECPLAS yazılımını kullanarak elasto-plastik 3D analizler 
yapmıştır. Analizler sonucu önemli kesit tesirlerinin ve sapmaların tünel inşası tarafından 
tetiklendiği görülmektedir. Çalışma sonucu yapılan sayısal analizlere göre tünelin kazık ucuna 
göre yatay ekseninin çok önemli bir parametre olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

2. AMAÇ 
Bu çalışmanın temel amacı tünelin temele olan x-aksı yönündeki yerleşiminin tünel çapına oranı 
(x/D), tünel derinliğinin tünel çapına oranı (z/D), ve temiz kum zeminin deformasyon modülü 
gibi belli başlı parametreler ışığında kazıklı temeller ile tünellerin etkileşimini araştırmaktır. Bu 
amaçla, değişken zemin, tünel ve geometri koşullarında birtakım iki boyutlu (2D) sonlu elemanlar 
analizleri yapılmış olup sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

 

3. SONLU ELEMANLAR MODELİ 
Çalışma kapsamında, tünel kazısı sonrası bir kazıklı temelin tepkisini inceleyebilmek için 
PLAXIS 2D (V20) yazılımı kullanılarak iki boyutlu bir dizi sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. 
Bu analizler 3 farklı rijitliğe sahip kohezyonsuz temiz kum (deformasyon modülü 15MPa, 25MPa 
ve 35MPa), 5 farklı tünel derinliğinin tünel çapına oranı; z/D (0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00), 5 farklı 
tünelin temele olan x-aksı yönündeki yerleşiminin tünel çapına oranı; x/D (0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 
2.00) değerleri dikkate alınarak yürütülmüştür. Kazık uzunluğu (H) ve tünel çapının (D) çalışma 
kapsamında sabit olmasına karar verilmiş ve bu araştırma için H=15.0m ve D=10.0m olarak 
seçilmiştir. Bir hesap katı için tipik değer 15kPa olarak alınmış ve çalışma kapsamında kazıklı 
temeller ile zemine oturan yapının 10 katlı olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle, analizlerde sabit 
bir yapısal yük olarak q=150kPa yükü temel seviyesine etkitilmiştir. 

Analizlerde ilk adım olarak Plaxis tarafından otomatik olarak başlangıç gerilmelerinin otomatik 
olarak hesaplandığı başlangıç fazı tanımlanmıştır. Birinci aşamada kazık imalatı tanımlanmış 
olup takip eden ikinci aşamada ise yapı imalatı modellenmiştir. Son aşama olarak ise belirlenmiş 
olan parametreler ışığında tünel imalatı tamamlanmıştır. 

Analizlerde zemin modeli olarak pekleşen zemin modeli (hardening soil model) seçilmiş olup 
zemin parametreleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 
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Şekil 3-1 - Sonlu elemanlar analizlerinde kullanılan tipik ağlar 

 

Tablo 3-1 - Zemin Parametreleri 

Zemin Tipi / Parametre Kum I Kum 
II Kum III Birim 

Birim Hacim Ağırlık, 𝛾  18.50 18.50 18.50 kN/m3 
Doygun Durumdaki Birim Hacim Ağırlık, 𝛾  19.00 19.00 19.00 kN/m3 𝐸  9650 16000 22500 kN/m2 𝐸  9650 16000 22500 kN/m2 𝐸    28950 48000 67500 kN/m2 

c 5 5 5 kN/m2 𝜙 25 25 25 ° (derece) 
 

Kazıklı temele ait boyutlar teorik olup Ø80cm çaplı L=15.0m uzunluğundaki 3x3 kazık grubu 
modellemesi için temel boyutu 6.0x6.0m2 olarak seçilmiş olup temel kalınlığı ise 1.0m olarak 
alınmıştır. Kazık aralıkları ise grup etkisini ortadan kaldırmak adına s=2.40m (s≥3D) olarak 
seçilmiştir. Tüm yapısal elemanların C30 sınıfı olduğu ve 28. gün elastisite modülünün 
E=3.025x107 kPa değerinde olduğu kabul edilmiştir.  

 

4. SAYISAL MODELLEMELERDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR 
Bu çalışma kapsamında farklı durumlara ait araştırmalar yapılmıştır. Yapılan analizler için seçilen 
en önemli parametreler i) tünelin temele olan x-aksı yönündeki yerleşiminin tünel çapına oranı 
(x/D), ii) tünel derinliğinin tünel çapına oranı (z/D), ve iii) temiz kum zeminin deformasyon 
modülüdür. Bu çalışma kapsamında ilgili bölümde verilen farklı parametreleri kapsayan 75 ayrı 
analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki bölümde özetlenmektedir. 
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4.1. Temel Oturması ve z/D Oranı İlişkisi 
Temel oturmasına etkisi incelenen ilk parametre tünel ile kazık arasındaki net mesafenin (z) kazık 
çapına (D) oranıdır. Farklı zemin rijitlikleri (E) ve kazıkların yatay konumları (x/D) için, 
karşılaştırmalı grafikler aşağıdaki şekillerde sunulmaktadır. 

Aşağıdaki şekillerde temel oturması, tünel inşasından kaynaklanan oturma değeridir, yani 
temellerde tünel inşasından sonra elde edilen ek oturmalardır. Tünel, temel merkez ekseninden 
daha uzağa yerleştirildiğinde temelin ek oturmasının azaldığı söylenebilir. Artan 'x/D' ve 'z/D' ile 
oturma azalmaktadır. 

 
Şekil 4-1 - Temel Oturması ve z/D Oranı Grafiği (E=15MPa) 

 

 
 Şekil 4-2 - Temel Oturması ve z/D Oranı Grafiği (E=25MPa) 
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Şekil 4-3 - Temel Oturması ve z/D Oranı Grafiği (E=35MPa) 

 

Yukarıdaki grafikler aynı zamanda deformasyon modülünün de temel oturmasında benzer bir 
eğilim gösterdiğini göstermektedir. Artan deformasyon modülü ile oturma azalmaktadır. 
Bahsedilen bu davranışı anlamak için Şekil 4-4 çizilmiştir. 

 
Şekil 4-4 - Farklı Deformasyon Modülü Değerlerinde Temel Oturması ve z/D Oranı Grafiği 

 

Şekil 4-4, deformasyon modülü değerinin, x/D ve z/D parametreleri gibi çok önemli bir parametre 
olduğunu göstermektedir. 
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4.2. Yüzey Oturma Grafikleri 
Yüzey oturmalarının değişiminde önemli olduğu düşünülen bir diğer parametre de tünelin ‘x/D’ 
ile gösterilen kazık merkezine göre yatay konumudur. Bu amaçla, yatay konumdaki değişim ile 
yüzey oturmasının değişimini gösteren grafikler Şekil 4-5, 4-6, 4-7'de z/D=0.25, 1.00 ve 2.00 ile 
E=15MPa için gösterilmiştir. 

 
Şekil 4-5 - Yüzey oturmalarının x/D Oranına Göre Değişimi (z/D=0.25 & E=15MPa) 

 

 
Şekil 4-6 - Yüzey oturmalarının x/D Oranına Göre Değişimi (z/D=1.00 & E=15MPa) 
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Şekil 4-7 - Yüzey oturmalarının x/D Oranına Göre Değişimi (z/D=2.00 & E=15MPa) 

 

Ayrıca tünel derinliğindeki değişime göre yüzeydeki oturma değerlerindeki değişim 
karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, diğerleri birbirine benzer bir eğilim gösterdiğinden x/D=0 olan 
durum seçilmiştir (Şekil 4-8, 4-9 ve 4-10). 

 
Şekil 4-8 - Yüzey oturmalarının z/D Oranına Göre Değişimi (x/D=0.00 & E=15MPa) 



 
Cansu GÜNDAY URAS, Berna UNUTMAZ 

 
- 939 - 

 
Şekil 4-9 - Yüzey oturmalarının z/D Oranına Göre Değişimi (x/D=0.00 & E=25MPa) 

 

 
Şekil 4-10 - Yüzey oturmalarının z/D Oranına Göre Değişimi (x/D=0.00 & E=35MPa) 

 

Yukarıdaki grafiklerden de görüldüğü gibi tünel daha derinde imal edilince artan z/D değeri ile 
oturma değerleri azalmaktadır. 
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4.3. Moment Grafikleri 
Tünel imalatı öncesi ve sonrası kazıklarda oluşan momentler, aşağıdaki şekillerde sunulan kazık 
uzunluğu boyunca moment grafikleri yardımıyla detaylı olarak incelenmiştir. Bu şekillerde, 
moment duyarlılığına göre diğerinden daha kritik durumda olan sol kazıkta oluşan momentler 
verilmiştir. 
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Şekil 4-11 - Farklı Analiz Durumlarında Sol Kazıkta Oluşan Eğilme Momenti Grafikleri  

 

Yukarıdaki grafiklerden, tünel imalatının, tünelin konumu veya derinliği ne olursa olsun, kazık 
başlığında meydana gelen maksimum eğilme momentini arttırdığı söylenebilir. Ancak, momentin 
kazık uzunluğu boyunca dağılımına bakarsak, kazıkların hemen altında yer alan tünel için kazık 
üzerindeki moment artar. Ancak tünel yatay konumda kazıktan uzaklaştığında (x/D>1.0 
durumları için), eğilme momentinde hafif bir azalma olur. Bu, farklı rijitlik değerlerine sahip tüm 
zeminler için aynıdır. Tünel konumu +x yönünde (sağa doğru) değiştiği için en çok etkilenen 
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kazık soldakidir. Bunun nedeni etki bölgeleri olabilir. Tünel etki alanı içine yerleştirildiğinde 
kazık üzerindeki etkisi daha önemli hale gelir. Tünel, etki bölgesi dışına doğru ilerledikçe, 
kazıklar üzerindeki etkisi daha az hale gelir. 

Artan deformasyon modülü, zeminin artan deformasyon modülü ile yer değiştirmenin azalması 
nedeniyle ekstra kazık momentini azaltıcı bir etkiye sahiptir. Beklendiği gibi, tünel derinliği 
arttıkça kazıklardaki momentler azalmaktadır. Bunun nedeni, tünel etki bölgelerinde daha derine 
yerleştirildiğinde hem oturma hem de kazık kuvvetleri üzerindeki etkilerinin azalmasıdır. 

 

5. SONUÇ 
Bu çalışma kapsamında tünel kazılarının kazıklı temel davranışına etkisi araştırılmaktadır. Bu 
amaçla farklı parametreler ile 2D sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak analizler yapılmıştır. 
Çalışma kapsamında belirlenen ana parametreler tünelin temele olan x-aksı yönündeki 
yerleşiminin tünel çapına oranı (x/D), tünel derinliğinin tünel çapına oranı (z/D), ve temiz kum 
zeminin deformasyon modülü olarak belirlenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan analizler 
neticesinde elde edilen sonuçlar kullanılarak kazıklı temellerde gözlenmesi beklenen oturma 
mertebeleri düşünüldüğünde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

- Tünel, temelin merkez ekseninden daha uzağa yerleştirildiğinde temelde oluşan ek 
oturmalar azalır, yani artan “x/D” ve “z/D” ile oturma azalır. 

- Artan deformasyon modülü (E) ile oturma beklendiği gibi azalmaktadır. 

- Tünel x-doğrultusunda temel merkez ekseninden daha ileride yer alırken, toplam oturma 
değerleri de düşmektedir. Ancak, bu durumda da farklı oturma durumu daha önemli bir 
hale gelebilir. Bu nedenle tasarımda her zaman farklı oturma kriteri kontrol edilmelidir. 

- Tünel imalatı, özellikle tünele en uzak konumlanmış kazıklarda ek momentler oluşturur. 
Bu çalışmada tünel konumu +x yönünde (sağa doğru) değiştiği için en çok etkilenen kazık 
soldakidir. 

- Artan deformasyon modülü, zeminin artan deformasyon modülü ile yer değiştirmenin 
azalması nedeniyle ilave kazık momentini azaltıcı bir etkiye sahiptir. 
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Çok Geniş Alanlardaki Saha Beton Kaplamalarında 
Taşınabilecek Yük Üzerine Bir Çalışma* 
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ÖZET  

Geniş alanlarda yapılan beton kaplamalar üzerinde istifleme yapılırken özel mekanik 
ekipmanlar kullanılmakta, bunların hareketi sırasında anoların izin verilen sınırlar dışında 
deplasmanlar arz etmemesi istenmektedir. Anolar mafsallı imal edildiği ve birbirlerine mafsallı 
bağlandığı için bağımsız davrandıkları kabul edilebilir. Bunların taşıma gücü analizleri ayrı 
yapılabilse de anoları yataklayan zemin içinde gerilme soğanları girişim yapmaktadır. Her bir 
ano komşu olduğu diğer anoya sürşarj desteği yaparak genel göçme sınırına yaklaşmasını 
önleyebildiği için anoların bağımsız analizi gerçekçi bir yaklaşım değildir. Üç boyutlu sonlu 
elemanlar analizi ile elde edilen bulgulara göre, anolarla imal edilen temel sisteminin taşıma 
gücü, tekil bir anonun taşıma gücü ile bütün olarak yüklenen sahanın taşıma gücü arasında 
kalmaktadır. Sahadaki yükleme paterni bu açıdan belirleyici olup en kritik durum sahanın 
küçük bir bölümü yüklenirken, kalanının boş bırakılması halinde ortaya çıkmaktadır. Temel 
taşıma gücü açısından yapılan bu irdelemeye ilave olarak beton kaplamanın elastik eğrisine 
bağlı oluşan iç kuvvetlerin uygulanabilecek maksimum istifleme yükü üzerinde daha belirleyici 
olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan ele alındığında, beton kaplamanın şekil değiştirme davranışı 
ve bu davranışı yöneten alt temel dolgu parametreleri belirleyici unsur olmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Taşıma kapasitesi, genel göçme, beton saha kaplamaları.  

 

ABSTRACT  

A Study On Loads That Can Be Carrıed On Field Concrete Coatings In Very Large Areas 

When stacking on large-area concrete pavements, special mechanical equipment is used, and 
it is requested that the slabs do not displace beyond the allowable limits. It can be assumed that 
they act independently, as the slabs are manufactured with joints and are hinged to each other. 
Stress bulbs interfere in the soil bearing the slabs, despite the fact that their bearing capacity 
analyses can be performed separately. Independent slab analysis is not a realistic approach 
because each slab can prevent adjacent slab from approaching the general failure limit by 
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providing a surcharge effect. In this regard, the loading pattern in the field is critical, and the 
most critical situation occurs when only a small portion of the field is loaded while the rest is 
left empty. In addition to the foundation bearing capacity analysis, it was determined that the 
internal forces caused by the elastic curve of the concrete pavement are more prominent on the 
maximum stacking load. The determining factors, in this case, are the deformation behavior of 
the concrete pavement and the parameters of the sub-base fill.  

Keywords: Bearing capacity, general failure, concrete pavements.  

  

AMAÇ  
Zeminlerin taşıma kapasitesi, üstüne gelen yükleri zeminde kayma göçmesine yol açmadan 
taşıyabileceği yük kapasitesi olarak tanımlanır. Sığ temel taşıma gücü formülü ilk olarak 
Terzaghi (1943) tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra Meyerhof (1963), Hansen (1970) ve 
Vesic (1973) tarafından taşıma gücü formülleri geliştirilmiştir. Taşıma gücünü etkileyen başlıca 
faktörler, zeminin mukavemet parametreleri, temelin boyutları, şekli ve gömülü derinliği 
olmaktadır. Burada en önemli faktörlerden biri sürşarj terimi olarak nitelendirilen ve temel 
tabanı ile zemin yüzeyi arasında kalan tabakanın temelin taşıma gücüne yaptığı katkıdır.   

Kargo konteyner depolama alanları benzeri istifleme yapılan çok geniş sahalarda temeller 
anolar halinde teşkil edilmektedir. Anolar birbirlerine mafsallı bağlandığı için bağımsız 
davrandıkları kabul edilebilir. Birbirinden bağımsız çalışan bu anoların taşıma gücü tekil temel 
olarak ele alınabilir. Bunların taşıma gücü analizleri ayrı yapılabilse de anoları yataklayan 
zemin içinde gerilme soğanları girişim yapmaktadır. Yükleme koşullarına bağlı olarak her bir 
anonun komşu olduğu diğer anoya sürşarj desteği sağlayarak onun genel göçme sınırına 
yaklaşmasını önlemesi mümkündür. Dolayısıyla bu anoların tekil olarak taşıma gücünün ele 
alınması ve ano dışında sürşarj katkısının sadece temel derinliği ile sınırlandırılması aşırı 
güvenli tarafta kalan bir yaklaşım olmaktadır.  

Beton saha kaplamalarının (anolar) yapısal tasarımında genellikle kaplamanın alt kısmında 
oluşan çekme gerilmesi ve bunun yanı sıra kesme gerilmelerinin karşılanması 
hedeflenmektedir. Bu çekme ve kesme gerilmelerinin karşılanması için betonun yeterli eğilme 
ve kesme dayanımına sahip olması gerekir. Bu durumda kaplamanın kalınlığının yanı sıra 
donatı detayı önem arz eder [1].  

Betonarme kaplamaları ilgilendiren şartnamelerde tasarımı kontrol eden parametreler tekerlek 
yükü ve değme alanına göre Şekil 1’de gösterilmiştir. Kaplamalarda genellikle etkili olan 
parametre anoda oluşan çekme gerilmesi olmaktadır. Ancak noktasal yükler gibi küçük bir 
alana yoğunlaşan yükler için betonun zımbalama dayanımı ön plana çıkar. Büyük anolarda 
çekme ve kesme kuvvetlerinin yanında açıklık momentleri de önemlidir. Benzer bir bulguyu 
Rollings ve Chou [2] yaptıkları bir çalışmada küçük alana sahip kaplamaların daha düşük çekme 
gerilmesine sebep olduğu ve fazla sehim yaptığını belirtirken, büyük alana sahip kaplamalarda 
ise negatif momentlerden kaynaklı gerilmelerin geliştiğini ve daha az sehim yaptığını 
bildirmektedir.  

Bu çalışmada anolar halinde imal edilen beton kaplamaların taşıma gücü koşulları irdelenmiştir. 
Komşu anolar farklı yükleme koşullarında mafsallı, mafsalsız ve tam ankastre olarak ayrı ayrı 
üç boyutlu sonlu elemanlar analiziyle ele alınmıştır. Maksimum istifleme yükünü belirlemek 
amacıyla temel taşıma kapasitesi, anoların oturması ve kaplamada oluşan iç kuvvetler birlikte 
değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında farklı yükleme 
geometrileri ve kombinasyonlarını gerçekçi bir şekilde temsil edebilmek için üç boyutlu sonlu 
elemanlar yöntemine müracaat edilmiş, analizler bir vaka özelinde gerçekleştirilerek ulaşılan 
sonuçlar sahadaki durumla kıyaslanmıştır.  
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Şekil 1 - Yükleme türü ve değme alanına göre tasarımı kontrol eden parametreler [1]  

 

MODEL ÖZELLİKLERİ VE PARAMETRELER  
Sahaya ait analiz modeli üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemini kullanan bilgisayar programıyla 
oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde xx adet noktasal eleman ve 189811 adet hacimsel eleman 
bulunmaktadır. Oluşturulan eleman sayıları ve boyutları, iteratif çözüm yönteminin doğruluğu 
açısından oldukça yeterlidir.  

 
Şekil 2 - Sonlu Elemanlar Model Geometrisi  

  

Şekil 2’de yer alan zemin profilinde ayrışmış kaya üzerinde imal edilen dolgu iki tabaka halinde 
yapılmış ve bu tabakalar sırasıyla aşağıdan yukarıya %10 ve %60 CBR değerlerinde 
sıkıştırılmış, böylece alt-temel zemini oluşturulmuştur. Dolgu tabakaları sahanın doğal zemini 
olan deniz çökeli tabakasının üzerinde bulunmaktadır. Her ne kadar dolgu kalınlığı oldukça 
fazla olsa da (H≈5 m) yükleme alanının genişliğinden dolayı genel göçme dairesi deniz çökeli 

  

  

1 - Zayıf Beton

4 - Deniz Çökeli CL-ML

  



 
Çok Geniş Alanlardaki Saha Beton Kaplamalarında Taşınabilecek Yük Üzerine Bir Çalışma 

 
- 948 - 

tabakasını kapsamaktadır. Deniz çökeli tabakasının yüksek boşluk oranı ve düşük mukavemeti 
nedeniyle yüklemeler altında dolgunun bu tabakayı zımbaladığı görülmüştür. Bu nedenle dolgu 
tabakasının altındaki zeminlerde taşıma gücü bakımından önem arz etmektedir. Şekil 3’te daha 
sonradan bahsi geçecek bütün alan yüklemesi altında plastikleşen zemin görseli verilmektedir. 
Bunu önlemek için sahada 2 m aralıklarla 50 cm çapında 8 m boyunca darbeli kırmataş kolon 
tekniği ile deniz çökeli tabakasında zemin iyileştirmesi yapılmıştır. Yapılan bu zemin 
iyileştirilmesi analiz ve hesap kolaylığı açısından alansal iyileştirme olarak kabul edilmiş, 
hesaplarda deniz çökeli için iyileştirilmiş zemin parametreleri kullanılmıştır.  

Dolgunun üzerinde 35 cm kalınlığında bir betonarme saha kaplaması bulunmaktadır. Sonlu 
elemanlar analizlerinde betonarme döşeme plak eleman olarak modellenmiştir.  

Betonarme kaplamanın altındaki donatısız beton ise 25 cm kalınlıkta olup modelde zayıf beton 
olarak isimlendirilmiştir. Model planda 50mx50m olup toplam derinlik 27.5 m’dir.  

Plak elemanlar modelin ortasında 21mx21m büyüklüğünde bir alan kaplamaktadır. Her bir ano 
3mx3m modellenmiş ve sahada bu şekilde imal edilmiştir. Analiz profiline atanan parametreler 
Çizelge 1’de gösterilmiştir.  

  
Şekil 3 - Alan Yüklemesi (21mx21m) Altında İyileştirilmemiş Zeminin Plastikleşmesi  

 

Çizelge 1 - Sonlu Elemanlar Modeline Atanan Parametreler 

Identification   
Konkase 

Alt Temel 
(CBR%60)

Dolgu 
Tabakası 

(CBR%10)

Deniz 
Çökeli 

CL- ML  

İyileştirilmiş 
Deniz 

Çökeli CL-
ML 

Beton 

 Material 
Model   HS Small HS Small HS Small HS Small Linear 

Elastic 
Drainage 

Type   D D UD-A UD-A Non-
porous 

ɣunsat kN/m3 18 17 16 16 24 
ɣsat kN/m3 20 19 17 17 - 
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Çizelge 1 - Sonlu Elemanlar Modeline Atanan Parametreler (devam) 

Identification   
Konkase 

Alt Temel 
(CBR%60)

Dolgu 
Tabakası 

(CBR%10)

Deniz 
Çökeli 

CL- ML  

İyileştirilmiş 
Deniz 

Çökeli CL-
ML 

Beton 

einit   0.5 0.7 1 1 - 
E kN/m2 - - - - 3.20E+07 
ν   - - - - 0.2 

E50,ref kN/m2 1.50E+05 5.00E+04 1.50E+04 3.80E+04 - 
Eoed,ref kN/m2 1.50E+05 5.00E+04 1.50E+04 3.80E+04 - 
Eur,ref kN/m2 4.50E+05 1.50E+05 4.50E+04 1.14E+05 - 

power (m)   0.5 0.5 0.5 0.5 - 
c'ref kN/m2 2 1 0 0 - 

Ø' (fi) ◦ 40 35 21 24 - 
Ψ (psi) ◦ 10 5 0 0 - 

ɣ0.7   0.012 0.012 0.02 0.02 - 
G0,ref kN/m2 2.88E+05 1.62E+05 4.05E+04 7.50E+04 - 

ko,x = ko,z   0.357 0.426 0.642 0.593 0.5 
 

SONLU ELEMANLAR MODELİ VE ANALİZ SONUÇLARI  
Yükleme Koşulları  
Şekil 2’de verilen model üzerinde farklı yükleme koşulları için üç boyutlu sonlu elemanlar 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Çözümlemeler 3mx3m plan boyutunda ve birbirlerine mafsallı 
ve mafsalsız anolar için yapıldığı gibi 21mx21m ebatlarında tek bir plak için de 
gerçekleştirilmiştir. Yükleme senaryoları ele alınırken, konteynerlerin ortada tek bölgede 6 adet 
üst üste yüklenmesi, sadece köşede 6 adet yüklenmesi, tüm sahayı kaplayacak şekilde 6 adet 
yüklenmesi, ortada 6 adet kenarlarda 4 adet yükleme yapılması, bir kenardan  

6 tane olmak üzere azalan şekilde istifleme yapılması ve sahanın yalnızca bir kenarında 6’şar 
adet yükleme yapılması durumları irdelenmiştir. Yükleme koşulları sırasıyla yükleme numarası 
olarak bahsedilecektir. Bu senaryolar Şekil 4’te gösterilmektedir.  

Oluşturulan sonlu elemanlar modelinde, 20’ (606cm) tip konteyner ele alınmıştır. Konteyner 
235 kN ağırlığında ve 15cmx15 cm boyutlarında dört adet ayağa sahiptir. Bir adet konteyner 
için ayak değme basıncı 2600 kN/m2 olmaktadır.  

 

Analiz Sonuçları  
Temel anolarının taşıma gücü hesapları genel taşıma kapasitesi yaklaşımına göre yapılmıştır. 
Yaklaşıma ilişkin formül Denklem 1’de verilmiştir.  

qk=cNcscdcicgcbc+qNqsqdqiqgqbq+0.5γB'Nγsγdγiγgγbγ       (1)  

Burada hesaplanan değer zeminin maksimum taşıma kapasitesidir. Taşıma gücü genel olarak 
zeminin kohezyonuna, içsel sürtünme açısına ve temel taban seviyesinin üzerindeki sürşarj 
yüküne bağlıdır. Anolar zemin yüzeyinde imal edildikleri için sürşarj etkisi normalde ihmal 
edilebilir mertebededir. Ancak her bir anoya yüklenen yük, diğer ano için sürşarj yükü kabul 
edilebilir.   
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 Yükleme 1  Yükleme 2  Yükleme 3  

   
                      (a)  (b)            (c)  

 Yükleme 4  Yükleme 5  Yükleme 6  

  
                      (d)  (e)            (f)  

Şekil 4 - Yayılı yük kabulleri: (a) alanın ortasında tek bölgede 6 adet yükleme, (b) köşede tek 
bölgede 6 adet yükleme, (c) tüm alanda 6 adet yükleme, (d) ortada 6x kenarlarda 4x yükleme, 

(e) artan şekilde yükleme ve (f) bir kenar boyunca yükleme  

  

Denklem 1 kullanılarak %10 CBR durumundaki zemin için hesaplanan taşıma güçlerine göre 
3mx3 m boyutunda mafsallı bir anonun taşıyabileceği maksimum değme basıncı 2604 kPa, 
21mx21m yekpare döküm saha kaplaması için ise 9260 kPa olmaktadır. 6 adet konteynerin üst 
üste istiflenmesi ile her bir konteyner ayağına gelecek yük 353 kN olmaktadır. Bu yük yanında 
bulunduğu diğer anolar için sürşarj katkısı olarak kabul edilirse 3mx3m boyutunda bir anonun 
taşıma kapasitesi 5230 kPa olmaktadır.   

Üç boyutlu sonlu elemanlar programı ile yapılan analizler sonucunda ilgili yükleme koşulları 
altında 35 cm kalınlığındaki kaplama için hesaplanmış kesme, moment ve düşey deplasman 
değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

  
Çizelge 2 - Model Analiz Sonuçları 

Yükleme 
No 

3x3 Tam Dilatasyonlu Ano 3x3 Mafsallı Ano 21x21 Yekpare Döküm 
Kesme 
Kuvveti Moment δv Kesme 

Kuvveti Moment δv Kesme 
Kuvveti Moment δv 

kN kNm mm kN kNm mm kN kNm mm 
1 81.7 26.5 2.6 78 28 2.5 84.5 29.5 2.5 
2 75 28.5 2.3 80 29 2.2 80.5 29.5 2.2 
3 200 100 13.2 210 106 13.2 203.5 113 13.1 
4 170 78 9.8 177 82 9.7 169 87 9.7 
5 175 68.5 8.9 178 83 8.8 185 87 8.8 
6 114 50 4.2 115 52 4.1 120 53 4 

Kesme Dayanımı        0.8*Vcr=199.7 kN        
Moment Kapasitesi     Md,max=149 kNm       
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Analiz sonuçlarına bakıldığında saha kaplamasının döküm koşulları kaplamada oluşacak 
maksimum iç kuvvetlerde belirgin bir fark oluşturmamıştır. Ancak her ne kadar değişimlerin 
küçük olduğu görülse de, yekpare dökümde diğer imal şekillerine göre iç kuvvetler artmış ve 
deplasmanlar azalmıştır. İç kuvvetleri ve deplasmanları etkileyen asıl unsurun yükleme 
koşulları olduğu görülmüştür.  

Yükleme 1 ve 2’de kaplamanın ortasında ve köşesinde 6 adet konteynerin üst üste istiflenmesi 
durumu incelenmiştir. Sonuçlara göre 1 numaralı yükleme kaplamanın kendi ağırlığından 
oluşan bohçalanma şeklindeki deformasyon profilinde maksimum deplasmanı arttırdığı 
görülmüştür. 2 numaralı kombinasyonda, yükleme kaplamanın kenar kısmında yapıldığından 
maksimum deformasyon oluşan orta kısma göre daha az etki yaratmıştır.  

Kaplamanın köşesinde 6 adet istifleme yapılması durumunda (Yükleme 2) ve daha sonra bu 
yüklemenin yanına aynı kenar boyunca 3 sıra yükleme yapılması (Yükleme 6) durumu kesme 
kuvvetinde artışa sebep olmuştur. Bunun nedeni konteyner ayaklarından etki eden yüklerin 
girişim yapmasıdır. Yükleme oldukça artsa da yan yana istiflenen bu konteynerler birbirlerine 
sürşarj katkısı sağlayarak taşıma gücü bakımından birbirlerini destekleyici niteliktedir.   

Tüm alan yüklenmesi durumunda her anoya gelen yük diğer ano için taşıma gücü katkısı 
sağlamaktadır. Bunun nedeni yüklenen alanın genişlemesi ile kayma dairesininde büyümesidir. 
Bu durumda çok geniş alanda yüklemeler için kayma daireleri oldukça büyük olacağı için genel 
göçme oluşma ihtimali düşüktür. Ancak yapısal açıdan 3 numaralı yüklemede kaplamada 
kesme kuvvetinin aşılmasından dolayı her ne kadar geoteknik açıdan kaplamaya etkiyen yükler 
güvenli olsa da yapısal olarak bu yükler taşınamamaktadır.  

  

SONUÇLAR  
Ege bölgesi sahil kesimlerinden birisinde yer alan bir konteyner depolama sahasında farklı 
yüklemeler altında kaplamada oluşacak kesme, moment ve oturma değerleri üç boyutlu sonlu 
elemanlar yazılımı ile analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, farklı türde yüklemeler sonucu 
kaplamada oluşan iç kuvvetler ve kaplama anolarının mesnetlenme şekline göre ortaya çıkan 
farklılıklar ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

• Anoların mesnetlenme koşullarının kaplamaya etki eden kesme, moment ve düşey 
deplasman değerlerinde belirgin bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Ancak yükleme 
kombinasyonları bilhassa kesme kuvvetinde belirgin bir farka neden olmaktadır.  

• Yüklemelerin daha dengeli bir şekilde yapıldığı 4 numaralı yükleme paterni ve sahanın bir 
kenarı daha fazla yüklenirken diğer kısmında oldukça az yükleme yapılan 5 numaralı 
yükleme paterni karşılaştırıldığında neredeyse eşit kesme ve moment değerlerinin 
hesaplandığı görülmüştür. 5 numaralı yüklemede paterninde sahada daha az konteyner 
bulunmasına rağmen yüksek iç kuvvetlerin oluşması ilgi çekicidir.  No 5 paterni içindeki 
yükler arasındaki kontrastların buna neden olduğu ileri sürülebilir.  

• Bu tür geniş alanlarda teşkil edilecek saha kaplamaları için taşıma kapasitesi analizi 
yapılırken muhtemel yükleme paternlerinin ve bunların ano taşıma kapasitesine getireceği 
sürşarj katkısının dikkate alınmasının optimum tasarım açısından yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Anoların yapısal analizi açısından bakıldığında beton kesme ve 
zımbalama kapasitesinin belirleyici olduğu görülmektedir.  
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Semboller  
 c  : Zeminin kohezyon dayanımı [kPa]  

Nc, Nq, Nγ  : Taşıma gücü katsayıları  

sc, sq, sγ  : Temel şekli düzeltme katsayıları  

dc, dq, dγ  : Temel derinliği düzeltme katsayıları  

ic, iq, iγ  : Yükleme eğikliği düzeltme katsayıları  

gc, gq, gγ  : Zemin eğimi düzeltme katsayıları  

bc, bq, bγ     : Temel taban eğimi düzeltme katsayıları  

q  : Ek yük (sürşarj) [kN/m2]  

γ  : Zeminin tabii birim hacim ağırlığı [kN/m3]  

B'  : Etkin temel genişliği  
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