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Yüzeysel temellerin oturma ve dönme analizi 
Bu teknik klavuz yüzeysel temellerin oturma ve dönmeye karşı nasıl tasarlandığını tanımlar. 

Program: Yüzeysel temeller 

Dosya:  Demo_manual_10.gpa 

 

Uygulama 

Bu çalışmada, manuel 9’da tasarımı yapılan merkezi yüzeysel temelin oturma analizi yapılacaktır. 
Yapının geometresi, yükü, jeolojik profili ve zemin özellikleri manuel 9’daki ile aynı kalacaktır. 
Ödometre modülü kullanarak oturma analizini yapınız ve zemin direncini dikkate alınız. Temeli servis 
yükleri altında limit durum için analiz ediniz. Orta kalite betona sahip yapı için limit oturma değeri,  

0,60lim, =ms  mm olarak alınacaktır. 

 

“Atama” Penceresi-Yüzeysel Temelin Oturma Analizi  

Çözüm 

 Bu problemin çözümü için GEO5-Yüzeysel Temeller programı kullanılacaktır. Bu analiz için,  gerekli 
çoğu verinin girildiği 9. örnek temel alınacaktır.  

9. örnekteki yüzeysel temelin analizinde EN 1997 standardı kullanılmıştır. Eurocode yönetmelikleri 
oturma analizi için hangi teorinin kullanılması gerektiğini belirtmez. Bu nedenle yaygın olarak 
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kullanılan herhangi bir oturma teorisi kullanılabilir.  Programın varsayılan ayarlarında en yaygın 
kullanılan teori seçilmiştir. 

Öncelikle, “Ayarlar” penceresindeki “Oturmayı Hesaplama” penceresindeki işaretlemeyi kaldırın. 

 

“Ayarlar” Penceresi 

Ardından, “Düzenle” butonuna tıklayarak ayarları kontrol ediniz. “Oturma” sekmesinde; Analiz 
yöntemi “Ödometre modülü kullanarak analiz” ve Etki Bölgesi kısıtlaması olarakta “Yapı dayanımını 
baz alan” olarak seçiniz. 

 

 “Geçerli ayarları düzenle” Penceresi 

Not: Yapısal dayanım, zeminin bir yükten kaynaklanan deformasyona karşı direncini gösterir. Bu 

sadece Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da kullanılmaktadır. Diğer ülkelerde etki bölgesinin kısıtlaması, 

başlangıç gerilmesinin yüzdesi ile tanımlanır. Yapısal dayanım için önerilen değerler CSN 73 1001 

standartlarından alınmıştır (Temel altındaki zemin). 

Sonraki adımda, “Zeminler” penceresine geçerek oturma analizi için zemin parametrelerini 
tanımlayınız. Önceki zeminin poisson oranı, yapısal dayanım katsayısı ve ödometre modülü 
(deformasyon modülü) düzenlenecektir. 
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Zemin Parametreleri Tablosu 

Zemin, kaya 

(sınıflandırma) 

Birim ağırlık 
 

[ ]3mkNγ  

Içsel 
sürtünme 

açısı 

[ ]°efϕ  

Yapısal 
dayanım 
katsayısı 

m [-] 

Deformasyon 
modülü 

[ ]MPaEdef  

Poisson 
oranı 

[ ]−ν  

S-F — Az miktarda 
ince dane içeren kum, 

orta sıkı 
17,5 29,5 0,3 15,5 0,3 

 

Not: Yapısal dayanım katsayısı zemin tipine bağlıdır (Daha fazla bilgi bilgi için F1-Yardım 

menüsüne bakınız). 

 
“Yeni Zemin Ekle”Penceresi  

Analiz  

Analiz için “Oturma” penceresine gidiniz. Oturma analizi daima servis yükü için yapılır. İlk olarak, 
ekranın sol alt penceresinden diğer parametreler girilecektir: 

− Temel altında başlangıç gerilmesi: Tamamlanmış seviyeden dikkate alındı olarak 
ayarlanacaktır. 
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− Oturma hesabı indirgeme katsayısı: Temel kalınlık etkisini dikkate al (κ1)” seçeneği işaretli 
olacaktır. 

 

“Oturma” Penceresi-analiz ayarları 

Not: Temel tabanındaki insitü gerilmenin değeri oturma miktarını ve etki bölgesinin derinliğine 

bağlıdır - daha büyük bir insitü gerilme daha az oturma anlamına gelir. Temel tabanına etki eden 

yerinde gerilme seçeneği, temel tabanının ne kadar süreyle açık olduğuna bağlıdır. Temel tabanı daha 

uzun bir süre açık kalırsa, zemin sıkışması daha az olur ve zeminin orijinal gerilme koşullarını dikkate 

almak mümkün olmaz. 

Not: “ 1κ ” katsayısı temel derinliğinin etkisini dikkate alır ve oturmaya ilişkin daha gerçekci 

sonuçlar verir. Bu katsayı kullanılırken, temelin altındaki derinliğin sözde ikame değeri zr  kullanılır. 

 
“Oturma” Penceresi-analiz sonuçları 
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Analiz Sonuçları 

 Yapının nihai oturması 16,9 mm’dir. Servis yükü altında limit oturma analizi kullanılarak, 
analiz edilen oturma değerlerini yapı için müsaade edilen limit değerlerle karşılaştırabiliriz.  

Not: Yapının rijitliği (zemin temeli) oturmaya büyük oranda etki eder. Bu rijitlik değeri k katsayısı 

ile ifade edilir; eğer k değeri 1’den büyükse temel rijit olarak dikkate alınır ve oturma karakteristik bir 

nokta altında hesaplanır (l ve b temel uzunluklarını temsil etmek üzere, temel merkezinden  0,37l veya 

0,37b’de bulunur). Eğer k katsayısı 1’den küçük ise, oturma temel merkezinin altında hesaplanır. 

 

− Analiz edilen temelin boyuna ve enine yönde rijitlik değeri k=241,94 olarak dikkate alınmıştır. 
Bu nedenle oturma, temelin karakteristik bir noktası altında hesaplanır. 

Not: Farklı yapı türleri için izin verilen oturma değerleri çeşitli standartlarda bulunabilir – örneğin, 

CSN EN 1997-1 (2006) “Geoteknik yapıların tasarımı”. 

Yüzeysel temeller programı her bir kenarın merkezlerindeki oturma farkını kullanarak analiz edilen 
temelin dönme hesabı için sonuçlar sağlar. 

 

Temelin dönmesi-analiz prensibi  

 

− x yönünde dönme : 0,753 ∙ (tan ∙ 1000) = 0,043° 

− y yönünde dönme : 1,784 ∙ (tan ∙ 1000) = 0,1° 
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Not:Temel dönmesi, köprü ayağı, yüksek kolonlar, bacalar, direkler gibi özel yapıların temel 

analizinde oldukça önemlidir. 

Sonuç  

Bu yüzeysel temel, oturma açısından değerlendirme kriterlerini karşılamaktadır. 

 

Oturma: 9,160,60lim, =≥= ssm  [mm]. 
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