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Tekil temellerin geometrik tasarımı 

Bu bölümde, tekil temellerin kolay ve etkin bir şekilde nasıl tasarlandığı gösterilecektir. 

Program: Tekil temeller 

Dosya:  Demo_manual_09.gpa 

Uygulama: 

EN 1997-1 (EC 7-1, DA1) standartlarını kullanarak, uniform yüklü tekil temellerin boyutlarını 

tasarlayınız.  Kolonlardan gelen kuvvetler temelin üzerine etki eder.  Değerleri girilen kuvvetler: N, Hx, 

Hy, Mx, My.  Yapının arkasındaki arazi yataydır; temel zemin az miktarda ince dane içeren orta sıkı 

kumdan (S-F ) oluşur.  Temel tabanı arazinin 2.5 m derininde yer almaktadır. 

 

Uygulama şeması – tekil temellerin taşıma kapasitesi analizi 

Çözüm 

Problemin çözümü için GEO5 Tekil temeller programı kullanılacaktır.  İlk olarak tüm veriler 

girilecektir ve ardından “Geometri” penceresinde tekil temel tasarlanacaktır.  

Temel giriş 

“Ayarlar” penceresinde “Seç Ayarlar” butonuna tıklayınız ve “Standart – EN 1997 – DA1”  

standartını seçiniz. 
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“Ayarlar listesi” penceresi 

Sağ tarafta bulunan “Analiz yöntemi” sekmesinden analiz türünü “Drenajlı koşullar için analiz” 

olarak ayarlayınız. Oturma, bu çalışma için hesaplanmayacaktır, bu sebeple “Oturmayı hesaplama” 

kutucuğunu aktif hale getiriniz. 

 

 

                                                               “Ayarlar” Penceresi  

Not: Genel olarak tekil temeller, drenajlı koşullar için analiz edilir ve zeminin efektif parametreleri 

( efef c, ) kullanılır. Drenajsız durumda analiz, kohezyonsuz zeminlerde ve kısa dönemdeki 

performansı hesaplamak için zeminlerin toplam parametreleri ( uu c, ) kullanılarak analiz edilir. EN 

1997 ‘ye göre toplam sürtünme her zaman 0u  olarak kabul edilir.                                                                           

Sonraki adımda, zemin parametreleri tanımlanıp, zemin profillerine atanacaktır. 

 “Zeminler” penceresinde “Ekle” butonuna tıklayınız ve aşağıdaki tabloda özellikleri verilen 

zeminin parametrelerini giriniz. Tanımladığınız zemin parametrelerini “Atama” penceresi aracılığı ile 

zemin profiline atayınız. 
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Zemin parametreleri tablosu 

 

 

 

“Zeminler” Penceresi-Yeni zemin ekle 

 

 

Zemin, kaya 
(sınıflandırma) 

Profil 
 

 m  

 

Birim ağırlık  
 

 3mkN  

 

Doygun Birim Ağırlık 
 

 3mkNsat  

 

İçsel sürtünme açısı 
 

 ef  

 

Kohezyon  
 

 kPacef  

S-F –  Az miktarda 
ince dane içeren 
kum, orta sıkı 

0.0-
6.0 

17.5 18.0 29.5 0.0 
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Bir sonraki adımda “Temel” penceresini açınız.  Temel çeşidi olarak “Üniform yüklü tekil temel” i 

seçiniz ve orjinal yer yüzeyinden derinlik, temel altı derinliği, temel kalınlığı ve bitirilmiş eğim değeri 

verilerine aşağıda görselde verilen değerleri giriniz. Buna ek olarak, temelin üstündeki örtü 

tabakasının (temel inşaatı bittikten sonra kullanılan geri dolgu malzemesi) birim ağırlığını giriniz. 

 

“Temel” Penceresi  

Not: Temel altı derinliği doğa ve iklim faktörleri, inşaat sahası  hidrojeolojisi ve jeolojik koşullar gibi 

çeşitli faktöre bağlıdır.  Çek Cumhuriyeti'nde donma etkisinden dolayı temel altı derinliğinin yüzeyden 

itibaren en az 0.8 metre derinliğinde olması önerilir. Killi zeminler için bu değerin artırılarak 1.6 

metreye çıkarılması önerilir. Bir temelin taşıma kapasitesi hesaplanırken kullanılan temel derinliği, 

temel altı kotu ile zemin nihai kotu arasındaki fark olarak dikkate alınır. 

"Yük" penceresinde, temelin üst kısmına etki eden kuvvetleri ve momentleri giriniz:                           

N, Hx, Hy, Mx, My. Bu değerler yapısal analiz programından elde edilmiştir. İstenirse “Aktar” 

seçeneğine tıklayarak da analize aktarılabilir (tablo verilerinin aktarılması ile ilgili daha fazla bilgi için: 

http://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/table-data-import-01/).   

 

 

“Yük” Penceresi  

http://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/table-data-import-01/
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Not: Genel olarak tekil temel boyutlarının tasarımında, tasarım yükü analiz için yeterlidir.  Ancak 

bu uygulamada EN 1997-1-DA1 standardı kullanılacağından, analizin gerçekleşmesi için iki ayrı 

tasarım kombinasyonuna ihtiyaç duyulmakta ve servis yükü değerlerinin de girilmesi gerekmektedir.   

Şimdilik “Geometri” penceresi atlanacaktır, çünkü boyutların otomatik tasarımı bu pencerede 

gerçekleşecektir. Bu sebeple öncelikle diğer parametreler tanımlanmalıdır. 

“Temel Altı” penceresine geçerek temel altı seçeneğini, “jeolojik profilden elde edilmiş zemin” 

olarak ayarlayınız. 

 

“Temel Altı” Penceresi 

“SG yatağı” penceresinde kum-çakıl yatak girişi eklenmeyecektir çünkü temelde geçirgensiz ve 

kohezyonsuz bir zemin olduğu varsayılacaktır.  

Not: Kum çakıl yatakları artık çok sık kullanılmamaktadır çünkü kohezyonlu zemine sahip 

bölgelerde, yeraltı suyunun etkisi nedeniyle temelin önemli ölçüde ıslanmasına neden olan birçok 

durum olmuştur. Bunun nedeni, drenaj olmadan kum çakıl yatağının kendisinin bir drenaj görevi 

görmesidir.  

"Malzeme" penceresinde, temelin malzeme özelliklerini giriniz. 

 

“Malzeme” Penceresi 

Temel civarında hiç sürsarj olmadığı için “Sürsarj” penceresini atlayınız.   

Not: Temelin etrafındaki sürşarj, oturma analizine ve temelin dönmesine etki eder.  Taşıma 

kapasitesini etkilemez.  Sürşarj her zaman düşey taşıma kapasitesine pozitif yönde katkı yapacak 

şekilde davranır ancak bu etkiyi hesaba katacak bir teorik bilgi bulunmamaktadır.   
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Daha sonra “Aşama ayarları” penceresini açınız ve “kalıcı” tasarım durumunu seçiniz.   

 

“Aşama ayarları” penceresi 

Temel boyutlarının tasarımı 

 "Geometri" penceresini açınız ve programın, temelin gerekli minimum boyutlarını belirlediği 

"Tasarım boyutları" fonksiyonunu seçiniz.  Bu boyutlar daha sonra düzenlenebilir. 

“Temel tasarım boyutları” penceresinde temel zemini taşıma kapasitesi Rd değeri girilebilir ya da 

“Hesapla” seçeneği seçilebilir. Bu uygulamada “Hesapla” yı seçiniz.  Program, temel ağırlığını ve temel 

altı zemin ağırlığını otomatik olarak analiz yapar ve temelin minimum boyutlarını belirler. 

 

“Temel tasarım boyutları” Penceresi 

“Tamam” butonuna tıklayarak tasarımı kabul ediniz. Bu sayede tüm ölçüler pencerenin sol alt 

tarafındaki giriş bölümüne aktarılmıştır.  

Kolon boyutlarını cx , cy = 0.5 m olarak tanımlayınız.   

 

“Geometri” Penceresi 
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Not1: Üniform yüklü ve eksantrik tekil temel tasarımında her zaman yeterli düşey taşıma 

kapasitesinin sağlandığı en küçük temel boyutları değerleri kullanılır.  

Tasarım boyutlarında “Hesapla” yerine "Girdi" seçeneği kullanılarak temel zemin için girilmiş 

taşıma kapasitesine bağlı tekil temeller boyutları tasarlanır. 

Not: Zorunlu olmayan bir yapı olması durumunda (basit temellerdeki yapılar) tablodaki taşıma 

kapasitesi Rd’yi girebiliriz. Daha karmaşık durumlarda taşıma kapasitesi Rd her zaman hesaplanır.  

Tasarımı,“Taşıma Kapasitesi” penceresinde doğrulayacağız, bu doğrulamada toprak direnci dikkate 

alınmayacaktır.  

 

 

“Taşıma kapasitesi” penceresi 

Düşey taşıma kapasitesi:  % 97.7             59.53222.545  dR [kPa]        YETERLİ 

Tekil temel donatısının boyutlandırılması 

Taşıma kapasitesinin kontrolünden sonra, "Boyutlandırma" penceresi ile tekil temelin donatıları 

tasarlanacaktır.  Her iki yönde de ayni donatı kullanılacaktır (X, Y).  14 mm çapında 18 adet donatı 

tasarlanmıştır.  Paspayı 60 mm'dir.  Donatı hesabı, en kritik yük kombinasyonuna göre yapılmaktadır 

("Maks.  değerleri otomatik bul"). 
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“Boyutlandırma” penceresi 

Sonuç: 

Tekil temellerin tasarımı (2.0x2.0 m) yeterlidir.   


